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 یراندر ا رشد اقتصادیبر  یستز یطمح یفیتو ک یهنقش اشتغال، سرما
 2، سیامک نیک مهر*1بیدینوید کارگر ده

 

 
 چكیده

از عوامل مهم تأثیرگذار بر رفاه اجتماعی کشورها، دستیابی به نرخ باالی رشد اقتصادی است و بررسی علل و عواملِ رشد، همواره مورد 
و به تبع آن، مخاطرات زیست محیطی بر سرمایه در این مطالعه به بررسی اثر تغییرات اشتغال و رو، از این ها بوده است.توجه اقتصاددان

 -رابطه علی بین متغیرها و توابع کنش( VAR)رشد اقتصادی در ایران پرداخته شد. در ابتدا با استفاده از مدل خودتوضیحی برداری 

به سمت متغیر رشد اقتصادی  2COو انتشار  ای از متغیرهای اشتغال، سرمایهه علی یک طرفهواکنش ارزیابی شد. نتایج نشان داد که رابط
مدت میان متغیرها با کمک مدل خودتوضیحی وجود دارد. پس از تأیید وجود رابطه علی بین متغیرهای مورد مطالعه، رابطه بلندمدت و کوتاه

اثرگذاری معناداری بر رشد اقتصادی دارند.  2CO و انتشار ن داد که اشتغال، سرمایهانجام گرفت. نتایج نشا( ARDL)های گسترده با وقفه

گذارد و در مقابل، مخاطرات زیست محیطی طوری که مطابق انتظار، میزان اشتغال و سرمایه تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی به جا میبه
عبارت دیگر، انتشار آلودگی از طریق فرسایش شود. بهاقتصادی منجر میای به کاهش رشد با اثرگذاری قابل مالحظه 2COناشی از انتشار 

شود که بخشی از رو، پیشنهاد میشود. از اینمیهای اقتصادی ای و مخاطرات بهداشت عمومی باعث اختالل در فعالیتتجهیزات سرمایه
 های پاك و با آالیندگی کمتر اختصاص یابد.نولوژیمحیطی و تکاقتصادی به حمایت از مباحث زیستکسب و کارهای درآمدهای حاصل از 
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 مقدمه

 یطکه شرا کنندیتالش م دولتمردان و اکثر باشدیاهداف کشورها م ینتربه رشد اقتصادی از جمله مهم یابیدست

رشد ، در حال توسعه یدر کشورها (.Varharami et al, 2112) آورند اهمفر به رشد اقتصادی یدنرا برای رس یمناسب

 به سمت توسعه و رشد هر چه بیشترکشورها و این  شودیها قلمداد میزیربرنامه یبه عنوان هسته مرکز یاقتصاد

مانند مخارج  کالن یهایراز متغ یاریبر بس یناخالص مل یدو تول یرشد اقتصاد یاثرگذاراز سوی دیگر . روندیم شیپ

 ینتراز مهم یکیبه  یاست که رشد اقتصاد یدهسبب گرد یرهدرآمد و غ یعتورم، توز یاتی،مال یدرآمدها ی،مصرف

است الزم و ضروری  بسیار بر رشد اقتصادی یرگذارشناخت عوامل تأث رو،از این شود. یلاقتصاد کالن تبد هایشاخص

وسعه، به بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی اختصاص یافته است ای از ادبیات اقتصاد و تو بخش قابل مالحظه

(Johnson & Koyama, 2402; Acheampong, 2402; Sergi et al, 2112.) 

. است شآموز ی ووربهره ی،تکنولوژ یه،کار، سرما یروین ی مانندمتشکل از عوامل یدتابع تول بر اساس نظریات رشد،

گذاری در . نقش و اهمیت سرمایهتاثیرگذار باشند رشد اقتصادیبر  توانندمی یدولت عواملِ ینهرکدام از ابنابراین 

بسیاری از و  رشد و توسعه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته جوامع در اکثر نظریات یند رشد و توسعه اقتصادیِ آفر

برای دستیابی به رشد و شرط الزم  گذاری هر چند شرط کافی نیست، اماافزایش سرمایه که اقتصاددانان معتقدند

 مهم، مانع یدیعنوان عامل تولسرمایه به محدودیت (.Taghavi and Mohammadi, 2112) توسعه اقتصادی است

این قائده مستئنی  کشوری است که از یزشود. ایران نمحسوب می هکشورهای درحال توسع پیشرفتسر راه  بر جدی

از (. Babaei, 2112) استبوده ی اقتصادی مواجه جهت رشد و توسعه الزمگذاری کمبود سرمایه نبوده و همواره با

 Taghavi and) گذاری بر رشد اقتصادی ایران انجام شده استرو، مطالعات متعددی به منظور ارزیابی اثر سرمایهاین

Mohammadi, 2444; Haji and Asgari, 2400; Akbarian and Ghaedi, 2402; Babaei, 2402; Asheghian, 

2402; Ahmad and Du, 2402; Khoshnevis Yazdi et al., 2402; Rafat, 2402.) 
محسوب  عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورها از، نظر افراد به شغل مورد یابیاشتغال و دستهای رشد، در اکثر مدل

 است یشغل یهایتعالو توسعه ف یکاریاز اهداف کالن توسعه در اغلب کشورها، کاهش ب یکی بنابراین، شود.یم

