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 چکیده

 یي صنعتهازیربخشدر محيطی مصرف انرژي و صادرات صنعتی پيامدهاي زیست  هدف این مقاله بررسی

بدین  .باشدمی( FMOLSتعدیل شده ) حداقل مربعات کاملا  شرو با استفاده از 3131-68 طی دوره ایران

 نتایجبه عنوان شاخص کيفيت محيط زیست استفاده شده است.  هازیربخشدر  2COمنظور از ميزان انتشار 

از  ترکوچکي صنعتی مثبت و هازیربخشنسبت به مصرف انرژي در  2COکشش انتشار  دهدنشان می

تر از واحد نسبت به صادرات صنعتی نيز، مثبت و کوچک 2COکشش انتشار  ،همچنين .واحد است

 صادرات صنعتی سهم نسبت بهمصرف انرژي  ،توان گفتمی مقایسه این دو کششبا  در مجموعباشد. می

 تري بر آالیندگی محيط زیست دارد.بزرگ بسيار
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 مقدمه -1

صنعتی . است هاي مختلفی مورد توجه قرار گرفتهجنبهاز مسایل زیست محيطی  اخير،هاي در دهه

. افزایش مصرف انرژي، شودمیانرژي  مصرف منابع و روزافزون افزایش شتابان سبب شدن

مصرف انرژي با عدم چه چنان و ي زیست محيطی را در پی داردهاآالیندهافزایش گازها و انواع 

  فزاینده خواهد بود. هاآالیندهناشی از انتشار محيطی پيامدهاي زیست یی همراه باشد، آکار

 وابسته به نفت هايدر اقتصاد توسعه صادرات صنعتیاهميت اگر چه آزادسازي تجاري، همزمان با 

کيفيت بر  پيامدهاي آن )مثبت یا منفی(، اما یافت شدتکاهش وابستگی به درآمدهاي نفتی  براي

با بر این باورند که بسياري از محققان اقتصادي  انگيز است.موضوعات بحثاز محيط زیست 

 آالیندههاي ویژه فعاليته هاي اقتصادي ب، ميزان فعاليتصنعتی صادرات تجارت و گسترش

افزایش ، همچنين .یابدانرژي به شکل نامناسبی افزایش میاستفاده از منابع  گسترش یافته و

ت محيطی مناسب در هاي داخلی و رقبا سبب کمرنگ شدن قوانين زیسفشارهاي رقابتی بين بنگاه

با توجه به  معتقدنددر مقابل، گروهی دیگر  .شودمیي زیستی هاآالیندهو افزایش کشور ميزبان 

س مزیت نسبی اساسترش تجارت، استفاده از منابع برواکنش کشورها به فشارهاي رقابتی ناشی از گ

آن در کشور ميزبان ویژه انرژي و آالیندگی ناشی از ه اتلف منابع بکه  تر شده، به طوريآکار

  .یابدکاهش می

ثير مصرف انرژي و صادرات صنعتی بر کيفيت محيط زیست أبيشتر مطالعات انجام شده در زمينه ت

هاي اقتصادي خرد، توجه به عدم همگن بودن بنگاهدر سطح کلن بوده است. با توجه به  عمدتاا

سطح انتشار زیرا  ضرورت دارد. هاآالیندهي صنعتی در هدایت سطح انتشار هازیربخش

هاي اقتصادي با ي بنگاههاآالیندهي زیست محيطی چيزي جز مجموع سطوح انتشار هاآالینده

 مصرف انرژي و بررسی پيامدهاي زیست محيطی به مطالعه حاضر هاي متفاوت نيست.ویژگی

نتایج آن تردید بی . پردازدمی 3131-68طی دوره  ایران یصنعت يهازیربخشصادرات صنعتی در 

زیست  و انرژي اقتصادي، مناسب يهاسياست اجراي و تدوین در گذاران سياستبه تواند می

 پایدار کمک نماید. توسعه اقتصادي و دستيابی به رشدجهت  محيطی

. در بخش شودمیمقاله به صورت زیر ساماندهی شده است: در بخش بعدي، ادبيات موضوع ارایه 

ماري مصرف انرژي، م به بررسی شواهد آسوشود. بخش وم، مطالعات تجربی انجام شده مرور مید

