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  چکیده

های کنترل های فسیلی، نقش مهمی در طراحی سیاستعه متکی به سوختی اکسیدکربن در کشورهای در حال توسشنناخت ووامل تثییرگذار بر انتشنار د
صنرف هدف اصنلی تققی  حارنر، تقلیل در ه شنهرنشنینی، تونید ناخانخ داخلی سنرانه و مممو  مکند. در همین راسنتا،  ها ایفا میو کاهش انتشنار الیینده

در هشنت کشنور و نو  2COبر انتشنار   های سننگین به کل به ونوان وامل ایماد رابهه ییر خهینسنتت مصنرف فرالوردهیر های نفتی، با نقاظ متغفرالورده
استفاده شده است.   2017انی   1990هایسال( برای دوره زمانی  PSTRرهیافت رگرسیون انتقال مالیم پانلی )اوپک است.  هت تقلیل تمربی مدل از  

داشنته و میاان ایر مثتت الن بعد  2COدر هر دو رژیم ایر مثتتی بر انتشنار  دهد، تونید ناخانخ داخلی سنرانه  رژیم نشنان میرنرای  برالورد شنده در هر دو 
در  2COهای نفتی نیا ایر مثتتی بر انتشنار تونیدات فرالورده  ای کاهش یافته اسنت. همننین در ه شنهرنشنینی و مممو از وتور متغیر انتقال از حد السنتانه

های این یافته در کشنورهای مورد بررسنی افاایش یافته اسنت. درصند(  40)  و میاان ایر مثتت الن بعد از وتور متغیر انتقال از حد السنتانهژیم داشنته  هر دو ر
 فراهم الورد. کشوری و مقیط زیست ریاان حوزه انرژهای سیاستی برای برنامهتواند دینتتققی  می

  یکلیدکلمات 
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Abstract  

 

Understanding the factors that influence carbon dioxide emissions in oil-based developing countries 

plays an important role in designing control policies and reducing emissions. The main objective of this 

paper is to analyze the degree of urbanization, per capita GDP and total consumption of petroleum 

products on the carbon dioxide (CO2) emissions, in terms of the ratio of consumption of heavy to the 

total products (HTR) as a transition function in the 8 selected OPEC member countries. For empirical 

analysis, the Panel Smooth Transition Approach (PSTR) has been used for the 1990 to 2017 period. 

The findings suggest that the inclusion of one transition function with one threshold for a model with 

HTR, which represents a two-regime model. The results of estimated coefficients in both regimes 

indicate that GDP per capita in both regimes has a positive effect on carbon dioxide emissions and its 

positive effect has decreased after passing from the threshold. Also, the degree of urbanization and total 

production of petroleum products also have a positive effect on carbon dioxide emissions in both 

regimes and its positive effect has increased regime 1. 
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مقدمه  -1
  در حال توسعه  در کشورهای الن ت یافتنو شد  ایگازهای گلخانه تشار ان

را در   زیادیهای زیست مقیهی نگرانی های فسیلیمتکی به سوخت
  یکی از منابع اصلی ایماد النودگی .  سهح منهقه و  هانی ایماد کرده است

به طوری   ،های فسیلی است، مصرف سوخت1ایگلخانه  و انتشار گازهای 
ای  هان ناشی از احتراق  درصد از تونید کل گازهای گلخانه  90حدودکه 

ی  کشورها (.1396راد و همکاران، ) لیلی  باشدهای فسیلی می سوخت
های فسیلی به دنیل اینکه تونیدکننده ومده سوخت 2و و سازمان اوپک 

های فسیلی به نقو  )به طور خاص نفت( هستند و به طور سنتی از انرژی 
کنند، از  مله کشورهای اصلی  در ستد انرژی خود استفاده میای فااینده

ه  روند. به منظور ارائ ای نیا به شمار می انتشار دهنده گازهای گلخانه 
ها و مختصات اقتصادی کشورهای و و اوپک،  تر از ویژگیتصویری دقی 
توان برخی از نماگرهای مربوطه را مالحظه نمود. الننه  ( می 1در  دول )

های مشابه در بین کشورهای مورد  ، به ریم برخی ویژگیمشخخ است
ها و ود دارد که نیاز است  بررسی، و ه تمایاهای قابل تو هی نیا بین الن 

به طور کلی، در ایل    مدنسازی به این مسانه تو ه کافی نمود. در

های فسیلی در ستد  کشورهای و و اوپک، وابستگی شدیدی به سوخت 
 های فسیلی در ستد مصرف  سهم سوختشود.  انرژی مصرفی مشاهده می

صد است  در 96انرژی در کشورهای و و اوپک، به طور متوسط برابر با 
درصد، رقم بسیار باییی مقسوب   85که در مقایسه با متوسط  هانی 

های نفتی تونید شده  بخش قابل تو هی از فرالورده شود. والوه بر این،  می
رچند که در برخی از این کشورها  رسد. هدر این کشورها به مصرف می 

وت تونید  ارای داخلی، تفا)مانند النگوی، نیمریه و نیتی( به دنیل مازاد تق
های نفتی با واردات تثمین شده است. در والوه  و تقارای داخلی فرالورده 

بر این، شدت انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای و و اوپک از  مله  
دنیا است. به ونوان نمونه شدت انتشار  بایترین میاان در بین کشورهای 

ومده  دی اکسیدکربن بر حس  شاخخ برابری قدرت خرید در چهار کشور  
،  4/0و و اوپک یعنی ایران، وربستان، کویت و امارات به ترتی  برابر با 

است. این در حانی است که متوسط  هانی شدت   0/ 27و  31/0، 32/0
و متوسط اتقادیه   25/0ل برابر با ای طی همین ساانتشار این گاز گلخانه 

(.  2018است )اوپک،  16/0اروپا حدود 
 

 (2017درحال توسعه ) ینفت یکشورها یاقتصاد یو نماگرها هایژگیاز و یبرخ -1جدول 

 OPEC, 2018 ،BP, 2018مثخذ:  

های فسیلی و سایر سوختمصرف ای ناشی از گلخانه  گازهای انتشار
دی  دی برای افاایش دمای کره زمین هستند. های انسانی تهدیفعانیت

های بشر را  زیست و فعانیتو هوا ممکن است مقیط  تغییرات انگوی الب 
یزم به ذکر است، یکی از تفاوتهای (.  1389و الشنا،   پورمختل کند )نهفعلی

ای و و اوپک که در میاان شدت انتشار گازهای  قابل تو ه در کشوره 
نید و نیا مصرف  ای این کشورها مویر است، تفاوت در ترکی  توانه گلخ

های نفتی از حیث در ه ستک و سنگینی است که در متانی نظری فرالورده 
  ( به مهانعه الیار 1997)  3دایتا و روزا  تققی  به الن پرداخته خواهد شد. 

 
1 . Green House Gasses (GHG)   
2  . Organization of the Petroleum Exporting Countries 

(OPEC) 

اکسیدکربن در  دی  روی انتشار اشخاص بر   معیت و فعانیت اقتصادی
  - تند. نتایج انگوی خهیپرداخ 1989 هان برای سال کشور 111

 دو منقنی  نگاریتمی تخمینی النها نشان دهنده الیار مثتت و معنادار 
- 1992برای دوره زمانی     OECDمقیهی کوزنتس در کشورهایزیست
  سرانه ، درالمد  تابعی از پرداختند. در این مهانعه شاخخ النودگی 1970

نستت   2COکه کشش انتشار  ه طوری  است؛ ب  2CO  متغیر فوق بر انتشار
نادیک به یک است. به  معیت

3.Dietz & rosa, 1997 

 وناوئال  امارات وربستان قهر نیمریه  نیتی کویت وراق  ایران  النگوی  انماایر نستت و نماگر 

 4/31 10 5/32 7/2 7/197 5/6 5/4 39 2/81 4/28 7/41  معیت )میلیون نفر(

GDP ( 1000سرانه)8 8/37 21 1/62 8/1 7/6 8/26 9/4 5/5 4/4 2/4 دیر 

های فسیلی در ستد سهم سوخت 
 74 99 99 99 - - 99 99 98 - 99 مصرف انرژی )درصد(

 726 1050 2874 699 82 126 716 486 1782 55 629 بشکه در روز( 1000تونید فرالورده )

 1000های نفتی )مصرف فرالورده
 679 674 1922 80 454 233 289 582 885 108 134 روز( بشکه در 

 2COشدت انتشار 

(kCO2/$2015p) 
22/0 - 4/0 - 31/0 - 06/0 25/0 32/0 27/0 16/0 
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ممذور الن، تمارت و سهح   الزمون فرریه ( به1997)1همکاران کول و 

