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مرتضي تهامي پور زرندي ،2سمانه عابدي ،افشین سفاهن و سجاد فتح

اللهي3

چکیده
تمرکز کشورها بردستیابی به رشد اقتصادی بیشتر موجب غفلت از محیطزیست و تخریب آن شده است .در واقع،
توسعه فعالیتهای اقتصادی که مادههای اولیه آنها از منابع طبیعی و محیطزیست استخراج میشود ،موجب از دست رفتن
قدرت تجدیدپذیری محیطزیست و افزایش آالیندهها میشود .در بررسی حاضر ،ارتباط بین رشد تولیدهای بخش صنعت و
مقدار آلودگیهای ناشی از آن ،بهویژه انتشار گاز دیاکسید کربن ( ،)CO2ارزیابی شده است .برای این منظور از رویکرد
منحنی محیطزیستی کوزنتس و اطالعات کارگاههای صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر ،در دوره زمانی  1346تا  1396بهره
گرفته شده است .یافتههای بررسیها نشان میدهند که اگر ارزش افزوده بخش صنعت  %1افزایش پیدا کند ،مقدار انتشار
گاز دی اکسید کربن  %2/38افزایش مییابد .همچنین با افزایش  %1به جمعیت ،مقدار انتشار گاز دی اکسید کربن %0/ 67
افزایش مییابد .افزون براین ،افزایش  %1تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ،موجب کاهش  %0/79در مقدار انتشار گاز
دیاکسید کربن میشود .افزون بر این ضریب تصحیح خطا معادل  -0/64میباشد و بیانگر این است که مقدار  %62از خطای
هر دوره در گرایش به روند بلندمدت تصحیح میگردد.
واژهاي کلیدي :توسعه پایدار ،رشد اقتصادی ،گاز گلخانهای ،منحنی محیطزیستی کوزنتس.
طبقهبندي Q51،O44، O53: JEL

مقدمه
آلووودگی در اقتصووادهای رو بووه رشوود پدیوودهای فراگیوور اسووت .در بیشووتر کشووورها ،و بووه ویووژه درکشووورهای در
حال توسوعه ،رشود اقتصوادی هسوته مرکوزی برناموه ریوزیهوا قلموداد موی شوود .شووربختانه رشود اقتصوادی یواد شوده
پیامدهای ناگواری به ویژه در زمینوه محویطزیسوت بوه هموراه داشوته اسوت ،زیورا بسوتر بیشوتر فعالیوتهوای اقتصوادی،

تاریخ پذیرش99/12/16 :

 -1تاریخ دریافت99/8/6 :
 -2نویسنده مسئول ،پست الکترونیکm_tahami@sbu.ac.ir :
 -3به ترتیب ،استادیاران دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب و
دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
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محیطزیسوت اسوت و در حقیقوت شورایط محویطزیسوت و رشود اقتصوادی در ابتوداییتورین سوطح بوه یکودیگر وابسوته
هسووتند ( .)33 ،16در دهووههووای اخیوور همووراه بووا رشوود صوونعتی جامعووه ،رونوود آلووودگی آب و هوووا و بووهدنبووال آن
پیاموودهای مخوورب محوویطزیسووتی افووزایش یافتووه اسووت .تغییوور آب و هوووایی کووه بیشووتر مربوووط بووه افووزایش گازهووای
گلخانهای در جو است از نمونوه هوای بوارز در ایون زمینوه اسوت ( .)12گازهوای گلخانوهای بوه دو دسوته اصولی مسوتقی
و فرعووی طبقووهبنوودی موویشوووند .گازهووای مسووتقی شووام  SF6 ،PFCS2 ،HFC1S ،N2O ،CH4 ،CO2هسووتند کووه اثوور
مسووتقی گلخانووهای دارنوود و گازهووای گلخانووهای فرعووی شووام  NMVOC3 ،CO ،SO2 ،NOXهسووتند کووه در جووو
زمین در واکونشهوایی شورکت مویکننود کوه موجوب تولیود گازهوای گلخانوهای اصولی مویشووند ( .)31حودود  %60از
گازهووای گلخانووهای و بووه ویووژه انتشووار دی اکسووید کووربن ناشووی از فعالیووتهووای بشوور اسووت ( .)11بووه عبووارت دیگوور،
دیاکسید کوربن نقوش مهموی در بحو هوای مربووط بوه محویطزیسوت و توسوعه پایودار دارد و بوه عنووان عامو اصولی
گرمووایش جهووانی تشووخیص داده شووده اسووت .ایوون گوواز گلخانووهای بووه طووور مسووتقی بووه مقوودار اسووتفاده از انوور ی ،کووه
عام و اساسووی در اقتصوواد جهووانی بوورای تولیوود و مصوور شووناخته موویشووود ،موورتبط اسووت .بنووابراین ،بررسووی رشوود
اقتصادی و انتشار این گاز کاربرد مهمی برای سیاستهای اقتصادی و محیطزیستی دارد (.)22
در سووالهووای اخیوور ،بوویتوووجهی بووه وضووعیت تغییوور اقلووی ناشووی از گرمووایش جهووانی و نبووود سوواز و کووار
دریافووت مالیووات سووبز ناشووی از رشوود و گسووترش فعالیووتهووای اقتصووادی ،سوورعت تخریووب منووابع طبیعووی کشووور و بووه
دنبووال آن انتشووار گازهووای گلخانووهای ،بوویش از پوویش افووزایش یافتووه اسووت .از عام و هووای موورثر در رون ود ایوون تخریووب
میتوان به نبود دید جامع و بلنودمودت بوه منوابع طبیعوی و بویتووجهی بوه سرنوشوت آینوده کشوور اشواره کورد کوه بوه
بهوورهبوورداری بوودون برنامووهریووزی و موودیریت ناکووارا از منووابع طبیعووی موویانجامود .در ایوون زمینووه ،تحمی و هزینووه زیوواد
برای بازسازی یا پوا سوازی آالینودههوا و پسوماندهای ایجواد شوده از بووم نظوامهوا نیوز از دیگور شاخصوههوای مورثر در
نووابودی محوویطزیسووت طبیعووی اسووت .بنووابراین ،بووا ادامووه رونوود افزایشووی در بهوورهبوورداری از منووابع محیطووی ناشووی از
افزایش تقاضای عام هوای تولیود بورای توداوم رشود اقتصوادی ،در آینودهای نوه ننودان دور کشوور بوا بحوران جودی در
رشد اقتصادی و ایجاد زمینوه بورای وابسوتگی کشوور در واردات بورای تو مین موادههوای اولیوه روبوهرو خواهود شود .نورا
کووه ت و مین مووواد اولیووه بسوویاری از فعالیووتهووای اقتصووادی وابسووته بووه منووابع طبیعووی اسووت .در ایوون میووان ،از جملووه
دلی هوای اصولی آلوودگی و تخریوب محویطزیسوت  ،گورم شودن تودریجی جهوان در اثور انتشوار گازهوای گلخانوهای بوه
ویووژه انتشووار دی اکسووید کووربن ناشووی از مصوور انوور ی بووه صووورت سوووختهووای فسوویلی در فراینوود رشوود اقتصووادی
کشورها است.
بخوش صونعت ،یکوی از مهو تورین بخوش هوای اقتصواد ،بوه شودت بوه انور ی وابسوته اسوت .انور ی ،نیوروی محور
اصوولی در تولیوودهای صوونایع مختل و اسووت .ایوون بخووش سووه زیووادی در انتشووار گازهووای گلخانووهای دارد .بوور اسووا
آخوورین آمووار منتشوور شووده در ترازنامووه انوور ی  ،1394حوودود  94میلیووون توون گازهووای آالینووده و گلخانووهای در بخووش
صوونعت منتشوور شووده اسووت و از ایوون مقوودار  %99گوواز دی اکسوویدکربن اسووت .از جملووه دلیو هووای انتشووار آالینووده در
ایوون بخووش موویتوووان بووه ضووریب بوواالی انتشووار آالینووده ناشووی از احتوورا سوووختهووای فسوویلی ،سووه بیشووتر ایوون
سوختها در ت مین انور ی بخوش صونعت ،قیموت پوایین آنهوا و در نتیجوه اسوتفاده ناکوارا از آن اشواره کورد کوه منوت