به  چهارمپردازد. بخش میي صنعتی هازیربخشدر کيفيت محيط زیست صادرات صنعتی و 

 شود. گيري بيان میمعرفی مدل و نتایج تجربی اختصاص یافته است و سپس نتيجه
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 ادبیات موضوع -2

ا مطرح ثر بر رشد و توسعه اقتصادي کشورهؤبه عنوان یکی از عوامل م انرژي هاي اخير،در دهه

 در توليد مهم هاياز نهاده یکی عنوان به نيز انرژي رشد، جدید هاينظریهدر  .استشده 

 تلقی انرژي سرمایه و کار، هاينهاده از تابعی توليد و است مطرح کلن اقتصاد هايبحث

وري عوامل توليد و در نتيجه رشد اقتصادي را مصرف بيشتر انرژي اگر چه متوسط بهره. شودمی

یی در مصرف انرژي سبب کاهش کيفيت محيط زیست آ، اما در صورت عدم کاردهدمیافزایش 

اي منتشر شده در جهان به صورت اي از انتشار گازهاي گلخانهکه بخش عمدهطوري ، بهشودمی

2CO 3باشد )شيمه ویژه صنعتی( میهاي توليدي )بهاي فسيلی در بخشناشی از مصرف سوخت ،

 (.2113، 2؛ آلم و همکاران2118

عرصه تجارت تغييرات در رپذیري از تحوالت اقتصاد داخلی در معرض يثأتمحيط زیست علوه بر 

از طریق آزادسازي  خارجی نيز قرار دارد. این تعامل محيط زیست با تجارت خارجی عمدتاا

بر تجارت بر کيفيت محيط زیست حجم رگذاري يثأت ماهيتدرباره  بحثگيرد. تجاري صورت می

کشورهاي در حال توسعه به دليل  که دکنبيان میدیدگاه اول  است.متمرکز  ضادمتدو دیدگاه 

یافته براي جذب صنایع آالینده از داشتن قوانين زیست محيطی آسان، نسبت به کشورهاي توسعه

یافته صنایع آالینده فعال خود را به کشورهاي مزیت نسبی برخوردارند. در نتيجه کشورهاي توسعه

حال توسعه به پناهگاهی براي جذب  دهند. بدین ترتيب کشورهاي درحال توسعه انتقال می در

یابد. این فرضيه به نتيجه کيفيت محيط زیست کاهش میو در  است ایع آالینده تبدیل شدهصن

؛ 2111، 8؛ گاالقر2111، 5؛ کوپلند و تيلور3331، 1معروف است )بگواتی 1لنگرگاه آلودگی

در ها تا دولتشود سبب می گسترش تجارت رايبالمللی رقابت بين(. همچنين 2116، 3هلينگر

. نمایندپوشی محيطی چشم از برخی قوانين و استانداردهاي زیست ،توسعه در حالکشورهاي 

ي تخصص در صادرات کاالها منجر به، در این کشورهازیست محيطی  قوانينگرفتن  آسان

 اي، فرضيه رقابت به سمت نين پدیدهچ. شودمی کاهش کيفيت محيط زیست در نتيجه و آالینده

                                                           
1 .Shim (2006) 
2. Alam et al. (2007) 
3. Pollution Haven 
4. Bhagwati (1993) 
5. Copeland and Taylor (2003) 
6. Gallagher (2004) 
7. Holinger (2008) 
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  .(2113، 1؛ ویلر3333، 2زارسکی) شودناميده می 3پایين

تفاوت فرضيه رقابت به سمت پایين با فرضيه لنگرگاه آلودگی در این است که در فرضيه رقابت به 

گذاري و دستيابی الملل به منظور افزایش سرمایهسمت پایين، کشورها جهت رقابت در تجارت بين

که در  حالی در ،کنندپوشی میچشممحيطی، آگاهانه  به رشد اقتصادي، از استانداردهاي زیست

 آالینده به کشورشان اطلعی ندارند. هاي فرضيه لنگرگاه آلودگی، کشورها از ورود فعاليت

. بر کنداشاره میتاثير مثبت گسترش تجارت بر کيفيت محيط زیست  به دیدگاه دومدر مقابل، 

و  5ترکيب، 1مقياس هايبرآیند اثربه ، بر کيفيت محيط زیستگسترش تجارت اساس این دیدگاه، 

گسترش نماید، آنگاه  غلبه اثر ترکيب و مقياس اثر بر فنی اثردر صورتی که بستگی دارد.  8فنی

اثر فنی، تغيير در فن و شيوه  در این رویکرد،. شودمیتجارت سبب کاهش آلودگی محيط زیست 

. بنابراین دهدمیهاي پاک و دوستدار محيط زیست را نشان توليد به سمت استفاده از تکنولوژي

را  هاي اقتصادياندازه فعاليتدر اثر مقياس، تغيير تمایل به افزایش کيفيت محيط زیست دارد. 

