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 چکیده

ي و تجدیدپذیر اهسته هاي بلندمدت بین مصرف انرژيه رابطاین مطالعه به بررسی و تبیین 

براسـاس  هـاي پنـل در گروهـی از کشـورها     و شاخص کیفیت زیست محیطی با استفاده از داده

ه رابطـ به منظور بررسی . زدپردا می1980-2013ي ها سالاکسیدکربن طی متغیر انتشار گاز دي

ه رابطـ نتـایج تجربـی  وجـود    متغیرها در از آزمون علیت پنلی اسـتفاده شـده اسـت.     بلندمدت

رشـد اقتصـادي و مصـرف     ه اثر مثبـت دندهنشان  است. همچنین، نتایجمعی بین متغیرهج هم

منفی  ياي و انرژي تجدپذیر اثرانرژي هستهاستفاده از . باشد اکسیدکربن میديانرژي بر انتشار 

 رابطـه مـدت حـاکی از وجود   تجزیه و تحلیل علیت در کوتـاه د. دارناکسیدکربن بر انتشار گاز دي

اکسید کربن و مصرف اکسید کربن و رشد اقتصادي، انتشار گاز ديفه بین انتشار ديعلی دو طر

. همچنین نتایج حـاکی از  باشد میاکسید کربن و مصرف انرژي اي و انتشار گاز ديانرژي هسته

اکسـید کـربن و مصـرف انـرژي تجدیدپـذیر      ي علی یک طرفه بین انتشـار گـاز دي  وجود رابطه

ي، مصـرف انـرژي، مصـرف    علی دو طرفه از رشد اقتصـاد  رابطهلندمدت همچنین در ب باشد. می

  اکسید کربن برقرار است.اي به انتشار گاز دي پذیر و مصرف انرژي هستهانرژي تجدید

,��JEL:Fطبقه بندي Q��, F��  

  پذیر، رشد اقتصادياي، انرژي تجدیدیست، انرژي هستهمحیط ز: ها واژهکلید 
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 مقدمه -1

تمام  ،هاي اخیردهه طیهاي زیست محیطی گسترده و آلودگی شدن ه به گرمبا توج

کاهش آلـودگی محـیط زیسـت و     منظور بهکشورهاي جهان براي انجام اقداماتی اساسی 

بسیار  اي اند. به همان اندازه که گرماي جهانی مسئله ش زمین به اتفاق نظر رسیدهگرمای

اي  از اهمیـت ویـژه  ورهاي وارد کننده انرژي انرژي نیز براي کشه عرضامنیت  ،است مهم

 68(بیش از هاي فسیلی ي از ذخایر انرژيبخش زیاد). ١،2010هیدناس(برخوردار است 

با توجه به ایـن توزیـع نامتقـارن     قرار دارد.در منطقه خاورمیانه درصد ذخایر نفتی دنیا) 

ه عرضاز اطمینان   ،نفته طور مشخص براي کشورهاي وارد کنندمنابع انرژي فسیلی، به

). 2008 ،٢مسئله بسـیار مهمـی خواهـد بـود (جانسـون      انرژي) مورد نیاز، تأمینانرژي (

انـرژي نیـز چگـونگی    ه عالوه بر کشورهاي وارد کننده انرژي براي کشورهاي صادر کنند

و بـا   بـوده هاي فسیلی، تجدیدپـذیر ن زیرا انرژي ،مصرف انرژي مسئله بسیار مهمی است

اي نـه  کاهش خواهـد یافـت. بنـابراین در آینـده    فسیلی ول زمان ذخایر ن در طآمصرف 

  نیز با مشکل تولید انرژي روبرو خواهند شد.ه چندان دور کشورهاي صادر کنند

هاي فسیلی و همچنین مسائل بنابراین مسئله امنیت انرژي و محدودیت ذخایر انرژي

باشـد.  انی مـی هـاي فسـیلی یـک مسـئله جهـ     زیست محیطـی ناشـی از مصـرف انـرژي    

 سؤالهاي فسیلی این ي منابع انرژيها محدودیتهاي زیست محیطی و همچنین  چالش

آورد که: الف) از چه وجود میرا براي تمام کشورهاي وارد کننده و صادر کننده انرژي به 

هاي فسیلی باشد؟ ب) همزمان با تر از انرژيتر و ارزانمنبع انرژي استفاده کنند که امن

GHGاي (توان به کاهش انتشار گازهاي گلخانـه تر، چگونه میانرژي امن تولید
) کمـک  ٣

  کرد؟ 

منـابع جـایگزین بـراي    یـافتن  هرگونه تالش در مقابله با گرمـایش جهـانی نیـاز بـه     

مشـاهده  ادبیـات موضـوع   بررسـی  سـازد. در  فسیلی را بیشـتر نمایـان مـی     هايسوخت

ن مصـرف انـرژي و رشـد    میـا علیـت  ه بطـ رامطالعات متعددي بـه بررسـی   کنیم که  می

 اند، پرداختهاي مصرف انرژي وتولید گازهاي گلخانه میانعلی ه رابطاقتصادي و همچنین 

اي، ن مصـرف انـرژي هسـته   میاه رابطرسد تحقیق تجربی کمی به آزمون می نظر بهولی 

  

 

1. Hedenus 
2. Gnansounou 
3.Green house gases 
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هاي جدیـد  فتبا استفاده از پیشر �CO  ايهاي تجدیدپذیر و تولید گازهاي گلخانهانرژي

اي و انتشار گازهـاي  ن تولید انرژي هستهمیاعلیت وجود و پرداخته هاي تابلویی در داده

اي منـابع هسـته  تحقیـق در زمینـه   بررسی نشده است. بنابراین، اهمیت  �CO ايگلخانه

اي و همچنـین  منابع بالقوه کاهش انتشـار گازهـاي گلخانـه    عنوان بهوانرژي تجدیدپذیر 

علی بین این منابع انـرژي و  ه رابطهاي فسیلی، مناسب این منابع براي انرژي جایگزینی

. با توجه به مطالب بیـان شـده،   شود بیشتر مشخص می )(�CO ايتولید گازهاي گلخانه

ي و تجدیدپـذیر بـا کیفیـت    اهسـته  هاي بین مصرف انرژيه رابطنظر به اهمیت بررسی 

مصـرف   میـان بلندمـدت  ه رابطـ سی و تبیـین  ، هدف اصلی این مطالعه بررمحیط زیست

اي و تجدیدپـذیر و شـاخص کیفیـت زیسـت محیطـی در گروهـی از       هسـته  هـاي  انرژي

  باشد.می1980-2013ي ها سالاکسیدکربن طی کشورها براساس متغیر انتشار گاز دي

  

  مبانی نظري  -2

تنهـا عامـل   ، انرژي عامل اصلی و ١به نظر اقتصاددانان اکولوژیست مانند آیرس و نایر

ي ها مدلین مطالعات تر مهمیکی از  .اي هستندتولید است و کار و سرمایه عوامل واسطه

ن مصـرف انـرژي و تولیـد    میـا تنگاتنـگ  ه رابطـ انجام شده که  ٢بیوفیزیکی توسط کلوند

دهــد. دیگــر اقتصــاددانان نئوکالســیک ماننــد برنــت و  ناخــالص داخلــی را نشــان مــی

ها معتقدند انـرژي از  باشند. نئوکالسیکنان اکولوژیست میمخالف نظر اقتصاددا٣دنیسون

مستقیم بر رشـد اقتصـادي   طور غیربه ،گذاردار و سرمایه میي که بر عامل کتأثیرطریق 

هـا   با ایـن حـال برخـی از نئوکالسـیک     ،ر مستقیم بر رشد اقتصادي ندارداثمؤثر است و 

ائل هستند. استفاده بیش از حد ي براي انرژي قتر مهمنقش  ٤مانند همیلتون و هریسون

شـود،   رفـتن آنهـا مـی    هاي فسیلی)، عالوه براینکه سبب از بینطبیعی (سوخت نابعاز م

رو این عوامل سبب شده است از اینهاي زیست محیطی نیز خواهد شد. منجر به آلودگی

اي) باشـند. گسـترش انـرژي    هایی (از جملـه انـرژي هسـته   که کشورها به فکر جایگزین

اي اي در جهان، نقش مهمی در کاهش آلودگی و کاهش انتشـار گازهـاي گلخانـه   هسته

  

 

1.Ayres and Nair 
2.Klvand 
3.Brent and Denison 
4.Hamilton and Harrison 
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شـود و  شـود، هـیچ چیـز اکسـید نمـی     یاي تولید مـ کند، زیرا وقتی انرژي هستهایفا می

