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 چکیده
 و اوپک عضو کشورهای آماری جامعه دو در کربن اکسیددی گاز رانتشا بر تجدیدپذیر و فسیلی هایانرژی مصرف اثر پژوهش، این در

 رویکرد از ایستایی هایآزمون نتایج به توجه با .شد مقایسه و ارزیابی 1331-2819 هایسال طی در نفتی ذخایر فاقد آسیایی کشورهای
 مدتکوتاه و بلندمدت رابطه برآورد منظور به ائوک و پدرونی جمعیهم هایآزمون نتایج اساس بر چنینهم شد. استفاده پنل جمعیهم مدل

 در که داد نشان نتایج شد. استفاده (ECM) خطا حیتصح مدل و (FMOLS) شده اصالح معمولی تمربعا قلاحد هایروش از ترتیب به
 آلودگی انتشار افزایش در باالتری بسیار نقش اوپک عضو کشورهای در فسیلی یانرژ مصرف ،نفتی ذخایر فاقد آسیایی کشورهای با مقایسه

 چنینهم دارد. آلودگی انتشار کاهش در باالتری نسبتا نقش نفتی ذخایر فاقد کشورهای در تجدیدپذیر هایانرژی مصرف مقابل، در دارد.
 این با .است راربرق آلودگی انتشار سرانه و داخلی ناخالص تولید سرانه میان شکل  N رابطه یک آماری جامعه دو هر در که داد نشان نتایج

 در اما کند؛می پیدا کاهش آلودگی انتشار سرانه، درآمد از ایبازه در و اقتصادی رشد افزایش با اوپک عضو کشورهای در که تفاوت
 انه،سر درآمد از ایبازه هیچ در و است افزایش حال در پیوسته طور به آلودگی انتشار اقتصادی، رشد افزایش با نفتی ذخایر فاقد کشورهای

 شود.نمی مشاهده آلودگی کاهش
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 سرآغاز

 انرژی هایحامل انواع مصرف مستلزم اقتصادی فعالیت هر انجام
 کیفیت بهبود و اقتصادی رشد محرك عامل بنابراین، .است

 اساس این بر شود.می گرفته نظر در انرژی مصرف انسان، زندگی
 حال در شدت به آن برای تقاضا و انرژی به کشورها وابستگی
 این تعامل موجب انرژی به روزافزون وابستگی است. افزایش
 و رشد روند در سرعت و شده اقتصادی هایبخش سایر با بخش
 است. کرده انرژی مصرف سطح به وابسته را اقتصادی یتوسعه

 سطوح نیازمند باالتر اقتصادی توسعه تنها نه که طوری به
 به انرژی کارای مصرف بلکه است، انرژی مصرف از باالتری

 (,Halicioglu دارد نیاز اقتصادی توسعه و درش از باالتری سطح

 هایآالینده تولید موجب انرژی مصرف دیگر، سوی از .2009)
 به انرژی مصرف طرف یک از بنابراین، شود.میزیست محیط
 انسان زندگی کیفیت بهبود و اقتصادی رشد محرك عامل منزله
 تخریب و لودگیآ تولید موجب دیگر، سوی از و شودمی تلقی

 شکل به انرژی که مواردی در ویژه به .شودمی زیستحیطم
 نهایت در و هاآالینده این تولید فرآیند شود، مصرف ناکارآمد
 (.1930 بهلولی، و )استادزاده شودمی تشدید زیستمحیط تخریب

 به و فسیلی هایسوخت مصرف انرژی، هایحامل انواع میان از
 ایفزآینده رشد هگذشت هایدهه طی گاز و نفت مصرف ویژه

 منابع از انرژی مصرف تقاضای افزایش از زیادی بخش و داشته
 ایگلخانه گازهای انتشار و تولید نتیجه در و شده تأمین فسیلی

 خصوصه ب و گازها این انتشار است. یافته افزایش شدت به نیز
 هایباران چونهم زیانباری اثرات کربن، اکسیددی گاز انتشار

 تغییرات زیرزمینی، هایآب ،هادریاچه ها،رودخانه دگیآلو اسیدی،
 همکاران، و )فطرس است داشته بدنبال را زمین گرمایش اقلیمی،
 آالینده گازهای انتشار از ناشی هوا آلودگی همچنین (.1931
 تاثیر نیز زنده موجودات سایر سالمتی بر انسان سالمتی بر عالوه
 اساس این بر .(Bilgili, et al. 2016) است گذاشته منفی

 برای جایگزینی عنوانه ب (1)تجدیدپذیر هایانرژی بکارگیری
 است. ناپذیر اجتناب کشورها، همه در فسیلی هایانرژی
 انرژی از انواعی به پاك هایانرژی عنوان به تجدیدپذیر انرژی

 قابلیت فسیلی هایانرژی سایر خالف بر که شودمی القطا
 هاانرژی از دسته این جمله از .دارند را طبیعت به مجدد بازگشت

 زمین خورشیدی، بادی، توده، زیست هایانرژی به توانمی
 اشاره آبیبرق انرژی و هیدروژنی انرژی سوخت، زیست گرمایی،

 جهان در انرژی تقاضای تامین جهت باالیی پتانسیل از که کرد
 ( & Pfeiffer دارند طبیعت با مناسبی سازگاری و برخوردارند

(Mulder, 2013. در توجه قابل نقشی هاانرژی از دسته این 
 از ناشی ریسک تواندمی و دارد ایگلخانه گازهای کاهش

 برای باالخص را فسیلی هایسوخت عرضه و قیمت نوسانات
 (& Apergisدهد کاهش واردات به وابسته اقتصادهای

(Payne, 2010. 
 عربستان ونزوئال، ،عراق ایران، نظیر خیزی نفت کشورهایی

 در هستند یفراوان زیرزمینی منابع دارای که نیجریه ،سعودی
 فاقد که اندونزی و جنوبی کره ژاپن چین، چون کشورهایی مقابل

 نیز و اقتصادی پیشرفت و رشد عرصه در ،ذخایرند گونه این
 قابل ماندگیعقبزیست محیط مباحث در گذاریسرمایه

 مرسوم طور به ایران در انرژی تولید .اندداده نشان ایمالحظه
 و چرخدمی ارزان فسیلی هایسوخت از استفاده محور حول

 برخوردار توجهی قابل توسعه و رشد از تجدیدپذیر و نو هایانرژی
 هنوز ایران در تجدیدپذیر هایانرژی مجموعه از استفاده .نیستند
 طقهمن در .است کشور در انرژی مصرف کل از درصد 1 از کمتر

 از درصد 11 حدود و دارد یمناسب وضعیت ترکیه کشور خاورمیانه،
 تامین تجدیدپذیر و نو هایانرژی از کشور این انرژی منابع

 81/8 حدود با عودیس عربستان کشور مقابل نقطه در .شودمی
 یکی آمریکا WDI((2), 2016( دارد. را جایگاه ترینپایین درصد،

 به است، تجدیدپذیر هاینرژیا عرصه در پیشرو کشورهای از
 انرژی را انرژی کل از درصد 3 حدود 2810 سال در که طوری

