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 ایران ییزا یابانبر بی و محیط زیستی اقتصاد هایشاخص یرتأث

 3صیادچمنی المیرا ،2قادرزاده حامد ،*1ذوقی سلطانی احمد
 چكیده

ایران به عنوان کشوری که در  و کندبیابان زایی یكی از پدیده هایی است که در دهه های اخیر محیط زیست زمین را به شدت تهدید می
مطالعه حاضر با استفاده از داده های سال   .استن قرار گرفته است در در مقابل این پدیده به شدت آسیب پذیر نواحی گرمسیر کره زمی

میالدی جذب سایت بانک جهانی به دست آمده است اقدام به تخمین اثر گذاری شاخص های زیست محیطی و  2۱1۹تا  1۷۹2های 
تمامی نتایج نشان می دهد  . نموده است ARDLخودتوضیحی با وقفه های گسترده  با استفاده از مدلاقتصادی بر بیابان زایی در کشور 

اما در کوتاه مدت شاخص های بیابان زایی سال های گذشته باشد  می بلندمدت در زایی بیابان روی بر داریمعنی گذاری اثر دارای متغیرها
 گرفت قرار آزمون مورد مطالعه این در که مواردی از یكیمی باشد  عملیات احیا و میزان بارش عوامل اثرگذار بر بیابان زایی در کشور

 تولید تقابل در کوزنتس محیطی زیست منحنی که دهد می نشان نتایج زاییمی باشد.بیابان مسئله در کوزنتس زیستی محیط منحنی
دالیل ناشناخته دارای اثرات مثبتبر بیابان   احیا به نتایج نشان می دهد در بلندمدت عملیات. باشد می تایید قابل زاییبیابان و داخلی ناخالص

زایی که موجب اهمال در مدیریت محیط زیست می گردد های مقابله بود بیابانرود اثرات روانی ناشی از فعالیتزایی می باشد. مال می
 .ها گرددعاملی است که باعث گردیده تا احیای محیط زیست موجب توسعه بیابان
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 مقدمه

ت. بیابان زایی به عنوان یک معضل بزرگ در قرن حاضر در بسیاری از کشورها پذیرفته شده اس

 می ها جنگل و مراتع زمین هاآب جمله از شونده تجدید طبیعی منابع رفتن میان ازنتیجه   زاییبیابان

زایی در سالیان اخیر وضعیت نامناسب اکوسیستم ها به عنوان نشانه ای از بان( 1378 حمدیا. ) باشد

ها گردد) توان مختلف با و پدید آمدن بیابانکاهش اکولوژیک چه می غیرطبیعی می  .گرددتلقی می

از است.   ارائه شدهزایی(. تعاریف متعددی از سوی کارشناسان برای مفهوم بیابان1371 وهمکاران، اکبری

 یابانمبارزه با ب یسازمان ملل متحد برا یونکنوانستوسط  2002جمله جامعترین این تعاریف در سال 

از  یناش ایمناطق کوهپایهخشک و  یمهدر مناطق خشک، ن ینزم یبتخر عبارت است از (UNCCD) ییزا

 نموداشاره  یانسان یاه یتو فعال یمیاقل ییراتتغف که از جمله این عوامل می توان به عوامل مختل

(UNCCD ،2002)اتدر اثر هایرمتغ یقنقش دق ییشناسا یی،زا یابانب یزممکان یچیدگی. با توجه به پ 

نیز  ییزا یابانو ب یعوامل اقتصاد ینب و ارتباط دشوار است یاربس ییزا یابانب ایجادمتقابل عوامل 

رشدی  صاداقت و از سویی کند یرشد م یوستهبه طور پ یتجمعاز یک سو . همچنان با ابهام روبروست

 یابد یکاهش م انسانتامین نیازهای  یبرا ینزم یتظرف کند، و در سی مقابلپیوسته را تجربه می

(Skonhoft and Solemy ،2001 ،1331؛ سید اخالقی و همکاران .) در تحلیل و مدیریت این سلسله عوامل

 یستمس تهدیداز  یریو جلوگ ینقش عوامل اقتصادبه منظور درک بهتر ها و مطالعات بسیاری سیاست

 یمدل ها MEDALUS. پروژه (Abdelgalil and Cohen ،2008)و اجرا شده اند  یطراح یطیمح یستز یها

 یوهایدر سنار ینزم کاربری ییراتو تغ یطیمح یندهایفرا یفتوص یرا برا یزیکیفحجم بر  یمبتن

 یها یتمختلف فعال ی( توسعه داد. جنبه ها2001bوپا، ار یون)کمس یاجتماع ی ومختلف توسعه اقتصاد

 کاربری، مانند ه استمورد استفاده قرار گرفتمطالعات  یندر مناطق مختلف در ا یاقتصاد-یاجتماع

حال، تعامل  ین. با ا(1331ی دام )سید اخالقی و همکاران، رویهبرداری و چرای بیبهره آب، فرهنگ ین،زم

جعفری و ) یستن خصهنوز مش ویژه در ابعاد زمانی و مکانییی بهزا یابانو ب یاقتصادمیان عوامل 

 (.2001سان و همکاران، ؛ 1373همکاران، 

های محیط انواع مختلف بحران یانئل در مامس ینتر یتاهم از کم ییزا تا اواخر قرن بیستم بیابان

