
317-327صفحة،1396،تابستان2،شمارة43شناسی،دورةمحیط

ایرانوکشورهایعضواوپک:زیستیکوزنتسدرآزمونمنحنیمحیط

 یافتهکاربردیازروشگشتاورهایتعمیم
 

 3منش و احمد صالح 2سمانه باقری، *1ابراهیم انواری

 
 استاديار، گروه اقتصاد، دانشكدة اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز .1

 (samabagheri90@yahoo.comدانشگاه شهید چمران اهواز )ارشد اقتصاد، دانشكدة اقتصاد و علوم اجتماعی،  كارشناس .2

 (salahmanesh@yahoo.com.auاستاديار، گروه اقتصاد، دانشكدة اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز ). 3
 

 03/05/1396 مقاله: پذيرش تاريخ 28/01/1395 مقاله: وصول تاريخ

 

چكیده

هداي   هداي گذشدته رسديدن بده ایدن هددف در اغلدب کشدورها، بدا آلدودگي           رشد اقتصادي یكي از اهداف اصلي کشورهاست  در دهه
رو، بررسي عوامل مؤثر بر انتشار آلودگي و ارتباط آن با رشد اقتصادي براي کشورها اهميدت دارد    زیستي همراه بوده است  ازاین محيط
یافته در قالب دو مدل بدراي کشدورهاي عضدو اوپدک      تحقيق، براي نخستين بار آزمون فرضية کوزنتس با روش گشتاور تعميمدر این 

زیستي کوزنتس بدراي کشدورهاي عضدو اوپدک، بدا اسدتفاده از روش گشدتاور         بررسي شده است  در این مطالعه فرضية منحني محيط
اي دارد،  اکسيد کربن که بيشترین سهم را در ترکيب گازهاي گلخانده    از متغير ديبررسي شد 2013-1992یافته در دورة زماني  تعميم

زیسدتي کدوزنتس در قالدب هدر دو      آمده، فرضية منحني محيط دست براي آزمون فرضية کوزنتس استفاده شده است  بر اساس نتایآ به
طور مستمر افدزایش داشدته اسدت  همچندين،      د اقتصادي بهاکسيد کربن در فرایند رش مدل پذیرفته نشد  در واقع، ميزان انتشار گاز دي

اکسيد کربن داشدته اسدت     افزایش شهرنشيني، رشد جمعيت، مصرف انرژي و توليد ناخالص حقيقي اثر مثبت و معناداري بر انتشار دي
شورهاي عضو اوپدک اسدت    بيشترین رشد اقتصادي مربوط به کشور عربستان بوده است  ایران از نظر رشد اقتصادي در رتبة چهارم ک

در ميان کشورهاي عضو اوپک بر اساس این مدل، مسير آلودگي در کشورهاي اوپک هنوز به سرعت صعودي است و به شرایط نقطدة  
 بازگشت منحني نرسيده است 

 واژهکلید

 یافته، منحني کوزنتس  زیست، کشورهاي عضو اوپک، گشتاور تعميم ایران، آلودگي محيط

 

 سرآغاز .1

طیفداران نظیعة رشد اقتصادی میتقدند، رشد سنها راه اعجاد 

زعسو اسو. بیای  س متن سیماعة مز  بیای نگهداری محتط

شرود.   دستتابی به رشد اقتصادی بامسی، انیيی مصریف مری  

های سیادل ععومی در اقتصراد اسرو.    انیيی بخشی از مدل

در اعن مردل سعرا  بازارهرا ت یردمات در سیرادل اسرو ت       

ت سقاضا در بازار یاصی سحو س ثتی بازارهای دعگری   عیضه

اسو ت معكن اسو اعستا عا پوعا باشد. عیضه ت سقاضرا در  

فننررردگان ت  نتتجرررة ادافلیسرررازی مطلوبترررو مصررریف 

ادافلیسازی سود سولتدفنندگان در ارسباط با عكدعگی شكل 

 گتید.   می

نقد تارد بی مدل اعن اسو فه در عالم تاق  هعة بازارها 

های فتنزعنی به مدل سیرادل ععرومی    یادل نتسو. مدلدر س

هرای   محاسبه نزدع  اسو. هی دت مدل را گراهی مردل   قابل

هرا بره بیرسری آثرار هزعنرة       نامند. فتنرزعن  اقتصادسنجی می

پیدازنرد.   سیدعل انتقالی در ارسباط با سغتتریات ستاسرو مری   

 Email: e.anvari@scu.ac.ir سئول:م نوعسنده *
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مدت در  تسحلتل فوساه های سیادل ععومی بهتیعن سجزعه مدل

