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در مصرف گاز عیافزوده صنابر ارزشمحیطی اثر کارایی زیست
مطالعه موردي ایران1387-1393هايسالیطیعیطب

، ایرانشاهرود، استادیار دانشگاه صنعتی شاهرودعلی دهقانی

، ایرانمشهد، ددانشگاه فردوسی مشه،اقتصاددانشجوي دکتريفریبا عثمانی

، ایرانمشهد، ددانشگاه فردوسی مشه،دانشجوي دکتري اقتصادپورمحمدجواد گرجی

چکیده
صـرف گـاز   در مرانیـ ایاسـتان عیافـزوده صـنا  آن بـر ارزش ریثأو تیطیمحستیزییسطح کاراارزیابیمطالعه، نیهدف ا

بخـش  یپانـل اسـتان  يهـا منظـور از داده نیاي. براباشدیمکه به نوعی بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس استیعیطب
یپوششـ لیـ بـا اسـتفاده از روش تحل  یطـ یمحستیزییکارازانیاستفاده شده است. م1387- 1393دوره یصنعت کشور ط

زنبـا اسـتفاده از تخمـین   یاسـتان عیبر ارزش افزوده صـنا یطیمحستیزییاراو اثر کی ارائه خطيزیربرنامهيبر مبناهاداده
يهـا بکار رفته شامل مصـرف واسـطه از نهـاده   يرهایمحاسبه شده است. متغ2یافتههاي تعمیمبه روش گشتاور1آرالنو و باند

کـربن دیاکسـ ينتشار گـاز د مطلوب و ایعنوان خروجارزش افزوده بهي، عنوان ورودبهیعیبخش صنعت و مصرف گاز طب
از ارتبـاط  یبـه دسـت آمـده حـاک    جینامطلوب در نظر گرفته شـده اسـت. نتـا   یعنوان خروجبهیعیاز مصرف گاز طبیناش

نتـایج همچنـین وجـود منحنـی     .باشـد یمـ یو ارزش افزوده بخش صـنعت اسـتان  یطیمحستیزییکارانیمعنادار و مثبت ب
ییدوره مـذکور کـارا  یدر طـ کنـد. بررسی براي صنایع اسـتانی ایـران را تأییـد مـی    محیطی کوزنتس در دوره مورد زیست

، براي این منظور پیشنهادتی از قبیل، تشویق صنایع بـه سـمت کـارایی    داردیروند کاهشیاستانعتبخش صنیطیمحستیز
تـر،  در مصرف منابع بـا قیمـت پـائین   باالتر با حمایت دولت از صنایع کارا، پرداخت یارانه، در اولویت قرار دادن این صنایع 

در اولویـت قـراردادن صـنایع کـارا     محیطی و همچنین هاي تجدیدشدنی و برقراري قوانین زیستتشویق به استفاده از انرژي
ارائه گردیده است.هاي مالیاتی، منابع و کاال و معافیتدر امر صادرات و واردات

منحنـی زیسـت   ، یافتـه هاي تعمـیم روش گشتاوروده، افزارزش،یطیمحستیزییکاراواژگان کلیدي:
.یعیمصرف گاز طبمحیطی کوزنتس، 

.JEL:60C ،44O ،52Lبندي طبقه

 :نویسنده مسئولfaribaosmani10@gmail.com

1. Arellano-Bond Model
2. Generalized Method of Moments (GMM)
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. مقدمه1
از عوامل گوناگون است که بر عملکرد و يادهیچیو پمیعظاریبسيمجموعهستیزطیمح
آن است کـه  انگریمفهوم بنیلذا اشود،یثر مأمتزیگذاشته و از آن نریثأانسان تيهاتیفعال

هـر  گـر، ی. از طـرف د شـود یاز ابعاد مختلـف را شـامل مـ   یعیوسفیطستیزطیموضوع مح
. امـا  دهدیرا مدنظر قرار میمختلفيهارشد و توسعه اهداف و برنامههبدنیرسيبرايکشور

روبـرو سـت یزطیمحـ بیاهداف با معضل تخرنیبه ادنیرسيدر حال توسعه برايکشورها
یتیاست و کمتر فعـال یعیوابسته به استفاده از منابع طبياقتصاديهاتیفعالنیشتریبرایهستند ز

يرونینگـردد. بـد  یطـ یمحسـت یزعاتیضـا جـاد یمنجـر بـه ا  تیاکه در نهافتیتوانیرا م
اسـت کـه در   يدیـ مديهـا مـدت یطیمحستیبا در نظر گرفتن مالحظات زيتوسعه اقتصاد

يدارد که انـرژ يبه مصرف انرژازینياقتصادتیددانان است. انجام هر فعالکانون توجه اقتصا
موجـب  گـر یاست و از طرف دیگزندتیفیو بهبود کيطرف محرك توسعه اقتصادکیاز 

زیـ نيآمـد ربـا ناکا ياگـر مصـرف انـرژ   ژهیـ به و،گرددیمیطیمحستیزيهاندهیانتشار آال
الزم اسـت کـه   سـت یزطیحفـظ محـ  تیـ و اهمرانیـ ابـودن زیخمقارن باشد. با توجه به نفت

دمـور اریبسـ یطـ یمحسـت یزییو امـروزه بحـث کـارا   ردیرابطه انجام گنیدر اییهاپژوهش
و عاتیباال، ضـا یطیمحستیزییبا کاراياقتصاديهاتیکه فعالیی. از آن جاباشدیتوجه م
بـا  يه حـداکثر رشـد اقتصـاد   اساس بـ نیو بر اکنندیرا منتشر ميکمتريآب و هوایآلودگ

يبـر رو یطـ یمحسـت یزیی. در واقـع کـارا  کننـد یکمـک مـ  یطیمحستیزعاتیحداقل ضا
.باشدیمداریکمتر تمرکز دارد و هدف آن توسعه پایآلودگجادیو اعکارا از مناباستفاده

رانیـ ایاستانعیبر ارزش افزوده صنایطیمحستیزییاثر کاراارزیابیمطالعه به نیدر ا
يهـا بخش صنعت استانيامصرف واسطهزانیپرداخته شده است. م1387- 1393دورهیط

سـتانده بخـش   زانیـ و ميعنـوان ورود بـه در ایـن بخـش  یعیمصرف گاز طبزانیکشور و م
ییکـارا يمحاسبهيبرای در نظر گرفته شده است. عنوان خروجبهشورکيهاصنعت استان

ییاسـت. بعـد از محاسـبه کـارا    شـده  استفادهیخطيزیربرنامهيهااز روشیطیمحستیز
بـر ارزش افـزوده   ییکـارا نیدوره مذکور، اثر ایطرانیايهاصنعت استانیطیمحستیز