 یشکنندگ ردی چونگردید که آثار آن از دید بسیاری کارشناسان تنها موازیستی محسوب می

و کمبود  های شنیی خاکتوسعه ی،قاره ا یآب و هوا نوسانات ،یاهیگ حذف پوششها  مانند  یستماکوس

های امری که با بحران (2007و همکاران،  گوان؛ 1332اسالمیان و همکاران، ) بودشده  ینیب یشپ ،آب
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 یکشت و زرع سنت، چرا فته است.تر به خود گرای بسیار وسیعشدید محیط زیستی پدید آمده دامنه

(. 1373قدیرنیا، کند ) یم ینتام خصوص در مناطق روستاییها را بهدرآمد خانوادهی کشاورز محصوالت

بوده و از شدت و دامنه برداشت از نهاده ها به شدت  یرپذ یبآس یطی به شدتمح یستز یها یستمس

در کشورهای سنتی نظیر  یمحصوالت کشاورز یدتول یها یفناورآسیب می بیند. این در حالی است که 

روستایی با سطوح درآمدی پایینی وجود از مردم در مناطق  یاریبسایران فاقد پیشرفتهای الزم بوده و 

این   (.Fu and An ،2002) هستنددارند که برای تامین معیشت خود به شدت به محیط زیست خود وابسته 

های زیست محیطی را در کشورهای در حال توسعه و با بحران پیوستگی نیازها عاملی است تا باالترین

 یتفعالعاملی است تا درآمد خانواده  یشافزا یداخل یتقاضاساختار سنتی کشاورزی مشاهده گردد. 

بشر در سطح کره زمین و از جمله کشورهای در حال توسعه گسترش یافته و در نتیجه این رشد  یها

، Blazey ،2012 ،CCICCD) یست محیطی از جمله بیابان زایی مواجه گرددهای زها جهان با بحرانفعالیت

2002 ،Ci  وYang ،2010 ،Demurger and Fournier ،2011 ،Huang et al. ،2003 2012 یو،، ل ،Sjögersten  ،و همکاران

نتی ، این امر به شدت در مناطقی با ساختار س(2007، وانگ و همکاران، 2001، سان و همکاران، 2013

 آید.کشاورزی محتمل به نظر می

 ها موثرو گسترش بیابان در کنترلی است که به شکل همزمان عوامل یناز مهمتر یکی یرشد اقتصاد

دهه، محققان تالش کردند  ینچند ی. برا(Skonhoft and Solem ،2001 ،Zilio and Recalde ،2011)است 

درآمد، پس انداز و سایر  ها،کابری اقتصادی زمینمانند  یرا با عوامل موثر اقتصاد ییزا یابانب یزممکان

به طور  ییزا یابانکنند که ب یادعا م برخی محققان(. Wang et al. ،2007کنند ) یبررس های اقتصادیمولفه

تغییرات و  یااز حد اح یشب و از حد چراگاه یشباز جمله چرای  یکشاورز یدعامل تول ینعمده به چند

بافت و  تغییرات کاربری(. 2002ژائو و همکاران، ؛ 1332کاویانی راد، ) سته استواب گسترده کاربری

ی بیش از حد کند. چرایم دچار تغییرخاک را  یزیکیف یا یمیاییو خواص ش هبرد ینرا از ب ینزم ساختمان

 یبرا ریفو یتقاضا کند.تضعیف و نابود میپوسته خاک را  یهبرد و ال یم ینرا از ب یاهیپوشش گ هادام

 ینپوشش زم عاملی برای ایجاد مجموع موارد ذکر شده در باال گردد تا تواندیها مدرآمد خانواده یشافزا

 مختلف دچار تغییرات نماید.را در مناطق 

 عوامل ینقش نسب یرا در تحلیل نیاز است تااست، ز یچیدهپ یاربس هایابانبگسترش  یزمحال، مکان ینبا ا

 یابانب یرا به عنوان عامل اصل یاز محققان عوامل اقتصاد یاری، بسگردد بییامستقل ارز یطیدر شرا

 یراحتماال تحت تأث ها یاباندهد که ب ینشان م یخیکنند که سوابق تار ی. آنها ادعا میرندپذ ینم ییزا
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پدید و باد  یدر دما، خشکسال یخاص یبا روندها یکیژئومورفولوژ یندهایو فرآ ییآب و هوا ییراتتغ

و همکاران،  یانگ، 2001، وانگ و همکاران، Hillel and Rosenzweig ،2002 ،Peters et al. ،2012) اندامده

 یابانب یدر مورد علت اصل یطوالن اتمختلف منجر به اختالف یرشته هاتفاوت دیدگاه و ورود (. 2002

 ینهمطالعات خاص در زم به بحث منجر به توجه ین. تمرکز بر اگردیده است (2001و همکاران،  Sun) ییزا

 (.Ge et al. ،2001 ،Wang et al. ،2007) گردیدعوامل  یبیترکات اثر

مختلف  و برخورد میان عوامل نقش عوامل در بستر اتصال ییشناسا معتقدند که بسیاری از کارشناسان

م به خوبی نیاز است تا بر هم کنش میان عوامل ه ،عوامل تعیین رتبه و جایگاهقبل از . است مهم یاربس

 ی. برا(2013و همکاران،  Xiaodong) تشریح شود و تصویری روشن از اثرات متقابل عوامل ارائه گردد

و  یکیاکولوژ یندهایفرآ یا ازپو یبیترک ی یافتنبرا یکم یروش ها رکیبهدف، ت ینبه ا یابیدست

