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چکیده
اکوسیستم یکی از ارکان بنیادین زندگی بشر محسوب میشودکه با پیشرفت و توسعه در جهان تغییراتی در آن به
وجود آمده است .پدیدة تغییر اقلیم که عمدتا مربوط به افزایش آالیندههای هوا در جو میباشند ،از نمونههای بـارز
در این زمینه است .تغییر اقلیم عبارت است از هر گونه تغییرات در مؤلفههای اقلیمی از قبیل دما ،بارش و بـاد کـه
در طول چندین دهه اتفاق میافتد .مصرف حاملهای انرژی عامل اصلی انتشار آالیندههـای هـوا بـوده و از ایـن
طریق بر تغییر اقلیم اثر میگذارد؛ همچنین تغییر اقلیم هزینههایی را بر بخشهای مختل اقتصاد دارد که افزایش
مصرف انرژی از نمونههای آن است .از آنجاییکه کشور ایران در سالهای اخیر در معرم تغییرات شدید اقلیمـی
قرار گرفته و مصرف انرژی در بخشهای مختل اقتصادی آن رو به افزایش گذاشته و یکی از کشورهای مهم در
زمینه انتشار آالیندههای هواست ،لذا در این مقاله به بررسی علیت اثرات متقابل بین تغییر اقلیم و مصرف انـرژی
در بخشهای مختل اقتصادی پرداخته میشود .بدین منظور از دادههای دما و بارش و مصرف انرژی  28اسـتان
برای دورة زمانی  1370-1395استفاده شده است .برای بررسی علیت دو طرفه بین تغییر اقلیم و مصـرف انـرژی
کل در طول دورة زمانی از روش علیت تودا-یاماموتو که یک  varتعدیلیافته است استفاده شده و همچنین برای
بررسی علیت بین متغیرهای اقلیمی و استانهای کشور در طول دورة زمانی مذکور از روش علیت گرنجر اسـتفاده
گردیده است .نتایج تخمین نشان داد که در طول دورة مورد بررسی علیتی دو طرفـه بـین تغییـر اقلـیم و مصـرف
انرژی در بخشهای اصلی اقتصاد ایران وجود نداشته و تنها علیتی یک طرفه از تغییر اقلیم بهسوی مصرف انرژی
در بخش کشاورزی ،خانگی و تجاری وجود دارد و همچنین برای استانهای با دمای بـاالتر از متوسـ علیـت دو
طرفه و قویتری بین مصرف انرژی و متغیرهای تغییر اقلیم(دما و بـارش) وجـود دارد و از سـوی دیگـر افـزایش
مصرف انرژی باع افزایش میزان  co2جو میشود .با توجه به نتایج به دستآمده پیشنهاد مـیشـود بـه منظـور
کاهش آالیندههای زیستمحیطی ،افزایش کارایی و بهبود کیفیت انرژی مورد بررسـی قـرار گیـرد .بهینـهسـازی
مصرف انرژی در بخش کشاورزی و ارائه محركهایی در جهت استفاده بیشتر از انرژی پاك و تجدیدپذیر در ایـن
بخش مورد بررسی قرار گیرد .و همچنین سیاستگذاری برای کاهش اثرات تغییر اقلیم ،بـه صـورت اسـتانی و بـا
توجه به اقلیم استان مورد نظر انجام شود.
واژگان کلیدی :اقتصاد ،مصرف انرژی ،تغییر اقلیم ،ایران ،علیت تودا-یاماموتو.