تکنونوژی در نظر گرفته شده است. دو انگوی خهی و نگاریتمی برالورد  

مختلف تثیید   هایمقیهی را برای الییندهزیستشده، منقنی معکوس 

اکسیدکربن، درالمد،  ( رابهه بین انتشار دی 2011)2کردند.نصیر و رحمان

درکشور   1972- 2008مصرف انرژی و تمارت خار ی برای دوره زمانی 

ها حاکی از و ود رابهه  پاکستان را بررسی نمودند. نتیمه مهانعه الن 

کربن و درالمد بود و ایر متغیرهای مصرف  اکسیدمدت بین انتشار دی بلند

طور مثتت برالورد شده  اکسیدکربن به شار دی انرژی و تمارت خار ی بر انت

ای به بررسی میاان انتشار سه  ( در مهانعه 2013)3است.سئو و همکاران 

  های ( توسط وسایل نقلیه در  اده 4O,CH2N 2,CO)  اینو  گاز گلخانه 

نتایج این تققی    های مقلی( کره پرداختند.ها و  اده بارگراه ها، اه ر)الزاد

ها  الزادراه  ای ازشارگازهای گلخانه ین میاان انتدهد که بیشترنشان می 

زیست و ( ارتتاط بین کیفیت مقیط 2014)4الکپان و الوانگ  شود.ناشی می 

  1970- 2008های ساینه  کشور با استفاده از داده   47رشد اقتصادی را در  

دهد که رشد اقتصادی،  د بررسی قرار دادند. نتایج مهانعه النها نشان میمور

نستت صادرات به تونید ناخانخ داخلی و مصرف انرژی بر   قیمیت انرژی،

ت و معناداری دارد اما نرخ رشد  معیت و اکسیدکربن ایر مثتانتشار دی 

  ی دارد. نستت واردات به تونید ناخانخ داخلی ایر منفی و معناداری بر النودگ

در تققیقات خود به بررسی تمایه و  (2017)5رحمان و همکاران  منصور

ای گازهای گلخانه   های فسیلی، بررسی انتشارد مصرف سوخت تقلیل رون

و اقدامات یزم    GHGبینی شده، ووامل مویر بر  تخمین زده شده و پیش 

  ونقل پرداختند. این ای از بخش حمل گازهای گلخانه   هت کاهش انتشار

های اخیر در  دهد که مصرف سوخت در وربستان در سال مهانعه نشان می 

شورهای همسایه افاایش یافته است و با افاایش تعداد  مقایسه با سایرک

ای نیا بیشتر و نذا ا رای اقدامات مناس   رگازهای گلخانه خودروها انتشا 

اهیت ای به ارزیابی م( در مهانعه 2018)6گوتام و همکاران   یابد.کاهش می 

ای از فرالیندهای مختلف تونید  گازهای گلخانه  ها و سناریوی انتشارالیینده

کاهش میاان   که هدفدهد  مینیوم پرداختند. نتایج این تققی  نشان میالنو

مقررات امکان   تنها با ایماد سیاست و  %50تا   2050انتشار کربن تا سال 

ای نهایی و سایر  کایه تواند با کاهش تقارا برایپذیر نیست، بلکه می 

ئو  اژ دست الید.های مو ود و توسعه برای کاهش انتشار کربن به استراتژی

کشش تقارای بناین چین   ( با یک مدل اقتصاد سنمی2018)7و همکاران 

اکسید کربن را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس مهانعه  وکاهش انتشار دی 

 یافته ای توسعه ها، کشش تقارای بناین چین در مقایسه با کشوره الن

ند که  ها دریافتونوان مثال ایایت متقده( بای نیست. با این حال الن )به 

ی در مصرف  ویکنندگان را به سمت صرفه تواند مصرفتنظیم مانیات می 

 
1. Cole,1997 
2. Nasir,2011 
3. Seo, 2013 
4. Akpan,2014 
5. (Rahman, 2017) 

انرژی هدایت کند، به طوری که هدف،کنترل مصرف بناین وکاهش  

مقایسه    به  یپژوهشدر  (  2018)8دایاک و همکاران سان  است.  2COانتشار  

های چوبی و بتنی ای و مصرف انرژی در ساختمانانتشارگازهای گلخانه 

تواند دهد که استفاده از چوب می . نتایج این مهانعه نشان می انده پرداخت

امیری  وساز شود.در مرحله ساخت ایی گلخانه باوث کاهش انتشار گازها

المد بر شدت انتشار  ای در( به بررسی تاییر الستانه 1395)  همکاران و 

اکسیدکربن درکشورهای منتخ  منهقه منا پرداختند. برای این منظور  دی

تغیرهای توسعه مانی، در ه باز بودن اقتصاد، شدت انرژی، درالمد سرانه  از م

استفاده   2011تا   1980اکسیدکربن طی دوره زمانی شدت انتشار دی  بر

پارامتر شی  که بیانگر   دهد کهها نشان می شده است. نتایج برالورد الن

یاد  باشد، معادل مقدار بسیار زسروت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می

ای نیا به ترتی  در سهح درالمد سرانه  حد الستانه   برالورد شده و دو   78762

اگرچه متغیرهای در ه باز   دیر برالورد شده است. 11614دیر و  1176

ژیم منمر به کاهش شدت انتشار  بودن اقتصاد و درالمد سرانه در هر دو ر

رژیم اول  شوند، اما میاان تاییرگذاری درالمد سرانه در اکسیدکربن می دی

  دورباش  یو در ه باز بودن اقتصاد در رژیم دوم بیشتر است.برخوردار

  ی انتشار د در سرانه  ییواگرا ای ییگراهم ای به بررسی ( در مهانعه 1397)

مقررات و   تیفیبر ک دیو و اوپک با تثک یکشورها نیکربن در ب دیاکس

تققی    جیتاپرداخته است. ن GMM افتیرهو استفاده از  دونت ییکارا

  دکربن یاکسی انتشار د  یدر سرانه   یمهل  و شرط  ییگراهم   دهد،نشان می 

و   یایر منف یتکنونوژ انیو ود ندارد و  ر ی مورد بررس ی در کشورها

  د اکسی   یایر مثتت و معنادار بر انتشار د  یعیطتو رانت منابع    یشهر  تی مع

دونت،   ییاراو معنادار و ک یمقررات، ایر منف تیفیک ن یکربن دارند. همنن

  ی کربن در کشورها دی اکسیانتشار د یمثتت و معنادار بر سرانه  یایر

مورووی نشان  بررسی مهانعات مو ود در ادبیات مورد مهانعه دارند. 

مهانعات انمام شده بر تمایه و تقلیل ووامل مویر بر انتشار  دهد، ایل   می

اند. و ه تمایا  ه ای به صورت کشوری یا استانی متمرکا بودگازهای گلخانه 

( و برخورداری  1394ومده این مهانعه با مهانعاتی نظیر امیری و همکاران )

اند، در ترکی   ( که بر گروه کشورهای هدف متمرکا بوده 1397دورباش ) 

سازی تققی   تغیرهای توریقی و متغیر انتقال مورد استفاده و نو  مدل م

ش  ا استفاده از رو صدد الن است که ب مهانعه حارر دراست. در واقع 

PSTR های سنگین به کل   فرالورده مصرف  نظر گرفتن نستت و با در

 در ه شهرنشینی،  بینروابط ییرخهی به ونوان متغیر انتقال به بررسی 

های نفتی  تونیدات فرالورده  مصرف مممو تونید ناخانخ داخلی سرانه و 

ک  کربن در کشورهای منتخ  و و اوپ  اکسیدروی میاان انتشار دی 

مدل رگرسیونی انتقال مالیم پانل    با تو ه به قدرتوالوه بر این،  بپردازد.  

6 .(Gautam, 2018) 
7. (Zhao, 2018) 
8. (Senanayake, 2018) 
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  دقت نستی نتایج حاصل از برالورد  ،ین متغیرهاط ییرخهی ببروادر برالورد 

تواند متنای ولمی قابل اوتناتری را برای سیاستگذاری در کنترل انتشار  می

نرژی  ورو  اقتصاد اگرچه ادبیات مبه طور کلی، ا الیینده ها فراهم الورد.