 یلتحل یو مدل ها یطخ یونرگرس یمدل ها مختلف از جمله یمدل هادر ( Wang et al. ،2002) یاقتصاد

و  ینزم یبتخر و یریپذ یبآس ین. ارتباط ب(Wang et al. ،2012) مورد توجه قرار گرفته است یمولفه ا

از جمله مهمترین بررسی های انجام شده  یونرگرس یبا مدل ها یاقتصاد-یاجتماع یشاخص ها یبرخ

و جداگانه  ییبه تنها یدنبا حرکمکه نقش عوامل ند محققان معتقد یبرخدر سالیان اخیر است چرا که 

اختالف در  یلمدل ها به دل ین( اBagliani et al. ،2007 ،Saboori et al. ،2012) یردقرار گ یشمورد آزما

می شود، نیازمند عوامل در نظر گرفته  یزمان یا ییاثر فضا هک یمنابع مختلف داده ها، به خصوص زمان

 (.2012انگ و همکاران، ، و2003)خان و خان،  توجه بیشتری هستند

 ییزا یابانب در یرشد اقتصاد یقنقش دقناشناخته ماندن جایگاه و موجب یکپارچه  یروش ها فقدان

 یبتخر ینکشف رابطه ب ی( براEKCکوزنتس )محیط زیستی  یمنحن ی. از آنجا که مدل هاگردیده است

و مورد تایید بسیاری از کارشناسان ه مورد استفاده قرار گرفت یبه طور گسترده ا یو رشد اقتصاد یطیمح

بهبود روش  یبرا یبه عنوان مرجعتواند ( میAhmed and Long، 2012 ،Bagliani et al. ،2007) قرار دارد

شکل  Uرابطه  یک صورتبه  EKC، مفهوم بنبر نظریه کوزنتسد. ناستفاده شو ییزا یابانب یقاتتحق یها

 ین(. اAhmed and Long ،2012) شودمی یدهکش یرصوبه تتخریب محیط زیست درآمد و  ینبمعکوس 

 به عنوان مالک بسیاری EKC، 1330دهه  یلاز اواو ب کرده است لجبه خود جهان را محققان عالقه  یافته

 یندا،است ) د قرار گرفته یستز یطمح یبو تخر یرشد اقتصاد یصورت گرفته در زمینهاز مطالعات 

 ییرتغبهتر  یفتوص یبرا ی، عنصر درجه دوم از عامل اقتصادEKC ی، گراسمن و (. در مدل ها2002

از زمان ، (. Cox et al. ،2012 ،David ،2002) گیردمیمورد استفاده قرار  یاقتصاد عاملاثر  یخطیرغ
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تر بهتر و مشخص یحبه منظور توض EKC ازی متفاوتی مدل ها پیدایش این نظریه در جهان اقتصاد،

مدل  ی،مدل مربع، مدل مکعب هایی مانندطراحی شده است. فرممختلف  یرهایمتغ ینب یهمبستگ

از جمله انواع مدلهای مورد استفاده در تفسیر نظریه کوزنتس می باشند  های ریاضیسایر فرمو  یتملگار

به  EKC ی(. مدل هاDinda، 2001) که از سوی بلسیاری از کارشناسان مورد استفاده قرار گرفته است

تواند به  یممدلهای در دسترس و انعطاف پذیری مناسب در برابر شاخص هعای اقتصادی  دلیل تنوع در

 ییزا یابانبدر  یرشد اقتصاد ینقش نسب ییشناسا یبرا یکپارچه و با قدرت تفسیر باال یمدل ها یجادا

ید ه است، از دمحققان مورد انتقاد قرار گرفت یاریبساز سوی  EKC یمدل هاد. در طرف مقابل کمک کن

اشکال  یگرد یاو معکوس  U یبه شکل منحن یمنحن یککردن  یداپ یاز تالش ها برا یاریبسمنتقدین 

های محیط زیستی کمتر مورد موجب گردیده تا تحقیقات و تحلیل (2013و همکاران،  Choumert) یمنحن

بر بسیاری از توجه قرار گیرد. در حقیقت منتقدان نظریه زیست محیطی کوزنتس باور دارند که عالوه 

توانند طیف می متغیرهای اقتصادی شناخته شده بی شک بسیاری از عوامل دیگر نیز وجود دارند که 

 de Freitas، 2013و همکاران،  Choumert) گسترده ای از نتایج را پیش روی مسائل پدید آمده قرار دهند

عدم وجود  یاوجود  یرتفس از حد در یش(. شور و شوق ب2012و همکاران،  Kaneko ،2012 ،Yangو 

 یطمح یبو تخر یرشد اقتصاد ینب یکه تعامل واقع یشده، در حال تعیینل اشکیکی از ابه  یمنحن

ای است که ازسوی مخالفان مدل زیست محیطی ه، مسئلهداده نشد یحتوض یبه اندازه کاف یستز

 . گرددکوزنتس مطرح می

واقعیت در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و قدرت با این حال این مدل به دلیل تفسیر هماهنگ با 

های محیط زیستی پیش بینی رفتار بسیاری از کشورهای دیگر همچنان دارای جایگاه مناسبی در تحلیل

 یمسائل مربوط به آلودگ یبرا EKC یمدل ها و ارتباط پدیده های زیست محیطی و اقتصادی دارد. غالب

اند و به همورد استفاده قرار گرفت یطیمح یستاز آنها در مورد مسائل ز یو تنها تعداد کماندشدهاستفاده 

