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چکيده
با توجه به رشد همزمان فعالیتهای صنعتی و آلودگی هوا ،بررسی رابطه متقابل این دو متغیر میتواند در برنامهریزی و تبیین سیاستهای
حفظ محیطزیست حایز اهمیت باشد .در این مقاله ،با استفاده از آزمون استاندارد علّیت گرنجر و آزمون علیت گرنجر هیشائو ،رابطه علّیت
بین انتشار گاز دیاکسیدکربن بهعنوان شاخص آلودگی هوا و ارزش افزوده بخش صنعت طی سالهای  1110الی  1139مورد بررسی قرار
گرفته است .دادههای این مطالعه ،از طریق دادههای سری زمانی در دوره زمانی  1110 -1139از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ،دادههای
بانک جهانی و ترازنامه انرژی ایران بهدست آمده است .براساس نتایج بهدست آمده از این مطالعه ،وجود رابطه علیت دو طرفه بین این دو
متغیر به اثبات میرسد .با توجه به تأثیر رشد بخش صنعت بر انتشار گاز دیاکسیدکربن ،پیشنهاد میشود صنعت کشور با ارتقای بهرهوری در
مصرف نهادهها به سمت تکنولوژیهای سازگار با محیطزیست حرکت کند.

کليد واژهها :آلودگی هوا ،صنعت ،علیت گرنجری ،روش هیشائو
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سرآغاز
پسماندها و ضایعات یک جزء الینفک هر نوع فعالیت اقتصادی
است که با افزایش سطح فعالیتها مقدار آنها نیز افزایش
مییابد .کره زمین سیستم بستهای از مواد است ،و جریان گردش
این مواد براساس قوانین ترمودینامیک انجام میشود ،بهطوریکه
مقدار مواد زاید ،پسماندها و ضایعات صنعتی در مجموع باید با
کل مقدار مواد خام ،مواد سوختی ،مواد غذایی ورودی به اقتصاد
(پس از کسر مواد انباشت شده بهعنوان موجودی انبار و مقادیر
بازیافت شده) برابر باشد .آلودگی در اقتصاد رو به رشد ،یک پدیده
فراگیر است .در بیشتر کشورها و بهویژه کشورهای در حال
توسعه رشد اقتصادی بهعنوان هسته مرکزی برنامهریزیها
قلمداد میشود .متأسفانه رشد اقتصادی مذکور پیامدهای ناگواری
بهویژه در زمینه محیطزیست بههمراه داشته است .زیرا ،بستر
بیشتر فعالیتهای اقتصادی ،محیطزیست است و در حقیقت
محیطزیست و رشد اقتصادی در ابتداییترین سطح به یکدیگر
وابسته هستند (شرزهای و حقانی .)1133 ،کشورهای در حال
توسعه بهسمت صنعتیشدن پیش میروند و این بدین معنی است
که پیامدهای محیطزیستی نیز افزایش خواهد یافت .بنابراین،
باید راهحلی برای کنترل رشد آلودگی پیدا نمود .بهطوریکه،
توسعه صنعتی محقق شده و محیطزیست نیز حفظ شود .همراه
با رشد صنعتی جوامع در دهههای اخیر ،روند آلودگی آب و هوا
افزایش یافته است .تغییرات آب و هوایی که بیشتر مربوط به
افزایش گازهای گلخانهای در جو است از نمونههای بارز در این
زمینه است (تقدیسیان و میناپور .)1132 ،گازهای گلخانهای به
دو دسته اصلی( )1که شامل ،CFCS ،N2O ،CH4 ،CO2
 SF6 ،PCFCSو گازهای گلخانهای فرعی( )2شامل ،SO2 ،NOX
 COو  NMVOCتقسیمبندی شدهاند .گازهای گلخانهای اصلی
اثر مستقیم گلخانهای دارند در صورتیکه گازهای گلخانهای
فرعی در اتمسفر زمین در واکنشهایی شرکت میکنند که منجر
به تولید گازهای گلخانهای اصلی میشوند (واثقی و اسماعیلی،
 .)1133از بین گازهای گلخانهای CO2 ،مهمترین آنهاست و
حدود  06درصد از آثار گلخانهای ناشی از فعالیتهای بشر مربوط
به انتشار  CO2میباشد .منبع اصلی انتشار این گاز احتراق
سوختهای فسیلی است که متأسفانه در حال حاضر ابزار اصلی
تولید انرژی در نظامهای اقتصادی صنعتی است .ارتباط مستقیمی
بین انرژی مصرفی در صنعت و مسایل محیطزیستی وجود دارد.

مصرف غیربهینه سوختهای فسیلی و مصرف نامناسب مواد
اولیه ،سبب میشود تا ضایعات و تلفات انرژی به ازای مقدار
مشخصی از تولید افزایش یابد .از بین بردن زبالهها و ضایعات نیز
موجب مصرف انرژی و مصرف انرژیهای فسیلی منجر به انتشار
گازهای گلخانهای و از جمله انتشار  CO2میشود .از طرفی ،رشد
پایدار در صنعت و کل اقتصاد ،نیازمند توان اکولوژیکی و
محیطزیست است و برای رشد پایدار باید محیطزیست را حفظ
کرد .بنابراین ،باید از طریق ابزارهای موجود ،آلودگی را در جهت
حفظ محیطزیست سالم کنترل نمود .بهنظر میرسد در صورت
حذف قانونهای محدودکننده استفاده از محیطزیست ،سرعت
رشد در کوتاهمدت افزایش یابد ،ولی در اینصورت شاهد رشد
پایدار نخواهیم بود .در ایران نیز رشد صنعتی از اهمیت زیادی
برخوردار است .بنابراین ،بررسی تأثیرات محیطزیستی افزایش
ارزش افزوده بخش صنعت ضروری است .توسعه بهمفهوم
استفاده حداکثری از توان منابع طبیعی با اتکاء به فناوریهای
نوین و منابع ارزان قیمت انرژی تا کنون به پیشرفتهای شگرفی
نایل آمده ،اما پیامدهای این توسعه ناپایدار بهصورت افزایش
میزان انتشار انواع آلودگیها در محیطزیست و تغییر اقلیم کلیه
ابعاد زندگی جوامع انسانی را تحت تأثیر قرار داده است .از اینرو،
دستیابی بهمفهوم توسعه پایدار در تالقی سه حیطه انرژی ،اقتصاد
و محیطزیست ،در گرو تغییر نحوه نگرش برنامهریزان بخش
انرژی کشور در حوزه محیطزیست خواهد بود .هدف از این
مطالعه ،بررسی رابطه علیت میان ارزشافزوده بخش صنعت و
میزان انتشار آلودگی و تخریب محیط زیست در ایران است .با
توجه به این که در حدود  06درصد از انتشار گازهای گلخانهای
ناشی از فعالیتهای بشر مربوط به انتشار گاز است( ،ترنر و
همکاران ،)1139 ،در این مطالعه نیز میزان انتشار گاز
دیاکسیدکربن در ایران بهعنوان مهمترین عامل آلودگی مورد
بررسی قرار گرفته است.
مطالعات فراوانی در خصوص رابطه رشد اقتصادی ،رشد صنعتی و
آزادسازی تجاری کاالهای صنعتی با انتشار گازهای گلخانهای
انجام پذیرفته است .رابطه علّی پویا بین مصرف انرژی ،تولید و
انتشار گاز  CO2در کشور فرانسه طی سالهای 1906 -2666
بررسی شد .نتایج این بررسی نشان میدهد که رشد اقتصادی،
علت بلند مدت مصرف انرژی و آلودگی محیطزیست بوده و یک
رابطه علّی یکطرفه از سوی مصرف انرژی به رشد تولید در