 را درصد 19 حدود ،درصد 3 این از د.ندهمی تشکیل تجدیدپذیر
 زمین را درصد 2 بر بالغ آبی، انرژی درصد 91 ،یباد انرژی

 00 به نزدیک و خورشیدی انرژی را درصد 2 از بیش گرمایی،
 .دهدمی تشکیل توده زیست را درصد

 هایانرژی از مطلق طور به کشوری هیچ حاضر حال در
 به کشورها نیاز مورد انرژی و کندنمی استفاده تجدیدپذیر

 و فسیلی هایانرژی دسته دو هر از متفاوتی هاینسبت
 ارزیابی رایب ،بنابراین .(WDI, 2016) شودمی تامین تجدیدپذیر

 دو هر بایستمیزیست محیط کیفیت بر انرژی مصرف تاثیر
 منظور به پژوهش این در .گیرد قرار بررسی مورد انرژی بخش

 دو برای کربن اکسیددی گاز انتشار بر انرژی مصرف تاثیر ارزیابی
 کشورهای و نفتی( خایر )دارای اوپک عضو کشورهای مجموعه
  هایرژیان دسته دو هر همزمان اتاثر ،نفتی( ذخایر )فاقد آسیایی
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 تحقیق پیشینه
 گازهای انتشار وزیست محیط افزون روز اهمیت به توجه با

 مطالعات ،آالینده گازهای ترینمهم از یکی عنوانه ب ایگلخانه
 بر اجتماعی و اقتصادی مختلف عوامل اثر بررسی به متعددی

 کربن اکسیدید گاز انتشار ویژه به و ایگلخانه گازهای انتشار
 که متغیرهایی از یکی اما .(Shahbaz et al., 2012) اندپرداخته

 انتشار بر موثر عامل ترینمهم عنوانه ب مطالعات این بیشتر در
 است. انرژی مصرف گرفته، قرار بررسی مورد کربن اکسیددی گاز
 سه به را زمینه این در شده انجام مطالعات توانمی اساس این بر

  نمود. بندی تقسیم اصلی دسته
 انرژی، عانوا به توجه بدون که است مطالعاتی شامل اول گروه

 مدل مستقل یرمتغ عنوانه ب را انرژی هایحامل مجموع مصرف
 بر انرژی مصرف تاثیر هاهمطالع این بیشتر در اند.گرفته نظر در

 (Shabaz است آمده دستهب مثبت گلخانه گازهای انتشار میزان

et al., 2014; Farhani & Shahbaz, 2014; Al-Mulali 

& Özturk, 2015; Kasman & Duman, 2015; 

Magazzino, 2016; Shabaz et al., 2016; Ahmad et 

(al., 2016.. 
 مهم منبع فسیلی هایسوخت مصرف ،هاهمطالع از دوم گروه در

 شمار به جهانی گرمایش اصلی عامل و ایگلخانه گازهای انتشار
 مصرفی انرژی در منابع این سهم کاهش که طوری به آید،می

 کربن اکسید دی گاز انتشار کاهش جهت در ایکنندهتعیین نقش
 مصرف ارتباط هاعهمطال این در دیگر بیان به است. داشته

 دسته ب مثبت ایگلخانه هایگاز انتشار و فسیلی هایسوخت
 (& Baek & Kim, 2013; Baconاست آمده

Bhattacharya, 2007; Sheinbaum et al., 2011; 

(Shahbaz et al., 2013; Saboori et al., 2017. 

 هایانرژی مصرف تاثیر بررسی به ،هاهمطالع از سوم گروه در
 این در اند.پرداخته ایگلخانه هایگاز انتشار بر تجدیدپذیر و پاك

 انتشار و تجدیدپذیر انرژی مصرف میان رابطه هاهمطالع از دسته
 بلندمدت، و مدتکوتاه زمانی هایدوره در ایلخانهگ گازهای

 ( ;Tiwari, 2011 است شده ارزیابی دارمعنی و منفی

Sulaiman et al, 2013; Bilgili et al, 2016; Mert & 

(Bölük, 2016; Zoundi, 2017. 

 بر تجدیدپذیر هایانرژی مصرف اثر ،(Tiwari 2011) جمله از
-2881 دوره طی را هند در بنکر اکسیددی گاز انتشار میزان

 مصرف افزایش که داد نشان مطالعه نتایج نمود. بررسی 1301

 ایگلخانه گازهای انتشار میزان کاهش موجب تجدیدپذیر هایانرژی
 همچنین است. ناچیز عوامل، سایر با مقایسه در آن تاثیر اما شود،می

 اندکی همس تجدیدپذیر انرژی مصرف که داد نشان نیز واریانس تجزیه
 (Sulaiman et al., 2013) دارد. شده بینیپیش واریانس خطای در

 گازهای انتشار میزان بر را تجدیدپذیر هایانرژی مصرف تاثیر
 بررسی مورد 1308-2883 دوره طی مالزی کشور در ایگلخانه

 هایوقفه با توضیحی خود روش از مطالعه این در دادند. قرار
 الکتریکی انرژی تولید میزان و دش استفاده (ARDL) گسترده

 هایانرژی از شاخصی به عنوان تجدیدپذیر انرژی منابع توسط
 یک که داد نشان مطالعه نتایج شد. گرفته درنظر تجدیدپذیر

 مصرف میان مدت بلند و مدتکوتاه در منفی و معکوس رابطه
 دارد. وجود ایگلخانه گازهای انتشار و تجدیدپذیر هایانرژی

(Bilgili et al., 2016)، بر تجدیدپذیر هایانرژی مصرف اثر 
 را کوزنتس یزیست محیط منحنی قالب درزیست محیط کیفیت

 (9)توسعه و اقتصادی همکاری سازمان عضو کشور 11 برای
(OECD) دادند. قرار بررسی مورد 1311-2818 زمانی بازه در 

 که داد نشان کوزنتس، منحنی وجود تایید ضمن مطالعه نتایج
 و تجدیدپذیر هایانرژی مصرف میان دارمعنی و منفی رابطه یک

 ( ,Mert & Bölük دارد. وجود کربن اکسیددی گاز انتشار میزان

 مستقیم گذاریسرمایه تاثیر کوزنتس، منحنی مبنای بر ،2016)
 گاز انتشار میزان بر را تجدیدپذیر هایانرژی مصرف و خارجی

 مورد (Kyoto) کیوتو پیمان عضو کشور 21 در کربن اکسیددی
 معکوس رابطه یک که داد نشان مطالعه نتایج دادند. قرار بررسی

 کربن اکسیددی گاز شارانت و تجدیدپذیر هایانرژی مصرف میان
 تجدیدپذیر هایانرژی مصرف اثر ،(Zoundi, 2017) دارد. وجود

 منتخب کشور 21 در کربن اکسیددی گاز انتشار میزان بر را
 نتایج داد. قرار بررسی مورد 1308-2812 دوره طی ییآفریقا