 دانستتوان انتقاد کارشناسان را ناشی از عدم آزمون این روش در مسائل زیست محیطی همین دلیل می

(Ahmed and Long ،2012 ،Bagliani et al. ،2007 ،Caviglia-Harris et al. ،2003 ،Chiu ،2012 ،Damette and 

Delacote ،2012 ،Huang et al. ،2003 ،Mills and Waite ،2003انواع  ینتعامل ب یطی،مح یست(. در مسائل ز

در ابعاد  یتواند با توجه به وجود همبستگ یم EKC یمدل ها یج. نتااست یچیدهپ بسیار  مختلف عوامل

در  یبه عنوان مثال، رشد اقتصاد (.Dinda، 2003د )نباشیی،داریا اعتبار و حتی فاقد اعتبار فضا یا یزمان

و  یمیعناصر اقل ی،محل یاسیآن در سال گذشته باشد و عوامل س یرتواند تحت تأث یحال حاضر م
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. مطالعات یردقرار گ یهآن ها در مناطق همسا یرتواند به شدت تحت تأث یم یکیژئومورفولوژ یرهایمتغ

 وارده و ایرادهای موجود این مدل کالتحل مش یبرا EKC ایبهبود مدل ه یبرا یدبا یشتریب ینظر

آنچه در این مطالعه صورت میگیرد آزمون این روش برای یکی از (. Dinda et al. ،2000انجام شود )

 یقاتدر تحق روشی ینبه امروز، چن بزرگترین چالشهای محیط زیستی در قرن حاضر است چرا که تا

در رشد  اقتصادی نقش رشد یقدق یابیارزگرفته است.. یافت و مورد استفاده قرار ن یابانزاییمربوط به ب

روشی قابل اتکا برای تحلیل آثار پدیده های اقتصادی  یمنحن یکعدم وجود  یاوجود  با تکیه برها  یابانب

 یمطالعه یبرا ی کاملارائه چارچوب ی وزمان یسر یلو تحل یهتجز در بحث بیابانزایی است و به همین دلیل

 ARDL (Autoregressive. مدل شودیی امری الزامی محسوب میزا یابانو ب یتصادرشد اق ینرابطه ب

Distributed Lag) از مشاهدات  یو در مجموعه داده ها با تعداد محدود یهتجز یبرا یحیترج یکک تکنی

(de Freitas and Kaneko ،2012 )بار توسط یناول ین مدل. ااست Pesaran  وShin( 1999 )شد. مدل  یمعرف

ARDL یسازگار و در جهت یاچارچوب پو یکداده ها در  ولیدت یندفرا یقتصد یرا برا وقفه یتعداد کاف 

(Kanjilal and Ghosh ،2012 ،Rushdi et al.، 2012 )تواند اطالعات کوتاه مدت و  یم کند کهرا استفاده می

هانسونی و علیت گرنجر آورد، امری که در روش یومجموعه نمونه کوچک فراهم  یکمدت را از  یطوالن

 عاملی محدود کننده محسوب میگردید.

دو دوره کوتاه و کشور ایران برای بیابان زایی و رشد اقتصادی در ارتباط ، تحلیل مطالعهاز این  هدف

 ینا یهدف اصل ین،است. بنابرادیگر  موثراثر هم افزایی متغیرهای اقلیمی و عوامل با تاکید بر بلندمدت، 

 ر خالصه عبارت است از:مطالعه به طو

و شاخص  یاقتصاد یمنابع مختلف از جمله شاخص ها یها ادهد ترکیببر اساس  یکپارچه یقی( تلف1)

  یل مناسب،و تحل یهچارچوب تجز یکدر  یکیاکولوژ یها

  یکی؛اکولوژ ی( استخراج شاخص ها2)

 .ARDL با استفاده از مدل وقفه های خود توضیحی EKCمدل تخمین ( 3)

 

 تحقیق روش

 منطقه مطالعه
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کشور ایران شانزدهمین کشور بزرگ جهان در نیمکره شمالی، نیمکره شرقی در قاره آسیا و در قسمت 

شرقی از غربی ترین  22 2نصف النهار  .غربی فالت ایران واقع شده و جزو کشورهای خاور میانه است

 22 3عبور می کند. همچنین مدار شرقی از شرقی ترین نقطه ایران  13 17نقطه ایران و نصف النهار 

بیش از  .شمالی از شمالی ترین نقطه این کشور می گذرد 33 28شمالی از جنوبی ترین نقطه ایران و مدار 

آن را نیز اراضی قابل کشت تشکیل داده  2/1ها و ارتفاعات، و کمتر از نیمی از مساحت کشور را کوه

 . (1331)کریمی پور همکاران، است

درصد مراتع  22درصد اراضی ایران جنگل،  7د از زمینهای ایران قابل کشت و زرع است. درص 12فقط 

ها پوشانده کیلومتر مربع از خاک ایران را جنگل 170، 200حدود  .درصد کویر و بیابان است 23طبیعی و 

های شمال کشور در حاشیه جنوبی آن مربوط به جنگل های غرب کشور است. جنگل % 2/22که حدود 

و  %1/1های کوهستانی ارس ، جنگل%3/13های پسته پراکنده در جنوب و شرق ، جنگل%13دریایی خزر 

پایه های شمالی البرز که پوشیده از  .دهدآن را تشکیل می %1/2های گرمسیر و کویری نیز جنگل

یل و نهار درختان مختلف میباشد، بزرگترین محل کشت و کار است و در گوشه و کنار خلخال، جنوب اردب

در مرکز ایران نیز دو  خوران )در جنوب گرگان( میتوان جنگلهای دوست داشتنی شمال را مشاهده کرد

 .هزار متر مربع( قرار دارد 111هزار متر مربع( و دشت لوت ) 200بیابان وسیع به نام دشت کویر )با بیش از 

له بیابان زایی را بیش از پیش نمایان وجود مناطق کویری و وسیع و در حال گسترش نیاز به توجه به مسئ

 می سازد.