، محصول فرعی فرآیند توليد و مصرف بوده و با هاآالیندهانتشار که ، به طوريدهدمینشان 

اثر ترکيب، تغيير در ترکيب کاالهاي محيط زیست دارد. گسترش تجارت تمایل به کاهش کيفيت 

چه کشوري ثير اثر ترکيب به نوع مزیت نسبی بستگی دارد. چنان. ميزان تأدهدمیتوليدي را نشان 

در توليد کاالهاي آالینده مزیت نسبی داشته و در توليد آن کاالها تخصص یابد، در این صورت 

کاهد. در آالینده بوده و در نتيجه از کيفيت محيط زیست میاثر ترکيب در جهت توليد کاالهاي 

چه کشوري در توليد کاالهاي دوستدار محيط زیست مزیت نسبی داشته و در توليد مقابل، چنان

آن کاالها تخصص یابد، در این صورت اثر ترکيب در جهت توليد کاالهاي پاک بوده و در نتيجه 

 یابد.کيفيت محيط زیست افزایش می

اثر فنی بر مجموع اثرات مقياس و ترکيب )کشوري با مزیت نسبی  اگر ،توان گفتمجموع می در

)کشوري با مزیت نسبی در مجموع اثرات فنی و ترکيب  اگردر صنایع آالینده( غالب شود و یا 

آنگاه گسترش تجارت اثرات ، صنایع پاک و دوستدار محيط زیست( بر اثر مقياس غالب شود

  (.2113، 6؛ خليل و همکاران5333، 3)گروسمن و کروگر محيط زیست داردمثبت بر کيفيت 

                                                           
1. Race-to- the bottom 
2. Zarsky (1999) 
3. Wheeler (2001) 
4. Scale Effect () 
5. Composition Effect 
6. Technique Effect 
7. Grossman and Kruger (1995) 
8. Khalil et al. (2007) 
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 مطالعات تجربی -3

تجارت بر انتشار  حجم افزایش اثر خالص که دادند نشان ايمطالعه ( در2111تيلور ) و کوپلند

 دليل به ابتدا در تجارت، حجم گسترش با که، به طوريستا بوده دارمعنی و منفی 2SOگاز 

 شدن غالب دليل به نهایت در اما ،یافته افزایش 2SOگاز  انتشار ميزان توليدي، مقياس افزایش

 .یابدمی کاهش آن غلظت مقياس، ميزان اثر بر فنی اثر

 نظير محيطی زیستکيفيت  هايشاخص بر تجارت حجم تأثير بررسی ( به2115) 3فرانکل و رز

 تأثير تجارت حجم افزایش دهدمی. نتایج نشان پردازندمی آمریکا کشور 2NOو  2COانتشار 

 .است داشته کربن اکسيد دي گاز انتشار ویژه به و هوا آلودگی هايشاخصبر  دارمعنی و منفی

هاي کيفيت محيط زیست از جمله انتشار اثر حجم تجارت بر شاخصبه بررسی ( 2115) 2جی هی

2CO  زمان پرداخته است. نتایج با استفاده از سيستم معادالت هم 3331-2113چين طی دوره زمانی

ي زیست محيطی هاآالیندهو سایر  2COافزایش صادرات سبب کاهش انتشار  دهدمینشان 

 .شودمی

بين  رابطه بررسی به تابلویی هايداده رویکرد از استفاده با ايمطالعه در (2118) 1مانگی

 با درآمد کشورهایی قالب در کشور 335 در زیست محيط کيفيت و اقتصادي رشد صادرات،

 براي که این است بيانگر مطالعه نتایجاست.  پرداخته 3381-33هاي سال طی پایين و باال سرانه