3. Non-methane volatile organic compounds

2. Perfluorocarbons
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1. Hydrofluorocarbons
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به افزایش میوزان مصور انور ی در بخوش صونعت ایوران نسوبت بوه میوانگین جهوانی شوده اسوت .مصور گوازطبیعی،
نفت کوره و نفت گاز بیشترین سه را در انتشار گازهای آالینده و گلخانهای در بخش صنعت دارد.
بوودین ترتیووب ،الزم اسووت بوورای پیشووگیری از خسووارتهووای اقتصووادی و اجتموواعی تخریووب محوویطزیسووت ،راه
ح هوایی بورای کنتورل رشود آلوودگی جسوتجوکرد .اموروزه مفهووم توسوعه پایودار موورد توجوه بسویاری از اقتصواددانان
و موضوووا اصوولی بیشووتر بحوو هووای بووین المللووی اسووت .در ایوون میووان ،توجووه بووه کوواربرد توسووعه پایوودار از دیوودگاه
محوویطزیسووت و منووابع طبیعووی اهمیووت بوواالیی دارد .بوور ایوون اسووا  ،پایووداری منووابع طبیعووی عبووارت اسووت از کمینووه
سووطح اسووتاندارد بوورای حف و منووابع طبیعووی در جریووان اجوورای سیاسووتهووای اقتصووادی ،بووه طوووری کووه دسووتیابی بووه
هد های اقتصادی با پرهیوز از رسویدن بوه ناحیوه بحرانوی تخریوب منوابع طبیعوی بوهدسوت آیود ( .)34در ایون زمینوه
کوووزنتس فرضوویهای بوورای اولووین بووار در سووال  1955مطوورک کوورد کووه در آن رابطووه بووین نووابرابری درآموودی و رشوود
اقتصادی بررسی شده است .کوزنتس در بررسیهوای خوود بوه ایون نتیجوه رسوید کوه توا سوطح معینوی از درآمود ،رشود
اقتصادی موجوب بودتر شودن (ناعادالنوهتور شودن) توزیوع درآمود موی گوردد ،ولوی از آن سوطح بوه بعود هموراه بوا رشود
اقتصووادی توزیووع درآموود نیووز عادالنووه موویشووود .ایوون رابطووه کووه بووه صووورت منحنووی  Uوارونووه اسووت ،منحنووی
محویطزیسووتی کووزنتس نووام دارد .بور پایوه ایون منحنووی ،در مرحلووههوای اولیووه رشود اقتصووادی کیفیوت محوویطزیسووت
کاهش مییابد ،اموا بوه محو

ایون کوه درآموود از آسوتانهای معینوی بیشوتر شوود ،انتشووار دی اکسوید کوربن کواهش و

