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Abstract
Power plants and refineries due to their process and
consumption of fossil fuels release carbon dioxide into the
environment and, as a consequence, both industries are
polluting. In this study, the link between energy consumption
and carbon dioxide emissions at power plants and refineries is
surveyed as added value in the form of Environmental
Kuznets Curve. Results indicate that the bell-shaped curve for
environmental studies of power plants as well as refineries
over the period 1997-8 to 2011-12 is established. Results have
shown a U-shaped relationship for power plants and N-shaped
interfaces for the refinery. This means that, during the
economic growth in power plants, CO2 emissions are
increasing and, in refineries, that process has first decreased
and then increased. Also, as a part of this study, energy
consumption had a positive significant correlation with CO2
emissions.
Keywords: Value Added, Carbon Dioxide, Energy, Power
plants, Refineries.
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چکیده
 باا صصارس ساوفت فیایوی صوناش انتشاار،نیروگاههاا و پاییشاگاههاا
دیاکییدکربن در صحیط صیشوند و هر دو از صانای الییناده با شااار
 ارزش افزوده و انتشار، در این پژوهش ارتباط بین صصرس انرژی.صیالیند
دیاکیااید کااربن در نیروگاااههااا و پاییشااگاههااا در قا ااش صنحناای
 نتاای اااکی از الن اسات کا.زییتصحیطی کوزنتیبررسی شده است
شکل زنگو ای صنحنی زییتصحیطی بارای نیروگااه هاا و هااین راور
 نتاای.برقرار نییت10۱۱ -1001  ری دوره،پاییشگاههای صورد بررسی
U  شکل برای نیروگاهها و رابط ایN ب دستالصده نشاندهنده یک رابط
 روناد انتشاار،شکل برای پاییشگاهها است؛ بدین صعنا ک در نیروگاههاا
 ری رشد اقتصادی افزایشی است و در پاییشگاهها این روند در ابتداCO2
 هاچناین در بشاشهاای صاورد.کاهشی و سپس افزایشای شاده اسات
 دارای یاک رابطا صتبات صعناادارCO2  صصرس انرژی با انتشاار،بررسی
.است
،  نیروگاهها، صصرس انرژی، دیاکییدکربن، ارزش افزوده:کلمات کلیدی
JEL :E52  ربق بندی،پاییشگاها
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 -1مقدمه
ایران صناب گیترده انرژی ب فصوص انارژی فیایوی
دارد و بیشااترین صیاازان انتشااار دیاکیااید کااربن ) (CO2و
گازهای گوشان ای نیز از سوفتن انارژیهاای فیایوی پدیاد
صیالیند .بنابراین تونا با رشاد اقتصاادی درکناار صیاا ل
زییتصحیطی اهایت صی یابد چرا ک پایدار بودن توسع هر
کشوری در گرو چگاونگی ارتبااط باین رشاد اقتصاادی هار
کشور ،صصارس انارژی و صیاا ل زییاتصحیطای الن کشاور
است[.]1
هر کدام از بششهای اقتصادی ب عنوان تو یدکنندگان
ارزش افزوده هر کشور با صصرس گیترده انرژی در هر بشش
در واق تو یدکنندگان ال ودگی کشور نیز هیتند .چگاونگی
این ارتباط در بششهای صشتوف اقتصادی ،ا گوی نااصعی را
در نهت سیاستگذاریهای اقتصادی ،صرف ناویی انارژی و
کاااهش ال ااودگی در راسااتای توسااع پایاادار ارا ا فواهااد
داد.بنااابراین در ایاان پااژوهش بشااشهااای نیروگاااهی و
پاییشگاهی در ایران از این صنظر بررسی فواهند شد[.]2
در نیروگاهها عادتا با صصرس سوفت 1فییوی ،انارژی
برق تو ید صیشود (تبدیل انرژی شیایایی با ا کتریکای  ،و
در پاییشگاهها نیز نفت فام ب فرالوردههاای نفتای باا ارزش
تبدیل فواهد شد (تبدیل انرژی او ی ب انرژی ثانوی  .ک در
هر دو فرالیند ،گاز  CO2ب عنوان یک صحصول ناانبی ،باعا
ال ودگی صحیط زییت صی شاود .بشاش نیروگااهی باا ساه
 01/۶درصدی از کل انتشار دیاکیاید کاربن ،بازر تارین
بشش صنتشرکننده گاز گوشان ای در کشور است[.]0
سه بشش پاییشگاهی در انتشاار  CO2در کشاورصان
کاتر از بششهای نیروگاهی ،فانگی و تجاری ،االونقال و
صاانعت اساات .در واق ا بشااش پاییشااگاهی بااا سااه 2/۱
درصدی انتشار  ،CO2ب ترتیش بعد از بششهای یادشده قرار
صیگیرد .باااینااال صارس نظار از ایان رتبا بنادی بشاش
پاییشگاهی ساین صقدار زیاادی دیاکیایدکربن در صحایط
صنتشر صیکند و از صنای الیینده صحیوب صیشود[.]0
بررسی های فراوانای در رابطا باا انتشاار  ،CO2رشاد
اقتصادی و صصرس انرژی در سطح کانن و در قا اش فرضای
صنحنی زییتصحیطی کوزنتس( 2EKCانجاام شاده اسات.
بررسی های او ی دربااره الزصاون فرضای  EKCانجاام شاده
است .نتای این بررسیها را صی توان ب دو گروه تقیی بندی
کرد؛ گروه اول شاصل بررسیهایی است کا بیاان صایکنناد
هیچ رابط ای (اع از فطی یا غیرفطی بین رشد اقتصاادی
و ال ودگی ونود ندارد .گروه دوم نیز الن گروه از بررسیهاا را

