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 چکیده

 ،ر واقعد. است شدهزیست و تخریب آن محیط غفلت از موجبشتر یبدستیابی به رشد اقتصادی برکشورها  تمرکز 

از دست رفتن  موجبشود، میزیست استخراج محیطو منابع طبیعی  ها ازاولیه آن هایمادهکه  های اقتصادیفعالیت توسعه

صنعت و  بخش تولیدهایارتباط بین رشد  ،حاضردر بررسی  شود.می هاآالیندهو افزایش  زیستمحیطقدرت تجدیدپذیری 

رویکرد نظور از م. برای این است شدهارزیابی  ،(2CO)کربن اکسید دی ویژه انتشار گازهب ،های ناشی از آنآلودگی قدارم

 بهره 1396ا ت 1346زمانی  هدر دورده نفر کارکن و بیشتر، با های صنعتی کارگاه اطالعاتی کوزنتس و زیستمحیطمنحنی 

انتشار  قدارم ،کند پیدا افزایش %1اگر ارزش افزوده بخش صنعت  که دندهمینشان ها بررسی هاییافتهشده است. گرفته 

 %0/ 67د کربن انتشار گاز دی اکسی قدارم ،جمعیتبه  %1با افزایش  . همچنینیابدمیافزایش  %38/2کربن دی اکسید گاز 

انتشار گاز  قدارمدر  %79/0 کاهش وجبم ،تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت %1افزایش  ،اینبرافزون یابد. می افزایش

 خطای از %62 قدارم که است این بیانگرو  باشدمی -64/0 معادل خطا تصحیح ضریب افزون بر این .شودمی کربناکسید دی

 گردد.تصحیح می بلندمدت روند به گرایش در دوره هر

 .ی کوزنتسزیستمحیط منحنیای، گاز گلخانه رشد اقتصادی، ،پایدارتوسعه  کلیدي: هايواژ

 JEL: O53،O44، Q51 بندي طبقه

 
 

 مقدمه

کشووورهای در درو بووه ویووژه  ،فراگیوور اسووت. در بیشووتر کشووورهاای پدیووده رو بووه رشوود هایآلووودگی در اقتصوواد 

 یواد شوده  رشود اقتصوادی    شووربختانه  هوا قلموداد موی شوود.    ریوزی رشود اقتصوادی هسوته مرکوزی برناموه       ،حال توسوعه 

هوای اقتصوادی،   فعالیوت  بیشوتر بسوتر   ، زیورا زیسوت بوه هموراه داشوته اسوت     محویط پیامدهای ناگواری به ویژه در زمینوه  
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تورین سوطح بوه یکودیگر وابسوته      و رشود اقتصوادی در ابتودایی    زیسوت محویط شورایط  زیسوت اسوت و در حقیقوت    محیط

آن  دنبووالبووهو  ، رونوود آلووودگی آب و هوووا جامعووههووای اخیوور همووراه بووا رشوود صوونعتی    در دهووه(. 33، 16تند )هسوو

آب و هوووایی کووه بیشووتر مربوووط بووه افووزایش گازهووای   تغییوور افووزایش یافتووه اسووت.ی زیسووتمحوویطپیاموودهای مخوورب 

مسوتقی   ای بوه دو دسوته اصولی    گلخانوه (. گازهوای  12از نمونوه هوای بوارز در ایون زمینوه اسوت )       ای در جو استگلخانه

2CO ،4CH ،O2N ،1شووام  د. گازهووای مسووتقی   نشوووبنوودی مووی و فرعووی طبقووه 
SFCH ،2

SPFC ،6SF  کووه اثوور  هسووتند

 جووودر کووه هسووتند  XNO ،2SO ،CO ،3NMVOCشووام  ای فرعووی گلخانووهو گازهووای  ای دارنوودگلخانووهمسووتقی  

 از %60ود (. حود 31) شووند موی ای اصولی  گلخانوه تولیود گازهوای    وجوب کننود کوه م  موی هوایی شورکت   واکونش زمین در 

 ،بووه عبووارت دیگوور  (.11) اسووت هووای بشوورفعالیووتی از ناشوو دی اکسووید کووربن و بووه ویووژه انتشووار   ایگازهووای گلخانووه

و توسوعه پایودار دارد و بوه عنووان عامو  اصولی        زیسوت محویط هوای مربووط بوه    بحو  اکسید کوربن نقوش مهموی در    دی

کووه  اسووتفاده از انوور ی، قووداربووه م بووه طووور مسووتقی ای گرمووایش جهووانی تشووخیص داده شووده اسووت. ایوون گوواز گلخانووه

رشوود بررسووی  ،، موورتبط اسووت. بنووابراینشووودشووناخته موویعاموو  اساسووی در اقتصوواد جهووانی بوورای تولیوود و مصوور    

 (.22زیستی دارد )های اقتصادی و محیطبرد مهمی برای سیاستاقتصادی و انتشار این گاز کار

 کووار نبووود سوواز وبووه وضووعیت تغییوور اقلووی  ناشووی از گرمووایش جهووانی و   ی توووجهبوویهووای اخیوور، سووالدر  

بووه  و تخریووب منووابع طبیعووی کشووور سوورعت هووای اقتصووادی،ناشووی از رشوود و گسووترش فعالیووت مالیووات سووبز دریافووت

د ایوون تخریووب موورثر در رونوو هووایعاموو از بوویش از پوویش افووزایش یافتووه اسووت. ای، آن انتشووار گازهووای گلخانووه دنبووال

کوه بوه    کورد ره بوه سرنوشوت آینوده کشوور اشوا      یتووجه بوی مودت بوه منوابع طبیعوی و     بلنود دید جامع و  نبودتوان به می

 دزیوواحمیوو  هزینووه . در ایوون زمینووه، تدانجامووموویریووزی و موودیریت ناکووارا از منووابع طبیعووی برنامووهبوورداری بوودون بهووره

هوای مورثر در   خصوه شاهوا نیوز از دیگور    بووم نظوام  از  پسوماندهای ایجواد شوده    هوا و آالینوده  سوازی بازسازی یا پوا   برای

ناشووی از  یطوویبوورداری از منووابع محبهوورهافزایشووی در  بووا ادامووه رونوود ،بنووابراین .اسووتزیسووت طبیعووی نووابودی محوویط