اد اسو. زمتن ستستعی بسته اسو ت استتاده از انیيی اقتص

شررود. مررواد زائررد،  طبررق قرروانتن سیمودعنررامتكی انجررا  مرری

پسعاندها ت ضاعیات صنیتی در مجعو ، باعد با مواد یرا ،  

مواد سویتی ت مواد غذاعی ترتدی به اقتصاد پا از فسری  

 شده بیابی باشد. مواد انباشو

مانشرتنی ت نروآتری    گیتهی از اقتصاددانان، الگوهرای 

زعسرتی ارائره دادنرد، تلری افلیعرو       بیای فاهش آثار محتط

اند. فشرورهای فعتری    زعسو میتقد به سضاد اقتصاد ت محتط

عافته بیای اعاعو از سولترد   عافته ت فشورهای سوسیه سوسیه

زعسرو نتراز دارنرد. اعرن دعردگاه در       به اعاعرو از محرتط  

زنتا میریتف  زعسو فرو  های سجیبی به منحنی محتط مدل

میكروس برتن سخیعرب     Uشد. بی اساس اعن فیضته رابطة 

زعسو ت درآمد سیانه تمرود دارد. اعرن پرهتهش در     محتط

پنج بخش سنظتم شده اسرو. نخسرو، بره بیرسری پتشرتنة      

شناسی ت  پیدازعم. سپا، به رتش سحقتق ت مبانی نظیی می

گتیی مطیح  پیدازعم. در آیی، بحث ت نتتجه بیآترد مدل می

 شود. می

 

 مروري بر تحقيقات پيشين .1.1

 Ang 2007     به بیرسی رابطة علّی پوعرا برتن انتشرار گراز )

افستد فیبن، مصیف انیيی ت سولترد در فشرور فیانسره     دی

پیدایتره اسرو. نتراعج مطالیره      2000-1960ی ها سالطی 

دهد رشد اقتصادی علو مصیف انیيی ت آلودگی  نشان می

طیفة مصیف انیيی برا   زعسو اسو ت رابطة علّی ع  محتط

طرور نشران داد    مدت بیقیار بوده اسو. هعتن رشد در فوساه

افستد فیبن نتز  فه با افزاعش مصیف انیيی، انتشار گاز دی

 و. افزاعش داشته اس

Shahbaz   به بیرسری ارسبراط برتن    2014ت هعكاران )

 CO2رشد اقتصادی، مصیف بی ، شهینشتنی ت انتشار گراز  

ت با رتش پنل سصرحتح یطرا    2011-1975در دترذ زمانی 

بیعكسی بتن  Uبیای فشور امارات پیدایتند. مطابق نتاعج، 

تمرود داشرته اسرو.     CO2رشرد اقتصرادی ت انتشرار گراز     

بی ، شهینشتنی ت سجارت بی انتشار گراز  هع نتن، مصیف 

CO2   .اثی ملبو داشته اسو 

Sharma  2011    رابطة سجرارت، شهینشرتنی، مصریف )

 69در  CO2سریانه بری انتشرار گراز      GDPانیيی سریانه ت  

فشور شامل سه منطقه با درآمرد برام، پراعتن ت متوسرط در     

را با اسرتتاده از رتش پنرل پوعرا     2005-1985دترذ زمانی 

 GDPرسی فید. مطابق نتاعج، شهینشتنی، سجارت آزاد ت بی

 دارد.  CO2سیانه ارسباط ملبتی با انتشار گاز 

Saidi  تHammami  2015 س ثتی انتشار )CO2   ت رشرد

 2012-1990اقتصادی را بی مصیف انیيی، در دترذ زمانی 

فشور، با استتاده از رتش پنل پوعا بیرسری فیدنرد.    58در 

ی پنل سه منطقه شامل ارتپرا، شرعال آسرتا،    مطابق نتاعج بیا

ای شامل فارائتب، شعال  آمیعكای مستن ت پنلی چهار منطقه

آفیعقا، منوب صحیای آفیعقا ت یاترمتانه، ارسباط ملبرو ت  

افستد فیبن ت مصیف انیيی تمود  میناداری بتن انتشار دی

دارد. رشد اقتصادی س ثتی ملبتی در مصیف انیيی فقط بیای 

 ای داشته اسو. ار منطقهپنل چه

 