 براي اما ،شده محيط زیست آلودگی افزایش به منجر صادرات بررسی مورد کشورهاي همه

 زیست محيط آلودگی بر دارو معنی منفی تأثير صادرات ،باال سرانه درآمد سطح با يکشورها

 . دارد

 محيط زیست آلودگی تعيين کننده عوامل تأثير بررسی به ايمطالعه در( 2113آلم و همکاران )

 ناخالص توليد افزایش دهدمیپرداختند. نتایج نشان  3333-2115دوره زمانی  طی پاکستان در

 . شودمی( 2CO انتشار) زیست محيط آلودگی افزایش باعث انرژي مصرفشدت  و داخلی

ي آب و هوا در هاآالیندهآزادسازي تجاري بر ميزان ( به بررسی اثرات 2113خليل و همکاران )

گرایی پرداختند. نتایج با استفاده از روش هم 3332-2113کشور پاکستان طی دوره زمانی 

ناخالص داخلی سبب افزایش یوهانسن نشان داد افزایش درجه باز بودن تجاري و توليد 

 .شودمیت محيطی ي زیسهاآالینده
                                                           
1. Frankel and Rose (2005) 
2. Jie He (2005) 
3. Managi (2006) 
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ز رویکرد پانلی به بررسی اثرات مقياس، ترکيب و فناوري بر ميزان انتشار ( با استفاده ا2116) 3شن

2SO  ته است. نتایج بيانگر آن است که پرداخ 3331-2112در ایاالت کشور چين طی دوره زمانی

 . شودمیت یيد شده و افزایش صادرات منجر به تخریب محيط زیسأفرضيه وفور منابع ت

رف الکتریسيته و رشد اقتصادي ، مص2CO( به بررسی رابطه علی بين انتشار 2113) 2لين و اسميت

پرداختند. نتایج نشان  3361-2118طی دوره زمانی پانلی با استفاده از رویکرد کشور آ سه آن  5در 

دارد. همچنين فرضيه  2COانتشار مصرف الکتریسيته در بلندمدت اثر مثبت بر ميزان  دهدمی

گی تایيد ی بين رشد اقتصادي و ميزان آالیندکوزنتس زیست محيطی مبنی بر وجود رابطه غير خط

 شد. 

 زمانی ( به بررسی اثر پيامدهاي زیست محيطی صادرات صنایع مادر در هند طی دوره2132) 1روي

 همراه با افزایش صادرات صنایع دادج ضمن تایيد فرضيه پورتر نشان پرداخت. نتای 2115-3338

 . شودمیفرضيه لنگرگاه آلودگی رد  و یابدمادر، کيفيت محيط زیست بهبود می

( اثرات زیست محيطی مصرف انرژي و رشد اقتصادي در ایران را طی 3163)بهبودي و گلعذانی 

مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان انباشتگی یوهانسن با استفاده از روش هم 3118-61دوره زمانی 

 سببسرانه به ترتيب  ناخالص داخلی و توليدانرژي  مصرف شدت در افزایش درصد یکداد 

  .شودمیمحيط زیست  آلودگی و 2CO گاز سرانه انتشاردر  يدرصد 13/3و  32/1افزایش 

 ایران در 2CO گاز انتشار بر صنعتی کاالهاي صادرات تاثير به بررسی( 3163کازرونی و فشاري )

 صادرات متغيرهاي کهپرداختند. نتایج نشان داد  3152-65 دوره طی ARDLبا استفاده از روش 

 انتشار ميزان بر يدارمعنی و مثبتاثر ، جمعيت تراکم و داخلی ناخالص توليد صنعتی، کاالهاي

 .باشدمی متغيرها سایر از کمتر صنعتی کاالهاي صادرات تاثير . البته،دارند 2CO گاز

 و اقتصادي شهرنشينی، رشد انرژي، ( به بررسی روابط علّی بين مصرف3163فطرس و معبودي )

 طی SUR یاماماتو و همچنين روش-عليت تودابا استفاده از آزمون  ایران در 2COگاز انتشار

 شهرنشينی و انرژي، مصرف از علّی ايداد رابطه نشان پرداختند. نتایج 3151-65 زمانی دوره

و  مصرف انرژي از علّی ايرابطه همچنين، دارد. وجود 2CO انتشارگاز به داخلی ناخالص توليد