حوران جودی در   بای نوه ننودان دور کشوور بوا     آینوده ، در رشود اقتصوادی  توداوم  تولیود بورای    هوای عام  یافزایش تقاضا

ا نور  و خواهود شود.  ربوه رواولیوه   هوای مواده رشد اقتصادی و ایجاد زمینوه بورای وابسوتگی کشوور در واردات بورای تو مین       

، از جملووه میوواندر ایوون اسووت. هووای اقتصووادی وابسووته بووه منووابع طبیعووی  توو مین مووواد اولیووه بسوویاری از فعالیووت کووه 

ی بوه  ا، گورم شودن تودریجی جهوان در اثور انتشوار گازهوای گلخانوه        زیسوت محویط اصولی آلوودگی و تخریوب     هوای دلی 

دی رشوود اقتصووا فراینوودهووای فسوویلی در سوووختویووژه انتشووار دی اکسووید کووربن ناشووی از مصوور  انوور ی بووه صووورت  

 . است هاکشور

  محور  ینیورو  ،هوای اقتصواد، بوه شودت بوه انور ی وابسوته اسوت. انور ی         تورین بخوش  یکوی از مهو    ، بخوش صونعت  

بوور اسووا  ای دارد. در انتشووار گازهووای گلخانووه زیووادیایوون بخووش سووه  . اسووتصوونایع مختلوو   هایاصوولی در تولیوود

ای در بخووش گلخانووهگازهووای آالینووده و میلیووون توون  94حوودود  ،1394در ترازنامووه انوور ی  آمووار منتشوور شووده آخوورین 

آالینووده در  انتشووار هووایدلیوو از جملووه . اسووتگوواز دی اکسوویدکربن   %99و از ایوون مقوودار  صوونعت منتشوور شووده اسووت

سووه  بیشووتر ایوون هووای فسوویلی، سوووختآالینووده ناشووی از احتوورا  توووان بووه ضووریب بوواالی انتشووار  موویایوون بخووش 

کوه منوت     کورد اشواره  هوا و در نتیجوه اسوتفاده ناکوارا از آن     آنپوایین   قیموت ، در ت مین انور ی بخوش صونعت    هاسوخت

 
1. Hydrofluorocarbons                              2. Perfluorocarbons                          3. Non-methane volatile organic compounds 
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مصور  گوازطبیعی،   نسوبت بوه میوانگین جهوانی شوده اسوت.       ایوران  انور ی در بخوش صونعت    مصور    میوزان به افزایش 

 .داردای در بخش صنعت در انتشار گازهای آالینده و گلخانهرا نفت کوره و نفت گاز بیشترین سه  

زیسووت، راه جتموواعی تخریووب محوویطاقتصووادی و ا هووایپیشووگیری از خسووارت بوورای، الزم اسووت ترتیووببوودین  

اموروزه مفهووم توسوعه پایودار موورد توجوه بسویاری از اقتصواددانان          .کردهوایی بورای کنتورل رشود آلوودگی جسوتجو      ح 

از دیوودگاه توسووعه پایوودار توجووه بووه کوواربرد   ،بووین المللووی اسووت. در ایوون میووان  هووایبحوو و موضوووا اصوولی بیشووتر  

کمینووه منووابع طبیعووی عبووارت اسووت از . بوور ایوون اسووا ، پایووداری داردع طبیعووی اهمیووت بوواالیی و منوواب زیسووتمحوویط

بووه طوووری کووه دسووتیابی بووه  ،هووای اقتصووادینووابع طبیعووی در جریووان اجوورای سیاسووتاسووتاندارد بوورای حفوو  مسووطح 

 زمینوه در ایون   . (34) دسوت آیود  بوه از رسویدن بوه ناحیوه بحرانوی تخریوب منوابع طبیعوی         پرهیوز اقتصادی با  هایهد 

رابطووه بووین نووابرابری درآموودی و رشوود  در آن مطوورک کوورد کووه  1955ای بوورای اولووین بووار در سووال  فرضوویهکوووزنتس 

خوود بوه ایون نتیجوه رسوید کوه توا سوطح معینوی از درآمود، رشود             هوای بررسی. کوزنتس در شده استبررسی اقتصادی 

گوردد، ولوی از آن سوطح بوه بعود هموراه بوا رشود         موی تور شودن( توزیوع درآمود     )ناعادالنوه  بودتر شودن  موجوب  اقتصادی 

منحنووی  ،اسووت وارونووه Uایوون رابطووه کووه بووه صووورت منحنووی     شووود.موویاقتصووادی توزیووع درآموود نیووز عادالنووه    

زیسووت اولیووه رشود اقتصووادی کیفیوت محوویط   هوای مرحلووهدر  ایون منحنووی،  هپایووبور   .نووام داردکووزنتس  ی زیسووتمحویط 

کواهش و   دی اکسوید کوربن  انتشووار   بیشوتر شوود،   یمعینو  ایموود از آسوتانه  آکوه در ایون  اموا بوه محو      ،یابدمی کاهش

 کوووزنتس در ایوون زمینووه طرفووداران منحنووی   (.46 ،4) زیسووت افووزایش خواهووود یافوووت  کیفیووت محوویط  در پووی آن

گوذارد. از یوک   موی اثور   زیسوت محویط بواالتر توسوعه، رشود اقتصوادی از دو جنبوه بور بهبوود         هوای سطحکه در  گویندمی

بیشوتر  زیسوت  بوه مسوائ  محویط   نسوبت  سو، با رشد اقتصادی و افوزایش درآمود سورانه کشوورها، توجوه و آگواهی موردم        

و از سووی دیگور، در ایون مرحلوه از توسوعه، کشوورها بور         انجامود موی  زیسوت محویط بهبوود   هوای قانونوضع  بهو  شودمی

 هووایورینووافپیشوورفته بووا  هووایورینووافسوواختاری و جووایگزینی  تغییرهووایو  کننوودموویتوسووعه دانووش بنیووان تمرکووز 

 (.47، 39، 18شود )میمنجر  زیستمحیطقدیمی، به کاهش آالیندگی 

آلودگی و رشوود اقتصووادی با رویکرد آزمون فرضوویه کوزنتس  ن بیرابطه پژوهش ، در نندین با توجه به اهمیت موضوووا