 . مبانی نظري2

 زيست  نظرية کوزنتس در اقتصاد محيط .2.1

منحنی فوزنتا رابطة آلرودگی ت درآمرد سریانة فشرور در     

دهرد.   میاال مختلف رشد ت سوسیة اقتصادی را نشران مری  

مطابق با اعن نظیعه، هری چنرد در میاارل نخسرو ارسبراط      

دارد، در سرطح  ملبتی بتن انتشرار آلرودگی ت رشرد تمرود     

فنرد، زعریا    درآمد سیانه، سطح آلودگی شیت  به فاهش می

هرای فارآمردسی ت    گذاری در فنراتری  فشور قادر به سیماعه

شرود. اعرن منحنری برا میاارل       های سولتد مدعد مری  رتش

سوسیة فشور در ارسباط اسو. در میالة فشاترزی، سرطح  

ه درآمد سیانه ت آلودگی فشور پاعتن اسو. هنگرامی فره بر   

شرود، آلرودگی افرزاعش     شردن نزدعر  مری    میالة صرنیتی 

عابد. در سطوح پاعتن سوسیه، فتتتو ت شردت سخیعرب    می

های مدات  بی مناب  طبتیی ت به  زعسو به آثار فیالتو محتط

شود. زمرانی   پذعی محدتد می مقادعی محدتد ضاعیات سجزعه
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های فشراترزی شردت    فه استخیا  مناب  طبتیی ت فیالتو

سرازی منراب     افترد، سهری   ت مهش صنیتی استا  میعابد  می

عابرد. در سرطوح برامسی     طبتیی ت سولتد ضاعیات شدت می

وسیه، سغتتیات سرایتاری بره سرعو صرناع  ت یردمات      س

های بیسی ت سقاضای افزاعشی بیای  تابسته به اطالعات، فناتری

زعسو منجی به فراهش عكنوایرو در سخیعرب     فتتتو محتط

 (.Gatdula & Tolentino, 2011شود   زعسو می محتط

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 میالة دت

(Peters & Murray, 2004رابطةتوسعهوآلودگیهوا).1شکل

 

 

زيساتی   هاي متفاوت در منحنی محايط  صورت .2.2

 کوزنتس

زعستی  های متتاتت در محاسبة منحنی محتط فیمول صورت

 ( اسو.1صورت رابطة   فوزنتا به

Ln(
𝑆

𝑃
)𝑖𝑡 =

 𝛼𝑖 +  𝜃𝑡 + 𝛽1 ln (
𝐺𝐷𝑃

𝑃
)

𝑖𝑡
+ 𝛽2 [𝑙𝑛 (

𝐺𝐷𝑃

𝑃
)

𝑖𝑡
]2 +

 𝛽3[𝑙𝑛 (
𝐺𝐷𝑃

𝑃
)

𝑖𝑡
]3 + 𝑢𝑖𝑡  1                           )  

            i =1,…,N          t =1,…,T 

t  ،زمانi  شایص مناطق تu   معلة یطاسو. اعن مردل

 1β>0هعگن اسو. اگی  2βت  3βت  1βنسبو به پارامتیهای 
شكل را نشران  Nای مكیب ت  ، چند معله3β>0ت  2β<0ت 

بریعكا   N، شركل  3β< 0ت  2β>0ت  1β<0دهد. اگری   می

 U، شرركل 3β=0ت 2β>0ت  1β<0آعررد. اگرری  تمررود مرری برره

 U، شرركل 3β=0ت  2β>0ت  1β>0آعرد. اگرری   دسررو مرری بره 

، ارسبراط  3β = 2β=0ت  1β>0دهد. اگی  دسو می بیعكا به

 ،3β = 2β=0ت  1β<0یطی افزاعشی عكنوایو تمود دارد. اگری  

 ارسبرررراط یطرررری فاهشرررری عكنوایررررو تمررررود دارد.

 دهررد ، سررطح ارسبرراط را نشرران مرری 1β=3β = 2β= 0اگرری 

 Song et al., 2008.) 

