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  چکیده

ر دي اکسید کربن در کشورهاي منتخب منطقه منا با اي درآمد بر شدت انتشاتأثیر آستانه حاضر مطالعه 

استفاده از مدل رگرسیون انتقال مالیم پانلی مورد بررسی قرار داده است. براي این منظور از متغیرهاي 

توسعه مالی، درجه باز بودن اقتصاد، شدت انرژي، درآمد سرانه و شدت انتشار دي اکسید کربن طی دوره 

قویاً بر وجود رابطه غیرخطی داللت  پژوهشتوجه به آنکه، نتایج  بااده شده است. استف 2011تا  1980زمانی 

اي براي تصریح کامل رفتار غیرخطی میان متغیرها کنند، لحاظ نمودن یک تابع انتقال با دو حد آستانهمی

رژیم  دهد پارامتر شیب که بیانگر سرعت تعدیل از یک رژیم بهکند. نتایج برآورد نشان میکفایت می

 اي نیز به ترتیب در سطح درآمدبرآورد شده و دو حد آستانه 78762باشد، معادل مقدار بسیار زیاد دیگر می

متغیرهاي درجه باز بودن اقتصاد و درآمد سرانه اگرچه دالر برآورد شده است.  11614دالر و  1176 سرانه

میزان تأثیرگذاري درآمد سرانه  اما ،ندشوکاهش شدت انتشار دي اکسید کربن می به منجردر هر دو رژیم 

توسعه مالی در رژیم اول به  همچنیندر رژیم اول و درجه باز بودن اقتصاد در رژیم دوم بیشتر است. 

شود، اما در رژیم دوم باعث کاهش آن یصورت ناچیزي منجر به افزایش شدت انتشار دي اکسید کربن م

 شود. می
  

  PSTR شدت انرژي، مدل کسید کربن، درآمد، توسعه مالی،شدت انتشار دي اواژگان کلیدي: 

   JEL: ،C23، E64 ،O44، Q53طبقه بندي 
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  مقدمه-1 

اي و به ویژه انتشار دي هاي اخیر سیر صعودي و شتابان انتشار گازهاي گلخانهدر دهه

باشد، جامعه جهانی را با هاي فسیلی میاکسید کربن که عمدتاً ناشی از مصرف سوخت

ي پدیده تغییر اقلیم و چالش جدي روبرو کرده است. در این راستا، تهدید فزایندهیک 

متعهد به کاهش انتشار  1در قالب پیمان کیوتو را گرم شدن زمین کشورهاي متعددي

، 2(ازترك و آکاراوچی است نمودهاي و به ویژه انتشار دي اکسید کربن گازهاي گلخانه

هاي اقتصادي و بان دي اکسید کربن ناشی از فعالیتاز آنجایی که انتشار شتا). 2010

کاهش  اساس، این برهاي فسیلی است، اجتماعی جوامع بشري به ویژه استفاده از سوخت

هاي انتشار دي اکسید کربن از دو مجراي کلی امکان پذیر است. اول، کنترل فعالیت

یند آرورت فرهاي فسیلی که در تضاد با ضاقتصادي و به خصوص کاهش مصرف سوخت

مد و آکار يهايرشد و تولید اقتصادي و نیازهاي جوامع است و دوم، استفاده از تکنولوژ

دوستدار محیط زیست است، به نحوي که سطح تولید مورد دلخواه و مصرف انرژي مورد 

نیاز با انتشار کمتري از دي اکسید کربن توأم باشد. تحت چنین شرایطی آنچه معقول و 

رسد، بکارگیري راه حل دوم یا به بیانی دیگر کاهش شدت انتشار دي می منطقی به نظر

هاي افزایش رشد اقتصادي به عنوان یکی از همسو با تداوم سیاستاکسید کربن است تا 

  را داشت. یستزیطاهداف کالن اقتصادي کشورها، انتظار بهبود کیفیت مح

ه و آفریقاي شمالی انتشار دي اکسید کربن و شدت آن در کشورهاي خاورمیان

)MENA(3 هاي زیست محیطی بسیاري را در سطح منطقه و جهانی ایجاد کرده نگرانی

 2001تا  1980هاي است، به نحوي که میزان انتشار دي اکسید کربن در منطقه منا طی سال

دهد، بدین معنی که به طور متوسط طی دوره ذکر درصد افزایش را نشان می 122حدود 

درصد انتشار دي اکسید کربن رشد داشته است. همچنین کشورهاي منا  9/3شده هر سال 

از حیث شدت انتشار دي اکسید کربن (میزان انتشار دي اکسید کربن به ازاي سطح 

 

1. Kyoto  
2. Ozturk and Acaravci 
3. Middle East and North Africa (MENA) 



 41 ...  اي درآمد بر شدت انتشار دي اکسید کربن در کشورهاي منتخببررسی تأثیر آستانه

مشخصی از تولید ناخالص داخلی)، پس از کشورهاي در حال توسعه آسیا در رتبه دوم 

ان رشد شدت انتشار دي اکسید کربن که میز است ينکته ضرور ینا ذکرجهان قرار دارند. 

باشد در کشورهاي منا بسیار بیشتر از کشورهاي در حال توسعه آسیا و سایر مناطق جهان می

  ).   2009، 1(نارایان و اسمیت

اگرچه ادبیات موضوع اقتصاد انرژي و محیط زیست مملو از مطالعات انجام شده 

کربن است، اما تا کنون عوامل مؤثر بر  پیرامون بررسی عوامل مؤثر بر انتشار دي اکسید

شدت انتشار دي اکسید کربن به عنوان یک راه حل معقول و منطقی براي بهبود کیفیت 

رو مطالعه حاضر به بررسی تأثیر قرار نگرفته است. از این بررسی و توجهمحیط زیست مورد 

انتشار دي اکسید توسعه مالی، سطح درآمد، درجه بازبودن اقتصاد و شدت انرژي بر شدت 

مدل رگرسیون انتقال مالیم پانلی پردازد. در این راستا از کربن در کشورهاي منطقه منا می

)PSTR(2 3که توسط فوك و همکاران )و کولیتاز و 2005( 4)، گونزالز و همکاران2004 (

 به عنوان یکی از PSTRشود. مدل ) ارائه و توسعه داده شده استفاده می2006( 5هارولین

هاي قابل توجهی برخوردار است از ویژگی 6هاي تغییر رژیمیمدل ینتربرجسته

برخالف سایر رویکردهاي اقتصادسنجی   PSTRاز آنجایی که مدل  ).2009، 7(آسالندیس

مانند مجذور  یک شکل تابعی خاص و محدود کنندهمتداول بکار رفته در ادبیات موضوع، 

توان میکند، تحمیل نمیشار دي اکسید کربن و درآمد بر رابطه میان انترا  درآمد سرانه

باالیی در مدلسازي رابطه غیرخطی میان متغیرها  پذیري اظهار داشت که این مدل از انعطاف

رابطه غیر خطی محتمل میان متغیرها را با استفاده از  PSTRبرخوردار است. در واقع، مدل 

). همچنین این 2009، 8و همکاران ود (فوکیکناي پیوسته مدلسازي میبه شیوه تابع انتقال

دهد تا براي کشورهاي مختلف و حتی در طول زمان یمدل به ضرایب تخمینی اجازه م

 

