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اي كشور مبتني بر رشد سريع اقتصادي در قالب سـند  هاي توسعهستبا توجه به سيا
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كربن، ارزش افزوده بخش صنعت و مصرف انرژي، پرداخته است. نتـايج  داكسيدي
اكسيدكربن و ارزش افـزوده بخـش   حاصل نشان داد كه مصرف انرژي با انتشار دي

هـاي  سالدرطوري كه افزايش مصرف انرژي در ايران، رابطه علي دارد. بهصنعت
اكسـيدكربن شـده اسـت كـه ايـن نتيجـه بـا        مورد بررسي سبب افزايش انتشار دي
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مقدمه. 1
ويژهانرژي، به دليل جايگزيني نيروي ماشين به جاي نيروي انساني بهوابستگي روز افزون جوامع به 

بر، سبب شده است كه انرژي به عنوان يك عامـل  هاي انرژيدر بخش صنعت و استفاده از فناوري

هـاي مختلـف اقتصـادي از جملـه     ثر در رشد و توسعه اقتصادي تلقي شـود و در كـاركرد بخـش   ؤم

هاي كاهش فعاليت1970هاي نفتي در دههبا بروز تكانه1.ندگيري ايفا كبخش صنعت، نقش چشم

هـاي اقتصـادي مـورد توجـه     اقتصادي در سطح دنيا، بررسي رابطـه ميـان مصـرف انـرژي و فعاليـت     

كانون توجه بيشتر مطالعات اين بود كه آيـا مصـرف انـرژي عامـل رشـد      2.اقتصاددانان قرار گرفت

دسـت آمـده از   گردد؟ نتـايج بـه  ايش مصرف انرژي مياقتصادي است و يا رشد اقتصادي سبب افز

تواند هاي اقتصادي، متفاوت و حتي متضاد است كه ميت رابطه بين مصرف انرژي و فعاليتمطالعا

كـار اي اقتصادسـنجي متفـاوت بـه   ههاي خاص هر كشور و مدلها، ويژگيناشي از تفاوت در داده

رشد صنعت، ارتباط تنگـاتنگي بـا   ويژهاقتصادي بهمصرف انرژي و رشد3.رفته در هر مطالعه باشد

از جايگـاه  هـاي اقتصـادي  فعاليـت بيشـتر كه انرژي به عنوان نيـروي محركـه در   طوريهم دارند، به

اي اقتصادي نيازمند انرژي و مواد اوليه بيشتري هاي برخوردار است. سطوح باالتري از فعاليتويژه

شـود. اسـتخراج رو بـه    (گازها، مواد فرعي) ايجاد مـي دواد زاينتيجه مقادير بيشتري از ماست و در

ها را سبب شـده و بـه تخريـب محـيط     افزايش منابع طبيعي و افزايش مصرف انرژي، انتشار آالينده

توجه به رشد اقتصادي ،انجامد. اما آن چه در اين ميان از اهميت بسياري برخوردار استزيست مي

تمـامي ايـن مسـائل   4.تـالش در آلـودگي هـر چـه كمتـر آنسـت      در عين توجه به محيط زيسـت و  

رشـد اقتصـادي   ومحيطـي هـاي زيسـت  اقتصادي و مسائلي نظير محدوديت ذخاير انـرژي، نگرانـي  

هستند كه با گستردگي تمام، فكر انديشمندان را در يـافتن راهكارهـاي مناسـب در    يهمگي مباحث

محيطـي، بـه خـود مشـغول داشـته      هاي زيسـت بحرانويژهحل مناسب معضالت انرژي در جهان، به

.است

اكسـيدكربن در اتمسـفر و پيامـدهاي    و افزايش غلظـت دي مصرف انرژيهاي ناشي از آالينده

ساخته است. افزايش دماي كره زمين، روبروتهديدآميزي ناپذير وتغييرات برگشتآن، جهان را با

، از محيطـي زيسـت المللـي شديد منازعات بـين تنيز تغييرات آب وهوايي، باال آمدن سطح درياها و 

)1388(بهبودي و همكاران.�

2. Ouedraogo (2010)
3. Ozturk and Acaravci (2010)
4. Panayotou (2000)
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تقاضاي روزافـزون  منابع فسيلي وپذيري پايانشوند. از سوي ديگر، جمله اين پيامدها محسوب مي

كـاهش  هـايي بـراي   ذاران را بـه پيشـنهاد مـوازين و سياسـت    گبيني افزايش قيمت، سياسـت پيشآن،

تجديدپذيري كمتر وآاليندگيمنابع با ش نقمحيط زيست و پژوهشگران را به توسعه هايآالينده

هـاي اخيـر   در دهـه 1.كنـد انرژي كنوني دارند، ترغيب مـي منابعاي براي جانشيني با كه توان بالقوه

تـر از رشـد مصـرف    اكسيدكربن در اثر توليد و مصرف انـرژي، بـا آهنگـي سـريع    ميزان انتشار دي

حـال  كشـورهاي در مصـرف در كربن ناشـي از اكسيدافزايش ديبيشتر كه يابدانرژي، افزايش مي

اكسـيدكربن از كشـورهاي صـنعتي بـه كشـورهاي      توسعه بوده و مكان جغرافيايي رشـد انتشـار دي  

ثر در رشـد ارزش افـزوده بخـش    ؤانرژي به عنـوان يـك عامـل مـ    2.درحال توسعه منتقل شده است

اقتصــادي نقــش هــاي مختلــف گــردد و در كــاركرد بخــشصــنايع و توســعه اقتصــادي تلقــي مــي

كند. مصرف انرژي و ارزش افزوده بخش صنايع ارتباط تنگاتنگ با هم دارنـد،  گيري ايفا ميچشم

هاي توليدي و خدماتي مطرح است فعاليتبيشترطوري كه هم انرژي به عنوان نيروي محركه در به

ي توليـد  براي رشد و توسعه اقتصادي كشور، افزايش مصـرف انـرژي بـه عنـوان نهـاده اساسـ      و هم

با توجه به اين كه ايران داراي منابع غني و گسترده انـرژي، مخـازن بـزرگ نفـت و     ضروري است.