 .1نویسنده مسئول

Email: He.asgari@gmail.com
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مقدمه
یکی از جدیترین مسائل عصر حاضر تغییر اقلیم و تأثیر آن بر مصرف انرژی میباشد .تغییرات اقلیمی باع تغییر مصرف
انرژی در بخشهای مختل اقتصاد شده و تغییر مصرف انرژی نیز باع تغییرات اقلیمی میشود و این چرخـه همچنـان
ادامه دارد .تغییرات آب و هوایی کره زمین به عنوان نتیجۀ تالش روزافزون کشورها برای دسـتیابی بـه رشـد اقتصـادی
باالتر باع شده شاهد پدیدههایی همچون باال آمدن آب دریاها ،گرم شدن هـوای کـره زمـین و کـاهش بارنـدگیهـای
سالیانه باشیم .در این میان برخی مناطق در معرم تغییرات آب و هوایی شدیدتری قرار دارند از جمله منطقۀ خاورمیانه و
کشور ایران.
از طرفی مسئله پیامدهای تغییرات آب و هوایی از سالهای پیش بهعنوان یکی از مسائل بغرنج و تأثیرگذار در عرصههای
مختل مطرح بوده و روز به روز جدیتر میشود .تغییرات آب و هوا و افزایش دمای هوا و نابسامانیهای جوی پدیده گرد
و ببار و  ...تأثیر فراوانی در منطقه بهویژه کشور ایران گذاشته است .این تغییرات فرصتهـا و تهدیـدهای متعـددی را در
حوزة اقتصاد کشور به بار داشته است بهعبارت دیگر وجود بالیای طبیعی یا نابسامانی و نوسـان در شـرای آب و هـوایی
عالوه بر اثر گذاری مستقیم به از بین رفتن مراتع و جنگلها ،آلودگی محی زیسـت و از بـین رفـتن شـادابی و طـراوت
طبیعت ،خشک و خشن شدن فضای طبیعی ،تأثیر بسزایی بر روند جریان تولید و مصرف و در نهایت بر بازار داشته است
(اسکندری .)302 :1390 ،اکثر دانشمندان علوم جوی معتقدند که چون نمیتوان تا حدود زیادی با عوامـل طبیعـی تغییـر
اقلیم مقابله کرد ،به ناچار باید با عوامل انسانی که باع تغییر اقلیم و پیامدهای آن میشود تا حد امکان مقابله کـرد و در
این راه به تقسیمبندی عوامل تغییر اقلیم پرداختهاند تا با آگاهی کامل راههای پیشگیری و مقابله بـا آنهارادنبـال کننـد.
تغییرات اقلیمی یکی از مباح جدید است که در محافل مختل علمی مورد بح است .بیشک مجموعـهای از در یـک
جمعبندی عواملی را که باع تغییر اقلیم میشوند میتوان در سه دسته تقسیمبندی کرد؛ دستۀ اول عوامل زمینی ،دسـته
دوم عوامل کیهانی و فعالیتهای انسانی هم به عنوان عامل سوم این تغییرات شناخته شـدهانـد .تغییـرات اقلیمـی تحـت
عوامل زمینی و کیهانی در مقیاسهای بلندمدت اتفاق میافتد ،درحالی که تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیتهای انسـانی در
مقایسه با دو عامل قبلی در مقیاسهای زمانی کوتاه مدتی رخ میدهند .به طور کلـی عوامـل اول ودوم را مـیتـوان بـه
عنوان عوامل طبیعی تغییر اقلیم در نظر گرفت که انسان نمیتواند دخالتی در آنها داشته باشد .امروزه هنگامی کـه بحـ
تغییر اقلیم مطرح میشود،تغییرخود به خودی اقلیم (تغییرات متاثر از عامل اول و دوم) مدنظر نیست ،بلکه نقش انسـان و
فعالیتهایی که موجب این تغییرات میشود ،مدنظر است (وارثی و محمدی .)131 :1386 ،فراوانی منابع انـرژی و قیمـت
پایین آنها در کنار تکنولوژی پایین تولید(کارایی پایین سیستمهای تولید) ،آلودگیهای زیستمحیطی حاصـل از احتـراق
سوختهای فسیلی را به همراه دارد .نتیجۀ این فراوانی ،انتشار  556میلیون تن دیاکسیدکربن حاصل از مصرف سوخت-
های فسیلی ،ایران را در ردة ده کشور با آالیندگی باال در دنیا و آالیندهترین کشور در خاورمیانه قـرار داده اسـت (آژانـس
بینالمللی انرژی .)2016 ،عالوه بر تاثیر مصرف انرژی بر افزایش آالیندهها و تغییر اقلیم ،تغییرات اقلیم نیز مصرف بیشتر
انرژی را در پی دارد .در سالهای اخیر ،هشدار تحقیقات دانشگاهی در مورد کمیابی انرژی ،آالیندههـای زیسـتمحیطـی،
تغییرات اقلیمی ملموس در کشور و توجه حکمرانی به اموری مانند تولید انرژی پاك تر در برنامههای توسعه ،نشان از پی
بردن محققان و سیاست مداران به اهمیت پایداری زیستمحیطی و نیـل بـه برنامـه ریـزی در جهـت مـدیریت بهینـه و
افزایش کارایی مصرف انرژی ،مسائل زیستمحیطی ،دارد.
با این حال ،این امر بدون بررسی و اطالع از چگونگی رابطه میان مصرف انـرژی ،انتشـار گازهـای گلخانـهای و تغییـرات
اقلیمی امکانپذیر نیست .از اینرو ،همۀ کشورها برای آنکه رشد اقتصادی همراه با مالحظـات زیسـتمحیطی را تجربـه
کنند ،بایستی به طور دقیق از این ارتباطات اطالع داشته باشند .بدین منظور ،در این مقاله تالش شده است ارتباط متقابل
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مصرف انرژی ،انتشار گازهای گلخانهای و نماگرهای اقلیمی (دما و بارش) در کشور ایـران بررسـی شـود .در ادامـۀ ایـن
پژوهش ،در ابتدا به مبانی نظری و مطالعات پیشین در ادبیات موضوعی پرداخته میشـود .سـپس ،الگـوی اقتصادسـنجی
مورد استفاده برای تحلیل اثرات متقابل متغیرها و روش تصریح آنها بح میگردد .در نهایت ،به تحلیل و تفسیر نتـایج
پرداخته میشود.
مان و ریچل )2004(1در پژوهشی بـا عنـوان "یـک مـدل ارزیـابی یکپارچـه بـرای تغییـرات اقلیمـی جهـانی انـرژی و
محیطزیست " به این نتیجه رسیدند که  2/5درجه گرم شدن زمین سبب کاهش  0/25درصدی  GDPدر کشورهای بـا
درآمد باال و کاهش  0/5درصدی در کشورهای با درآمد پـایین میشـود .ماتسـوموتو و ماسـوئی )2011(2در پژوهشـی بـا
عنوان " تاثیرات اقتصادی برای جلوگیری از تغییرات آب و هوایی خطرنـاك بـا اسـتفاده از مـدل  AIMیـا  "CGEبـه
بررسی اثرات اقتصادی ایجاد سیاستهای اقلیمی برای تعیین اولویت جلوگیری از انتشار گازهای گلخانهای در کشـورهای
منتخب با استفاده از روش CGEپرداختند .نتایح حاکی از کاهش تولید ناخالص داخلی ،به علت قیمتهای انتشار کـربن
باالتر است ولی این کاهش در مقایسه با سرعت رشد آن در قرن جاری بسیار ناچیز بوده و لـذا همچنـان ظرفیـت بـرای
کاهش آالیندهها وجود دارد .احمد3و همکاران ( )2014در پژوهشی تحت عنـوان ”ایـا مصـرف انـرژی بـه تغییـرات آب و
هوایی کمک میکند (شواهد از مناطق عمده جهان)" به بررسی رابطه بین کمک مصرف انرژی به متغیرهای تغییرات آب
و هوا پرداخته اند .محققان این پژوهش به صورت تجربی رابطۀ دو متغیر پویا را در پنج منطقۀ وسیع جهان بررسی کردند.
متغیرهای مهم اقلیمی شامل جوی ،توپوگرافی ،تهدید موجودات زنده ،سیستم آب و فاکتورهای رشد برای بررسـی رابطـۀ
انرژی-آب و هوا در طول دورة زمانی سالهای  1975-2011مورد استفاده قرار گرفت .پژوهشگران به این نتیجه رسیدند
که رابطۀ تعادلی بلندمدت بین مصرف انرژی و متغیرهای اقلیمی وجود دارد که نشان میدهـد تغییـرات اقلیمـی ناشـی از
تغییرات در مصرف انرژی در مناطق مختل جهان است .عزیزی و همکاران ( )1383در پژوهشی با عنوان "روند دمـایی
چند دهۀ اخیر ایران و افزایش دی اکسید کربن ) (CO2جو" به این نتیجه رسیدند که علت اصلی روند مشاهده شده در
ایستگاههای کشور بیشتر ناشی از توسعۀ شهرنشینی و اثرات ناشی از آن است .روند افزایش نرخ میزان  CO2جـو یـک
امر بدیهی است و نرخ این افزایش در دهههای اخیر بیشتر بوده است؛ همچنین روند گرمشدن هوا در پهنۀ کشور با توجه
به دادههای موجود مشهود است .وارثی و محمدی ( )1386در پژوهشی با عنوان "نقش عوامل انسانی در تغییرات اقلیمی
و ارزیابی اثرات آن" به این نتیجه رسیدند که مهمترین عاملی که باع تغییر اقلیم در چنـد دهـۀ گذشـته شـده ،انتشـار
گازهای گلخانهای در بخش انرژی بوده است که میتوان با اعمال سیاستهایی از جمله استفاده از سوختهای کم کربن
نظیر گازهای طبیعی و استفاده از منابع تمیز و تجدیدپذیر انرژی نظیر برق آبـی ،انـرژی خورشـیدی ،انـرژی بـاد ،زمـین
گرمایی و انرژی هستهای و توسعۀ حمل و نقل عمومی و ریلی نظیر ناوگان شرکت واحـد و متـرو و راهآهـن و بیـره بـه
کاهش انتشار گازهای گلخانهای مبادرت ورزید .علیجانی همکاران ( )1391در پژوهشی با عنوان "روند تغییرپذیری دما با
استفاده از شاخصهای تغییر اقلیم در ایران" به این نتیجه رسیدند که به طور کلی دما در کشور دارای روند افزایشی است
و این تغییرات در همراهی با رخدادهای جهانی سالهای گرم ،در سالهای اخیر از شدت بیشتری برخوردار است .ظهرابی
و همکاران ( )1392در مقالهای تحت عنوان "آشکارسازی تغییر اقلیم و نسبت دادن آن به گازهـای گلخانـهای در حـوزة
آبریز کارون بزرگ" پس از مقایسه ی روند دو بعدی دما و بارش مشاهداتی منطقه با محدودة نوسانات درونـی ،بـه ایـن
نتیجه رسیدند که روند دما در نیم قرن اخیر در حوزة کارون به سمت کاهش بارش و افزایش دما بوده است .این در حالی
1 . Manne & Richels
2 . Matsomoto & Maui
3 . Ghulam Akhmat
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است که اثرات گازهای گلخانهای در سالهای انتهایی دورة مشاهداتی به خوبی از نتایج قابل استنتاج است .شیعه بیگی و
همکاران ( )1391در مقالهای با عنوان "ارزیابی تغییر اقلیم و پیشبینی اثر آن بر عملکرد و مصـرف سـوخت نیروگاههـای
حرارتی ایران در دهه آینده" با استفاده از روش شبکه عصبی ،به بررسی اثر تغییراقلیم بر عملکرد بخش تولید انـرژی در
نیروگاههای کشور در دهۀ آینده پرداختهاند .محاسبات حاکی از آن است که بازدهی نیروگاههای گـازی  0/6درصـد بـه
ازای هر درجه افزایش دما،کاهش مییابد؛ همچنین بازدهی نیروگاههای بخاری و ترکیبـی بـه ترتیـب  0/5و 0/4درصـد
کاهش یافته است.
جمعبندی پژوهشهای نشان میدهد که مصرف انرژی ،افزایش انتشار آالیندههایی از قبیل دی اکسـید کـربن را در پـی
دارد .از طرف دیگر ،افزایش انتشار آالینده دی اکسید کربن ،به تغییـرات اقلیمـی انجامیـده اسـت .در زمینـه تـاثیر دی-
اکسیدکربن بر تغییرات اقلیمی ،دو نظر بالب وجود دارد ،گروهی از تحقیقات (عمدتا تحقیقات خارجی) وجود این ارتباط را
تایید می کنند و گروهی از تحقیقات ،این ارتبـاط را رد مـی کننـد .بـا ایـن حـال ،بـر اسـاس اطالعـات نویسـندگان ،در
پژوهشهای صورت گرفته ،ارتباط متقابل مصرف انرژی ،انتشار آالینده دی اکسید کربن (به عنـوان عامـل اصـلی تغییـر
اقلیم) و تغییر اقلیم پرداخته نشده است .عالوه بر خال ذکرشده ،بر اساس استدالل پـژوهشهـای مختلـ  ،لـزوم بررسـی
ارتباط انرژی-آالینده-تغییر اقلیم به دلیل ماهیت متفاوت ،در بخشهای مختل اقتصاد به طور جداگانه وجود دارد.
مبانی نظری
در نخستین کنفرانس آب و هوا که در سال  1979برگزار شد تغییرات آب و هوا به عنوان یک مشکل جدی مطرح شد .در
این کنفرانس علمی،چگونگی تأثیر تغییرات آب و هوا بر فعالیتهای بشری موردپژوهش قرار گرفت و بیانیهای صادر شـد
که طی آن دولتهای جهان مورد خطاب واقع شدند و چنین فعالیتهایی معابر با سالمت بشر دانسته شد .ایـن کنفـرانس
همچنین پشتیبانی خود را از طرحهایی که برنامههای جهانی آب و هوا را تحت مسئولیتهای سازمان جهانی هواشناسی،
برنامه محی زیست ملل متحد و انجمن بینالمللی اتحادیههای علمی پایهگذاری میکنند اعالم کرد .انطباق بـا افـزایش
اثرات تغییر آب و هوا به طور فزایندهای در بسیاری از کشورها ،باع آگاهی جوامع و سازمانها در سراسر جهان بـه ایـن
مسئله شده و در حال حاضر پیشرفت خوبی در امر تطبیق و پیشبینی اثرات تغییر آب و هوا مشاهده مـیگـردد .بـا آبـاز
انقالب صنعتی در اوایل قرن نوزدهم میالدی و رشد روز افزون تحوالت بشری ،تغییرات گوناگونی نیز در زندگی انسانها
رخ داده است .نیاز بشر به انرژی و مصرف انواع سوختهای فسیلی نظیر زبال سنگ ،نفت و گاز طبیعـی باعـ افـزایش
شدید گازهایی مانند دیاکسیدکربن در جو شده است .افزایش جمعیت کره زمین که باع تغییر کاربری زمـین ،تخریـب
جنگلها ،افزایش فعالیتهای کشاورزی و دامداری و تولید ضایعات جامد و مایع شده اسـت ،تبعـات مختلفـی بـه همـراه
داشته است .پدیدة تغییر آب و هوا یکی از این تبعات است .رشد جمعیت و پیشرفت تکنولوژی در قرن اخیر به رشد میزان
تقاضای حاملهای انرژی منجر شده است .انسانها با مصرف انرژی حاصل از سوختهای فسیلی و تولیـد بـیش از حـد
گازهای گلخانهای توازن انرژی زمین را به هم میزنند .ادامۀ روند افزایش میزان تقاضـا و مصـرف انـرژی در چنـد دهـۀ
آینده ،تغییر کاربری زمین ،گسترش فعالیتهای کشاورزی و دامداری و افزایش ضایعات جامد و مایع ،پدیدة گلخانـهای را
در جو زمین تشدید خواهد کرد .مدلهای جوی پیشبینی میکنند که تا سال  ،2100دمای کره زمین از  1تـا  3/5درجـه
سانتیگراد افزایش خواهد یافت که این مقدار بیش از تغییرات دمایی  10هـزار سـال گذشـته خواهـد بـود .تغییـرات آب و
هوایی و یا تغییر اقلیم یعنی هر تغییر مشخص در الگوهای مـورد انتظـار بـرای وضـعیت میـانگین آب و هـوایی ،کـه در
طوالنی مدت در یک منطقۀ خاص یا برای کل اقلیم جهانی رخ بدهد .اهمیت اقتصادی تغییرات اقلیمی معموال بهعنـوان
آن مقداری که آب و هوا در یک دورة مشخص بر روی مصرف انرژی تاثیرگذار است اندازهگیری میشـود .بـا توجـه بـه
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اینکه تغییرات اقلیمی بهطور مستقیم بر مصرف انرژی اثر میگذارد و تغییر مصرف انرژی نیز باع تغییر تولیـد ناخـالص
داخلی میشود ،بررسی رواب بین این متغییرها امری ضروری مـینمایـد .بـر ایـن اسـاس در ایـن فصـل تغییـر اقلـیم و
پیامدهای آن ،عوامل مؤثر در تغییر اقلیم ،بخشهای متاثر از تغییر اقلیم و آب و هوا و تغییرات آب و هوایی ،مورد بح و
بررسی قرار خواهد گرفت.
امروزه ،در نظریههای جدید رشد ،عالوه بر نهادههای کار و سرمایه ،انرژی نیز به عنوان یکی از نهادههای مهـم تولیـد در
بح های اقتصاد کالن مطرح است و تولید تابعی از نهادههای کار ،سرمایه و انرژی تلقی میشود؛ همچنین فرم بر این
است که بین میزان استفاده از این نهادهها و سطح تولید رابطهای مستقیم وجود دارد .از سوی دیگر ،مصرف انرژی تـابعی
معکوس از قیمت آن است و تغییر قیمت انرژی ،اثری مهم در مصـرف انـرژی و در نتیجـه در تولیـد ناخـالص ملـی دارد
(ملکی .)81 :1378 ،اگر چنین فرم شود که در تعیین عرضۀ کل در اقتصاد کالن ،نیروی کار ،متغیر و بقیه عوامل تولیـد
ثابت هستند ،در این صورت ،افزایش در قیمت انرژی و در نتیجه کاهش در تقاضا برای آن سبب میشـود کـه بهـرهوری
نیروی کار کاهش یابد و به دنبال آن منحنی تقاضا برای نیروی کار به سـمت چـپ منتقـل میشـود و در نتیجـه میـزان
اشتغال کاهش مییابد .با کاهش سطح اشتغال ،محصول ملی کاهش و قیمتها افزایش مییابد ،در ایـن حالـت منحنـی
عرضۀ کل به سمت چپ منتقل میشود؛ همچنین شوك قیمت انرژی میتواند سطح عمومی قیمتها را از طریق افزایش
در هزینه تولید افزایش دهد ،که در این صورت موجب کاهش در اجزای تشکیل دهندة تقاضای کـل میشـود و منحنـی
تقاضای کل در اقتصاد کالن را به سمت چپ منتقل و محصول ملی واقعی را کاهش میدهد (احمدیان.)53 :1378 ،
بهطور کلی واژة تغییرپذیری اقلیمی به تغییرات آب و هوایی حول مقدار متوس پارامترهای اقلیمی اطالق میشـود .ایـن
تغییرات که نسبتا کوتاهمدت هستند ،نمایانگر روند گرمایش یا سرمایش نبوده و از سالی به سال دیگر متفاوتاند .تغییرات
جهانی آب و هوا که ابلب از آن به گرمایش جهانی یاد میشود دارای اثرات پیچیده که شامل گرم شدن برخی منـاطق و
سرد شدن دیگران و بهطور عمومی افزایش میزان تغییرپذیری الگوهای آب و هوایی و یک موضوع عمده موردبح برای
تصمیم گیران سیاسی در سراسر جهان است .این تغییرات منجر به دگرگونی در وضـع آب و هـوا ،تغییـر توزیـع مکـانی و
زمانی بارش و نوع آن (جامد یا مایع) ،جریانات سطحی ،تبخیر ،تغذیه سفرة آب زیرزمینی و کیفیت آب شده و بهطور کلی
روند جدیدی را در اقلیم جهانی موجب میگردد .تغییر اقلیم باع میشود که برخی مناطق مرطـوبتـر و برخـی منـاطق
خشکتر گردند و شدت و تواتر حوادث خطرآفرین مانند سیالب و خشکسالی افزایش یابد ( & Harris Brain Roach