(Ghanbari and Sadeghi, 2112) .یامدهایاست که پ یو اجتماع یاقتصاد یهاپدیده ینتراز نامطلوب یکی یکاری،ب 

به شکل  ،در روستاها یژهوبه یراناقتصاد ا یر،اخ یهامختلف به دنبال دارد. در سالیها ینهرا در زم یو ناگوار یمنف

موجود در روستاها  یکارِ فعال و ب یانسان یروین ،شود هر سالهیکه باعث م یامسئله معضل است؛ ینا درگیر یبحران

مشکالت  یکاری،دو چندان شده و عالوه بر معضل ب شهرهامشکالت  ین،مهاجر گروهِ ینشوند. با ورود ا هرهاش یراه

با توجه به اهمیت و نقش  .(Tavasoli, 2112) شودیها مآن یرگیبانگر فقر اقتصادی ینی ونشیهحاش نظیر یگرید

 است انداشتغال در رشد اقتصادی کشورها، برخی مطالعات به بررسی تاثیر این متغیر بر رشد اقتصادی ایران پرداخته

(Baradaran and Safari, 2112; Bakhteari and Shayesteh, 2112; Abbasi and Rezaei; 2121.) 



 

930 

و سطح  یزیکیف یهکار، سرما یرویچون ن یبر عوامل Swan (0422) و Solow (0422)یکی رشد نئوکالس یالگوها

 یو نظر یتجرب العاتمط در ادامه،. کنندمی یدتأک یرشد اقتصاد کنندهِیینعنوان عوامل تعدرآمد سرانه به یهاول

معرف نند تواینم ییتنهابه ،کار یرویو ن یزیکیف یهایهزا( نشان دادند که سرمارشد درون یات)مانند ادب یمتعدد

 ی،انسان یهسرما یعی و محیط زیست،منابع طب عوامل نظیراز  یعیوس یفبلکه ط باشند؛کشورها  یِتفاوت رشد اقتصاد

 تحت ی،مختلف زمان یهاکشورها را در دوره یوجود دارند که رشد اقتصادغیره ها و دولت ملکردع یایی،جغراف یطشرا

 (.Mehrara and Rezaei Bargoshadi, 2402) دهندمیقرار  یرتأث

 ؛ دستیابی به اهداف رشد اقتصادیاست یستز یطمح ی،اقتصاد یهایتفعال بسیاری ازبستر با توجه به این مهم که، 

به رو، از این (.Khan, 2112) شود کاهش کیفیت محیط زیست منجر وتواند به تخریب بیشتر منابع طبیعی می

 افتی هدخوا شیافزا زین یستیز طیمح یامدهایپ قتصادی،مسیر رشد و پیشرفت ادر  کشورهاموازات حرکت 

(Baniasadi and Zare Mehrjordi, 2112 .)،و  حیصح یزریبرنامه با کنندیم یاز کشورها سع یاریبس بنابراین

 یطیمح یهابیبلکه آس ابند،ی خود دست مدنظر یتنها به اهداف رشد و توسعه مناسب، نه یهاروش یریکارگبه

 (. Kargar Dehbidi and Esmaeili, 2112) را به حداقل برسانند یاقتصاد یهاتیفعال از یناش

ید در کنار به عنوان عامل مهم تول ی محیط زیستمقوله یک،رشد نئوکالس یهامدل در با توجه به اهمیت موضوع،

 یطکار و مح یروین یه،سرما یدِ تول متشکل از عوامل یددر رابطه با تابع تولگرفت.  رارق توجهمورد سرمایه و نیروی کار 

 Yang et al., 2112; Cárdenas Rodríguez et al., 2112; Muhammad and) صورت گرفته است. یمطالعات یستز

Khan, 2112.) بسته به نوع  ی،بر رشد اقتصاد یانتشار آلودگ یکه اثرگذار دهدیمطالعات نشان م ینمرور ا

 Yang et al., 2112; Cárdenas Rodríguez et)باشد  یمنف یامثبت  تواندیم ،مورد استفاده یِ آلودگ یهاشاخص

2112Khan, and ; Muhammad 2112 al.,.) یدر مطالعه (2112 et al.,Cárdenas Rodríguez )یر، تاث 

 یستگروه ب یو مجموعه کشورها OECD یمجموعه کشورها یِ بر رشد اقتصاد O2Nو  2CO ،4CH هاییندهآال

(G21 )هاییندهشد؛ در مقابل آال یابیثبت ارزم NOX ،SOX  وCO شوندیم یمنجر به کاهش سطح رشد اقتصاد .