در بر دارد ک هاگی دی ت بر ونود رابطا باین صتریرهاای
رشد اقتصادی و ال ودگی دارناد؛ ایان رابطا در صاواردی با
صورت یکنوا و در صواردی ه با صاورت  Uصعکاو و یاا
Nشااکل نتیجا گیااری شااده اساات[ .]4اصااا در بشااشهااای
اقتصادی ایران ب ویژه بشش نیروگاهی ،بررسیها بییار اندک
است و در بشش پاییشگاهی نیاز تااکنون پژوهشای باا ایان
سافتار در ایران انجاام نشاده اسات .در اداصا با برفای از
بررسیهای انجاامشاده در ایان زصینا اشااره فواهاد شاد.
نصرا وهی و غفاریگو ک ،در پژوهشی []5رابط ال ودگی هاوا
و رشد اقتصادی را در  22استان کشور (بررسی صوردی ،CO
 SO2و  ، NOxری سالهای  1021تا  ،1025باا اساتفاده از
صدل کوزنتس و ب روش دادههاای تاابوویی بررسای کردناد.
نتای پژوهش النها نشان صایدهاد کا دو ناوا گااز الییناده
صونوکیید کربن ) (COو اکییدهای نیتاروژن ) (NOxدارای
رابط  Nشکل هیتند ک بر ونود رابطا ای افزایشای صیاان
نشر ال ودگی و افزایش تو ید نافا ص صوی سران در دوره صورد
بررسی دی ت صیکند و نتیجا بررسای در صاورد دیاکیاید
گوگرد ) (SO2تا ادی صتفاوت بوده و نشاندهنده یک رابط
Uشکل است .دیواینژاد و اساتاد ایاین،رابط عویات باین
صصرس کل انرژی و ارزش افزوده در هر یاک از بشاشهاای
اقتصادی؛ صنعت ،پاییشگاهها ،نیروگاهها و ااالونقال را در
سااالهااای  104۶-24بررساای کردنااد .نتااای ایاان پااژوهش
نشان دهنده یک رابط عویت گرنجری یک ررفا از صصارس
انرژی ب ارزش افزوده در بششهاای صانعت ،پاییشاگاههاا،
نیروگاهها و االونقل است[ .]۶فطر و براتی با استفاده از
تکنیک تجزی شافص صیانگین گاریتای دیویژیاا  ،0عواصال
صؤثر بر ترییر انتشار دیاکییدکربنِ بشش نیروگاهی ایاران را
ری سالهای 10۱۶ -2۱تحویل کردند .نتای بیان صایکناد
ک در کل دوره ،رشد اقتصاادی بیشاترین اثار را بار افازایش
انتشارِ بشش نیروگاهی داشت است پس از الن ،ب ترتیاش اثارِ
کیفیت سوفت ،اثرِ شدت سوفت و اثرِ سافتار تو ید ،عواصل
صؤثر بر رشد انتشار  CO2هیتند و ترییر در سافتار (ترکیش
سوفتی بیشترین اثر را بر افزایش شاافص انتشاار  ،CO2با
رور فاص برای دوره  1020-2۱داشات اسات[ .]۱بن ای و
هاکاران رابط رشد اقتصادی و ال ودگی زییتصحیطی را در
بشش نفت با تأکید بر نوسانات قیات نفت ری دوره -1022
 1000و در قا ش صنحنی زییاتصحیطای کاوزنتس بررسای
کردند .نتای صحاسبات انجامشده در این پاژوهش اااکی از
پذیرش فرضی زییت صحیطی کوزنتس است .از سوی دیگار
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کرده است .نتای پژوهش او بیان صایکناد کا اثار تو یاد،
صه ترین عاصل صیاوول انتشاار  CO2در راول دوره -2995
 1009است .اثر سافتاری تو ید نیز با یک سرعت کنادتر در
افزایش  CO2نقش داشت است و اثر شدت انرژی در کشورها
عاصل کااهش نیابتا کا انتشاار  CO2در راول دوره صاورد
بررسی ب ایاب صی الید .نتای این پژوهش هاچنین نشاان
دادهاند ک یاک پتانیایل افازایش کاارایی در نیروگااههاای
سوفت فییوی ونود دارد و الن هاکاری صیان کشورهای باا
صناف صشترک است [ .]11هَگررابط بوندصدت و عوای باین
انتشار گازهای گوشان ایی ،صصرس انرژی و رشاد اقتصاادی را
در بششهای صنعتی کانادا رای دوره 1009-299۱بررسای
کرده است[ .]12یافت های این پژوهش نشان صیدهد کا در
تعادل بوندصدت ،صصرس انرژی تاأثیر صتبات و صعنااداری در
انتشااار گازهااای گوشانا ایاای دارد .دراااا یکا یااک رابطا
غیرفطی بین انتشار گازهای گوشانا ایای و رشاد اقتصاادی،
صطابق با صنحنی زییتصحیطای کاوزنتس یافتا صایشاود.
هاینرور پویاییهای کوتاهصدت نشان صیدهد ک یک رابط
عویت یکررف از صصرس انارژی با ساات انتشاار گازهاای
گوشان ایی و از رشد اقتصادی ب انتشار این گازها ونود دارد.
با این اال در بوندصدت یک رابط عویات ضاعیف از صصارس
انرژی و رشد اقتصادی ب سات انتشار گازهاای گوشانا ایای
ونود دارد .زانا و هاکااران ،از تکنیاک شاافص دیویژیاا
صیانگین گاریتای ،برای تحویل عواصل صؤثر ترییر در انتشاار
 CO2ناشی از تو ید برق در چین استفاده کردند[ .]10نتاای
بررسی النها نشان صیدهد ک در رول دوره  1001-2990در
چین ،تأثیر فعا یت اقتصادی از صهترین عواصل افزایش انتشار
 CO2از تو ید برق اسات و اثار بهارهوری تو یاد بارق ،نقاش
عادهایدر کاهش انتشار  CO2بازی صیکند .وانا و ای ،باا
استفاده از روش دادههای تابوویی و فرضی  EKCبا بررسای
انتشااار کااربن صاانعتی در  11اسااتان و شااهر غرباای چااین
پردافتند .نتاای ایان پاژوهش در دوره  1002-2919بیاان
صی کند ک اج تشوی کربن ،شدت ناعیت وشاهرنشاینی
دارای یک رابط صتبت با اج انتشار CO2ناشای از صصارس
انرژی هیتند .ک درصد زیادی از این انرژی صصرفی را زغال
سن تشکیل داده است .هاینراور اجا تشویا کاربن و
تو یااد نافااا ص دافواای دارای یااک رابطا صعناادار Nشااکل
هیتند[.]14
هدس از این پژوهش الن است ک با تبیین رابطا باین
انتشار  ،CO2صصارس انارژی و ارزش افازوده در بشاشهاای
صنتشااش (پاییشااگاههااا و نیروگاااههااا در قا ااش صنحناای