گردد. در این راستا افـزایش و رواج تولیـد انـرژي هـاي     گازهاي سمی و مضر تولید نمی

هـاي فسـیلی و کـاهش انتشـار     اي براي به حداقل رساندن نوسانات قیمت انـرژي هسته

اي رود. ذکـر ایـن نکتـه ضـروري اسـت کـه انـرژي هسـته        کار میاي، بهگازهاي گلخانه

داري پسماند مواد اي و نگههاي هستهآورد ولی آلودگیهاي کربنی به وجود نمیگیآلود

ها خود مشکل بسیار با اهمیتی است که باید مـورد  رادیواکتیو تولید شده در این نیروگاه

  ).2008 ،١(آکینلو توجه قرار گیرد 

المللی انـرژي در مـورد تغییـرات آب و هـوایی در جهـان نشـان       مطالعات آژانس بین

اي مختلـف ایجـاد شـده توسـط کشـورها، گـاز       ن گازهـاي گلخانـه  در میـا دهد کـه   می

. بـراین  عامل اصلی گرم شدن زمـین اسـت   ،هاي فسیلیاکسیدکربن ناشی از سوخت دي

ه اسـت. بـا توجـه بـه     قرار گرفتـ مطالعه مورد طور گسترده به �COوامل انتشار اساس، ع

طـور کلـی بـه سـه دسـته      تـوان بـه  ، مطالعات قبلی را مـی ي مختلفاستفاده از متغیرها

عنوان متغیرهـاي توضـیحی   د: گروه اول شامل درآمد و مصرف انرژي بهنموي بند تقسیم

 باشـد.  مـی  �COد، مصـرف انـرژي و انتشـار    بـین درآمـ  ه رابطـ منظور بررسی در مدل به

)، 2009( ٢آپرچیس و پین در این دسته عبارتند از مطالعاتموضوع ات هاي از ادبی نمونه

)، صـبوري و  2012و همکاران ( ٥)، شهباز2010( ٤)، لین و اسمیت2010( ٣پائو و تسیئا

نوان جایگزینی از عاي به) . در گروه دوم انرژي هسته2014( ٧) و یاوز2013( ٦سوالمین

که مصـرف   این مطالعات  مشاهده شدهدر  .هاي فسیلی در نظر گرفته شده استسوخت

دنبـال داشـته    بـه را  �COکاهش انتشار  ،اي در کشورهاي بزرگ تولیدکنندهانرژي هسته

)، 2012)، لی و چو (2010توان به مطالعات آپرچیس و همکاران (می در این گروه. است

را د. گـروه سـوم شـامل تنهـا چنـد مطالعـه       )، اشـاره نمـو  2012مکـاران ( و ه ٨و ایوات

نیـز  هـاي تجدیدپـذیر   اي، انـرژي کنند همانند انرژي هستهکه استدالل می گیرد دربرمی

  

 

1.Akinlo 
2. Apergis and Payne 
3. Pao and Tsai 
4. Lean and Smyth 
5. Shahbaz 
6. Saboori and Sulaiman 
7. Yavuz 
8. Iwata 
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انـرژي   . ایـن گـروه  قـرار گیرنـد   �COتوانند در حوزه منابع بالقوه کاهش انتشار گـاز   می

عـالوه بـر    ،�COن کننـده میـزان انتشـار    عنوان یک عامل اصـلی تعیـی   تجدیدپذیر را به

نـد.  ا نمـوده هـاي خـود وارد   اي و درآمد) در تحلیـل متغیرهاي دیگر (مانند، انرژي هسته

از جملـه   2010و همکـاران   ٢و مـانی  ١2010، تیور2010آپرچیس و همکاران مطالعات 

نشـان   2010عنوان مثـال؛ نتـایج مطالعـات آپـرچیس     مطالعات در این گروه هستند. به

 شـده  مـدت  کوتاهکشور در  19در  �COکاهش انتشار سبب اي دهد که انرژي هسته می

د. به هرحال، مطالعات در گروه سوم پراکنده نکمتري دارتأثیر  هاي تجدیدپذیر اما انرژي

انرژي تجدیدپـذیر در تولیـد    مدت کوتاهاست. عالوه بر این، تاکید تجربی این گروه بر اثر 

ـ    در این راستابوده است.  �COاي هگازهاي گلخان گسـترش   ر، تمرکز اصـلی ایـن مقالـه ب

مـدت و   در کوتـاه  �COهاي مستقیم و همزمان عوامل انتشـار  گروه سوم با انجام ارزیابی

و  مـدت  کوتـاه بـه بررسـی اثـرات     مقاله حاضـر انباشتگی است چوب همبلندمدت در چار

اي، درآمـد و مصـرف انـرژي بـر شـاخص      تههاي تجدیدپذیر، انرژي هسـ بلندمدت انرژي

پردازد. در این راستا، متغیر انتشار گـاز  کیفیت زیست محیطی در گروهی از کشورها می

عنوان شاخصی براي کیفیت محیط زیسـت در ایـن کشـورها در نظـر     اکسیدکربن بهدي

ک ي یـ گرفته شده است. در این مطالعه براي بررسی رفتـار دینـامیکی متغیرهـا و ارائـه    

منظـور   هاي پانلی استفاده شده است. عالوه بر این، بـه برآورد کارآمد از پارامترها، از داده

٣ن متغیرهـا از روش  میابلندمدت ه رابطبرآورد 
FMOLS      اسـتفاده شـده اسـت (کـائو و

  ). 2001 ٥و پدرونی ٤2000گینگ،

مختلـف در  هـاي  کلی انرژي تجدید پذیر، روند تولید آنها در قـاره  براي ارایه وضعیت

د که تولید انـرژي تجدیدپـذیر و   نده می ارائه شده است. نمودارها نشان 2و1نمودارهاي 

تولیـد ایـن    بـه  گرایش کشورها  دهندهاي روند صعودي است و نشاناي دارانرژي هسته

  باشد.نوع از انرژي می

  

  

 

1. Tiwari 
2. Menyah 
3.Fully modified ordinary leastsquares 
4. Kao and Chiang 
5. Pedroni 
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، بسـیاري از  

) بر این باورند که اسـتفاده از هـر   

1. Ferguson
2. Elliot 
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  هاي مختلف

  هاي مختلف.

، بسـیاري از  نـد پایـان ناپذیر 

) بر این باورند که اسـتفاده از هـر   

Ferguson 

/ شمارهسیزدهم ي مطالعات اقتصاد انرژي/ سال

هاي مختلفاي تولید شده در قاره

هاي مختلف.یدپذیر تولید شده در قاره

پایـان ناپذیر  هـاي تجدیدشـونده  

) بر این باورند که اسـتفاده از هـر   2007

ي مطالعات اقتصاد انرژي/ سال

اي تولید شده در قارهانرژي هسته

  

یدپذیر تولید شده در قاره

هـاي تجدیدشـونده  ه منابع اولیه انـرژي 

2007( ٢) و الیوت

ي مطالعات اقتصاد انرژي/ سال نامه

انرژي هسته .1شکل 

یدپذیر تولید شده در قارهانرژي تجد .

  

ه منابع اولیه انـرژي 

) و الیوت2007( ١مطالعات از جمله فرگوسن

نامه فصل    

شکل 

  

.2شکل
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تواند یـک راه  بدون ایجاد کربن، میهاي عنوان انرژياي، بهدو انرژي تجدیدپذیر و هسته

امنیت انرژي براي تمام کشورها باشد. بـا  ایجاد گرمایش جهانی و مشکل براي  مؤثرحل 

هـاي فسـیلی،   هاي جهانی در خصوص افـزایش قیمـت سـوخت   و نگرانی مسائلتوجه به 

که بحث درمورد موضوعات  یستاي تعجب نجاي؛ امنیت انرژي و انتشار گازهاي گلخانه

تــر از مســئله خــود انــرژي شــده اســت  اي گســتردههــاي تجدیدپــذیر و هســتهرژيانــ

گـذاري در تولیـد    ). حتی کشورهایی که در گذشته در مورد سرمایه2009 (آدامانتیدس،

اند؛ در حال حاضر عالقـه زیـادي بـه توسـعه انـرژي      داشتهشک و تردید اي انرژي هسته

بهبـود امنیـت انـرژي و همچنـین      هـاي متنـوع جهـت   انـرژي ه عرضاي به منظور هسته