ی کشورهادر  یرشد اقتصاد باعث کاهش 2COانتشار (،  ,2112Muhammad & Khan) یدر مطالعه ینهمچن

  .شد یاییآس منتخب

و به  یردو متغ ینا متقابلاثرات  یالعه به بررسمط ین، در ایهسرمااشتغال و  یتاهم با توجه به مطالب فوق مبنی بر

با استفاده از مدل رو، در ابتدا از این پرداخته شد. یرانا رشد اقتصادیِبر  یطیمح یستتبع آن، مخاطرات ز

از  استفاده شود و در گام بعدی، بازا بررسی میصورت توام و درون ی متغیرها بهرابطه ،(VAR) یبردار یحیخودتوض

  شود.یرها برآورد میمتغ میانمدت بلندمدت و کوتاه ضرایبِ ،(ARDL)گسترده  یهابا وقفه یحیدتوضخوروش 
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 روش تحقیق

ارائه شده اقتصادی از رابطه  رشد بر اشتغال، سرمایه و کیفیت محیط زیست تاثیردر این پژوهش، به منظور بررسی 

استفاده شد که فرم عمومی آن به ( VAR) یردارب یحیخودتوض در چارچوب الگوی Yang et al (2112) توسط

 ( است:1صورتِ رابطه )

(1) 
2( , , )t t t tY f K L CO 

 2111ثابت سال  هاییمت( که بر حسب قیاز رشد اقتصاد یاری)مع یناخالص داخل ید: سرانه تولY ،در رابطه فوق

امل شاخص ش ینمحاسبه شد، ا 2111ثابت سال  هاییمتسرانه که بر حسب ق یه: سرماKمحاسبه شده است. 

ثابت شامل بهبود  هایییاست. دارا دیخالص در سطح موجو ییراتثابت اقتصاد، به همراه تغ یهاییدارا یلتشک

است که  نرخ اشتغالمعرف : L باشد،یم یرهآهن و غها، راهساخت جاده یزات،آالت و تجه ینماش یدخر ی،اراض

اکسید کربن و به عنوان رانه انتشار گاز دیس :CO2 گیرد،یسال را در بر م 24تا  12 ینب یتاز جمع یدرصد

 .(World Development Indicators, 2121) شودگیری میشاخصی از کیفیت محیط زیست که برحسب تن اندازه

های مختلف و نیز قابلیت الزم به توضیح است که در این مطالعه، به منظور اعمال تغییراتِ بعد جمعیت در طی سال

هایی با مقیاس کوچک، تمامی متغیرها به پیروی از مطالعات دادهدر استفاده از  یبردار حییخودتوض بهتر الگوی

 Balýbey, 2112; Albiman et al., 2112; Mamipour etمختلف بر حسب واحد سرانه مورد استفاده قرار گرفتند )

al., 2112; Wang et al., 2121; Oryani et al., 2121.) 

 شوندیزا در نظر گرفته مصورت درونبه و  باشندیارتباط متقابل م یدارا د که متغیرهاشوفرض می VAR یالگو در

(Wang and Lin, 2112; Zhang et al., 2112). یمطالعه Shahbaz et al (2112)  نشان داد که استفاده از توابع

خطی -طالعه از مدل لگاریتمیکند. لذا در این مهای سری زمانی، نتایج بهتری ارائه میخطی در داده-لگاریتمی

 ( استفاده شد.2بصورت روابط )

(2) 
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جزء اخالل روابط را نشان  و  ، ،عبارات و پایه عدد نپر است نشان دهنده لگاریتم در Lnروابط،  یندر ا

 دهند.می
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 یهو تجز العملعکستوابع  توان آزمون علیت گرانجری،یم یزمان یسر یهادر داده VAR در چارچوب الگوی

وارده به  هایدرونزا در طول زمان به شوک یرهایواکنش متغ آنی، العمل. توابع عکسمورد ارزیابی قرار دادرا  یانسوار

 یرهایمتغ ییراتتغ یرا بر رو یرسهم هر متغ یزن یانسوار یه. تجزگذارندیم یشستم را به نمایس یرهایاز متغ یکهر 

از  یبردار یونمطالعه به منظور انتخاب وقفه مناسب در مدل خود رگرس ینا در .دهدیدر طول زمان نشان م یگرد

 استفاده شد.آماره شوارتز 

(، 2که در کدام یک از توابع رابطه ) مبنی بر این ،VARیرها در چارچوب رویکرد متغ ینب یرابطه عل یبررسپس از 

معمول  روششود. مدِت توابع منتخب برآورد میکوتاه علیت گرانجری برقرار است؛ در گام بعدی ضرایب بلندمدت و

الگو  یرهایفرض استوارند که متغ ینبر ا ،یزمان یسر یهاالگو با استفاده از داده یبدر برآورد ضرا یاقتصادسنج

آن در طول  یخودهمبستگ یبو ضرا یانسوار یانگین،است که م یستاا یوقت یزمان یسر یرمتغ یکهستند.  یستاا

که ممکن است  حالی باشند، در یستااستفاده در برآورد الگو ناا دمور یزمان یسر یرهایبماند. اگر متغ یبت باقزمان ثا

 دستباال به یاربس (2R) یینتع یبضرباعث شود  تواندیالگو وجود نداشته باشد، م یرهایمتغ ینب یرابطه مفهوم یچه

 یستاناا یرهایوجود متغ ین،شود. افزون بر ا یرهامتغ ینباط بارت یزانو موجب استنباط نادرست محقق در مورد م آید

یرها در این متغ یستاییا یمنظور بررس به .(Baltagi, 2112) شوندیم Fو  t یهاآزمون اعتبارییدر الگو سبب ب

 استفاده شده است. (ADF) یافته یمفولر تعم یکید یستاییاز آزمون ا مطالعه

 نیزو  ذبکا نگرسیور عقواز و پرهیز ایبر ،باشد شتهدا دجوها ودر داده حدوا یشهر دجوو بر مبنی یهداشو که مانیز

یکی از  استفاده نمود. ARDLجمعی از جمله رهیافت هم یهاتوان از روشمی ،متغیرها بین تبلندمد یرابطه تعیین