در پووی آن کیفیووت محوویطزیسووت افووزایش خواهووود یافوووت ( .)46 ،4در ایوون زمینووه طرفووداران منحنووی کوووزنتس
میگویند که در سطحهوای بواالتر توسوعه ،رشود اقتصوادی از دو جنبوه بور بهبوود محویطزیسوت اثور مویگوذارد .از یوک
سو ،با رشد اقتصادی و افوزایش درآمود سورانه کشوورها ،توجوه و آگواهی موردم نسوبت بوه مسوائ محویطزیسوت بیشوتر
میشود و به وضع قانونهوای بهبوود محویطزیسوت مویانجامود و از سووی دیگور ،در ایون مرحلوه از توسوعه ،کشوورها بور
توسووعه دانووش بنیووان تمرکووز موویکننوود و تغییرهووای سوواختاری و جووایگزینی فنوواوریهووای پیشوورفته بووا فنوواوریهووای
قدیمی ،به کاهش آالیندگی محیطزیست منجر میشود (.)47 ،39 ،18
با توجه به اهمیت موضوووا ،در نندین پژوهش رابطه بین آلودگی و رشوود اقتصووادی با رویکرد آزمون فرضوویه کوزنتس
بررسی شده ،ولی هنوز این رابطه به طور قط وع ت یی ود نش وده است .نتیجه تعدادی از بررسیها (،35 ،27،26 ،21 ،6 ،4 ،1
 45 ،44 ،42 ،36و  )46نشووان میدهد که الگوی رابطه رشووداقتصووادی و تخریب محیطزیسووت از منحنی Uوارونه پیروی
میکند .در مقاب  ،نتیجه برخی دیگر از بررسوویها نشووانگر نبود برقراری رابطه منحنی محیطزیسووتی کوزنتس اسووت (،5 ،2
 .)40 ،38 ،20 ،17 ،14بر این اسا  ،مطالعه درباره ارتبووواط رشد اقتصادی و آلودگی محیطزیستی ،مبتنی بر فرضوووووویه
کوووووووووزنتس ،موضوا قاب توجهی است و برحسب شوووورایط منطقه و حوزههای مورد بررسی ،نتیجههایی متفاوت نشان
میدهند .در برخی برر سیها نتیجه آزمون فر ضیه کوزنتس برای ک شورهای در حال تو سعه تایید و برای ک شورهای تو سعه
یافته رد می شود ، .پی شینه پژوهش ن شانگر این ا ست که برر سیهای انگ شت شماری درباره منحنی کوزنتس بخش صنعت
در داخ کشووور انجام شووده اسووت .بنابراین از آن جا که رشوود اقتصووادی بخش صوونعت در ایران ،به منابع طبیعی به ویژه
سوختهای فسیلی متکی است ،پرداختن به این رابطه پراهمیت است ( .)19در پژوهش حاضر به این موضوا مه پرداخته
میشووود .در این باره الزم اسووت تا اقتصوواددانان و سوویاسووتگذاران به نتای حاص و از دیگر پژوهشها توجه کنند و برای به
کارگیری توصوویههای سوویاسووتی ارائه شووده ،در تصوومی گیری و برنامهریزی ها و مدیریت بهینه از منابع طبیعی گامهایی
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بردارند .بنابراین با توجه به اهمیت موضوووا ،هد پژوهش حاضوور این اسووت که با اسووتفاده از رویکرد منحنی کوزنتس به
تعیین رابطه میان آلودگی محیطزیست (ناشی از انتشار دی اکسید کربن) و ارزش افزوده بخش صنعت پرداخته شود.

مبانی نظری و روش پژوهش
فرضیه منحنی محیطزیستی کوزنتس ایدهای است برای برقراری رابطه بین کیفیت محیطزیست و رشد اقتصادی
و در واقع این فرضیه به بررسی رابطه میان مقدار آلودگی و سطح درآمد سرانه میپردازد و به صورت  Uوارونه نمایش داده
میشود .بر اسا

این فرضیه ،در مرحلههای اولیه رشد ،آلودگی با آهنگ کاهنده ،افزایش مییابد و به اوج خود می رسد و

سپس با آهنگ فزایندهای کاهش مییابد .نقطه اوج این منحنی را رسیدن به حالت رشد غیر مادی (نقطه بازگشت درآمد)
مینامند .زیرا پس از آن ،اقتصاد در حال کاهش استفاده از مادهها و انر ی در فرایند تولید است ( .)41 ،23بر اسا

این

فرضیه (شک  ،)1با افزایش توان اقتصادی جامعه در ابتدا مقدار تخریب محیط زیست افزایش مییابد ،اما سرانجام پس از
رسیدن به سطح بیشینه آلودگی ،به دلی های مختل

از جمله آگاهی جامعه نسبت به تخریب محیط یا حرکت به سمت

خدماتیتر شدن اقتصاد ،روند نزولی منحنی آغاز خواهد شد ( .)43 ،6

شک  -1منحنی کوزنتس.
بر این اسووا

در پژوهش حاضوور با اسووتفاده از رویکرد منحنی کوزنتس به تعیین رابطه میان انتشووار دی اکسووید

کربن و ارزش افزوده بخش صنعت پرداخته می شود .این پژوهش ،از نوا کاربردی ا ست و برای جمع آوری دادهها از روش
اسنادی ،کتابخانهای و جستجو در پایگاههای اینترنتی بهرهگرفته شده است .مدلسازی الگوی پایانی نیز بر اسا
معرفی شده و برا سا

متغیرهای

فر ضیه محیطزی ستی کوزنتس در قالب الگوی اقت صاد سنجی با نرم افزار  Eviewsبرآورد شده ا ست.