و وجـود یـا عـدم وجـود منحنـی زیسـت محیطـی        دبـرآور رانیـ ايهـا بخش صنعت اسـتان 
هاي ایران مورد بررسی قرار گرفته است.کوزنتس در بخش صنعت استان

:دنباشیمریمورد آزمون قرار خواهد گرفت به شرح زقیتحقنیکه در اییهاهیرضف
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.ابدییمشیافزارانیانیاستاعیارزش افزوده صنا،یطیمحستیزییکاراشیبا افزا.1

.ابدییمشیافزارانیانیاستاعیارزش افزوده صنا،يمصرف انرژشیبا افزا.2

.داردمیبخش ارتباط مستقنیارزش افزوده ابخش صنعت بايهانهادهشیافزا.3

منحنی زیست محیطی کوزنتس در صنایع استانی ایران وجود دارد..4
ادبیـات موضـوع مـروري   بـر  این تحقیـق  دومبخشدرهاي مذکوربراي بررسی فرضیه

بخـش  در و جینتـا ریهـا وتفسـ  دادهیمعرفـ ،قیـ تحقیسوم روش شناسبخشدر شده است.
.گردیده استمطرح قیحاصل از انجام تحقیاستیسشنهاداتیو پيریگجهینتچهارم

. ادبیات موضوع2
. مبانی نظري1-2
اهدادهیپوششلی. مدل تحل1-1-2

یک ابزار قوي در تجزیه و تحلیل عملکرد کـارایی زیسـت محیطـی و انـرژي     DEA1روش 
هــاي یــکیــک روش غیرپارامتریــک اســت کــه تکنDEAباشــد. بــر طبــق ایــن روش، مــی

برد.براي تخمین بهترین مرز کارایی به کار میراخطیریزيبرنامه
اش از مـرز کـارایی   بـه آسـانی از طریـق فاصـله    DMU2در نتیجه کارایی نسبی از واحد 

هاي توانایی به دست آوردن حداکثر تولید از نهادهDEAشود. نمره کارایی فنی تعریف می
ي فاصله نسـبی  کند و به وسیلهکاهش تولید را منعکس میها بدون داده شده یا کاهش نهاده

متعـارف  DEAهـاي  گـردد. مـدل  خطی محاسبه مـی ریزيهاي برنامهاز مرز کارایی با روش
شود.روي تابع فاصله شپارد ساخته می

هـاي  ها بـراي ارزیـابی کـارایی تکنیکـی بخـش صـنعت اسـتان       مدل تحلیل پوششی داده
فرم زیر است:کشور در مصرف گاز طبیعی ب
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1. Data Envelopment Analysis
2. Decision Making Units
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I :مربوط به هر استانسیاند
T:مربوط به هر سالسیاند

IN:مصرف واسطه بخش صنعتيورودریمتغ
E:بخش صنعتیعیمصرف گاز طبيورودریمتغ
Yافزوده بخش صنعتارزشیخروجری: متغ

ياقتصـاد يهـا بنگاهییکارايریگدر اندازهیطیمحستیزيهابیامروزه لحاظ کردن آس
یطـ یمحسـت یدر مـورد مسـائل ز  هـا ینگرانشیافزالیدر سطح خرد و کالن کشورها به دل

در یمختلفـ يهـا ه قرار گرفته اسـت. و روش مورد توجاریبس،ياقتصاديهاتیاز فعالیناش
.استدهیستانده نامطلوب، ارائه گرديبرايالگوسازنهیزم

عنـوان نهـاده در نظـر گرفتـه     گونه اسـت کـه سـتانده نـامطلوب بـه     نیها بداز روشیکی
ی ارزیابیعیدر مصرف گاز طبرا کشور يهااستانیطیمحستیعملکرد ز) 2(مدل. شودیم
يعنـوان ورود نـامطلوب کـه بـه   یخروجـ کیمطلوب و یخروجکیقتیدر حق،کندیم

نظر گرفته شده است.در
Minθ)2(مدل 
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INبخش صنعت: متغیر ورودي مصرف واسطه
Eمتغیر ورودي مصرف انرژي بخش صنعت :
Y  متغیر خروجی مطلوب ارزش افزوده بخش صنعت :
Cکـربن حاصـل مصـرف گـاز طبیعـی      اکسید: متغیر خروجی نامطلوب میزان انتشار گاز دي

بخش صنعت  

کوزنتسمنحنی زیست محیطی . 2- 1- 2
در مقاله مشهور خود با عنوان رشد اقتصـادي و نـابرابري درآمـد،    1سیمون اسمیت کوزنتس

ایـن سـوال را مطـرح کـرد کـه چگونـه نـابرابري درآمـد طـی فرآینـد رشـد            1955در سال 
هـاي اخیـر اقتصـاددانان محـیط زیسـت تـالش       در سـال .کنـد اقتصادي یک کشور تغییر می

هاي اقتصادي به تشـریح رابطـه متقابـل بـین بهبـود کیفیـت یـا        اند با استفاده از شاخصکرده
ها بـه  تخریب محیط زیست و رشد اقتصادي بر پایه نظریه کوزنتس بپردازند. نتیجه تالش آن

شکل معکوس بین کیفیت محـیط زیسـت و رشـد اقتصـادي منجـر شـده       Uاي کشف رابطه
س، بـه منحنـی زیسـت محیطـی     اي کـوزنت است که به دلیل شباهت این منحنی با منحنی پایه

کوزنتس معروف گردید. در محور افقی این منحنی، درآمد سرانه و در محـور عمـودي آن   
ي رشـد، آلـودگی بـا نرخـی کاهنـده      شود. در مراحـل اولیـه  میزان آلودگی نمایش داده می

را یابد. اوج این منحنی اي کاهش میرسد و سپس با نرخ فزایندهیابد، به اوج میافزایش می
گویند. بدین معنی که از اوج منحنی به بعـد، اقتصـاد در   رسیدن به حالت رشد غیر مادي می

). 2003، 2(زارسو و بنگوچیاحال کاهش استفاده از مواد و انرژي در فرآیند تولید است
رشـد اقتصـادي هـم علـت     ،در حقیقت پیام فرضیه زیست محیطی کوزنتس روشن است

د، بنابراین رسیدن اقتصاد به مرحلـه رشـد غیـر مـادي، بیـانگر      باشآلودگی هم درمان آن می
تبدیل شدن رشد اقتصادي به درمانی براي مشـکالت زیسـت محیطـی خواهـد بـود. امکـان       

داشـتن کیفیـت   اقل ثابـت نگـه  حدیا بهبود در کیفیت محیط زیست از طریق رشد اقتصادي،
سـال  دریط زیست و توسعه ي پایدار کنفرانس جهانی محموجود آن بخشی از مبحث توسعه