دم نیاز به یکسان جمعی شده است، عهای همکه موجب برتری آن نسبت به سایر روش ARDLمزایای رهیافت 

مدت و بلندمدت مدل را بطور توان الگوهای کوتاهجمعی متغیرها در این روش است. همچنین میبودن درجه هم

بنابراین  (.Noferesti, 2111) همزمان برآورد کرد و مشکالت مربوط به حذف متغیرها و خودهمبستگی را رفع نمود

چرا که آنها عمومًا عاری از مشکالتی چون خودهمبستگی و ، نااریب و کارا هستند، ARDLهای روش تخمین

 . (Siddiki, 2111) باشندزایی میدرون

 Pesaran and)( نشان داد 3صورت رابطه ) توان بهرا می (Augmented ARDL)تعمیم یافته  ARDLمدل 

pesaran, 1222; Pesaran and Shin, 1222): 
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lnY ،lnهای بهینه برای متغیرهای به ترتیب بیانگر تعداد وقفه wو m،n،fکه در آن K،ln L 2وln CO 

 در بلندمدت روابط زیر بین متغیرهای حاضر در مدل صادق است: باشد.می

 1 1 1

2 2 1 2

... , ... , ... ,

...

t t t m t t t n t t t f

t t t w

Y Y Y K K K L L L

CO CO CO

     

 

        

  
 

 :نوشت( 2توان به صورت رابطه )لذا رابطه بلندمدت را می

(2) 
0 1 2 3 2 2ln ln ln lnt t t t tY B K B L B CO u     

 کندهای تصحیح خطا را فراهم میای از متغیرهای اقتصادی، مبنای استفاده از مدلوجود همگرایی بین مجموعه

(Noferesti, 2111.)  معادله تصحیح خطای مدلARDL ( نوشت:2توان به صورت رابطه )را می 

(2) 
0 2 1 3

1 1 1 1

ln ln ln ln ln
fm n w

t i t i i t i i t i i t w t t

i i i i

Y Y K L CO ECT u         

   

                

که جزء تصحیح خطا )
1tECT 

 ( است:2( بصورت رابطه )

(2) 
0 1 1 2ln ln ln lnt t t t tECT Y K L CO        

و i ،i،iعملگر اولین تفاضل بوده و ، (2)در رابطه 
i  باشند. می 2ضرایب برآورد شده از معادله  نیز ضریب

کند. به منظور بررسی وجود رابطه بلندمدت میان گیری میتعدیل را اندازهباشد که سرعت جزء تصحیح خطا می

پیشنهاد شده است. روش  Pesaran et al (2111)که توسط استفاده شد ( Bounds Test)آزمون کرانه متغیرها از 

شده  بنا (UECM) در یک الگوی تصحیح خطای نامقید OLSجمعی، بر اساس تخمین آزمون کرانه برای تحلیل هم

 شود:( نوشته می2(، به صورت معادله )2مستخرج از رابطه ) ARDLاست. الگوی تصحیح خطای نامقید مدل 
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(2) 
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نیز تعداد وقفه بهینه است. برای انجام آزمون کرانه بر اساس  Pروند و  Tعملگر تفاضل مرتبه اول،  ∆که در آن، 

داریِ سطوح با وقفه جهت بررسی معنی (Wald) ، بایستی از آزمون ضرایب والدPesaran et al (2111)مطالعه 

داری مشترک برای فرض صفر، متغیرها در الگوی تصحیح خطای نامقید استفاده شود. در این حالت، آزمون معنی

 شود:استفاده میجمعی، از طریق برابر با صفر قرار دادن تمام متغیرها با یک وقفه در سطح، یعنی عدم وجود هم

(11) 
0 1 2 3 4: 0H        

برای فرضیه صفر به این صورت است که آیا تمام ضرایب بلندمدت به صورت مشترک برابر صفر  Fبنابراین، آماره 

محاسباتی، با مقادیر بحرانی ارائه  F داری مرسوم، آمارههستند یا خیر. در واقع در این مرحله، بر اساس سطوح معنی

محاسباتی، بیشتر از کرانه باالیی مقادیر بحرانی  Fشود. اگر آماره ، مقایسه میPesaran et al (2111)شده توسط 

تخمین زده شده کمتر از کرانه پایینی  Fشود. اما اگر آماره جمعی رد میگاه فرضیه صفر مبنی بر عدم همباشد، آن

محاسباتی بین  Fهایت اگر آماره تواند رد شود. در نجمعی، نمیمقادیر بحرانی باشد، فرضیه صفر مبنی بر عدم هم

کرانه باالیی و پایینی قرار گیرد، رهیافت آزمون کرانه قادر به تعیین وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها 

 (.Pesaran et al., 2111)باشد نمی

ها از تمامی آناست که  1322-1322صورت سری زمانی و شامل دوره های مورد استفاده در این پژوهش به داده

 World Development)آوری شدند جمع های توسعه انسانیو بخش مربوط به شاخص های بانک جهانیپایگاه داده

Indicators, 2121).  افزار از نرم های آماری در این مطالعهتجزیه تحلیلمنظور  بههمچنینEVIEWS2 .استفاده شد 

 نتایج و بحث

رابطه علی میان متغیرها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج  (VAR)توضیحی برداری در ابتدا بر اساس رهیافت خود