Dinda  2005     بی اساس مدل عر  بخشری متكری بری )

منظرور سجیبرة منحنری     فند، اقتصراد بره   سیماعه استدمل می

ت   Smuldersفنرد.  فوزنتا در زعی رشد بهتنه ایفرو مری  

( نتاعج ااصل از ستاسو نوآتری فنراتری  2011هعكاران  

منجی به سغتتیات را بیرسی فیدند ت نشان دادند در نهاعرو  

 شود. دلتل نوآتری بی هم منطبق می های فوزنتا به منحنی

سوان مشركالت   داری سبز میتقد اسو، می نظیعة سیماعه

سایتن امكان سر ثتی   رااتی ت از راه فیاهم زعستی را به محتط

زعستی به نتیتهای بازار بیطیف فید. امرا   محتطهای  آگاهی

های اقتصاد صنیتی در امیای آن سیدعد تمود  اتی در نظا 

دارد. اعن نظیعه میبوط به فشورهای صنیتی اسو ت معكن 

سوسرریه نرروعی  اسررو در فیاعنررد سولتررد فشررورهای دراررال

 بازگشو اعجاد فند.

 

آلودگی هوا
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(Lieb, 2003اقتباسازSmulders & Bretschger, 2000آلودگی) .چرخة2شکل

 

سوان مشركالت   داری سبز میتقد اسو، می نظیعة سیماعه

سایتن امكان سر ثتی   رااتی ت از راه فیاهم زعستی را به محتط

زعستی به نتیتهای بازار بیطیف فید. امرا   های محتط آگاهی

های اقتصاد صنیتی در امیای آن سیدعد تمود  اتی در نظا 

كن دارد. اعن نظیعه میبوط به فشورهای صنیتی اسو ت مع

سوسرریه نرروعی  اسررو در فیاعنررد سولتررد فشررورهای دراررال

 بازگشو اعجاد فند. 

 

 شناسی . روش3

 (GMMيافته ) زن گشتاور تعميم روش تخمين .3.1

مشراهدذ یراص    در میادمسی فه در سخعتن آن آثار غتیقابل

هرری فشررور تمررود دراد ت تمررود تقتررة متغترری تابسررته در 

زن  متغتیهای سوضرتحی مشركل اساسری اسرو، از سخعرتن     

هرای   شود فه مبتنی بری مردل   عافته استتاده می گشتاتر سیعتم

پوعای پانلی اسو. بیای سخعرتن مردل بره اعرن رتش مز      

فاررفته در مدل مشخص  تیهای ابزاری بهاسو نخسو، متغ

به میتبی برودن ابزارهرا    GMMزنندذ  شود. سازگاری سخعتن

ت  Arellanoشردذ   بستگی دارد. اعن اعتبار با آزمون سصریعح 

Bond  1991میتبیبرودن   1شود. آزمون سارگان ( بیرسی می

فنرد. عرد  رد فیضرتة صرتی در اعرن        ابزارها را آزمون مری 

 دهد.  ل بی میتبیبودن ابزارهارا نشان میآزمون، شواهدی دا

 

 . برآورد مدل4

 . مدل نخست  4.1

در اعن سحقتق از دت مدل بریای بیرسری فیضرتة فروزنتا     

ت  Manajiاستتاده شده اسو. مدل نخسو بیگیفته از مدل 

ت  Sharif Hossain  2011 ،)Iwata (،2009هعكررراران   

 اسو.( 2014ت هعكاران   Shahbaz(، ت 2011هعكاران  
LCOit = β0i + β1iLCOit-1 + β2iLGDPit +β3i(LGDP)2