هاي فسیلی از خود نشـان  عنوان جایگزین براي سوختاي براي کاهش آلودگی به وسیله

). با توجه به نکات ذکر شده؛ بر خالف گذشـته، در حـال حاضـر    2009 ،١دهند (وود می

کی از سـاخت  اخصـوص آمریکـا حـ   انرژي در کشورهاي مختلـف بـه  ه عرضهاي سیاست

  پذیرهاي تجدیدد. همچنین، چشم انداز توسعه انرژيباش میاي دید هستههاي جنیروگاه

شود. این موضوع اهمیت بررسـی اقتصـادي   نسبت به قبل پیگیري می يبا جدیت بیشتر

بـرداري از نیروگـاه   ). بهره2009، ٢سازد (پلتسیو اي را بیشتر نمایان میهاي هستهانرژي

واسطه  اي که اکنون بهگونهبه ،سر جهان شدهاي باعث کاهش قابل توجهی در سرتاهسته

 �COاي درصـد از تولیـد گازهـاي گلخانـه     10اي، حـدود  هاي هسـته  استفاده از نیروگاه
اي  المللـی انـرژي هسـته   ). به گزارش آژانس بین2009 (آدامانتیدس، کاهش یافته است

اکسـیدکربن   يمیلیـون تـن د   1200اي سـاالنه از انتشـار   هـاي هسـته  )، نیروگاه2002(

بـدون تکیـه بـر انـرژي     ) معتقد است که اروپـا  2006اروپا (ه اتحادیکنند. جلوگیري می

باشد. با توجه بـه مـوارد ذکـر شـده      نمیطور چشمگیر  به  �COقادر به کاهش  اي هسته

اي یک منبـع و سـوخت جـایگزین مناسـب بـراي      توان نتیجه گرفت که انرژي هستهمی

هاي مختلفـی  هاي اخیر، مسائل زیست محیطی از جنبهطی دهه. باشدمنابع فسیلی می

آغـاز شـد و    1960ه دهـ از  توجه به مسائل محیط زیسـتی  مورد توجه قرار گرفته است.

دلیل رشد روزافزون اقتصادهاي صنعتی بـود   هاي صنعتی، بهتمرکز عمده آنها بر آلودگی
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ه در زمینـه  شـد انجـام  لعـات  ). در این قسمت به بررسی برخی از مطا ١،2008(هولینگر

  پردازیم. عوامل مؤثر بر آلودگی می

بین درآمـد، اسـتفاده از   ه رابطاي به بررسی )، در مطالعه2006و همکاران ( ٢ریچمند

٣عضو غیر هاي پانلی در کشورهاي عضو وانرژي و انتشار کربن با استفاده از داده
OECD 

ي علیت میان درآمد، مصرف یک رابطه وجود دهندهآمده نشاندست  بهپرداختند. نتایج 

بـین انتشـار   ه رابطـ )، 2011( و همکـاران  ٤انرژي و انتشـار آلـودگی بـوده اسـت. نصـیر     

 1972-2008زمانی ه دوراکسیدکربن، درآمد، مصرف انرژي و تجارت خارجی را طی  دي

 میـان  بلندمـدت  ه رابطـ در پاکستان بررسی نمودند. نتیجه مطالعه آنها حـاکی از وجـود   

خـارجی بـر   اکسیدکربن و درآمد بود و اثر متغیرهاي مصرف انرژي و تجـارت  انتشار دي

)، به تجزیه و تحلیل تـابع  2013(٥مثبت برآورد شده است. مگابلهاکسیدکربن انتشار دي

اکسیدکربن در مالزي با استفاده از متغیرهاي تولید ناخالص داخلی و مصـرف  انتشار دي

ه رابط. نتایج مطالعه وي نشان داد که یک پرداخت 1971-2012زمانی ه دورانرژي طی 

بلندمدت بین متغیرها وجود دارد و همچنین اثر مصرف انرژي و تولید ناخـالص داخلـی   

  دار بوده است.مثبت و معنی

)، ارتباط بین کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادي را در 2014( و همکاران ٦انپآک

دند. نتایج مطالعه آنهـا  نموبررسی  1970- 2008النههاي ساکشور با استفاده از داده 47

نشان داد که رشد اقتصادي، قیمت انرژي، نسبت صادرات بـه تولیـد ناخـالص داخلـی و     

اما نرخ رشد جمعیـت   ،اکسیدکربن اثر مثبت و معناداري داردمصرف انرژي بر انتشار دي

و  ٧آلـودگی دارد. بگـوم   و نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معناداري بر

و رشـد   رشد ناخالص داخلـی، مصـرف انـرژي    ي)، به بررسی اثرات پویا2015همکاران (

محیط زیسـتی  ه فرضیمالزي پرداختند. نتایج مطالعه آنها  �COجمعیت بر تولید انتشار 

. یکی از نتـایج مهـم ایـن مطالعـه اثـرات مخـرب رشـد        ندادمورد تایید قرار را کوزنتس 

  در بلندمدت بوده است.  �COبر انتشار  اقتصادي
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در ایران، مطالعات اندکی در مورد بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست انجام 

اي اثر رشد اقتصـادي، جمعیـت شـهري،    )، در مطالعه1392شده است. فطرس و برزگر (

شـورهاي  اکسـیدکربن ک باز بودن اقتصاد و نـابرابري درآمـد را بـر انتشـار گـاز دي     ه درج

آسیاي مرکزي (شامل ایران) مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعـه آنهـا نشـان داد کـه     

داري بر آلودگی هوا در کشورهاي مورد نظر دارد. بهبودي رشد اقتصادي اثر مثبت و معنا

 21رشد اقتصادي بر آلودگی محـیط زیسـت بـراي     تأثیر)، به بررسی 1393و همکاران (

پرداختند. نتایج مطالعه آنهـا بـا    1980-2004زمانی ه دورایران در کشور نفتی از جمله 

زیست محیطی کوزنتس براي ه فرضیاستفاده از دو مدل خطی و لگاریتمی نشان داد که 

مصـرف   میـان ه رابطـ مطالعات انـدکی بـه بررسـی    نمونه تحت بررسی، تأیید شده است. 

برخـی از ایـن مطالعـات را بیـان     انـد. در ادامـه   اي و رشد اقتصادي پرداختهانرژي هسته

  کنیم. می

کشـور، طـی    16)، با استفاده از روش پنل چند متغیره براي 2010آپرچیس و پین (

صـادي  اي و رشـد اقت مصـرف انـرژي هسـته   ه رابط، به بررسی 1980-2005زمانی ه دور

علیت یـک طرفـه از مصـرف انـرژي     ه رابطآنها حاکی از وجود  اند. نتایج مطالعهپرداخته

 مـدت  کوتـاه علیت دوطرفه در ه رابطو همچنین  مدت بلنداي به رشد اقتصادي در هسته

مثبتی بر رشد اقتصـادي   تأثیراي آنها پیشنهاد کردند که افزایش تولید انرژي هسته د.بو

ن میـا علیـت  ه )، بـه بررسـی رابطـ   2011و همکـاران (  ١و محیط زیست دارد. نازلی اقلو

زمـانی  ه دورطـی   OECDضـو  کشـور ع  14تصـادي در  اي و رشد اقمصرف انرژي هسته

علیت یـک طرفـه از   ه رابطدهد در مجارستان اند. نتایج نشان میپرداخته 2007-1980

علیت در بریتانیا و اسـپانیا  ه رابطو  داشتهاي به رشد اقتصادي وجود مصرف انرژي هسته

ست. لـی و چـو   ا داشتهوجود نعلیتی ه کشور دیگر هیچ رابط 11معکوس بوده است. در 

براي شش  1971-2006زمانی ه دورانباشتگی پانل طی )، با استفاده از روش هم2012(

اي و رشـد اقتصـادي را   قیمت نفت، مصرف انرژي هسته میانه رابطکشور کامال صنعتی 

تواننـد  اي و نفـت مـی  دهد که انرژي هسـته آنها نشان میمطالعه اند. نتایج بررسی کرده

علیت یک طرفه در بلندمدت از رشد اقتصـادي  ه رابطاشند. همچنین جایگزین یکدیگر ب
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بررسی ارتباط اي به )، در مطالعه2016و همکاران ( ١به مصرف انرژي وجود دارد. کایس

یر و تولیـد  دپذهاي تجدیانرژي ،�COاي، انتشار علت و معلولی میان مصرف انرژي هسته

-2013زمـانی  ه دورور توسـعه یافتـه طـی    کشـ  9اند. نتایج در ناخالص داخلی پرداخته

دهـد میـان تولیـد ناخـالص داخلـی و مصـرف انـرژي تجدیدپـذیر در         نشان مـی  1990