وده است     ولی  ،شده بررسی ود نش وع ت یی  ،35 ،27،26 ،21، 6 ،4 ،1) هابررسی تعدادی از نتیجه. هنوز این رابطه به طور قط

پیروی  وارونه Uمنحنی زیسووت ازتخریب محیط رابطه رشووداقتصووادی والگوی که  ددهمینشووان  ( 46 و 45 ،44 ،42 ،36

،  5، 2) ی کوزنتس اسووتزیسووتمحیطبرقراری رابطه منحنی  نبود نشووانگر هابررسوویاز دیگر برخی  نتیجه ،کند. در مقاب می

فرضوووووویه   زیستی، مبتنی برمحیط رشد اقتصادی و آلودگیارتبووواط  دربارهمطالعه بر این اسا ،  (.40 ،38 ،20 ،17 ،14

متفاوت نشان    هایینتیجه ،بررسی های مورد حوزهمنطقه و شوووورایط   برحسب و  است توجهی  کوووووووووزنتس، موضوا قاب   

سی در برخی  د.ندهمی سعه         نتیجه هابرر شورهای تو سعه تایید و برای ک شورهای در حال تو ضیه کوزنتس برای ک آزمون فر

شینه   ،شود.  مییافته رد  شانگر این  پژوهشپی ست که   ن شماری    یهابررسی ا صنعت  منحنی کوزنتس  دربارهانگشت  بخش 

  به ویژهدر ایران، به منابع طبیعی بخش صوونعت جا که رشوود اقتصووادی  از آن بنابراین .اسووت هانجام شووددر داخ  کشووور 

مه  پرداخته موضوا  حاضر به این   پژوهشدر  .(19) اهمیت است پر به این رابطه، پرداختن است های فسیلی متکی  سوخت 

به  برایو کنند ها توجه پژوهش دیگر الزم اسووت تا اقتصوواددانان و سوویاسووتگذاران به نتای  حاصوو  از بارهدر این  شووود.می

هایی  گام منابع طبیعیاز ها و مدیریت بهینه ی ریزبرنامهگیری و شووده، در تصوومی  ه ئاراهای سوویاسووتی  کارگیری توصوویه
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اسووت که با اسووتفاده از رویکرد منحنی کوزنتس به   نایحاضوور  پژوهشبا توجه به اهمیت موضوووا، هد   بنابراین. بردارند

 )ناشی از انتشار دی اکسید کربن( و ارزش افزوده بخش صنعت پرداخته شود. زیستمحیطتعیین رابطه میان آلودگی 

 
 

 پژوهشمبانی نظری و روش 

تصادی رشد اقزیست و بین کیفیت محیط هبرای برقراری رابطاست ای ایدهکوزنتس  زیستیمحیطفرضیه منحنی  

نمایش داده  رونهوا  Uو به صورتپردازد میآلودگی و سطح درآمد سرانه  قدارو در واقع این فرضیه به بررسی رابطه میان م

وج خود می رسد و یابد و به اافزایش می ،کاهنده آهنگآلودگی با  ،اولیه رشد هایمرحلهدر شود. بر اسا  این فرضیه، می

گشت درآمد( )نقطه بازاوج این منحنی را رسیدن به حالت رشد غیر مادی نقطه  یابد.میای کاهش فزاینده آهنگسپس با 

این  بر اسا  .(41 ،23) تولید است فرایندو انر ی در  هاماده، اقتصاد در حال کاهش استفاده از آنپس از زیرا  .نامندمی

رانجام پس از سیابد، اما افزایش می زیست محیطاقتصادی جامعه در ابتدا مقدار تخریب  ، با افزایش توان(1)شک  فرضیه

سمت  به مختل  از جمله آگاهی جامعه نسبت به تخریب محیط یا حرکت هایدلی آلودگی، به  بیشینهرسیدن به سطح 

 (.43، 6)  تر شدن اقتصاد، روند نزولی منحنی آغاز خواهد شدخدماتی
 

 

 .منحنی کوزنتس -1شک 

   

ی اکسووید بر این اسووا  در پژوهش حاضوور با اسووتفاده از رویکرد منحنی کوزنتس به تعیین رابطه میان انتشووار د 

صنعت پرداخته می  ست و  ، از نوا کاربردی پژوهشاین شود.   کربن و ارزش افزوده بخش  روش از  هادادهجمع آوری  برایا

ز بر اسا  متغیرهای  نی پایانیالگوی سازی مدل گرفته شده است.بهرهی اینترنتهای پایگاهجستجو در ای و کتابخانه اسنادی،

شده و   ضیه   معرفی  سا  فر ست محیطبرا صاد  الگویدر قالب کوزنتس  یزی ش ربرآو Eviewsسنجی با نرم افزار  اقت ست د  . ده ا

  زمانی دوره رایب جهانی بانک و( ساالنه هاینشریه و زمانی سری آمار) ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک از ساالنه صورت

 (.9 ،8) است دسترسی قاب  و است شده آوریجمع 1396 تا 1346 هایسال بین ساله 50

 :شودنشان داده می (1)رابطه ده از کوزنتس با استفا یزیستمحیطمنحنی  موضوا، هایبررسیبه با توجه   

CO2 = α + β1VA + β2(Va)2 + β3POP + β4GDP + ε  (1)                                                                             

 1383 سال  ثابت قیمت به صنعت  بخش افزوده ارزش Va ،(تن کیلو) اکسید  دی کربن گاز انتشار  میزان 2CO  آن، در که

شور  جمعیت POP ،(ریال میلیارد)   میلیارد) 1383 سال  ثابت قیمت به نفت بدون داخلی ناخالص تولید GDP و(نفر هزار) ک

 انتشار قدارحاضر م بررسیدر . باشند می الگو براوردی مورد های پارامتر i(iβ=1,2,3,4(  و  α است بیان به الزم. است( ریال

و از متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت و تولید ناخالص داخلی بدون  نامطلوب )آالینده(  استانداردبه عنوان  دی اکسید کربن
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صادی     ،1383سال   نفت به قیمت ثابت شد اقت شان دادن ر ست     به عنوان معیاری برای ن شده ا ستفاده  ست   .ا الزم به بیان ا

