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چکیده
 نقش مهمی در طراحی سیاستهای کنترل،شنناخت ووامل تثییرگذار بر انتشنار دی اکسیدکربن در کشورهای در حال توسعه متکی به سوختهای فسیلی
 تونید ناخانخ داخلی سنرانه و مممو مصنرف، تقلیل در ه شنهرنشنینی، هدف اصنلی تققی حارنر، در همین راسنتا.و کاهش انتشنار الییندهها ایفا میکند
 در هشنت کشنور و نوCO2  با نقاظ متغیر نسنتت مصنرف فرالوردههای سننگین به کل به ونوان وامل ایماد رابهه ییر خهی بر انتشنار،فرالوردههای نفتی
. استفاده شده است2017  انی1990) برای دوره زمانی سالهایPSTR(  هت تقلیل تمربی مدل از رهیافت رگرسیون انتقال مالیم پانلی.اوپک است
 داشنته و میاان ایر مثتت الن بعدCO2  تونید ناخانخ داخلی سنرانه در هر دو رژیم ایر مثتتی بر انتشنار،رنرای برالورد شنده در هر دو رژیم نشنان میدهد
 درCO2  همننین در ه شنهرنشنینی و مممو تونیدات فرالوردههای نفتی نیا ایر مثتتی بر انتشنار.از وتور متغیر انتقال از حد السنتانهای کاهش یافته اسنت
 یافتههای این. درصند) در کشنورهای مورد بررسنی افاایش یافته اسنت40( هر دو رژیم داشنته و میاان ایر مثتت الن بعد از وتور متغیر انتقال از حد السنتانه
.تققی میتواند دینتهای سیاستی برای برنامهریاان حوزه انرژی و مقیط زیست کشور فراهم الورد
کلمات کلیدی
 اوپک، انتشار، دیاکسیدکربن، الستانه،رگرسیون انتفال مالیم پانل
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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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 -1مقدمه
انتشار گازهای گلخانهای و شدت یافتن الن در کشورهای در حال توسعه
متکی به سوختهای فسیلی نگرانیهای زیست مقیهی زیادی را در
سهح منهقه و هانی ایماد کرده است .یکی از منابع اصلی ایماد النودگی
و انتشار گازهای گلخانهای ،1مصرف سوختهای فسیلی است ،به طوری
که حدود 90درصد از تونید کل گازهای گلخانهای هان ناشی از احتراق
سوختهای فسیلی میباشد ( لیلیراد و همکاران .)1396 ،کشورهای
و و سازمان اوپک2به دنیل اینکه تونیدکننده ومده سوختهای فسیلی
(به طور خاص نفت) هستند و به طور سنتی از انرژیهای فسیلی به نقو
فاایندهای در ستد انرژی خود استفاده میکنند ،از مله کشورهای اصلی
انتشار دهنده گازهای گلخانهای نیا به شمار میروند .به منظور ارائه
تصویری دقی تر از ویژگیها و مختصات اقتصادی کشورهای و و اوپک،
در دول ( )1میتوان برخی از نماگرهای مربوطه را مالحظه نمود .الننه
مشخخ است ،به ریم برخی ویژگیهای مشابه در بین کشورهای مورد
بررسی ،و ه تمایاهای قابل تو هی نیا بین النها و ود دارد که نیاز است
در مدنسازی به این مسانه تو ه کافی نمود .به طور کلی ،در ایل

کشورهای و و اوپک ،وابستگی شدیدی به سوختهای فسیلی در ستد
انرژی مصرفی مشاهده میشود .سهم سوختهای فسیلی در ستد مصرف
انرژی در کشورهای و و اوپک ،به طور متوسط برابر با  96درصد است
که در مقایسه با متوسط هانی  85درصد ،رقم بسیار باییی مقسوب
میشود .والوه بر این ،بخش قابل تو هی از فرالوردههای نفتی تونید شده
در این کشورها به مصرف میرسد .هرچند که در برخی از این کشورها
(مانند النگوی ،نیمریه و نیتی) به دنیل مازاد تقارای داخلی ،تفاوت تونید
و تقارای داخلی فرالوردههای نفتی با واردات تثمین شده است .در والوه
بر این ،شدت انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای و و اوپک از مله
بایترین میاان در بین کشورهای دنیا است .به ونوان نمونه شدت انتشار
دی اکسیدکربن بر حس شاخخ برابری قدرت خرید در چهار کشور ومده
و و اوپک یعنی ایران ،وربستان ،کویت و امارات به ترتی برابر با ،0/4
 0/31 ،0/32و  0/27است .این در حانی است که متوسط هانی شدت
انتشار این گاز گلخانهای طی همین سال برابر با  0/25و متوسط اتقادیه
اروپا حدود  0/16است (اوپک.)2018 ،

جدول  -1برخی از ویژگیها و نماگرهای اقتصادی کشورهای نفتی درحال توسعه ()2017
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مثخذBP, 2018 ،OPEC, 2018 :
معیت و فعانیت اقتصادی اشخاص بر روی انتشار دیاکسیدکربن در
111کشور هان برای سال  1989پرداختند .نتایج انگوی خهی-
نگاریتمی تخمینی النها نشان دهنده الیار مثتت و معنادار دو منقنی
زیستمقیهی کوزنتس در کشورهای  OECDبرای دوره زمانی -1992
 1970پرداختند .در این مهانعه شاخخ النودگی تابعی از درالمد سرانه ،
متغیر فوق بر انتشار  CO2است؛ به طوری که کشش انتشار  CO2نستت
به معیت نادیک به یک است.

انتشار گازهای گلخانهای ناشی از مصرف سوختهای فسیلی و سایر
فعانیتهای انسانی تهدیدی دی برای افاایش دمای کره زمین هستند.
تغییرات انگوی الب و هوا ممکن است مقیطزیست و فعانیتهای بشر را
مختل کند (نهفعلیپور و الشنا .)1389 ،یزم به ذکر است ،یکی از تفاوتهای
قابل تو ه در کشورهای و و اوپک که در میاان شدت انتشار گازهای
گلخانهای این کشورها مویر است ،تفاوت در ترکی تونید و نیا مصرف
فرالوردههای نفتی از حیث در ه ستک و سنگینی است که در متانی نظری
تققی به الن پرداخته خواهد شد .دایتا و روزا )1997( 3به مهانعه الیار

.Dietz & rosa, 1997
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). Green House Gasses (GHG
. Organization of the Petroleum Exporting Countries
)(OPEC
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کول و همکاران )1997(1به الزمون فرریه ممذور الن ،تمارت و سهح