بررسی وجود رابطه علّیت میان رشد بخش صنعت و آلودگی هوا ...

52

کوتاه مدت برقرار است .همچنین ،یافتههای این مطالعه نشان
میدهد که با افزایش استفاده از انرژی ،انتشار گاز  CO2افزایش
مییابد ) .(Ang, 2007عوامل تعیینکننده آلودگی محیطزیست
در پاکستان طی سالهای  ،1931-2662مورد مطالعه قرار گرفته
است .یافتههای اصلی این تحقیق بیانگر این است که افزایش در
تولید ناخالص داخلی و شدت استفاده از انرژی سبب افزایش
آلودگی محیطزیست (انتشار گاز دیاکسیدکربن) شده است
) .(Alam et al., 2007رابطه علّی بلندمدت میان تولید ناخالص
داخلی  ،GDPشدت انرژی( )1و انتشار  CO2برای دوره -2663
 1933در کشور یونان مورد مطالعه قرار گرفته است .در این
مطالعه ،با استفاده از آزمونهای همجمعی یوهانسن و علّیت
گرانجر( )1و یک مدل تصحیح خطای برداری ) (VECMچند
متغیری به آنالیز این روابط پرداخته شده است .نتایج تحقیق
نشان میدهد که یک مجموعهای از روابط علّی یکطرفه و دو
طرفه میان سریهای مورد بررسی وجود دارد )Hatzigeorgiou
.(et al., 2011
اما ،مطالعات دیگری در تکامل این نظریه وجود داشته که نهتنها
مورد قبول بانک جهانی بلکه مورد قبول کشورهای بسیاری نیز
قرار گرفته است .این مطالعات ،مبتنی بر این نظر است که رشد
اقتصادی بهجای آن که محیطزیست را تهدید نماید ،میتواند به
بهبود کیفیت آن کمک کند .بهعبارت دیگر ،بهتدریج که رشد
اقتصادی باعث افزایش کاالها و خدمات میشود ،انگیزههای
حمایت از محیطزیست نیز تقدم بیشتری یافته و اهمیت آن در
برنامههای سیاسی بیشتر افزایش مییابد .این نظریه براساس
بررسیهای متعدد صورت گرفته نظیر مطالعات )& Selden
 ،(Panayotou, 1993; Song, 1992که هر یک از این
مطالعات بر این نکته تأکید دارند که رشد اقتصادی یک عامل
ضروری برای بهبود کیفیت محیطزیست میباشد .از طرفی
افزایش استفاده از انرژیهای پاک ،ضمن افزایش رشد اقتصادی،
منجر به کاهش انتشار گاز دیاکسیدکربن شده است.
در مطالعهای دیگر ،رابطه آلودگی هوا ،آلودگی آب ،مصرف انرژی
و رشد اقتصادی در ایران در دوره  1129-1131مورد بررسی قرار
گرفته است .نتایج این مطالعه ،بیانگر وجود سه رابطه علی
یکطرفه از نشر دیاکسیدکربن به درآمد سرانه ،از نشر
دیاکسیدکربن به سرانه مصرف انرژی و از سرانه مصرف انرژی
به آلودگی آب است .فرضیه کوزنتس برای نشر دیاکسیدکربن،
درآمد سرانه ،آلودگی آب ،سرانه مصرف انرژی رد میشود و برای