دهد که برای دو تابعِ رشد اقتصادی و سرمایه در رابطه ( نشان می1نتایج جدول ) ( ارائه شده است.1آن در جدول )

رابطه  ورزید. به عبارت دیگر توان جهت تجزیه و تحلیل دو تابع فوق، مبادرتشود و می(، علیت گرانجری تایید می2)

متغیرهای سرمایه، اشتغال و انتشار آلودگی به متغیر رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین علیت از  یاطرفه یک یعل

برای  یگرد یانبه بای از متغیرهای رشد اقتصادی، اشتغال و انتشار آلودگی به شاخص سرمایه برقرار است. یک طرفه

 22در سطح احتمال به ترتیب  یتبر عدم وجود رابطه عل یصفر مبن یهفرضو سرمایه،  هر دو تابع رشد اقتصادی

 علیت گرانجری برقرار نیست. CO2 در مقابل برای دو تابع اشتغال و انتشار . شودیرد م درصد 22و  درصد
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 (VAR(: رابطه علی بین متغیرهای مورد مطالعه )رهیافت 1جدول )

 رفرض صف 2آماره نتیجه آزمون

 علت متغیر رشد اقتصادی نیستند. CO2سرمایه، اشتغال و انتشار متغیرهای  441/12**( 112/1) رد

 علت متغیر سرمایه نیستند. CO2، اشتغال و انتشار متغیرهای رشد اقتصادی 222/41***( 111/1) رد

 نیستند. الاشتغعلت متغیر  CO2، سرمایه و انتشار متغیرهای رشد اقتصادی 221/2( 221/1) تایید

 نیستند. CO2انتشار علت متغیر ، سرمایه و اشتغال متغیرهای رشد اقتصادی 123/2( 421/1) تایید

 درصد است( 1و  2، 11داری در سطح به ترتیب معنی ***،**،*)های تحقیق مأخذ: یافته

 یداریشرط پا یبررس یجتان شده است. ارائه( 1در نمودار ) یبردار یحیدر مدل خودتوض یداریشرط پا یبررس یجنتا

در محدوده  یبرآورد یهامدل یمحاسبه شده برا یژهو یرکه مقاد دهدینشان م یبردار یحیدر مدل خودتوض

 .نمایدیم ینرا تأم یداریشرط پا VARمدل  یگرمشخص شده قرار گرفته و به عبارت د

 

 (. نتایج بررسی پایداری مدل خودتوضیحی برداری 1نمودار )

 های مطالعهفتهمأخذ: یا

ارائه شده است که نشان های وارده از سایر متغیرها متغیر رشد اقتصادی به شوک یواکنش آنتوابع ( 2در نمودار )

 .گذاردمتغیر سرانه تولید ناخالص داخلی به جا میبر  یریچه تاث یرهااز متغ یکواحد تکانه در هر یکاثر  دهندیم
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 (VARی متغیرهای مورد بررسی بر رشد اقتصادی )رهیافت ا(. توابع واکنش ضربه2نمودار )

 های مطالعه )برای تمام نمودارها، توابع واکنش برای پانزده دوره نمایش داده شده است(یافتهمأخذ: 

اما  منفی ریثأابتدا ت ،از سرانه تولید ناخالص داخلیواحد تکانه  کیاثر شود، ( مشاهده می2طور که در نمودار )همان

برای سایر متغیرها  .رودیم نیدوره از ب پانزدهدر  تیو نها هشد افزایشیآن  ریدارد، سپس تاث متغیر نیده بر اکاهن

تر، با اعمال هر سیاستی که شوک مثبت بر میزان اشتغال و روندی نسبتا مشابه حاصل شده است.به طور جزئی

ر تاثیری مثبت بر سرانه تولید ناخالص داخلی به جا انباشت سرمایه ایجاد نماید، در دوره های اولیه، مطابق انتظا

گذارد و پس از طی هشت دوره، اثرگذاری سیاستِ اعمال شده بر سرانه تولید ناخالص داخلی به تدریج تعدیل و می

  شود.خنثی می

ارده از سایر های ومتغیر سرمایه به شوک یواکنش آن( برای تابع سرمایه، 1با توجه به تایید رابطه علیت در جدول )

 . ارائه شده است( 3متغیرها در نمودار )
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 (VARای متغیرهای مورد بررسی بر متغیر سرمایه )رهیافت (. توابع واکنش ضربه3نمودار )

 های مطالعه )برای تمامی نمودارها، توابع واکنش برای پانزده دوره نمایش داده شده است(یافتهمأخذ: 

از متغیر سرانه تولید ناخالص داخلی بر متغیر واحد تکانه  کیاثر  شود،شاهده می( م3طور که در نمودار )همان

دوره سوم اثرش منفی  و در است کاهشیآن  ریتاثاز دوره دوم دارد، سپس  مثبت و افزایشی ریثأابتدا ت ،سرمایه سرانه

همچنین  .رودیم نیاز ب ر شوکاث کند و دوره پانزدهمشود. سپس از دوره چهارم روندی نسبتا افزایشی پیدا میمی

اثر یک واحد تکانه از متغیر اشتغال بر سرمایه، ابتدا تاثیر منفی و کاهشی داشته و از دوره دوم روندی مثبت و 