نتای این پژوهش نشان صی دهند ک نوساانات قیاات نفات
تأثیر صعکو و صعناداری بر انتشار  CO2در بشاش نفات در
سااالهااای صااورد بررساای دارد[ .]1شااگریزاده و اذاناای ،بااا
استفاده از ا گوی فودرگرسیون با وقف های گیترده ،4نقاش
نیروگاهها در ایجاد الییندههای هوا در ایران را ری سالهاای
 10۶4 -20بررسی کردند .نتای بررسی النها نشان صایدهاد
ک تأثیر نیروگاهها در کوتاهصدت و بوندصدت با ضریش کشش
 9/42و  9/2۶باار انتشااار  CO2صتباات اساات .هاچنااین
صتریرهای رشد اقتصادی ،درن باز بودن و تعداد فودروها از
دیگاار عواصاال صتباات صعنااادار باار انتشااار  CO2در ایااران
هیتند[ .]2غنیکیش ،نیاز در پژوهشای ،ترییارات صصارس
انرژی و ترییرات انتشار  CO2پاییشگاههای نفت ایاران را باا
استفاده از شافص صیانگین گاریتای دیویژیا ،ری سالهاای
 1025-1002ب عواصل صشتوف تجزیا کارده اسات .نتاای
تجزی ترییرات صصرس انارژی پاییشاگاههاا در ایان بررسای
نشان صیدهاد کا در دوره هفات ساا  ،1025-1002اثار
تو یدی بیشترین سه را در افازایش صصارس انارژی داشات
است .سپس ،اثر شدت انارژی ،بیشاترین ساه را در نهات
کاااهش صصاارس اناارژی پاییشااگاههااا دارا بااوده اساات .اثاار
سافتاری نیز سه کای در افازایش صصارس انارژی داشات
است .نتای تجزی ترییارات انتشاار  CO2پاییشاگاههاا نیاز
نشان صیدهد ک اثر تو یدی بیشاترین ساه را در افازایش
انتشار داشت است .سپس ،اثر شدت انرژی بیشترین سه را
در نهت کاهش انتشار  CO2در پاییشگاهها دارد .پس از این
دو عاصل ،اثر ترکیش سوفت صنجر ب افزایش انتشاار شاده و
سه غا بی نیبت ب اثار ساافتاری کا در نهات کااهش
انتشار عال کرده ،داشت است[.]0
در پااژوهشهااای فااارنی نیااز ساانتالنتونیااون و
تهرانااینااژاد در پژوهشاای از صاادل برناص ا ریاازی فطاای دو
صراو ای برای تعیین صیزان انتشار  CO2هر فرالورده تو یدی
در فراینااد پاییشااگاهی در یااک صوسی ا نفتاای در فرانی ا
استفاده کردند و نقش هر فرالورده در انتشاار  CO2تو یادی
این پاییشگاه را بررسی کردناد .نتاای پاژوهش النهاا نشاان
صیدهد ک بر فنس روشهای دیگر ،صیزان  CO2صنتشرشده
توسط بنزین در پاییشگاههای اروپاایی ،با صراتاش کاتار از
 CO2صنتشاار شااده توسااط گازوییاال اساات [ .]19صااای ،بااا
استفاده از روش شافص دیویژیا ،تأثیر س عاصل تو ید بارق،
سافتار تو ید برق و شدت انرژی برق تو یادی را بار انتشاار
 CO2از تو ید برق ،در هفت کشور عاده صنتشرکنناده CO2
در السیا-اقیانوسای و کشاورهای الصریکاای شااا ی ،بررسای
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کای و بششی دیگر را برای کاهش ال ودگی هزین کند .اذا
با اداکتر کردن صطووبیت صصرس کننده با تونا با قیاد
درالصدی ،تاب ال ودگی و یا با عباارتی رابطا ال اودگی باا
درالصد ب دست صی الید[.]1۱
بررسی پژوهشهای تجربای دربااره فرضای کاوزنتس
نشان صیدهد صعاویً برای تعیین روابط صاکن صیان ال ودگی
صحیط زییت و درالصد ،از صدل تعدیلشده زیر یا صدل زیر ب
صورت گاریتای ،استفاده صیشود [:]5
𝑡𝜀𝑌𝑡 =α + β1 𝑋𝑡 + β2 𝑋𝑡2 + 𝛽3 𝑋𝑡3 + β4 𝑍𝑡 +
(1
کاا در الن  Yشااافص زییااتصحیطاای X ،درالصااد و
صنظور از  Zصتریرهای دیگری است ک باع تشریش صحایط
زییت صیشوند .هاچنین اندیس  tبا زصاان α ،با ضاریش
ثابت و  βkب ضریش  kاصین صتریر توضایحی اشااره دارد .در
اقیقت شکل رابط بای با تون ب عنصت و صقادیر صشتواف
 β2 ، β1و  𝛽3تعیین صیشود.
پژوهش های تجربی برای بررسی فرضی کوهانیشاکل
صنحنی زییتصحیطی کوزنتس را صایتاوان با وسایو سا
رویکرد صشتوف از ه باز شنافت:

زییتصحیطی کوزنتس ب سیاستگذاریهای بشاش انارژی
در راستای اهداس زییتصحیطی کاک کند.
 -۲مواد و روشها
ارتباط صیان رشد اقتصادی و کیفیت زییتصحیطی در
یک بیتر زصانی بوندصادت ،صایتواناد با صاورت صیاتقی ،
صعکو و یا ترکیبی از هر دو باشد .ری چند ده افیار ،دو
نریان فکری کوی در این اوزه ونود داشت ک در نهایت ب
یک رویکرد سوم تبدیل شدهاند[.]15
رویکرد اول ،بیان صایکندکا اصاوی رشاد اقتصاادی،
فواهنافواه نیازصند صاواد او یا و انارژی بیشاتری با عناوان
داده های تو ید است و صتقابن افزایش تو ید ،تشریش صحایط
زییت را ب هاراه دارد .از سوی دیگر در رویکرد دوم ،اعتقاد
بر این است ک صییر بهبود کیفیت زییتصحیطی ب صوازات
رشد اقتصادی است ،چرا ک اصویً سطح باایتری از درالصاد،
باع افزایش تقاضا برای کیفیت صحیط زییت صی شود و در
رویکرد سوم ،در سطوح او ی توسع یافتگی ،رشاد اقتصاادی
صنجر ب تشریش صحیط زییت صیشود تا اینک در نقطا ای
ب اداکتر فود صیرسد و سپس در صراال باایتر درالصادی،
رشد بیشتر ب صحیط زییت بهتر صنتهی صایشاود کا ایان
صوضوا ب فرضی زییت صحیطی صنحنای کاوزنتس صعاروس
شده ک نام الن برگرفت از نام سیاون کوزنتس ،برنده ناایزه
نوبل سال  1055اسات .وی باین ناابرابری درالصاد و درالصاد
رابط ا ای زنگو ا شااکل پیاادا کاارد .از ده ا  1009صنحناای
کوزنتس صفهوم تازهای یافات .ناونا هاای تجربای در صاورد
رابط صیان سطح تشریش صحیط زییت و درالصد سران  ،یاک
رابط زنگو شکل صشاب با رابط بین درالصد سران و نابرابری
درالصدی در صنحنی کوزنتس او ی را نشان صیدهاد .پاس از
الن صنحنی کوزنتس برای توصیف رابط صیان سطوح کیفیت
صحیط زییت و درالصد سران صورد تون قرار گرفت [.]1۶
تحویل تجربی فرضی  EKCرا صای تاوان با صاورت
صدل تووریک ساده ایی ک توسط النادرونی و وینیاون در
سال  2991صطرح شده است ،شرح داد .این دو اقتصاددان
یک صدل ساده اییتا را با این فرض ک اقتصاد تنها با یک
صصرس کننده روب رو است ،ب کار برده اند .النها بیان کردند
کاا تاااب صطووبیاات صصاارس کننااده از دو ناازک تشااکیل
صی شود ،ک ایان دو نازک شااصل صطواوبیتی اسات کا از
صصرس کایی استاندارد ااصل صی شود و عادم صطواوبیتی
ک ب صوناش ال اودگی ااصال از صصارس پدیاد صای الیاد.
صصرس کننده باید بششی از کل درالصادش را بارای فریاد