1. Narayan and Smyth 
2. Panel Smooth Transition Regression (PSTR) 
3. Fok et al.  
4. Gonzalez et al. 
5. Colletaz and Hurlin  
6. Regime-switching 
7. Aslanidis  
8. Fouquau  et al. 
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براي مرتفع نمودن مشکل ناهمگنی در  را ايتغییر یابند که این ویژگی راه حل ساده

  ).2010، 1کند (جویدهاي تابلویی فراهم میپارمترهاي تخمینی در مدل داده

باشد که در بخش دوم ادبیات موضوع بررسی ساختار مقاله در ادامه بدین صورت می

ها و نتایج گردد، بخش چهارم به دادهشود، روش شناسی تحقیق در بخش سوم ارائه مییم

  شود. در بخش پنجم ارائه می یريگیجهتحقیق اختصاص یافته و در نهایت نت

  

  ربیتج مطالعات بر مروري و نظري مبانی -2

اگرچه تاکنون در چارچوب یک مطالعه منسجم به بررسی رابطه درآمد سرانه و شدت 

انتشار دي اکسید کربن پرداخته نشده است، اما رابطه درآمد سرانه و انتشار دي اکسید 

اي در ادبیات موضوع مورد توجه قرار گرفته است. لذا در مطالعه کربن بصورت گسترده

ئوریکی فرضیه زیست محیطی کوزنتس براي بررسی رابطه توان از چارچوب تحاضر می

 یمیان شدت انتشار دي اکسید کربن و درآمد سرانه اقتباس نمود. فرضیه زیست محیط

کند وارونه میان درآمد و آلودگی محیط زیست تأکید می Uکوزنتس بر وجود یک رابطه 

ین ترتیب که در سطوح ) ارائه شد. بد1991( 2که براي اولین بار توسط گروسمن و کروگر

اولیه توسعه اقتصادي و توأم با افزایش رشد اقتصادي و درآمد سرانه، آلودگی محیط 

اي از درآمد سرانه، توأم با یابد و پس از رسیدن به یک سطح آستانهزیست افزایش می

توان چنین افزایش درآمد سرانه میزان آلودگی محیط زیست کاهش خواهد یافت. لذا می

تئوریکی و انتظاري نیز براي بررسی رابطه میان شدت انتشار دي اکسید کربن و  چارچوب

رود که یب که در سطوح اولیه رشد اقتصادي، انتظار میتدرآمد سرانه متصور شد. بدین تر

اي از شدت انتشار دي اکسید کربن افزایش یابد و پس از رسیدن به یک سطح آستانه

د اقتصادي شاهد کاهش شدت انتشار دي اکسید کربن درآمد سرانه، توأم با افزایش رش

ها و رشد  کنند که میان آالینده ) بیان می1999( 3. در طرف مقابل، اپسکور و همکارانبود

 

1. Jude  
2. Grossman and Krueger 
3. Opschoor et al. 
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کنند که ها در راستاي این ادعا بیان میوجود دارد. آن Nاي به شکل اقتصادي رابطه

اند. تر شدهده کاهش یافته و یا گرانهمزمان با بهبود کارایی تکنولوژیکی، منابع مورد استفا

در نتیجه براي تأمین منابع مورد نیاز جهت دستیابی به رشد باالي اقتصادي، به ناچار کیفیت 

) نیز با استفاده از 2000( 1یابد. همچنین، هاربوگ و همکارانمحیط زیست کاهش می

) به بررسی رابطه 1991هاي مشابه گروسمن و کروگر (شکل تابع تخمینی و پایگاه داده

اند. با این حال، هاي زیست محیطی و تولید ناخالص داخلی سرانه پرداختهمیان آالینده

را گزارش  Nسال افزایش دادند، وجود یک رابطه به شکل  10ها را وقتی حجم داده

قابل توجه است که نوع رابطه میان کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادي بر  .اند کرده

وارونه یا  Uمانی و گروه کشورهاي مورد مطالعه، الزاماً منطبق بر یک رابطه اساس دوره ز

باشد و ممکن است در یکی از مراحل فوق قرار گیرد. بدین معنی که شکل نمی Nرابطه 

شکل را  Nوارونه یا رابطه  Uنتایج مطالعات تجربی ممکن است، بخش نزولی یا صعودي 

هاي مورد استفاده و ساختار کشورهاي مورد مطالعه دهبا توجه به محدودیت دوره زمانی، دا

   .به نمایش بگذارد

) معتقد است، مطالعات تجربی انجام شده بر پایه منحنی زیست محیط 2004( 2استرن

شود که به بررسی رابطه میان درآمد و کیفیت محیط زیست مربوط می EKC(3کوزنتس (

اشند و دالیل اصلی ضعف فرضیه باز یک چارچوب قوي اقتصاد سنجی برخودار نمی

EKC  را به مشکالت ناهمگنی، تورش در حذف متغیرهاي تأثیرگذار و مواردي از این قبیل

ها در مطالعات تجربی، در مطالعه حاضر دهد. در راستاي مرتفع نمودن این چالشیارتباط م

دي  تالش شده است تا ضمن بررسی رابطه غیرخطی میان درآمد سرانه و شدت انتشار

اکسید کربن، متغیرهاي دیگري مانند شدت انرژي، توسعه مالی و درجه بازبودن اقتصاد نیز 

ي ارتباط این متغیرها با شدت انتشار دي اکسید کربن لحاظ شوند که در ادامه به تببین نحوه

  شود. پرداخته می

 

1. Harbaugh et al. 
2. Stern 
3. Environmental Kuznets Curve 
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ا مورد محققان بسیاري تأثیر توسعه مالی بر مصرف انرژي و انتشار دي اکسید کربن ر

ها معتقدند که توسعه مالی منجر به افزایش مصرف اند. گروهی از آنمطالعه قرار داده

شود که سه دلیل عمده را براي اظهارات خود انرژي و افزایش انتشار دي اکسید کربن می

؛ 2001، 3؛ داسگوپتا و همکاران1999، 2؛ فرانکل و رومر1996، 1اند (ینسنبیان داشته

هاي ). اول، توسعه بازارهاي مالی به بنگاه2011، 5؛ اسالم و همکاران2010، 4سادورسکی

هاي بیشتري براي تأمین مالی اقدام کنند. لکند تا با هزینه کمتر و کانااقتصادي کمک می

کنند تا با ها کمک میهمچنین توسعه بازارهاي مالی با توزیع مدیریت ریسک به بنگاه

هاي جدید به نصب تجهیزات و ماشین آالت در پروژه سهولت و اطمینان خاطر بیشتري

- توان عنوان کرد که توسعه بازارهاي مالی از کانالگذاري مبادرت ورزند. لذا میسرمایه

هاي اشاره شده منجر به افزایش مصرف انرژي و انتشار دي اکسید کربن خواهد شد. دوم، 

نظور افزایش رشد اقتصادي توسعه مالی ممکن است به جذب سرمایه گذاري خارجی به م

منجر شود که این امر نیز توأم با افزایش مصرف انرژي و انتشار دي اکسید کربن خواهد 

ها را هاي مالی موفق و کارآمد با دادن وام به مصرف کنندگان، آنبود. سوم، واسطه گري

امر نیز  سازد که اینیقادر به خرید اقالم گران قیمت مانند تجهیزات منزل و اتومبیل م

  مستقیماً بر افزایش مصرف انرژي و انتشار دي اکسید کربن تأثیرگذار است. 