صورت ساالنه از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران (آمار سری زمانی و نشریههای ساالنه) و بانک جهانی برای دوره زمانی
 50ساله بین سالهای  1346تا  1396جمعآوری شده است و قاب دسترسی است (.)9 ،8
با توجه به بررسیهای موضوا ،منحنی محیطزیستی کوزنتس با استفاده از رابطه ( )1نشان داده میشود:
()1

CO2 = α + β1 VA + β2 (Va)2 + β3 POP + β4 GDP + ε

که در آن CO2 ،میزان انتشار گاز کربن دی اکسید (کیلو تن) Va ،ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت ثابت سال 1383
(میلیارد ریال) POP ،جمعیت ک شور (هزار نفر)و  GDPتولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت ثابت سال ( 1383میلیارد
ریال) است .الزم به بیان است  αو ) βi(i=1,2,3,4پارامتر های مورد براوردی الگو می باشند .در بررسی حاضر مقدار انتشار
دی اکسید کربن به عنوان استاندارد نامطلوب (آالینده) و از متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت و تولید ناخالص داخلی بدون
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نفت به قیمت ثابت سال  ،1383به عنوان معیاری برای ن شان دادن ر شد اقت صادی ا ستفاده شده ا ست .الزم به بیان ا ست
اطالعات مورد نیاز متغیر جمعیت از آمار اطالعات سوووری زمانی بانک مرکزی ،ارزش افزوده بخش صووونعت و تولید ناخالص
داخلی بدون نفت به قیمت ثابت سال  1383از حسابهای ملی ساالنه بانک مرکزی و همچنین میزان انتشار دیاکسیدکربن
از اطالعات بانک جهانی ،جمع آوری شده است و قاب دسترسی است (.)9 ،8
به منظور کاهش ه خطی ،برابر رابطه ( )2از لگاریت متغیرها استفاده شده است:
LCO2=α+ β1 LVa + β2 (LVA)2 + β3 LPOP + β4 LGDP + ε

()2

حال به منظور برقراری رابطه ( ،)2شرایط زیر باید وجود داشته باشد (:)6
()3

𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 𝛽4 =0

()4

𝛽1 ≠ 0. 𝛽2 = 0

()5

𝛽1 ≠ 0. 𝛽2 ≠ 0

اگر رابطه ( )3برقرار باشووود ،به معنی نبود ارتباط بین ارزش افزوده بخش صووونعت و تولید ناخالص داخلی و جمعیت بر
انت شار گاز کربن دی اک سید ا ست .همچنین ،برقراری رابطه ( )4به معنی وجود ارتباط خطی میان دو متغیر یاد شده ا ست.
اگر  𝛽1 > 0باشوود ،ارتباط افزاینده بین ارزش افزوده بخش صوونعت و انتشووار گاز کربن دی اکسووید وجود دارد .در حالی
که 𝛽1 < 0ن شان دهنده ارتباط کاه شی بین ارزش افزوده بخش صنعت و انت شار گاز کربن دی اک سید ا ست .در صورت
برقراری رابطه ( ،)5الگو برآوردی تابعی از درجه دو است .اگر  𝛽2 > 0و  𝛽1 < 0باشد ،به معنی ارتباط  Uشک وارونه
بین ارزش افزوده بخش صوونعت و انتشووار گاز کربن دی اکسووید اسووت .در حالی که  𝛽2 < 0و  𝛽1 > 0بیانگر ارتباط U
شک وارونه و دارای نقطه بازگشت است ( .)27 ،14 ،6
نتایج و بحث
بررسي پایایي متغیرها
`

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

اسوا

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

کوواریانس بین هر دو مقدار از متغیر سووری زمانی )اتوکوواریانس( به فاصووله زمانی بین این دو بسووتگی دارد .یکی از
روشهای آزمون ایستایی ،آزمون ریشه واحد1دیکی فولر 2است .بر این اسا  ،برای بررسی ایستایی و ریشه واحد از آزمون
دیکی فولر تعمی یافته )ADF( 3ا ستفاده شده ا ست .برر سی آماری داده ها ن شان می دهد که کلیه متغیرهای موجود در
مدل ،انبا شته از درجه واحد یا انبا شته از درجه دوم ه ستند ،بنابراین شو ها بر رفتار سریهای زمانی متغیرها ،اثرهای
پایداری بر جای گذاشته و روند پایدار متغیرها را تغییر دادهاند .مطابق جدول ( ،)1اگر قدر مطلق آماره آزمون از قدر مطلق
کمیت بحرانی بیشتر باشد ،فرضیه وجود ریشه واحد رد می شود .بنابراین بر پایه نتیجهها ،برای تمامی متغیرهای موجود
در مدل وجود یک ریشووه واحد پذیرفته میش وود و میتوان با آزمون ریشووه واحد دیکی -فولر برای مقدارهای باقیمانده
حا ص از نتای تخمین فر ضیه منحنی محیطزی ستی کوزنتس در ایران ،به درجه انبا شتگی آن پیبرد .این آزمون ن شان
میدهد که جمله خطای محاسبه شده در سطح دادهها ،انباشته از مرتبه صفر است یا به عبارت دیگر ساکن است و نیازی
2. Dicky Fuller

3. Augmented Dicky Fuller
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به آزمون ری شه واحد در تفا ض آن نی ست و این امر دال بر ه انبا شتگی مدل ا ست .همچنین در پایان به برر سی آزمون
بنرجی دوالدو مسووتر 1به منظور پیبردن به برقراری رابطه بلند مدت پرداخته شووده اسووت .بر اسووا

آن ،ننانچه آماره این

آزمون از آماره جدول برای تعداد مشخص دادهها و تعداد متغیرها ،کمتر باشد ،رابطه بلند مدت نیز برقرار است.
جدول  -1بررسی مانایی متغیرهای الگو با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمی یافته.
نام