جدول  -۱رویکردهای صشتوف برای بررسی فرضی
صنحنی زییتصحیطی کوزنتس
رویکرد

متغیرها

روابط

اول

صحیط زییت و رشد
اقتصادی

صنحنی زییتصحیطی کوزنتس

دوم

درالصد و صصرس انرژی

سوم

توفیق رویکرد اول و دوم
صنب  :فطر

رابط عوی بین درالصد و صصرس
انرژی
روابط بین دورهای درالصد،
صصرس انرژی و صحیط زییت

و براتی []۱

پژوهش ااضر با استفاده از رویکرد سوم ،بهبررسای
چگونگی ارتباط بین نشر دی اکیید کربن ،صصرس انرژی و
ارزش افزوده« ،نیروگاه ها و پاییشگاهها» در قا ش صنحنای
زییت صحیطی کوزنتس و با استفاده از روش اقتصادسنجی
اداقل صربعات صعاو ی( OLS5فواهد پردافت.
روش اداقل صربعاات صعااو ی :اگار یاک رگرسایون
دوصتریره را در نظر بگیری و برای صتال بشواهی تأثیر صتریر
 Xرا بر صتریر  Yبینجی  ،چون در صطا عات کاربردی صارفا
داده های ناون را داری  ،باید با استفاده از این دادهها ضرایش
 αو  βرا در صعاد رگرسیون 𝑖𝑋 𝑌𝑖 = α + βبارالورد کنای .
^

^

فرض صیکنی  αو  βصقادیر تشاین  αو  βباشند .در این
صورت روابط زیر را داری :
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(2
(0
(4

𝑖𝑌 = صقدار واقعی
^

فطی پایا از صتریرهای ناپایا پیدا کنی  .این رابطا بیاانگر
یک رابط تعاد ی بوندصدت است ک صنجار با رگرسایون
2
کاذب نشواهد شد .بنابراین ،استفاده از رابطا هاجاعای
صی تواند برای توصیف روابط بوندصدت ب کار رود ،هر چند
ک نای تواند روابط و نوسانات کوتاه صادت را تبیاین کناد.
پس از بررسی پایایی و هاجاعی صتریرها ،باید از برقراری
فرض های کنسیک در صدل اراینان ااصل کارد؛ صبناای
اصوی برالورد صعادیت رگرسیون ،فرض های کنسیک است
و تاام نتای و تحویل هاای صرباوط با تشااین صعاادیت،
عادتا برصبنای این فرض ها قرار دارد .در واق فرض هاای
کنسیک ،فصوصایات نازک تصاادفی صادل رگرسایون را
تبیین صی کنند [ .]12فرض های کنس یک عبارتند از :
فرض صیانگین صفرE(𝑢𝑖 |𝑋)= 9
0
فرض هایانی واریانس

^

𝑖𝑋  = 𝑌𝑖^ = α + βصقدار تشاینی
) 𝑖𝑋^=𝑢𝑖^ = 𝑒𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝑌𝑖^ = 𝑌𝑖 − (α^ + βصقاااادار
فطا
^

^

یکی از روشهای صناسش بارای تعیاین  αو  βایان
است ک فطا را اداقل کنی  .ب این صنظور اگر صشاهدات X
و  Yرا روی ناودار ترسی کنی نقااط پراکنادهای با دسات
صیالید ک باید فط رگرسیون با نحاوی از باین ایان نقااط
بگذرد ک کاترین فطا را ب ونود الورد .از النجا ک فطاهاای
صتبت و صنفی هادیگر را فنتی صیکنناد ،صجااوا فطاهاا،
یعنی 𝑖𝑒 ∑ ،برابر صفر است .ب این صنظور از صجااوا صجاذور
فطاها استفاده صیشود:
𝑛
𝑛
(5
2
^ 2

) 𝑖𝑌 ∑ 𝑒𝑖 = ∑(𝑌𝑖 −

𝑛

𝑖=1

𝑖=1

2

2

) 𝑖𝑋^= ∑(𝑌𝑖 − α^ − β
^

^

2

∞ < 𝜎 = )𝑋| 𝑖𝑢(var(𝑢𝑖 |𝑋) = E

فرض عدم ونود فودهابیتگی
𝑗 ≠cov(𝑢𝑘 , 𝑢𝑗 ) = 𝐸(𝑢𝑘 𝑢𝑗 ) = k
فرض استقنل نزک تصادفی ( 𝑖𝑢 از نزک غیرتصادفی

𝑖=1

در تشاین  αو  βباییاتی صجااوا صربعاات فطاا،
اداقل شاود .ایان روش صعاروس با روش ااداقل صربعاات
صعاو ی ) (OLSاست .هر تشاینزنندهای باید برفی فاواص
صطووب را داشت باشد ،از النجا ک تشاینزنناده هاای ،OLS
فطی ،بدون تورش ،سازگار و دارای اداقل واریانس هیتند،
اصطناا ب «بهترین تشاینزننده های فطی بدون تورش»۶

( 𝑖𝑋 cov( 𝑢𝑖 , 𝑋𝑖 ) = 9
فرض نرصال بودن نزک تصادفی ) 𝜎 𝑢𝑖 ~ N(9,
2

در نهایاات ،پااس از اراینااان از برقااراری فاارضهااای
کنسیک صدل صورد نظر برالورد صیشود.
داده هااای صربااوط باا انتشااار دی اکیاایدکربن در
نیروگاااه هااا و پاییشااگاه هااا (تاان در سااال از ترازناصاا
هیدروکربوریِ سال های  ۱۱-1001نا الوریشاده اسات.
داده هااای صربااوط باا ارزش افاازوده (صیویااارد ریااال در
نیروگاه ها و پاییشگاه ها ،از ایاب های صوی سااین باناک
صرکزی ایران تهی شده اسات [ 19]10؛ در واقا چاون در
این پژوهش ،هدس بررسی ارتباط باین صصارس انارژی باا
انتشار دی اکیید کربن است .سوفت صصرفی در نیروگاه ها
و پاییشگاه ها کا تو یادکنناده دی اکیاید کاربن اسات،
صعادل با انرژی صصرفی در ایان بشاش هاا در نظار گرفتا
شده است و صصارس الب و برق با د یال عادم الیینادگی
النها و هاچنین نبود الصار در تاام سال ها ،در نظار گرفتا
نشده اند .داده های صربوط ب ساوفت صصارفی از ترازناصا
هیدروکرب وری کشور تهی شده است و صقیا سوفت های
صصرفی ب صیویون صتر صکعاش تبادیل شاده اسات .بارای
تشاااین صاادل و انجااام الزصااون هااای صربورا از ناارمافاازار
 Eviews 8استفاده شده است.