) 2002( 7) و فرانکل و رز1993( 6هاي فوق، بردسال و ویلیردر طرف مقابل دیدگاه

هاي جدید و کارآمد را براي معتقدند که توسعه مالی انگیزه و فرصت استفاده از تکنولوژي

دار محیط زیست کند تا به تولیدات پاك و دوستراهم میکشورهاي در حال توسعه ف

هاي وسیع و توسعه بپردازند. این امر نیز به بهبود کیفیت محیط زیست جهانی در مقیاس

 8کند. همچنین تامازیان و همکارانمی هیکمک شایان توج ياپایدار در مقیاس منطقه

 

1. Jensen 
2. Frankel and Romer 
3. Dasgupta et al. 
4. Sadorsky 
5. Islam  et al. 
6. Birdsall and Wheeler 
7. Frankel and Rose 
8. Tamazian et al 
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توسعه مالی از طریق ابداع و دارند که ) اظهار می2007( 1) و کالیسنس و فیجن2009(

هاي تولید ممکن است به افزایش کارآیی مصرف انرژي و نوآوري در بهبود تکنولوژي

-ها انتشار دي اکسید کربن نیز کاهش میبهبود عملکرد بنگاها منجر شود که در نتیجه آن

ارآمد باعث ) نیز با بیان اینکه داشتن یک سیستم تأمین مالی ک2010( 2یابد. تامازیان و رائو

هاي مربوط به بهبود کیفیت هاي محلی قادر باشند پروژهها و حکومتشود تا دولتمی

  هاي تولید را عرضه نمایند. محیط زیست و بهترین تکنولوژي

تأثیر حجم تجارت خارجی بر مصرف انرژي و انتشار دي اکسید کربن متأثر از این 

شود. در ل چه طیف از کاالهایی میواقعیت است که واردات و صادرات هر کشور شام

بر، صنایع سنگین و مخرب زیست محیطی صورتی که صادرات از گروه کاالهاي انرژي

باشند، میزان صادرات تأثیر مخربی بر محیط زیست آن کشور دارد. در طرف مقابل، اگر 

بر  صادرات از گروه کاالهاي با سطح تکنولوژي باال و دانش بنیان باشند، تأثیر مخربی

کیفیت محیط زیست نخواهد داشت. همچنین در شرایطی که واردات نیز در راستاي 

- هاي نوین تولید باشند نیز میهاي کارآمد و شیوهاي با تکنولوژيواردات کاالهاي سرمایه

تواند به بهبود کارایی مصرف انرژي و کاهش انتشار دي اکسید کربن در کشور وارد 

  ). 2012، 3کاراوچیکننده منجر شود (ازترك و آ

در رابطه با نحوه تعامل رشد اقتصادي با محیط زیست و به ویژه دي اکسید کربن نیز 

هاي متضادي وجود دارند. بانک جهانی معتقد است، رشد اقتصادي بلندمدت براي دیدگاه

هر دوي مردم و محیط زیست مناسب است. این دیدگاه برخواسته از این حقیقت است که 

ي منجر به افزایش درآمد سرانه و در نتیجه کاهش فقر و افزایش تقاضا براي رشد اقتصاد

) نیز بدون هیچ قید و شرطی، رشد 1992( 4شود. بکرمنمحیط زیست پاك و سالم می

  کند. اقتصادي را تنها راه حل براي بر طرف شدن مشکالت زیست محیطی تلقی می

 

1. Claessens and Feijen 
2. Tamazian and Rao  
3. Ozturk  and Acaravci 
4. Beckerman 
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اقتصادي بیشتر نشان دهنده تولید و )، معتقد است که رشد 1977( 1در طرف مقابل دالی

مصرف بیشتر براي برآورده کردن نیازهاي انسان است. لذا رشد اقتصادي بیشتر منجر به 

گردد. همچنین کلستاد و اتالف بیشتر، آلودگی بیشتر و فشار بیشتر بر محیط زیست می

ز منابع و ) با اشاره به رابطه پویاي بین محیط زیست، استفاده ا1993( 2کرات کرامیر

هاي اقتصادي، معتقدند که استفاده از منابع و به ویژه منابع انرژي منجر به سود فعالیت

اقتصادي آنی خواهد شد، اما تأثیر مخرب آن بر محیط زیست ممکن است در بلندمدت 

  .ظاهر شود

با توجه به اینکه حجم وسیعی از مطالعات تجربی در داخل و خارج از کشور به بررسی 

هاي مختلف کیفیت محیط زیست از جمله آلودگی هوا میان درآمد و شاخص رابطه

رسد، لذا صرفاً به بررسی ها ضروري به نظر نمیاند که اشاره کردن به تمامی آنپرداخته

مطالعاتی که از حیث نوع متغیرهاي انتخاب شده، تکنیک اقتصاد سنجی و یا گروه 

  شود. ه جنبه مشترك داشته باشند، پرداخته میکشورهاي مورد مطالعه با موضوع این مطالع

با استفاده از مدل رگرسیونی انتقال مالیم پانلی  2006در سال  3آسالندیس و خیپاپادیس

)PSTR به بررسی رابطه میان انتشار (SO2  وNOx هاي کشور با درآمد سرانه براي ایالت

وارونه وجود  Uد سرانه رابطه و درآم SO2دهند که میان امریکا پرداختند. نتایج نشان می

دالر تعیین کرده  15412اي درآمد سرانه را ، مقدار آستانهEKCدارد که ضمن تأیید فرضیه 

اي افزایش یافته است و هبا نرخ فزایند NOxاست. اما با افزایش رشد اقتصادي میزان انتشار 

اي ده با نرخ کاهندهدالر مقدار انتشار این آالین 15658اي پس از گذار از حد آستانه

  یابد.همچنان افزایش می

) به بررسی رابطه توسعه مالی، رشد اقتصادي و کیفیت 2009تامازیان و همکاران (

اند. محیط زیست در کشورهاي برزیل، هند و چین در چارچوب یک مدل پانلی پرادخته

 

1. Daly 
2. Kolstad and Krautkraemer 
3. Aslanidis and Xepapadeas  
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زیست بهبود همگام با افزایش رشد اقتصادي کیفیت محیط دهد که ها نشان مینتایج آن

  . کندپیدا می

) نیز تأثیر توسعه مالی، رشد اقتصاد و مصرف انرژي را بر 2011( 1جلیل و فریدون

هاي توزیعی کیفیت محیط زیست کشور چین با استفاده از الگوي خود رگرسیونی با وقفه

)ARDL(2 ها حاکی از آن است که توسعه مالی در مورد مطالعه قرار دادند. نتایج آن

شود و در طرف مقابل درجه باز بودن مدت منجر به کاهش آلودگی محیط زیست میبلند

  اقتصاد، درآمد و مصرف انرژي تأثیر مخربی بر محیط زیست دارند. 