  SURنتایج برآورد با استفاده از روش دارد. وجود داخلی ناخالص توليد به شهرنشين جمعيت

 در ناخالص داخلی توليد و زیست محيطی آلودگی مورد در شکل کوهانی فرضيه که داد نشان

                                                           
1. Shen (2008) 
2. Lean and Smyth (2009) 
3. Roy (2012) 
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 از ترو کوچک مثبت ،شهرنشين جمعيت به نسبت 2COانتشارگاز  کشش .برقرار است ایران

  باشد.می واحد از ترو بزرگ مثبت انرژي، مصرف به نسبت امااست،  واحد
 

 شواهد آماری -4

 به انرژي بخش مهم يهاآالیندهجمله  ، ازفسيلی هايسوخت مصرف از اي ناشیگازهاي گلخانه

 33با سهم انتشار ( 2COاي، گاز دي اکسيد کربن )در ميان گازهاي گلخانه روند.شمار می

بخش در  2COانتشار  نگاهی به وضعيترا دارد.  زیست محيطی هايپيامد بيشترین درصدي

 جزه )بصعودي  ياز روند 2COميزان انتشار  دهدنشان می 1313-68زمانی دوره طی  صنعت

 ،همچنين .کندآغاز می بيشتري را شتاب 3161سال از  ، امابودهبرخوردار  (3161و 3133 هايسال

به  ميزان انتشار متریک( -ميليون تن 32/65متریک( و بيشترین ) -ميليون تن 33/11کمترین )

 (.3باشد )نمودار می 3168 و 3133هاي ترتيب مربوط به سال
 

 4131-68در بخش صنعت طی دوره زمانی  2COمیزان انتشار روند  :1نمودار 

 
 با استفاده از آمارهاي ترازنامه انرژي محاسبات تحقيق منبع:

که برخی  شودمیبخش صنعت خود چندین زیربخش توليدي را شامل با توجه به این که در ادامه، 

 ینعتصي هازیربخشتر و این که کدام یک از هاي جزئیتحليل ، برايبرندها به شدت انرژياز آن

 هر یک از 2COانتشار ميزان شاخص  الزم استبيشترین سهم را دارند،  2COدر انتشار 

ضرب مقدار مصرف انواع حاصلاز این شاخص،  محاسبهد. شو حاسبهمتوليدي  يهازیربخش

ها ناشی از آن سوخت 2COي صنعتی در درصد انتشار هازیربخشهاي فسيلی هر یک از سوخت
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بيشترین ميزان انتشار طی دوره مورد بررسی مربوط به سال با توجه به این که آید. دست میه ب

 . شودمیدر نظر گرفته نماینده  سال به عنوان(، بنابراین 3است )نمودار  3168

فلزات اساسی،  يهازیربخشمربوط به  2COانتشار  سهم د بيشتریندهنشان می حقایق آشکار شده

سهم  هازیربخشو سایر کانی غير فلزي، زغال کک و پاالیشگاه و محصوالت شيميایی بوده 

سهم انتشار  بيشترین که ییهازیربخششایان ذکر است . (2)نمودار  دارند 2COناچيزي در انتشار 

2CO برخوردارند. نيز  يشتريصادرات بحجم و همچنين  بيشتر فسيلیانرژي مصرف از دارند،  را

سبب شده طی دوره مورد بررسی وفور منابع انرژي و پایين بودن قيمت آن  توان گفتمیبنابراین 

سوق داده شوند و در نتيجه  برانرژيی تتوليدي در جهت توليد کاالهاي صادرا يهازیربخشتا 

 . (3جدول ) افزایش یابدي زیست محيطی هاآالیندهانتشار 
 

 
 1386سال  CO2در میزان انتشار  ی صنعتیهازیربخشسهم  :2نمودار 

   با استفاده از آمارهاي ترازنامه انرژي محاسبات تحقيق منبع:

سایر زیربخش ها   

3%
غذایی و آشاميدنی

3%
محصوالت شيميایی

38%
کانی غيرفلزي

21%

زغال کک  

وپاالیشگاه

21%

فلزات اساسی

21%
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 1386ی صنایع در سال هازیربخشهر یک از  CO2میزان انتشار  :1جدول 