پـر  در گزارش توسعه جهـانی ایـن ایـده را    1992سال در بود. بعد از آن بانک جهانی 1987
افــزایش درآمــدخــاللدر«چنــین آمــده اســت: کــرد. در ایــن گــزارشرنــگ تــر مطــرح

1. Simon Smith Kuznets
2. Martinez- Zarzoso& Bengocho (2003)
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گذاري در بهبـود کیفیـت محـیط زیسـت و در نتیجـه      منابع موجود براي سرمایه،کشورهادر
. یابدافزایش میتقاضا براي آن 

معکـوس بدسـت آیـد،    Uکیفیت محیط زیست و رشد اقتصادي به شکل يرابطهاگر
بدان معناست که باید یـک نقطـه بازگشـت در الگـو وجـود داشـته باشـد. رسـیدن بـه نقطـه           
بازگشت براي یک کشور حاکی از آن اسـت کـه آن کشـور پـس از ایـن در مسـیر نزولـی        

گرفت. بر ایـن اسـاس بـراي بررسـی ایـن رابطـه الگـوي        تخریب محیط زیست قرار خواهد 
واسـت  تابعی ساده از درجـه دو محققان قرار گرفته است، الگوبیشترعمومی مورد استفاده

:می باشدفرم ریاضی آن به شکل زیر 

titititiiti)1معادله ( εZβXβXβαY  3
2

21

متغیرهـاي  Zاز درآمـد سـرانه و منظـور   Xشـاخص زیسـت محیطـی،    Yکه در معادله بـاال،  
به کشور مـورد  iگذارند. همچنین اندیس دیگري است که بر آلودگی محیط زیست اثر می

امین متغیر اشاره دارد.kبه ضریب βkضریب ثابت وαبه زمان، tنظر، 
021اگر  ββ   اي بـین  باشد یعنـی هـیچ رابطـهX وY   02وجـود نـدارد. اگـر βو
01 βي خطی بـین  یا رابطهفزاینده ي یکنواخت یک رابطهباشدX وY   وجـود دارد. اگـر
02 β01وβبین هنده باشد یک رابطه یکنواخت کاX وY  02وجود دارد. اگـرβو
01 β یک رابطهU   بـرعکس میـانX وY       وجـود دارد کـه منظـور همـان منحنـی زیسـت

02و 01βاست. اگرEKC1محیطی کوزنتس  β  باشد یک رابطـهU   شـکل میـانX و
Y2009، 2(گورلیکوجود دارد.(

تـوان  یبراي یافتن نقطع بازگشت، م،معکوس بدست آیدUي طبق این الگو، اگر رابطه
بحرانی را بدست آورد. بدین ترتیـب  tiXرا مساوي صفر قرار داده و tiXمشتق نسبت به

مقدار بحرانی درآمد به فرم زیر خواهد بود:

)2معادله (
2

1
2β

β
X ti 

آید:به دست می1نمودار ، EKCبا توجه به الگوي درجه دوم معادله 

1 Environmental Kuznets Curve
2 .Gurluk (2009)



31|علی دهقانی و همکاران 

منحنی زیست محیطی کوزنتس.1نمودار 

. مرور مطالعات تجربی2- 2
شـهر  139اي منحنی زیست محیطـی کـوزنتس را بـراي    )در مطالعه2016(1سینها و باتاچاریا

و 2013تـا  2001هاي بررسی کرده است. این مطالعه براي سالNO2هند با توجه به انتشار 
مناطق با درآمد کم، متوسط و باال بررسی شـده اسـت. نتـایج بـا     مناطق مسکونی و صنعتی و 

هـاي اقتصـادي بـر محـیط     گیـري عدم رد منحنی زیست محیطی کوزنتس، بـر تـأثیر تصـمیم   
زیست تأکید دارد. 

تحقیقـات تجربـی بـراي منحنـی     «اي بـا عنـوان   ) در مقالـه 2016(2یول هـاق و همکـاران  
نتشار کربن، مصرف انرژي و باز بودن تجـارت  رابطه بین درآمد، ا» زیست محیطی کوزنتس

دارد کـه مصـرف   را بررسی کرده است. نتایج بیان مـی 2011تا 1971براي مراکش از سال 
دهد زیرا بـاز  انرژي کیفیت محیط را کاهش و تجارت خارجی کیفیت محیط را افزایش می

بودن تجارت خارجی تأثیر منفی بر انتشار کربن دارد.
درانـرژي واکسـیدکربن ديانتشـار عملکـرد بررسـی بـه ايمطالعهدر،)2015(3لین و دو

تـابع یـک ابتدامنظوراینبراي. استپرداخته2009تا1997دورهبرايچیناقتصادينواحی
گـراي اثـر آنازبعـد و. بردمیبکاررایافته استتوسعهتازگیبهکهشعاعیدارجهتفاصله
.استنمودهبررسیاقتصادسنجیهايروشازاستفادهباراطیمحیزیستکاراییبربازار

1. Sinha and Bhattacharya
2. Ul Haq, et al
3. Lin and DU



1398بهار |4شماره |سال سوم |فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی |32

) در نظر گرفته شده است:1در مطالعه آنها براي محاسبه کارایی زیست محیطی مدل (
)1(CβYβEβmaxCYELKD  313131 ///),,,,(
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1 1
را در نظر گرفته است:) 2ی معادله(سنجقتصادمدل انیتخميو برا

)2(t,it,it,it,i εγ/Zmakββy  10
.دهدیرا نشان میطیمحستیزیی، مقدار کاراyکه در آن 

بـه  کـربن دیاکسـ يو انتشـار د يدر مصرف انـرژ نیچیکه اکثر نواحداردیمانیبجیتان
بهتـر  يو مرکزغربیيهاتانبه طور معمول از اسي شرقیهااند. استانطور کارا عمل نکرده

سهم زغـال سـنگ   . همچنین را دارندییکارانیکمترنیچیغربيهاو استانکنندیعمل م
يانـرژ عملکـرد وکـربن دیاکسـ يبا انتشـار د عیکل و گسترش بخش صنايانرژفدر مصر

و شـبرد یبـازار مخصوصـاً پ  يدارنـد و اصـالح گـرا   یمنفـ يارابطـه نیچـ ی مختلفنواحدر
تیـ مقالـه در نها نیـ دارد. ایطـ یمحسـت یزییبـر کـارا  یاثـر مثبتـ  د،یـ عوامل تولگسترش 

.دهدیمشنهادیپنیدر چيکربن و انرژییکارالیتسهيبرایاسیسشنهاداتیپ
ــا ــا و همکــاران ()2015(1همکــارانوجی ــگ و همکــاران (2014، هونم در)2013) و ژن

انـد. گیري کارایی انرژي صـنایع پرداختـه  ندازهها به اهاي تحلیل پوششی دادهمطالعاتی با روش
) نیز به محاسبه کارایی زیست محیطی نواحی چین پرداخته است.2015(2می و همکاران

ناحیه و کشور آسیا و اقیانوسـیه در  31، به بررسی کارایی زیست محیطی 3)2014هونما(
نویسـنده یـک منحنـی    هـا پرداختـه اسـت. ایـن     با استفاده از تحلیل پوششـی داده 2007سال 

زیست محیطی کوزنتس از نوع ارتباط بین کارایی زیست محیطی و تولید ناخـالص داخلـی   

1. Jia and Li
2. Mei and Zhang
3. Honma
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شکل براي بازده ثابتUدهد که یک رابطه کند. نتایج تجربی نشان میسرانه را بررسی می
به مقیاس وجود دارد.