علیـت دوطرفـه وجـود    ه رابطـ علیت یک طرفه و در بلندمدت یک ه رابطمدت یک  کوتاه

علیـت یـک طرفـه وجـود     ه رابط�COدارد. همچنین میان تولید ناخالص داخلی و انتشار 

  اي وجود ندارد.ارتباطی میان تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژي هسته چنین. همدارد

بین مصرف انرژي تجدیدپذیر، تجدیدناپذیر ه رابطدکی به بررسی در ایران مطالعات ان

ي بـا اسـتفاده از   ا)، در مطالعـه 1390اند. فطـرس و همکـاران (  و رشد اقتصادي پرداخته

واحـد  ه ریشـ ي هـا  آزمـون و با استفاده از  1980-2008زمانی ه دورهاي آماري طی داده

رشد اقتصـادي بـر    تأثیرانباشتگی پانلی و آزمون حداقل مربعات معمولی پویا، انلی، همپ

عضـو مـورد   و غیر OECDمصرف انرژي تجدیدپذیر را در دو گـروه از کشـورهاي عضـو    

اشـتگی بـین   انب هـم ه رابطـ بررسی قرار دادند. نتایج حاکی از آن است کـه در بلندمـدت   

متغیرهاي رشد اقتصادي و مصرف انرژي تجدیدپذیر در دو گروه منتخب وجـود داشـته   

مورد بررسی میزان اثرگـذاري بلندمـدت رشـد اقتصـادي بـر      ه دوراست. همچنین، طی 

عضـو  غیر بیشـتر از کشـورهاي   OECDمصرف انـرژي تجدیدپـذیر در کشـورهاي عضـو     

OECD پانلی  علیته رابطاي به بررسی مطالعه )، در1391باشد. فطرس و همکاران (می

زمانی ه دوربین مصرف انرژي تجدیدپذیر و رشد اقتصادي در مناطق مختلف جهان طی 

انـد. نتـایج   انباشتگی و علیـت پـانلی پرداختـه   ي همها آزمونبا استفاده از  2009-1980

ق منتخـب  انباشتگی بین متغیرها در بلندمدت در مناطي همحاکی از آن است که رابطه

جهان وجود دارد. میزان اثرگذاري بیشتر مصرف انرژي تجدیدپـذیر بـر رشـد اقتصـادي     

ترتیب، در مناطق آسیا، اقیانوسیه، آمریکا، اروپا، خاورمیانه و آفریقاست. نتـایج حاصـل    به

علی یک طرفـه  ه رابطو بلندمدت،  مدت کوتاهدهد در آمریکا در از آزمون علیت نشان می

و  مـدت  کوتـاه پـذیر وجـود دارد. در اروپـا در    ي به مصرف انـرژي تجدیـد  از رشد اقتصاد

علی یک طرفه از رشد اقتصادي به مصرف انرژي تجدیدپذیر وجود دارد. ه رابطبلندمدت، 

علی یک طرفه از مصرف انرژي تجدیدپذیر به ه رابط مدت کوتاهدر خاورمیانه و آفریقا، در 
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علـی یـک طرفـه از    ه رابطـ ت، در خاورمیانـه  رشد اقتصادي وجود دارد. ولی در بلندمـد 

دوسـویه  ه رابطـ مصرف انرژي تجدیدپذیر به رشد اقتصادي وجود داشته و در آفریقا این 

ه رابطـ علـی دوطرفـه و در بلندمـدت    ه رابط مدت کوتاه. در آسیا و اقیانوسیه، در باشد می

طین و علی یک طرفه از رشد اقتصادي به مصـرف انـرژي تجدیدپـذیر وجـود دارد. سـال     

اي بر کیفیت محیط زیست انرژي هسته تأثیراي به بررسی )، در مطالعه1395همکاران (

اند. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات ثابت در گروه کشورهاي منتخـب   پرداخته

منفـی و   تـأثیر اي دهـد، مصـرف انـرژي هسـته    نشان مـی  2004-2014زمانی ه دوردر 

  کیفیت محیط زیست دارد.ه دهند نشانشاخص  عنوان به �COمعناداري بر انتشار 

هـاي  دهد کـه اسـتفاده از هـر دو منبـع انـرژي     نتایج اکثر مطالعات موجود نشان می

حـل  اي راههتجدیدپذیر (آبی، بادي، خورشیدي، زیست تـوده و زمـین گرمـایی) و هسـت    

آب و هـوایی   هاي فسیلی و مقابله با تغییراتمحدودیت انرژي مناسبی براي حل مشکل

به هاي کلیدي خود را ي کشورهاي وارد کننده انرژي بخشی از سیاستها دولتباشد. می

عنـوان مثـال در   انـد. بـه  افزایش امنیت انرژي و مقابله با گرمایش جهانی اختصـاص داده 

وابستگی  ،اي و تجدیدپذیري انرژي هستهها بخشگذاري در آمریکا سرمایهه متحدایاالت 

انرژي مطمئن در ایـن  ه عرضداتی را در این کشور کاهش نداده اما به افزایش به نفت وار

توانـد  اي مـی هـاي تجدیدپـذیر و هسـته   کشور منجر شده اسـت. افـزایش تولیـد انـرژي    

هاي فسیلی را کاهش دهد. بنابراین یک روش براي به حداقل رساندن وابستگی به انرژي

افـزایش و   ،ايکاهش انتشار گازهاي گلخانه هاي فسیلی و یانوسانات قیمت نفت و انرژي

). در کشـورهاي  2009، ١باشـد (آدامانتیـدس  اي میهاي تجدیدپذیر و هستهرواج انرژي

هـاي فسـیلی   منـابع انـرژي   محـدود بـودن  صادرکننده انرژي مانند ایران نیز با توجه به 

تولیـد   هـاي فسـیلی و اختصـاص بودجـه بـراي     ی براي کاهش وابستگی به انرژياقدامات

در کشورهاي  فته است اما نکته این است کهگراي و تجدیدپذیر صورت هاي هستهانرژي

هـاي جـایگزین   هاي فسیلی بـا انـرژي  هاي جایگزینی سوختصادرکننده انرژي سیاست

  نسبت به کشورهاي واردکننده انرژي کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

عنـوان  اي و تجدیدپـذیر بـه  ه از انرژي هستههاي استفادکیوتو مزیته توافقنامبعد از 

هاي فسیلی بیشتر نمایان شده اسـت. در ایـن توافقنامـه    هاي جایگزین براي انرژيانرژي

  

 

1.AdamantiadeS 
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منظـور کـاهش گرمـایش جهـانی و رسـیدن بـه پایـداري قابـل قبـول          امضا کنندگان به

جملـه   اي خـود از د گازهاي گلخانـه اي در تولیکاهش قابل مالحظهباید محیطی،  زیست

CO� تمام امضا کنندگان پروتکل کیوتـو تعهـد کردنـد کـه     ١،2005داشته باشند (بکر .(

اي بیشـتر از کـل گازهـاي گلخانـه     2012اي تولید شده در سـال  انتشار گازهاي گلخانه

هاي ممکن براي کاهش انتشار یکی از راه در این راستا نباشد. 1990تولید شده در سال 

  اي است.فاده از منابع انرژي تجدیدپذیر و هستهاي استگازهاي گلخانه

  

  روش تحقیق -4

  هاي پانلیدر دادهواحد ه ریشي ها آزمون

بـر پـیش فـرض     گذشـته هـاي  در دهـه  مورد اسـتفاده ي اقتصادسنجی ها مدلاغلب 

هاي حاصـل   تخمین ،متغیرهادر صورت ایستا بودن ر بود. اهاي زمانی استوایستایی سري

بایسـت  گی نخواهند داشت، اما چنانچه متغیرها ایستا نباشند میمشکل رگرسیون ساخت

انباشتگی بین متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل بررسی شود. لوین، لین و چـو  همه رابط

بـراي ترکیـب   واحـد  ه ریشهاي پانلی استفاده از آزمون ) نشان دادند که در داده2002(

براي هر مقطـع  واحد ه ریشفاده از آزمون قدرت و اعتبار بیشتري نسبت به است ازها داده

شین  ،ي لوین، لین و چو، ایم، پسرانها آزمونه آماراست. در برخوردار صورت جداگانه به

صفر مبنـی بـر   ه فرضیدري ها  آزمونه آمارو برتونگ فرض صفر مبنی بر ناایستایی و در 

  .باشد ایستایی می

 انباشتگی پانلیي همها آزمون

 ییایسـتا نا انباشتگی آن است که با وجـود هاي همتجزیه و تحلیل ین نکته درتر مهم

یک روند تصادفی افزایشی یا کاهشـی در بلندمـدت    وجودهاي زمانی و بودن اغلب سري

ایـن  ممکن است که یک ترکیب خطی از این متغیرها همواره ایستا و بدون روند باشند. 