گاز طبيعي، معادن عظيم زيرزميني و پتانسيل بالقوه انرژي است، تعيين رابطـه بـين مصـرف انـرژي،     

د. از كنثري ميؤهاي بخش انرژي، كمك مرشد اقتصادي و ارزش افزوده صنايع در تبيين سياست

ال را مطـرح  ؤتوانـد ايـن سـ   رابطه ميان ارزش افزوده بخش صنايع و مصرف انرژي مي،سوي ديگر

علي، آيا ايـن رابطـه   ود رابطهها وجود دارد؟ و در صورت وجاي ميان آنكند كه اصوالً چه رابطه

؟4يا دوطرفه3طرفه استيك

زيرا كه است؛محيطي زيسترشد اقتصادي يكي از عوامل مهم درخصوص منبع و منشأ اثرات

هاي بيشتر از منابع طبيعي و انرژي و نيز ايجاد و انتشار آاليندهافزايش رشد اقتصادي، سبب استفاده

توان بـه  شود. در اين زمينه، مطالعات زيادي انجام گرفته است كه از آن جمله ميمحيطي ميزيست

محيطـي كـوزنتس،   وم منحنـي زيسـت  نتس اشـاره كـرد. مفهـ   محيطي كـوز هاي زيستنظريه منحني

وارون بـين درآمـد سـرانه و    Uاي به شـكل  وجود رابطهدر زمينه)1955(كوزنتسبرگرفته از ايده

انعقـاد  زمـان بـا مطالعـه اثـرات بـالقوه     و هم1990نابرابري توزيع درآمد است كه اولين بار در دهه

United Nations(برنامه محيط زيست سازمان ملل.1 Environment Program (UNEP)(

2. Puliafito, et al (2008)
3. Unidirectional
4. Bilateral
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و همچنـين  2يست توسط گروسمن و كروگرزبر محيط1تجارت آزاد آمريكاي شمالينامهموافقت

منتشـر شـد، مطـرح شـد     1992جهاني سال كه در گزارش توسعه3شفيك و بانديوپادهيايمطالعه

(IRBD4) .وجـود دارد كـه رشـد    يشواهد روشـن اين استدالل كه نيز با ارائه5در اين راستا بكرمن

ديو شـا نيبهتـر تيـ در نهايولـ ،جامدانيمستزيطيمحبيخود به تخريهدر مراحل اولياقتصاد

جهـان، ثروتمنـد شـدن آنهـا    يدر كشورهاستزيطيمحيفيسطح كيحفظ و ارتقايتنها راه برا

محيطـي  زيسـت يعني همان رشد اقتصـادي اسـت، سـبب شـهرت و گسـترش هرچـه بيشـتر فرضـيه        

6.كوزنتس شد

در اكسيدكربنو انتشار ديمصرف انرژي و ارزش افزوده صنايععلي بيندر اين تحقيق رابطه 

مورد بررسـي  و روش تجزيه واريانسيهاي عليت گرنجرآزموناستفاده از ، با 1980-2004دوره 

در قسـمت  س از مقدمـه  . پـ شـده اس سازماندهيبخش 5در مباحث اين مقاله. گرفتخواهد قرار 

مدل و بيين و معرفيتسومبخش شود. پرداخته ميادبيات و پيشينه تجربي موضوعبعدي به بررسي 

گـزارش و تحليـل   دسـت آمـده   نتايج بـه چهارمبخش در .كار رفته در مطالعه استبهروش تحقيق

د.شوارائه ميمقالهبندي جمعخاتمهخواهد شد و در 

. ادبيات موضوع و مباني آن2
فراوانـي  و مصرف انرژي و متغيرهاي مربوط، مطالعات2COبررسي رابطه علي بين انتشار در زمينه

كـه در  آنهـا  ترينمهماز بعضيدر خارج و داخل از كشور انجام گرفته است كه در اين قسمت به 

.شوداشاره ميهاي اخير انجام شده سال

اكسـيدكربن  ، به بررسي تقاضاي انرژي و رابطه مصرف انرژي با انتشار دي7فلوروس و والچاو

مصـرف انـرژي و انتشـار    ميـان رابطـه مثبـت   وجودانگر اند. نتايج بيدر چند كارخانه يونان پرداخته

ثير أاكسـيدكربن كارخانجـات يونـان، تـ    وضع ماليات بـر انتشـار دي  همچنين.استاكسيدكربندي

محيطي دارد.مثبت بر شرايط زيست

1. North American Free Trade Agreement (NAFTA)
2. Grossman and Krueger (1991)
3. Shafik and Bandyopadhyay (1992)
4. International Review of Bipolar Disoreders (1992), pp. 38-39
5. Bekerman
6. Bekerman (1992 ), p. 482
7. Floros and Vlachou (2005)
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اكسـيدكربن در  ، بـه بررسـي مصـرف انـرژي، درآمـد و انتشـار دي      1سويتاش، ساري و اوينگ

را بررسـي  محيطيزيستمنحني كوزنتس نداشتنهمچنين وجود و يا وجودآمريكا پرداختند. آنها 

. ايشان عليت گرنجر بين اين متغيرها را با اضافه كردن دو متغير سرمايه ثابت و نيروي كـار  اندهكرد

اكسيدكربن نيست، انتشار ديعليت گرنجريدرآمدمدتدر بلندد كهندهبررسي كرده و نشان مي

.استاكسيدكربن بلندمدت با انتشار دييعليت گرنجررابطه اراي اما مصرف انرژي د

رشد اقتصـادي، انتشـار   ميان )، به بررسي رابطه عليت گرنجر بلندمدت 2007(و ساري سويتاش