تولید ناخالص  و  ارزش افزوده بخش صووونعتاز آمار اطالعات سوووری زمانی بانک مرکزی،  جمعیتاطالعات مورد نیاز متغیر 

اکسیدکربن های ملی ساالنه بانک مرکزی و همچنین میزان انتشار دیاز حساب 1383داخلی بدون نفت به قیمت ثابت سال 

 .(9، 8از اطالعات بانک جهانی، جمع آوری شده است و قاب  دسترسی است )

 :لگاریت  متغیرها استفاده شده است از (2)رابطه  برابر ،خطیه به منظور کاهش 

 (2)                                                                         ε + LGDP 4β + LPOP 3β + 2(LVA) 2β + LVa 1=α+ β2LCO    

 :(6) وجود داشته باشد باید شرایط زیر (،2) حال به منظور برقراری رابطه

  (3)                                                                                                                                   =0 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 𝛽4  

𝛽1 ≠ 0.  𝛽2 = 0      (4)                                                                                                                  

𝛽1 ≠ 0.  𝛽2 ≠ 0                                                                                                  (5)                                         

ارتباط بین ارزش افزوده بخش صووونعت و تولید ناخالص داخلی و جمعیت بر        نبودباشووود، به معنی   برقرار  (3)رابطه  اگر 

ست.     شار گاز کربن دی اکسید ا شده دو متغیر  میانبه معنی وجود ارتباط خطی  (4)رابطه برقراری  ،همچنین انت ست.   یاد  ا

𝛽1اگر  > بین ارزش افزوده بخش صوونعت و انتشووار گاز کربن دی اکسووید وجود دارد. در حالی   افزایندهباشوود، ارتباط   0

𝛽1که < شان دهنده ارتباط  0 شی  ن ست.       کاه سید ا شار گاز کربن دی اک صنعت و انت صورت   بین ارزش افزوده بخش  در 

𝛽2  اگر . استدرجه دو تابعی از وردی آبر الگو ،(5) برقراری رابطه > 𝛽1 و  0 <  وارونهشک    Uباشد، به معنی ارتباط 0

𝛽2 در حالی که بین ارزش افزوده بخش صوونعت و انتشووار گاز کربن دی اکسووید اسووت. < 𝛽1 و 0 >   Uارتباط  بیانگر 0

 (.27 ،14، 6 ) استو دارای نقطه بازگشت  وارونهشک  

 
 

 نتایج و بحث 

 بررسي پایایي متغیرها  

 بر .است  زمانی سری  متغیرهای ایستایی  فرض بر مبتنی زمانی، هایسری  سنجی اقتصاد  و اقتصادی  سازی مدل `

 همچنین و بود خواهد زمان از مسوتق   و اسوت  ثابت زمان طول در متغیرها واریانس و میانگین، یاد شوده  اسوا  فرض 

 از یکی .دارد بسووتگی دو این بین زمانی هفاصوول به )اتوکوواریانس( زمانی سووری متغیر از مقدار دو بین هر کوواریانس

 آزمون از واحد ریشه  و ایستایی  بررسی  برای ،بر این اسا   .است  2فولر کیدی1واحد ریشه  آزمون آزمون ایستایی،  هایروش

سی     ADF) 3یافته تعمی فولر  دیکی ست. برر شده ا ستفاده  شان  ها داده آماری ( ا  در موجود متغیرهای کلیه که دهد می ن

شته  شته از درجه دوم واحد یا  درجه از مدل، انبا ستند  انبا  هایاثر متغیرها، زمانی هایسری  رفتار بر هاشو   بنابراین ،ه

 مطلق قدر از آزمون آماره مطلق قدر اگر، (1) جدول مطابق .اندداده تغییر را پایدار متغیرها روند و گذاشته جای بر پایداری

 موجود متغیرهای تمامی برای، هانتیجه بر پایه بنابراین. شود  می رد واحد ریشه  فرضیه وجود  باشد،  یشتر ب بحرانی کمیت

 مقدارهای باقیمانده برای فولر -دیکی واحد آزمون ریشووه با توانمی و دوشوومی پذیرفته واحد ریشووه یک وجود مدل در

ص   ضیه منحنی   نتای  از حا ست محیطتخمین فر شتگی  درجه به ایران، در کوزنتس یزی شان  آزمون این .بردپی آن انبا  ن

 نیازی و است  ساکن  دیگر عبارت به یا صفر است   مرتبه از انباشته  ها،داده سطح  در شده  محاسبه  یخطا جمله که دهدمی

 
1. Unit Root                                                   2. Dicky Fuller                                                       3. Augmented Dicky Fuller  
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شه  آزمون به ض   در واحد ری ست  آن تفا شتگی ه  بر دال امر این و نی ست مدل  انبا سی آزمون   پایانهمچنین در  .ا به برر

آماره این  ننانچهپرداخته شووده اسووت. بر اسووا  آن، بردن به برقراری رابطه بلند مدت پیبه منظور   1بنرجی دوالدو مسووتر

 رابطه بلند مدت نیز برقرار است. ،ها و تعداد متغیرها، کمتر باشددادهآزمون از آماره جدول برای تعداد مشخص 

 

 .یافتهتعمی دیکی فولر ی الگو با استفاده از آزمون بررسی مانایی متغیرها -1 جدول

نام 

 متغیر
 وضعیت

 تفاض  مرتبه دوم تفاض  مرتبه اول سطح

 آماره آزمون آماره جدول آماره آزمون آماره جدول آماره آزمون آماره جدول

LCO2 
با عرض از 

 مبدأ
508/3- 41/2- 92/2- 25/6- - - 

LVA 
با عرض از 

 مبدأ
513/3- 562/2- 92/2- 44/5- - - 

2LVA 
با عرض از 

 مبدأ
513/3- 201/2- 928/2- 667/5- - - 

LPOP 

بدون 

عرض از مبدأ 

 و روند

926/2- 318/2- 51/3- 031/2- 94/1- 67/6- 

LGDP 
با عرض از 

 مبدأ
185/3- 605/2- 926/2- 981/3- - - 

 

وده بخش صنعت و لگاریت  متغیر ارزش افز LCO2لگاریت  انتشار گاز ، 1 جدول دست آمده ازی بهاهنتیجه پایه بر 