زیســتیکــارایمحاســبه«عنــوانبــاايمطالعــهدر،)1394(همکــارانوتــاششــهیکی
بررسـی بـه »دارجهـت فاصـله تـابع رویکـرد ازاسـتفاده بـا ایرانبرانرژيصنایعدرمحیطی
دوازمنظـور ایـن بـراي . اسـت پرداختـه ایـران درانـرژي صـنایع درمحیطیزیستکارایی

بـه ترتیـب به(SBM)هااسلکبرمبتنیکاراییگیرياندازهودارجهتفاصلهتابعرویکرد
کـد (غیرفلـزي کانیمحصوالتسایرتولیدصنایعدرفنیومحیطیزیستیکارایبررسی

. اسـت پرداختـه ) ISICبنـدي طبقـه 27کـد ( اساسـی فلزاتتولیدو) ISICبنديطبقه26
ازامـا هسـتند کـاراتر فنـی لحـاظ ازکـه ایـن رغمعلی26کدصنایعکهدهدمینشاننتایج

سـیمان، تولیـد صـنایع آجـر، تولیـد صنایعوهبودبرخوردارکمتريمحیطیزیستکارایی
.دارندرامحیطیزیستکاراییترینپایینآسفالتتولیدصنعتوآهکگچ،

کـــاراییووريبهـــرهتحلیـــل«عنـــوانبـــاايمقالـــهدر،)1393(همکـــارانورضـــایی
رویکـرد : فسـیلی انـرژي منـابع صـادرکننده وواردکنندهمنتخبکشورهايدرمحیطیزیست

ارزیـابی بـه محیطـی زیسـت وريبهرهووريبهرهشاخصازاستفادهبا»دارفاصلهمسافتعتاب
صـادرکننده وواردکننـده منتخـب کشـورهاي ازگـروه دواقتصـادي محیطیزیستعملکرد
بـا رامحیطـی زیسـت وريبهـره بـر مـوثر عوامـل همچنینواستپرداختهفسیلیهايسوخت
ازحـاکی نتـایج اند ودادهقراربررسیموردکوزنتسمنحنیمحیطیزیستفرضیهازاستفاده

دورهطـی درمتوسـط طـور بـه واردکننـده کشـورهاي محیطـی زیستوريبهرهکهاستاین
بـین رابطـه واسـت داشـته رشـد 7/0صـادرکننده کشـورهاي و14/0انـدازه بـه مطالعـه مورد
معکـوس Nشـکل بـه رهاکشـو گـروه دوهـر درسـرانه درآمـد ومحیطـی زیسـت وريبهره
.باشدمی

درمحیطـی زیسـت کـارایی پـایش «عنـوان  باايمطالعهدر،)1393(همکارانوقاسمی
ازاســتفادهبــا»)مصــروترکیــههنــد،ایــران،: مــورديمطالعــه( توســعهحــالدرکشــورهاي

رامنتخـب کشـورهاي کـارایی زیسـت اي،دریچـه تحلیـل رویکـرد بـا ابرکـارایی هايمدل
رابطـه وجـود GMM(1( یافتـه تعمـیم گشـتاوري برآوردگـر ازاسـتفاده بـا سپسومحاسبه

در این مطالعه مدل ابر کارایی نهاده محور زیـر بـراي  .انددادهقراربررسیموردراکوزنتس

1. Generalized Method of Moments
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محاسبه کارایی زیست محیطی در نظر گرفته شده است:
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EFباشدیساخته شده میطیمحستیزیی: نسبت کارا.
ترتیـب بـه ایـران ومصـر ترکیـه، هنـد، مطالعـه، مـورد دورهدرکـه دهـد مینشاننتایج
ایـران محیطـی زیسـت اراییکـ مـذکور، دورهطـی دروانـد داشتهراکارایینمرهباالترین
کـه دهـد مـی نشانتابلوییهايدادهبرايپویامدلبرآورد. دهدمینشانراکاهشیروندي

بـه تعدیلونداردوجوددرآمدومحیطیزیستکاراییبینکوزنتسمحیطیزیسترابطه
.باشدمیسریعبسیاربررسی،موردکشورهايشدهساختهنسبتمورددرتعادلسمت

ارزشبـر محیطـی زیسـت هـاي سیاسـت تأثیر«يمقالهدر،)1393(همکارانوويموس
افـزوده ارزشبـر محیطـی زیسـت هـاي سیاسـت تـأثیر بررسـی به»نقلوحملبخشافزوده
1389تـا 1357دورهطـی هايدادهبازمانیهايسريروشازاستفادهبانقلوحملبخش

ايســایهقیمــترشــدبــینمــدتکوتــاهدرکــهاســتآنازحــاکینتــایج. اســتپرداختــه
ايرابطـه بخـش ایـن درافـزوده ارزشونقـل وحملبخشدرمحیطیزیستهايآالینده

.داردوجودمعکوس
بـر دولـت اقتصـادي هايسیاستاثربررسیبهايمطالعهدر،)1393(همکارانوشهاب

تـونس ومـراکش اردن،مصر،الجزایر،سوریه،ایران،کشورهفتدرزیستمحیطکیفیت
پـژوهش ایـن در. استپرداخته2007تا1997دورهطیآفریقاشمالوخاورمیانهمنطقهاز

مهـم مصـادیق ازیکـی عنـوان بـه هـوا هـاي آالینـده میـزان مبنـاي برمحیطیزیستکیفیت
درمعلـق ذراتغلظتوکربناکسیدديانتشارمیزانوشدهبررسیزیستمحیطآلودگی

ایـن ازحـاکی نتـایج . اسـت شدهگرفتهنظردرهواآلودگینمایانگرمتغیرهايمنزلههبهوا
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هـاي سیاسـت شـود مـی انتخابزیستمحیطکیفیتبرايکهشاخصنوعبهبستهکهاست
.باشدداشتههواهايآالیندهبامستقیمیومثبتارتباطتواندمیدولت