اكسيدكربن و مصرف انرژي در تركيه پرداختند. آنها براي اين مطالعه از دو متغير سرمايه ثابت دي

مصرف ، سرمايه ثابت و نيروي كاركه دهدنشان ميهاي آنها يافتهدند. و نيروي كار نيز استفاده كر

رابطـه علـي   VECجمعـي بـا هـم مـرتبط هسـتند. نتـايج       با سـه رابطـه هـم   رشد اقتصادي، و انرژي 

دهد. را نشان ميرشد اقتصادياي از مصرف انرژي به طرفهيك

ات را بـر مصـرف انـرژي و انتشـار     ثير قيمت انرژي و ماليـ أ، ت2اينوولدسن، رييلوند و آندرسون

اند. با مشاهده تفـاوت در شـدت مصـرف    اكسيدكربن در سه كشور اسكانديناوي بررسي كردهدي

رونـد  3توان به جداسـازي كه ميدهدنشان مينتايج ،ها و كشورهاي اسكانديناويانرژي بين بخش

خوشبين بود.،اكسيدكربنمصرف انرژي و افزايش ارزش افزوده از روند انتشار دي

، رابطه ميان مصرف انرژي و توليد ناخالص داخلي را براي كشـورهاي  4ازتورك و آكاراوچي

1980-2006دوره درVECوARDLآلباني، بلغارستان، مجارستان و روماني با اسـتفاده از مـدل   

ژي دهد كه رابطه بلندمدت ميان مصرف انرنشان ميARDLاند. نتايج حاصل از مدلبررسي كرده

VECچنين نتايج به دسـت آمـده از مـدل    و توليد سرانه داخلي فقط در مجارستان وجود دارد. هم

رابطه علي ميان متغيرها در همه كشورهاي مورد بررسي است.نداشتنحاكي از وجود

اي ، به بررسي رابطه بلندمدت و همچنين رابطه علي ميان انتشار گازهاي گلخانه5هاميت هاگار

پرداختـه اسـت.   1990-2007دوره درنرژي و رشد اقتصادي براي بخش صنعت كانادا، و مصرف ا

داري روي انتشـار گازهـاي   مصـرف انـرژي اثـر مثبـت و معنـي     كـه دهدنتايج مطالعه وي نشان مي

يد قرار را براي بخش صنعت كانادا، مورد تأياي دارد، همچنين وي فرضيه منحني كوزنتس گلخانه

1. Soytas, Sari andEwing (2007)
2. Enevoldsen, Ryelund  and Andersen (2007)
3. Decoupling
4. Ozturk, I and A. Acaravci (2010)
5. Hamit-Haggar (2011)
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طرفـه از مصـرف انـرژي بـه انتشـار گازهـاي       ون عليت حاكي از رابطه علي يكهد. نتايج آزمدمي

ي و نيز از رشد اقتصادي به مصرف انرژي است. اگلخانه

)، رابطه عليت گرنجري بين مصرف انرژي و رشد 1383در مطالعات داخلي نيز، آرمن و زارع (

رابطـه عليـت   اند. در ايـن مقالـه  را بررسي كرده1381تا 1346هاي سالدر طولاقتصادي در ايران 

كل مصرف نهايي انرژي و رشد اقتصادي در ايران مورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت.     گرنجري بين

كه وجود يك رابطه بلندمدت بين متغيرها با اسـتفاده از روش خودبازگشـتي بـا    تيضمناً در هر حال

گردد تا نتايج اين دو روش يشود، يك مدل تصحيح خطا نيز برآورد مهاي توزيعي اثبات ميوقفه

طرفه از مصرف انرژي به رشد اقتصـادي  را مقايسه كنند. در مواردي كه رابطه عليت گرنجري يك

هـايي كـه رابطـه    شود، افزايش مصرف انرژي محرك رشد اقتصـادي اسـت. در حالـت   مشاهده مي

وان نتيجه گرفت تشود، ميطرفه از رشد اقتصادي به مصرف انرژي مشاهده ميعليت گرنجري يك

جويي در مصرف انرژي را كه رشد اقتصادي مقدم بر مصرف انرژي بوده و بنابراين، سياست صرفه

توان بدون كمك كردن رشد اقتصادي به كار گرفت.مي

اي انـرژي بـا   تقاضاي نهايي و واسـطه هبه بررسي رابط،)1385پور (بهبودي، متفكرآزاد و خليل

،پرداختند. نتايج حاصل از علّيـت گرنجـر اسـتاندارد   1346-1383هورددررشد اقتصادي در ايران

انـرژي بـه رشـد    طرفـه از تقاضـاي نهـايي   يت گرنجري يـك علهست كه يك رابطانايهدهندنشان

اي انرژي وجود دارد. نتايج طرفه بين رشد اقتصادي و تقاضاي واسطهعلي دوهاقتصادي و يك رابط

همـدت و بلندمـدت، رابطـ   هدهد كـه در كوتـا  حيح خطا نيز نشان ميهاي تصحاصل از برآورد مدل

علّيت گرنجـري دوطرفـه بـين تقاضـاي نهـايي انـرژي و رشـد اقتصـادي و همچنـين بـين تقاضـاي            

اي انرژي و رشد اقتصادي وجود دارد.هواسط

هـاي  )، رابطه مصرف انرژي، رشد اقتصادي و اشتغال در بخش1386(فرآماده، قاضي و عباسي

هـا از الگـوي   انـد. آن بررسـي كـرده  1382تـا  1350هايسالدر طولختلف اقتصادي در ايران را م

)، بـراي  ECM) و همچنـين الگـوي تصـحيح خطـا (    ARDL(هـاي تـوزيعي  خودبازگشتي با وقفه

نشـان  به دست آمدهاند. نتايج مدت بين متغيرها استفاده كردهبررسي وجود رابطه بلندمدت و كوتاه