اي به بررسی رابطه مصرف انرژي، رشد ) در مطالعه2012ازترك و آکاراوچی (

کسید کربن در کشور ترکیه اقتصادي، در جه باز بودن اقتصاد و توسعه مالی با انتشار دي ا

داري بر دي اکسید کربن دهد که توسعه مالی تأثیر معنیها نشان میپرداختند. نتایج آن

ندارد، اما نسبت حجم تجارت به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص درجه باز بودن 

  اقتصاد منجر به افزایش انتشار دي اکسید کربن خواهد شد.   

) به منظور بررسی صحت فرضیه زیست محیطی کوزنتس 1387( پورکاظمی و ابراهیمی

براي کشورهاي خاورمیانه، رابطه میان انتشار دي اکسید کربن و درآمد را مورد آزمون 

هاي تابلویی با اثرات ثابت و تصادفی بیانگر این قرار دادند. نتایج حاصل از رویکرد داده

توان رد ي کشورهاي خاورمیانه نمینتیجه است که فرضیه زیست محیطی کوزنتس را برا

  کرد.

هاي تابلویی با اثرات ثابت، رابطه ) با استفاده از روش داده1389فطرس و همکاران (

میان انتشار دي اکسید کربن و رشد اقتصادي را براي کشورهاي صادر کننده نفت طی 

اي ل چند جملهها مدمورد آزمون قرار دادند. براي این منظور آن 1960- 2005دوره زمانی 

درجه دوم با مجذور درآمد سرانه را انتخاب کردند که نتایج تخمینی آن حاکی از صحت 

  باشد.فرضیه زیست محیطی کوزنتس براي کشورهاي مورد مطالعه می

 

1. Jalil  and Feridun 
2. Autoregressive Distributed Lag (ARDL) 
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) نیز رابطه مصرف انرژي و درآمد را با استفاده از مدل 1391مهرآرا و همکاران (

PSTR  کشور عضو اپک مورد  13محیطی کوزنتس در و به منظور آزمون فرضیه زیست

ها بر وجود فرضیه زیست محیطی کوزنتس در این گروه بررسی قرار دادند. نتایج آن

کند. به این ترتیب که ابتدا با افزایش درآمد سرانه، کشش مصرف یکشورها داللت م

ذار از حد یابد و در مراحل بعدي و با افزایش بیشتر درآمد و گسرانه انرژي افزایش می

  یابد.اي، کشش درآمدي مذکور کاهش میآستانه

  

  پژوهش یروش شناس -3

 PSTRمدل  - 3-1

سازي رابطه غیرخطی میان توسعه مالی، رشد اقتصادي، درجه در این بخش به منظور مدل

باز بودن اقتصاد و شدت انرژي با شدت انتشار دي اکسید کربن، به تبیین رویکرد اقتصاد 

 شود.رفته در این مطالعه پرداخته می ) بکارPSTRانتقال مالیم پانلی (سنجی رگرسیون 

 ، )2009تامازیان و همکاران (الزم به ذکر است که متغیرهاي تحقیق به تبعیت از مطالعات 

) و رویکرد اقتصادسنجی 2015و حیدري و همکاران ( )2012ازترك و آکاراوچی (

) انتخاب شده است. اگرچه متغیرهاي 2015ان (تحقیق نیز بر مبناي مطالعه حیدري و همکار

بسیاري مانند شهرنشینی، صنعتی شدن، حمل و نقل و مواردي از این قبیل بر شدت انتشار 

منطقی متغیرهاي  تجرید و سازيدي اکسید کربن تأثیرگذار هستند، اما بر اساس اصل ساده

م کشورهاي مورد مطالعه سازي سعی شده تا متغیرهایی که در تماتوضیحی در فرآیند مدل

اند انتخاب و مورد تأثیرگذار هستند و در ادبیات موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفته

   استفاده قرار بگیرند. 

با  PSTR) یک مدل 2006) و کولیتاز و هارولین (2005به پیروي از گونزالز و همکاران (

  : 1شوددو رژیم حدي و یک تابع انتقال به صورت زیر تصریح می

 

) از محیط برنامه PSTRالزم به ذکر است که در این مطالعه براي تخمین مدل رگرسیون انتقال مالیم پانلی (. 1

 شود.استفاده می Mathlab)(  متلب نویسی
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i,...,که در آن  N1 و,...,t T1  هاي بیانگر مقاطع و طول دوره زمانی داده

lnباشند. همچنین پانلی می coit ، ln ENIT  ،lnY  ، ln FD  وlnOPEN  به

ترتیب بیانگر شدت انتشار دي اکسید کربن، شدت انرژي، درآمد سرانه، توسعه مالی و 

ها است جز باقیماندهنیز  itبیانگر اثرات ثابت مقاطع و iدرجه بازبودن اقتصاد هستند؛ 

.ه ک . . ( , )i i d N 20 شوند. تابع انتقالفرض می ( ; , )itG q c یک تابع پیوسته و کراندار

شوند. به پیروي از گونزالز اي تعیین میبین صفر و یک است که توسط مقادیر متغیر آستانه

  شود:) تابع انتقال بصورت زیر تصریح می2005و همکاران (

( ; , ) [ exp( ( ))] ( )
    m

it j it jG q c q c  1
11 2   

پارمتر شیب که سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم  در تابع انتقال الجستیکی فوق، 

)' متغیر انتقال و  itqدهد، دیگر را نشان می ,..., ) mc c c1   نیز یک بردار از پارامترهاي

متغیر انتقال یکی از متغیرهاي توضیحی  وقوع تغییر رژیم است. هاياي یا مکانحد آستانه

رو، با توجه به مبانی کند. از اینمدل است که امکان ایجاد رابطه غیرخطی را محتمل می

-نظري و تجربی ارائه شده در ادبیات تحقیق درآمد سرانه به عنوان متغیر انتقال انتخاب می

شار دي اکسید کربن با تغییر سطح درآمد سرانه تغییر رود که شدت انتشود، زیرا انتظار می

mاي (از آنجایی که تابع انتقال به طور معمول داراي یک یا دو حد آستانهنماید.  1,

m 2 ،ویژگی پیوسته و کراندار بودن تابع انتقال بین صفر و یک مورد بحث قرار ) است

mد. با فرض گیرمی 1 ، یک تابع انتقال با دو رژیم حدي وجود دارد. بدین ترتیب که با

itqنهایت، در صورتی که میل کردن پارامتر شیب به سمت بی c  باشد تابع انتقال مقدار

Gعددي یک ( itq) دارد  و در صورتی که 1 c  باشد، تابع انتقال مقدار عددي

Gصفر ( m ) دارد. با فرض0 2 ،در صورت میل کردن پارامتر شیب به سمت بی -

نهایت با یک تابع انتقال سه رژیمی مواجه خواهیم شد که دو رژیم بیرونی آن مشابه و 

، مقادیر آستانهیم میانی است. بدین معنی که براي مقادیر بزگتر و کوچکتر از متفاوت از رژ

Gتابع انتقال مقدار عددي یک ( ) دارد و در غیر اینصورت مقدار عددي صفر(1
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G تقال ) دارد. الزم به ذکر است که در صورت میل کردن پارامتر شیب یا سرعت ان0