وضعیت

متغیر
LCO2

با عرض از
مبدأ
با عرض از

LVA

مبدأ
با عرض از

LVA2

مبدأ

سطح

تفاض مرتبه اول

آماره جدول

آماره آزمون

آماره جدول

آماره آزمون

تفاض مرتبه دوم
آماره جدول

آماره آزمون

-3/508

-2/41

-2/92

-6/25

-

-

-3/513

-2/562

-2/92

-5/44

-

-

-3/513

-2/201

-2/928

-5/667

-

-

بدون
LPOP

عرض از مبدأ

-2/926

-3/51

-2/318

-2/031

-1/94

-6/67

و روند
LGDP

با عرض از
مبدأ

-3/185

-2/926

-2/605

-3/981

-

-

بر پایه نتیجههای بهدست آمده از جدول  ،1لگاریت انتشار گاز  LCO2و لگاریت متغیر ارزش افزوده بخش صنعت
 LVAو مجذور لگاریت متغیر ارزش افزوده بخش صووونعت  LVA2و لگاریت متغیر تولید ناخالص داخلی  LGDPنیز در
تفاض مرتبه اول پایا و متغیر لگاریت جمعیت  LPOPدر تفاض مرتبه دوم پایا است.
نتایج برآورد الگو در کوتاه مدت
برای بررسی رابطههای کوتاه مدت انتشار آالینده بر بخش صنعت ،از الگوی تصحیح خطا بهرهگرفته شده است که
نتیجههای آن در جدول  2ارائه شده است.
بر پایه نتیجههای بهدست آمده از جدول  ،2مقدار آماره نسبت راستنمایی ( )LRدر سطح  %1معنیدار است و
بنابراین ک الگوی برآوردی از نظر آماری در سطح  %1معنیدار است .یافتهها نشان میدهند که متغیرهای توضیحی در الگو
توانستهاند به خوبی متغیر وابسته را توصی کنند .همچنین ،باتوجه به آماره  ، R2متغیرهای توضیحی  %98تغییرهای متغیر
وابسته را توضیح دادهاند.

1. Banerjee, Dolado and Mestre
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جدول -2نتای برآورد کوتاه مدت الگو.
نتیجه تخمین کوتاه مدت ()1،2،2،0،1
متغیرها
)∆(LVA
))∆(LVA(-1

ضرایب

نام متغیر ها
لگاریت ارزش افزوده
لگاریت ارزش افزوده با

احتمال

انحرا معیار

-0/96

2/06

0/65

**4/89

1/91

0/01

وقفه
)∆(LVA2

لگاریت مجذور ارزش افزوده

0/05

0/09

0/55

))∆(LVA2(-1

لگاریت مجذور ارزش افزوده با

***-0/24

0/08

0/01

وقفه
)∆(LPOP

لگاریت جمعیت

**0/44

0/24

0/08

)∆(LGDP

لگاریت تولید ناخالص داخلی

0/19

0/26

0/47

)CointEq(-1

-

***-0/64

0/13

0/00

** -معنی دار در سطح .% 5

4.932632

Mean dependent var

0.987514

R-squared

1.706396

S.D. dependent var

0.984477

Adjusted R-squared

-0.072517

Akaike info criterion

0.212599

S.E. of regression

0.321132

Schwarz criterion

1.672337

Sum squared resid

0.075618

Hannan-Quinn criter.

11.70414

Log likelihood

2.173080

Durbin-Watson stat

325.596

F-statistic

0.00000

)Prob(F-statistic

*** -معنی دار در سطح .% 1

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،ضریب تصحیح خطای الگو که نشان میدهد در هر دوره نند درصد از عدم
تعادل متغیر وابسته به سمت بلندمدت تعدی میشود ،در تخمین حاص معادل  -0/64است که از نظر آماری معنیدار
است .ضریب یاد شده نشان از سرعت بهنسبت زیاد تعدی عدم تعادل کوتاهمدت به سمت تعادل بلندمدت دارد .بنابراین طبق
نتیجههای بهدست آمده ،در هر دوره (هرسال) حدود 0/64خطای عدم تعادل تعدی گردیده و مقدار کوتاه مدت به سمت
مقدار تعادلی و بلند مدت خود می میکند .این نتیجه نشانگر این است که سیاستگذاری در راستای بهبود وضعیت موجود،
حتی اگر با بروز شو

در کوتاهمدت همراه باشد ،اثرهای آن به سرعت تعدی میشود و اثرهای مثبت سیاستگذاری در

آیندهای نزدیک در اقتصاد نمود خواهدیافت .نتیجههای بهدست آمده همچنین نشان می دهند که ارزش افزوده بخش صنعت
با انتشار آلودگی گاز کربن دی اکسید اگرنه رابطه منفی دارد ،اما از نظر آماری معنیدار نیست ،در حالی که ارزش افزوده
بخش صنعت با یک وقفه اثر مثبت و معنیداری بر انتشار گاز دی اکسید کربن میگذارد .به عبارت دیگر اگر در کوتاه مدت،
ارزش افزوده بخش صنعت  %1افزایش یابد ،انتشار گاز کربن دی اکسید نیز به مقدار  %4/89افزایش خواهد یافت .بر پایه
نتیجهها ،با افزایش جمعیت به مقدار  %1در کوتاهمدت ،مقدار آلودگی به میزان  %0/44افزایش مییابد .همچنین تولید
ناخالص داخلی به قیمت ثابت نیز اثر معنیداری بر انتشار گاز کربن دی اکسید در کوتاهمدت ندارد.
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در ادامه در جدولهای  3و  4به شرک نتیجههای آزمون فرضهای کالسیک پرداخته شده است .در جدول 3
مشاهده میشود که برای بود یا نبود خودهمبستگی در الگو ،از آزمون بروش -گادفری استفاده شده است .از آنجایی که
فرض صفر مبنی بر نبود خودهمبستگی جملههای خطا است و احتمال آماره نیز بیش از  0/05است ،بنابراین فرض صفر
مبنی بر نبود خودهمبستگی جملههای خطا پذیرفته می شود.
جدول  -3آزمون خودهمبستگی و آزمون واریانس ناهمسانی جملهها.
عنوان آزمون

Prob

F-statistic

آزمون خودهمبستگی Breusch-Godfrey

0/64

0/44

0/08

1/86

آزمون واریانس ناهمسانی

White

برابر جدول  ، 3فرض صفر مبنی بر واریانس همسانی با توجه به احتمال آماره که بیشتر از  0/05است ،پذیرفته میشود.
براسا