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

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

انتشار  CO2است .ساندایاک و همکاران )2018(8در پژوهشی به مقایسه

شده ،منقنی معکوس زیستمقیهی را برای الییندههای مختلف تثیید

انتشارگازهای گلخانهای و مصرف انرژی در ساختمانهای چوبی و بتنی

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

پرداختهاند .نتایج این مهانعه نشان میدهد که استفاده از چوب میتواند

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

باوث کاهش انتشار گازهای گلخانهای در مرحله ساختوساز شود.امیری

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

و همکاران ( )1395به بررسی تاییر الستانهای درالمد بر شدت انتشار

بلندمدت بین انتشار دیاکسیدکربن و درالمد بود و ایر متغیرهای مصرف

دیاکسیدکربن درکشورهای منتخ منهقه منا پرداختند .برای این منظور

انرژی و تمارت خار ی بر انتشار دیاکسیدکربن بهطور مثتت برالورد شده

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

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

بر شدت انتشار دیاکسیدکربن طی دوره زمانی  1980تا  2011استفاده

نو گاز گلخانهای ( )CO2, N2O,CH4توسط وسایل نقلیه در ادههای

شده است .نتایج برالورد النها نشان میدهد که پارامتر شی که بیانگر

(الزادراهها ،بارگراهها و ادههای مقلی) کره پرداختند .نتایج این تققی

سروت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر میباشد ،معادل مقدار بسیار زیاد

نشان میدهد که بیشترین میاان انتشارگازهای گلخانهای از الزادراهها

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

ناشی میشود .الکپان و الوانگ )2014(4ارتتاط بین کیفیت مقیطزیست و

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

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

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

مورد بررسی قرار دادند .نتایج مهانعه النها نشان میدهد که رشد اقتصادی،

دیاکسیدکربن میشوند ،اما میاان تاییرگذاری درالمد سرانه در رژیم اول

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

و در ه باز بودن اقتصاد در رژیم دوم بیشتر است.برخورداری دورباش

انتشار دیاکسیدکربن ایر مثتت و معناداری دارد اما نرخ رشد معیت و

( )1397در مهانعهای به بررسی همگرایی یا واگرایی در سرانه انتشار دی

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

اکسید کربن در بین کشورهای و و اوپک با تثکید بر کیفیت مقررات و

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

کارایی دونت و استفاده از رهیافت  GMMپرداخته است .نتایج تققی

تقلیل روند مصرف سوختهای فسیلی ،بررسی انتشار گازهای گلخانهای

نشان میدهد ،همگرایی مهل و شرطی در سرانهی انتشار دیاکسیدکربن

تخمین زده شده و پیشبینی شده ،ووامل مویر بر  GHGو اقدامات یزم

در کشورهای مورد بررسی و ود ندارد و ریان تکنونوژی ایر منفی و

هت کاهش انتشار گازهای گلخانهای از بخش حملونقل پرداختند .این

معیت شهری و رانت منابع طتیعی ایر مثتت و معنادار بر انتشار دی اکسید

مهانعه نشان میدهد که مصرف سوخت در وربستان در سالهای اخیر در

کربن دارند .همننین کیفیت مقررات ،ایر منفی و معنادار و کارایی دونت،

مقایسه با سایرکشورهای همسایه افاایش یافته است و با افاایش تعداد

ایری مثتت و معنادار بر سرانهی انتشار دی اکسید کربن در کشورهای

خودروها انتشارگازهای گلخانهای نیا بیشتر و نذا ا رای اقدامات مناس

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

کاهش مییابد .گوتام و همکاران )2018(6در مهانعهای به ارزیابی ماهیت

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

الییندهها و سناریوی انتشار گازهای گلخانهای از فرالیندهای مختلف تونید

گازهای گلخانهای به صورت کشوری یا استانی متمرکا بودهاند .و ه تمایا

النومینیوم پرداختند .نتایج این تققی نشان میدهد که هدف کاهش میاان

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

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

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

پذیر نیست ،بلکه میتواند با کاهش تقارا برای کایهای نهایی و سایر

متغیرهای توریقی و متغیر انتقال مورد استفاده و نو مدلسازی تققی

استراتژیهای مو ود و توسعه برای کاهش انتشار کربن بهدست الید .ژائو

است .در واقع مهانعه حارر در صدد الن است که با استفاده از روش

و همکاران )2018(7با یک مدل اقتصاد سنمی کشش تقارای بناین چین

 PSTRو با در نظر گرفتن نستت مصرف فرالوردههای سنگین به کل

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

به ونوان متغیر انتقال به بررسی روابط ییرخهی بین در ه شهرنشینی،

النها ،کشش تقارای بناین چین در مقایسه با کشورهای توسعهیافته

تونید ناخانخ داخلی سرانه و مصرف مممو تونیدات فرالوردههای نفتی

(بهونوان مثال ایایت متقده) بای نیست .با این حال النها دریافتند که

روی میاان انتشار دیاکسید کربن در کشورهای منتخ

و و اوپک

تنظیم مانیات میتواند مصرفکنندگان را به سمت صرفه ویی در مصرف

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

1

6

2

7

).(Gautam, 2018
). (Zhao, 2018
8
). (Senanayake, 2018

. Cole,1997
. Nasir,2011
3
. Seo, 2013
4
. Akpan,2014
5
). (Rahman, 2017
1909

مطالعات علوم محیط زیست ،دوره چهارم  ،شماره چهارم  ،فصل زمستان  ،سال  ،1398صفحه 1917-1907
انرژیهای تمدیدپذیر و تمدیدناپذیر در مدل ،میتواند کمک شایانی در
زمینه سیاستگذاریهای زیستمقیهی نماید ( لیلی .)1396 ،المار
منتشر شده در ترازنامه انرژی کشور نشان میدهد در سال 97 ،1394
درصد منواکسیدکربن و  79درصد هیدروکربن منتشر شده در کشور
مربوط به بخش حملونقل است .به طور خاص شهر تهران به دنیل رشد
سریع معیت ،ناوگان فرسوده خودروها ،تعداد زیاد واحدهای صنعتی،
ووامل غرافیایی و هواشناسی منهقه با کاهش شدید کیفیت هوا روبهرو
شده است که در برخی موارد سهح بایی الییندهها مسئونین را ممتور
به تعهیلی مدارس و تقمیل مقدودیتهای ترافیکی کرده است (اتش،3
 .)2007در چرخه اقتصاد کشورها ،حملونقل از مله بخشهایی است
که تمامی ارکان اقتصادی از تونید تا توزیع بازار مصرف نهایی را تقت
تثییر قرار میدهد و به همین ولت فعانیت و کارایی این بخش بیشترین
تثییر را نستت به سایر بخشها در اقصاد بر ای میگذارد .این بخش
حلقه اتصال بخشهای مختلف اقتصاد کشور است و والوهبر النکه یکی
از بخشهای مهم و زیربنایی است ،بر فعانیتهای دیگر اقتصاد نیا تثییر
دارد و امکان بهرهبرداری مناس تر از منابع و استعدادهای اقتصادی را
فراهم میالورد .از سوی دیگر ،مهاب مهانعات الژانس بینانمللی انرژی،
بخش حمل ونقل تا سال  2020میالدی ،بیشترین مصرف انرژی را
نستت به سایر بخشها خواهد داشت و مست اصلی النودگی هوا و
النودگی صوتی خواهد بود (نا یمیدانی .)1394 ،از سالهای دهه 1970
النودگی ناشی از مصرف سوختهای سنگین که منمر به انتشار
اکسیدهای گوگرد ،اکسیدهای نیتروژن و ذرات معل میشد ،مورد تو ه
قرار گرفت و همین امر ست کاهش تقارای سوختهای سنگین نفتی
و تالش برای بهتود کیفیت و تتدیل این فرالوردهها به مقصویت ستکتر
شد .بقران نفت در سال  ،1978بسیاری از کشورها را به سمت ایماد
منابع دید انرژی و استفاده بهینه از منابع مو ود مثل گاز طتیعی،
زیالسنگ و به خصوص نفت کوره سوق داد که کیفیت دو سوخت اخیر
از نظر زیستمقیهی نیا باید قابل قتول باشد (فان و همکاران4.) 2006،