 مدتکوتاه در تجدیدپذیر هایانرژی مصرف که داد نشان مطالعه
 اما شود،می کربن اکسیددی گاز انتشار کاهش موجب بلندمدت و

 است. اندك هامتغیر سایر با مقایسه در آن تاثیر
 در که است آن از حاکی تحقیق پیشنه اجمالی بررسی

 فسیلی هایانرژی انواع از یکی بر بیشتر گرفته انجام هایهالعمط
 خال حاضر مطالعه در ،بنابراین است. شده تمرکز تجدیدپذیر و

 درآمدهای به )متکی اوپک کشورهای مجموعه دو برای فوق
 .شودمی داده پوشش نفتی ذخایر فاقد آسیایی کشورهای و نفتی(
 به و هاهمطالع اکثر خالف بر مطالعه این در فوق، موارد بر عالوه
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 سوم توان فرم از ،(Lopez et al., 2014) مطالعه از پیروی
 است. شده استفاده مستقل رمتغی به عنوان داخلی ناخالص تولید
 میان ارتباط خصوص در را بیشتری احتمالی روابط مدل این

 نماید.می بررسی کربن اکسیددی گاز انتشار و مستقل متغیرهای
 جزو داخلی، هایعهمطال منظر از حاضر همطالع بنابراین،

 شده یاد موارد مجموعه و است زمینه این در معدود هایهمطالع
 این در شده انجام مطالعات سایر با حاضر مطالعه تفاوت و نوآوری

 اثر ارزیابی به پژوهش این در ،بنابراین دهد.می نشان را زمینه
زیست محیط کیفیت بر تجدیدپذیر و فسیلی هایانرژی همزمان

 و نفتی( خایرذ )دارای اوپک عضو کشورهای مجموعه دو برای
 یهاسال زمانی محدوده در نفتی( ذخایر )فاقد آسیایی کشورهای

 شد. پرداخته میالدی 2819-1331
 

 هاروش و مواد
  مطالعه مورد منطقه

 و اوپک عضو کشورهای آماری جامعه دو پژوهش این در
 زمانی محدوده در آماری نفتی ذخایر فاقد آسیایی کشورهای

 گرفتند. قرار ارزیابی مورد میالدی 1338-2819 یهاسال
 عربستان ایران، از: عبارتند مطالعه این در اوپک عضو کشورهای

 عراق، نیجریه، کویت، الجزایر، عربی، متحده امارات عودی،س
 وابستگی کشورهایی چنین اقتصاد که آنگوال و ونزوئال اکوادور،
 نفتی ذخایر فاقد آسیایی کشورهای دارد. نفتی ایرذخ به شدیدی

 مالزی، هند، جنوبی، کره ژاپن، چین، از: عبارتند مطالعه این در
 عدم جهت از که آذربایجان و ارمنستان ترکیه، قبرس، تایلند،
 قرار اوپک عضو کشورهای مقابل نقطه در نفتی ذخایر وجود
 ندارد. فسیلی ابعمن به وابستگی کشورهایی چنین اقتصاد و دارند
 حضور منطقه این در دیگری کشورهای که است ذکر به الزم
  شدند. حذف منتخب نمونه از هاداده نقص دلیل به که دارند

 
 نظری مبانی

 هایانرژی اقتصادی، رشد تاثیر بررسی منظور به مطالعه این در
 از زیستمحیط کیفیت بر تجدیدپذیر انرژی و فسیلی

 شد استفاده زمانی سری هایداده حسب رب و زیر هایشاخص
(Bölük & Mert, 2014). 

(1) 

2 ( , , )t t t tCO f GDP EC RE 

 در تن حسب بر و کربن دیاکسید گاز انتشار :2CO آن در که
 رشد از معیاری به عنوان) یداخل ناخالص دیتول :GDP ،سال

 مصرف : EC،خرید قدرت برابری و دالر برحسب و اقتصادی(
 مصرف کل در فسیلی منابع سهم از عبارتست و فسیلی یانرژ

 سهم از عبارتست و تجدیدپذیر انرژی مصرف :REC و انرژی
 روابط .(WDI, 2016) انرژی مصرف کل در تجدیدپذیر منابع

 ،کربن دیاکسید گاز انتشار و یداخل ناخالص دیتول بین احتمالی

 لمد در یداخل ناخالص دیتول متغیر مختلف هایفرم به بستگی

 در افزایش که رودمی انتظار .(Dinda, 2004) دارد آلودگی انتشار
 کربن اکسیددی گاز انتشار در افزایش به منجر فسیلی انرژی مصرف

 همچنین باشد. مثبت EC متغیر ضریب عالمت گرید یعبارت به شود؛
 میزان پذیر، تجدید انرژی مصرف در افزایش با که است این بر انتظار
 عالمت دیگر عبارت به و یابد کاهش کربن اکسیددی گاز شارانت انتشار

 .(Bölük & Mert, 2014) باشد منفی REC متغیر ضریب

 های)داده مطالعه در استفاده مورد هایداده ماهیت به توجه به
 در است. گرفته صورت هاداده تلفیق قابلیت آزمون ابتدا پنل(
 ;& Abrigo & Love, 2015) Love مطالعه به توجه با ادامه

2006 Zicchino,( برداری رگرسیون خود مدل از (VAR)(0) در 

 مورد متغیرهای میان در علی روابط آزمون برای دیتا پنل قالب
 رگرسیونی خود مدل از تلفیقی مدل این .شد پرداخته مطالعه
 هستند، درونزا سیستم این در متغیرها تمامی که متعارف برداری

 و متغیرها میان علی رابطه تایید فرض با است. دیتا پنل روش با
 متغیرهاست. ایستایی بررسی بعدی مگا (،1) رابطه

 صورت در زمانی سری هایمدل همانند نیز ترکیبی هایمدل در
 خواهد مصداق ساختگی رگرسیون مسئله متغیرها بودن ایستا غیر

 هواسط به زمان متغیر وجود از ناشی باال 2R مشاهده و داشت
 (.Gujarati, D. 2004) باشدنمی متغیرها بین حقیقی ارتباط

 تضمین جهت ترکیبی هایداده واحد ریشه آزمون کاربرد بنابراین
 پژوهش این در بود. خواهد ضروری امری نتایج اعتبار و صحت

 (Levin ایستایی آزمون دو از متغیرها ایستایی بررسی منظور به
(et al., 2002; Im et al., 2003 است. شده استفاده 

 دجوو هاداده در حدوا یشهر دجوو بر مبنی یهداشو که مانیز
 تعیین نیز و ذبکا نگرسیور عقوو از پرهیز ایبر ،باشد شتهدا

 واقع مفید تواندیم همجمعی روش ،متغیرها بین تبلندمد رابطه
 ستا آن یجمعهم یهالیتحل و هیتجز در نکته نتریمهم شود.