جدول  ،4از آزمون رمزی برای بررسی خطای تصریح الگو استفاده شده است .نتیجه بهدست آمده نشان از ت یید

فرض صفر و در نتیجه تصریح صحیح الگو دارد.
جدول -4آزمون رمزی تست.
آزمون تصریح مدل
آماره
آماره

Ramsey
df

احتمال

t

1/195

34

0/240

آماره F

1/429

1/34

0/240

بررسي وجود رابطه همجمعي (بلند مدت)
قب از بررسی رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرهای موجود در الگو ،نیاز است تا آزمون وجود همجمعی بلند مدت
در بین متغیرهای موجود اجرا شود .بنابراین نتیجه آزمونهای وجود رابطه بلند مدت به دو روش بنرجی ،دوالدو و مستر1و
روش الگوی تصحیح خطا (ECM) 2بررسی شده است.
در آزمون بنرجی ،دوالدو و مستر ،فرضیه صفر بیانگر نبود همجمعی یا رابطه بلند مدت است .حال با توجه به آماره
جدول و آماره آزمون میتوان به رابطه همجمعی پی برد .زیرا آماره جدول در سطح اطمینان  0/99برابر با  -4/85و آماره
آزمون شده برابر با  -5/10است .قدر مطلق آماره آزمون از آماره جدول بزرگتر است ،بنابراین فرض صفر مبنی بر نبود رابطه
همجمعی رد میشود و رابطه بلند مدت پذیرفته خواهدشد .همچنین با توجه به معنیداری جمله تصحیح خطا در سطح
اطمینان  ( %1طبق جدول ،)2رابطه بلند مدت نیز بر اسا

آن ت یید میشود.

بررسي رابطه بلند مدت
برابر ت یید وجود رابطه بلندمدت بر ا سا

آزمون بنرجی ،دوالد و م ستر ،نتیجههای بهد ست آمده از برآورد رابطه

بلندمدت در جدول  5ارائه شده است.

2. Error Correction Model
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جدول -5نتیجه ضریبهای الگو در بلند مدت.
ضریبهای بلند مدت
متغیرها

ضریب

انحرا معیار

آماره t

احتمال

LVA

***2/382

0/898

2/651

0/011

LVA2

-0/040

0/031

-1/290

0/205

LPOP

**0/678

0/334

2/030

0/05

LGDP

***-0/796

0/212

-3/742

0/000

C

***8/742

3/290

2/656

0/011

** -معنی دار در سطح .%5

*** -معنی دار در سطح .%1

برابر جدول  ،5با توجه به معنیدار نبودن ضریب بهدست آمده برای متغیر مجذور لگاریت ارزش افزوده بخش صنعت،
نمیتوان رابطه  Uشک وارونه برعکس منحنی محیطزیستی کوزنتس را برای الگو ت یید کرد .در حالی که ارزش افزوده بخش
صنعت در بلند مدت با مقدار انتشار گاز کربن دی اکسید رابطه مثبت و معنیداری دارد ،به طوری که با افزایش  %1ارزش
افزوده بخش صنعت ،مقدار انتشار گاز کربن دی اکسید به میزان  %2/38افزایش مییابد .بنابراین ،نتیجههای بهدست آمده
وجود رابطه خطی مثبت میان ارزش افزوده بخش صنعت و مقدار انتشار دی اکسیدکربن در ایران را نشان میدهند .نتیجه
بررسیها در ایران نشانگر این است که فعالیتهای صنعتی بر پایه مصر انر ی و به طور کلی از منبعهای تجدیدناپوذیر
شوک گرفتهاند و رابطه علّی از انر ی به ارزش افزوده بخش صنعت وجود دارد .این مسئله خود عاملی در راستای افزایش
انتشار آالیندهها و افزایش آلودگیهای زیست محیطی است که میتواند نشان از سرعت اند

تحولهای فناوری به سمت

انر ی بری پایینتر باشد ( .)32 ،24 ،13 ،3برای نمونه ،برپایه برخی از بررسیها اثرگذاری بخش صنعت بر انتشار آالینده در
کشورهای (1 OECDسازمان همکاری و توسعه اقتصادی) بیشتر نشان داده شده است تا در کشورهای منا( 2کشورهای عمده
تولیدکننده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) ،زیرا مقدار تولیدهای صنعتی در این گروه از کشورها بیشتر است تا در
کشورهای منا .نتیجه مطالعه یاد شده نشان داد که توسعه فناوریهای کوارا و بهینه میتواند از سرعت رشد انتشار
دی اکسیدکربن ناشی از رشد اقتصادی بکاهد .بنابراین شاخص کارایی انر ی در گروه کشورهای  OECDاثر بیشتری در
کواهش سطح آالیندهها دارد ،زیرا بیشتر کشوورهای گروه منا با توجه به ذخیرههای زیاد و ارزان قیمت منابع انر ی فسویلی
احسا

نیوازی بوه بهبوود کوارایی بخش صنعت در استفاده از انر ی نداشتهاند ( .)32همانطور که پیش از این اشاره شد،

متناسب با بازه زمانی پژوهش ،روش پژوهش ،منطقه مورد مطالعه (سطح توسعه یافتگی) و متغیرهای الگو ،این اثرگذاری
ممکن است نتای متفاوتی ایجاد کند .رابطه بین تولید ناخالص داخلی غیرنفتی با مقدار انتشار گاز دی اکسید کربن در بلند
مدت رابطهای است منفی و معنی داری .به سخنی دیگر ،در مرحلههای رشد اقتصادی ،تقاضا برای استانداردهای محیطزیستی
افزایش مییابد و رابطه مثبت بین رشد تولید و کیفیت محیطزیست برقرار میشود .بنابراین اگر تولید ناخالص داخلی به
قیمت ثابت  %1افزایش یابد مقدار انتشار گاز کربن دی اکسید به میزان  %0/79کاهش می یابد.