بـا »محیطـی زیسـت کاراییگیرياندازه«انعنوباايمقالهدر،)1392(همکارانوسیفی
هاياستانبرقحرارتینیروگاهششبهمربوط1387تا1384هايسالاطالعاتازاستفاده

.اسـت پرداختـه هـا آالینـده بهنسبتبرقصنعتمحیطیزیستکاراییمحاسبهبهخراسان،
متوسـط طـور بـه نمونـه هـاي نیروگـاه محیطـی زیسـت کـارایی شـده انجـام محاسباتطبق
.باشدمیدرصد81/93

خارجیمستقیمگذاريسرمایهاثر«عنوانباايمقالهدر،)1391(همکارانورشتیامین
هـاي گـذاري سـرمایه ثیرأتـ بررسـی بـه »منتخـب کشـورهاي درمحیطـی زیستعملکردبر

سـرانه درآمـد وبـاال سـرانه درآمـد بـا کشورهايزیستمحیطعملکردبرخارجیمستقیم
ومثبـت ثیرأتـ خـارجی مسـتقیم گـذاري سـرمایه کهدهدمینشاننتایج. استپرداختهپایین

نتیجـه ایـن امـا دارد،بـاال سرانهدرآمدباکشورهايدرمحیطیزیستعملکردبرمعناداري
.استنیامدهدستبهپاییندرآمدباکشورهايبراي

عملکـرد بـر اقتصاديرشدیبررسبهايمطالعهدر،)1390(همکارانوصمیمیجعفري
جهانمنتخبکشورهايدرتابلوییهايدادهاقتصادسنجیروشازاستفادهبازیستمحیط

درویافتـه توسعهگروهدوبهراجهانکشورهايواستپرداخته2008و2006هايسالدر
درشـ یافتـه توسـعه کشـورهاي درکـه داردمـی بیـان نتایج. استنمودهتفکیکتوسعهحال

ایـن دررشـد افـزایش کـه ايگونـه بـه داردمنفـی ثیرأتـ زیستمحیطعملکردبراقتصادي
.استشدهزیستمحیطتخریببهمنجرکشورها

جینتاریها و تفسدادهی. معرف3
بخشمحیطیزیستمحاسبه کاراییبهخطیریزيبرنامهازاستفادهابتدا باتحقیقایندر

صـنعت بخـش افـزوده در این مدل ارزش. استشدهداختهپرایرانهاياستانصنعت در
طبیعـی گـاز ازکـربن اکسیدديانتشارمیزانومطلوبخروجیعنوانبهکشورهاياستان

بـه  . اسـت شـده گرفتـه نظـر درنـامطلوب خروجیعنوانبهصنعتبخشدرشدهاستفاده
نی کشـور، میـزان   دلیل نبود اطالعات مربوط به نیروي کار و سـرمایه بخـش صـنعت اسـتا    

شـده گرفتـه نظردرمدلوروديعنوانبهکشور،هاياستانصنعتبخشمصرف واسطه
ــت ــبه . اس ــد از محاس ــنجی    بع ــتفاده از روش اقتصادس ــا اس ــی ب ــت محیط ــارایی زیس ي ک
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زن آرالنو و باند به ارزیابی اثر کارایی زیست محیطی بر یافته و تخمینگشتاورهاي تعمیم
ی وجود یا عدم وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس بـراي بخـش   ارزش افزوده و بررس

صنعت پرداخته شده است. 
آمـار مرکـز ازآمارهايافزودهارزشوبه مصرف واسطه بخش صنعتمربوطهايداده

ازآمارهـاي گـاز طبیعـی بخـش صـنعت اسـتانی کشـور      مصـرف بهمربوطهايدادهوایران
میــزان انتشــار .اســتگردیــدهاســتخراجشــورکهیــدروکربورييترازنامــهونیــرووزارت

هاي مختلف از ضرب میزان مصـرف گـاز طبیعـی    کربن بخش صنعت استانی سالاکسیددي
کربن بخش صـنعت همـان سـال بـه     اکسیدبخش صنعت استانی هر سال در درصد انتشار دي

ن ي کارایی زیست محیطی صنعت استانی به دلیـل اینکـه میـزا   دست آمده است. در محاسبه
باشد بنابراین مصرف گاز طبیعـی در مـدل   کربن ضریبی از مصرف گاز طبیعی میاکسیددي

وارد نشده است.

ها. نتایج تحلیل پوششی داده1-3
اسـتان  27ریـزي شـده اسـت    هـاي مختلـف طـرح   الدر این مطالعه یک مرز تولید مطابق سـ 

ري گـذا پایـه 1387- 1393ستانده طی دوره- نهادهاساسمعرفی شده که برDMU1عنوان به
نقطــه تولیــد از روي فاصــلهتوانــد مــیDMUشــده اســت. کــارایی زیســت محیطــی بــراي

مبنـاي بـر دادهپوششـی تحلیلمدلیک)2(گیري شود. مدلشان تا مرز تولید اندازهواقعی
عملکـرد کـه معنـی ایـن بـه باشـد، مـی وروديماهیـت و مبتنـی بـر  اسـت خطیریزيبرنامه
جـواب . کنـد مـی ارزیـابی منابعووروديازاستفادهنظرنقطهازراارزیابیدمورهاياستان
اسـتفاده  ياسـت کـه بـرا   یدر حالینااست،یکمساويیاکمترهموارهفوقمدليبهینه

اینصـورت غیـر درباشـد. یکبرابر یدباینههر استان از منابع خود جواب بهيخوب و کارا
اسـتان باشـد، کمتـر یـک ازبهینـه مقـدار چقدرهروشودمیشناختهناکارانظرمورداستان
فـوق مـدل بررسـی، مـورد هاياستانجامعارزیابیبراي. بودخواهدناکاراترارزیابیمورد

)، نتیجـه محاسـبه میـزان    1جـدول ( .شـود حـل جداگانـه طـور بـه هااستانتمامبرايبایستی
دهـد. کـه از حـل    را نشان مـی 1387- 1393کارایی زیست محیطی صنعت استانی طی دوره 

) به دست آمده است.2مدل (

1. Decision Making Units
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1387- 1393دوره یطیصنعت استانیطیمحستیزییکارازانیم.1جدول