در برالورد روابط ییرخهی بین متغیرها ،دقت نستی نتایج حاصل از برالورد
میتواند متنای ولمی قابل اوتناتری را برای سیاستگذاری در کنترل انتشار
الیینده ها فراهم الورد .به طور کلی ،اگرچه ادبیات مورو اقتصاد انرژی
و مقیط زیست مملو از مهانعات انمام شده پیرامون بررسی ووامل مؤیر
بر انتشار دی اکسیدکربن است ،اما تاکنون کمتر مهانعهای به تتیین ووامل
مؤیر بر شدت انتشار دی اکسید کربن به ونوان یک راه حل معقول و
منهقی برای بهتود کیفیت مقیط زیست در کشورهای تونیدکننده و
صادرکننده نفت و به طور خاص گروه کشورهای و و اوپک اختصاص
یافته است .نذا هدف اصلی این تققی تقلیل الستانهای (ییرخهی) ووامل
مویر بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای در حال توسعه و و اوپک
با بکارگیری مدل رگرسیون انتقال مالیم پانلی ( 1 )PSTRاست .در این
تققی تفاوت در نستت ترکی فرالوردههای سنگین و ستک به ونوان
متنای انتخاب متغیر انتقال در مدل نقاظ شده است و تثییر سایر ووامل
مختلف (در ه شهرنشینی ،تونید ناخانخ داخلی سرانه ،مصرف مممو
فرالورده های نفتی) بر انتشار دی اکسید کربن کشورهای اوپک مورد
تمایه و تقلیل قرار می گیرد .مدل  PSTRبه ونوان یکی از
بر ستهترین مدلهای تغییر رژیمی از ویژگیهای قابل تو هی برخوردار
است .از النمایی که مدل  PSTRبرخالف سایر رویکردهای
اقتصادسنمی متداول بکار رفته در ادبیات مورو  ،یک شکل تابعی خاص
و مقدود کننده تقمیل نمیکند ،میتوان اظهار داشت که این مدل از
انعهافپذیری باییی در مدنسازی رابهه ییرخهی میان متغیرها برخوردار
است .با ونایت به توریقات فوق ،سازماندهی این پژوهش بدین صورت
است که پس از مقدمه ،در بخش دوم به مروری بر متانی نظری تققی
پرداخته و در قسمت سوم مهانعات داخلی و خار ی مرتتط با تققی مرور
میشوند .بخش چهارم به روششناسی تققی اختصاص دارد و در بخش
پنمم به معرفی دادهها و تمایه و تقلیل یافتههای تمربی تققی پرداخته
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در خصنوص ولل کاهش النودگی پس از رسنیدن به سنهح درالمد سنرانه،
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تکنونوژی مو ود در اقتصاد ایماد نشود ،گسترش تونید و رشد اقتصادی
مو رشد النودگی و تثییرات مخرب زیستمقیهی میشود که به این
نظریه ایر مقیاس گفته میشود (استرن .)2004 ،2فرریه زیستمقیهی
کوزنتس یکی از متناهای تقلیلی است که به کشورها برای شناخت
ورعیت مقیطزیست در ریان توسعهیافتگیشان کمک میکند و
تصویری از ورعیت کشور در زمینه تخری مقیطزیست ارئه میدهد.
مهانعه فرریه زیستمقیهی کوزنتس با در نظرگیری همامان مصرف

کل تولید فرآورده

نمودار  -1ترکیب مصرف فرآوردههای سبک و سنگین در
کشورهای عضو سازمان اوپک
مأخذOPEC, 2018 :
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انتقال به فرم ذیل تصریح میشود:
𝐿𝑜𝑔(𝐸𝑖𝑡 ) = 𝜇𝑖 + 𝛼0 𝐿𝑜𝑔(𝑅𝐻𝑇)𝑖𝑡 +
𝛽0 𝐿𝑜𝑔(𝐺𝐷𝑃)𝑖𝑡 + 𝜃0 𝐿𝑜𝑔(𝑈𝑃)𝑖𝑡 +
𝛿0 𝐿𝑜𝑔(𝑆𝑂𝑃)𝑖𝑡 + [𝛼1 𝐿𝑜𝑔(𝑅𝐻𝑇)𝑖𝑡 +
𝛽1 𝐿𝑜𝑔(𝐺𝐷𝑃)𝑖𝑡 + 𝜃1 𝐿𝑜𝑔(𝑈𝑃)𝑖𝑡 +
(𝛿1 𝐿𝑜𝑔(𝑆𝑂𝑃)𝑖𝑡 ]𝐹(𝑅𝐻𝑇𝑖𝑡 ; 𝛾, 𝑐) + 𝑢𝑖𝑡 )2