 صادرات

 )میلیون ریال(

 CO2میزان انتشار 

 متریک(-)تن

مصرف انرژِی 

 فسیلی

 )بشکه نفت خام(

 ی صنعتیهازیربخش

 غذایی و آشاميدنی 3383683 5/611518 5818568

 توتون و تنباکو 3/335151 3/31318 1

 منسوجات 3551351 3/351311 3361331

 پوشاک 81/18638 1/1133 16618

 دباغی و چرم 15/13121 13/1133 612333

 محصوالت چوبی 6/262233 21/23323 21188

 محصوالت کاغذي 2/683381 33/32316 335531

 انتشار و چاپ 18/36151 53/3311 3181

 زغال کک و پاالیشگاه 26651311 2336811 5235316

 محصوالت شيميایی 25682111 3351111 53213113

 محصوالت الستيکی 3111532 11/31613 885135

 فلزيکانی غير  22133131 2613813 2123266

 فلزات اساسی 26321236 2683312 38351631

 فلزي فابریکی 3/313631 13/63383 818831

 ماشين آالت طبقه بندي نشده 3211383 8/313563 3338682

 ماشين آالت اداري و حسابگر 352/3183 21/831 3286

 ماشين آالت مولد برق 1/832228 63/83211 2312528

 رادیو و تلویزیون 33/53811 13/1123 13338

 ابزار پزشکی 5/288263 2/6611 21821

 وسایل موتوري 3655881 1/351362 1211628

 حمل و نقل 82/51513 12/5313 133361

 مبلمان 3/353353 6/31151 31186

 بازیافت 16/3516 12/333 1

 محاسبات پژوهشگران با استفاده از آمارهاي ترازنامه انرژي و مرکز آمار ایران منبع:

                    

 

  



                                          3131 پایيز و زمستان ،دوازدهم، شماره ششماقتصادي، سال  گذاريسياستپژوهشی   -مجله علمی                           316 

 معرفی مدل و نتایج تجربی -4

 هامعرفی مدل و داده -4-1

مصرف انرژي و صادرات محيطی  مقاله بررسی پيامدهاي زیستاین  هدفبا توجه به این که 

از آلم و برگرفته پانلی رگرسيون  ،بدین منظورباشد. می ایران هاي صنعتیزیر بخشدر  صنعتی

 : گيردمورد استفاده قرار می ( با انجام تعدیلتی به صورت زیر2113همکاران )
 

L𝐶𝑂2it =∝1 LCEit +∝2 LEXit + Uit 
               

ک( متری -)برحسب تنلگاریتم ميزان انتشار گاز دي اکسيد کربن  L𝐶𝑂2it متغيرهاي که در آن

از باشد. این شاخص ه عنوان شاخص کيفيت محيط زیست میبو  tام در دوره iصنعت 

هاي صنعتی در درصد بخش هاي فسيلی هر یک از زیرضرب مقدار مصرف انواع سوختحاصل

 لگاریتم مصرف انرژي )بر LCE. همچنين شده استمحاسبه ها ناشی از آن سوخت 2COانتشار 

)بر  هاي صنعتیزیر بخشز لگاریتم ارزش صادرات هر یک ا LEXحسب بشکه نفت خام( و 

 بوده (مرکز آمار ایران و ترازنامه انرژياز ) صورت ساالنه ها بهدادهباشند. حسب ميليون ریال( می

 . ه استتعدیل شد 3161با قيمت پایه و 

هاي بخشزیر در  مصرف انرژي و صادرات صنعتیمحيطی  ارزیابی پيامدهاي زیست به منظور

با توجه به دوره زمانی  ،اولدر مرحله شود: مرحله زیر پيروي می سهبا رویکرد پانل دیتا، از  صنعتی

هاي پانل و براي اطمينان از عدم وجود رگرسيون کاذب، آزمون ایستایی ایم، موجود در داده

اي انجام شده تا در شود. این آزمون براي هر متغير به گونه( بکار گرفته می2111) 3پسران و شين

را در یک جزء ثابت لحاظ کند. براي انتخاب وقفه بهينه از  صنعتصورت لزوم شرایط ویژه هر 

وجود رابطه بلندمدت، آزمون  اطمينان ازبه منظور  ،دومدر مرحله  شود.میمعيار شوارتز استفاده 

در کند ( بيان می3363) 2گرنجر-جمعی انگلشود. آزمون همانجام می (3333) پدرونی جمعیهم

 I(0)باشند، اگر پسماندهاي رگرسيون  I(1)متغيرهاي سري زمانی در یک رگرسيون  کهصورتی

 1شود. پدرونییيد میأت انباشته هستند و وجود رابطه بلندمدتمتغيرهاي رگرسيون هم آنگاهباشند، 