صعروفند.

استفاده از روش برالورد  OLSدر کارهای تجربی بار
این فرض استوار است ک صتریرهاای ساری زصاانی صاورد
استفاده ،پایا ۱هیتند .در واق قبل از هر چیاز ابتادا بایاد
پایااایی صتریرهااا را بررساای کاارد .الزصااون پایااایی باارای
نووگیری از رگرسیون های کاذب و یاافتن رواباط تعااد ی
بین صتریرها است .اگر دو صتریر دارای روند زصانی باوده و
هیچ ارتباط صنطقی با ه نداشت باشند ،رگرسایون یکای
روی دیگااری ،دارای  𝑅2باااییی فواهااد بااود .بنااابراین در
چنین شرایطی ،روش های رگرسیون اساتاندارد صنجار با
برازش یک رگرسیون با ظاهری فوب صای شاود کا هاا
ضرایش الن صعنادار بوده و دارای  𝑅2بای فواهد بود .اصا در
اصل یک رگرسیون کاذب است .پایایی و ناپایایی صی تواناد
تأثیر ندی بر رفتاار و فاواص یاک ساری زصاانی داشات
باشد .در صورت ناپایایی صتریرها ،باید النها را با اساتفاده از
تفاضل گیری ،پایا کنی و رگرسیون را بر اسا صتریرهای
پایا شده ،برازش کنی  .راه دوم این است کا یاک ترکیاش
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بررسی ارتباط بین انتشار ، CO2ارزش افزوده و صصرس انرژی ...

 -۳نتایج

بررسی همجمعی متغیرها
12

 -1-۳نیروگاهها
در این پژوهش صدل کوزنتس در نیروگاهها با اساتفاده
از روش اداقل صربعات صعاو ی و در قا ش ا گاوی زیار ارا ا
شده است:
2
(۶

نتای الزصون ریش وااد بارای باقیاانادههاای صادل
برالوردشده (روش انگال-گرنجار ، 10وناود ریشا واااد در
باقیااندهها و یا ناپایایی را رد صیکناد .چارا کا قادرصطواق
الصاره  ADFباقیاانده های تشاین ،از صقادیر بحرانای بیشاتر
است .بنابراین صتریرهای صدل هاجا هیتند و یک رابطا
تعاد ی بوندصدت بین صتریر وابیات و صتریرهاای توضایحی
ونود دارد.

𝑡𝐴𝑉𝑁𝐿 𝐿𝐶𝑂2𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝐿𝑁𝑉𝐴𝑡 + 𝛽2
0

𝑡𝐶𝐸𝐿 + 𝛽0 𝐿𝑁𝑉𝐴𝑡 + 𝛽4
𝑡𝜀+ 𝛽5 𝐿𝐴𝑡 +

جدول  -3نتای

الزصون هاجاعی انگل-گرنجر

تعای یافت

𝑡 ،𝐿𝐶𝑂2صعاارس گاااریت انتشااار دیاکیااید کااربن در
نیروگاااههااا اساات ،𝐿𝑁𝑉𝐴𝑡 .عبااارت اساات از گاااریت ارزش
افزوده در نیروگاهها و 𝑡𝐶𝐸𝐿 ،نیز صعرس گاریت صصرس انرژی
در نیروگاه های کشاورصان اسات ، 𝐿𝐴𝑡 .ناااد گااریت باازده
نیروگاه ها است ک از تقیی سوفت صصرفی نیروگااههاا بار
صیزان تو ید ناویژه انرژی ا کتریکی کشور (گیگاوات سااعت
ب دست الصده است [.]29

صتریر

چگونگی الزصون

باقیااندههای
رگرسیون
برالوردی

با عرض از صبدأ
با عرض از صبدأ
و روند
بدون عرض از
صبدأ و روند

نتیج الزصون گوجیر 14بیانگر الن است ک فرض صافر
صورد تأییاد قارار صایگیارد .با عباارتی پیاااندهای صادل
برازششده دارای واریانس های هایان هیاتند و در نتیجا
ضرایش برالوردی صدل از کارایی یزم برفوردار هیتند.
جدول  -4نتای

الزصون گوجیر برای تششیص

واریانس ناهایانی

وااد

9/4۱94

صتریرهای صدل بشش نیروگاهی
نام صتریر

-4/150

-1/0۶2

(I 9

فرض همسانی واریانس

تفاضلگیری پایا صیشوند و ب عبارتی ( I 1هیاتند .صتریار
𝑡𝐶𝐸𝐿 نیز با دو بار تفاضلگیری در سطح  ٪5پایا صیشاود و
( I 2است.

الصاره الزصون

صقدار بحرانی
در سطح ٪5

ADF

𝒕𝑳𝑪𝑶2

-1/059

-0/902

ناپایا

𝒕𝑨𝑽𝑵𝑳

-0/541

-0/144

پایا

𝒕𝑪𝑬𝑳

2/190

-0/00

ناپایا

𝒕𝑨𝑳

-2/492

-0/222

ناپایا

) 𝒕D(𝑳𝑪𝑶2

-0/04۶

-0/110

پایا

) 𝒕𝑪𝑬𝑳(𝑫

-0/2۶9

-0/000

ناپایا

) 𝒕𝑨𝑳(𝑫

-4/944

-0/000

پایا

)𝑫(𝑳𝑬𝑪𝒕 , 2

-۶/04۱

-4/992

پایا

ADF

-0/290

-0/۱01

(I 9

بررسی فرضهای کالسیک

نتای ااصل از بررسی پایایی صتریرهای وارده در صدل
نشاااان صااایدهاااد کااا رباااق الزصاااون دیکااایفاااو ر
تعای یافت ( 𝐿𝑁𝑉𝐴𝑡 ، 11ADFدر سطح پایا است و در واقا
( I 9اسااات و صتریرهاااای 𝑡 𝐿𝐶𝑂2و 𝑡𝐴𝐿 باااا یاااک باااار

جدول  -2نتای

-0/020

-0/902

(I 9

صنب  :نتای تحقیق

بررسی پایایی متغیرها

ااصل از الزصون ریش

الصاره
ADF

صقدار
بحرانی در
سطح ٪5

درن
هاجاعی

نتیج الزصون

9/0۱4۶
9/۱۶15

)Prob. F(5,0
Prob. Chi)Square(5
Prob. Chi)Square(5

9/0021۱5
5/059252
2/500910

F-statistic
Obs*Rsquared
Scaled
explained SS

صنب  :نتای تحقیق

فرض عدم خودهمبستگی
شکل زیر نشان صیدهد ک توزی پیااندهای صادل از
ا گوی فاصی پیروی نایکنند کا ایان صطواش صؤیاد عادم
فودهابیتگی در صدل است.
15
ربق نتای الزصون بروش-گادفری  ،فرضی صفر صبنی
بر عدم ونود فودهابیتگی با ااتاال قوی پذیرفت صیشود

صنب  :نتای تحقیق
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است ،فرض صفر صبنی بر نرصال بودن پیاااندهای صادل رد
نایشود.