و مقیط زیست مملو از مهانعات انمام شده پیرامون بررسی ووامل مؤیر  

ووامل  ای به تتیین  کمتر مهانعه بر انتشار دی اکسیدکربن است، اما تاکنون  

مؤیر بر شدت انتشار دی اکسید کربن به ونوان یک راه حل معقول و 

نیدکننده و در کشورهای تو منهقی برای بهتود کیفیت مقیط زیست

اختصاص   رکننده نفت و به طور خاص گروه کشورهای و و اوپکصاد 

ووامل  رخهی(  ای )ییالستانه این تققی  تقلیل  هدف اصلی  نذا   ت.اس  یافته

  و و اوپک  در حال توسعهمویر بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای 

ن  در ای است. 1 (PSTR)ی ال مالیم پانلقرگرسیون انت با بکارگیری مدل

های سنگین و ستک به ونوان  ی  تفاوت در نستت ترکی  فرالورده تقق

ووامل  متنای انتخاب متغیر انتقال در مدل نقاظ شده است و تثییر سایر 

، مصرف مممو   تونید ناخانخ داخلی سرانه مختلف )در ه شهرنشینی،

کشورهای اوپک مورد   دی اکسید کربنفرالورده های نفتی( بر انتشار 

به ونوان یکی از   PSTR مدل یل قرار می گیرد. تمایه و تقل

  برخوردار  تو هی قابل  هایویژگی از رژیمی های تغییرترین مدلبر سته

برخالف سایر رویکردهای   PSTR النمایی که مدلاز  .است

اقتصادسنمی متداول بکار رفته در ادبیات مورو ، یک شکل تابعی خاص  

اظهار داشت که این مدل از  توان کند، میو مقدود کننده تقمیل نمی

پذیری باییی در مدنسازی رابهه ییرخهی میان متغیرها برخوردار  انعهاف 

فوق، سازماندهی این پژوهش بدین صورت  با ونایت به توریقات است. 

  تققی  در بخش دوم به مروری بر متانی نظری  است که پس از مقدمه، 

تط با تققی  مرور  رتم  داخلی و خار یپرداخته و در قسمت سوم مهانعات  

و در بخش    اختصاص داردتققی     شناسیشوند. بخش چهارم به روش می

های تمربی تققی  پرداخته  یافته و تمایه و تقلیل    هاداده معرفی  پنمم به  

تققی   های از یافته گیری نتیمه بندی و  مع به  بخش ششم نیا شود.می

 دارد. اختصاص 

 روش انجام تحقیق  -2

از رسنیدن به سنهح درالمد سنرانه،   اهش النودگی پسدر خصنوص ولل ک

تغییری در سننناختنار ینا  چننانننه توان بینان نمود.ولنل مختلفی را می

 و رشد اقتصادی تکنونوژی مو ود در اقتصاد ایماد نشود، گسترش تونید
شود که به این  مقیهی می مو   رشد النودگی و تثییرات مخرب زیست

 مقیهی(. فرریه زیست2004، 2ترن)اس شودنظریه ایر مقیاس گفته می 

برای شناخت  کوزنتس یکی از متناهای تقلیلی است که به کشورها 
کند و شان کمک می یافتگیزیست در  ریان توسعه ورعیت مقیط 

دهد.  زیست ارئه میتصویری از ورعیت کشور در زمینه تخری  مقیط
ف مقیهی کوزنتس با در نظرگیری همامان مصرمهانعه فرریه زیست

 
1 . Panel Smooth Threshold Regression 
2. Stern, 2004 
3. Atash 

تواند کمک شایانی در  های تمدیدپذیر و تمدیدناپذیر در مدل، میانرژی
المار   (.1396) لیلی،  مقیهی نمایدهای زیستگذاری ستزمینه سیا 

  97، 1394دهد در سال کشور نشان می منتشر شده در ترازنامه انرژی
کشور   منتشر شده در درصد هیدروکربن 79درصد منواکسیدکربن و 

ور خاص شهر تهران به دنیل رشد  ونقل است. به طحمل مربوط به بخش  
روها، تعداد زیاد واحدهای صنعتی،  سریع  معیت، ناوگان فرسوده خود 

رو ووامل  غرافیایی و هواشناسی منهقه با کاهش شدید کیفیت هوا روبه 
ممتور   ها مسئونین را شده است که در برخی موارد سهح بایی الیینده 

، 3)اتش  های ترافیکی کرده استمقدودیتیل تقمبه تعهیلی مدارس و 
هایی است  ونقل از  مله بخش حمل  ها، در چرخه اقتصاد کشور (.2007

که تمامی ارکان اقتصادی از تونید تا توزیع بازار مصرف نهایی را تقت  
ترین کارایی این بخش بیش   دهد و به همین ولت فعانیت و تثییر قرار می 

گذارد. این بخش  ا در اقصاد بر ای می هتثییر را نستت به سایر بخش 
که یکی  بر الن شور است و والوه ک   ای مختلف اقتصادهحلقه اتصال بخش 

های دیگر اقتصاد نیا تثییر های مهم و زیربنایی است، بر فعانیتاز بخش 
تر از منابع و استعدادهای اقتصادی را  برداری مناس  و امکان بهره  دارد 

انمللی انرژی،  ر، مهاب  مهانعات الژانس بین الورد. از سوی دیگفراهم می 
ترین مصرف انرژی را  الدی، بیشمی 2020بخش حمل ونقل تا سال 

ها خواهد داشت و مست  اصلی النودگی هوا و  نستت به سایر بخش 
  1970های دهه از سال  (.1394میدانی، النودگی صوتی خواهد بود )نا ی 

انتشار   مر به که من های سنگینالنودگی ناشی از مصرف سوخت 
د تو ه  شد، مور اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و ذرات معل  می

سنگین نفتی  هایسوخت گرفت و همین امر ست  کاهش تقارای  قرار
تر ها به مقصویت ستک و تالش برای بهتود کیفیت و تتدیل این فرالورده 

  ، بسیاری از کشورها را به سمت ایماد 1978شد. بقران نفت در سال 
گاز طتیعی،  منابع  دید انرژی و استفاده بهینه از منابع مو ود مثل

سنگ و به خصوص نفت کوره سوق داد که کیفیت دو سوخت اخیر  زیال 
 4.(  2006و همکاران،  )فان  مقیهی نیا باید قابل قتول باشداز نظر زیست

 

 
 

های سبک و سنگین در ترکیب مصرف فرآورده -1نمودار 

 ان اوپککشورهای عضو سازم

 OPEC, 2018مأخذ: 

4 . Fan and et. al, 2006 
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ای در فرالیند تونید، از  درصد از انتشار گازهای گلخانه  80بیش از 
شود که روند انتشار  های انرژی ایماد می ونقل و مصرف انوا  حامل حمل 

حال توسعه   ای ناشی از مصرف انرژی در کشورهای درگازهای گلخانه 
)الژانس   ته استیافته سروت بیشتری گرفنستت به کشورهای توسعه 

های مورد  بنابراین ترکی  مصرف فرالورده (.2013انمللی انرژی، بین
های نفتی( استفاده در این بخش )به  هت ستک و سنگین بودن فرالورده 

تواند  ای از اهمیت خاصی می در میاان شدت انتشار گازهای گلخانه 
در   ( قابل مشاهده است،1گونه که در نمودار ) همان برخوردار باشد. 

های مورد  تو هی از فرالورده  کشورهای و و سازمان اوپک بخش قابل
شود که در ه انتشار النودگی  های سنگین مقسوب میاستفاده، فرالورده 

 1کند.های ستک ایماد می به مرات  بایتری را نستت به فرالورده 
 مشکل یکهای تابلویی های داده مدل یتاتیبی و  ناهمگنی مقهعی

( نشان  2003) هسیائو( و 1995) پسران و  است. اسمیت ییرقابل انکار
 شود.می  تورش ایماد باوث مسثنه  دو  این گرفتن  دادند که نادیده

بین   هایاند که اگر در داده ( بیان کرده1996)  کینگ و  هنسن  همننین،
 بیشتر درالمدی  کشش  تخمین باوث  باشد داشته و ود  کشوری ناهمگنی

 صورتبه  هاداده  در مشکل دو  این  رفع معمویً .شد خواهد یک از

 مشکل دو  این  برای رفع  ساده  حل راه  یک است. مشکل بسیار  همامان

 باشدمی  (PSTR) پانل مالیم ایالستانه  رگرسیونی مدل یک ساختن

( 2005( و گوناانا و همکاران ) 2004و همکاران) و  فوک بوسیله  اخیراً که
 رویکرد این ته است. در( ارائه و گسترش یاف2008ن )افویکیا و همکار

 زمان طول در پارامترها تغییر همننین  و  کشورها بین در پارامترها تغییر

یک   مالیم انتقال رگرسیونی مدل.  شودمی انگوسازی ای پیوستهشیوه به
 ونوانبه  را الن توانمی که است ییرخهی زمانی سری رگرسیونی مدل