 3جمعی پدرونی شامل آزمون هم .هاي پانلی تعميم داد( این آزمون را براي داده2111 و 3333)

                                                           
1. Pesaran and Shin (2003)  
2. Engle and Granger (1987)  
3. Pedroni (1999 , 2004)  
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 وهستند  3هاي درون گروهیاند. دسته اول، آمارهباشد که در دو دسته مشخص شدهآماره می

)پانل غير pp (، پانل 3366) مشابه آزمون فيليپس و پرون rhoو  vهاي پانل شامل آماره

شامل  وهستند  2هاي بين گروهیباشد. دسته دوم، آماره)پانل پارامتریک( می ADF پارامتریک( و

انباشتگی برقرار چه رابطه همدر مرحله سوم، چنانباشد. گروهی می ADFو  rho ،ppهاي آماره

 انباشتگی از روش حداقل مربعات معمولی کاملا باشد، در این صورت جهت بررسی بردار هم

  .(2111 ،)پدرونی شود( استفاده می1FMOLS) شده تعدیل
 

 نتایج تجربی -4-2

دهد. فرض صفر در این آزمون بيان را نشان می ایم، پسران و شين ( نتایج آزمون ایستایی2) جدول

کند متغيرها ناایستا هستند. نتایج حاکی از آن است که تفاضل مرتبه اول همه متغيرهاي مورد می

 انباشتگیبه عبارت دیگر متغيرها داراي درجه  .درصد، ایستا هستند 35 بررسی در سطح اطمينان

I(1) باشند. می 
 

 نتایج آزمون ریشه واحد :2جدول 

 متغیر سطح P-value تفاضل مرتبه اول P-value نتیجه

I(1) 1.1113 2.32- 1.11 1.25 LCO2 

I(1) 1.1111 1.31- 1.621 1.333 LCE 

I(1) 1.1165 2.16- 1.36 2.21 LEX 

 هاي مقالهیافته منبع:           

 

با توجه به نتایج آزمون ریشه واحد و به منظور اطمينان از عدم وجود رگرسيون کاذب، وجود 

 رابطه وجود مفهوم بهانباشتگی گيرد. هممیبين متغيرها، مورد بررسی قرار  انباشتگیرابطه هم

هاي پانلی دادهانباشتگی باشد. آزمون هممی اقتصادي متغير چند یا دوبين  ثبات با و بلندمدت

 انباشتگی( نتایج آزمون هم1) پذیرد. جدول( انجام می3333) عموما از روش پيشنهادي پدرونی

 هاي صنعتیزیر بخشرا در  و کيفيت محيط زیستصنعتی صادرات  ،مصرف انرژيپدرونی بين 

 برقرار است.دمدت تعادلی بين متغيرهاي مورد بررسی دهد. بر اساس این نتایج، رابطه بلننشان می

  

                                                           
1. Within Dimension 
2. Between Dimensions 
3. Fully Modified Ordinary Least Square 
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 نتایج آزمون همگرایی پدرونی :3جدول 
 آماره 

*(2133.1) 3125/1 Panel v-statistic 

(1.1533) 5335/3- Panel ρ-statistic 

(1.1111) 8352/3- Panel PP-statistic 

(1.116) 1311/2- Panel ADF-statistic 

(1.3211) 5336/1- Group ρ-statistic 

(1.1111) 6522/33- Group PP-statistic 

(1.1112) 8131/1- Group ADF-statistic 

 دهند.*اعداد داخل پرانتز، مقدار احتمال را نشان می                             

 هاي مقالهیافته منبع:                

 

 FMOLSانباشتگی از روش یيد وجود رابطه بلندمدت، به منظور برآورد بردارهاي همأپس از ت

 2COانتشار کشش که دهد می نشان( 1) در جدولانباشتگی استفاده شده است. نتایج بردار هم

هر  کهاز واحد است، به طوري ترکوچکمثبت و ي صنعتی هازیربخشنسبت به مصرف انرژي در 

به اندازه  2COتا ميزان انتشار  شودمیسبب  هازیربخشیک درصد افزایش مصرف انرژي در 

مثبت و نسبت به صادرات صنعتی  2COانتشار  کشش ،همچنين درصد افزایش یابد. 35/1

 هازیربخشهر یک درصد افزایش صادرات صنعتی در  کهاست، به طوري تر از واحدکوچک

توان گفت، در مجموع می درصد افزایش یابد. 35/1به اندازه  2COتا ميزان انتشار  شودمیسبب 

آالیندگی محيط زیست  برتري مصرف انرژي در مقایسه با صادرات صنعتی سهم بسيار بزرگ

 دارد. 
 