و بنابراین نتای الزصون بیانگر عدم وناود فودهابیاتگی در
پیااندهای صعاد تشاین زده شده است.

آزمون ثبات پارامترها

شکل -۱پیااندهای صدل در برابر یک دوره وقف پیااندها

1۱

در این نا با استفاده از الزصون رصزی درستی تصریح
صدل بررسی شده است .فرض صفر این الزصون این است کا
صدل ب درستی تصریح شاده و هاچناین ضارایش در راول
زصان پایدارهیتند.

.04

.02

-.02

)RESID01(-1

.00

-.04

.04

-.02

.00

.02

-.04

جدول  -۶نتای الزصون رصزی برای بررسی درستی تصریح صدل

-.06
-.06

9/5420
9/5420
9/00۱2

RESID01

صنب  :نتای تحقیق

9/2510

)Prob. F(2,۱

9/۶۱14۶4 Prob. Chi-Square(2) 9/۱142

2
)(1, 2
1

صنب  :نتای تحقیق

جدول  -5نتای الزصون بروش-گادفری برای بررسی فودهابیتگی
9/1۶491۱

9/۶25۱22
9/001522
9/۱1۶۱1۶

t-statistic
F-statistic
Likelihood ratio

F-statistic
Obs*Rsquared

نتای ارا شده در ندول بای نشان صیدهد کا فارض
صفر تأیید شده و بنابراین رباق الزصاون رصازی صادل صاورد
بررسی ب درستی تصریح شده است.

صنب  :نتای تحقیق

برآورد مدل و تفسیر نتایج برای بخش نیروگاهی

نرمال بودن جزء تصادفی

نتااای ااصاال از باارالورد صاادل ،صبتناای باار رابطاا
زییتصحیطی کوزنتس و با استفاده از روش اداقل صربعاات
صعاو ی ،در دوره زصانی  10۱۱-01برای بشش نیروگاهی در
ایران ،در ندول زیر ارا شده است.

ربااق نتااای الزصااون نرصااال بااودن ناو ا پیااااند،
باقیااندههای صدل برالوردی دارای توزی نرصال هیاتند چارا
ک صقدار الصاره
ژاکوبین 1۶کوچک است و بناابراین در ناایا بحرانای
قرار ندارد .هاچنین چون صقدار ااتاال الصاره بایش از 9/95

شکل  -2الزصون نرصال بودن پیااندهای صدل برالوردی
5

Series: Residuals
Sample 1377 1391
Observations 15

4

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

7.02e-15
0.007489
0.035385
-0.054593
0.026144
-0.494719
2.440904

3

2

1

Jarque-Bera
Probability

0.807234
0.667900

0.04

-0.02

0.00

0.02

0
-0.06

-0.04

صنب  :نتای تحقیق
جدول  -7نتای برالورد صدل ب روش  OLSدر بشش نیروگاهی
متغیرهای توضیحی

مقدار ضرایب

عرض از صبدأ

-1۶2/۶۱
52/2۶5
-۱/112
9/220
1/۱4۶
-1/002

LNVA
LNVA2
LNVA0
LEC
LA

آماره آزمون
-0/2۶0
0/4۱۶
-0/52۱
0/5۱2
0/۱04
-0/955

ضریش تعیین
الصاره

40/۱59
1۶/001
2/91۶
9/9۱0
9/4۶۱
9/455
9/00
200/۶5
9/999999

F

ااتاال الصاره

t

F

صنب  :نتای تحقیق
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خطای معیار

2

𝜹

احتمال
9/990۱
9/99۱9
9/99۶4
9/9950
9/994۱
9/910

بررسی ارتباط بین انتشار ، CO2ارزش افزوده و صصرس انرژی ...

ربق نتای ندول بای بر اسا الصاره  Fصعناا داری
کل رگرسیون صورد تأیید قرار صی گیارد .از ساوی دیگار
ربق ضریش تعیین ( 00 ، R2درصد ترییارات در صتریار
وابیت از رریق صتریرهاای صیاتقل صادل قابال توضایح
است .هاان رور ک نتای نشان صی دهند صتریر گااریت
ارزش افزوده دارای ضری ش صتبت ،صجذور گااریت ارزش
افزوده دارای ضریش صنفی و ضریش تاوان ساوم گااریت
ارزش افزوده نیز صتبت است .بناابراین یاک فارم تاابعی
درن سوم صیان انتشار دی اکیید کربن و ارزش افازوده
در بشش نیروگاهی ونود دارد ک ایان با صعناای یاک

بررسی پایایی متغیرها
نتای ااصل از بررسی پایایی صتریرهای وارده در صدل
نشان صی دهد ک ربق الزصون دیکی فو ر تعای یافتا 𝐿𝐸𝐶𝑡 ،
در سطح پایا است و در واق ( I 9است و صتریرهای 𝑡𝐿𝐶𝑂2
و 𝑡𝐴𝑉𝑁𝐿 با یک بار تفاضلگیری پایا صیشوند و با عباارتی
( I 1هیتند.
جدول  -8نتای

ااصل از الزصون ریش

وااد

صتریرهای صدل بشش پاییشگاهی
نام صتریر

رابط  Nشکل است.

𝒕𝑳𝑪𝑶2

یک صنحنی Nشکل صبین یاک رابطا افزایشای باین
انتشار دیاکیید کربن و ارزش افازوده در بشاش نیروگااهی
اساات و در واق ا رابط ا صنفاای در بشااش صیااانی صنحناای،
پدیدهای ناپایدار است.
ضااریش صتباات صتریاار صصاارس اناارژی ( ، 1/۱4۶نیااز
نشاندهنده یک رابط صتبات باین صصارس انارژی و انتشاار
دیاکیید کربن در بشش نیروگاهی است.
ضریش صنفی گاریت باازده در نیروگااههاا (، -1/002
بیانگر الن است ک باا افازایش باازده در نیروگااههاا ،صیازان
انتشار CO2
در این بشش کاهش صییابد کا ایان صطواش باا نتاای
پژوهش صادقی و هاکاراناطابقت دارد [ .]29در اینجا با ازای
 19درصد افزایش در بازده نیروگاهها ،انتشار دیاکیاید کاربن
در این بشش ب صیزان  10/02درصد کاهش صییابد.