it+ 

β4iLURBANit +β5iLENERGYit + Uit 

 LGDP      لگارعتم سولتد نایرالص دایلری سریانة اقتقری بره

( لگررارعتم مجررذتر سولتررد  LGDP)2، 2005قتعررو ثابررو 

، 2005نایررالص دایلرری سرریانة اقتقرری برره قتعررو ثابررو 

LEnergy     ،لگارعتم مصریف انریيی سریانهLCO   لگرارعتم

 LURBANافستد فریبن بری اسرب فتلروسن ت      انتشار دی

لگارعتم رشد شهینشتنی اسو. دترذ زمانی اعن پرهتهش از  

اسرو. فشرورهای مرورد سحقترق بریای       2013-1992سال 

مقاعسه با اعیان عبارت اسو از آنگروم، افروادتر، نتجیعره،    

یبرری، عیبسررتان سرریودی، لتبرری، عرریا ، امررارات متحرردذ ع

هرای مز  بریای    تنزتئال، الجیاعی، قطی ت فوعو. سعامی داده

آتری شده اسو. بی  اعن مطالیه از ساعو بان  مهانی مع 

اساس اعن مردل، رابطرة غتییطری درمرة دت  برتن سولترد       

زعستی در نظی گیفته شرده   نایالص دایلی ت آلودگی محتط

زعستی سنها متر ثی   طاسو. هع نتن، از آنجا فه آلودگی محت

از رشد اقتصادی نتسو ت متغتیهای دعگیی نترز در سیترتن   

آن نقررش دارد ت از طیفرری برریآترد صرریف مرردل فرروزنتا 

معكررن اسررو مسررئلة سررورش ناشرری از اررذف متغتیهررا را 

تمود آترد، متغتیهای مصیف انریيی ت شهینشرتنی نترز     به

ترل  دل عنوان متغتیهای مستقل به مدل اضافه شده اسو. به به

پوعاعی مدل، تمود تقتة متغتی تابسته در متغتیهای مسرتقل  

ت ماهتو موضو  مرورد بیرسری فره آلرودگی پاعردار ت از      

 زمان

 جزآنو 

ة آالیند 2ة آالیند 1آالیندة  آالینده 
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ای به دترذ بید براقی مانرده ت بری دترذ بیرد اثیگرذار       دتره

عافته استتاده شده اسو. نتاعج  اسو، از رتش گشتاتر سیعتم

 1دتل در مر  12Stata افرزار  سخعتن مدل با استتاده از نری  

 ارائه شده اسو.

نتاعج ااصل از سخعرتن مردل، ضریعب مصریف انریيی را      

دهد. اعن مقدار به اعن میناسو فه برا   نشان می 57/0ادتد 

درصد افزاعش در مصریف انریيی در فشرورهای مرورد      1

عابرد.   درصد افزاعش می 57/0افستد فیبن  مطالیه، انشار دی

و فره  درصرد اسر   18/0ضیعب سولتد نایالص دایلی نترز  

درصد افزاعش سولترد نایرالص دایلری،     1دهد با  نشان می

عابرد. از   درصرد افرزاعش مری    18/0افستد فریبن   انتشار دی

 -02/1طیفی، ضیعب سوان دت  سولتد نایالص دایلی نترز  

درصد اسرو فره مطرابق انتظرار منتری اسرو ت موافرق برا         

زعستی فوزنتا ت س عتدفنندذ سقیری   متیتضات فیضتة محتط

زعسرتی فروزنتا اسرو ت نشران      عتن منحنی محتطرت به پا

دهد فه با افزاعش رشد اقتصرادی رابطرة میكروس برتن      می

افسرتد فریبن شریت      سولتد نایرالص دایلری ت انتشرار دی   

شود، تلی در اعن پهتهش مینرادار نبرود فره بترانگی رد      می

فیضتة فوزنتا اسو.  اعن نتاعج از لحاظ آماری در سرطح  

 اسو. درصد مینادار 5بحیانی 

 

 آزمون سارگان .4.1.1

چرون  (، 2مطابق نتاعج ااصل از آزمرون سرارگان  مردتل    

Prob  درصد اسرو،  فیضرتة صرتی     5آزمون سارگان بامی

 سوان رد فید. مبنی بی میتبیبودن ابزارها را نعی

 

GMMبرآوردپانلپویایآرالندووبوند.1جدول

 

.نتایجحاصلازآزمونسارگان2جدول

 م یذ : محاسبات محقق   
 

 آزمون والد .4.1.2

(، فل رگیستون مینرادار  3مطابق نتاعج آزمون تالد  مدتل 

درصررد اسررو، پررا فررل  5فعترری از Prob چررون اسررو. 

 رگیستون مینادار بوده اسو.



آزمونوالد.نتایجحاصلاز3جدول

 آمارذ آزمون

Prob آماره 

00/0 07/92 

 م یذ: محاسبات محقق

P>Z  آمارذZ پارامتی ضیاعب پارامتیها یطای استاندارد 

00/0 49/7 05/0 43/0 LCOt-1 

01/0 38/2 15/0 57/0 LENERGY 

00/0 47/2 04/0 10/0 LURBAN 

01/0 59/2 07/0 18/0 LGDP 

14/0 48/1- 92/6 02/1- LGDP)2) 

01/0 41/2- 04/1 34/1- CONS 

 آمارذ آزمون

Prob آماره 

92/0 18/114 
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 مدل دو  .4.2

-Shengت  Lee  2006 ،)Hangت  Ohمدل دت  بیگیفته از 

Yuan  2011 ت )Ren   اسو.  2014ت هعكاران ) 
LCOit=β0i+β1LCOt-1 +β2iLGDPit +β3i (LGDP)it