به یک مدل رگرسیون خطی با اثرات ثابت تبدیل  PSTR میان رژیمی به سمت صفر، مدل

ضرایب تخمینی با توجه به  PSTR خواهد شد. با توجه به مطالب عنوان شده، در مدل

G مشاهدات متغیر انتقال و پارامتر شیب به صورت پیوسته میان دو حالت حدي و  1

G   گردند: یابد که این دو حالت حدي به صورت زیر تصریح میتغییر می0

ln ln ln

ln
ln

( ) ln ( ) ln

( ) ln ( ) ln

  

  

 
    

     

i it it it

it it
it

i it it
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Y FD OPEN
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Y FD
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0 0 0

0

0 1 0 1

0 1 0 1

0

1

  

برآورد ضرایب  PSTRهاي برجسته مدل طور که مطرح شده بود، یکی از ویژگیهمان

متغیرهاي توضیحی متفاوت براي مقاطع و در طول زمان است که این ویژگی مشکل 

بدین معنی که با کند. هاي تابلویی را بصورت کامل حل میگنی متعارف در دادهناهم

تغییرات متغیر انتقال یعنی سطح درآمد سرانه، ضریب تأثیرگذاري هریک از متغیرهاي 

یابد و لذا یک کشش یکسان براي کل توضیحی بر شدت انتشار دي اکسید کربن تغییر می

هاي  تناسب با سطوح مختلف درآمد سرانه کششدوره مورد مطالعه وجود نداشته و م

هاي  ) براي محاسبه کشش2006کولیتاز و هارولین (براي این منظور متفاوتی وجود دارد. 

) itqهر مقطع در طول زمان دو حالت را معرفی کرده است. در حالت اول متغیر انتقال (

 شود:صورت زیر محاسبه میمتفاوت از متغیرهاي توضیحی است که به 

ln
( ; , ) ( )

ln


  


it

it it
it

coit
e G q c

Y
  0 1 3  

) به عنوان یکی از متغیرهاي توضیحی در مدل لحاظ  itqدر حالت دوم متغیر انتقال (

 شود:  شود که در مطالعه حاضر از این حالت استفاده شده و به صورت زیر تصریح میمی
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 PSTRمراحل تصریح الگوي  - 3-2

) و کولیتاز و هارولین 2005)، گونزالز و همکاران (2004فوك و همکاران ( به پیروي از

ابتدا باید آزمون خطی بودن در مقابل وجود  PSTR) براي تصریح یک الگوي 2006(

و در صورت رد فرضیه صفر مبنی بر خطی بودن رابطه میان انجام شود  PSTRالگوي 

رها، باید تعداد توابع انتقال مورد نیاز براي تصریح کامل رفتار غیرخطی میان متغیرها متغی

 انجام شود.

تواند با آزمون فرضیه می PSTRآزمون غیرخطی بودن در مدل  H 0 و یا 0

:    H    0 1 1 1 1 تحت  PSTRانجام شود، اما باتوجه به اینکه که مدل  0

هاي آزمون دو فرضیه فوق غیر صفر داراي پارامترهاي مزاحم نامعین است، آماره فرضیه

حول  1باشند. لذا جایگزینی تابع انتقال با تقریب سري تیلوراستاندارد می و در نتیجه  0

 به عنوان راه حل ممکن براي فائق آمدن بر 2آزمون یک فرضیه معادل در رگرسیون کمکی

با  PSTR). سري تیلور براي یک مدل 2005این مشکل مطرح است (گونزالز و همکاران، 

 شود:اي به صورت زیر تصریح میحد آستانه nتعداد 
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)، آزمون خطی بودن به وسیله آزمون فرضیه 5بر اساس تقریب سري تیلور در معادله (

: ...  nH  0 1 -) آماره2006شود. براي این منظور کولیتاز و هارولین ( م میانجا 0

و نسبت درست  FLM(4، ضریب الگرانژ فیشر WLM(3)هاي ضریب الگرانژ والد (

  را براي آزمون این فرضیه پیشنهاد کرده است.  LR (5نمایی (

 

1. The Taylor series approximation 
2. Auxiliary Regression  
3.Wald Lagrange Multiplier 
4. Fischer Lagrange Multiplier 
5.Likelihood Ratio 
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ی که رابطه غیرخطی میان متغیرها مورد تأیید قرار بگیرد، در ادامه باید نبود در صورت

مورد  PSTRرابطه غیرخطی باقیمانده براي تعیین تعداد توابع انتقال الزم در تصریح مدل 

آزمون قرار گیرد. در این آزمون فرضیه وجود یک تابع انتقال در مقابل فرضیه ضرورت 

شود.  فرآیند این آزمون می PSTRبراي تصریح الگوي  وجود حداقل دو تابع انتقال

آزمون نیز مشابه آزمون خطی بودن است، با این تفاوت که در این حالت تابع انتقال دوم به 

 شود:ت تقریب سري تیلور تصریح میصور
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:آزمون نبود رابطه غیر خطی باقیمانده به وسیله آزمون فرضیه ( ...  nH  0 1 0( 

شود. اگر فرضیه صفر این آزمون مورد پذیرش قرار نگیرد، حداقل دو تابع انتقال جام میان

مورد نیاز است و لذا در ادامه باید فرضیه مبنی بر وجود دو تابع  PSTRبراي تصریح الگوي 

واقع شود. این انتقال در مقابل فرضیه مبنی بر وجود حداقل سه تابع انتقال مورد آزمون 

 یابد که فرضیه صفر مورد پذیرش قرار گیرد.تا زمانی ادامه می آیندفر

  پژوهشهاي  ها و یافتهداده -4

  ها داده - 4-1

بررسی رابطه غیرخطی میان درآمد و شدت انتشار دي اکسید کربن در کشورهاي  منظوربه

ه، شدت انرژي، توسعه منطقه منا از متغیرهاي شدت انتشار دي اکسید کربن، درآمد سران

مالی و درجه باز بودن اقتصاد استفاده خواهد شد. شدت انتشار دي اکسید کربن نشان 

دهد که به ازاي هر دالر تولید ناخالص داخلی چند کیلوگرم انتشار دي اکسید کربن  می

دهد به ازاي هزار دالر تولید ناخالص داخلی به  خواهیم داشت. شدت انرژي که نشان می

شود. درآمد سرانه ، چند کیلوگرم معادل نفت خام انرژي مصرف می2005ثابت سال  قیمت

گیرد. اعتبارات مورد استفاده قرار می 2005هاي ثابت سال نیز بر اساس دالر به قیمت
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اعطایی به بخش خصوصی به صورت درصدي از تولید ناخالص داخلی نیز به عنوان 

رفته است. نسبت مجموع صادرات و واردات کاال شاخص توسعه مالی مورد استفاده قرار گ

و خدمات به تولید ناخالص داخلی نیز به عنوان شاخصی براي درجه بازبودن اقتصاد مورد 

هاي توسعه جهانی استفاده قرار گرفته است. اطالعات آماري متغیرهاي فوق از شاخص

مصر، الجزایر،  کشور منتخب منطقه منا شامل ایران، عربستان، 10بانک جهانی براي 

استخراج  2011تا  1980بحرین، اردن، مراکش، عمان، سوریه و تونس طی دوره زمانی 

که از تمامی متغیرها بصورت لگاریتمی در فرآیند  است ضروري نکته این ذکرشده است. 