بیش از  80درصد از انتشار گازهای گلخانهای در فرالیند تونید ،از
حملونقل و مصرف انوا حاملهای انرژی ایماد میشود که روند انتشار
گازهای گلخانهای ناشی از مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه
نستت به کشورهای توسعهیافته سروت بیشتری گرفته است (الژانس
بینانمللی انرژی .)2013 ،بنابراین ترکی مصرف فرالوردههای مورد
استفاده در این بخش (به هت ستک و سنگین بودن فرالوردههای نفتی)
در میاان شدت انتشار گازهای گلخانهای از اهمیت خاصی میتواند
برخوردار باشد .همانگونه که در نمودار ( )1قابل مشاهده است ،در
کشورهای و و سازمان اوپک بخش قابل تو هی از فرالوردههای مورد
استفاده ،فرالوردههای سنگین مقسوب میشود که در ه انتشار النودگی
1
به مرات بایتری را نستت به فرالوردههای ستک ایماد میکند.
ناهمگنی مقهعی و بییتاتی مدلهای دادههای تابلویی یک مشکل
ییرقابل انکار است .اسمیت و پسران ( )1995و هسیائو ( )2003نشان
دادند که نادیده گرفتن این دو مسثنه باوث ایماد تورش میشود.
همننین ،هنسن و کینگ ( )1996بیان کردهاند که اگر در دادههای بین
کشوری ناهمگنی و ود داشته باشد باوث تخمین کشش درالمدی بیشتر
از یک خواهد شد .معمویً رفع این دو مشکل در دادهها بهصورت
همامان بسیار مشکل است .یک راهحل ساده برای رفع این دو مشکل
ساختن یک مدل رگرسیونی الستانهای مالیم پانل ( )PSTRمیباشد
که اخیراً بوسیله فوک و و همکاران( )2004و گوناانا و همکاران ()2005
فویکیا و همکاران ( )2008ارائه و گسترش یافته است .در این رویکرد
تغییر پارامترها در بین کشورها و همننین تغییر پارامترها در طول زمان
به شیوهای پیوسته انگوسازی میشود .مدل رگرسیونی انتقال مالیم یک
مدل رگرسیونی سری زمانی ییرخهی است که میتوان الن را بهونوان
یک شکل توسعهیافته از مدل رگرسیونی تغییر رژیم 2که توسط باکون
و واتس ( )1971معرفی شد تلقی کرد .این مقققان دو خط رگرسیونی
را در نظر گرفتند و به طراحی مدنی پرداختند که در الن گذار از یک
خط به خط دیگر بصورت مالیم اتفاق میافتد .در ادبیات سری زمانی،
گرنمر -تراسورتا ( )1993برای نخستینبار به تشریح و پیشنهاد مدل
انتقال مالیم 3در مهانعات خود پرداختند .مدل  PSTRرابهه ییر خهی
مقتمل میان متغیرها را با استفاده از تابع انتقال به شیوهای پیوسته
مدنسازی میکند (فوکوایو و همکاران4.)2009 ،همننین این مدل به
ررای تخمینی ا ازه میدهد تا برای کشورهای مختلف و حتی در طول
زمان تغییر یابند که این ویژگی راه حل سادهای را برای مرتفع نمودن
مشکل ناهمگنی در پارمترهای تخمینی در مدل دادههای تابلویی فراهم
میکند ( ود5.)2010 ،مهاب گوناانا و همکاران ( 6)2005و نیا کونیتاز
و هارونین ( 7)2006یک مدل  PSTRبا دو رژیم حدی و یک تابع

co 2

که در الن : E it :نشاندهنده انتشار
میباشد.
𝑡𝑖𝑇𝐻𝑅 :نشاندهنده نستت مصرف فراوردههای سنگین به کل
درکشور-iام در سال  tمیباشد و به ونوان متغیر انتقال در مدل مورد
بررسی قرار گرفته شده است.
درکشور -iام در سال t

 : GDPitنشاندهنده تونید ناخانخ داخلی سرانه درکشور-iام در سال
 tمیباشد.
 :UPitنشاندهنده در ه شهرنشینی (نستت معیت شهرنشین به کل
معیت) است.
 : SOPitنشاندهنده مصرف مممو فرالوردههای نفتی در کشور i-ام
درسال  tمیباشد.
بنابراین در این پژوهش از متغیرهای نستت مصرف فرالوردههای سنگین
به کل (متغیر انتقال) ،در ه شهرنشینی ،تونید ناخانخ داخلی سرانه و
مممو تونیدات فرالوردههای نفتی به ونوان متغیرهای مستقل و انتشار
گازهای گلخانهای به ونوان متغیر وابسته ،استفاده میشود.
بایستی خاطرنشان کرد ،تابع انتقال)𝑐  𝐹(𝑅𝐻𝑇𝑖𝑡 ; 𝛾,یک تابع پیوسته
و کراندار بین صفر و یک است که توسط مقادیر متغیر الستانهای تعیین
میشود .مهاب گوناانا و همکاران ( )2005تابع انتقال به صورت زیر می
تواند تصریح شود:
𝑚∏ 𝛾𝐹(𝑅𝐻𝑇𝑖𝑡 ; 𝛾, 𝑐) = [1 + exp (−
𝑗=1(𝑅𝐻𝑇𝑖𝑡 −

()3

−1

])) 𝑗𝑐

در تابع انتقال نمستیکی فوق 𝛾 ،پارامتر شی که سروت تعدیل از یک
رژیم به رژیم دیگر را نشان می دهد 𝑅𝐻𝐿𝑖𝑡 ،متغیر انتقال و= 𝑐
́) 𝑚𝑐 (𝑐1 , … ,یک بردار از پارامترهای حد الستانهای یا مکانهای وقو
تغییر رژیم است .متغیر انتقال یکی از متغیرهای توریقی مدل است که
امکان ایماد رابهه ییرخهی را مقتمل می کند .از این رو با تو ه به
متانی نظری و تمربی ارائه شده در بخش متانی نظری ،نستت
فرالوردههای سنگین به کل به ونوان متغیر انتقال انتخاب شده است ،زیرا
انتظار میرود که انتشار دی اکسید کربن با تغییر نستت مصرف
فرالوردههای سنگین به کل ،شدت یابد.

. 1یزم به ذکر است ،بر اساس دستهبندی سازمان اوپک ،بناین ،نفت سفید،
میانتقهیرها ،نفت کوره و سایر به ونوان دستهبندی فرالوردههای نفتی در نظر
گرفته شده است که در این تققی نفت کوره و سایر به ونوان فرالوردههای
سنگین در نظر گرفته شده است.