  ینزم یبرا EKCمدل 

 پدیدمختلف  یها یاسدر مق یانسان یها یتو فعال یمیاقل تغییرات پی در پی عواملبه علت  ییزا بیابان

 یندارند. ا ییزا یابانب یزانم بر اتی متغیر و مختلفاثر یمیاقل تغییراتو  یانسان یها یت. فعالیدآ یم

-( را مورد استفاده قرار می1به شکل معادله ) یر راشامل هر دو متغ تعمیم یافته EKCمدل  یک لعهمطا

 دهد.

 
نشان دهنده تمام  Zو  یکشاورز یواقع یناخالص داخل یدشاخص تول Y یی،زا یابانب یزانم Dدر آن  که

که یط زیستی است مح ایاحی یو ابزارها یمیاقل تغییرات، از جمله  Yدر کنار  یگرد یحیتوض یرهایمتغ

دهد. یرا نشان م Dو  Y میان 2درجه  ییراتروند تغ  یبدارند. ضر ییزا یاباندر روند ب ینقش مهم

 کند.یکمک م ییزا یابانعامل در ب ییرروند و نرخ تغ یرتاث یبه بررس یرمتغ یکاستفاده از مربع 



 

5522 

 

 یبارندگ یژهبه و ی،، بارندگگذار است یرتاث ییزا یابانبشدت روند  برکه  یمیاقل یرهایتمام متغ یانم در

به  یکند و به طور قابل توجه یو ماسه کمک م جا به جایی شنو کاهش  یاهیساالنه، به بهبود پوشش گ

و نسبت خاک به ماسه  کاهش یافته یکند. با بارش کم، پوشش سطحیم محیط زیست کمک یتوانبخش

نشان دادن عملکرد  یبرا یحیتوض یرمتغ یکبارش در مدل به عنوان  شاخص ین،بنابرا یابد.افزایش می

 در نظر گرفته شده است. یمیاقل یرهایمتغ

دهند که  یم ییرتغ یزرا نو پوشش  ینزم محیط زیست، یاء،اح های مورد استفاده با هدفابزارها و سیاست

 یطی،مح یستز یاءمختلف اح یهاپروژه  یاجرا یجهگذارد. در نت یم یرتاث ییزا یابانبه شدت بر روند ب

، در مدل ، یمنطقه جنگلوسعت از  ینجا،. در اخواهد یافتو مساحت جنگل ها بهبود  یشیپوشش رو

 یگرد یحیتوض یرمتغ یکبه عنوان  یط زیستیمح یبازسازاحیاء و  یابزارها یرتا تأثشود یاستفاده م

 داده شود. نشان

( 2) . مدلمفید خواهد بودمختلف  یرهایاز اختالل در واحد متغ یریجلوگ یلدل معادله به یتمیشکل لگار

 شود:یشنهادی در نظر گرفته میبه عنوان معادله پایران،  یبرایافته گسترش  EKCبه عنوان مدل 

 
 سرانه یالص داخلناخ یدتول یی، زا یابانبیابانزایی به عنوان شاخص سرانه ب ، یدوره زمان tکه  

بارش   احیاء محیط زیستی(، یپروژه ها یکینشان دهنده شدت اکولوژ) جنگل،سرانه  ، حقیقی 

 یزانم دررا  یحیتوض یرهایمختلف متغ اثرات( ) یبضرا یراست. مقاد ارداستاند یخطا ساالنه، و 

 دهد. ینشان م ییزا یابانب

 Dt ییزا یابانب یزانشاخص م

. با گرددید تقسیم بندی میشد یارو بس یدکوچک، متوسط، شد سطح،به چهار  ییزا یابانب ی،به طور کل

 یها یژگیدو شاخص از و ین،مرتبط است. بنابرا یاهیگ شبا پوش ییزا یاباناستاندارد، ب یفتوجه به تعار

 ییزا یابانب یزاننشان دادن م یبرا - یاهیوشش گو پسرزمینهای شنی نسبت  - یکیژئومورفولوژ

های اعالمی بانک جهانی . به دلیل عدم دسترسی به اطالعات ماهواره ای از شاخصشود یاستفاده م

 .استفاده شده است

 Wt احیای محیط زیست شدت شاخص



 

5522 

 

 ، مراتع(لجنگ یبرا) دارد یشیدر پوشش رو ییبسزا یرتأث یطیمح یستز یاءاح و سیاست های  ابزارها

مورد استفاده قرار  یستز یطمح یبازساز یپروژه ها ینشان دادن اجرا ی( براWt) یمنطقه جنگلمقدار 

 . یردگ یم

 داده ها ترکیب

. به یستندن یوستهبه طور مداوم پ Wtو  Dt یو پردازش اطالعات، داده ها یمشکالت جمع آور یلبه دل