  برآورد مدل استفاده خواهد شد.

 منتخب کشورهاي زهاي توصیفی مربوط به متغیرهاي مورد استفاده ا آماره )1( جدول در

 ناخالص یک دالر تولید شود به ازاي می که مشاهده طور شده است. همان منطقه منا ارائه

انرژي نیز  و شدت اکسید کربن وجود دارد کیلوگرم انتشار دي 63/0 طور متوسط داخلی به

منطقه منا  در کشورهاي هزار دالر تولید ناخالص داخلی دهد که براي براي تولید نشان می

 توصیفی کیلوگرم معادل نفت خام انرژي مصرف شود. آمارهاي 31/209طور متوسط  به

. است ) ارائه شده1نیز در جدول (مربوط به سایر متغیرها  میانگین، میانه، بیشینه و کمینه

  کنند. می دهد که تمامی متغیرها از الگوي غیرنرمال پیروي برا نیز نشان می - آماره جارك

 )2011-1980منتخب منا ( يمورد استفاده از کشورها یرهايمتغ یفیتوص يهاآماره-1جدول 

 میانگین میانه بیشینه کمینه آماره جارك برا متغیر

coit

 
)000/0  (49/64  29/0  54/1  56/0  63/0  

ENIT

 
)000/0  (40/90  19/72  30/590  55/177  31/209  

Y  )000/0  (61/70  25/647  29/21432  6/2326  1/5218  

FD  )000/0   (17/66  91/3  91/77  59/33  73/36  

OPEN

 
)000/0   (57/156  77/13  14/251  08/71  85/81  

  Eviewsبر اساس نرم افزار و  مأخذ: نتایج پژوهش
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مبستگی میان متغیرهاي مورد مطالعه بررسی شده است. از آنجایی که ) ه2در جدول (

اي در خصوص میان متغیرهاي توضیحی در سطح باالیی همبستگی وجود ندارد، لذا دغدغه

طور که مشاهده امکان ایجاد مشکالت همخطی نیز وجود نخواهد داشت. از طرفی همان

درصدي و مثبت  91ربن همبستگی شود میان شدت انرژي و شدت انتشار دي اکسید کمی

وجود دارد که بیانگر اهمیت لحاظ نمودن این متغیر به عنوان یک متغیر توضیحی در مدل 

است. متغیر توسعه مالی نیز همبستگی منفی و ضعیفی با شدت انتشار دي اکسید کربن دارد 

 باشند.و سایر متغیرها لحاظ شده نیز داراي همبستگی مثبت خطی می

  یرهامتغ ینب یهمبستگ یسماتر -2جدول 

 coit  ENIT  Y  FD  OPEN  

coit  1          

ENIT  91/0  1        

Y  
34/0  37/0  1      

FD   
07/0-  08/0  10/0  1    

OPEN   42/0  46/0  52/0  42/0  1  

  Eviewsبر اساس نرم افزار  مأخذ: نتایج پژوهش و

 

  بهینه PSTRالگوي  - 4-2

ها مورد الزم است تا ویژگی مانایی متغیر PSTRپیش از شروع فرآیند ارزیابی مدل 

بررسی قرار گیرد. بدیهی است که وجود ریشه واحد در متغیرها منجر به ایجاد نتایج 

- شود، لذا براي حصول اطمینان از عدم ایجاد چنین مشکلی از آزمونرگرسیونی کاذب می

 LLC(2، 2002و لوین، لین و چو IPS(1 )، 2003هاي ریشه واحد ایم، پسران و شین (

دهد که تمامی ) نشان می3ریشه واحد در جدول ( هاي آزمون شود. نتایجاستفاده می

دار بوده و لذا مشکلی براي ادامه فرآیند درصد معنی 10متغیرها حداقل در سطح آماري 

  برآورد مدل وجود ندارد.

 

1. Im, Pesaran and Shin (IPS). 
2. Levin, Lin and Chu (LLC). 
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 LLCو  IPSواحد  یشهر هايآزمون -3جدول 

 IPSآزمون  LLCآزمون   

  آماره  احتمال  آماره  احتمال

ln coit  02/0  11/2-  06/0  51/1-  

ln ENIT  01/0  66/2-  01/0  25/2-  

lnY  
00/0  28/3-  00/0  06/5-  

ln FD   01/0  21/2-  00/0  82/3-  

lnOPEN   08/0  39/1-  01/0  29/2-  

  Eviews  افزار نرم اساس بر پژوهش و جمأخذ: نتای     

  

بهینه، ابتدا باید نسبت به وجود رابطه غیرخطی و تبعیت رفتار  PSTRبه منظور انتخاب مدل 

اطمینان کسب کرد. براي این منظور فرضیه صفر مبنی بر  PSTRغیرخطی متغیرها از الگوي 

هاي آزمون ضریب س آمارهوجود رابطه خطی در مقابل وجود حداقل یک متغیر انتقال بر اسا

) در  LR) و نسبت درست نمایی ( FLM)، ضریب الگرانژ فیشر ( WLMالگرانژ والد (

) قویاً بر پیروي رابطه میان 4محک آزمون تجربی قرار گرفته است. نتایج ارائه شده در جدول (

 PSTRکنند. در ادامه براي انتخاب الگوي تأکید می PSTRرها از یک الگوي غیرخطی متغی

بهینه، باید تعداد متغیرهاي انتقال مورد نیاز جهت تصریح کامل رفتارغیرخطی متغیرها انتخاب 

دهد که لحاظ ) نشان می4شوند. نتایج آزمون نبود رابطه غیرخطی باقیمانده نیز در جدول (

  کند. انتقال براي تصریح کامل رفتار غیرخطی متغیرها کفایت می نمودن یک تابع
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  یماندهباق یرخطیبودن و نبود رابطه غ یآزمون خط -4جدول 

 m 1
 

m 2
  

LR  FLM  WLM  LR  FLM  WLM  

:

:





H r vs

H r

0

1

0

1
  

65/41  

)00/0(  

64/10  

)00/0(  

97/38  

)00/0(  

56/20  

)00/0(  

25/7  

)00/0(  

40/51  

)00/0(  

:

:





H r vs

H r

0

1

1

2
 

95/3  

)41/0(  

91/0  

)46/0(  

92/3  

)41/0(  

19/2  

)51/0(  

83/0  

)53/0(  

37/2  

)59/0(  

مربوط به هر باشند. مقادیر احتمال بیانگر تعداد توابع انتقال می rاي و هاي استانهبیانگر تعداد مکان mتوجه: 

  و بر اساس نرم افزار  متلب مأخذ: نتایج پژوهش      ارش شده است.آ

هاي تغییر رژیم اي یا مکانپس از انتخاب یک تابع انتقال، باید تعداد حدهاي آستانه

با یک  PSTRانتخاب شوند. براي این منظور مدل  PSTRر تصریح الگوي بهینه مورد نیاز د

ها اي برآورد شده و معیارهاي شوارتز، آکائیک و مجموع مجذور باقیماندهو دو حد آستانه

 PSTR) گزارش شده است. از آنجایی که مدل 5براي هر یک از دو مدل فوق در جدول (

ها به عنوان مدل ، آکائیک و مجموع مجذور باقیماندههاي شوارتزبا کمترین مقدار آماره

-با یک تابع انتقال و دو حد آستانه PSTRبهینه انتخاب خواهد شد، در مطالعه حاضر مدل 

  اي انتخاب شده است.  