LVA  گاریت  متغیر ارزش افزوده بخش صووونعت    مجذور  و ناخالص داخلی       LVA2ل ید  گاریت  متغیر تول ر نیز د LGDPو ل

 .استدر تفاض  مرتبه دوم پایا  LPOPتفاض  مرتبه اول پایا و متغیر لگاریت  جمعیت 

 در کوتاه مدت نتایج برآورد الگو

ده است که  شگرفته کوتاه مدت انتشار آالینده بر بخش صنعت، از الگوی تصحیح خطا بهره  هایرابطهبررسی   برای 

 شده است.ه ئارا 2 در جدول آن هاینتیجه

 است وار دمعنی %1در سطح ( LR)مقدار آماره نسبت راستنمایی ، 2 جدول دست آمده ازهای بهنتیجه بر پایه

 الگو در توضیحی یمتغیرها که دهندنشان میها دار است. یافتهمعنی %1آماری در سطح  نظرک  الگوی برآوردی از  بنابراین

متغیر  تغییرهای% 98، متغیرهای توضیحی  2Rباتوجه به آماره  ،همچنینکنند.  توصی  را وابسته متغیر به خوبی اندتوانسته

 اند. وابسته را توضیح داده

 

 

 

 

 
1. Banerjee, Dolado and Mestre 
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 .الگو اه مدتتکوورد آبرنتای   -2جدول

 (1،2،2،0،1تخمین کوتاه مدت ) نتیجه

 متغیرها نام متغیر ها ضرایب انحرا  معیار احتمال

65/0  06/2  96/0-  (LVA)∆ لگاریت  ارزش افزوده 

01/0  91/1  89/4 لگاریت  ارزش افزوده با  **

 وقفه

∆(LVA(-1)) 

55/0  09/0  05/0  (LVA2)∆ لگاریت  مجذور ارزش افزوده 

01/0  08/0  24/0- لگاریت  مجذور ارزش افزوده با  ***

 وقفه

∆(LVA2(-1)) 

08/0  24/0  44/0  (LPOP)∆ لگاریت  جمعیت **

47/0  26/0  19/0  (LGDP)∆ لگاریت  تولید ناخالص داخلی 

00/0  13/0  64/0- *** - CointEq(-1) 

R-squared 
0.987514 

Mean dependent var 
4.932632 

Adjusted R-squared 
0.984477 

S.D. dependent var 
1.706396 

S.E. of regression 
0.212599 

Akaike info criterion 
0.072517-  

Sum squared resid 
1.672337 

Schwarz criterion 
0.321132 

Log likelihood 
11.70414 

Hannan-Quinn criter. 
0.075618 

F-statistic 
325.596 

Durbin-Watson stat 
2.173080 

Prob(F-statistic) 
0.00000    

 

 .       % 1سطح  معنی دار در -.                ***% 5معنی دار در سطح  -**

 

ز عدم ادر هر دوره نند درصد  دهدنشان میالگو که  یضریب تصحیح خطاشود، مشاهده می 2 طور که در جدولهمان

دار آماری معنی نظرکه از  ستا -64/0شود، در تخمین حاص  معادل تعادل متغیر وابسته به سمت بلندمدت تعدی  می

د. بنابراین طبق تعادل بلندمدت دارسمت مدت به کوتاهتعدی  عدم تعادل  زیاد نسبتبهنشان از سرعت  یاد شدهضریب  .است

 سمت به تمد کوتاه مقدار و گردیده تعادل تعدی  خطای عدم64/0حدود  در هر دوره )هرسال(، دست آمدهی بهاهنتیجه

 ،وضعیت موجود ست که سیاستگذاری در راستای بهبودا نشانگر ایناین نتیجه  .کندمی می  خود مدت بلند و تعادلی مقدار

گذاری در مثبت سیاست اثرهایو  شودمیآن به سرعت تعدی   اثرهایمدت همراه باشد، کوتاهحتی اگر با بروز شو  در 

ه بخش صنعت ارزش افزودکه  نشان می دهندهمچنین دست آمده های بهنتیجه. یافتنمود خواهدای نزدیک در اقتصاد آینده

ارزش افزوده ی که در حال نیست،دار آماری معنی نظراما از  ،داردرابطه منفی اگرنه با انتشار آلودگی گاز کربن دی اکسید 

در کوتاه مدت، ر اگ. به عبارت دیگر گذاردمیکربن دی اکسید داری بر انتشار گاز معنیبخش صنعت با یک وقفه اثر مثبت و 

 پایهافت. بر یافزایش خواهد  %89/4 قداربه منیز دی اکسید انتشار گاز کربن  افزایش یابد، %1ارزش افزوده بخش صنعت 

 تولیدهمچنین  .یابدمی افزایش %44/0آلودگی به میزان  قدارم، مدتدر کوتاه %1 قداربه مجمعیت  با افزایش ها،نتیجه

  .مدت نداردکوتاهداری بر انتشار گاز کربن دی اکسید در داخلی به قیمت ثابت نیز اثر معنیناخالص 
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 3 در جدولپرداخته شده است. ک یکالس هایفرض آزمون هاینتیجهبه شرک  4 و 3 هایلوجددر ادامه در  

جایی که از آنگادفری استفاده شده است.  -همبستگی در الگو، از آزمون بروشخودیا نبود  بودبرای  که شودمشاهده می

فرض صفر  بنابراین، است 05/0خطا است و احتمال آماره نیز بیش از  هایهجملهمبستگی خود نبودفرض صفر مبنی بر 

 .خطا پذیرفته می شود هایهجملخودهمبستگی  نبودمبنی بر 

 

 .هاهجملهمبستگی و آزمون واریانس ناهمسانی آزمون خود -3جدول 

 Prob F-statistic عنوان آزمون

 Breusch-Godfrey 64/0 44/0 آزمون خودهمبستگی 

 White 08/0 86/1آزمون واریانس ناهمسانی 

 شود.میذیرفته پ ،است  05/0، فرض صفر مبنی بر واریانس همسانی با توجه به احتمال آماره که بیشتر از 3 جدول برابر

از ت یید  ندست آمده نشانتیجه به، از آزمون رمزی برای بررسی خطای تصریح الگو استفاده شده است. 4براسا  جدول 

 . داردفرض صفر و در نتیجه تصریح صحیح الگو 
 

 .آزمون رمزی تست -4جدول

 