1387138813891390139113921393استانردیف
960/0948/0875/0949/0981/0759/0736/0آذربایجان شرقی1
1965/0973/0893/0830/0691/0735/0آذربایجان غربی2
936/0832/0877/0896/0857/0737/0897/0اردبیل3
995/0643/0899/0111677/0اصفهان4
995/011953/0653/0810/0825/0ایالم5
111869/0660/011بوشهر6
935/0959/0970/0898/01794/0747/0تهران7
836/0755/0795/0888/0873/0607/0663/0چهارمحال بختیاري8
850/0837/0888/0885/0709/0604/0842/0خراسان رضوي9
885/011570/0719/0984/0721/0خوزستان10
942/0992/0991/0990/0772/0750/0875/0زنجان11
922/0857/0858/0927/0666/01876/0سمنان12
917/0860/0906/0958/01979/0763/0فارس13
884/0873/0864/0868/0872/0759/0822/0قزوین14
952/0982/0925/0896/0897/0718/0835/0قم15
953/0944/0872/0884/0885/0697/0688/0کردستان16
938/0899/0956/0982/0998/0642/0829/0کرمان17
839/0776/0963/0926/0763/0979/0819/0کرمانشاه18
1974/0969/0950/0862/0749/01کهکیلویه بویراحمد19
799/00.829837/0785/0835/0415/0678/0گلستان20
899/0898/0876/0834/0982/0805/0780/0گیالن21
930/0971/01949/0857/0671/0806/0لرستان22
890/0897/0904/0872/0974/0639/0772/0مازندران23
903/0834/0856/0932/0947/0854/0682/0مرکزي24
920/0903/0944/01970/0950/0599/0هرمزگان25
926/0864/0897/0908/0785/0628/0750/0همدان26
910/0916/0968/0979/0630/0719/0814/0یزد27
922/0896/0920/0805/0851/0778/0786/0میانگین28
هاي تحقیقیافتهمنبع: 
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بخـش  یطـ یمحسـت یزییداشـت کـه کـارا   انیـ تـوان ب یمـ )1(جدولجیبا توجه به نتا
رانیـ ايهـا کـه بخـش صـنعت اسـتان    نیـ ایعنینیباالست ابایکشور تقريهاصنعت استان

ياساس به حداکثرسـاز نیو بر اکنندیمنتشر مرايکمتريآب و هوایو آلودگعاتیضا
کـه نمـره   ییهـا کننـد. و اسـتان  یکمک مـ یطیمحستیزعاتیبا حداقل ضايرشد اقتصاد

سـتانده مطلـوب و نـامطلوب خـود     دیـ در استفاده از منابع و تولیعنیاند را کسب نمودهکی
سـت یزییانـد کـارا  هنمـود انیـ )، ب1393و همکـاران( یکارا هستند. اما همان طور که قاسم

رانیـ ايهاصنعت استانخشبیطیمحستیزییدارد. کارایروند کاهشرانیکل ایطیمح
یطـ یطـ یمحسـت یبـه مسـائل ز  انیـ جهانشتریبتیدارد که با توجه به اهمیروند کاهشزین

يهااز استانی. بخش صنعت برخباشدیمتیبا اهماریمسئله بسنیایبررسد،یجديهادهه
نیمـ بـا ه تواننـد یها ماستاننیآمد نبوده، بخش صنعت ارکایطیمحستیاز لحاظ زکشور 

زانیـ و منـد ینماهـا نـده یآالدیـ و ستانده مطلـوب، اقـدام بـه کـاهش تول    یمقدار نهاده مصرف
دیـ تولوهیشـ رییـ هـا بـا تغ  اسـتان خود را ارتقا بخشـند. بخـش صـنعت   یطیمحستیزییکارا

خـود را  ینـدگ یآالزانیـ خـود، م يهانهادهشیافزاایل و بدون کاهش در محصوتوانندیم
.ندیکم نما
دوره مـذکور، اثـر   یطـ رانیـ ايهـا صنعت اسـتان یطیمحستیزییکاراۀاز محاسببعد

است دهیمحاسبه گردرانیايهابر ارزش افزوده بخش صنعت استانیطیمحستیزییکارا
.است)، شرح داده شده5محاسبات در جدول (نیاجیکه نتا

. نتایج اقتصادسنجی2-3
هـاي  افـزوده صـنایع اسـتان   در این مطالعه براي بررسی اثر کارایی زیست محیطـی بـر ارزش  

وابسـته بـا   ریروش، متغنیدر استفاده از اباند استفاده شده است. زن آرالنو وایران از تخمین
نیـ . عـالوه بـر ا  ندشـو یوارد مدل مـ ایبه منظور در نظر گرفتن اثرات پویمشخصيهاوقفه

نیـ ايباشـند کـه بـرا   یهمبسـتگ يبا جمالت اخـتالل دارا یحیتوضيرهایممکن است متغ
روش تفاضـل مرتبـه   ،هاروشنیاز ایکی. کنندیمشنهادیمنظور آرالنو و باند دو روش را پ

بسـته  واریدار متغوقفهریو مقادردیگیبردن اثرات ثابت مورد استفاده قرار منیاز بياول برا
جمـالت  نیبانسیکووارشودیفرض مهمچنین . شوندیاستفاده ميابزاريرهایعنوان متغبه

زیـ با جمالت اخـتالل ن یحیتوضيرهایمتغانسیصفر بوده و کووار،یاخالل در دوره متوال
سـازگار  يهازنندهنیکه روش آرالنو و باند منجر به تخمنیايمدل برانیصفر است. در ا
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.در ایـن  ردیـ جمالت اخالل مورد آزمون قـرار گ ونیزم است مرتبه خودرگرسمدل شوند ال
هـاي  صـنایع اسـتان  مطالعه جهت بررسی رابطه بین کارایی زیسـت محیطـی و ارزش افـزوده    

و بررسی وجود فرضیه منحنی کوزنتس از معادله زیر استفاده شده است:ایران
)5(t,ititititiiti εEβINβECOβECOβαY  4321

2

t,iYارزش افزوده بخش صنعت استانی :
t,iECO:میزان کارایی زیست محیطی بخش صنعت استانی
2
tiECOمیزان کارایی زیست محیطی بخش صنعت استانی درجه دو :
t,iINي بخش صنعت استانی)ها: مصرف واسطه بخش صنعت استانی(مجموع نهاده
t,iEمیزان مصرف گاز طبیعی بخش صنعت استانی :
t,iεجمله اخالل :

آرالنـو بانـد بـراي ایـن پـژوهش      زن تخمیناند، جایی که متغیرهاي مدل نامانا شدهاز آن
بکار گرفته شده است.