  یمرژ ییروقوع تغ يهاانتخاب تعداد مکان -5جدول 

  
معیار 

  آکائیک

معیار 

  شوارتز

مجموع مجذور 

  هاباقیمانده

m=1  29/4-  17/4-  85/3 

m=2  31/4-  17/4-  74/3 

  و بر اساس نرم افزار  متلب مأخذ: نتایج پژوهش

  

اي به عنوان مدل بهنیه، حد آستانه دوبا یک تابع انتقال و  PSTRپس از انتخاب مدل 

این مدل براي بررسی رابطه غیرخطی میان درآمد سرانه و شدت انتشار دي اکسید کربن در 

) گزارش شده است. 6برآورد شده که نتایج حاصل از آن در جدول ( کشورهاي منطقه منا
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 11614اي دوم دالر و حد آستانه 1176اي اول شود، حد آستانهطور که مشاهده میهمان

اند. همچنین پارامتر شیب که بیانگر سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دالر برآورد شده

برآورد شده که بیانگر تمایل پارامتر شیب یا  78762باشد معادل مقدار قابل توجه یدیگر م

) در 2005سرعت تعدیل به سمت بی نهایت است. بنابراین به پیروي از گونزالز و همکاران (

اي وجود داشته باشد و پارامتر شیب به سمت بی نهایت میل کند، شرایطی که دو حد آستانه

اسب با مقادیر متغییر انتقال در بین دو رژیم حدي وجود دارد. بدین ترتیب که رژیم اول متن

اي اي برآورد شده است و رژیم دوم متناسب با مقادیر کوچکتر از حد آستانهدو حد آستانه

اي دوم است. بنابراین رژیم اول متناسب با مقادیر متغیر اول و مقادیر بزرگتر از حد آستانه

و رژیم دوم متناسب با مقادیر  دالر است 11614دالر و  1176اي انتقال بین دو حد آستانه

  دالر است. 11614دالر و بزرگتر از  1176متغیر انتقال کمتر از 

شود، افزایش درآمد سرانه در هردو رژیم حدي ) مشاهده می6طور که از جدول (همان

شود که میزان تأثیرگذاري آن در رژیم اول باعث کاهش شدت انتشار دي اکسید کربن می

م است. افزایش شدت مصرف انرژي در هردو رژیم حدي باعث افزایش بیشتر از رژیم دو

شدت انتشار دي اکسید کربن خواهد شد. توسعه مالی نیز در رژیم اول بصورت ناچیزي 

شود و در رژیم دوم باعث کاهش شدت منجر به افزایش شدت انتشار دي اکسید کربن می

دن اقتصاد در هردو رژیم حدي منجر شود. در نهایت درجه بازبوانتشار دي اکسید کربن می

شود که میزان تأثیرگذاري آن در رژیم دوم به کاهش شدت انتشار دي اکسید کربن می

  بیشتر از رژیم اول است. 

-نتایج حاصل شده در خصوص رابطه شدت انتشار دي اکسید کربن با درآمد نشان می

با درآمد سرانه یعنی شکل  دهد که هیچکدام از اشکال رابطه شدت انتشار دي اکسید کربن

U  وارونه و شکلN گیرد. البته نتیجه براي کشورهاي منتخب منا مورد تأیید قرار نمی

بدون هیچ قید و شرطی  باشد که معتقد استمی )1992بکرمن ( حاصل شده همسو با نظر

است. نتیجه ارائه رشد اقتصادي تنها راه حل براي بر طرف شدن مشکالت زیست محیطی 

است و  )2009تامازیان و همکاران (در مطالعه حاضر نیز در راستاي تأیید نتایج مطالعه  شده

مهرآرا و و  )1389فطرس و همکاران (، )1387پورکاظمی و ابراهیمی (با نتایج مطالعات 
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نتایج ارائه شده براي تأثیر توسعه مالی بر شدت انتشار دي  متفاوت است. )1391همکاران (

 ،)2002( فرانکل و رز ،)1993بردسال و ویلیر (عموماً همسو با نظریات اکسید کربن نیز 

توسعه است. بدین ترتیب که  )2007) و کالیسنس و فیجن (2009تامازیان و همکاران (

هاي جدید و کارآمد را براي کشورهاي در حال مالی انگیزه و فرصت استفاده از تکنولوژي

همچنین دار محیط زیست بپردازند. و دوست کند تا به تولیدات پاكتوسعه فراهم می

ازترك و نیز نتیجه مشابهی را ارائه کرده، اما  )2011جلیل و فریدون (مطالعه تجربی 

داري میان توسعه مالی و محیط زیست را براي کشور ترکیه رابطه معنی )2012آکاراوچی (

دهد که یز نشان مینتایج مربوط به تأثیرگذاري حجم تجارت خارجی ن اند.گزارش نکرده

هاي اي با تکنولوژيدر راستاي واردات کاالهاي سرمایه این گروه کشورهاواردات 

 ازترك و آکاراوچیبوده است که منطبق با دیدگاه  هاي نوین تولیدکارآمد و شیوه

بر تأثیر مخرب حجم تجارت ) 2011جلیل و فریدون () است. البته نتیجه مطالعه 2012(

 کند.تشار دي اکسید کربن تأکید میکشور چین بر ان

اي در شدت انتشار رسد که عامل مسلط و تعیین کنندهبنابراین در مجموع به نظر می

دي اکسید کربن در کشورهاي منطقه منا، شدت مصرف انرژي است. لذا براي کاهش 

هاي مبتنی بر افزایش کارایی شدت انرژي و بهبود کیفیت محیط زیست باید بر سیاست

 تأکید گردد.   MENAرف انرژي در کشورهاي منطقه مص
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  ياتابع انتقال و دو حد آستانه یکبا  PSTRبرآورد مدل  -6جدول 

  مدل یبخش خط یبضرا  مدل یرخطیبخش غ یبضرا

lnY  
20/0  41/0-  lnY  

ln ENIT  02/0-  46/0  ln ENIT  

ln FD  15/0-  03/0  ln FD  

lnOPEN  25/0-  02/0-  lnOPEN  

ln / ln / ln / ln / ln    it i it it it itcoit Y EINT FD OPEN 0 41 0 46 0 03 0 02

( ; , ) itG q c 0 اول يحد میرژ   

ln / ln / ln / ln / ln    it i it it it itcoit Y EINT FD OPEN 0 21 0 44 0 12 0 27

( ; , ) itG q c دوم يحد میرژ 1  

. . ( log . $)

. ( log . $)

   

 

e c anti

c anti

 1

2

7 8762 04 7 07 117614

9 36 11614 39
 

  متلب افزار نرم اساس بر و مأخذ: نتایج پژوهش

  

، ضرایب هریک PSTRبراي درك صریح و روشن نتایج حاصل شده از برآورد مدل 

-همان است. ) رسم شده 4) تا (1از متغیرها در مقابل مشاهدات متغیر انتقال در نمودارهاي (