 .)Codur,2015امروزه مطالعات و پژوهشهای انجامگرفته در سطح دنیـا نشـان دادهاسـت کـه رونـد شـتابان توسـعۀ
اقتصادی و صنعتی در کشورهای جهان ،تا حدود زیادی به سطح مصرف حامـلهـای انـرژی ارتبـاط مـییابـد و انـرژی
بیشترین سهم را در فعالیتها و تجارت جهانی به خود اختصاص دادهاست .با بروز تکانههای نفتـی در سـال  1973کـه از
یک سو منجر به رکود اقتصادی کشورهای واردکنندهی نفت و از سوی دیگـر سـبب شـکلگیـری درآمـدهـای مـازاد در
اقتصادهای صادر کنندة نفت و نیز تغییر الگوی مصرف انرژی در آنهـا شـد ،نقـش و جایگـاه انـرژی در اقتصـاد اهمیـت
بیشتری یافته و بررسی چگونگی رابطۀ میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی مورد توجه پژوهشگران و سیاستگذاران قرار
گرفت (بهبودی و همکاران .)53 :1388 ،به طوریکه از انرژی به عنوان یک عامل کلیدی در کنار سرمایه ،نیروی کـار و
مواد اولیه برای رشد اقتصادی یاد میشود .بهعالوه ،افزایش تولید ناخالص داخلی سرانۀ افزایش تقاضا بـرای انـرژی را در
پی دارد .انرژی یک عامل حیاتی برای اقتصاد جهانی است ،زیرا این نهاده در تولید بیشتر کاالها نقش اساسـی دارد ،بـه-
طوری که وقفه در عرضۀ انرژی میتواند به منزلۀ یک شوك بزرگ برای اقتصاد باشد .استخراج ،تبـدیل و توزیـع انـرژی
موجب ایجاد زمینههای شغلی ،ارزش افزوده و در نتیجه رشد اقتصادی میشود .بهعالوه ،قیمتهای ثابت و پایین انـرژی
میتواند موجبات تسریع رشد اقتصادی را فراهم کند ،زیرا قیمتهای پایین انـرژی باعـ افـزایش درآمـد قابـل تصـرف
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مصرفکنندگان ،کاهش هزینههای بنگاهها و افزایش سود آنها میشود (.)Shahbaz et al, 2013:473
روش پژوهش
در این پژوهش ،برای شناسایی جهت و نوع ارتباط بین متغیرها در ابتدا از مدل علیت تودا-یاماموتو یا مدل خودرگرسیون برداری
تعمیمیافته برای کل کشور (با داده های سری زمانی) ،و در مرحلۀ بعد ،از علیت گرنجر برای بررسی رابطههای مذکور با استفاده از
دادههای تابلویی برای استانهای کشور استفاده شده است .در ادامۀ این قسمت به معرفی متغیرهای پژوهش و الگوی استفاده شده
پرداخته شده است.
الگوی خودرگرسیونی برداری ) :(VARالگوی VAR1به ارتباط متقابل بین متغیرهای سری زمانی در حین بررسی رفتار آنها
توجه میکند .این الگو به دلیل توجه به ارتباط متقابل بین متغیرها ،دارای کاربردهایی است که آزمون علیت گرنجری یکی از
اصلیترین آنهاست .آزمون مذکور مشخص میکند که آیا ارتباط بین متغیرها یکطرفه است یا دوطرفه؟ همچنین در صورت یکطرفه
بودن ارتباط جهت علیت را نیز مشخص میکند .ماهیت مدل VARسبب میشود تا تعداد زیادی پارامتر برآورد شود .به عنوان
مثال در الگویی با  nمتغیر و طول وقفه بهینه  ،kحداقل به تعداد