يك ،بر اينافزونطرفه از مصرف انرژي به رشد اقتصادي وجود دارد. يكرابطه عليدهد كهمي

طرفه از مصرف انرژي در بخش صنعت به رشد ارزش افـزوده در ايـن بخـش نيـز     رابطه عليت يك
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طرفه از مصرف انرژي در بخش كشاورزي ها همچنين وجود يك رابطه عليت يكوجود دارد. آن

اند.اين بخش را نتيجه گرفتهبه رشد ارزش افزوده در

اكسيدكربن و درآمـد ملـي، بـا    )، به بررسي رابطه علي ميان انتشار دي1386(اي و حقانيشرزه

اند. در اين مقاله، رابطه عليـت گرنجـر بـين مصـرف انـرژي،      تأكيد بر نقش مصرف انرژي پرداخته

وي كار و سرمايه، مـورد بررسـي   اكسيدكربن به همراه عوامل ديگر مثل نيردرآمد ملي و انتشار دي

طرفه از درآمد ملـي بـه مصـرف انـرژي     دهد كه يك رابطه عليت يكگيرد. نتايج نشان ميقرار مي

اكسيدكربن مورد تأييد نيسـت. ايشـان بـه    وجود دارد، اما رابطه عليت ميان درآمد ملي و انتشار دي

، تــأثيري بــر ميــزان انتشــار 1353-1384دوره درانــد كــه افــزايش درآمــد ملــي ايــن نتيجــه رســيده

اكسيدكربن شناخته شده اكسيدكربن در ايران ندارد. مصرف انرژي نيز عليت افزايش انتشار ديدي

اكسـيدكربن علـت افـزايش درآمـد ملـي تشـخيص داده نشـده اسـت.        است در حالي كه انتشار دي

ــه  همچنــين يافتــه ــا توجــه ب ملــي و انتشــار رابطــه عليــت ميــان درآمــد  نداشــتنوجــودهــاي وي ب

كند.يد نميأياكسيدكربن فرضيه منحني كوزنتس در ايران را تدي

)، به بررسي رابطه علي مصرف كل انرژي، اشتغال 1386(صدرآبادي، عماداالسالم و كاشمري

اند. در ايـن مطالعـه بـراي    پرداخته1384تا 1350هايسالدر طولو توليد ناخالص داخلي در ايران 

ي بين متغيرها از تجزيه و تحليل همجمعي و آزمون عليـت هيسـائو اسـتفاده شـده     آزمون ارتباط عل

دهد كه سه بردار همجمعي براي متغيرهاي مورد است. نتيجه آزمون همجمعي جوهانسون نشان مي

طرفـه از مصـرف انـرژي بـه توليـد ناخـالص       كننده عليـت يـك  چنين بياننظر وجود دارد. نتايج هم

چنـين بـراي بررسـي رفتـار     توليد ناخالص داخلي و مصرف انرژي اسـت. هـم  داخلي و از اشتغال به

از ايـن  دست آمدهبهاي و تجزيه واريانس نيز وارد تحليل شده كه نتايج پوياي مدل، واكنش تكانه

دو نيز تأييدكننده نتايج آزمون عليت است.

اقتصـادي در  محيطي مصـرف انـرژي و رشـد   به بررسي اثرات زيست،)1387بهبودي و برقي (

دست اند. نتايج بهيوسيليوس پرداخته-انباشتگي يوهانسون) به روش آزمون هم1346-1383ايران (

92/0ث افـزايش  دهـد كـه يـك درصـد افـزايش در شـدت اسـتفاده از انـرژي، باعـ         آمده نشان مي

ش گـردد. همچنـين بـا افـزاي    زيست مياكسيدكربن و آلودگي محيطگاز ديدرصدي انتشار سرانه

درصـد  31/1اكسيدكربن به مقـدار  گاز ديتشار سرانهيك درصدي توليد ناخالص داخلي سرانه ان

يابد.افزايش مي
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زمـاني سـاالنه اقتصـاد    هـاي سـري  )، با استفاده از دادهالف1387(بهبودي، اصغرپور و قزوينيان

رار دادند. آنها با رابطه بين مصرف برق و رشد اقتصادي مورد بررسي ق1346-1385دوره درايران 

گرنجر نشـان دادنـد كـه بـين مصـرف      -جوسيليوس و انگل-جوهانسناستفاده از آزمون همجمعي

چنـين در مطالعـات متعـدد    مبرق و رشد اقتصادي ايران، رابطه بلندمدت مثبـت وجـود دارد.آنهـا ه   

گاز و رابطه مصرف انرژي كل و رشد اقتصادي، مصرف برق و رشد اقتصادي و نيز مصرف 1ديگر

مـورد بررسـي قـرار    1384تـا  1346دوره دررشد اقتصادي را با لحـاظ كـردن شكسـت سـاختاري     

اندريوز براي تعيين تغييرات سـاختاري  -هاي ريشه واحد زيوتاند. در اين مطالعات از آزمونداده

ه هانسن براي بررسي رابطه بلندمدت بين متغيرها استفاد-و همچنين از آزمون همجمعي گريگوري

دهـد كـه بـا در نظـر گـرفتن شكسـت سـاختاري، رابطـه        دست آمـده نشـان مـي   است. نتايج بهشده

با رشـد اقتصـادي   بلندمدت مثبت بين هر سه حالت مصرف انرژي كل، مصرف برق و مصرف گاز

ايران وجود دارد.