 باکون توسط که  2یم رژ تغییر مدل رگرسیونی  از یافتهتوسعه  شکل یک

 خط رگرسیونی دو  مقققان ایند. کر تلقی  شد ( معرفی1971) واتس و 

 یک  از گذار الن در که  پرداختند مدنی  طراحی به و  گرفتند نظر در را

 زمانی، سری ادبیات در. افتدمی اتفاق مالیم دیگر بصورت خط به خط

 مدل ادپیشنه و  به تشریح بارنخستین  ( برای1993) تراسورتا -گرنمر

رابهه ییر خهی    PSTRمدل  .پرداختند خود مهانعات در  3مالیم  انتقال
ای پیوسته  مقتمل میان متغیرها را با استفاده از تابع انتقال به شیوه

این مدل به   همننین4(. 2009ان، یو و همکار واکند )فوکمدنسازی می 
در طول  دهد تا برای کشورهای مختلف و حتی  ررای  تخمینی ا ازه می 

ای را برای مرتفع نمودن  ییر یابند که این ویژگی راه حل ساده زمان تغ
های تابلویی فراهم  مشکل ناهمگنی در پارمترهای تخمینی در مدل داده

و نیا کونیتاز  6( 2005مهاب  گوناانا و همکاران ) 5(.2010د، کند ) ومی
  حدی و یک تابع  با دو رژیم  PSTRیک مدل  7( 2006و هارونین )

 
بندی سازمان اوپک، بناین، نفت سفید، ر است، بر اساس دستهیزم به ذک .1

های نفتی در نظر بندی فرالوردهتقهیرها، نفت کوره و سایر به ونوان دستهمیان
های گرفته شده است که در این تققی  نفت کوره و سایر به ونوان فرالورده

 .سنگین در نظر گرفته شده است

 
2. Regime Switching 

 شود:به فرم ذیل تصریح می انتقال 

𝐿𝑜𝑔(𝐸𝑖𝑡) = 𝜇𝑖 + 𝛼0𝐿𝑜𝑔(𝑅𝐻𝑇)𝑖𝑡 +

𝛽0𝐿𝑜𝑔(𝐺𝐷𝑃)𝑖𝑡 + 𝜃0𝐿𝑜𝑔(𝑈𝑃)𝑖𝑡  +

𝛿0𝐿𝑜𝑔(𝑆𝑂𝑃)𝑖𝑡 + [𝛼1𝐿𝑜𝑔(𝑅𝐻𝑇)𝑖𝑡 +

𝛽1𝐿𝑜𝑔(𝐺𝐷𝑃)𝑖𝑡 + 𝜃1𝐿𝑜𝑔(𝑈𝑃)𝑖𝑡 +

 𝛿1𝐿𝑜𝑔(𝑆𝑂𝑃)𝑖𝑡]𝐹(𝑅𝐻𝑇𝑖𝑡; 𝛾, 𝑐) + 𝑢𝑖𝑡  (2)     

  tام در سال -i درکشور  2co دهنده انتشار: نشانitE که در الن:

 باشد.می
𝑅𝐻𝑇𝑖𝑡 :های سنگین به کل   فراورده مصرف دهنده نستت نشان
و به ونوان متغیر انتقال در مدل مورد   باشدمی  tام در سال -iدرکشور 

 بررسی قرار گرفته شده است. 

itGDPدهنده تونید ناخانخ داخلی سرانه درکشور : نشانi-  ام در سال

t  باشد.می 

itUPکل بهنستت  معیت شهرنشین ) دهنده در ه شهرنشینی: نشان  

 ( است. معیت

itSOPهای نفتی در کشور مممو  فرالورده مصرف دهنده : نشان-i   ام

 د. باشمی  tدرسال  
سنگین   یهانستت مصرف فرالورده یرهایپژوهش از متغ  نیدر ابنابراین 
سرانه و   یناخانخ داخل دیتون ،ینی، در ه شهرنش)متغیر انتقال( به کل

مستقل و انتشار   یرهاین متغبه ونوا ینفت یهافرالورده  دات یمممو  تون
 .شودی وابسته، استفاده م ریبه ونوان متغ یاگلخانه  یگازها

;𝐹(𝑅𝐻𝑇𝑖𝑡بایستی خاطرنشان کرد، تابع انتقال 𝛾, 𝑐)    یک تابع پیوسته
ای تعیین  و کراندار بین صفر و یک است که توسط مقادیر متغیر الستانه 

زیر می  تابع انتقال به صورت  (  2005نا و همکاران )مهاب  گوناا  شود.می
 تواند تصریح شود:

𝐹(𝑅𝐻𝑇𝑖𝑡; 𝛾, 𝑐) = [1 + exp (−𝛾 ∏ (𝑅𝐻𝑇𝑖𝑡 −𝑚
𝑗=1

𝑐𝑗))]
−1

  (3)         

پارامتر شی  که سروت تعدیل از یک   𝛾در تابع انتقال نمستیکی فوق، 
𝑐 و متغیر انتقال  𝑅𝐻𝐿𝑖𝑡رژیم به رژیم دیگر را نشان می دهد،  =

(𝑐1, … , 𝑐𝑚)́  های وقو   ای یا مکانیک بردار از پارامترهای حد الستانه
تغییر رژیم است. متغیر انتقال یکی از متغیرهای توریقی مدل است که  

ییرخهی را مقتمل می کند. از این رو با تو ه به  امکان ایماد رابهه 
ستت متانی نظری و تمربی ارائه شده در بخش متانی نظری، ن

های سنگین به کل به ونوان متغیر انتقال انتخاب شده است، زیرا  فرالورده 
رود که انتشار دی اکسید کربن با تغییر نستت مصرف  انتظار می 
    های سنگین به کل، شدت یابد.فرالورده 

 

3 . Smooth Threshold regression 

4 . Fouquau et al, 2009 
5 . Jude, 2010 
6 . Gonzalez and et. al (2005) 
7 . Colletaz, G. and Hurlin (2006) 
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، PSTRهای مهم مدل گونه که اشاره شد، یکی از ویژگیهمان
وریقی در مقاطع و در  برالورد ررای  متفاوت برای متغیرهای ت

ین ویژگی مشکل ناهمگنی متعارف در طول زمان است که ا
کند )امیری و همکاران،  های تابلویی را صورت کامل حل می داده
معنی است که با تغییرات متغیر انتقال، رری   (. این مسثنه بدین  1394

کند  تثییرگذاری هر یک از متغیرهای توریقی بر متغیر وابسته تغییر می
و نذا یک کشش یکسان برای کل دوره مورد مهانعه و ود ندارد و متناس   

و ود دارد. مهاب    های متفاوتیبا سهوح مختلف متغیر انتقال، کشش 
های هر مقهع در طول  (، برای مقاسته کشش 2006از و هارونین )کونیت

  اند. در حانت اول متغیر انتقال )در اینما زمان دو حانت را معرفی کرده 
( متفاوت از متغیرهای توریقی  سنگین به کل   یهارف فرالورده ت مص نست

 الید:است که به صورت زیر بدست می 

𝑒𝑖𝑡 =
𝜕𝑙𝑛𝐸𝑖𝑡

𝜕𝑙𝑛𝑅𝐻𝑇𝑖𝑡
= 𝛼0 +

𝛼1𝐹(𝑅𝐻𝑇𝑖𝑡; 𝛾, 𝑐)                   (4)                                            

یرهای توریقی در مدل  ال به ونوان یکی از متغدر حانت دوم متغیر انتق

 شود:شود که در این صورت کشش به صورت زیر مقاسته می وارد می 

   𝑒𝑖𝑡 =
𝜕𝑙𝑛𝐸𝑖𝑡

𝜕𝑙𝑛𝑅𝐻𝑇𝑖𝑡
= 𝛼0 + 𝛼1𝐹(𝑅𝐻𝑇𝑖𝑡; 𝛾, 𝑐) +

[𝛼1𝐿𝑜𝑔(𝑅𝐻𝑇)𝑖𝑡 + 𝛽1𝐿𝑜𝑔(𝐺𝐷𝑃)𝑖𝑡 +

𝜃1𝐿𝑜𝑔(𝑈𝑃)𝑖𝑡 +  𝛿1𝐿𝑜𝑔(𝑆𝑂𝑃)𝑖𝑡]
𝜕𝐹(𝑅𝐻𝑇𝑖𝑡;𝛾,𝑐)

𝜕𝑙𝑛𝑅𝐻𝑇𝑖𝑡
    

(5)  

، ابتدا باید الزمون خهی بودن در  PSTRبه منظور تصریح یک انگوی 
شود. در صورت رد فرریه صفر  انمام می  PSTRمقابل و ود انگوی 

د توابع انتقال مورد نیاز  متنی بر خهی بودن رابهه بین متغیرها، باید تعدا 
ن برای تصریح کامل رفتار ییرخهی بین متغیرها انمام شود. الزمو