عبـارت   شوند. بهانباشتگی کشف میمهاي هبا استفاده از تجزیه و تحلیلروابط بلندمدت 

 ،اي از این متغیرهـا دیگر، در صورت صحیح بودن یک نظریه اقتصادي و ارتباط مجموعه

کـه ترکیبـی از ایـن متغیرهـا در بلندمـدت ایسـتا و بـدون رونـد باشـند           رود میانتظار 

انباشـتگی متغیرهـا در   هاي زمانی، بررسـی وجـود هـم   همانند سري. )1381(ابریشمی، 
  

 

1.Becker 
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انباشـتگی پـانلی داراي قـدرت و اعتبـار     ي هـم هـا  آزمـون هاي پانلی نیز مهم است. داده

. باشـد  مـی صورت جداگانـه  انباشتگی براي هر مقطع بهي همها آزمونبیشتري نسبت به 

 ک باشد قابلزمانی کوتاه و اندازه نمونه نیز کوچه دورحتی در شرایطی که  ها آزموناین 

  ).2005ی، ند (بالتاجباش میاستفاده 

  

 آزمون حداقل مربعات معمولی کامالً تعدیل شده

 ٢پـدرونی  توسـط شـده   ١روش حداقل مربعات معمولی کـامالً تعـدیل  1996در سال 

منظـور تخمـین و   هاي جدید بـه این روش، اصولی براي گسترش روشدر پیشنهاد شد. 

ي کـه  گونـه د؛ بـه ورکار مـی هاي پویا بهشتگی در پنلانباهاي بردارهاي همآزمون فرضیه

گیـرد. روش حـداقل   هاي موجود در میان مقاطع مختلف پانل را نیز در نظر میهمگنیان

طـور مجـانبی بـدون تـورش و     ، اگر چه سازگارند؛ ولی به٣گرنجر -مربعات معمولی انگل

). روش حـداقل مربعـات معمـولی کـامالً     1384داراي توزیع نرمال نیسـتند (تشـکینی،   

 .اندطور نرمال توزیع شدهطور مجانبی بدون تورش هستند و بهند، بهتعدیل شده، سازگار

هـاي  ستنباطکند که امکان انجام اي را ارایه میاهمچنین، انحراف معیارهاي اصالح شده

 OLSدو تصـحیح روي روش   FMOLS، روش طـور کلـی  د. بـه سـاز آماري را فراهم مـی 

  .٥زاییح درونو تصحی ٤کند که عبارتند از تصحیح تورشمی اعمال

  

  VECM٦آزمون علیت پانلی بر مبناي 

انباشتگی برقرار باشد، علیـت بـین متغیرهـا    هم ر گرنجر، اگر بین متغیرها رابطهنظبه

علیـت گرنجـري برمبنـاي    وجود دارد. بدین منظور، براي بررسی علیت بین آنها از مدل 

که در صـورت وجـود   د موبیان ن 1988شود. گرنجر در سال استفاده می VECMالگوي 

همجمعی بین دو متغیر، علیت به مفهوم گرنجري حداقل در یک جهت بـین آنهـا    رابطه

 وجود خواهد داشت. به هر حال، اگر چه آزمون همجمعی وجـود یـا عـدم وجـود رابطـه     

  

 

1. Fully Modified Ordinary Lesst Square 
2. Pedroni 
3. Ordinary Lesst Square Engle- Granger (OLSEG) 
4. A Bias Correction 
5. An Endogeneity Correction  
6.Vector Error Correction Model 
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تواند مشخص علیت را نمیه رابطکند، اما جهت علیت گرنجري بین متغیرها را معین می

همجمـع باشـند،    yو  xند که اگر دو متغیر بیان کرد 1987در سال  نجرکند. انگل و گر

تـوان بـراي   براین مـی همواره یک الگوي تصحیح خطا بین آنها وجود خواهد داشـت. بنـا  

اي بـرداري اسـتفاده   علیت گرنجري بین متغیرها از یک مدل تصحیح خط بررسی رابطه

یک و همجمع نیز باشـند،   رجهبررسی، براي مثال جمعی از د د. اگر متغیرهاي موردنمو

اول متغیرها به جاي اسـتفاده   استفاده از یک مدل اتورگرسیو برداري روي تفاضل مرتبه

دهـد و  از یک مدل تصحیح خطـا بـرداري، واریـانس معادلـه رگرسـیون را افـزایش مـی       

هـاي نادرسـت در   قضـاوت  مسألهشود و این دار میي والد مورد نظر اریببنابراین، آماره

کند که تغییرات ي علیت را به دنبال دارد. الگوي تصحیح خطا بیان میمورد جهت رابطه

که توسـط جـزء تصـحیح خطـا     (ي تعادلی بلندمدتمتغیر وابسته تابعی از انحراف رابطه

این الگو که رفتـار بلندمـدت و   . شود) و تغییرات سایر متغیرهاي توضیحی استبیان می

 شود:زیر بیان می صورت بهسازد یمدت را به هم مربوط مکوتاه

∆y� = C� + � β�∆y��� � α�∆x���

�

���

+ ρ�ECT��� + u�

�

���

 

∆x� = C� + � γ�∆y��� � ϑ∆x���

�

���

+ θ�ECT��� + ε�

�

���

 

، در روابـط بـاال   θو  ρ. جمع باشندو هم I(1)این الگو براي زمانی است که دو متغیر 

مدت ي کوتاهدهند که در هر دورهمدت هستند. این ضرایب نشان میضریب تعدیل کوتاه

، از VECMشود. در الگـوي  اصالح میي تعادلی بلندمدت چند درصد از انحراف از رابطه

شـود. درایـن الگـو،    مدت استفاده مـی ترکیب اطالعات بلندمدت با مکانیزم تعدیل کوتاه

تغیرهاي توضیحی معادله تابعی از جزء تصحیح خطا و تغییرات م ،تغییرات متغیر وابسته

عنوان ضریب تعدیل زمانی) است. ضریب جمله پسماند (از مدل بلندمدت) که به (با وقفه

بـین نوسـانات   ه رابطـ گیـرد)،  شود (بین منهاي یک و صفر قرار مـی مدت تلقی میکوتاه

دو یا چند  میانعلی  توان رابطهمیاست. براین اساس، مدت و بلندمدت یک متغیر کوتاه

مدت تخمین زد. مدل تصحیح خطاي برداري امکان تمـایز  متغیر را در بلندمدت و کوتاه

دار نبـودن ضـریب   آورد. معنـی و بلندمدت را نیـز بـه وجـود مـی     مدت کوتاهمیان علیت 

م هاي هر کدام از متغیرهاي توضیحی، به معنـی عـد  تصحیح خطا همراه با مجموع وقفه
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هاي متغیر توضیحی نیـز  دار نبودن مجموع وقفهعلیت بلندمدت است. معنیه رابطوجود 

  باشد.مدت میعلیت کوتاهه رابطعدم وجود  نشان دهنده

  

  ارایه مدل 

ه رابطـ بررسـی  ي اسـتاندارد  هـا  مـدل ساخت مدل اقتصادي از  منظور بهدر این مقاله 

تعمـیم بـه    کـه قابـل   �CO انتشـار  ثر بـر مـؤ  عوامل، مبتنی بر �CO-انرژي -ن درآمدمیا

. با توجه به مبـانی  ه استشدباشد، استفاده اي و تجدیدپذیر میهسته ياه مصرف انرژي

، مصـرف انـرژي، مصـرف انـرژي     ١متغیرهاي درآمـد واقعـی   از نظري و مطالعات پیشین

استفاده  �COبر انتشار  مؤثرعوامل کلیدي  عنوان بهاي تجدیدپذیر و مصرف انرژي هسته

  صورت زیر است.مطالعات انجام شده بهبراساس شود. مدل مورد استفاده می

)1(  ln(CO�)�� = β�� + β�lny�� + β�lnen�� + β�lnnuc�� + β�lnren�� + ε��  

ي، امصـرف انـرژي هسـته    ��nucمصـرف انـرژي،   ����درآمد واقعـی،   ���که در آن؛ 

ren��  مصرف انرژي تجدیدپذیر و(CO�)��  میزان انتشارCO�  .استεدهنـده  نیز نشان�� 

 ،LNاسـت. همچنـین، نمـاد     �COجمله خطاست که شامل سایر عوامل مؤثر بر انتشـار  

باشد. در این مطالعه، از تولیـد ناخـالص داخلـی    لگاریتم طبیعی متغیرها می دهنده نشان