)6( )( 111 0 -t,iti-tit,i ECOECOβαInYInY

)()()()( 11211
22

4 -t,it,i-t,it,i-t,it,ititi εεEEβININβECOECOβ 

هاي مورد استفاده از بابت عـدم رابطـه زمـانی    ین مدل ابتدا جهت اطمینان از دادهقبل از تخم
شـود. در خصـوص   ها و ایجاد رگرسیون کاذب، آزمون مانایی انجام مـی بلندمدت بین داده

ــایی متعــددي وجــود دارد کــه ازهــاي مهــاي ترکیبــی آزمــونهــاي دادهمــدل ــین ان آنهــا ب
طور که مـادال  باشند. همانمشهورتر می3و فیشر2ان شین، ایم پسر1هاي لوین لین چاوآزمون
) بیان کردند آزمون فیشر نسبت به آزمون پسـران شـین و چـاو    2000) و مادال (1991و وو (

تر است و همچنین این آزمون نیازي به پنل متوازن نداشته و در پنل نـامتوازن و در پنـل   قوي
این در جدول زیـر بـه بررسـی مانـایی متغیرهـاي      دهد. بنابرهاي مفقوده نیز جواب میبا داده

شود.مورد استفاده در مدل به روش فیشر پرداخته می

1. Levin-Lin-Chu
2. Im-Pesran-Shin
3. Fisher
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نتایج بررسی مانایی متغیرها با استفاده از آزمون فیشر.2جدول 

متغیر
وضعیت ماناییارزش احتمالآماره کاي دو

رتبه اولتفاضل مدر سطحتفاضل مرتبه اولدر سطحتفاضل مرتبه اولدر سطح
Ln Y678/0037/62988/0000/0مانانامانا
Ln IN391/1082/20487/00285/0مانانامانا
Ln E167/0674/17999/00607/0مانانامانا
ECO944/36605/138001/0000/0مانامانا

2ECO405/39138/145000/0000/0مانامانا
هاي تحقیقمنبع: یافته

شود بـه غیـر از متغیـر کـارایی زیسـت محیطـی،       ، مشاهده می)2(ر که ازجدول طوهمان
گیري مرتبه اول از تمـامی  باشند. اما با تفاضلسایر متغیرهاي مورد استفاده در سطح نامانا می

باشند.  شود که تمامی متغیرها در تفاضل مرتبه اول مانا میمتغیرها مشاهده می
مدل در این مطالعه روش تفاضل مرتبـه اول آرالنـو و بانـد    که روش برآوردبا توجه به این

گـردد لـذا مشـکل نامانـا بـودن      باشد که از تفاضل مرتبه اول متغیرهـا در مـدل اسـتفاده مـی    می
متغیرها در سطح برطرف شده و مشکلی از بابت بوجود آمدن رگرسیون کاذب وجود ندارد.

بـراي  . شـود فاضل مرتبه اول اسـتفاده مـی  آرالنو و باند از تزنتخمینجایی که در از آن
که نتایج تخمین سازگار باشند مرتبه خودرگرسیونی جمـالت اخـالل نبایـد از مرتبـه دو     این

.بیان شده است)، 3جدول (باشد، بنابراین آزمون خودرگرسیون انجام و نتایج آن در

یآزمون خودهمبستگجینتا.3جدول

OrderZProb > z

19143/1-0556/0

25738/05660/0
هاي تحقیقیافتهمنبع: 

بر عـدم  یصفر مبتنهیکه در مرتبه اول فرضشودیآزمون فوق مشاهده مجیبا توجه به نتا
فـرض  نیـ مرتبـه دوم ا يامـا بـرا  شـود ینمتأییدجمالت اخالل نیبیونیوجود خود رگرس

يریـ گون از روش تفاضلکه چباشدیاز مرتبه اول میونیو مرتبه خود رگرسشودیمتأیید
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. در گـردد یجمـالت اخـالل رفـع مـ    نیبونیخود رگرسردیگیصورت منیمرتبه اول تخم
استفاده شده به انجـام آزمـون سـارجان پرداختـه شـده      يابزارریصحت متغنییتعيادامه برا

، آمده است.)4(آزمون در جدول جیاست که نتا

آزمون سارجان.4جدول

تمالارزش احآماره کاي دو
49/39409=2Chi18/0
هاي تحقیقیافتهمنبع: 

باشـد، و همچنـین بـا توجـه بـه      با توجه به نتایج این آزمون نیاز به داشتن متغیر ابزاري می
شـده و  تأییـد گـردد کـه فرضـیه صـفر     آماره کاي دو و ارزش احتمال متنـاظر مشـاهده مـی   

گردیده است.تأییداستفاده از متغیر ابزاري 
مه به تخمین مدل به روش آرالنو و باند و بررسی نتایج حاصل از تخمین پرداختـه  در ادا

شده است.

نتایج محاسبه آزمون آرالنو باند.5جدول 

ارزش احتمالZآماره انحراف استانداردضرایبمتغیر
Y-16449659/00392/045/16000/0
IN3266499/00450846/025/7000/0
E0189736/00109777/073/2020/0

ECO5230053/02327218/025/2025/0
2ECO3218559/0-1361679/036/2-018/0

2818452/02448738/015/1250/0عرض از مبدا
هاي تحقیقمنبع: یافته

رابطـه بـین کـارایی زیسـت محیطـی و      و ضرایب بدست آمده5جدول با توجه به نتایج
گردیده است. تأییدباشد و وجود منحنی کوزنتس وس میمعکUافزوده به صورتارزش

در مراحـل  یدوره مورد بررسـ یکه طگرددیبه دست آمده مشخص میجبا توجه به نتا
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ی،دوره مـورد بررسـ  یطـ یـران ايهـا استانیعصنایطیمحیستزییکارایشبا افزاییابتدا
یـدار بـه سـمت توسـعه پا   یاستانیعاگر صنا. حال یابدیمیشافزایاستانیعافزوده صناارزش

یسـت، زیطحفـظ منـابع و محـ   ماننـد یطـی محیسـت زيهـا عالوه بر منفعـت یندحرکت نما
اما بعد از رسیدن به حدي از کارایی، افزایش کارایی . شودیمافزودهیزشان نافزودهبرارزش

بیـان  تـوان چنـین  دهـد. ایـن را مـی   افزوده صنایع استانی را کاهش میزیست محیطی، ارزش
نمود که رسیدن به کارایی زیست محیطـی در مراحـل اولیـه هزینـه کمتـري دارد و کـارایی       

نمایـد  هاي پیشرفته با هزینه بـاالتري را طلـب مـی   زیست محیطی در سطح باالتر، تکنولوژي
دهنـد بنـابراین   افزوده را کاهش میهاي پیشرفته ارزشکه در نتیجه استفاده از این تکنولوژي

تـر، هزینـه بـاالتري را    مت کارایی زیست محیطی در مراحـل بـاالتر و پیشـرفته   حرکت به س
دهد.افزوده را کاهش میتحمیل و در نتیجه ارزش

یقاسـت کـه دولـت جهـت تشـو     یـن بخـش صـنعت ا  هايیندهکاهش آالهاي	از راهیکی
هايیمتبا قمصرف منابعیتاولوتواندیمثالً میاندیشدبیقیتشویرکارا تدابيهااستانیعصنا