شود، رژیم اول در میان دو حد طور که گفته شد و در نمودارها نیز به وضوح مشاهده می

اي برآورد شده قرار دارد و رژیم دوم متناسب با مقادیر کوچکتر و بزرگتر مشاهدات آستانه

یار اي است. همچنین به دلیل برآورد پارامتر شیب بسمتغیر انتقال در مقایسه با دو حد آستانه

صورت جهش تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر با سرعت بسیار زیاد و به 78762بزرگ 

شود که سطح درآمد در رژیم اول باعث کاهش ) مشاهده می1افتد. در نمودار (اتفاق می

) نیز نشان 2شود. نمودار (بیشتري در شدت انتشار دي اکسید کربن نسبت به رژیم دوم می

شود که همواره منجر به افزایش شدت انتشار دي اکسید کربن میدهد که شدت انرژي می

) نیز توسعه مالی در 3میزان تأثیرگذاري آن در رژیم اول بیشتر است. بر اساس نمودار (

شود، اما در رژیم اول به رژیم دوم منجر به کاهش شدت انتشار دي اکسید کربن می

) نیز نشان 4شود. نمودار (ربن میصورت ناچیزي باعث افزایش شدت انتشار دي اکسید ک
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دهد که درجه باز بودن اقتصاد همواره منجر به کاهش شدت انرژي خواهد شد که می

  میزان تأثیرگذاري آن در رژیم دوم بیشتر از رژیم اول است.

  
  انتقال متغیر مقابل در سرانه درآمد ضرایب -1 نمودار

  متلب رافزا نرم از استفاده با پژوهش هاي یافته: منبع

  

  
  انتقال متغیر مقابل در انرژي شدت ضرایب -2نمودار

  متلب افزار نرم از استفاده با پژوهش هاي یافته: منبع
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  انتقال متغیر مقابل در مالی توسعه ضرایب -3 نمودار

  متلب افزار نرم از استفاده با پژوهش هاي یافته: منبع

  

  
  انتقال یرابل متغدرجه باز بودن اقتصاد در مق یبضرا -4نمودار 

  متلب افزار نرم از استفاده با پژوهش هاي یافته: منبع
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در نهایت به منظور کسب اطمینان از قابل اتکاء بودن نتایج گزارش شده در برآورد 

هاي تشخیصی رابطه میان درآمد سرانه و شدت انتشار دي اکسید کربن، برخی از آزمون

گیرند. لی و ثبات ضرایب مورد ارزیابی قرار میمانند ناهمسانی واریانس، همبستگی سریا

دهند که فرضیه همسانی واریانس ) نشان می7هاي تشخیصی در جدول شماره (نتایج آزمون

و همبستگی سریالی مدل برآورد شده رد نشده، لذا مشکل ناهمسانی واریانس و همبستگی 

داري باالیی رد شده که سریالی وجود ندارد. از طرفی، فرضیه ثبات ضرایب در سطح معنی

  کند. و تغییرات ضرایب داللت می PSTRبر مناسب بودن انتخاب مدل 

  1تشخیصی هايآزمون -7 جدول

  آماره  آزمون

  17/0   واریانس ناهمسانی

  21/0  سریالی همبستگی

  ثبات ضرایب  001/0

  متلب افزار نرم از استفاده با پژوهشمأخذ: نتایج 

  گیري و نتیجه بندي جمع -5

هاي اقتصادي و اجتماعی از آنجایی که انتشار شتابان دي اکسید کربن ناشی از فعالیت

جوامع بشري است و از طرفی افزایش تولید و رشد اقتصادي به عنوان یکی از مهمترین 

هاي کارامد و دوستدار محیط اهداف کالن کشورها مطرح است، استفاده از تکنولوژي

شود تا سطح تولید مورد دلخواه با انتشار کمتري از دي یزیست در فرآیند تولید باعث م

رسد که دوگانگی و چالش میان رشد اقتصادي و اکسید کربن توأم باشد. بنابراین به نظر می

رو دي اکسید کربن با تمرکز بر کاهش شدت انتشار دي اکسید کربن قابل حل باشد. از این

آمد سرانه بر شدت انتشار دي اکسید کربن در اي دردر این مطالعه به بررسی تأثیر آستانه

کشورهاي منتخب منطقه منا پرداخته شده است. براي این منظور از مدل رگرسیونی انتقال 

مالیم پانلی و متغیرهاي توسعه مالی، درجه باز بودن اقتصاد، شدت انرژي، تولید ناخالص 

 

هاي ، مقدار آمارهPSTRیصی مدل هاي تشخبراي آزمون متلبقابل توجه است که خروجی برنامه نویسی  .1

  کنددهد و صرفاً احتماالت مربوطه را گزارش میآزمون را ارائه نمی
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استفاده شده  2011تا  1980داخلی سرانه و شدت انتشار دي اکسید کربن طی دوره زمانی 

  است.

نتایج آزمون خطی بودن قویاً بر وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهاي مورد مطالعه 

اي را براي تصریح کامل با یک تابع انتقال و دو حد آستانه PSTRکند و مدل تأکید می

 PSTRکند. نتایج برآورد مدل رفتار غیرخطی مدل رگرسیونی مورد مطالعه پیشنهاد می

باشد دهد، پارامتر شیب که بیانگر سرعت تعدیل از یک رژیم یه رژیم دیگر میینشان م

هاي تغییر رژیم نیز در دو برآورد شده است. همچنین مکان 78762معادل مقدار قابل توجه 

دالر برآورد شده است. با توجه به تمایل پارامتر  11614دالر و  1176سطح درآمد سرانه  

هایت، دو رژیم حدي وجود دارد که رژیم اول متناسب با مقادیر درآمد شیب به سمت بی ن

 1176اي است و رژیم دوم متناسب با سطوح درآمدي کمتر از سرانه میان دو حد آستانه

دهند که دالر است. نتایج ضرایب تخمینی در دو رژیم نیز نشان می 11614دالر و بیشتر از 

در هردو رژیم منجر به کاهش شدت انتشار دي  درجه باز بودن اقتصاد و درآمد سرانه

شوند که میزان تأثیرگذاري درآمد سرانه در رژیم اول و درجه باز بودن اکسید کربن می

اقتصاد در رژیم دوم بیشتر است. همچنین توسعه مالی در رژیم اول بصورت ناچیزي منجر 

- جر به کاهش آن میشود و در رژیم دوم منبه افزایش شدت انتشار دي اکسید کربن می

شود. متغیر شدت انرژي نیز در هردو رژیم مورد مطالعه منجر به افزایش شدت انتشار دي 

  شود.اکسید کربن می

رسد که عامل مسلط در افزایش شدت انتشار دي با توجه به نتایج حاصل شده به نظر می

اي کاهش شدت رو برباشد. از ایناکسید کربن، شدت انرژي در کشورهاي منطقه منا می

-مداران و برنامهانرژي و بالطبع کاهش شدت انتشار دي اکسید کربن، باید توجه سیاست

ریزان کشورها و منطقه معطوف به استفاده از تکنولوژي و فرآیندهاي تولید کارآمد و 

  دوستدار محیط زیست باشد. 
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