رابط نشر دیاکسیدکربن ،سرانه مصرف انرژی رد نمیشود
(فطرس و نسریندوست .)1133 ،عوامل اقتصادی و اجتماعی
مؤثر بر انتشار سرانه دیاکسیدکربن در ایران مورد بررسی قرار
گرفت .برای برآورد مدل از روش همجمعی جوهانسون-
جوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری ) )2((VECMاستفاده
شد .نتایج حاصل از این مطالعه نشاندهنده وجود رابطهای مثبت
بین متغیرهای مستقل همانند مصرف انرژی ،رشد اقتصادی،
آزادسازی تجاری ،جمعیت شهرنشین و متغیر انتشار سرانه
دیاکسیدکربن در ایران است (بهبودی و همکاران.)1196 ،
همانطور که پیشینه تحقیقات نشان میدهد ،بین رشد اقتصادی و
آلودگی محیطزیست (انتشار گاز دیاکسیدکربن) رابطه وجود
دارد .در بسیاری مطالعات ،رشد اقتصادی ،در کل اقتصاد مدنظر
بوده و رابطه رشد بخشهای اقتصاد با آلودگی هوا بهطور مجزا
مورد بررسی قرار نگرفته است .از اینرو ،در مطالعه حاضر رابطه
علیت بین آلودگی محیطزیست و ارزش افزوده بخش صنعت
بهعنوان شاخص رشد صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است.
رابطه رشد اقتصادی -صنعتی و محيطزیست از منظر
نظری
هر چه رشد اقتصادی مستلزم استفاده بیشتر از مواد و انرژی
باشد ،آن گاه بهطور بالقوه آثار منفی محیطزیستی بزرگتری نیز
به همراه دارد .آثار محیطزیستی رشد اقتصادی در سالهای اخیر
توجه اقتصاددانان زیادی را به خود جلب کرده است و مقاالت
زیادی بهمنظور بررسی ارتباط بین تخریب محیطزیست و تولید
ناخالص ملی سرانه ارایه شده است .برای نخستین بار کوزنتس
ارتباطی را بهصورت  -Uمعکوس بین رشد درآمد و نابرابری
درآمد ارایه داد که بهعنوان منحنی کوزنتس شناخته میشود .وی
نشان داد که بهازای افزایش درآمد سرانه ،نابرابری درآمد نیز
افزایش مییابد و پس از نقطهای به نام نقطه چرخش در واقع
نابرابری درآمد شروع به کاهش میکند ) Kuznets & Simon,
 .(1995پس از آن اقتصاددانان عالقهمند به محیطزیست با
استفاده از نظریه ارایه شده توسط وی ،ارتباط بین رشد درآمد و
تخریب محیطزیست را با عنوان نظریه محیطزیستی کوزنتس
بررسی کردند (واثقی و اسماعیلی .)1133 ،در واقع منحنی
کوزنتس ) )0((EKCباید بهعنوان پدیده بلندمدت مورد بررسی
قرار گیرد .بهعبارت دیگر EKC ،مسیر توسعه یافته برای
اقتصادی است که در طول زمان در حال رشد است .یک طرز
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فکر که در سالهای اخیر مورد قبول صاحبنظران قرار گرفته
است ،این دیدگاه است که رشد اقتصادی ،بهجای آن که
محیطزیست را تهدید کند ،میتواند به بهبود آن کمک کند .به
این صورت که در ابتدا رشد اقتصادی و صنعتی سبب آلودگی
محیطزیست میشود .اما بهتدریج که رشد اقتصادی و صنعتی
سبب افزایش کاالها و خدمات شد ،انگیزههای حمایت از
محیطزیست نیز تقدم بیشتری یافته و اهمیت آن در برنامههای
سیاسی بیشتر میشود (پرمن و همکاران .)1133 ،بنابراین،
روشهای مختلفی برای کنترل آلودگیها بهوجود میآید که از
جمله می توان به جانشینی منابع ،ابداعات مربوط به فناوری و
تغییر الگوهای تقاضا هنگام تغییر قیمتهای نسبی و
سیاستهای تنبیهی و تشویقی اشاره کرد .اما شواهد تجربی،
فرضیه محیطزیستی کوزنتس را در تمامی مطالعات تایید
نمیکنند .علت این موضوع ،به نوع انتخاب شاخصهای آالینده،
فرم تابعی ،روش اقتصاد سنجی و متغیرهای توضیحی داخل
رگرسیون ،دوره زمانی لحاظ شده و تئوریهای در نظر گرفته
شده ،باز میگردد (فطرس و نسریندوست .)1133 ،برای فعالیت
صنعتی نیز میتوان منحنی کوزنتس را تصور نمود .بهاین صورت
که در ابتدای روند توسعه اقتصادی و رشد صنعتی ،با استفاده از
تکنولوژیهای ساده و استفاده گسترده از نهادههای تولید و رشد
سریع صنعتی ،آلودگی و انتشار گازهای گلخانهای به شدت
افزایش مییابد .پس از دستیابی به توسعه و رشد سریع صنعتی،
کمیابی منابع تولیدی ،ظرفیت محیطزیست در دفع پسماندها و
آلودگیها و تهدید سالمت جوامع را به سمت ارزشهای دیگری
سوق میدهد که ضمن حفظ رشد صنعتی و توسعه اقتصادی ،از
روند رو به رشد نابودی محیطزیست بکاهند .از اینرو ،بشر به
سمت جایگزینی منابع کمتر آالینده و استفاده از تکنولوژیهای
جدید در جهت کاهش آالیندگی حرکت میکند .بنابراین ،ابتدا
میزان آالیندگی و انتشار گازهای گلخانهای همراه با رشد صنعتی
افزایش مییابد و سپس با تغییر نگرش بشر نسبت به
محیطزیست و رشد اقتصادی ،به نقطه عطف رسیده و شروع به
کاهش میکند که این همان نظریه محیطزیستی کوزنتس
میباشد .با اینحال ،فعالیتهای اقتصادی و صنعتی متضمن
استفاده از منابع میباشد .براساس قانون ترمودینامیک استفاده از
منابع به تولید زباله و پسماند منجر میشود .فرضیه محیطزیستی
کوزنتس بیان میدارد که در سطوح پایین توسعهیافتگی کشورها
بهموازات رشد ،تخریب محیطزیستی بهسرعت افزایش مییابد.