2 

+β4iLPOPit+β5i LENERGYit+Uit 

LGDP      لگارعتم سولتد نایالص دایلری سریانة اقتقری بره

( لگررارعتم مجررذتر سولتررد  LGDP)2، 2005قتعررو ثابررو 

، 2005نایررالص دایلرری سرریانة اقتقرری برره قتعررو ثابررو 

LEnergy     ،لگارعتم مصریف انریيی سریانهLCO   لگرارعتم

لگرارعتم    LPOPت افستد فیبن بی اسب فتلوسن انتشار دی

پرهتهش از سرال    رشد معیترو اسرو. دترذ زمرانی اعرن    

ت فشورهای مورد سحقترق فشرورهای عضرو     1992-2013

اتپ  اسو، شامل آنگوم، افوادتر، نتجیعره، لتبری، عریا ،    

اعیان، امارات متحدذ عیبری، عیبسرتان سریودی، تنرزتئال،     

هرای مز  بریای اعرن     الجیاعی، قطری ت فوعرو. سعرامی داده   

 آتری شده اسو. مطالیه از ساعو بان  مهانی مع 

 

GMM.برآوردپانلپویایآرالندووبوند4جدول

P>Z  آمارذZ پارامتی ضیاعب پارامتیها یطای استاندارد 

00/0 74/7 05/0 43/0 LCOt-1 

00/0 77/7 07/0 58/0 LENERGY 

02/0 33/2 02/0 06/0 LPOP 

01/0 59/2 07/0 17/0 LGDP 

26/0 13/1- 83/6 69/7- LGDP)2) 

02/0 32/2- 56/0 30/1- CONS 

 م یذ: محاسبات محقق
 

، لگرارعتم انتشرار گراز    4مطابق نتاعج بیآترد در مدتل 

دهنردذ   ای در مردل مینرادار شرد فره نشران      فیبنت  با تقته

پوعاعی مدل اسو ت انتشار گراز فیبنتر  از عر  دتره بره     

مومود در مردل   LCOt-1دترذ بید اثیگذار بوده اسو. تقتة 

ت  Manaji( ت 2014ت هعكراران    Renمطابق با سحقتقرات  

اسو. لگارعتم مصریف انریيی، لگرارعتم     (2009  هعكاران

معیتو ت لگارعتم سولتد نایالص دایلی مینادار شد، تلری  

لگارعتم سوان دت  سولتد نایالص دایلی مینادار نشد. نتراعج  

ااصل از سخعتن مدل، ضریعب مصریف انریيی را اردتد     

 1دهد. اعن مقدار بره اعرن میناسرو فره برا       نشان می 58/0

صرریف انرریيی در فشررورهای مررورد درصررد افررزاعش در م

عابد.  درصد افزاعش می 58/0افستد فیبن  مطالیه، انتشار دی

درصد اسرو، بره اعرن مینرا فره برا        06/0ضیعب معیتو 

درصرد انتشرار گراز     06/0درصد رشد معیتو،  1افزاعش 

عابد. ضیعب سولتد نایالص دایلری نترز    فیبنت  افزاعش می

درصرد افرزاعش    1دهرد برا    درصد اسو فه نشان می 17/0

درصرد   17/0افستد فیبن  سولتد نایالص دایلی، انتشار دی

عابد. از طیفی، ضیعب سوان دت  سولتد نایرالص   افزاعش می

درصد اسو فره مطرابق انتظرار منتری ت      -69/7دایلی نتز 

زعسررتی فرروزنتا ت  موافررق بررا متیتضررات فیضررتة محررتط

ا زعسرتی فروزنت   س عتدفنندذ سقیی رت به پاعتن منحنی محتط

دهد فه با افزاعش رشرد اقتصرادی رابطرة     اسو ت نشان می

افسرتد   میكوس بتن سولترد نایرالص دایلری ت انتشرار دی    

شرود   شود، تلی در اعن پهتهش مینادار نعی فیبن شیت  می
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فه بتانگی رد فیضتة فروزنتا اسرو. اعرن نتراعج از لحراظ      

 درصد مینادار اسو. 5آماری در سطح بحیانی 

 

 انآزمون سارگ .4.2.1

آزمررون  Prob(، 5مطررابق نترراعج آزمررون سررارگان  مرردتل 

درصد اسو ت فیضتة صتی مبنی بی میتبری   5سارگان بامی 

 سوان رد فید. بودن ابزارها را نعی

.نتایجحاصلازآزمونسارگان5جدول

 آمارذ آزمون

Prob آماره 

90/0 92/115 

 م یذ : محاسبات محقق

 

 آزمون والد 4.2.2

 5فعتری از  Prob (، چون 6مطابق نتاعج آزمون تالد  مدتل 

 درصد اسو، فل رگیستون مینادار اسو. 