 بلند مدت(همجمعي )بررسي وجود رابطه 

تعادلی بلند مدت بین متغیرهای موجود در الگو، نیاز است تا آزمون وجود همجمعی بلند مدت  هقب  از بررسی رابط 

و  1روش بنرجی، دوالدو و مستر دوبه بلند مدت  های وجود رابطهآزمون نتیجه ینبنابراشود.  اجرادر بین متغیرهای موجود 

 است. شدهبررسی  )ECM (2روش الگوی تصحیح خطا

حال با توجه به آماره همجمعی یا رابطه بلند مدت است.  نبودفرضیه صفر بیانگر  بنرجی، دوالدو و مستر،در آزمون  

و آماره  -85/4با   برابر 99/0آماره جدول در سطح اطمینان زیرا توان به رابطه همجمعی پی برد. می جدول و آماره آزمون

رابطه  نبودبنابراین فرض صفر مبنی بر  ،تر استبزرگقدر مطلق آماره آزمون از آماره جدول است.  -10/5آزمون شده برابر با 

در سطح جمله تصحیح خطا داری با توجه به معنیهمچنین  .خواهدشدو رابطه بلند مدت پذیرفته  شودمیهمجمعی رد 

 شود.نیز بر اسا  آن ت یید میرابطه بلند مدت  (،2طبق جدول)  %1اطمینان 

 بررسي رابطه بلند مدت

سا  آزمون بنرجی  برابر  ستر،   دوالد ،ت یید وجود رابطه بلندمدت بر ا ست آمده های بهنتیجهو م رابطه ورد آبراز  د

 شده است.ه ئارا 5 بلندمدت در جدول

 

 
1. Banerjee, Dolado and Mestre                                          2. Error Correction Model 

 Ramseyآزمون تصریح مدل  

 احتمال  df          آماره

t 195/1آماره   34 240/0  

F 429/1آماره   43/1  240/0  
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 .بلند مدتالگو در  هاینتیجه ضریب -5جدول

 

 .        %1معنی دار در سطح  -.                ***%5معنی دار در سطح  -**                   

 

دست آمده برای متغیر مجذور لگاریت  ارزش افزوده بخش صنعت، بهضریب  نبودن دارمعنیبا توجه به  ،5جدول  برابر

بخش ارزش افزوده . در حالی که کردکوزنتس را برای الگو ت یید  یزیستمحیطبرعکس منحنی  وارونه شک  Uتوان رابطه نمی

ارزش  %1 افزایش به طوری که با ،داری داردمعنیید رابطه مثبت و انتشار گاز کربن دی اکس قداردر بلند مدت با مصنعت 

 دست آمدههای بهنتیجه ،بنابراین یابد.میافزایش  %38/2انتشار گاز کربن دی اکسید به میزان  قدارمافزوده بخش صنعت، 

 نتیجه .دهندمیرا نشان انتشار دی اکسیدکربن در ایران  قدارخطی مثبت میان ارزش افزوده بخش صنعت و م هرابطوجود 

تجدیدناپوذیر  هایمنبعاز  به طور کلیهای صنعتی بر پایه مصر  انر ی و فعالیت است که نشانگر ایندر ایران  هابررسی

له خود عاملی در راستای افزایش ئاین مس .ی از انر ی به ارزش افزوده بخش صنعت وجود داردلّرابطه عاند و شوک  گرفته

به سمت  های فناوریتحول اند از سرعت  نشانتواند میکه  محیطی است های زیستو افزایش آلودگی هاانتشار آالینده

 دربخش صنعت بر انتشار آالینده اثرگذاری  هابررسی از برخی برپایه ،برای نمونه. (32، 24، 13، 3)تر باشد انر ی بری پایین

 عمده )کشورهای 2کشورهای منا تا در نشان داده شده استبیشتر )سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(  OECD 1 شورهایک

 است تا دربیشتر از کشورها  صنعتی در این گروه تولیدهایمقدار زیرا  آفریقا(، شمال و خاورمیانه منطقه در نفت تولیدکننده

سرعت رشد انتشار  از توانده میهای کوارا و بهینفناورینشان داد که توسعه  یاد شدهمطالعه  نتیجه. مناکشورهای 

در  یشتریاثر ب OECDاکسیدکربن ناشی از رشد اقتصادی بکاهد. بنابراین شاخص کارایی انر ی در گروه کشورهای دی

زیاد و ارزان قیمت منابع انر ی فسویلی  هایذخیرهکشوورهای گروه منا با توجه به  بیشترزیرا  ،ها داردکواهش سطح آالینده

 ،شداشاره  از این طور که پیش. همان(32) اندنداشتهاحسا  نیوازی بوه بهبوود کوارایی بخش صنعت در استفاده از انر ی 

متغیرهای الگو، این اثرگذاری  و توسعه یافتگی( سطح) ، منطقه مورد مطالعهپژوهشمتناسب با بازه زمانی پژوهش، روش 

در بلند کربن دی اکسید انتشار گاز  قداربا م غیرنفتی رابطه بین تولید ناخالص داخلی. کندممکن است نتای  متفاوتی ایجاد 

 زیستیمحیطرشد اقتصادی، تقاضا برای استانداردهای  هایمرحلهدر  ،دیگر سخنیبه . منفی و معنی داریای است رابطه مدت

بنابراین اگر تولید ناخالص داخلی به شود. میبرقرار  زیستمحیطمثبت بین رشد تولید و کیفیت  هیابد و رابطافزایش می

  .کاهش می یابد %79/0انتشار گاز کربن دی اکسید به میزان  قدارافزایش یابد م %1قیمت ثابت 

 
1. The Organization for Economic Co-operation and Development                                    2. Middle East and North Africa 

 بلند مدت هایضریب

 متغیرها ضریب انحرا  معیار tآماره  احتمال

011/0 651/2 898/0 382/2*** LVA 

205/0 290/1- 031/0 040/0- 
2LVA 

05/0 030/2 334/0 678/0** LPOP 

000/0 742/3- 212/0 796/0-*** LGDP 

011/0 656/2 290/3 742/8*** C 
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ت منجر به افزایش در جمعی %1افزایش  (،32، 28، 10) ها بررسیبرخی دست آمده از های بهنتیجه برابر با ،اینبر افزون 