 کی شتندا و مانیز یهایسر یشترب دنبو ستایا ریغ دوجو با که
 که ستا ممکن تبلندمد در کاهشی یا یشیافزا فیدتصا روند
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 در .باشند ندرو ونبد و یستاا ارههمو متغیرها از خطی ترکیب یک
 بطروا ینا یجمعهم یهالیتحل و هیتجز از دهستفاا با واقع

 رتقد یدارا پنل جمعیهم یهانموآز .شوندیم کشف تبلندمد
 مقطع هر یابر یجمعهم یهانموآز به نسبت یبیشتر رعتباا و

 دوره که یطیاشر در حتی هاآزمون ینا .ستا گانهاجد صورت به
 استفاده تیقابل باشد کوچک نیز نمونه ازهندا و مدتکوتاه مانیز
 آزمون منظور به پنل هایداده در .(Baltagi, 2008) دارند را

 Pedroni, 2004; Kao,) (1999 هایروش از جمعیهم رابطه

 شود.می استفاده
 روش دو هر از جمعیهم رابطه آزمون منظور به پژوهش این در

 آزمون دو هر نتایج چهچنان است. شده استفاده کائو و پدرونی
 داربر تخمین یبعد مگا نماید، تایید را بلندمدت رابطه وجود

 .ستا همجمعی
 قرار استفاده مورد پنل همجمعی داربر نتخمی ایبر رویکرد دو

 (1)شدهاصالح تمربعا قلاحد روش از دهستفاا اول دیکررو .گیردمی

(FMOLS) توسط که ستا (Pedroni, 2000) تخمین ایبر 
 دوم رویکرد ست.ا هشد معرفی پنل همجمعی تبلندمد بطروا

 ستا DOLS((1)( پویا معمولی تمربعا قلاحد روش از دهستفاا

 کنشوا ،معمولی تمربعا قلاحد روش در تعدیالتی لعماا با که
 مورد را مستقل یمتغیرها اتتغییر به نسبت بستهوا متغیر یک
 (Stock & Watson, 2004) توسط و دهدیم ارقر یبررس

 با مقایسه در روش دو ینا یهاتیمز نیترمهم از شد. معرفی
 یهامونهن در که ستا ینا همجمعی داربر یهازنندهتخمین یگرد

 کندیم یجلوگیر نهمزما رشتو دیجاا از ،شتهدا دبررکا کوچک
  .ستا رداربرخو لنرما مجانبی یعزتو از و

 جهت مناسب رویکرد تعیین و تبلندمد رابطه بررسی از پس
 (Wald Test) هایآزمون چارچوب در جمعی،هم بردار تخمین

 و دوم درجه خطی، هایمدل میان در الگو بهترین انتخاب به
 پرداخت: خواهیم آلودگی انتشار سوم درجه
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(0) 
 

 به t و i سیاند است. یعیطب تمیلگار معرف Ln روابط، این در
 رابطه مطابق متغیرها بقیه .دهندیم نشان را زمان و کشور بیترت

 ضاتیمفرو چنین دارای متغیرها ضرایب شوند.می تعریف (1)
 بین ایرابطه هیچ یعنی ؛باشد γ 2= γ 1γ =09 = اگر است:
 یک γ 2 γ =09 = و 01γ < اگر ندارد، وجود آلودگی و درآمد
 آلودگی و درآمد بین خطی رابطه یا افزایشی یکنواخت رابطه
 رابطه یک باشد، γ 2γ =9 = 0 و 1γ< 0 اگر دارد، وجود

 و 1γ> 0 اگر است، برقرار آلودگی و درآمد بین کاهشی یکنواخت
0 > 2γ 09  = وγ ،رابطه یک باشد U و درآمد بین برعکس 

 )نقطه بحرانی نقطه یک در رودیم انتظار و دارد وجود آلودگی
 و 2γ >0  و 1γ < 0 اگر کند، تغییر آالینده انتشار روند بازگشت(

0 = 9γ ،رابطه یک باشد U وجود آلودگی و درآمد میان شکل 
 از یاجمله چند کی باشد، 9γ >0  و 2γ <0  و 1γ> 0 اگر دارد،
 برقرار آلودگی و درآمد میان شکل N رابطه یک و سه درجه
 ایجمله چند یک باشد، 9γ > 0 و 02γ  < و 1γ 0 > اگر است،

 یآلودگ و درآمد میان برعکس شکل  Nرابطه یک و سه درجه از
 .(Dinda, 2004)  دارد وجود

 برآورد (0) آلودگی انتشار مدل لیک فرم ابتدا در منظور این به
 آماره با (0) و (9) مدل دو بین انتخاب منظور به سپس شود.می
F شودمی آزمون (1) رابطه: 

(1)   0 3

1 3

0

0

H

H





 

 
  

 
 داشت: خواهیم کلی حالت دو

 و شودمی انتخاب (0) مدل ،0H هفرضی رد فرض با اول: حالت
 (،0) و (2) هایمدل میان از الگو بهترین انتخاب جهت دامها در

 رابطه  Fآماره با (0) آلودگی انتشار مدل کلی فرم برآورد از پس
 :شودمی آزمون (1)

(1)   0 2 3

1 3 3

0

0

H

H

 

 

  

  
 

 
 و شودمی انتخاب (0) مدل (،1) رابطه در 0H فرضیه رد فرض با
 بهترین عنوان به (2) آلودگی انتشار خطی فرم صورت نای غیر در

 شود.می تعیین الگو
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 (9) مدل ،(1) رابطه در 0H فرضیه رد عدم فرض با دوم: حالت
 میان از الگو بهترین انتخاب جهت ادامه در و شودمی انتخاب

 (1) بطهرا  Fآماره با (9) مدل برآورد از پس (،9) و (2) هایمدل
 شود:می آزمون

(1)   0 2

1 2

0

0

H

H





 

 
 

 
 انتخاب (9) مدل (،1) رابطه در 0H فرضیه  رد فرض با و

 به (2) آلودگی انتشار خطی فرم صورت این غیر در و شودمی
 .(Gujarati, 2004) شودمی تعیین الگو بهترین عنوان

 
 هاداده

 اکسیدانتشاردی شامل پژوهش این در استفاده ردمو متغیرهای
 مصرف و فسیلی انرژی مصرف داخلی، ناخالص تولید کربن،
 برای و هستند زمانی سری صورت به تجدیدپذیر انرژی

 در نفتی ذخایر فاقد آسیایی کشورهای و اوپک عضو کشورهای
 بانک هایداده پایگاه از میالدی 1331 – 2819 هایسال طی

 این در آماری هایتحلیل تجزیه منظور به د.ش ستخراجا جهانی
 استفاده EVIEWS9 و STATA14 افزارهای نرم از مطالعه

 شد.
 