:𝐻0ن فرریه تواند با الزمومی  PSTRییرخهی بودن در مدل  𝛾 =

𝐻0: 𝛼1و یا    0 = 𝛽1 = 𝜃1 = 𝛿1 = انمام شود، اما با تو ه    0
ی مااحم  تقت فرریه صفر دارای پارامترها PSTRبه اینکه مدل 

باشند. نذا  ن دو فرریه فوق ییراستاندارد می نامعین است، الماره الزمو
𝛾 ایگاینی تابع انتقال با تقری  سری تیلور حول  = و در نتیمه   0

حل ممکن  فرریه معادل در رگرسیون کمکی به ونوان راه الزمون یک 
(. 2005برای فائ  المدن بر این مشکل مهرح است )گوناانا و همکاران، 

ای به صورت  حد الستانه  nبا تعداد  PSTRتیلور برای یک مدل  سری
 شود:زیر تصریح می

𝐿𝑜𝑔(𝐸𝑖𝑡) = 𝜇𝑖 + 𝛼0𝐿𝑜𝑔(𝑅𝐻𝑇)𝑖𝑡 +

𝛽0𝐿𝑜𝑔(𝐺𝐷𝑃)𝑖𝑡 + 𝜃0𝐿𝑜𝑔(𝑈𝑃)𝑖𝑡  +

𝛿0𝐿𝑜𝑔(𝑆𝑂𝑃)𝑖𝑡 [𝛼1𝐿𝑜𝑔(𝑅𝐻𝑇)𝑖𝑡 +

𝛽1𝐿𝑜𝑔(𝐺𝐷𝑃)𝑖𝑡 + 𝜃1𝐿𝑜𝑔(𝑈𝑃)𝑖𝑡 +

 𝛿1𝐿𝑜𝑔(𝑆𝑂𝑃)𝑖𝑡]𝐹(𝑅𝐻𝑇𝑖𝑡; 𝛾, 𝑐) +

𝜌0(𝛼2𝐿𝑜𝑔(𝑅𝐻𝑇)𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝑜𝑔(𝐺𝐷𝑃)𝑖𝑡 +

𝜃2𝐿𝑜𝑔(𝑈𝑃)𝑖𝑡 +  𝛿2𝐿𝑜𝑔(𝑆𝑂𝑃)𝑖𝑡) + ⋯ +

 𝜌𝑛𝑅𝐻𝑇𝑖𝑡
𝑛(𝛼2𝐿𝑜𝑔(𝑅𝐻𝑇)𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝑜𝑔(𝐺𝐷𝑃)𝑖𝑡 +

𝜃2𝐿𝑜𝑔(𝑈𝑃)𝑖𝑡 +  𝛿2𝐿𝑜𝑔(𝑆𝑂𝑃)𝑖𝑡) + 𝑢𝑖𝑡         (6)       

الزمون نتود رابهه ییرخهی باقیمانده به وسیله الزمون فرریه  
(𝐻0: 𝜌0 = ⋯ = 𝜌𝑛 = شود. اگر فرریه صفر این  ( انمام می 0

ار نگیرد، حداقل دو تابع انتقال برای تصریح انگوی  الزمون مورد پذیرش قر 
PSTR   مورد نیاز است و نذا در ادامه باید فرریه متنی بر و ود دو تابع

انتقال در مقابل فرریه و ود حداقل سه تابع انتقال مورد الزمون واقع  
یابد که فرریه صفر مورد پذیرش  نی ادامه می شود. این فرالیند تا زمامی

 1 قرار گیرد.

 های تحقیق . داده 4-2
شامل ایران، کشور نمونه از کشورهای و و اوپک  8این تققی  شامل 

انماایر، اکوادور، وربستان سعودی، وناوئال، امارات متقده وربی، کویت  
اوپک  سازمان  ای  ها از پایگاه داده الن   های مورد نیازکه داده باشد  و قهر می

را   2017تا  1990های ا سال دوره زمانی مهانعه نی است.گردالوری شده 
ورد استفاده شامل م PSTRمتغیرهای تققی  در مدل  گیرد.می  بر در

itE  2دهنده انتشار نشانco درکشور  i-  ام در سالt    بر حس  واحد(

های  فراوردهمصرف دهنده نستت نشان 𝑅𝐻𝑇𝑖𝑡تن در سال(،  1000

 itGDP)بر حس  درصد(،  tام در سال -i گین به کل درکشورسن

)بر حس     tام در سال  -iدهنده تونید ناخانخ داخلی سرانه درکشورنشان

نستت  ) دهنده در ه شهرنشینینشان itUP(، 2000دیر یابت سال

 itSOPو  ( معیت )بر حس  درصد( کل به معیت شهرنشین 

  tام درسال -i های نفتی در کشورمممو  فرالورده مصرف دهنده نشان
د. کلیه متغیرهای انگو به  باشمیبشکه در روز(  1000)برحس  واحد 

 اند.صورت نگاریتمی در نظر گرفته شده 
 

 نتایج  -3
ری  مهاب  ادبیات اقتصادسنمی قتل از هرگونه تخمین و به منظور  لوگی

ها اطمینان  های کاذب، باید ابتدا از ایستا بودن متغیررگرسیوناز بروز 
های حاصل کرد. چناننه متغیرهای ملقوظ در مدل ایستا باشند، تخمین 

انمام شده مشکل رگرسیون ساختگی را نخواهند داست.  هت بررسی 
به ونوان یکی از   (LLC) مانایی متغیرها از الزمون نوین، نین و چو

  ه استفاده شده است. در این الزمون فرری   های مهرح در این خصوصالزمون 
صفر متتنی بر و ود یک ریشه واحد است. خالصه نتایج این الزمون در  

دهد که کلیه متغیرهای تققی  حداقل در سهح الماری  ( نشان می 2) دول  
ریشه واحد رد    دار بوده )فرریه صفر الزمون متتنی بر و وددرصد معنی  10
که به معنای ودم و ود ریشه واحد در سهح متغیر است و    شود(می

 بنابراین مشکلی از  هت برای ادامه برالورد مدل و ود نخواهد داشت.

  
 

 
افزار های مربوطه در محیط نرمو آزمون PSTR. کدنویسی مدل  1

MATLAB  .انجام شده است 
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 LLC (: نتایج آزمون ریشه واحد متغیره2جدول )

 های تحقیقمأخذ: یافته
 

فرریه صفر خهی  ، بعد از الزمون مانایی، PSTRشناسی مهاب  روش
، با در نظرگرفتن نستت PSTRبودن در مقابل فرریه و ود انگوی 

تقال الزمون شده  های سنگین به کل  به ونوان متغیر انفرالورده مصرف 
( نشان داده شده است. تمامی  3) الزمون مذکور در  دول نتایجاست. 
و  (FLM) ، رری  یگرانژ فیشر(WLM) های رری  یگرانژ واندالماره 
(  m=1ای )برای یک و دو حد الستانه  (LR) نماییتت درستنس
تثیید   α=5%را درسهح معناداری  PSTR( و ود انگوی m=2و)
رت دیگر، نتایج ارائه شده بر تتعیت روابط بین متغیرها از  به وتا کنند.می

 کند.تثکید می  PSTRیک انگوی ییرخهی 

 

 (: آزمون وجود رابطه غیرخطی3جدول)  

r احتمال  بیانگر تعداد توابع انتقال است. مقادیر داخل پرانتز

 دهد.آماره را نشان می مربوط به هر

 های تحقیق مأخذ: یافته

 
 مورد متغیرهایپس از حصول اطمینان از و ود رابهه ییرخهی میان 

 رابهه و ود  باید  ادامه در  انتقال، یک تابع حداقل و ود یعنی مهانعه، 

  .نمود بررسی انتقال توابع تعداد تعیین منظور به را باقیمانده ییرخهی
 و  ( و کونیتاز2005) همکاران و گوناانا از پیروی به منظور این برای

 انتقال تابع یک با PSTR انگوی و ود صفر (، فرریه2006) هارونین

 مورد انتقال تابع دو  حداقل با PSTR انگوی و ود فرریه مقابل در

  نشان ( ارائه شده است. نتایج 4)   دول در  الن نتایج  که گرفته  قرار الزمون
 

 در انتقال تابع نمودن یک نقاظ کفایت بر متنی صفر فرریه که دهدمی
 یک است. بنابراین نشده رد ایالستانه  حد دو  و  یک و ود حانت دو  هر

نستت  و  2COانتشار  میان ییرخهی رفتار یحبه تصر قادر انتقال تابع
   .باشدمی  سنگین به کلهای ه فرالورد مصرف

آزمون وجود رابطه غیر خطی باقیمانده (4) جدول  

 حالت وجود دو حد آستانه 

(m=2) 

 

 حالت وجود یک حد آستانه 
(m=1) 