يکمتـر یستیزیو آلودگيقرار دهدکه با مصرف انرژیعیدسته از صنایارآنکمتر را در اخت
يبـاال و انـرژ  یفیـت بـا ک ییهـا به سمت مصرف سوختیدصنعت باچنین. همکنندیمیتفعال

در دوره بـرود. یدپذیرتجدياز توسعه مصرف انرژیتبه سمت حمایدپاك بروند و دولت با
در انتشــار یاســتانیعســهم صــنایکربن اضــافاکســیديتــن د1901937910یررســمــورد ب

هـاي مـذکور   کـه اگـر بخـش   باشـد یمیعصنایناياز مصرف ناکارایکربن ناشیداکسيد
مالحظـات زیسـت محیطـی را رعایـت نماینـد، از انتشـار ایـن مقـدار گـاز آالینـده بـه فضـا             

تـوان در سـایر   اي صـنایع اسـتانی را مـی   جلوگیري خواهد شد و منابع ناشی از مصرف ناکار
هاي اقتصادي بکار برد و به رشد و توسعه کشور کمک نمود.بخش

گیري و پیشنهادات . نتیجه4
روز افـزون بـه مسـائل محـیط زیسـت و توسـعه پایـدار، بـه         اهمیتبهتوجهبامطالعهایندر

طـی  کشـور هـاي ناسـتا صـنعت ارزیابی اثر کارایی زیست محیطی بر ارزش افـزوده بخـش  
است. نتایج حاصل از محاسـبه کـارایی زیسـت محیطـی     شدهپرداخته1387- 1393هايسال

دارد که میانگین کارایی زیست محیطی بخش صنعت اسـتانی ایـران تقریبـاً باالسـت     بیان می
ا توجـه  هاي ایران روند کاهشی دارد که این مسـئله بـ  اما کارایی زیست محیطی صنایع استان

باشـد. در تخمـین اثـر    میی حائز اهمیتالمللبینطی و قوانین محیبه مسائل زیست به اهمیت 
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کارایی زیست محیطی بر ارزش افزوده صـنایع اسـتانی مشـخص گردیـد کـه در طـی دوره       
بـا  بنـابراین مورد بررسی، منحنی زیست محیطی کوزنتس بخش صنعت اسـتانی وجـود دارد   

دایی رشـد)، کـه همـان حداکثرسـازي رشـد      افزایش کارایی زیست محیطی (در مراحل ابتـ 
محیطـی اسـت، ارزش افـزوده صـنایع اسـتانی افـزایش       اقتصادي با حـداقل ضـایعات زیسـت   

یابد. براي حمایت از توسعه پایدار پیشنهادتی از قبیل، تشـویق صـنایع بـه سـمت کـارایی      می
، در انـه صـنایع اسـتانی کـارا، پرداخـت یار    زیست محیطی باالتر از طریق حمایـت دولـت از   

هاي مالیاتی، اولویت قراردادن صنایع کارا در امر صادرات و واردات منابع و کاال و معافیت
و برقراري قوانین زیست محیطی ارائـه گردیـده   ي تجدید پذیر هاتشویق به استفاده از انرژي
بـا مصـرف انـرژي و    یتوانـد تـدابیري جهـت حمایـت از صـنایع     است. دولت همچنـین مـی  

کـارا از منـابع انـرژي کشـور و     دیشد تا عالوه بـر اسـتفاده  نابیمحیطی کمترآلودگی زیست
جویی در این منابع به حفظ محیط زیست نیز کمک نمایید.صرفه
زیسـت آنهاکـارایی صـنعت هایی که بخشاستاندرانرژيبااليمصرفمیزانبهتوجهبا

هـاي آالینـده وانـرژي مصـرف کـاهش بـراي کهراهکارهاییازجملهدارند،کمتريمحیطی
بـه تـوان مـی کـه اسـت شـود، ایـن  مـی پیشـنهاد هـا اسـتان اینصنعتبخشدرمحیطیزیست

سـنگین، هـاي سـوخت جايبهکنندمیمنتشرکمتريکربنکهسبکهايسوختجایگزینی
هیبریـدي فیلترهـاي تکنولـوژي ازاسـتفاده وهـا تودهزیستوضایعاتیهايسوختازاستفاده
بـراي محیطـی زیسـت مقـررات بایـد دیگـر طـرف از. نمـود اشـاره هـا آالینـده شکاهجهت

انگیـزه افـزایش جهـت نـامطلوب محصـول بـر مالیـات برقـراري . گـردد تنظیمتولیدکنندگان
.استزیستمحیطباسازگارفنونوهاروشبکارگیريجهتدرتولیدکنندگان

تشـویقی تـدابیر کـارا نیاسـتا صـنایع تشـویق جهـت دولـت کهاستایندیگرراهیک
قـرار صـنایعی اختیاردرراترپائینهايقیمتبامنابعمصرفاولویتتواندمیمثالًندیشدابی

بخـش بایـد همچنـین . کننـد میفعالیتکمتريزیستیآلودگیوانرژيمصرفکه بادهد
یـز  ندولت.همچنینبروندپاكانرژيوباالکیفیتباییهاسوختمصرفسمتبهصنعت

.حرکت کندتجدید پذیرانرژيمصرفتوسعهازحمایتسمتبهباید
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Abstract
The purpose of this study is to assess the environmental performance level and
its impact on the value added of the Iranian provincial industries in terms of
natural gas consumption, which is, in fact, an examination of the Kuznets
environmental curve. For this purpose, the provincial panel data of the industrial
sector of the country during the period of 2008-2014 was used. The
environmental performance was calculated using the data envelopment analysis
method based on the linear planning and the effect of environmental efficiency
on the value added of the provincial industries. Arellano- Bond approach with
the method of generalized moments is used. The variables used include the use
of intermediate inputs from the industrial sector and natural gas consumption as
inputs, the added value as a desirable output and the carbon dioxide emissions
from natural gas consumption as an undesired output. The results indicate a
significant and positive relationship between environmental performance and the
value added of provincial industries. The results also confirm the existence of
the Kuznets environmental curve in the period under review for the provincial
industries of Iran. During this period, the environmental efficiency of the
provincial industry sector is decreasing. Hence, suggestion number of policies
are recommended as follows: encouraging industries to a higher efficiency
performance, through Government support for efficient industries, paying
subsidies, prioritizing these industries to consume resources at lower prices,
encouraging the use of renewable energy and establishing environmental laws,
as well as prioritizing efficient industries in the exports and imports of resources
and goods, and the tax exemptions.

Keywords: Environmental Efficiency, Industry, Value Added, Generalized
Method of Moments, Kuznets Environmental Curve, Nature Gas Consumption.

JEL Classification: C60, O44, L52.

 Corresponding Author: faribaosmani10@gmail.com


	2.pdf (p.1-21)
	21.pdf (p.22)