بهطور عکس ،در کشورهای توسعهیافته ،با افزایش رشد اقتصادی
آسیب محیطزیستی کاهش مییابد (فطرس و نسریندوست،
 .)1133در این مورد یک دیدگاه وجود دارد که تشدید
سیاستهای محیطزیستی براساس فرضیه مأمن آالیندگی( )3که
توسط ) (Gallagher, 2004; Bhagwati, 1993مطرح شد،
مکانیابی مجدد صنایع ،تحرک سرمایه و الگوی تجاری بین
کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داده و به تبع آن میزان انتشار
آالیندگی را دستخوش تغییر میکند .بر اساس این فرضیه ،از
آنجا که کشورهای توسعهیافته سیاستهای محیطزیستی
شدیدی را نسبت به کشورهای در حال توسعه اعمال میکنند،
صنایع آلودهکننده فعال در کشورهای توسعه یافته ،عملیات و
فرایند تولید خود را از کشورهای خود به کشورهای در حال
توسعه با سیاستهای محیطزیستی ضعیف انتقال میدهند و به
این ترتیب کشورهای در حال توسعه به مأمنی برای جذب صنایع
آلودهکننده تبدیل میشوند .تبدیل کشورهای در حال توسعه به
مأمن صنایع آلودهکننده ،با توجه به دسترسی این کشورها به
مزیت نسبی قابل توجیه است .زیرا ،بر اساس نظریه مزیت نسبی،
کشور موردنظر در تولید کاالها و خدماتی تخصص پیدا خواهد
کرد که آن کاالها و خدمات را با هزینه نسبی کمتری نسبت به
کشورهای دیگر تولید کند و در مقابل کاالها و خدماتی را وارد
خواهد کرد که آن کاالها را بهطور نسبی با هزینه بیشتری نسبت
به کشورهای دیگر تولید کند .از اینرو هم چنان که وضع
استانداردهای محیطزیستی پایین در یک کشور بهعنوان منبع
مزیت نسبی مطرح و عاملی جهت انتقال صنایع آلودهکننده به
این کشورها محسوب شود ،در آن صورت فرضیه مأمن آلودگی
تایید میشود و از این رو است که آلودگی و انتشار گازهای
گلخانهای همراه با رشد صنعتی در کشورهای در حال توسعه در
حال افزایش است و در کشورهای توسعه یافته که از قوانین
محیطزیستی شدیدتری برخوردارند ،مقدار نسبی آلودگی همراه با
رشد صنعتی در حال کاهش است (کازرونی و فشاری .)1139 ،در
ادامه ،به برخی مطالعات که رابطه بخش صنعت و آلودگی
محیطزیست را بررسی کردهاند ،اشاره میشود.
رابطه بین آزادسازی تجاری و محیطزیست در صنایع تولیدی
آمریکا در مطالعهای بررسی گردید .نتایج این مطالعه نشان
میدهد که تأثیر آزادسازی تجاری بر کیفیت محیطزیست در
صنایع تولیدی این کشور بهمحلی و منطقهای بودن صنایع و یا
جهانی بودن صنایع بستگی دارد ) Fung & Meachler,
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 .(2007در مطالعهای دیگر ،با استفاده از تکنیک دادههای
تابلویی بهبررسی آثار مقیاس ،ترکیب و فناوری بر تخریب
محیطزیست در ایالتهای کشور چین طی سال 1991-2662
پرداخته شد .نتایج این مطالعه بیانگر این است که فرضیه
برخورداری از عوامل تولید( )3برای ایالتهای کشور چین تایید
شده و افزایش صادرات منجر به تخریب محیطزیست (انتشار
بیشتر آالیندههای محیطزیست نظیر  SO2میشود ) Shen,
 .(2008تأثیر صادرات صنعتی بر محیطزیست ایران طی
سالهای  1122-1132در مطالعهای مورد بررسی قرار گرفت .از
انتشار گاز دیاکسیدکربن بهعنوان شاخص آلودگی و روش
همانباشتگی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی برای بررسی
رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل استفاده شد .نتایج برآورد
مدل بیانگر این است که رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای
صادرات کاالهای صنعتی و شاخص آلودگی هوا برقرار بوده و
متغیرهای صادرات کاالهای صنعتی ،تولید ناخالص داخلی و
تراکم جمعیت تأثیر مثبت و معنیدار بر میزان انتشار گاز
دیاکسیدکربن دارند (کازرونی و فشاری.)1139 ،
در مطالعهای دیگر ،عوامل موثر بر انتشار گازهای گلخانهای در
اقتصادهای منتخب کشورهای صنعتی و کشورهای صادرکننده
نفت (اوپک) بررسی شد .نتایج این مطالعه حاکی از آن است که
اوالً شکل  Uوارون منحنی محیطزیستی کوزنتس برای
کشورهای مورد مطالعه ،از جمله ایران ،مورد تردید است .ثانیاً
نسبت ارزش افزوده تولیدات کارخانهای به ( GDPشاخصی از
توسعه صنعتی) ،نسبت تجارت به ( GDPشاخصی از اندازه
تجاری و باز بودن اقتصاد) ،و شدت انرژی (شاخصی از کارایی
مصرف انرژی) از عوامل کالن توضیحدهنده انتشار بهشمار
میآیند (درگاهی و بهرامی غالمی .)1196 ،بررسی رابطه علّی
میان انتشار دیاکسیدکربن ،ارزش افزوده بخش صنعت و مصرف
انرژی در ایران از دیگر مطالعاتی است که در داخل کشور انجام
پذیرفت .این مطالعه ،با استفاده از روش علیت گرنجر ،به بررسی
وجود یا فقدان رابطه علی بین دیاکسیدکربن ،ارزش افزوده
بخش صنعت و مصرف انرژی ،پرداخته است .نتایج حاصل نشان
داد که مصرف انرژی با انتشار دیاکسیدکربن و ارزش افزوده
بخش صنعت رابطه علی دارد .بهطوریکه افزایش مصرف انرژی
در ایران ،در سالهای مورد بررسی سبب افزایش انتشار
دیاکسیدکربن شده است .از سوی دیگر ،افزایش مصرف انرژی،

سبب افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و اشتغال نیز شده است
(بهبودی و همکاران.)1196 ،
یکی از ابعاد آلودگیهای بهوجود آمده ،انتشار گازهای گلخانهای
است که همانطور که قبال ذکر شد ،بیشترین میزان انتشار مربوط
به گاز دیاکسیدکربن است .به علت انتشار بیش از حد گاز CO2
از بخش انرژی و سوختن سوختهای فسیلی ،انتشار این گاز
یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر گرم شدن جهانی شناخته شده
است ) .(Friedl & Getzner, 2003هدف اصلی منحنی
کوزنتس بررسی رابطه بین آلودگی محیطزیست (انتشار گاز
 )CO2و رشد اقتصادی است .ولی باید عوامل دیگری نیز بر
وجود این رابطه دخالت داشته باشند .با توجه به این که ،نرخ
باالی تغییر ساختاری بخش جداناپذیر از فرایند رشد است و جزء
مهم این تغییر ساختاری عبارت است از :جابهجایی تدریجی
فعالیتهای اقتصادی از کشاورزی به صنعت میباشد و با توجه
به این که بیشترین میزان انتشار از بخش انرژی و سوخت
مصرفی در بخش صنعت و کل اقتصاد است ،بهنظر میرسد رشد
بخش صنعتی نقش قابل توجهی در انتشار گاز دیاکسیدکربن
داشته باشد که هدف این مطالعه اثبات این موضوع میباشد.
ميزان انتشار گاز دیاکسيدکربن در بخش صنایع
ایران
همانطور که اشاره شد ،یکی از مهمترین منابع آلودگی در
بخشهای اقتصادی کشور ،آلودگی هوا در اثر انتشار گازهای
آالینده ناشی از احتراق سوختهای فسیلی است .جدول (،)1
میزان و درصد انتشار گاز دیاکسیدکربن و هزینههای اجتماعی
آن توسط هر یک از بخشهای اقتصادی مصرفکننده انرژی در
سال  1196نشان داده شده است .آمارهای جدول ( ،)1بیانگر این
است که بیشترین میزان انتشار گاز دیاکسیدکربن توسط بخش
انرژی کشور است .در این میان بخش صنعت با سهم 10/0
درصدی در انتشار گاز دیاکسیدکربن بعد از بخشهای انرژی،
خانگی ،تجاری و عمومی و حمل و نقل در جایگاه چهارم قرار
دارد و کمترین مقدار انشار گاز دیاکسیدکربن مربوط به بخش
کشاورزی است.

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،6شماره  ،11پاییز و زمستان 1931
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جدول( :)1مقایسه ميزان و درصد انتشار گاز دیاکسيدکربن در
بخشهای اقتصادی ایران در سال ( 1931مأخذ :وزارت نيرو)1931 ،
انتشار CO2

بخشهای اقتصادی
خانگی ،تجاری و عمومی
صنعت
حمل و نقل
کشاورزی
بخش انرژی

هزینه اجتماعی انتشار CO2

مقدار

سهم

(تن)
111123293
33221232
121031139
11313601
132611122

(درصد انتشار)
22
10/0
21/1
2/0
12/1

با توجه به جدول ( ،)1بهلحاظ هزینههای اجتماعی انتشار گاز
دیاکسیدکربن بخش صنعت با وارد کردن  3631میلیارد ریال
هزینه اجتماعی ،در جایگاه چهارم قرار دارد .کمترین هزینه
اجتماعی مربوط به بخش کشاورزی میباشد .در جدول (،)2

سهم

(ميليارد ریال)

(درصد)
22
10/0
21/1
2/0
12/1

16009
3631
9932
1693
11303

مقدار انتشار گاز دیاکسیدکربن میزان رشد آن طی سالهای
 32 -39در بخشهای مختلف اقتصادی ایران گزارش شده
است.