 هایافته

 ابتدا ،مطالعه این در استفاده مورد هایداده ماهیت به توجه به
 دو انجام راستا این در گرفت. صورت هاداده تلفیق قابلیت آزمون
 به همگنی آزمون است. اهمیت زیحا هاسمن و همگنی آزمون
 حالت با (Pooled Data) مبداها از عرض برابری تعیین منظور
 F آماره کمک به و است (Panel Data) مبدا از عرض در تفاوت
 روش بین انتخاب منظور به نیز هاسمن آزمون شود.می انجام
 دو هر نتایج که گیردمی صورت تصادفی اثرات و ثابت اثرات
 است. شده آورده (1) جدول در آزمون

 

 هاسمن و همگنی آزمون نتایج (:1) جدول

 هاسمن آزمون همگنی آزمون
 (2χ) آماره (TESTF) آماره

119/081*** )8/888( (081/8) 238/2  

 و 1 ،18 سطح در داریمعنی ترتیب به ***،**،)* مطالعه هاییافته :خذام
 .(است درصد 1

 
 با برابر (1) جدول نتایج ابقمط همگنی آزمون آماره مقدار
 سطح در آماره بودن دارمعنی به توجه با آمد. بدست 081/119

 و شودمی رد مبداءها از عرض برابری فرضیه درصد، یک احتمال
 نتایج به توجه با همچنین شود.می برآورد پنل صورته ب مدل

 دارمعنی محاسباتی دوکای آماره (،2) جدول در هاسمن آزمون
 تصادفی اثرات روش کارگیری به بر مبنی صفر فرضیه و نیست

 اثرات روش از مدل ضرایب برآورد منظور به و است نشده رد
 رهیافت اساس بر ادامه در .شودمی استفاده تصادفی

 میان علی رابطه بررسی به (PVAR) پنلی برداری خودرگرسیون
 شودمی مشاهده (2) جدول در که همانطور شد. پرداخته متغیرها

 رشد وزیست محیط کیفیت هایشاخص بین ایطرفه دو رابطه
 بررسی که حاضر مطالعه هدف به توجه با دارد. وجود اقتصادی

 بر تجدیدپذیر و فسیلی انرژی مصرف ،اقتصادی رشد اثرات
 نشان متغیرها بین علی رابطه بررسی نتایج است، آلودگی انتشار

 متغیر عنوان به تواندمی کربن اکسیددی انتشار متغیر که دهدمی
 و فسیلی انرژی مصرف ،داخلی ناخالص تولید متغیرهای و وابسته
 گرفته نظر در توضیحی متغیر عنوان به پذیرتجدید انرژی مصرف
 برداری رگرسیونی خود مدل در پایداری شرط بررسی نتایج شوند.
 شده محاسبه ویژه مقادیر که دهدمی نشان (1) نمودار در پنلی
 و گرفته قرار شده مشخص محدوده در برآوردی هایدلم برای

 نماید.می مینات را پایداری شرط PVAR مدل دیگر عبارت به
 

 

 
 

 رگرسیون خود مدل پایداری بررسی نتایج (:1) نمودار

 (مطالعه هاییافته خذ:ام) پنل برداری
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 (PVAR )رهیافت مطالعه مورد متغیرهای بین علی رابطه (:2) جدول
 صفر فرض Chi2 آماره آزمون نتیجه

030/221 (888/8) رد  نیست. کربن دیاکسید انتشار علت داخلی ناخالص تولید 

993/119 (888/8) رد  .ستین کربن دیاکسید انتشار علت فسیلی انرژی مصرف 

199/018 (888/8) رد  .ستین کربن دیاکسید انتشار علت تجدیدپذیر انرژی مصرف 

101/131 (888/8) رد  نیست. داخلی ناخالص تولید علت کربن دیاکسید انتشار 

332/912 (888/8) رد  نیست. داخلی ناخالص تولید علت فسیلی انرژی مصرف 

111/11 (888/8) رد  نیست. داخلی ناخالص تولید علت تجدیدپذیر انرژی مصرف 

910/110 (888/8) رد  نیست. فسیلی انرژی مصرف علت کربن دیاکسید انتشار 

110/293 (888/8) رد  نیست. فسیلی انرژی مصرف علت داخلی ناخالص تولید 

818/298 (888/8) رد  نیست. فسیلی انرژی مصرف علت تجدیدپذیر رژیان مصرف 

138/102 (888/8) رد  نیست. تجدیدپذیر انرژی مصرف علت کربن دیاکسید انتشار 

200/211 (888/8) رد  نیست. تجدیدپذیر انرژی مصرف علت داخلی ناخالص تولید 

311/01 (888/8) رد  نیست. تجدیدپذیر انرژی مصرف علت فسیلی انرژی مصرف 
 مطالعه هاییافته خذ:ام                        

 

 رگرسیون یک برآورد برای هاآزمون ترینمهم از ایستایی آزمون
 تخمین در چیزی هر از قبل و است اعتماد قابل ضرایب با

 الزم زمانی سری هایمدل مانند نیز یترکیب هایداده هایمدل
 آزمون نتایج گیرد. قرار بررسی مورد متغیرها ایستایی است

 است. شده گزارش (9) جدول در مطالعه مورد متغیرهای ایستایی

 ایستایی آزمون دو هر اساس بر متغیرها تمامی داد نشان نتایج
(Levin et al., 2002) و (Im et al., 2003) نیمب صفر فرض 

 مورد متغیرهای و است نشده رد سطح در واحد ریشه وجود بر
 ایستا هاآن اول مرتبه تفاضل اما باشند.نمی ایستا سطح در نظر

 شوند.می ایستا گیریتفاضل بار یک با متغیرها تمامی و است
 

 مطالعه مورد متغیرهای ایستایی نتایج :(3) جدول

 متغیرها
 (IPS) شین و پسران ایم، (LLC) چاو و لین لوین،

 ایستایی وضعیت
 وقفه سطح وقفه سطح

 I(1) -110/1***(888/8) -111/8(211/8) -200/3***(888/8) -131/8(219/8) کربن دیاکسید انتشار لگاریتم

 I(1) -111/1* (818/8) 911/2(331/8) -911/2***(388/8) 281/1(001/8) داخلی ناخالص تولید لگاریتم

 I(1) -310/18***(888/8) -992/8(913/8) -812/13***(888/8) 101/9(333/8) فسیلی انرژی مصرف لگاریتم

 I(1) -302/1***(888/8) -212/8(931/8) -121/12***(888/8) 101/8(113/8) پذیر تجدید انرژی مصرف لگاریتم

 است.( درصد 1 و 1 ،18 سطح در داریمعنی ترتیب به )*،**،*** مطالعه هاییافته مأخذ:    
 

 جهینت توانیم رهایمتغ ییستایا جینتا به توجه با یکلطور به
 به ازین و بوده ییدتأ قابل کاذب ونیرگرس وجود شک که گرفت
 یجمعهم آزمون نتایج است. رهایمتغ نیب یجمعهم رابطه یبررس

 نیب آماره هفت نیب از که دهدیم نشان (0) جدول در پدرونی
 یک سطح در آماره( )چهار هاارهآم بیشتر ،یگروه درون و یگروه
 وجود عدم بر یمبتن صفر فرض توانیم و هستند داریمعن درصد
 در نیز کائو یجمعهم آزمون جینتا کرد. رد را یجمعهم بردار

 دجوو معد بر مبنی صفر هیضفر که است این گربیان (1) جدول
 رد قدرت با درصد کی یداریمعن سطح در یجمعهم داربر

 کائو و یپدرون یجمعهم آزمون دو هر جینتا یکل طور به .شودیم
 انتشار سرانه و بررسی مورد یرهایمتغ انیم بلندمدت رابطه وجود