ضریب تخمین زده خواهد شد .این موضوع سبب دشوار

شدن تفسیر ضرایب و همچنین مشکل کم شدن درجۀ آزادی و نیاز به حجم نمونۀ زیاد را هم به همراه خواهد داشت و با توجه به
اینکه علیت گرنجری هم بر پایه الگوی رگرسیونی  VARقرار دارد بنابراین در انجام این آزمون با مشکل مذکور مواجه خواهیم
بود.
علیت تودا_ یاماموتو 2:تودا و یاماموتو ،برای بررسی رابطۀ علیت ،از یک مدل خودرگرسیون برداری تعدیلیافته استفاده کردند.
در این روش باید وقفه بهینه مدل خودرگرسیون برداری ( )mو ماکزیمم درجه مانایی
VARرا با تعداد وقفههای (
با فرم اینکه مجموع  mو

 )m +تشکیل داد ،مشروط بر اینکه شراط

) را مشخص کرد .سپس مدل

≥  mبرقرار باشد.

برابر  2باشد ،معادلۀ خودرگرسیون برداری به صورت تساویهای ( )1و ( )2خواهد بود:

()1

()2

آمارة آزمون مورد استفاده در این روش ،برای آزمودن فرم صفر ،آمارة والد با توزیع

مجانبی و درجه آزادی برابر با تعداد

محدودیتهای صفر است (صادقی و همکاران .)101 :1391 ،آمارهی آزمون مورد استفاده ،صرف نظر ازاینکه متغیرهای مدل مانا از
هر درجهای ،بیرهمجمع یا همجمع از هر درجهای باشند ،معتبر خواهد بود .مزیت این روش این است که ما را از لزوم اطالع داشتن
از ویژگیهای همجمعی سیستم بی نیاز میکند و تنها اطالع از درجۀ پایایی ماکزیمم متغیرها برای انجام این آزمون کفایت میکند
(آرمن و زارع .)67 :1388 ،در این پژوهش ،علیت متقابل بین متغیرهای مدل بهصورت دو به دو با هم و در قالب  9مدل مختل
تخمینزدهشده و الگوی کلی آن در جدول ( )1آوردهشدهاست.