گیري درآمد واقعی و از متغیر نفت بـر حسـب کیلـوگرم،    واقعی دالري براي اندازهسرانه 

هاي انتظاري ضـرایب  گیري مصرف انرژي استفاده شده است. در مورد عالمتبراي اندازه

اسـتفاده  توان انتظار داشت: ضریب درآمد واقعی مثبت باشد؛ با توجه به این که مدل می

شـود، انتظـار    �CO منجر به کاهش انتشـار تواند  میپذیر اي و تجدیدهسته هاي انرژياز 

 این متغیرها منفی باشد.رود که ضرایب  می

هـاي انـرژي سـازمان    و منبع داده 2013 ٢بانک جهانی ،درآمد واقعی يهامنبع داده

-2013است. جامعه آماري تحقیق حاضر منتخبی از کشـورها در بـازه    ٣اطالعات انرژي

هـاي منتخـب   ا و اطالعات آنها در دسترس بوده است. گروه کشورهاست که داده 1980

شامل: بلژیک، چین، پاکستان، آفریقاي جنوبی، ایران، فنالند، فرانسه، هند، روسیه، ژاپن، 

  

 

عنـوان متغیـر جانشـین رشـد     در این مطالعه بر اساس مطالعات خارجی انجام شده از متغیـر درآمـد واقعـی بـه    . 1

 اقتصادي استفاده شده است.

2. Word Development Indicators  
3. Energy Information Adminis tration 
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جنـوبی  مکزیک، سوئد، اکراین، اسلواکی، قزاقسـتان، آلمـان، اسـپانیا، ارمنسـتان و کـره      

  باشند. می

-2013زمـانی  ه دورهاي پانلی موجـود، طـی   دادهسنجی از براي برآورد مدل اقتصاد

پـانلی ایـم، پسـران و    واحـد  ه ریشـ ي ها آزمونایستایی متغیرها از و براي بررسی  1980

هاي پدرونی ها با استفاده از آمارهانباشتگی دادههم .گردیده استاستفاده ) 2003شین (

ش حداقل مربعات معمولی بلندمدت با استفاده از روه رابط ه وشد  ) و کائو آزمون2004(

ي علی بین متغیرها با استفاده از علیـت پـانلی و براسـاس تصـحیح خطـاي      پویا و رابطه

  .بوده است Eviews.8نیز  افزار مورد استفادهنرم ه است.برداري پانلی تخمین زده شد

  

  تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از تخمین - 5

  نتایج آزمون ریشه واحد پانلی

بـه شـرح   ی آزمون ریشه واحد متغیرها از آزمون ایم پسران و شین نتایج کمی بررس

 ذیل ارایه شده است.در ) 1در جدول (

  

  نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها .1جدول

 متغیرها ي آزمونآماره p-value نتیجه آزمون

 �LCO 2656/1 8972/0 ناایستا

 LY 4605/1 9279/0 ناایستا

 LEN 1778/1 8806/0 ناایستا

 LUNC 9308/1 9732/0 ناایستا

 LREN 1823/0 5723/0 ناایستا

  هاي تحقیقیافته منبع:

  

فرض صفر آزمون، متغیرها ناایستا هستند ولی براساس شود  می طورکه مالحظه همان

درصـد کـه در    95تفاضل مرتبه اول همه متغیرهاي مـورد بررسـی در سـطح اطمینـان     

  هستند.  I(1) انباشتگی، ایستا از درجه ) ارایه شده2جدول (
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  اول)ه نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها (تفاضل مرتب .2 جدول

 متغیرها آزمون آماره p-value نتیجه آزمون

 D(CO�) -1596/2 0154/0 ایستا

 D(Y) -1490/5 000/0 ایستا

 D(EN) -5242/5 000/0 ایستا

 D(UNC) -7413/8 000/0 ایستا

 D(REN) -8048/4 000/0 ایستا

  هاي تحقیقیافته منبع:

  

در  .ها مهم استبررسی وجود همجمعی در دادهبا توجه به سطح ناایستایی متغیرها، 

برآورد ممکن است بـه یـک رگرسـیون کـاذب      ،صورتی که متغیرهاي مدل ایستا نباشند

منجر شود. بنابراین در این حالت براي جلوگیري از بروز رگرسیون کاذب قبل از بـرآورد  

 ،بلندمـدت ه رابطـ گیرد تا پس از اطمینـان از وجـود   ي همجعی انجام میها آزمون، مدل

هـا از طریـق آزمـون    ر این مطالعه هم انباشتگی دادهدالگوي مورد نظر تخمین زده شود.

و  )3ول (اایـن آزمـون در جـد   ه آمارپانلی پدرونی و کائو بررسی شد. نتایج  انباشتگیهم

  ) ارایه داده شده است.4(

  

 انباشتگی پانلی پدرونینتایج آزمون هم .3 لجدو

p-value t-statistic آزمون آماره 

9390/0 5461/1- Panel v- Statistic 

0330/0 4391/0- Panel rho- Statistic 

0013/0 0230/3- Panel PP- Statistic 

0208/0 0376/2- Panel ADF- Statistic 

8876/0 2137/1 Group rho- Statistic 

0001/0 7742/3- Group PP- Statistic 

4659/0 0855/0- Group ADF- Statistic 

 هاي تحقیقیافته منبع:
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  انباشتگی پانلی کائونتایج آزمون هم. 4جدول

 احتمال t-statistic آموزنه آمار
ADF 5365/6- 000/0 

  هاي تحقیقیافته منبع:

  

گر این است که متغیرهاي مدل در ن) بیا3جدول ( انباشتگی پدرونیتایج آزمون همن

آزمـون  ه آمـار )، نیـز  4جدول (معنادار هستند. براساس نتایج آزمون کائو  درصد 5سطح 

ADF بنـابراین، فرضـیه صـفر آزمـون، مبنـی بـر عـدم        استار معناد درصد  5در سطح .

  اند.انباشتهشود و متغیرها در بلندمدت همانباشتگی متغیرها رد می هم
  

  FMOLSانباشتگی با استفاده از آزمون ر همتعیین بردا

انباشتگی بـین متغیرهـا، بـراي تخمـین     ود رابطه همبا تأیید آزمون فوق مبنی بر وج

آمـده  دسـت   بـه شـود. نتیجـه   اسـتفاده مـی    FMOLSتعادلی بلندمـدت از روش   رابطه

  صورت زیر است: به

  

  FMOLSنتایج آزمون  .5جدول

p-value متغیرها ضرایب 

0012/0 1395/0 Y 

000/0 0024/0 EN 

1314/0 01133/- UNC 

000/0 0034/0- REN 

  هاي تحقیقمنبع: یافته

 
دهد که رشد اقتصادي و مصرف انرژي داراي اثري مثبت بر )، نشان می5در جدول (

مصــرف همچنـین،  درصـد).   5دار بـودن   دارد(در سـطح معنـی  تخریـب محـیط زیسـت    

باشد. کشش راي اثر منفی بر تخریب محیط زیست میاي و تجدپذیر داهسته هاي انرژي

یعنـی؛   ،است 13/0اکسید کربن نسبت به تولید ناخالص داخلی مثبت و برابر انتشار دي

 13/0اکسـیدکربن  تولید ناخالص داخلی، میزان انتشـار گـاز دي   يبا افزایش یک درصد

بـر آلـودگی محـیط     مثبت و معنادار تولید ناخالص داخلـی تأثیر  یابد.درصد افزایش می

گونه تفسیر کرد که افزایش تولید ناخالص داخلی، مستلزم استفاده توان اینزیست را می
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اکسید کـربن و  سبب افزایش انتشار گاز ديمسئله ها و انرژي است و این بیشتر از نهاده