)، به بررسي رابطه آلودگي هوا، آلودگي آب، مصرف انرژي و 1388(دوستفطرس و نسرين

اند. آنها فرضيه كوزنتس را در چهار حالت پرداخته1383تا 1359هاي سالدراقتصادي ايران رشد

كنند:بررسي مي

.درآمد سرانه است،هنگامي كه معيار رشد اقتصادي.1

.هنگامي كه معيار رشد، سرانه مصرف انرژي است.2

.زماني كه معيار آلودگي، آلودگي آب است.3

ي هوا است.زماني كه معيار آلودگي، آلودگ.4

اكسيدكربن به درآمـد سـرانه، از نشـر    از نشر ديشاملطرفهگر وجود سه رابطه علي يكنتايج بيان

اكسيدكربن به سرانه مصرف انرژي و از سرانه مصرف انرژي بـه آلـودگي آب اسـت. بنـابراين     دي

ي رد اكسيدكربن، درآمدسرانه، آلودگي آب و سـرانه مصـرف انـرژ   فرضيه كوزنتس براي نشر دي

شود.اكسيدكربن و سرانه مصرف انرژي رد نميشود و براي رابطه نشر ديمي

توليـد وانـرژي مصـرف بـين رابطـه بررسيمنظوربه،)1388بهبودي، محمدزاده و جبرائيلي (

1970-2006زمـاني دورهدر يافتـه توسـعه وتوسـعه درحـال كشـورهاي ميـان درداخلـي ناخالص

انـد.  كـرده اسـتفاده شـده ادغاممربعاتحداقلوپانليانباشتگيهمپانلي،واحدريشههايازآزمون

كشـورهاي بيندربلندمدتدرمتغيرهابينانباشتگيهمرابطهدهدكهمينشاندست آمده بهنتايج

ب)1388الف و 1388، ب1387از جمله (.�
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هسـتند. متفـاوت هـم بـا دو بـردار ايـن كـه هرچندداردوجوديافتهتوسعهوتوسعهدرحالمنتخب

بـاالتري سـطح درانـرژي مصـرف لحاظازيافتهتوسعهكشورهايبررسيمورددورهدر همچنين،

توليـد بـر انرژيمصرفبلندمدتاثرگذاريميزانوداشتهقرارتوسعهدرحالكشورهايبهنسبت

.استتوسعهدرحالكشورهايازكمتريافتهتوسعهكشورهايدرداخليناخالص

زمون عليت گرنجر و گرنجر هسيائو به بررسي رابطـه  )، با استفاده از آ1388(صالح و همكاران

1339-1378دوره دراي در ايــران عليــت بــين توليــد ناخــالص داخلــي و حجــم گازهــاي گلخانــه

كسيدكربن به توليد اطرفه از انتشار ديپرداختند. نتايج تحقيق ايشان حاكي از وجود رابطه علي يك

كسـيدكربن بـر روي توليـد ناخـالص     ارجه دوم ديهمچنين با محاسبه تابع دناخالص داخلي است،

نند.كيد نميأيداخلي، ايشان فرضيه منحني كوزنتس براي ايران را ت

ي)، رشد ) به بررسي رابطه مصرف انرژي (شدت استفاده از انرژ1389بهبودي، فالحي و برقي (

انباشـتگي  ه از روش هـم اند. در اين مطالعاكسيدكربن، در ايران پرداختهدياقتصادي و انتشار سرانه

) اسـتفاده شـده اسـت. نتـايج     VECMجوسيليوس و مـدل تصـحيح خطـاي بـرداري (    -جوهانسون

اي مثبت بين متغيرهاي مستقل هماننـد مصـرف   دهنده وجود رابطهاز اين مطالعه نشاندست آمدهبه

اكسـيدكربن  ديت شهرنشين و متغير انتشار سـرانه سازي تجاري، جمعيانرژي، رشد اقتصادي، آزاد

در ايران است.

مطالعات انجام شده در داخل كشور تنها رابطه ميان دو متغير رشد اقتصادي (يا درآمد بيشتردر 

اكسيدكربن و يا رابطه آن دو با متغير آالينـده ديگـري بـه جـز     سرانه) و مصرف انرژي با انتشار دي

تـاكنون متغيـر ارزش   ،سـندگان هـاي نوي اكسيدكربن بررسي شده است. براسـاس بررسـي  انتشار دي

افزوده بخش صنعت در مطالعات مشابه داخل كشور مورد استفاده قرار نگرفته است. از ايـن رو در  

شود با توجه به اهميت بخش در صنعت در توليد ملي و نقش قابل توجه آن مطالعه حاضر سعي مي

زش افزوده بخش صنعت، مصـرف  ها، رابطه علي بين سه متغير اردر مصرف انرژي و انتشار آالينده

اكسيدكربن با لحاظ كردن دو عامـل اصـلي توليـد (نيـروي كـار و      انرژي و همچنين انتشار گاز دي

نيـز  ديدگاهبر دوره مورد مطالعه، از اين افزونمطالعه حاضر بنابراينسرمايه) در مدل بررسي شود. 

) متفاوت است.1386(اي و حقانيمطالعه شرزه
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وش تحقيقمدل و ر. 3
مصـرف  «تحـت عنـوان   )2007سـاري و اوينـگ (  گرفته از مطالعـه سـويتاش و   اين مقاله الهام مدل 

رابطـه بـين انـرژي و    «بـا عنـوان   )،2007(و ساري سويتاش » انرژي درآمد و انتشار كربن در امريكا

-انسوندر اين مطالعه براي بررسي همگرايي از آزمون يوه. است»توليد: شواهدي از صنعت تركيه

متغيرها با استفاده ميانروش تعيين و برآورد بردارهاي همجمعي اين. درشوديوسليوس استفاده مي

ارتباط موجـود  گيرد. ميان آن متغيرها صورت ميVAR(1(از ضرايب الگوي خودتوضيح برداري

از روي رايادشـده آورد تـا بردارهـاي   انباشتگي اين امكان را فراهم مـي هموVARبين الگوهاي 

شود:شكل زير تعريف ميبه VARمدلدست آورد. ضرايب الگوي خودتوضيح برداري به

vtttVt VVV εββα +++= −− 2211

ــه ــن معادل ),,,,(در اي ttttttV LKCEVV =α ــردار ــت)5×1(ب ــادير ثاب 2βو 1βاز مق

. در مدل مورد اشاره رابطه علي نشانگر جز اخالل با نوفه سفيد استvtεضرايب و )5×5(ماتريس 