جدول ( :)2ميزان انتشار گاز دیاکسيدکربن در بخشهای اقتصادی ایران
طی دوره ( 1991-93مأخذ :وزارت نيرو)1993 ،
بخشهای
اقتصادی
خانگی ،تجاری و
عمومی
صنعت
حمل و نقل
کشاورزی
بخش انرژی

1991

1991

1991

1993

1999

مقدار

مقدار

رشد

مقدار

رشد

مقدار

رشد

مقدار

رشد

(تن)

(تن)

(درصد)

(تن)

(درصد)

(تن)

(درصد)

(تن)

(درصد)

122309226

112112122

11/1

112693126

-2/1

113116022

2/2

111123293

-1/3

02121602
111266931
11111296
116123232

39193123
112262113
12216619
112313913

23/1
1/0
9/3
29/1

32929963
122211132
11131213
100306031

3/2
2/3
3/9
10/3

31302696
111916129
11002211
103012263

-1/2
9/0
1/3
6/2

33221232
121031139
11313601
132611122

1/1
-0/9
6/1
2/0

همانطور که از جدول ( )2مشاهده میشود ،مقدار انتشار گاز
دیاکسیدکربن در کلیه بخشهای اقتصادی ،با روند نامنظم رو
به کاهش است که با توجه به رشد اقتصادی کشور ،نشان از
بهبود بهرهوری مصرف انرژی در کشور دارد و یا بهدلیل رشد
تکنولوژی میزان انتشار دیاکسیدکربن کاهش یافته است .در
میان بخشهای اقتصادی ،بخش کشاورزی دارای روند کاهشی
شتابداری نسبت به سایر بخشها در روند رشد انتشار گاز
دیاکسیدکربن میباشد .بخش صنعت از سال  32تا  33دارای
نرخ رشد کاهشی بوده بهطوریکه در سال  33دارای نرخ رشد
منفی شده و نسبت به سال قبل مقدار کمتری گاز

دیاکسیدکربن منتشر کرده است .اما مجددا در سال  ،39به
میزان  % 1/1در انتشار گاز دیاکسیدکربن نسبت به سال 33
دارای رشد بوده است .بنابراین ،در بخش صنعت برای کنترل
آلودگی سیاست با ثباتی بهکار گرفته نشده است .بنابراین ،الزم
است ضمن بررسی رابطه آلودگی با رشد بخش صنعتی ،سیاستی
در پیش گرفته شود تا ضمن کاهش میزان آلودگی (کاهش
انتشار گاز دیاکسیدکربن) ،از روند رشد صنعتی کاسته نشود.
زیرا ،بخش صنعت نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال و تولید
ناخالص ملی دارد .در جدول ( ،)1میزان انتشار گاز دیاکسیدکربن
توسط هر یک از حاملهای انرژی مورد استفاده در بخش صنعت
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گزارش شده است.
جدول ( :)9ميزان انتشار گاز ( CO2تن) از مصرف انواع حاملهای انرژی
در بخش صنعت طی سالهای ( 91-93مأخذ :وزارت نيرو)1993 ،
1991

سال
سوخت
بنزین
نفت سفید
نفت گاز
نفت کوره
گاز مایع
گازطبیعی

33612
119660
3333023
13111122
222126
10231232

1991

1991
120331
219922
3312332
26229020
310333
13131022

با توجه به جدول ( ،)1بیشترین میزان انتشار گاز دیاکسیدکربن
در سالهای مورد بررسی در بخش صنعت ،مربوط به مصرف گاز
طبیعی میباشد و پس از آن نفت کوره و نفت گاز در ردههای
بعدی قرار دارند .در سالهای  32تا  ،33کمترین مقدار آلودگی
مربوط به مصرف بنزین و در سالهای  33و  39کمترین مقدار

111112
139613
9111231
21111021
363113
21610262

1993

1999

133163
22330
3212039
13131960
296916
01391261

199136
123619
3092223
26206913
031223
21209319

آلودگی مربوط به مصرف نفت سفید در صنعت بوده است .گاز
مایع نیز از سوختهای کمتر آلوده کننده در بخش صنعت
میباشد .برای مقایسه دقیقتر بین مقدار آالیندگی فرآوردههای
نفتی و گاز طبیعی ،میزان مصرف این حاملهای انرژی و مقدار
آالیندگی آنها در جدول ( ،)1گزارش شده است.

جدول ( :)4مقایسه ميزان مصرف حامل انرژی و گاز  CO2منتشر شده از آن در بخش صنعت
(واحدها ،مصرف حامل انرژی :ميليون بشکه معادل نفت خام و ميزان انتشار  :CO2تن( ،مأخذ :وزارت نيرو))1993 ،
سال
حامل
انرژی
فراوردههای نفتی
گاز طبیعی

1991
مصرف
انرژی
31
113/1

ميزان

1999
شاخص :مصرف

انتشار

CO2
energy

انرژی

11920322
21610262

101321
110112

01/2
129

CO2

در جدول ( ،)1از یک شاخص استفاده شد که بر اساس آن مقدار
انتشار گاز دیاکسیدکربن به ازای استفاده معادل یک میلیون
بشکه نفت خام از هر حامل انرژی را نشان میدهد .براساس این
شاخص ،با وجود این که فرآوردههای نفتی نسبت به گاز طبیعی
کمتر در صنعت استفاده میشوند ،اما به نسبت آلودگی بیشتری
ایجاد میکنند یعنی گاز  CO2بیشتری منتشر میکنند.
مواد و روشها
هدف این مقاله ،بررسی رابطه علّیت بین رشد بخش صنعت و
آلودگی هوا (میزان انتشار گاز دیاکسیدکربن) در اقتصاد ایران
است .برای این منظور ،از آزمون علیت گرنجری استاندارد و
آزمون علیت هیشائو استفاده شد .دادههای این مطالعه ،از طریق

ميزان

1993
شاخص :مصرف

انتشار

CO2
energy

انرژی

29931121
21209319

101321
111260

23/2
136/1

CO2

ميزان

شاخص:

انتشار

CO2
energy

20221199
01391261

101133
111236

CO2

دادههای سری زمانی در دوره زمانی  1110-1139از بانک
مرکزی جمهوری اسالمی و دادههای بانک جهانی برای انتشار
گاز دیاکسیدکربن بهدست آمده است .برای بررسی رابطه علّی
میان متغیرها ،ابتدا باید پایایی متغیرها را بررسی کنیم .زیرا که
بسیاری از متغیرهای سری زمانی پایا نیستند ) Samuelson,
 .(1971برای این منظور ،از آزمون دیکی -فولر ))9((ADF
تعمیم یافته استفاده میکنیم که اولین بار توسط )& Dickey
 (Dickey & Fuller, 1981; Fuller, 1979معرفی شد.
آزمون دیکی -فولر تعمیم یافته بهصورت زیر میباشد:
P