 زیستمحیطتخریب  هایعام ترین شود. رشد سریع جمعیت اغلب  یکی از مه میدر انتشار دی اکسید کربن  % 68/0

 فناوریرفت شناخته شده است که اهمیت این مسئله با توجه به ساختار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سطح معینی از پیش

ای ههای گلخانت ثیر رشد جمعیت کشورهای درحال توسعه بر انتشار گاز ،در این زمینهمختل  متفاوت است.  هایجامعهدر 

در  ی انر یهای فسیلی ناشی از افزایش تقاضاسوخت. نخست ت ثیر جمعیت بر مصر  (37) قاب  توجیه استاز دو رویکرد 

 . استی زدایجنگ ای ناشی از گلخانههای ر گازت ثیر جمعیت بر افزایش انتشاو دوم  است ترابریهای صنعت و بخش

 آزمون مجموع تجمعي و مجذور تجمعي

 و مجموا مجذور تجمعی )CUSUM( 2خطا  های مجموا تجمعیآزمون، از 1هاضوووریب حال به منظور بررسوووی ثبات      

ستفاده    )CUSUMQ( 3خطا ست   ا صفر   )ثبات پارامترها ،هاآزمون. در این (52) شده ا ضیه  .  گیردمورد آزمون قرار می( فر

 نشان داده شده است.  3 و2 شک  هایآزمون در  نتیجه

ن مجموا برای آزمو به ترتیب  %5و  %10 سووطحکه ناحیه بحرانی را در  هسووتندهر دو نمودار در بین دو خطی     

ست.   شانگر  هانتیجهتجمعی و آزمون مجموا مجذور تجمعی تعیین کرده ا صفر و     ن ضیه  سطح  د هاضریب ثبات ت یید فر ر 

 .است یاد شدههای آزمون یبرا %95و  % 90به ترتیب اطمینان 

 

 
 .های پژوهش(آزمون مجموا تجمعی) یافته -2شک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Structural stability                                                                                              2. Cumulative sum of recursive residuals                      

3. Cumulative sum of squares of recursive residuals 
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 .های پژوهش(یافته) آزمون مجموا مجذور تجمعی -3شک 

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

بررسووی  اسووت و از ایوون روهووای فسویلی متکووی  سوووخت بووه ویووژهرشود اقتصووادی در ایووران بووه منووابع طبیعوی    

آلوودگی   بوین حاضور تعیوین رابطوه     پوژوهش اهمیوت اسوت. هود     پور  زیسوت محویط رابطه بین رشد اقتصادی و آلوودگی  

)ناشووی از انتشووار دی اکسووید کووربن( و ارزش افووزوده بخووش صوونعت بووا اسووتفاده از رویکوورد منحنووی       زیسووتمحوویط

 1346کووزنتس در بخوش صونعت ایوران در بوازه زموانی        یزیسوت محویط منحنوی  بورای ایون منظوور    . بوده استکوزنتس 

دسووت  هووای بووهنتیجووه. شوودبررسووی  1 (ARDL) هووای توووزیعیتفاده از روش خووود توضوویحی بووا وقفووهبووا اسوو 1396تووا 

در حووالی کووه  کنوود،تائیوود نمووی بخووش صوونعتبوورای را کوووزنتس  یزیسووتمحوویطمنحنووی  وارونووهشووک   Uرابطووه  آمووده

کووربن در بلنوود موودت دی اکسووید انتشووار گوواز  قوودارمیووان ارزش افووزوده بخووش صوونعت بووا م داریو معنووی رابطووه مثبووت

کوربن  دی اکسوید  رابطوه افزایشوی بوین ارزش افوزوده بخوش صونعت و میوزان انتشوار گواز           ،بنوابراین  وجود داشته اسوت. 

کووربن دی اکسووید ارزش افووزوده بخووش صوونعت نسووبت بووه میووزان انتشووار گوواز  کشووش  و وجووود دارددر اقتصوواد ایووران 

انتشوار گواز کوربن دی اکسوید      قودار مارزش افوزوده بخوش صونعت،     %1 بوا افوزایش   ،دیگور  سوخنی بوه   .اسوت  38/2برابر 

در  .سوازگار اسووت ( 32 ،29، 28، 7) پیشوین  ی دیگور پژوهشوگران  هوا بررسوی نتیجووه کوه بوا    موی یابود   %38/2بوه میوزان   

امووا ، شووودتوورین مرلفووه هووای رشوود اقتصووادی در ایووران محسوووب موویفعالیووت بیشووتر صوونایع یکووی از مهوو ایوون زمینووه 

-اسوتانداردهای محویط   ضوع  در اجورای  ، انور ی  انوواا منوابع   سوتفاده از کارآمودی کمتور ا   دلیو  بوه   هاآنفعالیت بیشتر 

مصور    آهنوگ منجور بوه افوزایش    بخوش صونعت،    رد هوای تولیود   فنواوری بوودن   کو  کوارایی فنوی و   نامناسوب،   یزیست

مصوور  مسووتقی  و غیوور  را در نتیجووهانتشووار گوواز دی اکسووید کووربن  قوودارم سوورانجامو  شووودموویانوور ی در ایوون بخووش 

 دهد.  افزایش میرا مستقی  آن 

کووربن برابوور بووا دی اکسووید انتشووار گوواز  قووداربووه قیمووت ثابووت بووه م غیرنفتووی کشووش تولیوود ناخووالص داخلووی 

کوربن  انتشوار گواز دی اکسوید     قودار م ،افوزایش یابود   %1اگر تولیود ناخوالص داخلوی بوه قیموت ثابوت        یعنی .است -79/0

 
1. An autoregressive distributed lag      
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، تقاضوا بورای اسوتانداردهای    غیور نفتوی   بوا افوزایش رشود اقتصوادی     ،دیگور  سوخن بوه  یابود.  موی کواهش   %79/0به میزان 

و کواهش انتشوار    ناخوالص داخلوی غیرنفتوی    یوک رابطوه مثبوت بوین رشود تولیود       بنوابراین  .یابدافزایش می یزیستمحیط

نسوبت بوه    هوا بخوش دیگور  ارزش افوزوده   قودار در ایون زمینوه هرنوه م    برقورار موی شوود.   در بلنود مودت   اکسیدکربن دی