اکسـیدکربن نسـبت بـه مصـرف     شود. ضمنا، کشش انتشار ديآلودگی محیط زیست می

دهد، با افزایش یک درصد در مصـرف انـرژي، انتشـار     نشان می کهاست  0024/0 انرژي

اکسـیدکربن  ديیابد. کشش انتشار فزایش میدرصد ا 0024/0اکسیدکربن به میزان دي

 يبـا افـزایش یـک درصـد     یعنـی اسـت،   -0034/0نسبت به مصرف انرژي تجدید پذیر 

ش درصـد کـاه   0034/0اکسـیدکربن بـه میـزان    مصرف انرژي تجدیدپـذیر، انتشـار دي  

اکسیدکربن دي انتشار ،اي هسته یابد. به عالوه، با افزایش یک درصد در مصرف انرژي می

  یابد.درصد کاهش می 011/0به میزان 
  

  ي علیت پانلیها آزموننتایج 

  است. ه شده ) ارائ6پانلی در جدول ( VECMنتایج حاصل از 
 

  )VECMنتایج آزمون علیت پانلی( .6جدول

 بلندمدت
متغیر  مدتکوتاه 

 متغیرهاي مستقل  وابسته
ECM(-1) ���(−�) ���(−�) ��(−�) �(−�) ����(−�) 

0873/0-  
)1022/0(  
]6382/1-[ 

0140/0-  

)1397/0( 

0340/0-  

)0527/0( 

7370/0  

)000/0( 

2072/0  

)0005/0( 

- ���� 

5264/0-  
)000/0(  
]0891/9 [ 

0170/0  

)0240/0( 

06613/0  

)000/0( 

3988/0  

)0000/0( 

- 1052/0  

)0120/0( 
� 

2600/0-  
)000/0(  
]8573/5-[ 

0111/0-  

)1076/0( 

0175/0-  

)1679/0( 

- 3231/0  

)000/0( 

4129/0  

)000/0( 
�� 

109/0  
)019/0(  
]356/2[ 

0153/0  

)5907/0( 

- 1601/0-  

)4442/0( 

8202/0  

)000/0( 

3478/0-  

)0281/0( 
��� 

3269/0-  
)000/0(  
]5441/6-[ 

- 0871/0  

)3454/0( 

3707/0-  

)3145/0( 

6571/0  

)0360/0( 

3468/0-  

)2094/0( 
��� 

  (احتمال) است. P-Value) و اعداد داخل پرانتز بیانگر Fآزمون (ه آماراعداد داخل براکت بیانگر 

  هاي تحقیق.یافته منبع:
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مـدت  طـه علـی دو طرفـه در کوتـاه    )، شواهدي از راب6آمده از جدول (دست  بهنتایج 

ي اکسـید کـربن و مصـرف انـرژ    انتشار دي،اکسید کربن و رشد اقتصادين انتشار ديمیا

چنین، نتایج حاکی کند. هماکسید کربن و مصرف انرژي فراهم میاي و انتشار ديهسته

اکسید کربن و مصرف انـرژي تجدیدپـذیر   ن انتشار ديمیاعلی یک طرفه  از وجود رابطه

علی دو طرفـه   مدت رابطهشود که در بلندمشاهده می ECMه آماربراساس باشد. یز مین

اي بـه   از رشد اقتصادي، مصرف انرژي، مصرف انرژي تجدید پذیر و مصرف انرژي هسـته 

استفاده از منابع بنابر این براساس آنچه که گفته شد اکسید کربن برقرار است. انتشار دي

ها و دسترسی آسان و سازگار با محیط زیست و ایجاد فرصت انرژي تجدیدپذیر به لحاظ

کـه   گونـه  همـان امکانات رشد و توسعه، باید مـورد توجـه قـرار گیـرد. در ایـن خصـوص       

 ،هـاي تجدیدپـذیر  در زمینـه انـرژي   اند، امکانات گسـترده نشان دادههاي جهانی  بررسی

هاي تجدیدپذیر ماننـد آب   ي ذاتی انرژيها محدودیتشرایط جغرافیایی و  (مانندموانعی 

) منجـر بـه   گیري این منابع در بعضی مناطق جهانکار به و هوا و موانع تکنولوژیک براي

  د.گرد میهاي انرژي استفاده کمتر از

  

  و پیشنهاداتگیري نتیجه -6

و اي  ههسـت  هـاي  با توجه به اهمیت مسایل زیست محیطـی و ارتبـاط آن بـا انـرژي    

اکسـیدکربن در کشـورهاي مختلـف    ديبع بالقوه کاهش انتشار عنوان مناتجدید پذیر به

اي و تجدیدپذیر بلندمدت بین مصرف انرژي هستهه رابط در این مقالههاي اخیردهه طی

، 1980-2013زمانی ه دوررها، طی و شاخص کیفیت زیست محیطی در گروهی از کشو

رشـد  کـه   دهـد نشـان مـی   FMOLSآمـده بـه روش   دست  بهبررسی شد. نتایج تجربی 

اقتصادي و مصرف انرژي داراي اثر مثبت بر تخریب محیط زیست بوده اسـت. همچنـین   

تجزیـه  باشد. اي و تجدپذیر داراي اثر منفی بر محیط زیست میهسته هاي انرژيمصرف 

ن میـان مدت ي علی دو طرفه در کوتاهرابطهمدت حاکی از وجود و تحلیل علیت در کوتاه

 د. باشـ رشد اقتصادي، تخریب محیط زیست و مصرف انرژي می اکسید کربن وانتشار دي

ن تخریب محیط زیست و مصرف انرژي تجدیدپذیر میاعلی یک طرفه  نتایج وجود رابطه

علی دو طرفه از رشد اقتصادي، مصرف  رابطههمچنین در بلندمدت  .دهد نشان مینیز را 

اکسـید کـربن برقـرار    تشـار دي اي به انتجدیدپذیر و هسته هاي ، مصرف انرژيهاي انرژي
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، نیازمنـد مقابلـه جـدي بـا     آلـودگی   بحـران جلـوگیري از بـروز    الزم به ذکر استاست. 

دیدپذیر هاي تجدر این راستا با گسترش استفاده از انرژي. استمشکالت محیط زیستی 

تـوان بـه   فسیلی مـی  هاي سوختپاك به جاي استفاده از  هاي عنوان انرژياي به و هسته

ی همچون سازگاري با طبیعت، عدم آلودگی محیط یها ویژگیش آلودگی کمک کرد. کاه

در تمـام جهـان باعـث     تجدیدپـذیر زیست، تجدیدپذیري، پراکندگی و گستردگی منابع 

 بیشتري برخوردار گردد. از جاذبهتجدیدپذیر شده تا انرژي 

  

  منابعفهرست 

رشـد  تـأثیر   ). بررسـی 1393یاب (پور، سبهبودي، داود؛ برقی گلعذانی، اسماعیل و ممی

، 9ه دوراقتصادي بر آلودگی محیط زیست در کشورهاي نفتی. پژوهشنامه اقتصاد کالن، 

  .52-37، 17ه شمار

رشـد اقتصـادي بـر    تأثیر  ).1390فطرس، محمد حسن؛ آقازاده، اکبر و جبرائیلی، سودا (

هاي همکاري مصرف انرژي تجدیدپذیر مقایسه تطبیقی کشورهاي منتخب عضو سازمان

ي اقتصادي. ها سیاستو  ها پژوهشه فصلنامشامل ایران). (اقتصادي و توسعه و غیر عضو

  .81-89، 60ه شمار، 19ه دور

ي علیت پانلی بـین  ). رابطه1393فطرس، محمد حسن؛ آقازاده، اکبر و جبرائیلی، سودا (

پژوهشـنامه  ي مناطق مختلف جهان. مصرف انرژي تجدیدپذیر و رشد اقتصادي؛ مقایسه

  .18ه شمار، 9ه دوراقتصاد کالن. 

). فطـرس، محمـد حسـن؛ اثـرات برخـی      1392فطرس، محمد حسن؛ برزگـر، حمیـده (  

متغیرهاي کالن اقتصادي بر انتشـار گـاز دي اکسـیدکربن در آسـیاي مرکـزي و ایـران،       

  .141-158، 16ه شمارپژوهشنامه اقتصاد کالن. سال هشتم، 

اي بر کیفیت محیط انرژي هسته تأثیر). 1395عه، نیلوفر (سالطین، پروانه و غفاري صوم

  . 1ه شمار، 3ه دورهاي پانل. پایداري، توسعه و محیط زیست. زیست: رهیافت داده

Adamantiades,  A.,  Kessides,  I.,  2009.  Nuclear  power  for  sustainable 
development:  current  status  and  future prospects. Energy Policy 37,  5149–
5166. 



  1396 پاییز/ 54 ي / شمارهسیزدهم ي مطالعات اقتصاد انرژي/ سال نامه فصل    194

 
Akinlo, A., 2008. Energy consumption and economic growth: evidence from 
11 Sub-Sahara African countries. Energy Economics 30, 2391–2400. 