استفاده ( 2)معادله  از ی،در ابعاد زمان یرهایروند متغ تریر بهتفس یداده ها برا ترکیبمهارت  یطور سنت

 :شود یم

 
 شود،  یاشاره م t2و  t1 ینسال داده شده ب یکبه  tهستند،  یزمان یدوره ها که  جایی

 .جنگلو سرانه  یابانزاییب ینسرزم یه، مانند سرانه ناحباشدمی tاز سال استخراج شانگر ن

 مدل یبار سنجاعت

ارائه با واقعیت طرفانه و سازگار  یب ییو علل آن، مهم است که برآوردها ییزا یابانبرآورد رابطه ب هنگام

تواند  ی( نم2معادله. ) یت،وضع ین. در اهستندوابسته به زمان  یرهامتغ یحال، برخ ین. با اگردد

از  یبرخدر این شرایط نیاز است تا . وابسته را نشان دهد یرمستقل و متغ یرمتغ ینب یواقع یهمبستگ

. شوداستفاده می یرهامتغ آزمون ایستایی یواحد برا یشهر آزمون به مدل اضافه شود.ها یلو تحل تجزیه

 یاستفاده م (7و 1،8)معادالتصورت به یرهاهمه متغ ی( براADF) Dickey Fuller یشرفتهآزمون پ

 شود:

 

 

 
h یشمورد آزما یرمتغ ،t صفر یهت. فرضزمان اس، θ = 0 یواحد است و نشان م یشهنشان دهنده وجود ر 

محاسبه شده و با  θ ینیپارامتر تخمبرای آزمون  t یه. آمارناایستاست h یزمان یسر یدهد که داده ها

صفر عدم  یهباشد، فرض τ یعتوز یتر از مقدار بحران یینپا tاگر آمار . شود یم یسهمقا یبحران یرمقاد
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 یم یرفتهصفر پذ یهباشد، فرض τ یعتوز یاز مقدار بحران یشترتواند رد شود، اما اگر آن ب یم ایستایی

 با وقفه های توزیعی یوابسته به زمان هستند، مدل روش خود توضیح یرهامتغ از آنجا که شود.

(ARDLبرا )یسر یداده ها یانبلند مدت در م یبه زمان و تست روابط تعادل یوابستگ یرکاهش تاث ی 

 (: 3گیرد معادله)مورد استفاده قرار می ی،مانز

 
 β0 عرض از مبدا ،Ut  یک سری زمانی جمله اخالل بصورتwhite noise  و ،p مستقل  یرمتغ یبضر

 .گرددمشخص میمدت  بلندرابطه  λi یبضرا در نظر گرفتن است. با

ای مستقل و وابسته آزمون وجود رابطه بین متغیرهگام  نخستین ARDLمدل  یلو تحل یهتجز برای

. اگر : در این مطالعه عبارت است ازصفر  یهفرضاست، 

وابسته  یرمستقل و متغ یرهایمتغ ینبجمعی ی همرابطهعدم وجود  یشود، به معنا یرفتهصفر پذ یهفرض

شود،  یم یرفتهپذ یگزینجا یهصفر رد شود، فرض یهاست. اگر فرض

 یرهایمتغ ینبلند مدت بوجود رابطه و ، 

 .گرددتایید می وابسته یرمستقل و متغ

با ود، ایتن آماره انجام ش یرهامتغ میانمدت  بلندتست وجود رابطه  یبرا Fدر ادامه نیاز است تا ازمون

، Pesaranو  Pesaranشده است. ) یسهو همکاران ارائه شده مقا Pesaranکه توسط  یبحران یرمقاد

1338 ،Pesaran اگر مقدار 2001مکاران، و ه .)F شد،با یارزش بحران یباال یکرانهاز  یشترمحاسبه شده ب 

 یهباشد، فرض یارزش بحران یینپای کرانه یرمقاد کمتر از Fاگر مقدار محاسبه  وفرض صفر رد خواهد شد 

، آزمون یردگقرار می یبحران یردو حد مقاد ینب Fکه مقدار  یحال، هنگام یناست. با ا یرشصفر قابل پذ

 .شوددر نظر گرفته می تحلیل یرقابلغ

 یارهایمع ها استی وقفه( به دست اوردن طول بهینه3نکته مهم در ارتباط با استفاده از مدل )

Schawrtz-Bayesian (SBC  و )Akaike (AICبرا )استفاده  یرهر متغی بهینه وقفهانتخاب طول  ی
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 یمورد استفاده قرار م وقفهانتخاب حداکثر طول  یبرا AIC و حداقل وقفهانتخاب  یبرا SBCشود.  یم

مدل  یرها،متغ ینمدت ب ی، رابطه طوالنSBCو  AIC یارهایبا مع ARDL. پس از انتخاب مدل یردگ

 شود.ین زده میتخم( 10با استفاده از معادله)( ECMاصالح خطا )

 

، به عبارت دقیقتر است عدیلتخطا است، که نشان دهنده سرعت  یحاصطالح تصح ECMt-1که  ییجا

این ضریب نشان می دهد متغیرهای کوتاه نمدت با چه سرعتی تعدیل شده و اثرات شوک های کوتاه 

 مدت به تعادل بلند مذدت باز میگردد..