)C(كسـيدكربن او انتشـار دي )E(، مصرف انـرژي )V(بين متغيرهاي ارزش افزوده بخش صنعت

شود.ررسي ميب)K(و سرمايه)L(در ايران با لحاظ دو متغير نيروي كار

ناخـالص (هـر دو بـه    سـرمايه ثابـت  و متغيرهاي ارزش افزوده بخش صنعت هاي مربوط به داده

(بشـكه معـادل نفـت    ، مصرف انـرژي ن (برحسب تن)اكسيدكربانتشار دي)،2000اي ثابت هقيمت

سســه ؤهــاي مداده،WDI(2(بانــك جهــانيمنتشرشــدهنماگرهــاياز (نفــر)،نيــروي كــاروخــام)

دوره مورد اند.و نيز مركز آمار ايران و بانك مركزي ايران استخراج شدهEIA(3(ات انرژياطالع

بـه منظـور اسـتفاده بهتـر و     نمايـد  خاطرنشـان مـي  4.اسـت 1980-2004نظر براي اين مطالعه از سال 

اند.ها به صورت لگاريتمي مورد استفاده قرار گرفتهجلوگيري از مشكالت آماري، داده

اهف آماري داده. توصي4
كسـيدكربن، ارزش  ابراي مالحظه بهتر روند متغيرهاي اصلي مقاله، يعنـي انتشـار دي  بخش،در اين 

گيـرد. در دوره  افزوده بخش صنعت و مصرف انرژي در دوره زماني مطالعه مورد بررسي قـرار مـي  

1. Vector Auto Regression
2. World Development Indicators
3. Energy Information Administration

ست.دسترسي به آمار و اطالعات معتبر در اين دوره زماني ا،دليل انتخاب دوره زماني مورد نظر. 4
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غيرهـاي ارزش  مورد نظر، سطح هر سه متغير داراي رونـد افزايشـي اسـت. نمـودار پـراكنش بـين مت      

در دوره مـورد  ديگـر دهد كه به فرض ثبات عوامله بخش صنعت و مصرف انرژي نشان ميافزود

مصرف انرژي ). همچنين رابطه مشابهي بين1بررسي، رابطه مثبت بين اين متغير وجود دارد (نمودار 

). 2كسيدكربن وجود دارد (نمودار او انتشار دي

ه بخش صنعت و مصرف انرژيپراكنش ارزش افزود.1نمودار 

اكسيدكربنديانتشاروانرژيپراكنش مصرف.2نمودار 

براي بررسي شدت انرژي و نيز شدت آالينـدگي در بخـش صـنعت نسـبت بـه محاسـبه ميـزان        

كسيدكربن در ازاي هر واحد ارزش افزوده بخـش صـنعت اقـدام شـده     امصرف انرژي و انتشار دي

مي شود روند كلي تغييرات ديدهكه گونهآورده شده است. همان4و 3دارهاي است. نتايج در نمو

كسيدكربن در دوره مورد بررسي نيـز مثبـت اسـت. از    اشدت مصرف انرژي و نيز شدت انتشار دي

رابطـه مثبـت در   امااين رو سطح مطلق متغيرها روندي افزايشي دارد كه تا حدي مورد انتظار است. 

ــراكنش  ــاي پ ــز شــدت انتشــار    نموداره ــرژي و ني ــي در شــدت مصــرف ان ــت كل ــد مثب ــز رون و ني
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هـا در ازاي  كسيدكربن حاكي از ساختار نامناسب اقتصادي در مصرف انرژي و انتشار آالينـده ادي

.ايجاد ارزش افزوده صنعتي است

شدت انرژي در ازاي ارزش افزوده بخش صنعت.3نمودار 

ارزش افزوده بخش صنعتشدت آاليندگي در ازاي .4نمودار 
: محاسبات محقق مأخذ

و تحليل نتايجتخمين مدل. 5
بررسي رابطه علي. 5-1

پايـايي متغيرهـا را بـا    1جدول .بررسي كردبراي بررسي رابطه عليت گرنجر، بايد پايايي متغيرها را

. ديـده دهـد ينشـان مـ  3پرون-و آزمون فيليپس2يافتهفولر تعميم-، ديكي1فولر-سه آزمون ديكي

شوند.گيري، مانا ميبيشتر متغيرها در سطح نامانا هستند كه با يك بار تفاضلكهشودمي

1. Dickey-Fuller
2. Augmented Dikey-Fuller
3. Phillips-Perron
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براي بررسي و تعيين رابطه بلندمدت بين متغيرهاي اقتصادي سري زماني مورد نظر و اسـتخراج  

روش تعيـين و  ايـن وسـليوس اسـتفاده شـده اسـت. در    ي-بردارهاي همجمعي، از روش يوهانسـون 

VAR(1(برآورد بردارهاي همجمعي بين متغيرها با استفاده از ضرايب الگوي خودتوضيح برداري

نامقيد را تخمين VARنخست بايد VARگيرد. براي تعيين وقفه بهينه ميان آن متغيرها صورت مي

ه هـايي كـه الزم اسـت تـا از روي آنهـا وقفـه بهينـ       براي اين منظور، بايستي حداكثر تعداد وقفه.زد

VAR3(هتعيين شود را براساس حجم نمون
1

n (       100انتخـاب نمـود. چـون حجـم نمونـه كمتـر از

انتخاب شد. VARوقفه دوم به عنوان وقفه بهينه ،SBC(2(، براساس معيار شوارتز بيزيناست

. نتايج آزمون ريشه واحد1جدول

سطح متغيرهاتفاضل مرتبه اول

PP
DF –
GLS

ADFPPDF-GLSADF

∗∗∗19/8-∗∗∗47/6-∗∗∗19/8-22/0-∗24/092/0-LC

3/1-∗∗06/2-04/2-12/128/042/1LL

∗∗∗85/15-∗∗∗31/6-∗∗∗97/3-19/0-68/042/0-LE

∗∗59/3-∗∗∗51/3-∗∗54/3-46/0-∗48/1-30/1-LK

∗∗∗22/4-∗∗∗25/4-∗∗∗25/4-92/0-56/0-93/0-LV

درصد است.1و 5، 10داري به ترتيب نشانگر سطح معني ∗∗∗و ∗∗، ∗

: محاسبات محققمأخذ

و3دست آوردن رابطه بلندمدت متغيرها، ابتدا با استفاده از دو آماره حداكثر مقدار ويژهبراي به