 

LR FLM WLM LR FLM WLM 

945/8 

(177/0) 

372/1 

(228/0) 

747/8 

(188/0) 

175/2 

(537/0) 

667/0 

(573/0) 

163/2 

(539/0) 

:r=21:r=1 vs  H0H 

r  بیانگر تعداد توابع انتقال است. مقادیر داخل پرانتزاحتمال

 دهد.مربوط به هرآماره را نشان می

 های تحقیقمأخذ: یافته

 
 تابع یک نمودن کفایت و  متغیرها میان ییرخهی رابهه و ود تثیید با

 تابع میان بهینه حانت باید ادامه ییرخهی، در ررفتا تصریح برای انتقال

مدل  منظور این برای گردد. انتخاب ایالستانه حد دو  یا یک با انتقال
PSTR میان از و  شد خواهد برالورد هاحانت  این از یک هر با متناظر 

ها، شوارتا و الکائیک،  مانده ممذور باقی مممو  معیارهای اساس بر هاالن
است. نذا یک مدل  بهینه مدل ایالستانه  حدک با نقاظ ی PSTRمدل 

PSTR  ای برای بررسی رفتار  با یک تابع انتقال و یک حد الستانه
 گردد.ییرخهی میان متغیرهای مورد مهانعه انتخاب می 

 

انتقال ای در یک تابعهای آستانه(: تعیین تعداد مکان5) جدول  

 معیار آکائیک 

AIC 

 معیار شوارتز

BIC 

مجموع مجذور 

 هااقیماندهب 
 

653/3 - 528/3 - 979/4 M=1 

651/3 - 511/3 - 920/4 M=2 

  قیتحق یهاافتهیمأخذ: 

 
 رژیمی دو  مدل یک بهینه، ایالستانه حد و  انتقال توابع  تعداد  تعیین از پس

( ارائه شده  6 دول) در مدل برالورد حاصل از نتایج که گردد،می  برالورد
دهد، که براساس الن پارامتر  ان مینتایج حاصل از تخمین مدل را نشاست.  

شی  که بیانگر سروت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر است معادل  
  - 9130/0است. مکان وقو  تغییر رژیم نیا    4/ 1638سروت تعدیل مالیم  

زمانی که   درصد است. نذا تا  40دست المده که مقدار النتی نگاریتم الن به
درصد باشد، رفتار   40تر از های سنگین به کل کممقدار نستت فرالورده

  40صورتی که این نستت از  متغیرها مهاب  رژیم اول خواهد بود و در
 درصد بیشتر شود، مهاب  رژیم دوم است. 
 
 

 

 متغیر

 لوین، لین و چوآزمون 

 احتمال آماره آماره آزمون 

lnEit 62261/1 - 07/0 

lnUPit 05122/3 - 00/0 

lnGDPit 1972/2 02/0 

lnSOPit 58863/3 - 00/0 

lnRLHit 62063/2 - 01/0 

 حالت وجود دو حد آستانه 

(m=2) 

 حالت وجود یک حد آستانه 
(m=1) 

LR FLM WLM LR FLM WLM 

946/21 
(001 /0) 

595/3 
(002 /0) 

779/20 
(002 /0) 

169/17 
(001 /0) 

647/5 
(001 /0) 

449/16 
(001 /0) 

: r=11: r=0 vs H0H 
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نتایج برآورد مدل   PSTR ( : 6جدول )  

 

قسمت غیرخطی 

 مدل
 مدلقسمت خطی 

0391/0 
(1567/2 ) 

ln 1UP  
5432/2 

(0379/7 ) 
ln 0UP  

0234/0 - 
(9841/1- ) 

ln

1GDP  
1480/0 

(7274/1 ) 
ln

0GDP  

0667/0 
(8559/1 ) 

ln

1SOP  
6456/0 

(8597/5 ) 

ln

0SOP  

ϒ= -0/9130  ه(مکان وقو  تغییر رژیم)حد  الستان 
 =c  1638/4پارامتر شی  

پارامتر الستانهالنتی نگاریتم   c= 401318 /0  

 

ترتیب نیز به cو بوده و  tمقادیر داخل پرانتز نشان دهنده آماره 

های ای نسبت  تولید فرآوردهبیانگر پارامتر شیب و حد آستانه

 سنگین به کل پاالیشگاهی است.

 تحقیقهای مأخذ: یافته

از النما ررای  متغیرها برای کشورهای مختلف و در طول زمان یکسان 
های سنگین به  فرالورده مصرف )نستت  نیست و با تو ه به  متغیر انتقال

( را  6)  کند، مقدار وددی ارائه شده در  دولشی  تغییر می  پارامترکل( و 
از نتایج   تریبه منظور ارائه درک روشن  .توان مستقیماً تفسیر نمودنمی
شوند. رژیم حدی اول دست المده، دو رژیم حدی مو ود بررسی می به

کند و نهایت میل می متناظر با حانتی است که پارامتر شی  به سمت بی
ای )مقل وقو  تغییر رژیم( است، که  ر متغیر انتقال کمتر از حد الستانه مقدا

صورت  زیر  در این حانت تابع انتقال مقدار وددی صفر دارد و مدل به 
 شود:تصریح می

LnEit=C+2/5432LnUPit+0/1480LnGDPit+/6456

0LnSOPit      )6( 

ت  رژیم حدی دوم نیا متناظر باحانتی است که پارامتر شی  به سم
های  فرالوردهمصرف کند، اما مقدار متغیر انتقال )نستت نهایت میل میبی

ن حانت تابع انتقال  ای است، که در ایتر از حد الستانه سنگین به کل( بارگ
 شود: مقدار وددی یک دارد و مدل در این رژیم  به صورت زیر تصریح می

LnEit=C+2/5823LnUPit+0/1246LnGDPit+/7123

 0LnSOPit    )7( 

با تو ه به مدل تصریح شده برای رژیم اول و دوم، متغیر در ه شهر 
دارد که با  اکسید کربن دیرژیم ایر مثتتی بر انتشار  نشینی در هر دو 

اکسید  دی ها بر انتشار انتظارات تئوریکی نیا مهابقت دارد و میاان ایر الن
متغیر تونید ناخانصی داخلی    است.  از رژیم اول  ترکربن در رژیم دوم بارگ 

که با   اکسید کربن دارددی سرانه نیا در هر دو رژیم ایر مثتتی بر انتشار 
یاان ایر الن در رژیم اول بیشتر از انتظارات تئوریکی نیا مهابقت دارد و م

متغیر مممو  تونیدات نفت نیا در هر دو رژیم ایر مثتتی  ت. رژیم دوم اس
اکسید کربن دارد و میاان ایر الن در رژیم دوم بیشتر از رژیم  دی بر انتشار

طوری  همان اول است و همننین با انتظارات تئوریکی نیا مهابقت دارد.
 دست ای  برای دو حانت حدی تابع انتقال به که بیان شد، چون این رر

و رگیرند، از این المده و در ومل رفتار متغیرها مابین این دو رژیم قرار می 
توان تفسیر نمود. های حدی نمیمقدار وددی ررای  متغیرها را در حانت 

زیرا مقدار این ررای  برای کشورهای مختلف و در طول زمان یکسان  
کنند. بنابراین مقدار متغیر انتقال و پارامتر شی  تغییر مینتوده و با تو ه به  

غیر انتقال  ررای  تخمینی هریک از متغیرها با تو ه به سهوح مختلف مت
به تصویر کشیده  ( 4( تا ) 2و در نمودارهای ) شده و پارامتر شی  مقاسته

ه  ( ررای  در ه شهرنشینی در مقابل متغیر انتقال ارائ 2در نمودار )   .اندشده 
طور که در شکل نیا مشخخ است، در ه شهرنشینی در شده است. همان

ورود به رژیم دوم  رژیم ایر مثتتی بر شدت انتشار دارد که پس از  هر دو 
 یابد.این ایر افاایش می 

 
های سنگین به کل  پاالیشگاهی(متغیر انتقال )نسبت فرآورده  

 قال (: ضریب متغیر شهری در مقابل متغیر انت2نمودار )

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

ناخانخ داخلی سرانه را برحس  متغیر انتقال  ( ررای  تونید3نمودار )
کند که تونید ناخانخ داخلی سرانه  دهد. نتایج حاصل بیان می نشان می

ژیم  رباشد و  این ایر در  در هر دو رژیم دارای ایر مثتت بر متغیر انتقال می
 ت.اول بیشتر از رژیم دوم اس
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های سبک به  سنگین پاالیشگاهی(انتقال )نسبت فرآوردهمتغیر   

 (: ضریب تولید ناخالص داخلی سرانه به متغیر انتقال 3نمودار)