3 . Smooth Threshold regression
4 . Fouquau et al, 2009
5 . Jude, 2010
6
). Gonzalez and et. al (2005
7
). Colletaz, G. and Hurlin (2006

2. Regime Switching
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𝜌0 (𝛼2 𝐿𝑜𝑔(𝑅𝐻𝑇)𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑜𝑔(𝐺𝐷𝑃)𝑖𝑡 +
𝜃2 𝐿𝑜𝑔(𝑈𝑃)𝑖𝑡 + 𝛿2 𝐿𝑜𝑔(𝑆𝑂𝑃)𝑖𝑡 ) + ⋯ +
𝜌𝑛 𝑅𝐻𝑇𝑖𝑡 𝑛 (𝛼2 𝐿𝑜𝑔(𝑅𝐻𝑇)𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑜𝑔(𝐺𝐷𝑃)𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝑢 𝜃2 𝐿𝑜𝑔(𝑈𝑃)𝑖𝑡 + 𝛿2 𝐿𝑜𝑔(𝑆𝑂𝑃)𝑖𝑡 ) +
()6

همانگونه که اشاره شد ،یکی از ویژگیهای مهم مدل ،PSTR
برالورد ررای متفاوت برای متغیرهای توریقی در مقاطع و در
طول زمان است که این ویژگی مشکل ناهمگنی متعارف در
دادههای تابلویی را صورت کامل حل میکند (امیری و همکاران،
 .)1394این مسثنه بدین معنی است که با تغییرات متغیر انتقال ،رری

الزمون نتود رابهه ییرخهی باقیمانده به وسیله الزمون فرریه
( )𝐻0 : 𝜌0 = ⋯ = 𝜌𝑛 = 0انمام میشود .اگر فرریه صفر این
الزمون مورد پذیرش قرار نگیرد ،حداقل دو تابع انتقال برای تصریح انگوی
 PSTRمورد 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
میشود .این فرالیند تا زمانی ادامه مییابد که فرریه صفر مورد پذیرش
1
قرار گیرد.
 .2-4دادههای تحقیق
این تققی شامل  8کشور نمونه از کشورهای و و اوپک شامل ایران،
انماایر ،اکوادور ،وربستان سعودی ،وناوئال ،امارات متقده وربی ،کویت
و قهر میباشد که دادههای مورد نیاز النها از پایگاه دادهای سازمان اوپک
گردالوری شده است .دوره زمانی مهانعه نیا سالهای  1990تا  2017را
در بر میگیرد .متغیرهای تققی در مدل  PSTRمورد استفاده شامل

تثییرگذاری هر یک از متغیرهای توریقی بر متغیر وابسته تغییر میکند
و نذا یک کشش یکسان برای کل دوره مورد مهانعه و ود ندارد و متناس
با سهوح مختلف متغیر انتقال ،کششهای متفاوتی و ود دارد .مهاب
کونیتاز و هارونین ( ،)2006برای مقاسته کششهای هر مقهع در طول
زمان دو حانت را معرفی کردهاند .در حانت اول متغیر انتقال (در اینما
نستت مصرف فرالوردههای سنگین به کل) متفاوت از متغیرهای توریقی
است که به صورت زیر بدست میالید:
𝐸𝑛𝑙𝜕

𝑡𝑖
𝑇𝐻𝑅𝑛𝑙𝜕 = 𝑡𝑖𝑒
= 𝛼0 +
𝑡𝑖

)𝑐 𝛼1 𝐹(𝑅𝐻𝑇𝑖𝑡 ; 𝛾,
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در حانت دوم متغیر انتقال به ونوان یکی از متغیرهای توریقی در مدل
وارد میشود که در این صورت کشش به صورت زیر مقاسته میشود:
𝐸𝑛𝑙𝜕

[𝛼1 𝐿𝑜𝑔(𝑅𝐻𝑇)𝑖𝑡 + 𝛽1 𝐿𝑜𝑔(𝐺𝐷𝑃)𝑖𝑡 +

 E itنشاندهنده انتشار  co 2درکشور -iام در سال ( tبر حس واحد
 1000تن در سال) 𝑅𝐻𝑇𝑖𝑡 ،نشاندهنده نستت مصرف فراوردههای

] 𝑡𝑖)𝑃𝑂𝑆(𝑔𝑜𝐿 𝜃1 𝐿𝑜𝑔(𝑈𝑃)𝑖𝑡 + 𝛿1

سنگین به کل درکشور -iام در سال ( tبر حس درصد)GDPit ،

𝑡𝑖
𝑇𝐻𝑅𝑛𝑙𝜕 = 𝑡𝑖𝑒
= 𝛼0 + 𝛼1 𝐹(𝑅𝐻𝑇𝑖𝑡 ; 𝛾, 𝑐) +
𝑡𝑖

)𝑐𝜕𝐹(𝑅𝐻𝑇𝑖𝑡 ;𝛾,
𝑡𝑖𝑇𝐻𝑅𝑛𝑙𝜕

نشاندهنده تونید ناخانخ داخلی سرانه درکشور-iام در سال ( tبر حس

() 5

دیر یابت سال UPit ،)2000نشاندهنده در ه شهرنشینی (نستت

به منظور تصریح یک انگوی  ،PSTRابتدا باید الزمون خهی بودن در
مقابل و ود انگوی  PSTRانمام میشود .در صورت رد فرریه صفر
متنی بر خهی بودن رابهه بین متغیرها ،باید تعداد توابع انتقال مورد نیاز
برای تصریح کامل رفتار ییرخهی بین متغیرها انمام شود .الزمون
ییرخهی بودن در مدل  PSTRمیتواند با الزمون فرریه = 𝛾 𝐻0 :
 0و یا  𝐻0 : 𝛼1 = 𝛽1 = 𝜃1 = 𝛿1 = 0انمام شود ،اما با تو ه
به اینکه مدل  PSTRتقت فرریه صفر دارای پارامترهای مااحم
نامعین است ،الماره الزمون دو فرریه فوق ییراستاندارد میباشند .نذا
ایگاینی تابع انتقال با تقری سری تیلور حول  𝛾 = 0و در نتیمه
الزمون یک فرریه معادل در رگرسیون کمکی به ونوان راهحل ممکن
برای فائ المدن بر این مشکل مهرح است (گوناانا و همکاران.)2005 ،
سری تیلور برای یک مدل  PSTRبا تعداد  nحد الستانهای به صورت
زیر تصریح میشود:
𝐿𝑜𝑔(𝐸𝑖𝑡 ) = 𝜇𝑖 + 𝛼0 𝐿𝑜𝑔(𝑅𝐻𝑇)𝑖𝑡 +
𝛽0 𝐿𝑜𝑔(𝐺𝐷𝑃)𝑖𝑡 + 𝜃0 𝐿𝑜𝑔(𝑈𝑃)𝑖𝑡 +
𝛿0 𝐿𝑜𝑔(𝑆𝑂𝑃)𝑖𝑡 [𝛼1 𝐿𝑜𝑔(𝑅𝐻𝑇)𝑖𝑡 +
𝛽1 𝐿𝑜𝑔(𝐺𝐷𝑃)𝑖𝑡 + 𝜃1 𝐿𝑜𝑔(𝑈𝑃)𝑖𝑡 +
𝛿1 𝐿𝑜𝑔(𝑆𝑂𝑃)𝑖𝑡 ]𝐹(𝑅𝐻𝑇𝑖𝑡 ; 𝛾, 𝑐) +
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درصد)) و SOPit