)1 . Vector Auto Regression (VAR
2. Toda Yamamoto
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جدول شماره  .1الگوهای کلی تخمین زدهشده
مدل
()1
()2

علیت
انرژی-دی اکسید کربن
دما-دی اکسید کربن

()3

مصرف مصرف انرژی-دما

()4

مصرف انرژی بخش صنعت -دی
اکسید کربن
مصرف انرژی بخش صنعت-دما

()6

مصرف انرژی بخش کشاورزی-دما

()7

مصرف انرژی بخش کشاورزی-دی
اکسید کربن
مصرف انرژی بخش خانگی و
تجاری-دی اکسید کربن
مصرف انرژی بخش خانگی و
تجاری-دما

()5

()8
()9

رابطۀ تخمینزدهشدة متناظر
)CO2=f(CO2,Energy
Temperature=f(CO2,
)Temperature
)Energy =f(Energy, Temperature
Temperature=f(Energy,
)Temperature
Energyindustry=f(CO2,
)CO2=f(CO2, Energyindustry
)Energyindustry
)Energy=f(CO2,Energy
)CO2=f(CO2, Temperature

Temperature=f(Energyindustry,
)Temperature
Temperature=f(Temperature,
)Energyagriculture
)CO2=f(CO2, Energyagriculture

Energyindustry =f(Energyindustry,
)Temperature
Energyagriculture=f(Temperature,
)Energyagriculture
Energyagriculture=f(CO2,
)Energyagriculture

)CO=f(CO2, energypublic

)energypublic=f(CO2, energypublic

Temperature=f(Temperature,
)energypublic

Energypublic=f(Temperature,
)energypublic

بحث و یافتهها
با توجه به ادبیات موضوعی ،متغیرهای دما و بارش1به عنوان نماگرهای اقلیمی ،انتشار دیاکسیدکربن به عنوان آالینـده-
ای که مقصر اصلی تغییر اقلیم به شمار میآید ،انتخاب شدند .مصرف انرژی کل ،مصرف انرژی بخش کشاورزی ،صنعت،
خانگی و تجاری به صورت درصد تغییرات نسبت به سال گذشته (رشد مصرف انرژی) به صورت جداگانه به عنوان متغیـر
رشد مصرف انرژی وارد الگو شدند .کلیه متغیرهای یادشده ،به صورت سری زمانی ساالنه و در مقیاس کشوری در فاصلۀ
( 1971-2014دوره  44ساله) ،با تاکید بر دسترسی بر دادهها از منبع دادههای بانک جهانی استخراج گردیدند .با توجه بـه
عدم دسترسی به دادههای بلندمدت بارش و نقص در دادهها ،این متغیر از الگوی تودا-یاماموتو حـذف شـد .در جـدول 2
آمار توصیفی متغیرهای سری زمانی در مقیاس کشور نشان داده شده است.
جدول شماره  . 2آمار توصیفی متغیرهای سری زمانی استفاده شده در مدل علیت تودا -یاماموتو ()2014-1971
رشد مصرف انرژی
رشد مصرف انرژی رشد مصرف انرژی
رشد مصرف
گازهای
دما
معیار /متغیر
بخش خانگی و تجاری
بخش صنعت
بخش کشاورزی
انرژی
گلخانهای
میانگین2
6/8318
3/3797
5/3236
1622/991
363311/5 17/4075
میانه3
7/3250
3/7950
4/7300
1432/614
328408/2 17/4100
4
21/4200
24/5000
24/4200
3023/490
650956/8 18/9100
بیشینه
5
-8/6100
-12/3000
-11/8500
541/4850
150900/3 15/4900
کمینه
انحراف استاندارد6
7/0145
7/2262
8/9464
738/5067
166471/5
0/7363
جارك-برا7
0/3091
2/4624
0/7876
3/7333
4/4590
0/7498
0/8567
0/2919
0/6744
0/1546
0/1075
0/6873
احتمال آماره

 . 1دما و بارش ،از مهمترین شاخصهای آب و هوایی هستند که وضعیت کلی هوا را نشان میدهند و کمتر دستخوش تغییر واقعمیگردند و در پژوهشهای
مستقل از زمان فرم میشوند(رحیمی و همکاران.)1392 ،
2 . Mean
3 . Median
4 . Maximum
5 . Minimum
6 . Standard deviation
7 . Jarque-bera
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علیت گرنجر با دادههای تابلویی استانی :در قسمت دوم از پژوهش ،بر تحلیل علیت انرژی-تغییـر اقلـیم در اسـتانهای
کشور پراخته شده است .با توجه به اینکه علیت تودا-یاماموتو تنها برای دادههای سری زمانی قابل اجرا است ،به منظـور
پژوهش این ارتباط از علیت گرنجر استفاده شده است .فرم ساختاری الگوی علیـت بـرای دادههـای اسـتانی بـه صـورت
مجموعه تساویهای ( )3تا ( )6قابل ارائه است:
()3
()4
()5
()6

در این الگو W ،رشد مصرف انرژی با مقیاس درصد است ،و  Eنماگرهای اقلیمی (دما و بارش) هستند.
 εجمله خطا α ،و βضرایب مدل هستند.
معادلۀ  3و  ،4تاثیر مصرف انرژی را بر متغیرهای اقلیمی نشان میدهد .اگر قدرت تشریحی و برآورد الگوی ( )4بهصورت
معنیداری ،بهتر از الگوی ( )3باشد میتوان نتیجه گرفت که مصرف انرژی بر متغیرهای تغییر اقلیم تأثیر داشته است.
معادلۀ  5و  ،6تأثیر متغیرهای تغییر اقلیم را بر مصرف انرژی نشان میدهد .اگر قدرت تشریحی و برآورد الگـوی ( )6بـه-
صورت معنیداری بهتر از الگوی ( )5باشد ،میتوان نتیجه گرفت که متغیرهای تغییر اقلیم بر مصرف انرژی تـأثیر داشـته
است.
در جدول  3آمار توصیفی متغیرهای تابلویی ،به صورت سـاالنه و در مقیـاس اسـتانی در طـی دورة زمـانی 1394-1371
نشان داده شده است .دادههای استانی مورد استفاده در الگـوی علیـت گرنجـر از دادههـای مرکـز آمـار ایـران اسـتخراج
گردیدند.
جدول شماره  .3آمار توصیفی مربوط به متغیرهای استفاده شده در مدل علیت گرنجر ()1394-1371
استانهای با دمای بیشتر از میانگین کشوری
کل استانها
معیار /متغیر
انرژی
دما
بارش
انرژی
دما
بارش
13800000
19/7928
247/4596
15929930/3
16/6559
365/5872
میانگین
11000000
18/5041
187/35
11000000
16/3875
281/8
میانه
75300000
27/6416
996/7
75300000
27/6416
1934/2
بیشینه
1055668
14/3333
9/3
214489
6/2333
9/3
کمینه
17100000
3/5365
185/6511
14232817/88
4/3115
322/8735
انحراف استاندارد

پایایی و آزمون ریشۀ واحد :در مدلسازی اقتصادسنجی سریهای زمانی بـرای پرهیـز از رگرسـیون کـاذب مـیبایسـت
وضعیت مانایی متغیرهای سری زمانی مورد بررسی قرار گیرد .با توجه به ماهیت سری زمانی متغیرهای بـه کـار رفتـه در
روش علیت تودا-یاماموتو و نیاز به اطالع از درجه پایایی متغیرها و وقفه بهینـه نیازمنـدیم ،از ایـنرو ابتـدا بـا اسـتفاده از
آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته ( ،)ADF1پایایی متغیر های آزمون شده است .نتایج ایـن آزمـون در جـدول 4
)1 . Augmented Dicky Fuller test (ADF
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خالصه شده است.
جدول شماره  .4نتایج آزمون ریشه واحد برای تعیین رتبۀ همجمعی متغیرها
آماره
مقادیر بحرانی
متغیر
آزمون
در سطح معنی داری
%1
%5
% 10
-5/8376
-4/1923
-3/5207
-3/1912
گازهای گلخانهای
-8/1607
-4/1923
-3/5207
-3/1912
مصرف انرژی کل
-5/1875
-4/1864
-3/5180
-3/1897
دما
-5/4052
-4/1864
-3/5180
-3/1897
رشد مصرف انرژی در بخش صنعت
-5/5345
-4/1864
-3/5180
-3/1897
رشد مصرف انرژی در بخش کشاورزی
-5/6072
-4/1864
-3/5180
-3/1897
رشد مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری

نتیجه
مانا )I(1
مانا )I(1
مانا )I(0
مانا )I(0
مانا )I(0
مانا )I(0

نتایج آزمون مانایی متغیرها نشان دادند که برخی متغیرها در سطح و برخی دیگر بعد از یک تفاضل با وجود عرم از مبدا
و روند مانا هستند .بهعبارت دیگر همه سریهای مورد استفاده در تحقیق I(0) ،و ) I(1هستند؛ بنابراین تعداد وقفـههـای
اضافی در مورد الگوی رگرسیونی  VARبرابر با یک خواهد بـود ) .(dmax=1بنـابراین ،بـرای بررسـی رابطـهی علیـت
مصرف انرژی-انتشار دی اکسید کربن-متغیرهای اقلیمی ،برای کشور از یک مدل خودرگرسیون برداری با فرم تعداد 2
وقفه و از معادالتی نظیر معادالت زیر استفاده شده است (چهارمحالی و خدایی.)149 :1383 ،
علیت گرنجر برای دادههای استانی :با توجه به اینکه علیت تودا-یاماموتو تنها برای دادههای سـری زمـانی قابـل اجـرا
است ،برای بررسی علیت دوطرفه بین متغیرهای تغییر اقلیم و مصرف انرژی در اسـتانهـای کشـور در طـی دورة مـورد
بررسی(که شامل دادههای پنل است) از آزمون علیت گرنجر استفاده شد که در این علیت ابتدا مانایی متغیرها برای داده-
های استانی مورد آزمون قرار گرفت و سپس وقفۀ بهینه انتخاب گردید و تخمین انجامشد.
آزمون مانایی دادهها :همانطورکه پیشتر نیز ذکر شد ،در ابتدا جهت حصول اطمینان از رگرسیون بیرکـاذب و بـهدسـت
آوردن نتایج قابل اطمینان ،الزم است مانایی متغیرها مورد استفاده در مدل رگرسیونی مورد آزمـون قـرار گیرنـد .در ایـن
پژوهش برای بررسی مانایی متغیرهای دادههای تابلویی از آزمون آیم ،پسران و شین ) (IPSاستفاده گردید .فرضیه صفر
این آزمون ،وجود ریشه واحد و یا ناپایایی را نشان میدهد .با توجه به تفاوت اقلیمی و دمایی در اسـتانهـای کشـور ،بـه
منظور مقایسه بهتر نتایج بهدستآمده از علیت گرنجر برای استانها ،دو دسته علیت بررسی شد .در مرحلۀ اول کل استان
های کشور بررسی شدند .در مرحلۀ بعدی از دمای کل استان های کشور میانگین گرفته شد و استانهای با دمای بـاالتر
از میانگین نیز علیت بررسی گردید .نتایج آزمون ریشه واحد ،در جدول ( )5و ( )6نشان داده شده است.

متغیر
انرژی
بارش
دما

جدول شماره  .5نتایج آزمون ریشۀ واحد برای متغیرهای کل استانها
P-value
مقادیر بحرانی
آماره محاسباتی
t-bar
% 10
%5
% 1 z-t-tilde-bar t-tilde-bar
0/0294
-1/690
-1/730 -1/820
-1/8889
-1/6952
-1/9089
0/0000
-1/690
-1/730 -1/820
-12/1795
-3/2086
-4/4754
0/0000
-1/690
-1/730 -1/820
-11/0650
-3/0447
-3/9972

نتیجه
مانا در سطح
مانا در سطح
مانا در سطح
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جدول
متغیر
t-bar
انرژی
بارش
دما

-2/3140
-4/4414
-3/9361

شماره  .6نتایج آزمون ریشه واحد برای استانهای با دمای باالتر از میانگین کشوری
P-value
نتیجه
مقادیر بحرانی
آماره محاسباتی
z-t-tildet-tilde-bar
% 10
%5
%1
bar
مانا در سطح
0/0016 -2/450
-2/530 -2/690
-2/9480
-2/0305
مانا در سطح
0/0000 -1/820
-1/900 -2/070
-8/4340
-3/1715
مانا در سطح
0/0000 -1/820
-1/900 -2/070
-7/7779
-3/0351

نتایج آزمون مانایی ،برای متغیرهای استانی نشان از رد فرضیه صفر دارد ،که بیـانگر نداشـتن ریشـه واحـد و یـا مانـایی
متغیرها در سطح است.
در این پژوهش برای بررسی رابطۀ مصرف انرژی ،آالینده دی اکسیدکربن و تغییرات اقلیم در ایران از روش-های علیـت
تودا-یاماموتو و و در استانهای کشور ،از علیت گرنجر استفاده شده است .در علیت تودا-یاماموتو ابتدا به بررسـی مانـایی
متغیرها پرداخته میشود و سپس الگوهای کلی تخمین و با استفاده از آماره شوارتز-بیزین وقفۀ بهینه تعیین میشود و در
نهایت با استفاده از آزمون والد علیت بررسی میشود .در علیت گرنجر ابتدا مانایی متغیرها بررسی و وقفه بهینـه تعیـین و
تخمین مدل علیت گرنجر ارائه میگردد.
تعیین وقفۀ بهینه با استفاده از معیار شوارتز-بیزین :برای بررسی رابطۀ علیت بین متغیرهای این پژوهش ،بایستی برای
هر یک از مدلهای ارائه شده در بخش قبلی وقفۀ بهینه تعیین شود .نتایج تعیین وقفـۀ بهینـه در جـدول ( )7ارائـه شـده
است .قابل ذکر است که طول وقفۀ بهینه در آزمون ریشه واحد  ADFبر اساس معیار اطالعاتی شوارتز-بیـزین ()SBC
انتخاب شده است.
جدول شماره  .7نتایج انتخاب وقفۀ بهینه با استفاده از معیار شوارتز-بیزین
تعداد
وقفه
0
1
2
3
4
5
6
تعداد
وقفه
0
1
2
3
4
5
6
تعداد
وقفه
0
1
2
3
4

اآماره شوارتز-بیزین )(SBIC
مصرف انرژی-دما

مصرف انرژی بخش کشاورزی-دی اکسید کربن

مصرف انرژی-دی اکسید
کربن
39/8446
*35/1055
35/3596
35/5920
35/9384
35/1781
35/4032
مصرف انرژی بخش خانگی و
تجاری-دی اکسید کربن
33/6375
*30/1162
30/3679
30/6300
30/8611
31/1875
31/5226
دی اکسید کربن-دما

17/3461
*13/4385
13/7423
14/0740
14/2190
14/2313
14/5646
مصرف انرژی بخش خانگی و تجاری-دما

34/0177
*30/6783
30/9377
30/2668
31/5133
31/7620
32/0827
مصرف انرژی بخش صنعت -دی اکسید کربن

8/6516
*8/3795
8/6441
8/7843
9/0035
9/2107
9/5447
مصرف انرژی بخش کشاورزی-دما

33/5896
*30/2622
30/6072
30/9346
31/2137
31/3859
31/5861
مصرف انرژی بخش صنعت-دما

41/58890
*41/22185
41/28845
41/57796
41/38741

9/1248
*8/7334
9/0321
9/2909
9/3913

8/6963
*8/4305
8/7371
8/8735
8/9683
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9/0049
9/2104

9/7378
10/0331

41/47623
41/57689

5
6

، یک وقفه انتخاب و با استفاده از این وقفه بهینـه، تعداد وقفۀ بهینه برای مدلها، )7( بر اساس نتایج ارائه شده در جدول
. تخمین زده شدVAR مدل
)یاماموتو-نتایج آزمون والد (علیت تودا