 های تحقیقمأخذ: یافته
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های نفتی در کشورهای و و  ( رری  مممو  تونیدات فرالورده 4)  نمودار
دهد که  انتقال ارائه شده است. این نمودار نشان می اوپک در مقابل متغیر 
های نفتی در هر دو رژیم دارای ایر مثتت بر متغیر  مممو  تونیدات فرالورده 

 ژیم اول است. باشد و این ایر در رژیم دوم بیشتر از رانتقال می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های سنگین به کل( )نستت فرالورده های متغیر انتقالمروری بر داده 
( نشان  1990-2017)  بررسیمنتختی از کشورهای اوپک در دوره مورد 

که درکشورهای اکوادور، ایران، وربستان و وناوئال در دوره   دهدمی
از حد الستانه بوده   های سنگین به کل بیشترنستت فرالورده 2017-1990

 اند. در و بنابراین متغیرهای مورد مهانعه، مهاب  رژیم دوم رفتار کرده 
های  نستت فرالورده  1990-1999کشورهای انماایر و امارات در دوره 

سنگین به کل  بیشتر از حد الستانه بوده و نذا متغیرهای مورد  مهانعه  
ه  دور  انماایر در دو  اند. همننین در کشورمهاب  رژیم دوم رفتار کرده 

های سنگین به کل کمتر از  نستت فرالورده 2010- 2017و  2007-1999
رژیم اول رفتار  حد الستانه بوده و نذا متغیرهای مورد مهانعه مهاب  

های  نستت فرالورده  1990-1994اند. کشور کویت نیا در دوره کرده 
مهانعه مهاب     سنگین به کل بیشتر از حد الستانه بوده و نذا متغیرهای مورد 

متغیرهای مورد مهانعه   1995-2017رژیم دوم رفتار کرده و  در دوره 
  1990- 2005وره اند. در کشور قهر نیا در دمهاب  رژیم اول رفتار کرده 

های سنگین به کل پاییشگاه بیشتر از حد الستانه بوده و  نستت فرالورده
اند و در دوره  نذا متغیرهای مورد مهانعه مهاب  رژیم دوم رفتار کرده 

اند. متغیرهای مورد مهانعه مهاب  رژیم اول رفتار کرده  2017-2006
،  2007، 2006و همننین دوره  1990-1999کشور امارات نیا در دوره 

های سنگین به کل بیشتر از  نستت فرالورده   2014و    2013،  2012،  2009
اند  رفتار کرده حد الستانه بوده و نذا متغیرهای مورد مهانعه مهاب  رژیم دوم  

  2016و    2015،  2011،  2010،  2008و همننین    2000-2005و در دوره  
ز حد الستانه  کمتر ا  یهای سنگین به کل پاییشگاهنستت فرالورده  2017و  

 اند. بوده و نذا متغیرهای مورد مهانعه مهاب  رژیم اول رفتار کرده 

   یریگجهینت -4
 سهم  لیدنبه صادرات نفت در حال توسعه متتنی بر تونید و  یشورهاک
 
 

را  ییبای  کربن  داکسنییانتشنار د ،یلیفسن   یهاسنوخت ی مصنرفبای
انتشنننار  عیتوزشننننناخنت متغیرهنای تنثییرگنذار بر . کننندیتمربنه م

 یدر طراح   ینقش مهم  تواندمی  گروه از کشورها،  نیدر ا  دکربنیاکسید
ماید. در ها ایفا نالیینده  به منظور کنترل و کاهش انتشننار  هااسننتیسنن 

به تقلیل ییرخهی ووامل اصنلی تثییرگذار   همین راسنتا، پژوهش حارنر
با اسنتفاده از  ی بر متانی نظری تققی ()متتن  اکسنیدکربنانتشنار دیبر 

متغیرهای تورننیقی تونید ناخانخ داخلی سننرانه، در ه شننهرنشننینی، 
های سننگین به کل  دهرهای نفتی و نسنتت فرالو فرالوردهمصنرف مممو   
کشننور و ننو اوپک طی  8برای   )به ونوان متغیر انتقال(  شننگاهیپایی

رسننیون انتقال مالیم با اسننتفاده از انگوی رگ  1990-2017دوره زمانی  
در واقع، در کشننورهای نفتی و ننو ( برالورد شننده اسننت. PSTR)  پانلی

سننازمان اوپک، والوه بر مصننرف فااینده انرژی، ترکی  سننتد مصننرف 
های ای از فرالوردهاز الن دارد که بخش ومده  های نفتی نیا نشانفرالورده

ه که انتشنار های سننگین بودمورد اسنتفاده در این کشنورها از نو  فرالورده
بررسنی رابهه نتایج الزمون    کند.الییندگی به مرات  بایتری را ایماد می

بر و ود رابهنه ییرخهی مینان متغیرهنای مورد مهنانعنه  خهی قویناًییر
ای با حد السننتانه یکبا یک تابع انتقال و  PSTR کند و مدلتثکید می

سننگین به کل  را برای تصنریح کامل   یهاانتقال نسنتت فرالورده ریمتغ
د. همننین کنرفتار ییرخهی مدل رگرسنیونی مورد مهانعه پیشننهاد می

پنارامتر شنننین  کنه بینانگر سنننرونت تعندینل از ینک رژیم بنه رژیم دیگر 
کان تغییر رژیم )حد السنتانه( برابر با و همننین م  16/4باشند، برابر با  می
ین زده شنده در هر دو رژیم برالورد شنده اسنت. نتایج رنرای  تخم  40/0

تونید ناخانخ داخلی سنرانه در هر دو رژیم ایر مثتتی بر دهد،  نشنان می
متغیر  اکسننید کربن داشننته و میاان ایر مثتت الن بعد از وتوردیانتشننار  

های امیری این یافته با یافته  یافته اسنت.ای کاهش  انتقال از حد السنتانه
ن در ه شنهرنشنینی و مممو  همننی( همسنو اسنت. 1394و همکاران )
 ایر مثتتی بر مهناب  انتظنارات تئورینک، هنای نفتی نیاهدتونیندات فرالور

رژیم داشنته و میاان ایر مثتت الن بعد  اکسنید کربن در هر دو دیانتشنار 
به وتارت دیگر، ای افاایش یافته است.  تانهاز وتور متغیر انتقال از حد الس
سننگین به کل بیشنتر باشند، ایر  های نفتیهرچه نسنتت مصنرف فرالورده
های نفتی بر انتشنار دی اکسنیدکربن در گروه همسنوی مصنرف فرالورده

با ونایت به نتایج بدست المده در  شود.کشنورهای و نو اوپک تشندید می
ی تورننیقی بر انتشننار دی خصننوص نو  و نقوه تثییرگذاری متغیرها

نتشنار این گاز هایی را برای کنترل میاان اتوان توصنیهاکسنیدکربن می
الیینده در کشننورهای در حال توسننعه متکی به نفت )نظیر ایران( ارائه 

های سنتک در سنتد نمود. با تو ه به تعیین کننده نسنتت مصنرف فرالورده
های تققی (، بر یافته  ای )متتنیانرژی بر میاان انتشننار گازهای گلخانه

های ه انرژیسنازی سنتد تونید و مصنرف انرژی با تمرکا بر توسنعمتنو 
مقیهی در تونید خودروهای شنخصنی پاک، ایماد اناامات فنی و زیسنت

های ها از  مله سنننیاسنننتو ومومی به منظور کاهش انتشنننار الیینده
ه در ییرقیمتی و توسننعه اسننتفاده از سننیاسننت مانیات بر کربن به ویژ

های انرژی و های سنننگین و اصننالح قیمت حاملاسننتفاده از سننوخت
انرژی به ونوان راهکنارهای مؤیر در کاهش انتشنننار گازهای های  یارانه
 ای قابل توصیه است.گلخانه
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های سبک به  سنگین پاالیشگاهی(فرآوردهمتغیر انتقال)نسبت   

های نفتی در (: ضریب مجموع تولیدات فرآورده4نمودار)

 کشورهای عضو اوپک به متغیر انتقال

 های تحقیقمأخذ: یافته
 



 1917-1907، صفحه 1398سال   زمستان ،  ، فصلچهارم ، شماره چهارم مطالعات علوم محیط زیست، دوره 

1916 

 

 

عبمنا
  منتخ   کشورهای در کربن اکسید دی انتشار شدت بر درالمد ایالستانه  تثییر بررسی(. 1394. )وتاس کالنتری، نسیان، سعیدپور، حسین، امیری، -

MENA :66-39، (17)5 ایران، انرژی  اقتصاد پژوهشنامه. ییرخهی پانلی هایداده  رهیافت  . 
گرایی یا واگرایی در سرانه انتشار دی اکسید کربن در بین کشورهای و و اوپک با تثکید بر کیفیت مقررات (. هم 1397سماد. )  ،برخورداری دورباش -