()1

Yt    1Yt 1  i Yt i   t
i 1

که در آن  Ytیک متغیر در دوره  tاست Yt-1 ،وقفه اول متغیر ،Y
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 ∆Yt-iتفاضل مرتبه iام و  εtجزء اخالل با میانگین صفر و
واریانس یک میباشد .فرض صفر ) (ρ=1عدم پایایی است و
اگر فرض صفر رد شود سری زمانی متغیر  Yپایا میباشد.
روشهای متفاوتی بهمنظور تعیین رابطه علیت در مطالعات
اقتصادی وجود دارد که در زیر بهاختصار به روشهای علیت
استاندار گرنجر و علیت هیشائو اشاره میشود که در این مطالعه
از آنها استفاده شده است.

سبب میشود که برآورد ناکارا باشد .بنابراین ،مشکل اصلی
آزمون استاندارد علیت گرنجری حساسیت فراوان نسبت به طول
وقفه است ،بهطوریکه طول وقفههای مختلف ،در بیشتر موارد،
نتایج متفاوتی را بهدنبال خواهد داشت .از اینروHisao, ) ،
 (1981برای حل این مشکل یک روش خود توضیح منظم()16
برای انتخاب طول وقفه بهینه برای هر کدام از متغیرها ارایه داد.
آزمون عليت گرنجر هيشائو

روش استاندار عليت گرنجر

) (Granger, 1969با استفاده از این واقعیت که آینده نمیتواند
علت حال یا گذشته باشد ،بیان میکند که چنانچه مقادیر جاری
) (Ytبا استفاده از مقادیر گذشته ) (Xtبا دقت بیشتری نسبت
بهحالتیکه از آن مقادیر استفاده نمیشود ،پیشبینی شود ،در این
صورت ) (Xtرا علیت گرنجری ) (Ytمیگویند .در آزمون علیت
گرنجری برای اینکه فرضیه « Xtعلیت گرنجری  Ytنیست»
آزموده شود؛ یک مدل خود توضیح برداری ) (VARبهشکل زیر
تشکیل داده میشود:
()2

k

k

i 1

i 1

Yt    iYt  i    i X t  i

اگر برای  i  0 ، i=1,2,…,kباشد ،در آن صورت Xtعلیت
گرنجری  Ytنیست .البته در این آزمون طول وقفه  kتا حدودی
انتخابی است (Geweke, 1984) .معتقد است که اعتبار آزمون
به رتبه مدل  VARو پایایی یا ناپایایی متغیرها بستگی دارد .اگر
متغیرها ناپایا باشند اعتبار این آزمون کاهش مییابدGranger,) .
 (1986بیان میکند که این آزمون زمانی معتبر است که متغیرها
همجمع نباشند (Granger, 1988) .معتقد است که در صورت
وجود یک بردار همجمعی بین دو متغیر ،علیت به مفهوم
گرنجری حداقل در یک جهت (یکطرفه یا دو طرفه) بین آنها
وجود خواهد داشت .بههر حال اگر چه آزمون همجمعی میتواند
وجود یا عدم وجود رابطه علیت گرنجری بین متغیرها را معین
کند ،اما نمیتواند جهت رابطه علیت را مشخص سازد.
نتایج آزمون علیت گرنجری نسبت به انتخاب طول وقفه بسیار
حساس است ،(Cheng & Lai, 1997) .نشان دادند که اگر
طول وقفه انتخابی ،کمتر از طول وقفه واقعی باشد ،حذف
وقفههای مناسب ،سبب اریب شده و اگر طول وقفه انتخابی
بیشتر از طول وقفه واقعی باشد ،وقفههای اضافی در مدل VAR

آزمون علّیت گرنجر هیشائو دارای دو مرحله است .در مرحله اول
مجموعهای از مدلهای خود رگرسیونی روی متغیر وابسته برآورد
میشود .در معادله رگرسیون اول ،متغیر وابسته یک وقفه خواهد
داشت و در رگرسیونهای بعدی بهترتیب یک وقفه اضافه خواهد
شد .در این مرحله m ،معادله برآورد خواهد شد و معادالت به
شکل زیر میباشند:
m

()1

Yt      iYt  i   it
i 1

که در آن Yt ،متغیر وابسته میباشد .انتخاب طول وقفه بر اساس
حجم نمونه و فرآیند اقتصادی است بهتر است mبه اندازه ممکن
بزرگ انتخاب کنیم .سپس برای هر معادله ،معیار خطای نهایی
پیشبینی ) (FPEبهصورت زیر محاسبه میشود:
()1

)T  m  1 ESS (m
.
T  m 1
T

FPE 

که در آن T ،حجم نمونه و  ESSمجموع مربعات نشانههای
پسماند( )11است .طول وقفه بهینه )* (Mطول وقفهای خواهد
بود که حداقل معیار خطای پیشبینی را ایجاد کند .در مرحله بعد،
تعداد وقفه بهینه متغیر بعدی تعیین میشود .در این مرحله ،با در
نظر گرفتن تعداد وقفه بهینه بهدست آمده در مرحله اول ،رابطه
رگرسیونی زیر برآورد میشود:
()2

n

*m

j 1

i 1

Yt     iYt i    j X t  j   2t

سپس معیار خطای نهایی پیشبینی برای هر دو معادله
رگرسیونی ) FPE(m*,nبه روش زیر محاسبه میشود:
FPE (m* , n) 

()0

)T  m*  n  1 ESS (m* , n
.
T  m*  n  1
T
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طول وقفه بهینه متغیر  Xطول وقفهای است که حداقل معیار
خطای پیشبینی را ایجاد کند .در این شرایط ،بهمنظور انجام
آزمون علّیت گرنجری مقایسه زیر انجام میشود:
اگر ) FPE (m* )  FPE (m* , nباشد Xt ،علت گرنجری Yt
نیست و اگر ) FPE (m* )  FPE (m* , nباشد Xt ،علت
گرنجری  Ytاست .شرط الزم برای انجام این آزمون آن است
که ،تمام متغیرها پایا باشند .در صورتیکه متغیرها ناپایا باشند،
ابتدا باید از آنها تفاضلگیری کرد تا پایا شوند و سپس از این

تفاضل پایا برای انجام آزمون استفاده کرد (شعبانی و همکاران،
.)1130
یافتهها
در بررسی رابطه بین سریهای زمانی ابتدا باید پایایی هر سری
را بررسی نمود .در جدول ( )2نتایج آزمون دیکی-فولر ارایه شده
است.