معیت شهرنشین به کل معیت (بر حس
نشاندهنده مصرف مممو فرالوردههای نفتی در کشور i-ام درسال t
(برحس واحد  1000بشکه در روز) میباشد .کلیه متغیرهای انگو به
صورت نگاریتمی در نظر گرفته شدهاند.
 -3نتایج
مهاب ادبیات اقتصادسنمی قتل از هرگونه تخمین و به منظور لوگیری
از بروز رگرسیونهای کاذب ،باید ابتدا از ایستا بودن متغیرها اطمینان
حاصل کرد .چناننه متغیرهای ملقوظ در مدل ایستا باشند ،تخمینهای
انمام شده مشکل رگرسیون ساختگی را نخواهند داست .هت بررسی
مانایی متغیرها از الزمون نوین ،نین و چو ( )LLCبه ونوان یکی از
الزمونهای مهرح در این خصوص استفاده شده است .در این الزمون فرریه
صفر متتنی بر و ود یک ریشه واحد است .خالصه نتایج این الزمون در
دول ( )2نشان میدهد که کلیه متغیرهای تققی حداقل در سهح الماری
 10درصد معنیدار بوده (فرریه صفر الزمون متتنی بر و ود ریشه واحد رد
میشود) که به معنای ودم و ود ریشه واحد در سهح متغیر است و
بنابراین مشکلی از هت برای ادامه برالورد مدل و ود نخواهد داشت.

 .کدنویسی مدل  PSTRو آزمونهای مربوطه در محیط نرمافزار

 MATLABانجام شده است.
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میدهد که فرریه صفر متنی بر کفایت نقاظ نمودن یک تابع انتقال در
هر دو حانت و ود یک و دو حد الستانهای رد نشده است .بنابراین یک
تابع انتقال قادر به تصریح رفتار ییرخهی میان انتشار  CO2و نستت
مصرف فرالوردههای سنگین به کل میباشد.

جدول ( :)2نتایج آزمون ریشه واحد متغیره LLC
آزمون لوین ،لین و چو
متغیر

آماره آزمون

احتمال آماره

lnEit

-1/62261

0/07

lnUPit

-3/05122

0/00

lnGDPit

2/1972

0/02

جدول ( )4آزمون وجود رابطه غیر خطی باقیمانده
حالت وجود دو حد آستانه
)(m=2

حالت وجود یک حد آستانه
)(m=1

lnSOPit

-3/58863

0/00

LR

LMF

LMW

LR

LMF

LMW

lnRLHit

-2/62063

0/01

8/945

1/372

8/747

2/175

0/667

2/163

()0/177

()0/228

()0/188

()0/537

()0/573

()0/539

مأخذ :یافتههای تحقیق

H0:r=1 vs H1:r=2

مهاب روششناسی  ،PSTRبعد از الزمون مانایی ،فرریه صفر خهی
بودن در مقابل فرریه و ود انگوی  ،PSTRبا در نظرگرفتن نستت
مصرف فرالوردههای سنگین به کل به ونوان متغیر انتقال الزمون شده
است .نتایج الزمون مذکور در دول ( )3نشان داده شده است .تمامی
المارههای رری یگرانژ واند ( ،)LMWرری یگرانژ فیشر ( )LMFو
نستت درستنمایی ( )LRبرای یک و دو حد الستانهای ()m=1
و( )m=2و ود انگوی  PSTRرا درسهح معناداری  α=5%تثیید
میکنند .به وتارت دیگر ،نتایج ارائه شده بر تتعیت روابط بین متغیرها از
یک انگوی ییرخهی  PSTRتثکید میکند.

 rبیانگر تعداد توابع انتقال است .مقادیر داخل پرانتزاحتمال
مربوط به هرآماره را نشان میدهد.
مأخذ :یافتههای تحقیق

با تثیید و ود رابهه ییرخهی میان متغیرها و کفایت نمودن یک تابع
انتقال برای تصریح رفتار ییرخهی ،در ادامه باید حانت بهینه میان تابع
انتقال با یک یا دو حد الستانهای انتخاب گردد .برای این منظور مدل
 PSTRمتناظر با هر یک از این حانتها برالورد خواهد شد و از میان
النها بر اساس معیارهای مممو ممذور باقیماندهها ،شوارتا و الکائیک،
مدل  PSTRبا نقاظ یک حد الستانهای مدل بهینه است .نذا یک مدل
 PSTRبا یک تابع انتقال و یک حد الستانهای برای بررسی رفتار
ییرخهی میان متغیرهای مورد مهانعه انتخاب میگردد.

جدول( :)3آزمون وجود رابطه غیرخطی
حالت وجود دو حد آستانه
)(m=2

LR

LMF

3/595 21/946
()0/002( )0/001

LMW

20/779
()0/002

حالت وجود یک حد آستانه
)(m=1

LR

LMF

جدول ( :)5تعیین تعداد مکانهای آستانهای در یک تابع انتقال

LMW

16/449 5/647 17/169
()0/001( )0/001( )0/001

H0: r=0 vs H1: r=1

مأخذ :یافتههای تحقیق

پس از حصول اطمینان از و ود رابهه ییرخهی میان متغیرهای مورد
مهانعه ،یعنی و ود حداقل یک تابع انتقال ،در ادامه باید و ود رابهه
ییرخهی باقیمانده را به منظور تعیین تعداد توابع انتقال بررسی نمود.
برای این منظور به پیروی از گوناانا و همکاران ( )2005و کونیتاز و
هارونین ( ،)2006فرریه صفر و ود انگوی  PSTRبا یک تابع انتقال
در مقابل فرریه و ود انگوی  PSTRبا حداقل دو تابع انتقال مورد
الزمون قرار گرفته که نتایج الن در دول ( )4ارائه شده است .نتایج نشان

AIC

BIC

باقیماندهها

-3/653

-3/528

4/979

M=1

-3/651

-3/511

4/920

M=2

مأخذ :یافتههای تحقیق

 rبیانگر تعداد توابع انتقال است .مقادیر داخل پرانتز احتمال
مربوط به هر آماره را نشان میدهد.