بایستی در این بخش در صورت به کار بردن نام علمی، معادل فارسی آن قبل از آن نوشته شده و نام 

 نتز انگلیسی آورده شود. به طور مثال:علمی بیان شده در پرا

 

 نتایج و بحث
نشان داده شده است. 1در جدول  فرم کلی هایکشش نتایج  

 ARDLکشش و فرم کلی مدل  یبضر یجنتا -1جدول 

Table 1- Tensile coefficient results and general form of ARDL model 
 متغیر

Variable 
 ضریب

Coefficient 
 خطای استاندارد

Std. Error 
 tی آماره

t-Statistic 
 احتمال
Prob. 

C -5.909504 5.031153 -1.174582 0.2497 

@TREND 0.009840 0.001628 6.043795 0.0000 

G1(-1)* -1.926708 0.244969 -7.865106 0.0000 

G2(-1) 2.506938 0.325301 7.706520 0.0000 

G3** 3.104135 1.166463 2.661151 0.0126 

G4** -0.179988 0.066705 -2.698261 0.0115 

G5(-1) -0.010555 0.006196 -1.703405 0.0992 

D(G1(-1)) 0.674152 0.173850 3.877782 0.0006 

D(G1(-2)) 0.304936 0.131717 2.315089 0.0279 

D(G2) -0.445470 0.735772 -0.605445 0.5496 

D(G2(-1)) -2.755360 1.008885 -2.731095 0.0106 

D(G2(-2)) -4.219603 1.088209 -3.877568 0.0006 

D(G5) 0.001794 0.003197 0.561004 0.5791 
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D(G5(-1)) 0.009723 0.003830 2.538590 0.0168 

D(G5(-2)) 0.004267 0.002672 1.596801 0.1212 

 2و میزان بارش در طی   سال گذشته 3سال قبل در کنار میزان احیای  2سطح بیابان در  کوتاه مدت در
نشان  یجنتا سال پیش از سال مورد بررسی دارای اثر معنی داری بر شدت بیابانزایی در سال جاری است. 

سال پیش از سال مورد بررسی دارای  2میزان بیابازایی بر خالف فرآیند احیا که فرایند دهد که  یم
میزان بیابانزایی را در سالهای نزدیک به سال  سرریز مثبت بر سال قبل است، دارای سرریز منفی بوده و

فاثد اثر معنی دار کوتاه  GDPنتایج نشان می دهد بر خالف تئوری تغییرات  جاری تشدید می کند. 
ها برای تولید بیشتر این زایی است چرا که حتی در صورت کاهش سطح مراتع و جنگلمدت بر بیابان

ل به مناطق بیابانی نیازمند طی شدن مدت زمان باالیی است. در گام ها و تبدیفرایند تا از بین رفتن زمین
 مورد بررسی قرار گیرد.  ARDLی بلند مدت در مدل بعدی نیاز است تا رابطه

 تشخیص رابطه بلندمدتآزمون 
رابطه از معادله  ینشود. در ا یاستفاده م متغیرها، یقیآزمون تطب یکردرو ازروابط بلندمدت  یبررس برای

 ایئکآک یارمع ی توصیه شدهوقفه به عنوان ی بهینه حداکثر وقفه. استفاده از شودمیاستفاده  (2)
(AICو مع )یسینب یار ( شوارتزSBCتوص )ی عدم رابطهصفر  یه( فرض2معادله ) . برایشود یم یه

ی همجمعی در مقابل وجود رابطه  همجمعی با شرط 
به  یج. نتا(7) شده است آزمون یرهامتغ یاندر م 

 گزارش شده است.  2دست آمده در جدول 
 .آزمون همجمعی یبرا Fآزمون  یجنتا: 2جدول 

Table 2: Results of the F-test for co-integration test 
 آزمون آماری

Test Statistic 
 ارزش

Value 
 سطح اطمینان

Signif. 
 بدون وقفه

I(0) 
 با یک وقفه

I(1) 
   

F-statistic  13.17213 10%   3.03 4.06 

k 4 5%   3.47 4.57 

  2.5%   3.89 5.07 

  1%   4.4 5.72 

     

Actual Sample Size 44  Finite Sample: 

n=45 

 

  10%   3.298 4.378 

  5%   3.89 5.104 

  1%   5.224 6.696 

     

   Finite Sample: 

n=40 

 

  10%   3.334 4.438 

  5%   3.958 5.226 

 
 

های بزرگ و چه در چه در سطح نمونه Fی ی آمرهدهد که مقدار محاسبه شده یبه وضوح نشان م یجنتا
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 و ٪2 ،٪1 یب در سطوحبه ترتبحرانی جدول  یراز مقاد بیشترهای کوچک سطح معناداری پسران در نمونه
ی همجمعی دارد. در ادامه نیاز از وجود رابطه است. نتایج به دست آمده از تخمین و ضرائب نشان 10٪

آورده  3نتایج آزمون رابطه بلند مدت در جدول بررسی و تحلیل گردد.   ARDLاست تا فرم لی مدل 
 شده است.

 ARDLی بلند مدت نتایج رابطه -3جدول 
Table 3- Long-term ARDL relationship results 

 متغیر
Variable 

 ضریب
Coefficient 

 ی استانداردخطا
Std. Error 

 tی آماره
t-Statistic 

 احتمال
Prob. 