2. Middle East and North Africa

1. The Organization for Economic Co-operation and Development
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افزون بر این ،برابر با نتیجههای بهدست آمده از برخی بررسی ها ( ،)32 ،28 ،10افزایش  %1در جمعیت منجر به افزایش
 % 0/68در انتشار دی اکسید کربن میشود .رشد سریع جمعیت اغلب یکی از مه ترین عام های تخریب محیطزیست
شناخته شده است که اهمیت این مسئله با توجه به ساختار اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و سطح معینی از پیشرفت فناوری
در جامعههای مختل متفاوت است .در این زمینه ،ت ثیر رشد جمعیت کشورهای درحال توسعه بر انتشار گازهای گلخانهای
از دو رویکرد قاب توجیه است ( .)37نخست ت ثیر جمعیت بر مصر سوختهای فسیلی ناشی از افزایش تقاضای انر ی در
بخشهای صنعت و ترابری است و دوم ت ثیر جمعیت بر افزایش انتشار گازهای گلخانهای ناشی از جنگ زدایی است.
آزمون مجموع تجمعي و مجذور تجمعي
حال به منظور بررسوووی ثبات ضوووریبها 1،از آزمونهای مجموا تجمعی خطا  (CUSUM) 2و مجموا مجذور تجمعی
خطا (CUSUMQ) 3ا ستفاده شده ا ست ( .)25در این آزمونها ،ثبات پارامترها(فر ضیه صفر) مورد آزمون قرار میگیرد.
نتیجه آزمون در شک های 2و  3نشان داده شده است.
هر دو نمودار در بین دو خطی هسووتند که ناحیه بحرانی را در سووطح  %10و  %5به ترتیب برای آزمون مجموا
تجمعی و آزمون مجموا مجذور تجمعی تعیین کرده ا ست .نتیجهها ن شانگر ت یید فر ضیه صفر و ثبات ضریبها در سطح
اطمینان به ترتیب  % 90و  %95برای آزمونهای یاد شده است.

شک  -2آزمون مجموا تجمعی( یافتههای پژوهش).

1. Structural stability
3. Cumulative sum of squares of recursive residuals

2. Cumulative sum of recursive residuals
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شک  -3آزمون مجموا مجذور تجمعی (یافتههای پژوهش).
نتیجهگیری و پیشنهادها
رشود اقتصووادی در ایووران بووه منووابع طبیعوی بووه ویووژه سوووختهووای فسویلی متکووی اسووت و از ایوون رو بررسووی
رابطه بین رشد اقتصادی و آلوودگی محویطزیسوت پوراهمیوت اسوت .هود پوژوهش حاضور تعیوین رابطوه بوین آلوودگی
محوویطزیسووت (ناشووی از انتشووار دی اکسووید کووربن) و ارزش افووزوده بخووش صوونعت بووا اسووتفاده از رویکوورد منحنووی
کوزنتس بوده است .بورای ایون منظوور منحنوی محویطزیسوتی کووزنتس در بخوش صونعت ایوران در بوازه زموانی 1346
تووا  1396بووا اس وتفاده از روش خووود توضوویحی بووا وقفووههووای توووزیعی ( 1)ARDLبررسووی شوود .نتیجووههووای بووه دسووت
آمووده رابطووه  Uشووک وارونووه منحنووی محوویطزیسووتی کوووزنتس را بوورای بخووش صوونعت تائیوود نموویکنوود ،در حووالی کووه
رابطووه مثبووت و معنوویداری میووان ارزش افووزوده بخووش صوونعت بووا مقوودار انتشووار گوواز دی اکسووید کووربن در بلنوود موودت
وجود داشته اسوت .بنوابراین ،رابطوه افزایشوی بوین ارزش افوزوده بخوش صونعت و میوزان انتشوار گواز دی اکسوید کوربن
در اقتصوواد ایووران وجووود دارد و کشووش ارزش افووزوده بخووش صوونعت نسووبت بووه میووزان انتشووار گوواز دی اکسووید کووربن
برابر  2/38اسوت .بوه سوخنی دیگور ،بوا افوزایش  %1ارزش افوزوده بخوش صونعت ،مقودار انتشوار گواز کوربن دی اکسوید
بوه میوزان  %2/38موی یابود کوه بوا نتیجووه بررسویهوای دیگور پژوهشوگران پیشوین ( )32 ،29 ،28 ،7سوازگار اسووت .در
ایوون زمینووه فعالیووت بیشووتر صوونایع یکووی از مه و توورین مرلفووه هووای رشوود اقتصووادی در ایووران محسوووب موویشووود ،امووا
فعالیت بیشتر آنها بوه دلیو کارآمودی کمتور اسوتفاده از انوواا منوابع انور ی ،ضوع در اجورای اسوتانداردهای محویط-
زیستی مناسوب ،ناکوارایی فنوی و کو بوودن فنواوری هوای تولیود در بخوش صونعت ،منجور بوه افوزایش آهنوگ مصور
انوور ی در ایوون بخووش موویشووود و سوورانجام مقوودار انتشووار گوواز دی اکسووید کووربن را در نتیجووه مصوور مسووتقی و غیوور
مستقی آن را افزایش میدهد.
کشووش تولیوود ناخووالص داخلووی غیرنفتووی بووه قیمووت ثابووت بووه مقوودار انتشووار گوواز دی اکسووید کووربن برابوور بووا
 -0/79است .یعنی اگر تولیود ناخوالص داخلوی بوه قیموت ثابوت  %1افوزایش یابود ،مقودار انتشوار گواز دی اکسوید کوربن