بخوش صونعت بوا ایجواد     زیورا   ،یابود موی  کواهش اکسویدکربن   دی انتشوار  قودار ، مافزایش یابود  صنعتارزش افزوده بخش 

 ،ماننوود کشوواورزی و خوودمات ی اقتصووادیهووابخووش دیگوورنسووبت بووه  ،ی بیشووتریزیسووتمحوویطهووای و آلووودگی پسووماند

، 15)ی گذشوته  هوا بررسوی نتیجوه   ،پوژوهش حاضور   آموده از  دسوت نتیجوه بوه   دارد. زیسوت محویط کیفیوت  بر  منفیتاثیر 

 .  را تایید می کند (32 ،30

موقوت،   اثرهوای بوه اجورا درآموده اسوت کوه جوز       هوای مختلفوی   طورک به منظور کاهش آلوودگی  در این زمینه،  

وز رد و بوا دانوش   کارآمو  ،نهوادی قووی   نبوود  تووان بوه  موی  آن هوای عامو  در پی نداشته است که از جملوه   یبا ثبات نتیجه

ا هو کارری در دسوتور بوازنگ  در ایون زمینوه  بنوابراین   .کورد اشواره  اجورا و نظوارت بور آن    گذاری و ارائوه طورک،   سیاست برای

و  هوواهمچنووین مالحظوونایع آلوووده کننووده و هی بازدارنووده در صووزیسووتمحوویط هووایضووابطهورود  نظوورهووا از و تقویووت آن

اعی در هوای صونعتی پیشونهادی در کنوار توجیوه پوذیری اقتصوادی، فنوی و اجتمو         فعالیوت  یزیسوت محویط پوذیری  توجیه

   رسد.های مختل  از جمله اعطای تسهیالت، الزم به نظر میتصمیگیری

جدیود بوا هوود  تو مین موالی تولیدکننوودگان      تسوهیالت و تعریوو    1توسووعه تو مین موالی سوبز   ، ایون بور  افوزون   

هووای خووود و همچنووین مشووارکت در سوورمایه گووذاری فعالیووت یزیسووتمحوویط هووایدر راسووتای پیشووگیری و کوواهش اثر

در ایون زمینوه ایجواد سواز و      .اسوت از دیگور راهکارهوای کواهش انتشوار آالینوده       زیسوت محویط های دوسوتدار  در فناوری

هووا بوور اسووا  رعایووت اصووول   آنهووای تولیوودی و رتبووه بنوودی   بنگوواهتوسووط  یزیسووتمحوویطکووار اخووذ گواهینامووه  

 ضروری است.  ی الزمزیستمحیط

و همچنوین بوا توجوه     انتشوار آالینوده   قودار بوا توجوه بوه رابطوه خطوی مثبوت ارزش افوزوده بخوش صونعت و م          

هوای  نواوری فاز اسوتفاده  وری سوبز در بخوش صونعت بوا     بهوره حرکوت بوه سووی    ، بر بودن صنایع کشوور انر یبه ساختار 

حمایوت   راینبنواب شوود.  ، مورثر واقوع موی   یواد شوده  در راسوتای کواهش انتشوار آالینوده      زیسوت محویط کارامد و دوستدار 

زیسوتی و اعطوای مشوو     محویط  هوای دشوواری  کواهش دهنوده  هوای  تجهیز صونایع بوه فنواوری   ، فناوری بهبود برایالزم 

سورانجام   .اسوت ، از دیگور پیشونهادها در ایون زمینوه     زیسوت محویط هوای صونعتی دوسوتدار    گوذاران در طورک  سورمایه به 

هوا  آنیود  کوه در تول هوایی  لمحصوو صوادرات   بورای سیاسوت تشوویقی از جملوه تخفیو  مالیواتی      هور گونوه    اتخواذ  اینکه

اهش همووراه بووا کوو ،راهگشووا باشوود. بوور ایوون اسووا   آلووودگیکوواهش  توانوود درموویشووود، آلووودگی کمتووری ایجوواد مووی 

ناسووب مو افوزایش رقابووت پوذیری    تولیوودهاتووان بووه رشود مناسوبی در جهووت افوزایش     ، موویزیسوت محوویطهوای  آالینوده 

 دست یافت.

ی سووال  و پووا  مسووتلزم برنامووه ریووزی صووحیح موودیران و مشووارکت فعاالنووه و مسووئوالنه  زیسووتمحوویطوجووود   

کوربن کوه ناشوی از    اثور رشود جمعیوت بور انتشوار آالینوده دی اکسوید        زمینوه . بور ایون اسوا  در    اسوت همه شوهروندان  

، الزم اسوت توا ضومن    اسوت هوا و نیوز مصور  انور ی     شوهری، دفوع فاضوالب و زبالوه    ، خودمات  ترابریافزایش تقاضا برای 

هوا بوه اسوتفاده از وسوای  کارآمود      آنافزایش راندمان مصر  انور ی در تجهیوزات موورد اسوتفاده عمووم موردم و تشوویق        

 
1. Green finance 
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ی و ارتقووای سووطح آموووزش بوورای پووذیرش   زیسووتمحوویط هووایافووزایش آگوواهی بووراییووزی اصووولی انوور ی، برنامووه ر

 های کنترل آلودگی توسط عموم مردم صورت پذیرد.  سیاست
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 The focus of the countries on finding a higher economic growth leads to their neglect 

of the environment and its degradation. In this regard, the development of economic 

activities with the extraction of raw materials from natural resources and the environment 

will lead to the loss of environmental resilience ability and the increase of pollutants. The 

purpose of this study is to investigate the relationship between the growth of industrial 

production and the amount of pollutants, especially carbon dioxide (CO2) emissions. For this 

purpose, the Kuznets environmental curve and the data of the industrial units having ten or 

more employees for the period of 1967-2017 have been used. The results showed that if the 

value added of the industry sector changed by 1%, the carbon dioxide emission rate would 

increase by 2.38%, and with 1% population increase, carbon dioxide emission would 

increase by 0.67%. Also, with gross domestic product increase at a constant price of 1%, the 

carbon dioxide emission will decrease by 0.79%. According to the results the coefficient of 

error correction term is equal to -0.64 which is found statistically significant. This means 

that 64% of error in each period will be corrected in long run trend. 
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