معیار آکائیک

معیار شوارتز

مجموع مجذور

پس از تعیین تعداد توابع انتقال و حد الستانهای بهینه ،یک مدل دو رژیمی
برالورد میگردد ،که نتایج حاصل از برالورد مدل در دول( )6ارائه شده
است .نتایج حاصل از تخمین مدل را نشان میدهد ،که براساس الن پارامتر
شی که بیانگر سروت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر است معادل
سروت تعدیل مالیم  4/1638است .مکان وقو تغییر رژیم نیا -0/9130
بهدست المده که مقدار النتی نگاریتم الن  40درصد است .نذا تا زمانی که
مقدار نستت فرالوردههای سنگین به کل کمتر از  40درصد باشد ،رفتار
متغیرها مهاب رژیم اول خواهد بود و در صورتی که این نستت از 40
درصد بیشتر شود ،مهاب رژیم دوم است.
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المده و در ومل رفتار متغیرها مابین این دو رژیم قرار میگیرند ،از اینرو
مقدار وددی ررای متغیرها را در حانتهای حدی نمیتوان تفسیر نمود.
زیرا مقدار این ررای برای کشورهای مختلف و در طول زمان یکسان
نتوده و با تو ه به مقدار متغیر انتقال و پارامتر شی تغییر میکنند .بنابراین
ررای تخمینی هریک از متغیرها با تو ه به سهوح مختلف متغیر انتقال
و پارامتر شی مقاسته شده و در نمودارهای ( )2تا ( )4به تصویر کشیده
شدهاند .در نمودار ( )2ررای در ه شهرنشینی در مقابل متغیر انتقال ارائه
شده است .همانطور که در شکل نیا مشخخ است ،در ه شهرنشینی در
هر دو رژیم ایر مثتتی بر شدت انتشار دارد که پس از ورود به رژیم دوم
این ایر افاایش مییابد.

جدول ( PSTR : )6نتایج برآورد مدل
قسمت غیرخطی
مدل

قسمت خطی مدل

2/5432
0/0391
lnUP1
()7/0379
()2/1567
ln
0/1480
ln
-0/0234
GDP0 )1/7274( GDP1
()-1/9841
0/6456
0/0667
ln
ln
SOP0 )5/8597( SOP1
()1/8559
 ϒ= -0/9130مکان وقو تغییر رژیم(حد الستانه)
پارامتر شی c= 4/1638
 c=0/401318النتی نگاریتم پارامتر الستانه

lnUP0

ضریب متغیر درجه شهرنشینی

مقادیر داخل پرانتز نشان دهنده آماره  tبوده و



و cنیز بهترتیب

بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهای نسبت تولید فرآوردههای
سنگین به کل پاالیشگاهی است.
مأخذ :یافتههای تحقیق

از النما ررای متغیرها برای کشورهای مختلف و در طول زمان یکسان
نیست و با تو ه به متغیر انتقال (نستت مصرف فرالوردههای سنگین به
کل) و پارامتر شی تغییر میکند ،مقدار وددی ارائه شده در دول ( )6را
نمیتوان مستقیماً تفسیر نمود .به منظور ارائه درک روشنتری از نتایج
بهدست المده ،دو رژیم حدی مو ود بررسی میشوند .رژیم حدی اول
متناظر با حانتی است که پارامتر شی به سمت بینهایت میل میکند و
مقدار متغیر انتقال کمتر از حد الستانهای (مقل وقو تغییر رژیم) است ،که
در این حانت تابع انتقال مقدار وددی صفر دارد و مدل به صورت زیر
تصریح میشود:

متغیر انتقال (نسبت فرآوردههای سنگین به کل پاالیشگاهی)
نمودار ( :)2ضریب متغیر شهری در مقابل متغیر انتقال
مأخذ :یافتههای تحقیق

نمودار ( )3ررای تونید ناخانخ داخلی سرانه را برحس متغیر انتقال
نشان میدهد .نتایج حاصل بیان میکند که تونید ناخانخ داخلی سرانه
در هر دو رژیم دارای ایر مثتت بر متغیر انتقال میباشد و این ایر در رژیم
اول بیشتر از رژیم دوم است.

LnEit=C+2/5432LnUPit+0/1480LnGDPit+/6456
()6

0LnSOPit

ضریب تولید ناخالص داخلی سرانه

رژیم حدی دوم نیا متناظر باحانتی است که پارامتر شی به سمت
بینهایت میل میکند ،اما مقدار متغیر انتقال (نستت مصرف فرالوردههای
سنگین به کل) بارگتر از حد الستانهای است ،که در این حانت تابع انتقال
مقدار وددی یک دارد و مدل در این رژیم به صورت زیر تصریح میشود:

LnEit=C+2/5823LnUPit+0/1246LnGDPit+/7123
()7

0LnSOPit

با تو ه به مدل تصریح شده برای رژیم اول و دوم ،متغیر در ه شهر
نشینی در هر دو رژیم ایر مثتتی بر انتشار دیاکسید کربن دارد که با
انتظارات تئوریکی نیا مهابقت دارد و میاان ایر النها بر انتشار دیاکسید
کربن در رژیم دوم بارگتر از رژیم اول است .متغیر تونید ناخانصی داخلی
سرانه نیا در هر دو رژیم ایر مثتتی بر انتشار دیاکسید کربن دارد که با
انتظارات تئوریکی نیا مهابقت دارد و میاان ایر الن در رژیم اول بیشتر از
رژیم دوم است .متغیر مممو تونیدات نفت نیا در هر دو رژیم ایر مثتتی
بر انتشار دیاکسید کربن دارد و میاان ایر الن در رژیم دوم بیشتر از رژیم
اول است و همننین با انتظارات تئوریکی نیا مهابقت دارد .همانطوری
که بیان شد ،چون این ررای برای دو حانت حدی تابع انتقال بهدست

متغیر انتقال (نسبت فرآوردههای سبک به سنگین پاالیشگاهی)
نمودار( :)3ضریب تولید ناخالص داخلی سرانه به متغیر انتقال
مأخذ :یافتههای تحقیق

1914

مطالعات علوم محیط زیست ،دوره چهارم  ،شماره چهارم  ،فصل زمستان  ،سال  ،1398صفحه 1917-1907
نمودار ( )4رری مممو تونیدات فرالوردههای نفتی در کشورهای و و
اوپک در مقابل متغیر انتقال ارائه شده است .این نمودار نشان میدهد که
مممو تونیدات فرالوردههای نفتی در هر دو رژیم دارای ایر مثتت بر متغیر
انتقال میباشد و این ایر در رژیم دوم بیشتر از رژیم اول است.