وجود همجمعي و تعداد روابط همجمعي مورد بررسي قرار گرفت. در آزمون حداكثر4آزمون اثر

جمعي، سپس رابطه همجمعي در مقابل وجود يك رابطه همنداشتنوجودابتدا فرضيه ،قدار ويژهم

فرضيه وجود كمتر از يك رابطه همجمعي در مقابل وجـود يـك يـا بيشـتر از يـك رابطـه آزمـون        

دست آمده از مقادير بحراني بيشتر باشد، فرضيه مقابل پذيرفتـه شـده و تعـداد    شود. اگر آماره بهمي

كه براساس آزمون حداكثر مقـدار ويـژه اسـت،    2آيد. طبق جدول دست ميدارهاي همجمعي بهبر

1. Vector Auto Regression
2. Schwarz Bayesian Criterion
3. Maximal Eigen Value
4. Trace 
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كـه براسـاس   3توان رد كرد، ولي براساس جدول رابطه بلندمدت بين متغيرها را نمينداشتنوجود

رسـد. از  % به نتيجـه مـي  5داري آزمون اثر است، حداقل وجود يك رابطه همجمعي در سطح معني

، فقط بـه نتـايج آزمـون اثـر     1نتايج آزمون اثر معتبرتر از آزمون حداكثر مقدار ويژه استجا كه آن

شـود. از  بسنده و اعتماد كرده و وجود حداقل يك رابطه همجمعي بين متغيرهاي مدل پذيرفتـه مـي  

اين قسمت به بررسي رابطه عليـت  ادامه كند، در جا كه آزمون باال جهت عليت را مشخص نميآن

شود.ين متغيرهاي مدل پرداخته ميگرنجر ب

. آزمون همجمعي براساس آزمون حداكثر مقدار ويژه2جدول 

λmax5%1H0H

025/17131/211=r0=r
016/14764/142=r1<r
584/0841/33=r2<r

: محاسبات محققمأخذ

. آزمون همجمعي براساس آزمون اثر3جدول 

λtrace5%1H0H

625/31∗797/291=r0=r
600/14494/152=r1<r
584/084/33=r2<r

: محاسبات محققمأخذ

ن، اكسـيدكرب دهد كه مصرف انرژي با انتشار دينتايج حاصل از آزمون عليت گرنجر نشان مي

درارزش افزوده بخش صنعت و نيروي كار رابطه علي دارد. يعني افزايش مصرف انرژي در ايران، 

اكسيدكربن شده اسـت كـه ايـن نتيجـه بـا انتظـارات       هاي مورد بررسي سبب افزايش انتشار ديسال

رود سـبب افـزايش ارزش افـزوده بخـش     كه انتظار مـي گونههمانهمچنينكند. مطابقت مينظري

ست كه مصـرف انـرژي هـر    اگر ايناين نتيجه نشاناست.و افزايش نيروي كار شاغل شدهصنعت

،اما از سـوي ديگـر  ،هاي مورد بررسي شده استسالدرچند سبب افزايش آلودگي محيط زيست 

سبب افزايش ارزش افزوده بخش صنعت و افزايش اشتغال شده است.  

1. Liang and Teng (2006)
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افـزايش شـدت انـرژي در دوره    بيشـتر ، ديگـر پژوهشـگران سازد نتايج مطالعات خاطرنشان مي

پايين بـودن رشـد اقتصـادي كشـور و نيـز      با وجودطوري كه به1.اندمورد بررسي را گزارش نموده

تـري يافتـه   رشد ارزش افزوده بخش صنعت در دوره مورد بررسي، ميزان مصرف انرژي رشد سريع

نكـه ارزش افـزوده صـنعت علـت رشـد      هاي اين مطالعه نيز مؤيد آن است كـه بجـاي اي  است. يافته

تواند حاكي از صنعت است كه ميه مصرف انرژي باشد جهت رابطه علي از انرژي به ارزش افزود

اكسـيدكربن  تر باشد. افزايش انتشار ديبري پايينسرعت پايين تحوالت تكنولوژي به سمت انرژي

طوري كه از يك سو به؛يل نمودتوان در همين راستا تحلو افزايش آلودگي محيط زيست را نيز مي

آلودگي بيشتر داللت دارد و از سوي ديگر افـزايش  افزايش مصرف انرژي، در قالب روابط فني بر

الينده در ازاي يك واحد توليد) نيز آبا افزايش شدت آلودگي (انتشار همراه شدت انرژي مقارن و 

.است

ش افـزوده بخـش صـنعت بـه انتشـار      دهد كـه هـيچ رابطـه علـي از ارز    نشان مي4نتايج جدول 

همچنـين در سـطح اطمينـان يـك درصـد نيـز رابطـه علـي از انتشـار          .اكسيدكربن وجود نـدارد دي

دست آمده با توجه به نتايج بهپسشود، اكسيدكربن به ارزش افزوده بخش صنعت مشاهده نميدي

آمـد (در اينجـا   معكـوس ميـان در  ي Uكه بيانگر رابطـه بـه شـكل    -محيطي كوزنتسفرضيه زيست

بـراي ايـران  مـورد تأييـد قـرار      -محيطـي اسـت  ارزش افزوده بخـش صـنعت) و آلـودگي زيسـت    

) 1388(وستد)، فطرس و نسرين1386(اي و حقانيگيرد كه اين يافته با نتايج مطالعات شرزهنمي