کند و مجددا در دوره پنجم همچنان مثبت ولی با روندی کاهشی به تدریج اثرش تا دوره پانزدهم از افزایشی پیدا می

ی دوم، تر، با اعمال هر سیاستی که شوک مثبت بر میزان اشتغال ایجاد نماید، از دورهزئیبه طور ج .رودبین می

گذارد و پس از طی پنج دوره، اثرگذاری سیاستِ اعمال شده مطابق انتظار تاثیری مثبت بر انباشت سرمایه به جا می

فزایش اشتغال در طی پنج دوره شود. به عبارت دیگر، سیاست ابر موجودی سرمایه به تدریج تعدیل و خنثی می

گذارد. به منظور تشریح بهترِ میزان اثرگذاری متغیرها متوالی، تاثیری مثبت و فزاینده بر موجودی سرمایه به جا می

 توان از نتایج تجزیه واریانس بهره گرفت.در طی دوره های مختلف، می

 هایالگو، شوک یرهایمتغ انیاز مه رشد اقتصادی، دهد که برای معادل( نشان می2نتایج تجزیه واریانس در جدول )

درصد  21و نرخ اشتغال حدود  دهدیم حیرا توض راتییدرصد تغ 21 های اولیه، بیش ازی در دورهناخالص داخل یدتول

های بعدی، سهم در دوره. دندهیم حیرا توض درصد رشد اقتصادی 11و متغیرهای سرمایه و انتشار آلودگی هرکدام 

ها رسد. این یافتهمی درصد12به هرکدام  یو انتشار آلودگ یهسرما یرهایمتغدرصد و  22مربوط به متغیر اشتغال به 

 تری در توضیح رشد اقتصادی دارد.دهد که نرخ اشتغال در مقایسه با سایر متغیرها، نقش مهمنشان می
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ترین عوامل موثر بر تولید ناخالص داخلی از مهم هایشوکد که دهنشان می یهسرمانتایج تجزیه واریانسِ متغیر 

توان استدالل نمود که رشد اقتصادی دهد. بنابراین میبوده و سهم بیشتری از تغییرات را توضیح می یهسرمامیزان 

  گذاری دارد.سرمایه ای در بهبود و انگیزهکنندهنقش تعیین

 (VARرها  )رهیافت (. نتایج تجزیه واریانس متغی2جدول )

 دوره        معادله
ناخالص  یدسرانه توللگاریتم 

 یداخل
 نرخ اشتغال یتملگار سرانه یتم سرمایه لگار

سرانه لگاریتم 

 CO2انتشار 

 2 223/22 222/11 222/21 432/11 

 222/12 212/22 142/12 442/41 11 رشد اقتصادی

 12 341/41 222/12 241/22 221/12 

 2 412/32 222/24 122/23 221/12 

 222/12 341/22 412/21 222/32 11 سرانهسرمایه 

 12 124/32 224/21 112/22 233/12 

 های مطالعهیافتهمأخذ: 

اقتصادی  رشدبر  یستز یطمح یفیتو ک یهاشتغال، سرما مدِت اثربرآورد روابط بلندمدت و کوتاه منظور بهدر ادامه، 

ابتدا ایستایی متغیرها مورد آزمون قرار گرفت که نتایج آن بر اساس آزمون دیکی فولر (، 2، بر اساس رابطه )ایران

گیری بار تفاضلدر سطح ایستا نیستند و با یک تمامی متغیرهای مورد مطالعه نشان داد که (ADF)تعمیم یافته 

گیری ایستا ی که با دو بار تفاضلشوند. بنابراین، مطابق نتایج آزمون ایستایی، مبنی بر عدم وجود متغیرهایایستا می

 .استفاده نمود ARDLی جمعهمتوان از تحلیل شوند، میمی

بر رشد اقتصادی در جدول  CO2مدت اثرات سرمایه، اشتغال و انتشار های حاصل از برآورد بلندمدت و کوتاهیافته

ش رشد اقتصادی )تغییرات درآمد سرانه( عنوان کشتوان به آمده را میدست  ( ارائه شده است. مقادیر ضرایب به3)

درصد از تغییرات  22آمده قادر است بیش از دست  نسبت به هر یک از متغیرهای مربوطه تفسیر نمود. تصریح به

 رشد اقتصادی را با استفاده از متغیرهای مورد استفاده تشریح نماید.

 یراندر ا رشد اقتصادیر ب یستز یطمح یفیتو ک یهاشتغال، سرمانقش (. ارزیابی 3) جدول

 احتمال tآماره  خطای معیار ضرایب متغیر

  رابطه بلندمدت  

 111/1 224/2 122/1 ***422/1 سرانه یهسرما لگاریتم

 122/1 222/1 124/1 *331/1 نرخ اشتغال لگاریتم

 CO2 212/1-*** 221/1 122/3- 112/1لگاریتم سرانه انتشار 

 111/1 222/11 441/1 232/4*** عرض از مبدأ
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 111/1 222/4 112/1 122/1*** روند زمانی