 کنند.می ییدات را آلودگی
 از ترتیب به مدتکوتاه و بلندمدت رابطه برآورد منظور به ادامه در

 جهت و (ECM) خطا حیتصح مدل و (FMOLS) هایروش
 آزمون از (0 و 9 ،2) هایمدل میان از الگو بهترین انتخاب

(Wald Test)  انتخاب منظور به ابتدا در است. شده استفاده 
 نتایج و شودمی آزمون (1) رابطه F آماره با (0 و 9) مدل دو میان

  وضیحـت در (0) دلـم که دهدیـم نشان (1) جدول در ربوطهــم
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 است. (9) مدل از برتر آلودگی انتشار

 پدرونی جمعیهم آزمون نتایج (:4) جدول

 گروهی بین گروهی درون
 311/2 (330/8) گروهی RHO آماره -100/1 (001/8) پنل V آماره

 -131/0***(888/8) گروهی PP آماره 130/2 (301/8) پنل RHO آماره

 -920/1* (832/8) گروهی ADF آماره -011/0*** (888/8) پنل  PPآماره

   -811/2** (813/8) پنل  ADFآماره

 است.( درصد 1 و 1 ،18 سطح در داریمعنی ترتیب به )*،**،*** تحقیق هاییافته منبع:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 F آماره با (0) و (2مدل) دو بین انتخاب منظور به بعدی گام در
 دهدمی نشان (1) جدول در مربوطه نتایج و شد آزمون (1) رابطه

 آلودگی انتشار توضیح در الگو بهترین عنوان به (0) مدل که
 انتشار الگوی بهترین عنوان به (0) مدل تعیین از پساست.

 مصرف تصادی،اق رشد اثر مدتکوتاه و بلندمدت رابطه آلودگی،
 دو هر برایزیست محیط کیفیت بر تجدیدپذیر و فسیلی انرژی
 ذخایر فاقد آسیایی کشورهای و اوپک عضو شورهایک از دسته
 تحلیل و تجزیه مورد را آن نتایج ادامه در که شد برآورد نفتی
 دهیم.می قرار

 آلودگی انتشار مدل مدتکوتاه و بلندمدت برآورد از حاصل نتایج
 است. شده هیارا (3 و 0) هایولجد در اوپک عضو کشورهای

 تغییرات از درصد 33 از شیب است قادر آمده دست به تصریح
 استفاده مورد متغیرهای از استفاده با را آلودگی انتشار سرانه

 عنوان به توانیم را آمده دست به ضرایب مقادیر نماید. تشریح
 متغیرهای از یک هر به نسبت آلودگی انتشار سرانه کشش

 یپارامترها هیکل که است حیتوض به الزم .نمود تفسیر مربوطه
  .باشندیم ولا مرتبه تفاضل شکل به خطا حیصحت مدل

 

 مصرف تغیرم اثر که دهدمی نشان (3 و 0) هایولجد جینتا
 توضیح در ایعمده نقش اوپک عضو کشورهای در فسیلی یانرژ

 مصرف افزایش با رودیم انتظار که طوری به .دارد آلودگی انتشار
 شرایط، سایر بودن ثابت با درصد، یک میزان به فسیلی انرژی
 حدود ترتیب به مدتکوتاه و بلندمدت در آلودگی انتشار سرانه

 باالیی وابستگی به توجه با .یابدمی ایشافز درصد 31/8 و 11/1
 ذخایر ویژه به زیرزمینی منابع به اوپک کشورهای اقتصاد که

 انرژی داخلی مصارف از زیادی سهم که این و دارند نفتی
 نتایج این شود،می تامین فسیلی انرژی منابع از مذکور کشورهای

 دهد،یم نشان (0) جدول نتایج که همانطور نیست. انتظار از دور
 تاثیری خود، اندك نقش علیرغم تجدیدپذیر هایانرژی مصرف

 با رودیم انتظار که طوری به گذارد؛می آلودگی انتشار در منفی
 با درصد، یک میزان به تجدیدپذیر هایانرژی مصرف افزایش

 حدود بلندمدت در آلودگی انتشار سرانه شرایط، سایر بودن ثابت
 بهبود جهت در اندك تاثیر این .کند پیدا کاهش درصد 81/8

 منابع پایین بسیار سهم دلیل به عمدتازیست محیط کیفیت
 است. اوپک کشورهای انرژی مصارف تامین در تجدیدپذیر

 

 کائو جمعیهم آزمون ایجنت (:5) جدول

 -ADF                   (888/8)  ***811/0 آماره

 است.( درصد 1 و 1 ،18 سطح در داریمعنی ترتیب به )*،**،*** تحقیق هاییافته منبع:

 (4 و 3) مدل دو بین انتخاب منظور به (Wald Test) آزمون نتایج (:6) جدول
 F                   (891/8)  ***002/0 آماره

 است.( درصد 1 و 1 ،18 سطح در داریمعنی ترتیب به )*،**،*** مطالعه هاییافته

 (4 و 2) مدل دو بین انتخاب منظور به (Wald Test) آزمون نتایج (:7) جدول
 F                   (888/8)  ***190/19 آماره

 است.( درصد 1 و 1 ،18 سطح در داریمعنی ترتیب به )*،**،*** مطالعه هاییافته :نبعم
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  تجدیدپذیر و فسیلی انرژی مصرف اقتصادی، رشد اثر بلندمدت برآورد نتایج (:8) جدول

 اوپک عضو کشورهای در آلودگی انتشار بر

 است.( درصد 1 و 1 ،18 سطح در داریمعنی ترتیب به )*،**،*** مطالعه هاییافته مأخذ:

 

 در آلودگی انتشار بر تجدیدپذیر و فسیلی انرژی مصرف اقتصادی، رشد اثر خطای تصحیح مدل برآورد نتایج (:9)جدول

 اوپک عضو کشورهای

 است.( درصد 1 و 1 ،18 سطح در داریمعنی ترتیب به )*،**،*** مطالعه هاییافته خذ:ام
 

 وجود یدهنده نشان (3) جدول در خطا تصحیح جمله ضریب
 در ضریب این است. الگو متغیرهای بین دارمعنی بلندمدت رابطه
 به است. منفی عالمت دارای و دارمعنی رصدد 1 احتمال سطح
 انحراف درصد 11 حدود دوره هر در رودیم انتظار که یطور

 اثر اساس این بر شود. تعدیل بلندمدت، مسیر از مدتکوتاه رابطه
 نیم و یک حدود مدتکوتاه در آلودگی انتشار متغیر بر شوك یک
 مدتکوتاه رابطه آن از پس و انجامید خواهد طول به زمان دوره
  گرفت. خواهد قرار بلندمدت رابطه مسیر در نیز
 انتشار از یناش آلودگی میان بلندمدت رابطه (2) نمودار در
 ارائه اوپک عضو کشورهای برای سرانه درآمد و کربن دیاکسید