Akpan, U. F., & Abang, D. E. (2014). Environmental Quality and Economic 
Growth: A Panel Analysis of the "U" in Kuznets. MPRA Paper No, 54461, 
1-22, posted 20. March: http://mpra.ub.unimuenchen. de/54461/. 

Apergis, N., Payne, J.E., 2009. CO2emissions, energy usage, and output  in 
CentralAmerica. Energy Policy 37, 3282–3286. 

Apergis, N., Payne, J.E., Menyah, K., Wolde-Rufael, Y., 2010. On the causal 
dynamicsbetween  emissions,  nuclear  energy,  renewable  energy,  and 
economic growth.Ecol. Econ. 69, 2255–2260. 

Apergis, N., Payne, J.E., Menyah, K., Wolde-Rufael, Y., 2010. On the causal 
dynamicsbetween  emissions,  nuclear  energy,  renewable  energy,  and 
economic growth.Ecol. Econ. 69, 2255–2260. 

Becker,G  and  Posner,R.,  2005,  Nuclear  power:  Has  Its  Time  Come 
(Again)?www.beckerposnerlog.com/archives/2005/05/nuclear_power_h.htm
l. 

Begum, R., Sohag, K., Syed Abdullah, S., Jaafar,M., 2015. CO2 emissions, 
energy  consumption,  economic  and  population  growth  in  Malaysia. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews. 594-601. 

between  Income  And  Energy  Use  and/or  Carbon  Emissions?.  Ecological 
Economics, 56, 176–189. 

Elliot,  D.,  2007.  Nuclear  or  Not?  Does  Nuclear  Power  Have  a  Place  in 
Sustainable Energy Future? Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke. 

Ferguson,  C.D.,  2007.  Nuclear  Energy:  Balancing  Benefits  and  Risks. 
Council of Foreign Relations, CRS No. 28. 

Hedenus, F., Azar,C.,  Johansson, D.J.A.,  2010.  Energys  ecurity policies  in 
EU-25- the expected cost of oil supply disruptions. Energy Policy 38, 1241– 

1250. 

Hollinger,  Keith  H.  (2008).  Trade  Liberalization  and  the  Environment:  A 
Study of NAFTA's  Impact  in El Paso, Texas and  Juarez, Mexico. Virginia 
Polytechnic Institute and StateUniversity, 1-79. 

Im,  K.S.,  Pesaran,  M.H.,  Shin,  Y.,  2003.  Testing  for  unit  roots  in 
heterogeneous panels. in panel data. Center for Policy Research, Paper 145. 



    195  ... اي، تجدیدپذیر و بهبود محیط زیستبررسی رابطه بین انرژي هسته
  

Iwata, H., Okada, K., Samreth, S., 2012. Empirical study on the determinants 
of CO2 emissions:  evidence  from OECD countries. Appl. Econ. 44,  3513–
3519. 

 Kais, S and Mounir Ben Mbarek (2016) “Nuclear energy, renewable energy, 
CO2  emissions,  and  economic  growth  for  nine  developed  countries: 
Evidence  from  panel  Granger  causality  tests"  Department  of  Economics, 
University of Sfax. 

Kao,  C.,  Chiang,  M.H.,  2000.  On  the  estimation  and  inference  of  a 
cointegrated regressionJ. Econom. 115 (1), 53–74. 

Lean,  H.H.,  Smyth,  R.,  2010.  CO2 emissions,  electricity  consumption  and 
output inASEAN. Appl. Energy 87, 1858–1864. 

Menyah,  K.,  Wolde-Rufael,  Y.,  2010.  CO2 emissions,  nuclear  energy, 
renewableenergy and economic growth in the US. Energy Policy 38, 2911–
2915. 

 Mugableh,M.,2013.  Analysing  the  CO2  Emissions  Function  in  Malaysia: 
Autoregressive  Distributed  Lag  Approach.  International  Conference  On 
Applied Economics (ICOAE) 2013.571-580. 

Nasir,  M.,  Rehman.  F,  2011.  Environmental  Kuznets  Curve  for  carbon 
emissions  in  Pakistan:  An  empirical  investigation.  Energy  Policy.  1857-
1864. 

Nazlioglu,  S., Lebe, F., Kayhan,S., 2011. Nuclear energy consumption and 
economic  grow thin OECD countries: cross-sectionally dependen the 
terogeneouspanel causality analysis. Energy Policy39,6615–6621. 

Paltsev, S. Reilly, J.M., Jacoby, D., Morris, J.F., 2009. The cost of climate 
policy in the United States. Energy Economics 31, S235–S243. 

Pao,  H.T.,  Tsai,  C.M.,  2010.  CO2emissions,  energy  consumption  and 
economic growthin BRIC countries. Energy Policy 38, 7850–7860. 

Pedroni,  P.,  2004.  Panel  cointegration:  asymptotic  and  finite  sample 
properties of pooled 

Reddy, B.S., Assenza, G.B., 2009. The great climate debate, Energy Policy, 
37,  2997–3008.  Stern,  N.  2007.  Review  on  the  Economics  of  Climate 
Change. http://www.hmtreasury.gov.uk/sternreview_index.htm. 

Richmond, A. K., & Kaufmann, R. K.  (2006).  Is There a Turning Point  in 
The Relationship 



  1396 پاییز/ 54 ي / شمارهسیزدهم ي مطالعات اقتصاد انرژي/ سال نامه فصل    196

 
Saboori,  B.,  Sulaiman,  J.,  2013.  Environmental  degradation,  economic 
growth  andenergy  consumption:  evidence  of  the  environmental  Kuznets 
curve in Malaysia.Energy Policy 60, 892–905. 

Shahbaz,  M.,  Lean,  H.H.,  Shabbir,  M.S.,  2012.  Environmental  Kuznets 
curve hypoth-esis  in Pakistan: cointegration and Granger causality. Renew. 
Sustain. EnergyRev. 16, 2947–2953. 

time  series  tests  with  an  application  to  the  PPP  hypothesis.  Econometric 
Theory 597-625. 

Tiwari,  A.K.,  2011.  A  structural  VAR  analysis  of  renewable  energy 
consumption, realGDP and CO2emissions: evidence from India. Econ. Bull. 
31, 1793–1806. 

UNFCCC.  (1997),  Kyoto  Protocol  to  the  Unite  dNations  Framework 
Convention on Climate. 

Wolde-Rufael,  Y.,  2009.  Energy  consumption  and  economic  growth:  the 
experi- ence of African countries revisited. Energy Economics 31, 217–224. 

Yavuz,  N.C.,  2014.  CO2emissions,  energy  consumption,  and  economic 
growth forTurkey: evidence from a cointegration test with a structural break. 
EnergySource Part B: Econ. Plan. Policy 9, 229–235. 

http://www.iiesj.ir/form_send_article.php?slct_pg_id=0&slc_lang=fa&sid=1
&step=3&rand=24850 

   



Quarterly Energy Economics Review/ Vol.13/ No.54 / Autumn  2017  6  
 
 

 

Investigation the Relationship between Nuclear 
Energy, Renewable Energy and Environmental 
Improvement:  In Selecting Countries Including 

Iran 

Haneieh Eskandary  
Associate Professor, Department of Economics, Shahid Chamran University, 

Corresponding Author, hfrazmand@scu.ac.ir 

Hassan Farazmand 
 Ph.D. Candidate, Department of Economics, Shahid Chamran University. 

hanieh_eskandary@yahoo.com 
Received: 2016/10/16        Accepted: 2017/07/02 

 
Abstract 

This study investigates the long-run relationship between nuclear and renewable 
energy consumption and environmental quality index in a group of countries based 
on panel data, by using carbon dioxide emissions over the period of 1980- 2013. In 
order  to  investigate  the  relationship  between  the  variables  in  the  long  run,  panel 
causality  test  is used. Empirical  results demonstrate  the existence of co-integration 
between  variables.  Also,  results  show  that  economic  growth  and  energy 
consumption have positive effect and nuclear and renewable energy have negative 
effect on  the emission of carbon dioxide, respectively. Analysis of causality  in  the 
short  term  indicates  that  bidirectional  causality  exists  between  carbon  dioxide 
emissions  and  economic  growth,  carbon  dioxide  emissions  and  nuclear  energy 
consumption,  and  carbon  dioxide  emissions  and  energy  consumption.  Also,  a 
unidirectional  causality  between  carbon  dioxide  emissions  and  renewable  energy 
consumption exists. Furthermore, in the long-run, there are bilateral causalities from 
economic growth, energy consumption, renewable energy consumption and nuclear 
energy consumption to carbon dioxide emission.  
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