𝒕𝑨𝑽𝑵𝑳
𝒕𝑪𝑬𝑳
) 𝒕D(𝑳𝑪𝑶2
) 𝐭𝐀𝐕𝐍𝐋(D

الصاره الزصون
ADF

صقدار بحرانی
در سطح ٪5

-2/9۶5
-1/9۱9
-0/1۱۶
-0/092
-0/422

-0/902
-0/902
-0/902
-0/110
-0/144

نتیج
الزصون
ADF

ناپایا
ناپایا
پایا
پایا
پایا

صنب  :نتای تحقیق

بررسی همجمعی متغیرها
نتای الزصون ریشا واااد بارای باقیاانادههاای صادل
باارالوردشااده (روش انگاال-گرنجاار  ،ونااود ریش ا وااااد در
باقیاانده ها و یا ناپایایی را رد صیکند .چرا ک هاانرور کا
در ندول زیر صششص است قدر صطوق الصاره  ADFاز صقادیر
بحرانی بیشتر است .بنابراین صتریرهای صدل ه نا هیتند
و یک رابط تعاد ی بوندصدت بین صتریر وابیت و صتریرهای
توضیحی ونود دارد.
بررسی فرضهای کالسیک
بعد از این ک نیبت ب عدم کااذب باودن رگرسایون
باارالوردی اراینااان ااصاال شااد بایااد برقااراری فاارضهااای
کنسیک الزصوده شود تا تشاین بارالوردی رباق فارضهاای
کنسیک بهترین تشاینزننده بدون تورش باشد.

 -۲-۳پاالیشگاهها
صدل کوزنتس در پاییشگاه ها نیز باا اساتفاده از روش
اداقل صربعات صعاو ی و در قا ش ا گوی زیار بررسای شاده
است:
2
(۱

فرض همسانی واریانس

𝑡𝐴𝑉𝑁𝐿 𝐿𝐶𝑂2𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝐿𝑁𝑉𝐴𝑡 + 𝛽2

نتیج الزصون گوجیر بیانگر الن است کا فارض صافر
صورد تأییاد قارار صایگیارد .با عباارتی پیاااندهای صادل
برازششده دارای واریانس های هایان و در نتیجا ضارایش
برالوردی صدل از کارایی یزم برفوردار هیتند.

0

𝑡𝜀+ 𝛽0 𝐿𝑁𝑉𝐴𝑡 + 𝛽4 𝐿𝐸𝐶𝑡 +

ک در این رابط :
𝑡 ،𝐿𝐶𝑂2صعرس گاریت انتشار دیاکیید کربن (تن در

فرض عدم خودهمبستگی

سال در پاییشگاهها اسات ، 𝐿𝑁𝑉𝐴𝑡 .صعارس گااریت ارزش
افاازوده (صیویااارد ریااال و باا قیااات اسااای در بشااش
پاییشگاهی است ، 𝐿𝐸𝐶𝑡 .صعارس گااریت صصارس انارژی در
بشش پاییشگاهی است.

شکل زیر نشان صیدهد ک توزی پیااندهای صادل از
ا گااوی فاصاای پیااروی نااایکننااد کاا ایاان صؤیااد عاادم
فودهابیتگی در صدل است.
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جدول  -9نتای الزصون هاجاعی انگل-گرنجر تعای یافت
متغیر

چگونگی آزمون

آماره ADF

مقدار بحرانی در سطح ٪5

درجه همجمعی

باقیااندههای
رگرسیون
برالوردی

با عرض از صبدأ

-0/49۱

-0/1۱5

(I 9

با عرض از صبدأ و روند

-4/524

-4/992

(I 9

بدون عرض از صبدأ و روند

-0/514

-1/0۶2

(I 9

صنب  :نتای تحقیق
جدول  -۱۱نتای الزصون گوجیر برای تششیص واریانس ناهایانی
)Prob. F(0,11
)Prob. Chi-Square(0
)Prob. Chi-Square(0

9/2152
9/1202
9/2۶5۶

1/۱4۱9۱4
4/249۶۶۶
0/0۶1۱2۶

F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

صنب  :نتای تحقیق
جدول  -۱۱نتای الزصون بروش-گادفری برای بررسی فودهابیتگی
)Prob. F(2,0
)Prob. Chi-Square(2

9/45۱0
9/092۱

9/25091۶
2/00922۶

F-statistic
Obs*R-squared

صنب  :نتای تحقیق
شکل  -4الزصون نرصال بودن پیااندهای صدل برالوردی
7

Series: Residuals
Sample 1377 1391
Observations 15
1.27e-15
-0.005471
0.065490
-0.041704
0.025786
0.820126
4.002593
2.309762
0.315095

6
5

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

4
3
2

Jarque-Bera
Probability

1

0.05

0.00

0
-0.05

صنب  :نتای تحقیق

بنااابراین نتااای الزصااون عاادم ونااود فودهابیااتگی در
پیااندهای صعاد تشاینزدهشده را بیان صیکنند.

شکل  -3پیااندهای صدل در برابر یک دوره وقف پیااندها
.08

نرمال بودن جزء تصادفی

.06

ربق نتای ارا شده در ناودار زیر ،باقیااندههاای
صدل برالوردی دارای توزی نرصاال هیاتند زیارا صقادار
الصاره ژاکوبین کوچک است و بنابراین در ناای بحرانای
قرار ندارد .هاچنین چون صقدار ااتاال الصااره بایش از
 9/95است ،فرض صفر صبنی بر نرصال بودن پیااندهای
صدل رد صیشود.

.04

.00

)RESID02(-1

.02

-.02
-.04

.08

.06

.04

.02

.00

-.02

-.04

-.06
-.06

RESID02

آزمون ثبات پارامترها

صنب  :نتای تحقیق

ربق نتای الزصون بروش-گاادفری نیاز ،فرضای صافر
صبنی بر عادم وناود فودهابیاتگی ،پذیرفتا صایشاود و

در اینجا با استفاده از الزصون رصزی درستی تصریح
صدل بررسی شده است .فرض صفر این الزصون این است
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نتای ارا شده در ندول بای نشان صیدهد کا فارض
صفر صورد تأیید قرار گرفت و بناابراین رباق الزصاون رصازی
صدل صورد بررسی ب درستی تصریح شده است.

ک صدل ب درستی تصریح شده و هاچناین ضارایش در
رول زصان دارای پایداری هیتند
جدول  -۱2نتای الزصون رصزی برای بررسی درستی

برررآورد مرردل و تفسرریر نتررایج برررای بخررش

تصریح صدل
Value
df
Probability
9
/
2۶4۶09
19
9/49۱5
t-statistic
)9/۱4۱52۶ (1, 19
9/49۱5
F-statistic
1
9/2024
Likelihood ratio 1/921441
صنب  :نتای تحقیق

پاالیشگاهی
نتااای ااصاال از باارالورد صاادل ،صبتناای باار رابطاا
زییتصحیطی کوزنتس و با استفاده از روش اداقل صربعاات
صعاو ی ،در دوره زصانی  10۱۱-01برای بشش پاییشاگاهی
در ایران ،در ندول زیر ارا شده است.