 نشـان، فرضیه صفر آزمـون والـد. آزمون والد انجام میشود، تخمین زده شدهVAR  برای هر کدام از الگوهای،در ادامه
 وجود علیـت و جهـت آن را نمیتـوان رد، در صورت معنیداری این آماره.دهنده فرم بودن ضرایب با وقفه بهینه است
.) خالصه شده است8(  نتایج این آزمون برای هر الگو در جدول.کرد
)یاماموتو- نتایج آزمون والد (علیت تودا.8 جدول شماره
متغیر تاثیرپذیر

متغیر تاثیرگذار

آماره آزمون
والد
2/1442
5/8830
0/5570

Pvalue

%90 سطح معنیداری

0/1431
0/0153
0/4555

CO2......Energy
Energy → CO2
Temperature…
Energy
Energy…
Temperature
Temperature
…
CO2
CO2…
Temperature
CO2…
Energy
industry
Energy industry…
CO2
Temperature…
Energyindustry
Energyindustry…
Temperature
Temperature
→
Energy agriculture
Energy agriculture
… Temperature
CO2….Energy
agriculture
Energy
agriculture…. CO2
CO2…
Energy
public
Energy public …
CO2
Temperature
→Energy public
Energy public ….
Temperature

Energy
CO2
Energy

CO2
Energy
Temperature

Temperature

Energy

0/0002

0/9864

CO2

Temperature

0/1122

0/3766

Temperature

CO2

0/3442

0/5572

Energy industry

CO2

1/2810

0/2577

CO2

Energyindustry

0/4110

0/5214

Energyindustry

Temperature

0/9549

0/3285

Temperature

Energyindustry

0/1271

0/7214

Energy
agriculture
Temperature

Temperature

11/2804

0/0008

Energy
agriculture
CO2

2/1585

0/1418

0/0324

0/8571

0/0240

0/8768

Energy public

Energy
agriculture
CO2

0/9337

0/3339

CO2

Energy public

0/2823

0/5951

Energy public

Temperature

4/7889

0/0268

Temperature

Energy public

0/9801

0/3222

Energy
agriculture
CO2

%95 علیت در سطح معنیداری
CO2......Energy
Energy → CO2
Temperature… Energy

مدل
1 مدل
2 مدل

Energy… Temperature
Temperature … CO2

3 مدل

CO2… Temperature
CO2….Energyindustry

4 مدل

Energy industry… CO2
Temperature…
Energyindustry
Energyindustry…
Temperature
Temperature → Energy
agriculture
Energy agriculture …
Temperature
CO2… Energy agriculture

5 مدل

6 مدل

7مدل

Energy agriculture… CO2
CO2… Energy public

8 مدل

Energy public … CO2
Temperature
→Energy
public
Energy
public
…
Temperature

9 مدل

.→ و … به ترتیب نشان دهندۀ وجود (و جهت) و عدم وجود علیت است

نتایج تحلیل علیت متغیرها نشان میدهد که علیتی یک طرفه و معنیدار از تغییر اقلیم به سمت مصرف انرژی در بخـش
کشاورزی و بخش عمومی در جدول(که مجموع مصرف انرژی بخش خـانگی و تجـاری مـیباشـد) و همچنـین علیتـی
-یک¬طرفه از سوی مصرف انرژی به سمت انتشار گازهای گلخانهای در سطح کل کشور وجود دارد اما در مـابقی مـدل
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های تخمین زده شده علیت معنیدار بین متغیرها یافت نشد.
انتخاب وقفۀ بهینه برای انجام علیت گرنجر

در این قسمت ،مدل علیت گرنجر با وقفههای مختل براورد شد .انتخاب وقفه بهینه با توجه به معیـار آکائیـک ،انتخـاب
میشود .کمترین مقدار آکائیک به عنوان معیاری برای انتخاب تعداد وقفه بهینه استفاده میشود .نتایج برآورد مدل و تعداد
وقفه بهینه انتخاب شده ،در جدول ( )9و ( )10گزارش شده است.
جدول شماره  .9علیت گرنجر برای کل استانها
انرژی و دما
بارش و انرژی
انرژی و بارش
مدل
6
6
6
تعداد وقفه
5/7160
3/2929
5/2929
آماره z-bar
p-value
0/000
0/000
0/000
انرژی
بارش
انرژی
متغیر تاثیرگذار
دما
انرژی
بارش
متغیر تاثیرپذیر
بارش→ انرژی انرژی→ بارش دما→ انرژی
نتیجه

دما و انرژی
6
10/5145
0/000
دما
انرژی
انرژی→ دما

نتایج بررسی علیت گرنجر برای کل استانها ،نشاندهندة علیت دوطرفۀ انرژی و بارش و انرژی و دما هستند .به عبـارت
دیگر بین انرژی و معیارهای تغییر اقلیم ،علیت دوطرفه برقرار است.
جدول شماره  .10علیت گرنجر برای استانهای با دمای باالتر از میانگین
دما و انرژی
انرژی و دما
بارش و انرژی
انرژی و بارش
مدل
6
6
6
6
تعداد وقفه
11/118
4/1448
3/7614
5/7400
آماره z-bar
p-value
0/000
0/000
0/000
0/000
دما
انرژی
بارش
انرژی
متغیر تاثیرگذار
انرژی
دما
انرژی
بارش
متغیر تاثیرپذیر
بارش→ انرژی انرژی→ بارش دما→ انرژی انرژی→ دما
نتیجه