 طبیعی لگاریتم صورت به مقادیر نمودار این در است. شده

 میان شکل  Nرابطه یک شودمی مشاهده که طورهمان هستند.
 نمودار به توجه با .است برقرار آلودگی انتشار و اقتصادی رشد
 تقعر جهت دالر، 111/1191 سرانه درآمد سطح در یمیترس

 درآمد در ترتیب به منحنی این تقعر و شودیم عوض منحنی
 ابتدا در رو نیا از است. دالر 1/02180 و 113/918 با برابر سرانه

 سایر بودن ثابت با ،اقتصادی رشد و سرانه درآمد زایشاف با
 مرز از قبل تا وضعیت این .ابدییم افزایش آلودگی انتشار شرایط،
 سرانه رودیم انتظار آن از پس و دارد ادامه دالر، 113/918 درآمد
 که دارد ادامه زمانی تا روند این و یابد کاهش آلودگی انتشار
 آن بیشتر افزایش با و برسد دالر 1/02180 مرز به سرانه درآمد
 گیرینتیجه این کند. پیدا افزایش آلودگی انتشار رودیم انتظار

 احتمال t آماره معیار خطای ضرایب متغیر

 888/8 811/0 132/8 019/2*** داخلی ناخالص تولید اول توان

 881/8 -102/2 192/8 -912/8*** داخلی ناخالص تولید دوم نتوا

 891/8 111/2 881/8 108/8** داخلی ناخالص تولید سوم توان

 888/8 803/1 998/8 110/1*** فسیلی انرژی مصرف

 812/8 -311/1 890/8 -811/8* پذیر تجدید انرژی مصرف
Sum squared resied = 912/2  R-squared = 133/8  

SE. of regression = 129/8  Adjusted R- squared = 833/8  

SD. Dependent var = 211/1  Mean dependent var = 101/1  

 احتمال t آماره معیار خطای ضرایب متغیر

 899/8 109/2 191/8 919/1** داخلی ناخالص تولید سرانه اول توان اول مرتبه تفاضل

 113/8 -021/8 120/8 -819/8 داخلی ناخالص تولید سرانه دوم توان اول مرتبه تفاضل

 011/8 -111/8 881/8 -881/8 داخلی ناخالص تولید سرانه سوم توان لاو مرتبه تفاضل

 888/8 011/0 211/8 311/8*** فسیلی انرژی مصرف اول مرتبه تفاضل

 318/8 -811/8 821/8 -881/8 پذیر تجدید انرژی مصرف اول مرتبه تفاضل

 888/8 -111/3 810/8 -113/8*** خطا تصحیح جمله
001/1Durbin-Watson stat =  R-squared = 033/8  

SE. of regression = 338/8  Adjusted R- squared = 000/8  

SD. Dependent var = 190/8  Mean dependent var = 811/8  
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 .است سازگار (Lopez et al, 2014) مطالعه با آلودگی انتشار و سرانه درآمد میان رابطه شکل N بر مبنی
 

 
 اوپک عضو کشورهای در ودگیآل انتشار سرانه و اقتصادی رشد انیم بلندمدت رابطه (:2نمودار)

 مطالعه هاییافته مأخذ:                

 
 اقتصادی، رشد اثر مدتکوتاه و بلندمدت برآورد از حاصل نتایج

 در آلودگی انتشار بر تجدیدپذیر و فسیلی هایانرژی مصرف
 (11 و 18) هایولجد در نفتی ذخایر فاقد آسیایی کشورهای

 را آمده دست به ضرایب مقادیر نیز جا این در است. شده هیارا
 یک هر به نسبت آلودگی انتشار سرانه کشش عنوان به توانیم
 قادر آمده دست به تصریح و نمود تفسیر مربوطه متغیرهای از

 با را آلودگی انتشار سرانه تغییرات از درصد 30 از شیب است
 هایولجد جینتا نماید. تشریح استفاده مورد متغیرهای از استفاده

 در فسیلی یانرژ مصرف متغیر اثر که دهدمی نشان (11 و 18)
 نسبت کمتر مراتب به نقشی نفتی ذخایر فاقد آسیایی کشورهای

 که طوری به .دارد آلودگی انتشار توضیح در اوپک کشورهای به
 یک میزان به فسیلی انرژی مصرف افزایش با رودیم انتظار

 در آلودگی انتشار رانهس شرایط، سایر بودن ثابت با درصد،
 درصد 11/1 و 13/1 حدود ترتیب به مدتکوتاه و بلندمدت
 وابستگی عدم به توان می آن دالیل جمله از .کند پیدا افزایش
 انرژی منابع و کرد اشاره زیرزمینی منابع به کشورها این اقتصاد
 کشورهای به نسبت بیشتر ایهزینه صرف با بایستمی را فسیلی
 تامین در بیشتر هزینه این کنند. تامین واردات طریق از و اوپک
 انرژی مصارف از بیشتری بخش که شودمی منجر فسیلی منابع

 تجدیدپذیر منابع به اوپک کشورهای با قیاس در را داخلی
 مصرف دهد،می نشان نتایج که همانطور دهند. تخصیص

 عضو کشورهای از بیشتر مراتب به نقشی تجدیدپذیر هایانرژی
 انتظار که طوری به دارند؛ آلودگی انتشار کاهش جهت در اوپک

 یک میزان به تجدیدپذیر هایانرژی مصرف افزایش با رودیم

 در آلودگی انتشار سرانه شرایط، سایر بودن ثابت با درصد،
 درصد 11/8 و 99/8 حدود ترتیب به مدتکوتاه و بلندمدت

  .کند پیدا کاهش
 وجود دهنده نشان (11) جدول در خطا تصحیح جمله ضریب
 ضریب این است. الگو متغیرهای میان دارمعنی بلندمدت رابطه

 است. منفی عالمت دارای و دارمعنی درصد 1 احتمال سطح در
 انحراف درصد 10 حدود دوره هر در رودیم انتظار که یطور به

 در اساس این بر شود. تعدیل بلندمدت، مسیر از مدتکوتاه رابطه
 کشورهای در آلودگی انتشار متغیر بر شوك یک اثر مدتکوتاه

 عضو کشورهای از کمتر بسیار سرعتی با نفتی ذخایر فاقد آسیایی
 از پس و انجامید خواهد طول به زمان( دوره پنج از )بیش اوپک

 خواهد قرار بلندمدت تعادلی رابطه مسیر در مدتکوتاه رابطه آن
  گرفت.