.نتایجحاصلازآزمونوالد6جدول

 آمارذ آزمون

Prob آماره 

00/0 99/93 

 م یذ: محاسبات محقق

 

. بررسی نقش و وضعيت ايران در مقايساه باا سااير    5

 کشورهاي عضو اوپک

پهتهش، به بیرسی تضیتو فشور اعریان  در اعن قسعو از 

از لحرراظ رشررد اقتصررادی در فشررورهای عضررو اتپرر     

 پیدازعم. می

 


(wordbank.رشداقتصادیدرکشورهایعضواوپک)مأخذ:3شکل

 

دی میبوط به مطابق با مقاعسة نعودارها بتشتیعن رشد اقتصا

فشور عیبستان اسو ت فشورهای امارات، قطی ت اعریان در  

های بیدی اسو. اعیان از نظی رشرد اقتصرادی در رسبرة     رده

چهار  فشورهای عضو اتپ  اسو. رتند صریود ت نرزتل   

رشد اقتصادی در فشورهای عضو اتپ ، سقیعباً مشرابه بره   

 عكدعگی اسو. بتشتیعن رشد اقتصادی اعن فشورها میبروط 

متالدی اسو. بید از آن رتند نزتلری داشرته    2004به سال 

متالدی به بیرد رتنرد صریودی عافتره      2009اسو. از سال 

سرریعن رشررد اقتصررادی میبرروط برره فشررور    اسررو. پرراعتن

 آنگومسو.
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بتنی رشد سولترد نایرالص دایلری اقتقری      . مقاعسة پتش6

 فشورهای اتپ  با دعگی فشورها 

عضو اتپ  در مقاعسه برا   ، فشورهای5ت  4مطابق با شكل 

فشورهای صنیتی، سولتدنایالص دایلری فعتریی یواهنرد    

داشو. رشد سولتد نایالص اقتقری فشرورهای یاترمتانره    

 فعتیعن مقدار طی اعن دتره یواهد بود. 


2040بینیرشدتولیدناخالصداخلیحقیقیسالباپیش2014.مقایسةرشدتولیدناخالصداخلیحقیقیسال4شکل

(world oil opec, 2015 )مأخذ:


2040بینیرشدتولیدناخالصداخلیحقیقیسرانةسالباپیش2014.مقایسةرشدتولیدناخالصداخلیسرانهدرسال5شکل

(world oil opec, 2015)مأخذ:

 

 بندي گيري و جمع . نتايج، بحث، نتيجه7

تهرواعی ت   افستد فیبن در سغتتیات آب دلتل اهعتو گاز دی به

شود.  فیامیزی بودن آلودگی آن، شایص آلودگی انتخاب می

LCOt-1  س ثتی ملبو ت میناداری بیLCO   فنرد فره    اعجراد مری

دذ اعرن اسرو فره انتشرار گراز فیبنتر  بره انتشرار         دهن نشان

های قبل تابسته اسو. شهینشتنی مطابق  افستد فیبن دتره دی

 Sharma( ت 2014ت هعكررراران   Shahbazبرررا مطالیرررات 

افسرتد فریبن    ( اثی ملبو ت میناداری بی انتشار گاز دی2011 
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داشته اسو. لگرارعتم سولترد نایرالص دایلری اثری ملبرو ت       

افستد فیبن داشته اسو فه مطابق  انتشار گاز دی میناداری بی

ت  Narayan(، 2011ت هعكررراران   Iwataبرررا مطالیرررات  

Narayan  2010 ت )AraBegum اسو. 2015  ت هعكاران ) 

اثی ملبو لگارعتم سولتد نایالص دایلری، شهینشرتنی ت   

افستد فیبن مطابق با نتراعج   مصیف انیيی با انتشار گاز دی

( اسررو. اثرری ملبررو   Duman  2015ت  Kasmanسحقتررق 

ت  Ziافسررتد فرریبن بررا مطالیررة  شهینشررتنی برری انتشررار دی

( مطابقررو دارد. اثرری ملبررو شهینشررتنی،  2016هعكرراران  

( Lin 2015 ت  Liمعیتو ت مصیف انریيی برا مطالیرات    

 مطابقو دارد. 