) همسو است.1388(و صالح و همكاران

2نتايج حاصل از تجزيه واريانس.5-2

)، VDCهاي ايجاد شده در الگو، با اسـتفاده از روش تجزيـه واريـانس (   ار پويا از شوكبررسي آث

زايي متغيرها گيرد. روش تجزيه واريانس، قدرت نسبي زنجيره عليت گرنجر يا درجه برونانجام مي

را آزمـون عليـت گرنجـر خـارج از     VDCكند. از اين رو گيري مياندازه،را خارج از دوره نمونه

هاي وارد شده به متغيرهـاي مختلـف الگـو در واريـانس     نامند. در اين روش سهم تكانهيز ميدوره ن

شود. با تجزيه واريـانس خطـاي   مدت و بلندمدت مشخص ميبيني يك متغير در كوتاهخطاي پيش

ت مصـرف انـرژي در كشـورهاي در حـال     افـزايش شـد  بـاره ) در1389و 1385توان به مطالعه بهبودي و همكـاران ( از جمله مي. 1

) مبني بر افزايش شدت انرژي به عنوان محرك توليد اشاره نمود.1386مطالعه صدرآبادي و همكاران (،توسعه

2. Variance Decomposition (VDC)
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شود. بـه ايـن   هاي وارد شده به الگو تبيين ميبيني، سهم نوسانات هر متغير در واكنش به تكانهپيش

1گيري نمود.توان سهم هر متغير را در تغييرات متغيرها در طول زمان اندازهيب ميترت

. نتايج آزمون عليت گرنجر4جدول 

LKVECمتغيرهاي مستقل
26/10∗∗92/205/6∗∗-54/3∗E

23/194/3∗-25/222/1V

85/228/266/3∗88/2-C

32/0-67/002/167/1K

-90/112/4∗60/224/1L

كنند.%  بيان مي5% و1داري را در سطح به ترتيب معني*و**

: محاسبات محققمأخذ

ــدول ــاي ج ــكي  7و 6، 5ه ــانس چولس ــه واري ــايج تجزي ــاي   2نت ــراي متغيره ــب ب ــه ترتي را ب

بـاره دردهـد. سـاله نشـان مـي   20اكسيدكربن، انرژي و ارزش افزوده بخش صنعت بـراي دوره  دي

2COدرصـد توضـيحات   100شـود كـه در دوره اول   مـي ديـده 2COيانس براي متغيـر  تجزيه وار

ناچيز اسـت. امـا بـا افـزايش دوره بررسـي،      ي ديگرگيرد و سهم متغيرهاتوسط خودش صورت مي

76حـدود  23افـزايش يافتـه بـه طـوري كـه در دوره      2COثير اين متغيرهاي مستقل در توضـيح   أت

). 5جـدول  (گيرد صورت ميي ديگرو بقيه توسط متغيرهاتوسط خودش2COدرصد توضيحات 

دهـد، در دوره اول  كه تجزيه واريانس را براي متغير مصرف انرژي نشان مـي 6در جدول همچنين 

هاي مربوط به خـود آن توضـيح داده   نوسانات هر متغير توسط تكانهمعموالًي ديگرهمانند متغيرها

يابد. در اين ميـان سـهم متغيـر    افزايش ميي ديگرهم متغيرهاشود، اما در افق زماني بلندمدت سمي

2COبا افـزايش دوره بررسـي، سـهم ارزش    ي ديگرهمانند متغيرهااست.ي ديگربيشتر از متغيرها ،

يابد. در اين افزايش ميي ديگرافزوده بخش صنعت، در نوسانات خود كاهش يافته و سهم متغيرها

).7جدول (بيشتر است ي ديگرافزوده بخش صنعت از متغيرهاميان سهم انرژي در نوسانات ارزش

)1386(اي و حقاني شرزه.�

2. Cholesky Decomposition
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اكسيدكربن. نتايج تجزيه واريانس چولسكي براي متغير انتشار دي5جدول 
LKVEC

00001001

54/122/946/1058/817/705

51/232/972/996/848/6910

79/861/639/784/634/7015

53/852/448/598/447/7620

: محاسبات محققمأخذ

. نتايج تجزيه واريانس چولسكي براي متغير انرژي6جدول 
KLVCE

00001001

91/065/182/496/665/855

63/213/768/61053/7310

71/110/950/448/1618/6815

79/172/825/479/1542/6920

: محاسبات محققمأخذ

. نتايج تجزيه واريانس چولسكي براي متغير ارزش افزوده بخش صنعت7جدول 
KLCEV

00001001

41/1323/548/495/691/695

69/1575/638/401/715/6610

27/1393/779/1072/1027/5715

81/1168/781/1029/1638/5320

: محاسبات محققمأخذ

گيرينتيجه. 6
اكسيدكربن، ارزش افزوده بخش صنعت و مصرف انرژي، با مقاله، رابطه علي بين انتشار ديدر اين

سرمايه با استفاده از روش عليت گرنجر مورد متغيرهاي كنترلي همانند نيروي كار ودر نظر گرفتن

دهد كه مصرف انـرژي بـا   از آزمون عليت گرنجر نشان ميدست آمدهبهنتايج بررسي قرار گرفت.



1شماره اقتصاد محيط زيست و انرژي    سال اولفصلنامه 50

اكسيدكربن و ارزش افزوده بخش صنعت رابطه علي دارد. يعني افزايش مصـرف انـرژي   تشار ديان

اكسيدكربن شده است كه اين نتيجه بـا  هاي مورد بررسي سبب افزايش انتشار ديسالدردر ايران، 

رود افـزايش مصـرف انـرژي،    كه انتظار مـي گونهطابقت دارد. از سوي ديگر همانانتظارات قبلي م

شـده  از اين طريق سبب افـزايش تقاضـاي نيـروي كـار    افزايش ارزش افزوده بخش صنعت وسبب 
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