1. An autoregressive distributed lag
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به میزان  %0/79کواهش موییابود .بوه سوخن دیگور ،بوا افوزایش رشود اقتصوادی غیور نفتوی ،تقاضوا بورای اسوتانداردهای
محیطزیستی افزایش مییابد .بنوابراین یوک رابطوه مثبوت بوین رشود تولیود ناخوالص داخلوی غیرنفتوی و کواهش انتشوار
دیاکسیدکربن در بلنود مودت برقورار موی شوود .در ایون زمینوه هرنوه مقودار ارزش افوزوده دیگور بخوشهوا نسوبت بوه
ارزش افزوده بخش صنعت افزایش یابود ،مقودار انتشوار دی اکسویدکربن کواهش موییابود ،زیورا بخوش صونعت بوا ایجواد
پسووماند و آلووودگیهووای محوویطزیسووتی بیشووتری ،نسووبت بووه دیگوور بخووشهووای اقتصووادی ماننوود کشوواورزی و خوودمات،
تاثیر منفی بر کیفیوت محویطزیسوت دارد .نتیجوه بوهدسوت آموده از پوژوهش حاضور ،نتیجوه بررسویهوای گذشوته (،15
 )32 ،30را تایید می کند.
در این زمینه ،به منظور کاهش آلوودگی طورکهوای مختلفوی بوه اجورا درآموده اسوت کوه جوز اثرهوای موقوت،
نتیجه با ثباتی در پی نداشته است که از جملوه عامو هوای آن مویتووان بوه نبوود نهوادی قووی ،کارآمود و بوا دانوش روز
برای سیاستگذاری و ارائوه طورک ،اجورا و نظوارت بور آن اشواره کورد .بنوابراین در ایون زمینوه بوازنگری در دسوتورکارهوا
و تقویووت آنهووا از نظوور ورود ضووابطههووای محوویطزیسووتی بازدارنووده در صونایع آلوووده کننووده و همچنووین مالحظوههووا و
توجیهپوذیری محویطزیسوتی فعالیوت هوای صونعتی پیشونهادی در کنوار توجیوه پوذیری اقتصوادی ،فنوی و اجتمواعی در
تصمیگیریهای مختل از جمله اعطای تسهیالت ،الزم به نظر میرسد.
افوزون بور ایون ،توسووعه تو مین موالی سوبز 1و تعریو تسوهیالت جدیود بوا هوود تو مین موالی تولیدکننوودگان
در راسووتای پیشووگیری و کوواهش اثرهووای محوویطزیسووتی فعالیووتهووای خووود و همچنووین مشووارکت در سوورمایه گووذاری
در فناوریهای دوسوتدار محویطزیسوت از دیگور راهکارهوای کواهش انتشوار آالینوده اسوت .در ایون زمینوه ایجواد سواز و
کووار اخووذ گواهینامووه محوویطزیسووتی توسووط بنگوواههووای تولیوودی و رتبووه بنوودی آنهووا بوور اسووا

رعایووت اصووول

محیطزیستی الزم ضروری است.
بوا توجوه بوه رابطوه خطوی مثبوت ارزش افوزوده بخوش صونعت و مقودار انتشوار آالینوده و همچنوین بوا توجوه
به ساختار انر یبر بودن صنایع کشوور ،حرکوت بوه سووی بهورهوری سوبز در بخوش صونعت بوا اسوتفاده از فنواوریهوای
کارامد و دوستدار محویطزیسوت در راسوتای کواهش انتشوار آالینوده یواد شوده ،مورثر واقوع مویشوود .بنوابراین حمایوت
الزم برای بهبود فناوری ،تجهیز صونایع بوه فنواوریهوای کواهش دهنوده دشوواریهوای محویطزیسوتی و اعطوای مشوو
به سورمایهگوذاران در طورکهوای صونعتی دوسوتدار محویطزیسوت ،از دیگور پیشونهادها در ایون زمینوه اسوت .سورانجام
اینکه اتخواذ هور گونوه سیاسوت تشوویقی از جملوه تخفیو مالیواتی بورای صوادرات محصوولهوایی کوه در تولیود آنهوا
آلووودگی کمتووری ایجوواد موویشووود ،موویتوانوود در کوواهش آلووودگی راهگشووا باشوود .بوور ایوون اسووا  ،همووراه بووا ک واهش
آالینودههوای محوویطزیسوت ،موویتووان بووه رشود مناسوبی در جهووت افوزایش تولیوودها و افوزایش رقابووت پوذیری مناسووب
دست یافت.
وجووود محوویطزیسووتی سووال و پووا
همه شوهروندان اسوت .بور ایون اسوا

مسووتلزم برنامووه ریووزی صووحیح موودیران و مشووارکت فعاالنووه و مسووئوالنه

در زمینوه اثور رشود جمعیوت بور انتشوار آالینوده دی اکسویدکوربن کوه ناشوی از

افزایش تقاضا برای ترابری ،خودمات شوهری ،دفوع فاضوالب و زبالوههوا و نیوز مصور انور ی اسوت ،الزم اسوت توا ضومن
افزایش راندمان مصر انور ی در تجهیوزات موورد اسوتفاده عمووم موردم و تشوویق آنهوا بوه اسوتفاده از وسوای کارآمود
1. Green finance
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انوور ی ،برنامووه ریووزی اصووولی بوورای افووزایش آگوواهیهووای محوویطزیسووتی و ارتقووای سووطح آموووزش بوورای پووذیرش
سیاستهای کنترل آلودگی توسط عموم مردم صورت پذیرد.
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کوزنتس با استفاده از مدل  .PSTRتحقیقات مدلسازی اقتصادی .10)39(:81-112
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راهبردی و کالن .6)21(:40-60
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Investigation of the Effect of Industrial Sector Added Value on
the Carbon Dioxide Discharge in Iran:
A Kuznets Curve Approach
M. Tahami Pour Zarandi1, S. Abedi, A. Safahan and S. Fathollahi2

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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