 . 301-279، (2)53 ،تققیقات اقتصادی (.GMMت )رهیافت و کارایی دون

- 1383)   رانیکربن در ا  دیاکس  ید  مؤیر بر انتشار سرانه   یو ا تماو  ی(. ووامل اقتصاد1389. )لی اسماو  ی،گلعذان   یبرق  ،روزیف  ی،فالح  ،داود  ی،بهتود -
 .17-1، (1) 45 ی،اقتصاد قات ی(. تقق1346

  النودگی  انتشار  تغییرات بر مؤیر ووامل تمایه(. 1393. )ایرج قاسمی، سیدکمال، صادقی، مقمدمهدی، ،اسکویی برقی, مقسن کویچ، پوروتادانهان -
 .  131-115(،  9)3ایران،  کاربردی  اقتصادی مهانعات  فصلنامه. ایران صنعتی های  زیربخش در اکسیدکربن دی

مقیهی کوزنتس  های تمدیدپذیر و تمدیدناپذیر در منقنی زیستی (. همامانی مصرف انرژ1396ابراهیم. )  ،شریفی  ،وتاس  ،ولوی راد  ،زهرا  ، لیلی -

 .  92-63، (21)6 ،پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران .PMGدر کشورهای منتخ  اوپک: کاربردی از روش 

 توسعه و  های اقتصادپژوهش   ایران. در  روینی هایدانه  ایگلخانه گازهای انتشار ارزش برالورد (.1394قربانی، م.کوچکی،  . ) ج. پور، مانی -

 .241-22، کشاورزی
 کشورهای و  صنعتی کشورهای منتخ  اقتصادهای در ایگلخانه  گازهای انتشار بر مؤیر ووامل(. 1390. )مینا یالمی، بهرامی حسن، درگاهی، -

 .99-73(، 1)1یران، ا  انرژی اقتصاد پژوهشنامه. پانل هایداده  رویکرد: ایران برای سیاستی هایتوصیه  و ( اوپک)  نفت صادرکننده
 ، چاپ اول.)مممووه مقایت(، انتشارات دانشگاه بوولی سینا زیستمتاحث از اقتصاد مقیط  (.1385) مقمد حسن، فهرس،  -
- 146ی، . مهانعات اقتصاد انرژ"رانیدر اقتصاد ا دکربن یاکسی انتشار د رییووامل مؤیر بر تغ یبررس "(.1389. )قهیمقمدررا، الشنا، مل پور،ینهفعل -

121 . 
 های بخش در منوکسیدکربن( و  اکسیدکربنکربن )دی  ترکیتات انتشار شاخخ ای  تمایه (. تقلیل1394) اکتر. ولی داودی، الزاده، نا ی میدانی،  -

 . 1150-117 ، (74)23 ،های اقتصادیها  و سیاستپژوهش  .1390-1378 هایسال  طی ایران در الن هایزیربخش  و  نقل و حمل 
 مقیهی کوزنتس(. )کاربرد نظریه زیست در ایران 2CO (. بررسی ووامل تعیین کننده انتشار گاز1388. ) وتدانکریمویلی، اسما نهه،وایقی، ا -

 .110-99 ،(52)35: شناسیمقیط 
- Alam, S., Fatima, A., & Butt, M. S. (2007). Sustainable development in Pakistan in the context of 

energy consumption demand and environmental degradation. Journal of Asian Economics, 18(5), 

PP. 825-837.  

- Atash, F. (2007) “The deterioration of urban environments in developing countries: Mitigating the 

air pollution crisis in Tehran, Iran”, Journal of Cities, Vol. 24, No. 6, May, PP. 399–409. 

- Bin Shui, Dowlatabadi Hadi. (2005). Consumer lifestyle approach to US energy use and the related 

CO2 emissions. Energy Policy 2005; 33: PP. 197–208. 

- Brian C O’Neill, Brant Liddle, Leiwen Jiang, Kirk R Smith, Shonali Pachauri, Michael Dalton, 

Regina Fuchs (2012). Demographic change and carbon Dioxide emissions, Lancet 2012; 380: PP. 

157–64 

- Brantley, L (2014). Impact of population, age structure, and urbanization on carbon 

emissions/energy consumption: evidence from macro-level, cross-country analyses, Popul Environ 

(2014) 35: PP. 286–304. 

- Colletaz, G. and Hurlin, C. (2006); “Threshold Effects of the Public Capital Productivity: An 

International Panel Smooth Transition Approach”. Working Paper, 1/2006, LEO, Université 

d'Orléans. 

- Druckman Angela, Jackson Tim (2009). The carbon footprint of UK households 1990–2004: a 

socio-economically disaggregated, quasi-multi-regional input–output model.  Ecol Econ; 68, PP. 

2066–2077. 

- F Akpan, U., & E Abang, D. (2014). Environmental Quality and Economic Growth: A Panel 

Analysis of the" U" in Kuznets.  

- Fan, Y., Liu, L.-C., Wu, G., & Wei, Y.-M. (2006). Analyzing impact factors of CO2 emissions 

using the STIRPAT model. Environmental Impact Assessment Review, 26(4), PP. 377-395. 

- Fok, D., Van Dijk, D. & P. Franses (2004), "A Multi- Level Panel STAR Model for US 

Manufacturing Sectors", Working Paper, University of Rotterdam. 

- Fouquau, J., Hurlin, C. & I. Rabaud (2008), "The Feldstein–Horioka Puzzle: A Panel Smooth 

Transition Regression Approach", Economic Modeling, Vol. 25, PP. 284–299. 



 1917-1907، صفحه 1398سال   زمستان ،  ، فصلچهارم ، شماره چهارم مطالعات علوم محیط زیست، دوره 

 

1917 

 

- Gautam, M., Pandey, B., & Agrawal, M. (2018). Carbon Footprint of Aluminum Production: 

Emissions and Mitigation. In Environmental Carbon Footprints (pp. 197-228): Elsevier. 

- Gonzalez, A.; Terasvirta, T.; Van Dijk, D. (2005). "Panel Smooth Transition Regression Models". 

SEE/EFI Working paper Series in Economics and Finance (604), PP. 1-33. 

- Hansen, P. & A. King, (1996), "The Determinants of Health Care Expenditure: a Cointegration 

Approach", Journal of Health Economics, Vol. 15, No.1, PP. PP. 127–137. 

- Hsiao, C. (2003), Analysis of Panel Data, Publication by the Press Syndicate of the University of 

Cambridge, Second Edition. 

- Jude, E. (2010); “Financial Development and Growth: A Panel Smooth Regression Approach”. 

Journal of Economic Development, Vol.35, PP. 15-33. 

- Nasir, M., & Rehman, F. U. (2011). Environmental Kuznets curve for carbon emissions in Pakistan: 

an empirical investigation. Energy Policy, 39(3), PP. 1857-1864.  

- Orubu, C. O., & Omotor, D. G. (2011). Environmental quality and economic growth: Searching 

for environmental Kuznets curves for air and water pollutants in Africa. Energy Policy, 39(7), PP. 

4178-4188.  

- Nasir, M., & Rehman, F. U. (2011). Environmental Kuznets curve for carbon emissions in Pakistan: 

an empirical investigation. Energy Policy, 39(3), PP. 1857-1864.  

- Pesaran, H.M. & R. Smith (1995) "Estimating Long-Run Relationships from Dynamic 

Heterogeneous Panels", Journal of Econometrics, Vol. 68, PP. PP. 79-113. 

- Qin, Zhu and Xizhe, Peng (2012). The impacts of population change on carbon emissions in China 

during 1978–2008, Environmental Impact Assessment Review 36 1–8. 

- Sandanayake, M., Lokuge, W., Zhang, G., Setunge, S., & Thushar, Q. (2018). Greenhouse gas 

emissions during timber and concrete building construction —A scenario based comparative case 

study. Sustainable Cities and Society, 38, PP. 91-97.  

- Seo, Y., & Kim, S.-M. (2013). Estimation of greenhouse gas emissions from road traffic: A case 

study in Korea. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 28, PP. 777-787.  

- Shi, A. (2003). The impact of population pressure on global carbon dioxide emissions, 1975–1996: 

evidence from pooled cross-country data. Ecological Economics, 44(1), PP. 29-42.  

- Stern, D. I. (2004). The Rise and fall of the Environmental Kuznets Curve. World Development, 

32(8), 1419-1439. 

- Weber, Christoph, Adriaan, Perrels (2000). Modelling lifestyle effects on energy demand and 

related emissions. Energy Policy; 28: PP. 549–66. 
 