جدول ( :)1نتایج بررسی پایایی حاصل از آزمون دیکی-فولر
متغيرها
انتشار گاز )EC( CO2
ارزش افزوده بخش صنعت ()VI

در سطح
آماره τ
2/010
2/393

با توجه به جدول ( ،)2هر دو متغیر ناپایا هستند و هر دو متغیر
پس از یک بار تفاضلگیری پایا شدهاند و دو متغیر جمعی از
مرتبه یک ) I(1میباشند .بنابراین ،میتوان نتیجهگیری نمود که
ممکن است بین این دو متغیر رابطه بلندمدت وجود داشته باشد.

با یکبار تفاضلگيری
احتمال
1/666
1/666

آماره τ
-2/313
-1/222

احتمال
6/666
6/621

از اینرو از آزمون یوهانسن -جوسیلیوس برای بررسی وجود
همجمعی و رابطه بلند مدت استفاده شد که در جدول ( )0نتایج
آن ارایه شد.

جدول ( :)1نتایج حاصل از آزمون یوهانسن و جوسيليوس (آزمون اثر)
فرض (صفر) تعداد
رابطه بلند مدت
صفر
حداقل یک رابطه

مقدار ویژه

آماره اثر

مقدار بحرانی در

()Eigenvalue
6/111
6/616

()Trace
1/901
6/132

سطح  1درصد
12/192
1/311

سطح احتمال
6/312
6/211

(توجه :آزمون اثر وجود رابطه بلندمدت در سطح  2درصد را نشان نمیدهد)

بر اساس آزمون اثر ،وجود بردار همجمعی و رابطه بلند مدت در
سطح معنا داری  2درصد تایید نمیشود .با توجه به نظر
)( (Granger, 1986آزمون علیت زمانی معتبر است که دو متغیر

همجمع نباشند) ،حال میتوان علیت گرنجری بین دو متغیر را
بررسی کرد .نتایج آزمون استاندارد علیت گرنجری در جدول ()3
ارایه شده است.

جدول ( :)1نتایج آزمون استاندارد عليت گرنجری
تعداد
وقفه
1
2

سطح

تعداد

احتمال
6/61

مشاهدات
11
11
16
16

فرض صفر

آماره F

ارزش افزوده صنعت علیت گرنجری انتشار  CO2نیست

1/13

انتشار  CO2علیت گرنجری ارزش افزوده صنعت نیست

1/11

6/63

ارزش افزوده صنعت علیت گرنجری انتشار  CO2نیست
انتشار  CO2علیت گرنجری ارزش افزوده صنعت نیست

1/621
2/333

6/21
6/60
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با توجه به نتایج ،با دو وقفه رابطه از ارزش افزوده بخش صنعت
به انتشار  CO2تایید نمیشود اما رابطه از انتشار  CO2به ارزش
افزوده بخش صنعت در سطح  16درصد تایید میشود .اگر یک
وقفه در نظر گرفته شود ،رابطه دو طرفه میان انتشار گاز  CO2و
ارزش افزوده بخش صنعت در سطح  16درصد تایید میشود .با
توجه به عدم پایایی متغیرها ،از اعتبار آزمون کاسته میشود.
بنابراین ،در این مطالعه از آزمون علیت هیشائو نیز استفــاده شده

است.
در این آزمون ،مقدار وقفه بهینه متغیرها تعیین میشود و براساس
وقفه بهینه تعیینشده رابطه علیت تعیین میشود .چون متغیرها
در سطح پایا نبودند ،از تفاضل آنها برای تعیین معیار خطای
نهایی پیشبینی استفاده شد که نتایج آن در جداول ( 3و  )9ارایه
شده است.

جدول ( :)9بررسی رابطه عليت از ارزش افزوده صنعت به
انتشار گاز دیاکسيدکربن (تعيين )FPE
تعداد

معيار خطای نهایی پيشبينی

معادله تخمينی

FPE(1)= 1/30×163

ECt 1    ECt  2

1

FPE(2)= 1/30 ×163

ECt 1    ECt  2  ECt 3

2

FPE(3)= 1/60 ×163

ECt 1    ECt  2  ECt 3  ECt  4

1

وقفه

جدول ( :)3بررسی رابطه عليت از ارزش افزوده صنعت به
انتشار گاز دیاکسيدکربن (تعيين )FPE
معيار خطای نهایی

معادله تخمينی

پيشبينی

تعداد
وقفه

FPE(1,1)= 1/19 ×163

ECt 1    ECt  2  VI t  2

1

FPE(1,2)= 1/16 ×163

ECt 1    ECt  2  VI t  2  VI t 3

2

FPE(1,3)= 1/12 ×163

ECt 1    ECt  2  VI t  2  VI t 3  VI t  4

1

چون مقدار  FPE(1,1)= 3.19×108کمتر از
 3.76×108میباشد ،لذا میتوان نتیجه گرفت رابطه علّیت از
ارزش افزوده بخش صنعت به انتشار گاز دیاکسید کربن وجود
=)FPE(1

دارد .در جداول ( 16و  )11رابطه از انتشار گاز دیاکسیدکربن به
ارزش افزوده بخش صنعت بررسی شده است.

جدول ( :)11بررسی رابطه عليت از انتشار گاز دیاکسيدکربن
به ارزش افزوده صنعت (تعيين )FPE
تعداد

معيار خطای نهایی پيشبينی

معادله تخمينی

FPE(1)= 3/12 ×160

VI t 1    VI t  2

وقفه
1

FPE(2)= 3/01 ×160

VI t 1    VI t  2  VI t 3

2

FPE(3)= 0/91 ×160

VI t 1    VI t  2  VI t 3  VI t  4

1
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جدول ( :)11بررسی رابطه عليت از انتشار گاز دیاکسيدکربن به
ارزش افزوده صنعت (تعيين )FPE
معيار خطای نهایی
پيشبينی

معادله تخمينی

تعداد
وقفه

FPE(3,1)= 3/63 ×160

VI t 1    VI t  2  VI t 3  VI t  4  ECt  2

1

FPE(3,2)= 0/62 ×160

VI t 1    VI t 2  VI t 3  VI t 4  ECt 2  ECt 3

2

FPE(3,3)= 0/13 ×160

VI t 1    VI t 2  VI t 3  VI t 4  ECt 2  ECt 3  ECt 4

1

چون مقدار  FPE(3,2)= 6.05×106کمتر از
 6.93×106میباشد ،لذا میتوان نتیجه گرفت رابطه علّیت از
انتشار گاز دیاکسیدکربن به ارزش افزوده بخش صنعت وجود
دارد .بنابراین ،با توجه به کل نتایج آزمون علیت گرنجر هیشائو
وجود رابطه علیت دو طرفه بین آلودگی هوا و ارزش افزوده
بخش صنعت تایید میشود.
=)FPE(3