  مدترابطه کوتاه  

 111/1 221/2 121/1 322/1*** سرانه یهسرما لگاریتمتفاضل مرتبه اول 

 121/1 -221/2 142/1 -133/1** سرانه یهسرما لگاریتمتفاضل مرتبه اول وقفه 

 122/1 -142/2 331/1 -212/1* اشتغال لگاریتم نرختفاضل مرتبه اول 

 CO2 ***322/1- 112/1 442/3- 114/1لگاریتم سرانه انتشار تفاضل مرتبه اول 

 CO2 ***322/1 121/1 312/3 112/1لگاریتم سرانه انتشار تفاضل مرتبه اول وقفه 

 114/1 423/3 112/1 122/1*** تفاضل مرتبه اول روند زمانی

 111/1 -223/4 211/1 -222/1*** جمله تصحیح خطا

R- squared = 224/1 Stat)= -Bounds test (F***113/2 

Adjusted R- squared = 221/1 Bounds test at 25 

Durbin-Watson stat = 411/2 I(4): 11/4   I(0): 12/2 

Mean dependent var = 424/2 Bounds test at 05 

Sum squared resid = 113/1 I(4): 12/2   I(0): 32/2 

  درصد است( 1و  2، 11داری در سطح به ترتیب معنی ***،**،*های مطالعه )مأخذ: یافته        

( در 32/2تر از کرانه باال )است و این مقدار بزرگ 113/2محاسباتی حدود  F(، آماره 3با توجه به نتایج جدول )

 شود.ت در میان متغیرها تأیید میدرصد است، لذا فرضیه صفر رد و وجود رابطه بلندمد 22داری سطوح معنی

دار و بر میزان رشد اقتصادی ( حاکی از آن است که متغیرهای مورد بررسی از لحاظ آماری معنی3نتایج جدول )

مدت تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی دارد. به طوری که در هر دو حالت بلندمدت و کوتاهموثر هستند. سرمایه سرانه 

مدت به ترتیب حدود ، رشد اقتصادی کشور در بلندمدت و کوتاهسرانه یهسرماصد افزایش در در 1رود با انتظار می

های کشور )نظیر گذاری در مجموعه زیر ساختیابد. براساس تئوری هر گونه سرمایهدرصد افزایش می 32/1و  42/1

یستم آب رسانی، مراکز تولید برق، گاز و های حمل کاال )ترانزیت(، شبکه فاضالب، سو جاده آهنها، راهها، پلبزرگراه

رو در مطالعه حاضر، ضرایب از این (.Esfahani and Ramı́rez, 0223) شوندغیره( موجب افزایش رشد اقتصادی می

در بلندمدت  تر بودنِ ضریب سرمایه سرانهبر رشد اقتصادی، سازگار با تئوری است. همچنین بزرگ اثر سرمایه سرانه

مدت به بر است و در بلندگذاری بر رشد اقتصادی امری زمانمدت مطابق انتظار است؛ زیرا اثر سرمایهاهنسبت به کوت

 یابد.طور کامل تحقق می

 1رود با شود. به طوری که انتظار میرشد اقتصادی می افزایش نرخ اشتغال مطابق انتظار منجر به افزایشهمچنین 

درصد افزایش یابد.  33/1سال، رشد اقتصادی در بلندمدت حدود  12-24درصد افزایش در جمعیت شاغلین بین 

درصد افزایش در جمعیت شاغلین،  1رود با که انتظار میمدت متفاوت است؛ به طوریاثرگذاری این شاخص در کوتاه

 که درتوان استدالل نمود درصد کاهش یابد. برای توجیه این رابطه می 21/1مدت حدود رشد اقتصادی در کوتاه

 توجه بایستی مورد آن کیفی ماهر حائز اهمیت است و جنبه غیر و ماهر کار به نیروی بندیتقسیم اقتصاد، تئوری
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مدت موجب رشد اقتصادی نخواهد شد؛ بلکه کسب تجربه افزایش تعداد شاغلین درکوتاه به عبارتی دیگر، .گیردقرار 

تصادی و رونق تولید منجر شود. لیکن این موضوع )کسب تواند به بهبود رشد اقو تخصص در موقعیت شغلی می

 بر است و در بلندمدت اثرگذار است. تجربه و تخصص( امری زمان

-مطابق انتظار در هر دو حالت بلندمدت و کوتاهو به تبع آن کاهش کیفیت محیط زیست،  CO2انتشار افزایش سرانه 

، CO2انتشار درصد افزایش در سرانه  1رود با انتظار میشود؛ به طوری که مدت منجر به کاهش رشد اقتصادی می

 درصد کاهش پیدا کند. آلودگی ناشی از 32/1و  21/1مدت به ترتیب حدود رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه

های نیروی کار، منجر به آید و با اختالل در انجام فعالیتتهدیدی برای سالمت نیروی کار به شمار می CO2انتشار 

های تولید ای و به تبع آن، افزایش هزینهگردد. همچنین از طریق فرسایش تجهیزات سرمایهوری میش بهرهکاه

 گردد. گذاری میمنجر به کاهش سود اقتصادی و انگیزه سرمایه

دار بین متغیرهای الگو است. معنی بلندمدتی ی وجود رابطهدهنده نشان (3ضریب جمله تصحیح خطا در جدول )

 هر دورهدر  رودیمانتظار  کهی طور بهدار و دارای عالمت منفی است. درصد معنی 1ضریب در سطح احتمال  این

مدت از مسیر بلندمدت، تعدیل شود. بر این اساس، اثر یک شوک بر شاخص ی کوتاهدرصد انحراف رابطه 22حدود 