رابطة ملبو شهینشرتنی ت سولترد نایرالص دایلری بری      

( Guo  2016ت  Sheng افستد فریبن برا مطالیرة    انتشار دی

مطابقو دارد. اثی ملبو شهینشتنی ت معیتو بی انتشار گاز 

( 2012ت هعكرراران   Zhuافسررتد فرریبن بررا مطالیررات   دی

افستد فیبن  مطابقو دارد. اثی ملبو شهینشتنی با انتشار دی

 ( مطابقو دارد. Peng  2012ت  Zhoبا مطالیات 

از اثی ملبرو معیترو ت مصریف انریيی بری انتشرار گر       

( مطابقو دارد. Nian  2013ت  Zhangفیبنت  با مطالیات 

اثی ملبو معیتو ت سولتد نایالص دایلی بری انتشرار گراز    

( ت Sheng-Yuan  2011ت  Hangفیبنترر  بررا مطالیررات   

Lantz  تFeng  2006 مطابقو دارد. اثی ملبو معیتو بی )

ت  Brainsزعسررو بررا مطالیرررات    عررد  فتتتررو محرررتط  

Linhartova  2012    مطابقو دارد. اثی ملبرو معیترو بری )

( مطابقرو  Cramer  2013انتشار گاز فیبنت  با مطالیرات  

دارد. اثی ملبو معیتو ت سولتد نایالص دایلی بری انتشرار   

( 2006ت هعكراران    Puliafitoگاز فیبنتر  برا مطالیرات    

مطابقو دارد. اثی ملبو معیتو بی انتشار گراز فیبنتر  برا    

 ابقو دارد. ( مطShi  2003مطالیة 

دهندذ اعن اسو فه  مینادار نشد ت نشان LGDPمجذتر 

شرود. منحنری فروزنتا در اعرن      فیضتة فوزنتا س عتد نعی

بریعكا نتسرو. اعرن فشرورها در      Uفشرورها بره شركل    

قسعو صیودی منحنی فوزنتا قیاردارند. اعن فشورها از 

معله اعیان هنروز بره آن درمره از رشرد اقتصرادی دسرو       

میكوس س عتد  Uها به شكل  ه منحنی فوزنتا آناند ف نتافته

شود. مستی آلودگی اعن فشورها هنوز به سریعو صریودی   

 اسو ت به شیاعط نقطة بازگشو منحنی نیستده اسو. 

در اعن پهتهش در فشورهای اتپر  فیضرتة فروزنتا    

 58/0شود. ضیعب مصیف انیيی در هی دت مدل  س عتد نعی

هرای   ش مصریف اامرل  دهنردذ افرزاع   دسو آمد فه نشان به

انیيی با آلودگی بتشتی ت بتانگی استتادذ نامطلوب انریيی ت  

بودن فناتری در اعن فشورهاسو. با سومه به اعنكه در  پاعتن

اعن پهتهش مصیف انیيی، رشد معیتو، سولتد نایرالص  

دایلی ت رشد شهینشتنی اثی ملبتی بی انتشار گراز فیبنتر    

 : شود دارد، پتشنهادهای زعی مطیح می

. سیتتن مقردار مجراز انتشرار آمعنرده ت ایرذ میععرة       1

 انتشار آمعنده در صورت استتادذ بتشتی از اد مجاز

فننردذ آلرودگی در منراطق انتشرار      . نصب تساعل پاك2

 آلودگی

 . درعافو مالتات بی آلودگی3

 های مدعد . استتاده از فناتری4

. بهبود بخش سوسریه ت سحقترق در زمتنرة مراعگزعنی     5

 زعسو های پاك ت سازگار با محتط تریفنا

. مدعیعو مصیف انیيی متناسب با بتشرتیعن فراراعی   6

 در مصیف

هرای   هرای پراك ت مصریف انریيی     . استتاده از انیيی7

 سجدعدپذعی در سولتد. 

دلتل سر ثتی ملبرو رشرد شهینشرتنی بری انتشرار گراز         به

سواند از طیعرق فنتریل معیترو     افستد فیبن، دتلو می دی

ت سرریی در فرراهش آن از انتشررار بتشررتی گرراز   شهینشررتن

افستد فیبن ملوگتیی فند. چرون منحنری فروزنتا در     دی

شرود، باعرد دتلرو بری تااردهای       اعن فشورها س عترد نعری  

 سولتدی فنتیل ت نظارت داشته باشد.

 

  يادداشت
1. Sargan test 
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