مجموع مصرف فرآوردههای نفتی

بایی مصنرف سنوختهای ف نس یلی ،انتشنار دیاکسنید کربن باییی را
تمربنه میکننند .شننننناخنت متغیرهنای تنثییرگنذار بر توزیع انتشنننار
دیاکسیدکربن در این گروه از کشورها ،میتواند نقش مهمی در طراحی
سنن یاسننتها به منظور کنترل و کاهش انتشننار الییندهها ایفا نماید .در
همین راسنتا ،پژوهش حارنر به تقلیل ییرخهی ووامل اصنلی تثییرگذار
بر انتشنار دیاکسنیدکربن (متتنی بر متانی نظری تققی ) با اسنتفاده از
متغیرهای تورننیقی تونید ناخانخ داخلی سننرانه ،در ه شننهرنشننینی،
مممو مصنرف فرالوردههای نفتی و نسنتت فرالوردههای سننگین به کل
پاییشننگاهی (به ونوان متغیر انتقال) برای  8کشننور و ننو اوپک طی
دوره زمانی  1990-2017با اسننتفاده از انگوی رگرسننیون انتقال مالیم
پانلی ( )PSTRبرالورد شننده اسننت .در واقع ،در کشننورهای نفتی و ننو
سننازمان اوپک ،والوه بر مصننرف فااینده انرژی ،ترکی سننتد مصننرف
فرالوردههای نفتی نیا نشان از الن دارد که بخش ومدهای از فرالوردههای
مورد اسنتفاده در این کشنورها از نو فرالوردههای سننگین بوده که انتشنار
الییندگی به مرات بایتری را ایماد میکند .نتایج الزمون بررسنی رابهه
ییرخهی قویناً بر و ود رابهنه ییرخهی مینان متغیرهنای مورد مهنانعنه
تثکید میکند و مدل  PSTRبا یک تابع انتقال و یک حد السننتانهای با
متغیر انتقال نسنتت فرالوردههای سننگین به کل را برای تصنریح کامل
رفتار ییرخهی مدل رگرسنیونی مورد مهانعه پیشننهاد میکند .همننین
پنارامتر شن نین کنه بینانگر سنننرونت تعندینل از ینک رژیم بنه رژیم دیگر
میباشند ،برابر با  4/16و همننین مکان تغییر رژیم (حد السنتانه) برابر با
 0/40برالورد شنده اسنت .نتایج رنرای تخمین زده شنده در هر دو رژیم
نشنان میدهد ،تونید ناخانخ داخلی سنرانه در هر دو رژیم ایر مثتتی بر
انتشننار دیاکسننید کربن داشننته و میاان ایر مثتت الن بعد از وتور متغیر
انتقال از حد السنتانهای کاهش یافته اسنت .این یافته با یافتههای امیری
و همکاران ( )1394همسنو اسنت .همننین در ه شنهرنشنینی و مممو
تونیندات فرالوردههنای نفتی نیا مهناب انتظنارات تئورینک ،ایر مثتتی بر
انتشنار دیاکسنید کربن در هر دو رژیم داشنته و میاان ایر مثتت الن بعد
از وتور متغیر انتقال از حد الستانهای افاایش یافته است .به وتارت دیگر،
هرچه نسنتت مصنرف فرالوردههای نفتی سننگین به کل بیشنتر باشند ،ایر
همسنوی مصنرف فرالوردههای نفتی بر انتشنار دی اکسنیدکربن در گروه
کشنورهای و نو اوپک تشندید میشود .با ونایت به نتایج بدست المده در
خصننوص نو و نقوه تثییرگذاری متغیرهای تورننیقی بر انتشننار دی
اکسنیدکربن میتوان توصنیههایی را برای کنترل میاان انتشنار این گاز
الیینده در کشننورهای در حال توسننعه متکی به نفت (نظیر ایران) ارائه
نمود .با تو ه به تعیین کننده نسنتت مصنرف فرالوردههای سنتک در سنتد
انرژی بر میاان انتشننار گازهای گلخانهای (متتنی بر یافتههای تققی )،
متنو سنازی سنتد تونید و مصنرف انرژی با تمرکا بر توسنعه انرژیهای
پاک ،ایماد اناامات فنی و زیسنتمقیهی در تونید خودروهای شنخصنی
و ومومی به منظور کاهش انتشنننار الییندهها از مله سنننیاسنننتهای
ییرقیمتی و توسننعه اسننتفاده از سننیاسننت مانیات بر کربن به ویژه در
اسننتفاده از سننوختهای سنننگین و اصننالح قیمت حاملهای انرژی و
یارانههای انرژی به ونوان راهکنارهای مؤیر در کاهش انتشنننار گازهای
گلخانهای قابل توصیه است.

متغیر انتقال(نسبت فرآوردههای سبک به سنگین پاالیشگاهی)
نمودار( :)4ضریب مجموع تولیدات فرآوردههای نفتی در
کشورهای عضو اوپک به متغیر انتقال
مأخذ :یافتههای تحقیق

مروری بر دادههای متغیر انتقال (نستت فرالوردههای سنگین به کل)
منتختی از کشورهای اوپک در دوره مورد بررسی ( )2017-1990نشان
میدهد که درکشورهای اکوادور ،ایران ،وربستان و وناوئال در دوره
 2017-1990نستت فرالوردههای سنگین به کل بیشتر از حد الستانه بوده
و بنابراین متغیرهای مورد مهانعه ،مهاب رژیم دوم رفتار کردهاند .در
کشورهای انماایر و امارات در دوره  1990-1999نستت فرالوردههای
سنگین به کل بیشتر از حد الستانه بوده و نذا متغیرهای مورد مهانعه
مهاب رژیم دوم رفتار کردهاند .همننین در کشور انماایر در دو دوره
 2007-1999و  2010-2017نستت فرالوردههای سنگین به کل کمتر از
حد الستانه بوده و نذا متغیرهای مورد مهانعه مهاب رژیم اول رفتار
کردهاند .کشور کویت نیا در دوره  1990-1994نستت فرالوردههای
سنگین به کل بیشتر از حد الستانه بوده و نذا متغیرهای مورد مهانعه مهاب
رژیم دوم رفتار کرده و در دوره  1995-2017متغیرهای مورد مهانعه
مهاب رژیم اول رفتار کردهاند .در کشور قهر نیا در دوره 1990-2005
نستت فرالوردههای سنگین به کل پاییشگاه بیشتر از حد الستانه بوده و
نذا متغیرهای مورد مهانعه مهاب رژیم دوم رفتار کردهاند و در دوره
 2017-2006متغیرهای مورد مهانعه مهاب رژیم اول رفتار کردهاند.
کشور امارات نیا در دوره  1990-1999و همننین دوره ،2007 ،2006
 2013 ،2012 ،2009و  2014نستت فرالوردههای سنگین به کل بیشتر از
حد الستانه بوده و نذا متغیرهای مورد مهانعه مهاب رژیم دوم رفتار کردهاند
و در دوره  2000-2005و همننین  2015 ،2011 ،2010 ،2008و 2016
و  2017نستت فرالوردههای سنگین به کل پاییشگاهی کمتر از حد الستانه
بوده و نذا متغیرهای مورد مهانعه مهاب رژیم اول رفتار کردهاند.
 -4نتیجهگیری
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