 FMOLS نتایج برآورد :4جدول 

 متغیر مقدار ضریب
(1.32) 1.358 LCE 

(2.81) 1.351 LEX 

 دهند.را نشان می tخل پرانتز، مقدار آماره دا*اعداد                                               

 هاي مقالهیافته منبع:                                              

 

 گیرینتیجه -5

محيطی مصرف انرژي و صادرات صنعتی در پيامدهاي زیست  هدف این مقاله بررسی

تعدیل  حداقل مربعات کاملا شروبا استفاده از  3131-68 طی دوره ي صنعتی ایرانهازیربخش
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به عنوان شاخص  هازیربخشدر  2COبدین منظور از ميزان انتشار  باشد.می( FMOLSشده )

نسبت به مصرف  2COکشش انتشار  دهدنشان می نتایجکيفيت محيط زیست استفاده شده است. 

یی آاین نتيجه به دالیل عدم کار. از واحد است ترکوچکمثبت و ي صنعتی هازیربخشانرژي در 

هاي پایين صنایع در مصرف انرژي، پایين بودن قيمت انرژي طی دوره مورد بررسی، تکنولوژي

 ،باال منطقی است. همچنين آالیندگی با انرژي هايحامل فراوان از برخی استفادهبر و انرژي

با توجه به وفور باشد. تر از واحد میمثبت و کوچکنسبت به صادرات صنعتی  2COکشش انتشار 

که نوعی مزیت نسبی جهت توليد کاالهاي صادراتی  کشوردر  پایين بودن قيمت آنو منابع انرژي 

انتشار  کند، بنابراین منطقی است همراه با افزایش صادرات صنعتی، ميزانبر ایجاد میانرژي

مصرف انرژي نسبت به  ،توان گفتمی مقایسه این دو کششبا  در مجموع یابد.آالیندگی افزایش 

 تري بر آالیندگی محيط زیست دارد.صادرات صنعتی سهم بسيار بزرگ

 ،کاهش آثار تخریبی محيط زیست به منظور دولت شودمی پيشنهادبيان شده،  مطالب به توجه با

 اعمال نماید. آالینده صادراتیکاالهاي  براي سبزماليات  از جملهاي و قوانين تعرفه هاسياست

هاي استفاده از تکنولوژي بهرا  صنایع توليديهاي انرژي، سازي قيمت حاملآزاد همراه باهمچنين 

یی مصرف انرژي آکار تشویق نمایند تا علوه بر )تکنولوژي سبز( و دوستدار محيط زیست کاراتر

 شود. محيطی  هاي زیستآالینده توسعه صادرات صنعتی، سبب کاهش و
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 و مآخذ منابع

 منابع و مآخذ فارسی :الف

 رشد و انرژي مصرف زیست محيطی اثرات" .(3163) اسماعيل برقی گلعذانی و .بهبودي، داود .3

 . 15-51 (:1) سابق( اقتصادي هايمقداري )بررسی اقتصاد فصلنامه ."ایران در اقتصادي

 فصلنامه ."ایران محيط زیست بر صنعتی صادرات تأثير" .(3163مجيد )فشاري، و  .کازرونی، عليرضا .2

 361-232 (:5) بازرگانی پژوهشنامه

-66هاي سال ،هاي صنعتی ده نفر کارکن و بيشترنتایج آمارگيري از کارگاه (.3166) مرکز آمار ایران .1

3131.  

 و جمعيت شهرنشين انرژي، مصرف علّی رابطه" .(3163رضا )معبودي، و  .فطرس، محمدحسن .1

 . 3-33 (:23) انرژي اقتصاد مطالعات فصلنامه. "ایران محيط زیست در آلودگی

 . 3131-66 هايسال ،انرژي ترازنامه .(3166) نيرو وزارت .5
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