C -5.909504 5.031153 -1.174582 0.2497 

@TREND 0.009840 0.001628 6.043795 0.0000 

G1(-1)* -1.926708 0.244969 -7.865106 0.0000 

G2(-1) 2.506938 0.325301 7.706520 0.0000 

G3** 3.104135 1.166463 2.661151 0.0126 

G4** -0.179988 0.066705 -2.698261 0.0115 

G5(-1) -0.010555 0.006196 -1.703405 0.0992 

 
و توان دوم تولیدی  GDPی جنگل به عنوان شاخص احیا و سرانه بیابانزایی، سرانه یرمقاددر بلند مدت 

نشان می دهد که متغیر  2ول نتایج به دست آمده در جد .هستنددار  یمعن یاز نظر آمار ناخالص داخلی
احیا،  تولید ناخالص داخلی سرانه و توان دوم آن و میزان بارش در بلندمدت دارای اثر   های بیابان زایی،

بسیار کمی فاقد اثر معنی دار به  با اختالفمعنی داری بر میزان بیابان زایی است هرچند عرض از مبدا 
با این حال نتایج به دست آمده در  .دار در بلند مدت می باشددست آمد اما متغیر روند دارای اثر معنی 

هایی فاقد انتظار به دست آمده است. بر خالف انتظار که مدل برای متغیرهای بابانزایی و احیا دارای عالم
انتظار عالمت منفی برای متغیر احیای بوده اما ب عالمت مثبت نشان می دهد که در بلند مدت فرآیند 

بدتر شدن وضعیت و افزایش سطح بیابانزایی شده است و در مقابل خود فرایند بیابانزایی  احیای موجب
رسد تشدید بیابانزایی انگیزه مقابله و در بلند مدت باعث کاهش سطح بیابانزایی گردیده است. به نظر می

متغیر تولید  در مقابل برنامه احیا موجب کاهش توجه به امر بیابانزایی در کشور می باشد. توان دوم
معکوس در مدل است. به عبارت دیگر  uناخالص داخلی نیز دارای عالمت منفی بوده که نشان از شکل 

 نظریه محیط زیستی کوزنتس در این مطالعه در بلندت تایید می گردد.
  مدل اصالح خطا

-معنی و یمنف ECM یب اصالحضرعالمت گزارش شده است.  2خطا در جدول  یحمدل تصحپویای  نتایج

در تئوری نشان از روند بسیار سریع اصالح است. اما در این مطالعه این  ECM از است. مقدار باالتر دار
اینگونه  یجاز نتا ی ندارد. یعروند سرمیزان حداقل در کوتاه مدت نباید بزرگتر از یک باشد چرا که اصالح 

در  و مدت به سوی بلند مدت است بیابانزایی از کوتاه ییرتغضریب  ECM مقدارکه  شودبرداشت می
 . گرددصد انحراف پدید آمده اصالح میدر 100 کمتر از یک سال ساالنه
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 مدل اصالح خطا. یجنتا 2جدول 

Table 4- Error correction model results 
 متغیر

Variable 
 ضریب

Coefficient 
 خطای استاندارد

Std. Error 
 tی آماره

t-Statistic 
 احتمال
Prob. 

C -5.909504 0.682891 -8.653651 0.0000 

@TREND 0.009840 0.001168 8.425799 0.0000 

D(G1(-1)) 0.674152 0.155290 4.341250 0.0002 

D(G1(-2)) 0.304936 0.118453 2.574319 0.0154 

D(G2) -0.445470 0.599760 -0.742747 0.4636 

D(G2(-1)) -2.755360 0.935887 -2.944117 0.0063 

D(G2(-2)) -4.219603 0.995133 -4.240240 0.0002 

D(G5) 0.001794 0.002296 0.781281 0.4410 

D(G5(-1)) 0.009723 0.002461 3.951168 0.0005 

D(G5(-2)) 0.004267 0.002173 1.963218 0.0593 
CointEq(-1)* -1.926708 0.222559 -8.657072 0.0000 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه

 گردد تشدید تواندمی عوامل از بسیاری تأثیر تحت کشور در زایی بیاباندر مجموع نتایج نشان می دهد 

 گردد: می ارائه اساسی پیشنهاد دو مشاهدات اساس بر و مطالعه این در منظور بدین

ه دلیل در گام نخست مطالعات مشاور با استفاده از تعداد بیشتری از متغیرها صورت پذیرد این امر ب 

 کمک به شناخت عوامل موثر بر بیابان زایی در کشور بسیار کارساز خواهد بود

های اقتصادی و زیست های غیر از شاخصز است تا نسبت به اثرات القایی ناشی از شاخصنیادر گام دوم  

 همسئل در فرهنگی و شناسی جامعه و روانی اثرات وجود رسدمی نظر به که آنگونهمحیطی توجه شود 

زایی های کشور ندارم مسیر مقابله با بیابانر به شدت به چشم می خوردقالب سیاستکشو در زایی بیابان

  گیرد امری که موجب می گرددبلکه در مسیر برخورد با نارضایتی ها یا فشارهای اجتماعی صورت می

اشت های ذهنی از ریزی های زیست محیطی کشور بر اساس واقعیت های موجود که بر اساس بردبرنامه

 .مسئله های زیست محیطی صورت گیرد

انتظار می رود با افزایش تعداد متغیر ها و ورود متغیر هایی که در مطالعات پیشین کمتر به آنها اشاره  

شده است دوره اصالح شکل های زیست محیطی افزایش یافته و پایداری زیست محیطی در دوره های 

که در این مطالب با واقعیت تطابق نداشته ولی انتظار می رود در  طوالنی مدت تر حاصل شود امری
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