بحث و نتيجهگيری
هدف از این مطالعه ،بررسی رابطه علیت میان انتشار گاز  CO2و
ارزش افزوده بخش صنعت (بهعنوان شاخص رشد بخش صنعت)
طی دوره  1110 -1139در ایران بوده است .نتایج حاصل از
برآورد ،وجود رابطه علیت دوطرفه میان انتشار گاز  CO2و ارزش
افزوده بخش صنعت را تایید میکند .این نتیجه منطبق بر
واقعیت بوده زیرا فعالیتهای صنعتی همراه با آثار جانبی و
آلودگی محیطزیست میباشند .همچنین نتایج این مطالعه ،با
نتایج سایر مطالعات که رابطه بین رشد اقتصادی و آلودگی هوا را
تایید میکنند ،مطابقت دارد؛ با این تفاوت که سایر مطالعات رشد
کل اقتصاد را -که شامل بخشهای کشاورزی ،خدمات و صنعت
است -مورد مطالعه قرار دادهاند .از جمله مطالعاتی که رشد
اقتصادی را بر انتشار گاز  CO2و آلودگی هوا مؤثر میدانند
میتوان به (فطرس و نسریندوست1133 ،؛ بهبودی و همکاران،
1196؛ )Hatzigeorgiou et al., 2011; Alam et al., 2007
اشاره کرد .در این مطالعات رشد بخش صنعتی بهطور مجزا
بررسی نشده است .اما ،رشد کل اقتصاد که شامل رشد بخش
صنعت هم می شود مورد مطالعه قرار گرفته و تأثیر آن بر افزایش
آلودگی هوا به اثبات رسیده است .البته در برخی از مطالعات
دیگر ،از شاخصهایی بهعنوان رشد تولیدات صنعتی استفاده شده
و سپس تأثیر آن را بر انتشار گاز  CO2مورد مطالعه قرار دادهاند.
بهعنوان نمونه (کازرونی و فشاری ،)1139 ،از شاخص صادرات

صنعتی و (درگاهی و بهرامی غالمی ،)1196 ،از شاخص نسبت
ارزش افزوده تولیدات کارخانهای به  GDPبهعنوان شاخصی از
توسعه صنعتی استفاده کردند .هر دوی این مطالعات رشد بخش
صنعت را بر انتشار گاز  CO2مؤثر دانستهاند .بنابراین ،براساس
یافتههای سایر مطالعات ،نتایج حاصل از این مطالعه تایید
میگردد .با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،رشد بخش صنعت از
عوامل مؤثر بر انتشار گازهای گلخانهای میباشند و از طرفی
رشد اقتصادی و صنعتی نیازمند مصرف سوخت و نهاده است که
به نوبه خود ایجاد آلودگی میکنند .از اینرو ،تالش
سیاستگذاران اقتصادی باید در جهت افزایش راندمان و
بهرهوری استفاده از نهادههای تولیدی در بخش صنعت باشد تا
ضمن حفظ تولید و رشد اقتصادی بخش صنعت ،از آلودگیهای
رو به افزایش محیطزیست کاست .برای این منظور بخش صنعت
باید به سمت تکنولوژیهای سازگار با محیطزیست حرکت کند.
همچنین سیاستگذاران باید در اعطای مجوز واحد صنعتی دقت
کنند و از دادن مجوز به واحدهای صنعتی آلودهکننده
محیطزیست خودداری کرده و یا از محدوده شهرها خارج کنند.
ایجاد الزامات فنی و محیطزیستی در تولید محصوالت صنعتی
بهمنظور کاهش میزان آالیندگی صنایع ،اصالح الگوی تولید و
مصرف انرژی از انرژیهای آالینده (مانند فرآوردههای نفتی) به
انرژیهای پاک و کمتر آالینده و استفاده از انرژیهای نو و
تجدیدپذیر در صنایع از جمله سیاستهای محیطزیستی
پیشنهادی این مطالعه میباشد .با توجه به میزان باالی آالیندگی
برخی از حاملهای انرژی نظیر نفت کوره و نفت گاز ،باید تالش
نمود که آنها را با سوختهای کمتر آلوده کننده جایگزین نمود.
بههرحال محدود کردن رشد آلودگی ،افزایش محصوالت صنعتی
(رشد) و حفاظت از محیطزیست بهصورت همزمان ،نیازمند
تدوین یک استراتژی جدید برای توسعه مطلوب صنعت است.
رشد تکنولوژیهای سبز و سازگار با محیطزیست ،هسته مرکزی
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این استراتژی بوده و به صنایع و کارخانجات این امکان را
میدهد که آلودگیها و ضایعات مخرب محیطزیست خود را
کاهش داده و همزمان هزینههای تولید را نیز کم کنند و ضمن
استفاده کاراتر از منابع و نهادههای تولید نظیر انرژی ،موجب
کاهش قیمت محصول تولیدی و فعالتر شدن آنها در بازار
رقابت صنعتی شود .در این راستا یک مجموعهای از سیاستها
باید از طریق دولت برای کاهش انتشار گاز دیاکسید کربن در
بخش صنعت اجرا شود که به آنها اشاره میشود:
اتخاذ سیاستهای مناسب اقتصادی -اجتماعی از قبیل اصالح
قیمت و یارانه حاملهای انرژی در جهت کنترل میزان مصرف و
استفاده کاراتر و آالیندگی کمتر ،پیشرفت تکنولوژیک در تولیدات
صنعتی و تدوین الگوهای صرفهجویی در مصرف انرژی بهصورت
هدفمند و زمانبندی شده ،از طریق ارایه بستههای حمایتی
مناسب ،ایجاد الزامات فنی و محیطزیستی در تولید محصوالت
صنعتی بویژه خودروهای شخصی و عمومی ،بهمنظور کاهش
مصرف انرژی و کاهش میزان آالیندگی آنها ،محدود کردن

تولیدات و محدودیت انتشار گازها و آلودگی از طریق اعطای
مجوز تولید و انتشار آلودگی و اتخاذ سیاست مالیات بر آلودگی،
اصالح الگوی تولید و مصرف انرژی از انرژیهای آالینده به
انرژیهای پاک و کمتر آالینده و اتخاذ سیاستهای مناسب
بهمنظور توسعه تولید انرژیهای نو و تجدیدپذیر با اعطای
انگیزههای اقتصادی.
یادداشتها
1. Direct
2. Indirect
3. Energy intensity
4. Granger causality
5. Vector error correction model
6. Environmental Kuznets Curve
7. Pollution Heaven Hypothesis
8. Factor Endowment Hypothesis
9. Adjusted Dickey-Fuller
10. Systemic autoregressive method
11. Trace
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