جدول  -۱3نتای برالورد صدل ب روش  OLSدر بشش پاییشگاهی
متغیرهای توضیحی

مقدار ضرایب

آماره آزمون t

خطای معیار 𝜹

احتمال

عرض از صبدأ

1۱/994
-9/021
9/915
9/0۶۶

22/2۶5
-4/19۶
0/545
۶/215

9/۶91
9/902
9/994
9/141

9/9999
9/991۱
9/994۶
9/9999

LNVA
LNVA2
LEC
ضریش تعیین
الصاره F
ااتاال الصاره F

2

9/01
02/۱5
9/9999

صنب  :نتای تحقیق

صصاارفی در نیروگاااههااا نشااان صاایدهااد کا رونااد صصاارس
سوفتهای الیینده نفت گاز و نفت کوره در نیروگاههاا رای
دوره صورد بررسی ،دارای یک روند افزایشی است ب روریک
سه نفت کوره از  21درصد در سال  10۱۱ب  25/4درصاد
در سال 1001رسیده اسات ،ساه نفات گااز نیاز در ایان
سالها از  0درصد ب  11/0درصد افزایش یافت و ساه گااز
ربیعی نیز از  ۱۶درصد در سال  10۱۱با  ۶2/4درصاد در
سال  1001رسیده است [ ]0و این فود د یوی بار افزایشای
بودن انتشار  CO2و یاا با عباارتی Nشاکل باودن صنحنای
زییتصحیطی کوزنتس در نیروگاهها ری این  15سال است.
در پاییشگاه ها نیز عواصال صتعاددی صوناش افازایش
انتشار شده است ک از الن ناو صیتوان ب ترییرات سوفت
صصرفی پاییشگاهها اشاره کارد .بررسای روناد ساوفتهاای
صصرفی پاییشگاهها در دوره صورد بررسی ،نشان صیدهد کا
صصرس نفت کوره ب عنوان یک سوفت بییار ال وده تاا ساال
 1024روندی کاهشی داشت ک بعد از این ساال ایان روناد
کاهشی اداص نای یابد .استفاده از گاز ربیعای نیاز در ساال
 1024ب بعد کاتر از سالهاای قبال از الن اسات .بناابراین
ترییرات در نوا سوفتهای صورد استفاده در پاییشگاهها در
سالهاای صاورد بررسای ،د یوای بار Uشاکل باودن انتشاار

باار اسااا الصاااره  Fصعناااداری کاال رگرساایون تأییااد
صیشود .از سوی دیگر ربق ضریش تعیاین ( 01 ، R2درصاد
ترییرات در صتریر وابیت از رریق صتریرهای صیاتقل صادل
قابلتوضیح است .هاچناین ضاریش صنفای صتریار گااریت
ارزش افزوده و ضریش صتبات صتریار صجاذور گااریت ارزش
افزوده بیانگر یک رابطا Uشاکل باین ارزش افازوده بشاش
پاییشگاهی و انتشار دیاکییدکربن در این بشش است.12
ضااریش صتباات صتریاار صصاارس اناارژی ( ، 9/0۶۶نیااز
نشاندهنده یک رابط صتبات باین صصارس انارژی و انتشاار
دیاکیید کربن در بشش پاییشگاهی است.
هاانرور ک بیان شد در بشش پاییشاگاهی و در دوره
 10۱۱-01صنحنی کوزنتس ب شکل  Uاست .ارتباط Uشاکل
بدان صعنا است ک در دوره صورد بررسی ابتدا با افزایش صیازان
تو یدات و افزایش ارزش افزوده ،انتشار دیاکیید کاربن روناد
افزایشی داشت و بعد از رسیدن ب یاک ساطح صینایا روناد
انتشار دیاکیید کربن افزایشی شده است.
 - ۴یافتهها و پیشنهادات
اگر چ بیشترین صقدار سوفت صصرفی در نیروگااههاا
را گاز ربیعی ب فود افتصاص صیدهد اصا بررسای ساوفت
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ویدا ورهراصی و هاکاران
Unit Root test

دیاکیید کربن در پاییشگاهها در این دوران است .تجهیزات
فرسوده و تکنو وژی قدیای در پاییشاگاههاا و نیروگااههاا و
هاچنین فعا یت پاییشگاهها بیش از ظرفیات ررااایشاده
برای النها نیز دییل دیگری بر الییندگی هر چا بیشاتر ایان
بششها هیتند.
بنابراین برقرار نبودن یک رابط  Uوارونا  ،با نهات
سافتار صبتنای بار انارژی فیایوی در ایان دو بشاش دور از
انتظار نییت .هاچنین صیتوان گفت بششهای صذکور هنوز
اقاااداصات نااادی و صیاااتاری را بااارای ارتقااااک کیفیااات
زییت صحیطی فود انجام ناداده اناد .با راوریکا در ایان
بشش ها تونا بیشاتر با فرایناد رشاد و توساع و تاأصین
نیازهای دافوی و صادرات بوده و در واق روند افزایش انتشار
را هاگام با افازایش درالصاد تجربا صایکنناد و بحا هاای
زییتصحیطی در او ویت بعدی قارار دارناد .ا بتا باا وناود
رابط ا افزایشاای انتشااار و ارزش افاازوده در ایاان دو بشااش،
صیتوان انتظار داشت ک بششهای صذکور بتوانند هااراه باا
افزایش سطح درالصد و با تون ب صیاا ل زییاتصحیطای از
روند انتشار بکاهند .ذا ب عنوان توصای سیاساتی صایتاوان
گفت؛ تشکیل تی صدیریت انرژی و تهیا برناصا اساتراتژی
صدیریت انرژی در نیروگاهها و پاییشگاهها ،تانش در نهات
افزایش کارایی انرژی ،نایگزین کردن گاز ربیعای با ناای
سوفتهایِ با الییندگی بای ،افتصاص بودن کافی و تیری
در انرای ررحهای ااداث پاییشاگاههاای نفات و صیعاناات
گازی ،استفاده از انرژیهای تجدیدپاذیر و ناایگزین کاردن
تجهیزات فرسوده با تکنو وژیهای ناو و هااینراور تانش
برای کنترل انتشاار  ،CO2از رریاق ناا الوری گااز  CO2از
صشعل نیروگاهها و پاییشگاههاا در کااهش ال اودگی در ایان
بششها بییار صؤثر فواهد بود.

13 Engle-Granger

Glejser test

14

15 Breusch-Godfrey
16

)Jarque and Bera (JB
Ramsey
12ربق صعادیت برالوردشده ضریش  LNVA0برابر با صفر شد ک این ب صعنای
رد وضعیتی است ک در الن صنحنی کوزنتس فرم درن س دارد.
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