نیز  مدتکوتاهی رابطه آن از پسهد انجامید و کمی کمتر از یک دوره زمان به طول خوا مدتکوتاهرشد اقتصادی در 

 ی تعادلی بلندمدت قرار خواهد گرفت.رابطهدر مسیر 

مجموع  یران، از دو آزموندر ا رشد اقتصادیبر  یستز یطمح یفیتو ک یهاشتغال، سرمابرای بررسی پایداری ضرایب 

 استفاده شد.  2بازگشتی و مجموع تجمعی مربعات جمالت پسماند 1تجمعی جمالت پسماند بازگشتی

 
 (CUSUM)در ایران  تابع رشد اقتصادیمجموع تجمعی جمالت پسماند بازگشتی (. 4نمودار )

 های مطالعه یافتهمأخذ: 

                                           
0. Cumulative Sum of Recursive Residual 
2. Cumulative Sum Squares of Recursive Residual 
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 (CUSUMQ)در ایران  تابع رشد اقتصادیمجموع تجمعی مربعات جمالت پسماند بازگشتی (. 5نمودار )
 های مطالعه مأخذ: یافته

شده است. چون جمع تجمعی جمالت پسماند و ( نشان داده 1درصد در نمودار ) 2آزمون در سطح نتایج این دو 

جمع تجمعی مربعات جمالت پسماند در هر دو نمودار از دو خط بحرانی خارج نشده است، ثبات ساختاری در معادله 

 اری ضرایب برآورد شده است.حاکی از پاید %2وجود دارد. درنتیجه مدل برآوردی پایدار بوده و نتایج در سطح 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

علل و  ی. بررساستباال  یبه نرخ رشد اقتصاد یابیدست ،کشورها یبر رفاه اجتماع یرگذارعوامل تأث ینتراز مهم یکی

 در شده است. یآن طراح یبرا یرشد متعدد یها بوده و الگوهاهمواره مورد توجه خاص اقتصاددان ،رشد عواملِ

در نظر گفته  یعوامل موثر بر رشد اقتصادبه عنوان  کار یرویو ن یهتنها سرما یک،رشد نئوکالسمرسومِ  یهامدل

ی محیط های اخیر، مقولهیست، در طی سالز یطمح یو آلودگ یباز تخر یاما با توجه به مشکالت ناش شوند؛می

رو در این مطالعه، گرفته است. از این رارق توجه موردید در کنار سرمایه و نیروی کار تول به عنوان عامل مهمِ  زیست

 ( بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گرفت. 2COکار و کیفیت محیط زیست )انتشار تاثیر عوامل سرمایه، نیروی

 ،. در ادامهشد یابیارز واکنش -یرها و توابع کنشمتغ میان یرابطه عل ،(VAR) یبردار یحیبا استفاده از مدل خودتوضدر ابتدا، 

مورد بررسی قرار  یرهامتغ میانمدت رابطه بلندمدت و کوتاه، (ARDL)گسترده  یهابا وقفه یحیبا کمک مدل خودتوض

 گرفت.

و  یهاشتغال، سرما یرهایمتغطرف از  یاطرفه یک یرابطه علکه دهد ینشان م، (VAR) مدل خودتوضیحی برداری یجنتا

اشتغال و  ی،رشد اقتصاد یرهایاز متغ یاطرفه یک یتعل ین،همچن وجود دارد. دیاقتصارشد  یربه متغ 2CO انتشار

 برقرار است. یهسرما متغیربه  یانتشار آلودگ
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مدت بر رشد اقتصادی در کوتاه که اثر سرمایهاز آن است  یحاک (ARDL)گسترده  یهابا وقفه یحیمدل خودتوضنتایج 

توسط بخش  هایرساختدر ز گذارییهسرما یبا توسعهکه ت داد ضرورین، دار است. بنابراو بلندمدت، مثبت و معنا

 .فراهم شوداقتصادی  بهبود رشد یجهو در نت یدتول یشافزا یط، شرایو بخش خصوص یدولت

بر این اساس،  .شودیم یرشد اقتصاد یشمنجر به افزا ،مطابق انتظار ،نرخ اشتغال نتایح پژوهش نشان داد که افزایش

بر  عالوه رو،ی است. از اینشغل یشترب یهافرصت یجادا ی،به رشد اقتصاد یابیدست یالزمه گفت کهتوان می

کار و  یرویاست. باال بردن سطح مهارت و تخصص ن یانسان نیرویدر  گذارییهسرمانیاز به  ی،ماد گذارییهسرما

 گردد.می بهبود رشد اقتصادیو  یدتول یفیتک یآن، موجب ارتقا هاییش قابلیتافزا

 یمنجر به کاهش رشد اقتصاد بوده و مطابق انتظار ،مدت در دو حالت بلندمدت و کوتاه 2CO انتشارهمچنین  

 ی یادر جهت کاهش انتشار آلودگ اییژهو یرتداب رشد و توسعه اقتصادی،به موازات که  شودیم پیشنهادلذا  شود.یم

از مباحث  حمایت را به رشد اقتصادیاز درآمدهای حاصل از  بخشی توانیم ی. به عبارتگرددآن اتخاذ  بیشتر کنترلِ 

های پاک و با به تکنولوژی ایویژه توجه ،انتقال تکنولوژی یندو در فرا داد ی اختصاصآلودگ کنترلو  محیطییستز

 .گرددکمتر  یندگیآال
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