 انتشار از یناش آلودگی میان بلندمدت رابطه (9) نمودار در
 فاقد آسیایی کشورهای برای سرانه درآمد و کربن دیاکسید

 صورت به مقادیر نمودار این در است. شده ارائه نفتی ذخایر
 یک شودمی مشاهده که طورهمان هستند. طبیعی لگاریتم

 .است برقرار آلودگی انتشار و اقتصادی رشد میان شکل Nرابطه
 201/1123 هسران درآمد سطح در یمیترس نمودار به توجه با

 نمودار در که طورهمان .شودیم عوض منحنی تقعر جهت دالر،
 عضو کشورهای در سرانه درآمد از ایبازه در شد، مشاهده (2)

 که آن حال و کردمی پیدا کاهش آلودگی انتشار سرانه ،اوپک
 آسیایی کشورهای در سرانه درآمد افزایش با (9) نمودار مطابق

 پیدا افزایش پیوسته طور به آلودگی انتشار سرانه ،نفتی ذخایر فاقد
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 اقتصادی، رشد افزایش با ابتدا در (9) نمودار مطابق کند.می
 تا وضعیت این .ابدییم افزایش نزولی روندی با آلودگی انتشار

 انتظار آن از پس و دارد ادامه دالر  201/1123 درآمد مرز از قبل
 کند. پیدا افزایش ودیصع روندی با آلودگی انتشار سرانه رودیم

 

  بر رتجدیدپذی و فسیلی انرژی مصرف اقتصادی، رشد اثر بلندمدت برآورد نتایج (:11)جدول

  نفتی ذخایر فاقد آسیایی کشورهای در آلودگی انتشار

 است.( درصد 1 و 1 ،18 سطح در داریمعنی ترتیب به )*،**،*** مطالعه هاییافته مأخذ:        

 

  بر تجدیدپذیر و فسیلی انرژی مصرف اقتصادی، رشد اثر خطای تصحیح مدل برآورد نتایج (:11)جدول

 نفتی ذخایر فاقد سیاییآ کشورهای در آلودگی انتشار

 است.( درصد 1 و 1 ،18 سطح در داریمعنی ترتیب به )*،**،*** مطالعه هاییافته مأخذ:

 
  نفتی ذخایر فاقد آسیایی کشورهای در آلودگی انتشار سرانه و اقتصادی رشد انیم بلندمدت رابطه (:3نمودار)

 مطالعه هاییافته مأخذ:           
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 احتمال t آماره معیار خطای ضرایب متغیر
 820/8 280/2 911/0 918/10** داخلی ناخالص تولید اول توان

 820/8 -218/2 321/8 -839/2** داخلی ناخالص تولید دوم توان

 810/8 912/2 899/8 808/8** داخلی ناخالص تولید سوم توان

 881/8 211/9 910/8 139/1*** فسیلی انرژی مصرف

 888/8 -109/1 819/8 -209/8*** پذیر تجدید انرژی مصرف
Sum squared resied = 119/1  R-squared = 300/8  

SE. of regression = 831/8  Adjusted R- squared = 302/8  

SD. Dependent var = 191/8  Mean dependent var = 081/1  

 احتمال t آماره معیار خطای ضرایب متغیر
 191/8 -121/8 211/18 -092/1 داخلی ناخالص تولید سرانه اول توان اول مرتبه تفاضل

 118/8 109/8 190/1 111/8 داخلی ناخالص تولید سرانه دوم توان اول مرتبه تفاضل

 128/8 -031/8 801/8 -828/8 داخلی صناخال تولید سرانه سوم توان اول مرتبه تفاضل

 888/8 100/1 111/8 111/1*** فسیلی انرژی مصرف اول مرتبه تفاضل

 888/8 -111/0 891/8 -112/8*** پذیر تجدید انرژی مصرف اول مرتبه تفاضل

 888/8 -100/0 800/8 -101/8*** خطا تصحیح جمله
819/2-Watson stat =  R-squared = 101/8  

SE. of regression = 018/8  Adjusted R- squared = 110/8  

SD. Dependent var = 819/8  Mean dependent var = 813/8  
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 گیرینتیجه و بحث
 هاییانرژ مصرف ،یاقتصاد رشد اثر ارزیابی به پژوهش نیا در

 آماری جامعه دو درزیست محیط کیفیت بر تجدیدپذیر و فسیلی
 در نفتی ذخایر فاقد آسیایی کشورهای و اوپک عضو کشورهای

 دو هر از حاصل نتایج و شد پرداخته 1331-2819 هایسال طی
 تبلندمد رابطه تایید از پس .شد مقایسه یکدیگر با آماری جامعه

 در جمعی،هم بردار تخمین جهت (FMOLS) رویکرد تعیین و
 در الگو بهترین انتخاب به (Wald Test) هایآزمون رچوبچا

 آلودگی انتشار سوم درجه و دوم درجه خطی، هایمدل میان
 فرم آماری، جامعه دو هر در که داد نشان نتایج و شد پرداخته

 در که است آن از حاکی پژوهش جینتا .دارد برتری سوم درجه
 و اقتصادی رشد میان شکل  Nرابطه یک آماری جامعه دو هر

 عضو کشورهای در که تفاوت این با است، برقرار آلودگی انتشار
 انتشار سرانه، درآمد از ایبازه در اقتصادی رشد افزایش با اوپک

 با نفتی ذخایر فاقد کشورهای در اما کند؛می پیدا کاهش آلودگی
 حال در پیوسته طور به آلودگی انتشار سرانه، درآمد افزایش
 مشاهده آلودگی کاهش آن از ایبازه هیچ در و است افزایش

 یدارا انتظار مطابق فسیلی یانرژ مصرف متغیر اثر شود.نمی
 عضو کشورهای در و است یآلودگ انتشار در یاثرگذار نیشتریب

 نفتی ذخایر فاقد آسیایی کشورهای به نسبت باالتری نقش اوپک
 هایانرژی مصرف مقابل، در .رددا آلودگی انتشار توضیح در

 مراتب به نقشی نفتی ذخایر فاقد کشورهای در تجدیدپذیر
 انتشار کاهش در اوپک عضو کشورهای به نسبت یبیشتر

 گزارش اساس بر دارند.زیست محیط کیفیت بهبود و آلودگی

 چهچنان (1)(IRENA) تجدیدپذیر هایانرژی المللی بین آژانس

 ساالنه ود،ش برابر دو 2898 سال تا تجدیدپذیر هایانرژی سهم
 خواهد همراه به اقتصادی جوییصرفه دالر تریلیون 2/0 تا

 پذیر، تجدید هایفناوری سهم شدن برابر دو واقع در .داشت
 میزان این و است گذاریسرمایه دالر میلیارد 238 ساالنه نیازمند
 جانبی عوارض و هاهزینه از کمتر برابر 11 تا 0 حدود در هزینه

 کاهش دیگر، عبارت به است. فسیلی یهاسوخت از استفاده
 تا 1288 حدود تواندمی کربن اکسیددی ویژه به هاآالینده انتشار
 باشد داشته همراه به جوییصرفه هاهزینه در دالر میلیارد 0288

(Saygin et al., 2015). تمامی که شودمی پیشنهاد ،بنابراین 
 سهم هک اوپک عضو کشورهای ویژه به مطالعه مورد کشورهای

 تامین فسیلی انرژی منابع از را خود انرژی مصارف از زیادی
 هایاتیمال و عوارض عوض نظیر هاییسیاست اتخاذ با کنند،می

 گذاریسرمایه و فسیلی هایسوخت از استفاده برزیست محیط
 کاهش به ،پاك هایانرژی جایگزینی جهت در بیشتر چه هر

 .نمایند یانیشا کمک یآلودگ انتشار
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