نتایج براورد الگوی علیت گرنجر برای دادههای تابلویی استانهای با دمای باالتر از میانگین نیـز ،نشـان از وجـود علیـت
دوطرفه بین مصرف انرژی و معیارهای انتخاب شده برای تغییر اقلیم دارد.
نتیجهگیری
بـه یک
یـک
زمـین به
شـدن ز مین
گـرم شدن
در این پژوهش با توجه به اینکه در حال حاضر مصرف انرژی رو به افزایش است و مسئلۀ گرم
مصـرف بیبیشـتر
شتر
بحران بزرگ جهانی تبدیل شده ،پرسشی که مطرح میشود این است که چه رابطهای بین تغییر اقلیم و م صرف
انرژی وجود دارد آیا تغییر مصرف انرژی باع تغییر اقلیم (تغییر دما و بارش) خواهد شد یا تغییر اقلیم باع تغییر مصرف
ها از
خشهـا
دیگـر ببخـش
صاد و دی گر
اقتصـاد
پذیری اقت
اثرپـذیری
سـنجش ممیـیزان اثر
انرژی شده است ،از این رو انجام تحقیقاتی در زمینۀ بررسی و سنجش
عوامـل
مل
کنتـرل عوا
یز کن ترل
یرات و ننیـز
تغییـرات
ین تغی
تغییرات آب و هوا بهمنظور اقدام بهموقع در ایجاد سازگاری در زمینههای مختل با اایـن
بررسـی
سی
موضـوع و برر
تشدید کننده ضروری است؛ لذا با توجه به شرای زیست محیطی و نیز اقتصادی ایران پرداختن به این مو ضوع
تاثیر تغییرات آبو هوا بر یکی از مؤلفههای مهم اقتصادی یعنی مصرف انرژی در بخشهای مختل صنعت ،ککشـاورزی،
شاورزی،
خانگی و تجاری ضرورت دارد .این پژوهش بر آن بود تا علیت تغییرات اقلیم و مصرف انرژی در بخشهای اصلی اقتصاد
اسـتفاده قـرار
قرار
مـورد ا ستفاده
اهـداف مورد
و همچنین علیت متقابل تغییرات اقلیمی و رشد اقتصادی را بررسی کند .مدلی که برای این ا هداف
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ایـن مـدل
مدل
باشـد .در ا ین
میبا شد.
اسـت ،مـی
گرفت مدل علیت تودا-یاماموتو که یک نوع خودرگرسیون برداری) (VARتعدیلیافته ا ست،
گرفتـته شده،
شـده،
علیت متقابل مصرف انرژی بخشهای اصلی اقتصاد و متغیرهای اقلیمی که در این مدل دما و  co2در نظر گرف
بررسی گردید؛ همچنین برای بررسی رابطۀ علیت استانهای با دمای باالتر از متوس از علیت گرنجر استفاده گردید کـه
که
علیت متقابل مصرف انرژی و دما و بارش برای استانهای با دمای باالتر از متوس بررسی شد .ابتدا مانایی متغیرها مورد
معیـار
یار
ستفاده از مع
آزمون قرار گرفت و سپس در علیت تودا-یاماموتو با استفاده از معیار شوارتز-بیزین و در علیت گرنجر با ااسـتفاده
آکائیک وقفه بهینه تعیین گردید و آزمون والد برای علیت تودا-یاماموتو انجام گرفت.
بررسی مرور ادبیات موضوع ،بهویژه تحقیقات خارجی نشان از پذیرفته شدن تاثیر انتشار  co2بر دما دارد .بر اساس ننتـایج
تایج
بـا ننتـایج
تایج
راسـتای با
هـم را ستای
جه ه
نتیجـه
ین نتی
ست .اایـن
برقـرار نینیسـت
به دست آمده از این پژوهش ،بین انتشار  co2و دما در ایران علیتی بر قرار
شار
انتشـا
علیـت انت
ضایی عل یت
تحقیقات پیشین ایران نیز هست .قویدل رحیمی و همکاران( )63 :1392در تحقیق خود در بررسی ففضـ
ضی از
شور در بعبعضـی
شینه ککشـور
 co2و نوسانات دمای در استانهای ایران ،نشان دادند که اثر  co2موجود در جو بر دماهای بیبیشـینه
ایستگاهههای هواشناسی ،اثری محسوس نداشته است و در برخی از ایستگاهها مانند ایستگاه انزلی ،حتی اثری مع کوس
کـوس
عـاملی بـرای
برای
نوان عاملی
به ععنـو
تـوان  co2را بـه
می توان
نابراین ننمـی
داشته است ،یعنی با افزایش بلظت  co2دما کاهش یافته است؛ ببنـابراین
شور) و بین
بـین
منطقـه-ککشـور)
گرمایش و تغییر اقلیم در ایران قلمداد کرد .نیاز است که در این رابطه ،تحقیقات چند الیه(جهان-منط قه
رشته ای صورت گیرد .بین دما و مصرف انرژی کل کشور و بخش صنعت علیتی برقرار نیست .این نتیجه از جهتی ،مؤید
سطح کـل
کل
نتیجه نبود علیت بین انتشار  co2و دما نیز هست .در برخی تحقیقات بررسی علیت مصرف انرژی co2 -در سـطح
کشور ،نشانگر علیت یک طرفه از مصرف انرژی کل کشور به سوی  co2است .به عبارت دیگر ،افزایش مصرف اانـرژی،
نرژی،
 co2را افزایش میدهد.
طرس و
شود .ففطـرس
مـیشـود.
شار  co2می
انتشـار
بهبودی و همکاران ( )35 :1390نشان دادند که مصرف انرژی در ایران ،سبب افزایش انت
براتی ( )49 :1390کیفیت انرژی و سوخت مورد استفاده در اقتصاد و کارایی را مورد تاکید قرار دادند .نتایج تحقیق مـذکور
مذکور
شـده ااسـت.
ست.
یز شده
نشان میدهد کیفیت سوخت مصرفی بهویژه در نیروگاهها و صنعت ،نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه بدتر ننیـز
مکـاران( )61 :1393در
گی و هم کاران(
شـیعهبیبیگـی
ند .شیعه
کیفیت نازل انرژی در کنار عدم توجه به کارایی ،انتشار  co2را تشدید می ککنـد.
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که افزایش دما ،اثری منفی بر بازدهی نیروگاهها خواهد داشت .در واقع با افزایش دما،
تولید انرژی با هزینۀ نهایی و آالیندگی بیشتری تولید خواهد شد.
بـه سـوی
سوی
بین دما و مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران علیت دو طرفه برقرار نیست و تنها علیتی یک طرفه از دما به
ناهی و ااسـماعیل
سماعیل
یق پپنـاهی
تحقیـق
مصرف انرژی در بخش کشاورزی برقرار است .نتیجۀ به دست آمده با نتایج به دستآمده از تحق
اقلیمـمی)،
درجانی ( )22 :1395همراستاست .نتایج پژوهش نشان میدهد ،افزایش دما و کاهش بارش(به عنوان نماگرهای اقلی
بخش های اقتصادی استانها که بیشترین ارتباط مقابل با بخش کشاورزی دارند را تحت تاثیر قرار می دهد.
عی و
زراعـی
فصـل زرا
موعـد ف صل
به عالوه اینکه ،تغییرات اقلیمی و به طور ویژه افزایش دما و نوسانات دمایی ،سبب آباز زودتر از مو عد
استحصـال
صال
بـه استح
توان به
میتـوان
هـا ،مـی
یت ها،
فعالیـت
گستردهتر شدن بازة فعالیت و عملیات کشاورزی میشود ،به عنوان نمونهای از این فعال
عی را
زودهنگام آبهای زیرزمینی اشاره کرد .به عنوان نتیجه گیری کلی میتوان گفت ،تغییر اقلیم ،استفاده از منابع طبیبیعـی
علیـت
یت
تنهـا عل
نیز شدت میبخشد .بین دما و مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری ایران علیت دو طرفه برقرار نیست و تن ها
یکطرفه از دما به سوی مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری برقرار است .نتیجۀ به دست آمده از پژوهش ابونوری و
همکاران( )1395نیز تاثیر افزایش دما بر افزایش مصرف انرژی در بخش خانگی را تایید می کند .برآوردهای این پژوهش
هـای بـابا
نشان از افزایش  0/37درصدی مصرف انرژی در بخش خانگی در اثر افزایش یک درصدی دما دارد .برای استان های
طه بـرای
برای
رابطـه
ین راب
جود دارد و اایـن
دمای باالتر از متوس علیت دو طرفه و قویتری بین مصرف انرژی و نماگرهای اقلیمی ووجـود
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که در
اقلیمـی کـه
یرات اقلی می
تغییـرات
استان های با دمای باالتر از میانگین قوی تر است .نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بـابا تغی
لی بـین
بین
طۀ ععلـی
رابطـۀ
کشور ایران (که معادل با افزایش دما و کاهش بارندگی است)  ،مصرف انرژی افزایش مییابد ،اما نبود راب
مختلـ دارد .ننتـایج
تایج
های مخت ل
دما و مصرف انرژی در کل کشور ،نشان از تاثیر متفاوت تغییر اقلیم بر مصرف انرژی در استانهـای
این پژوهش بر این نکته تاکید میکند که عالوه بر کالننگری ،بایستی به تغییر اقلیم نگاهی استانی نیز داشت ،در واواقـع،
قع،
اقلیم متفاوت استانها ،سیاستگذاری های مختل را نیز میطلبد.
بنابر نتایج به دستآمده پیشنهاد میشود:
 به منظور کاهش آالیندههای زیستمحیطی افزایش کارایی و بهبود کیفیت انرژی مورد بررسی قرار گیرد.
پاك و
نرژی پـاك
شتر از اانـر
اسـتفاده بیبیشـتر
جهـت ا ستفاده
هـایی در ج هت
حرك هایی
ارائـه ممحـرك
 بهینهسازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی و ارا ئه
تجدیدپذیر در این بخش مورد بررسی قرار گیرد.
انـرژی های
هـای
سهم ا نرژی
افـزایش سـهم
کشـور ،ا فزایش
انـرژی ک شور،
تولیـد ا نرژی
 به نظر می رسد ،با توجه به بالب بودن نقش سوخت فسیلی در تول ید
تجدیدپذیر الزم وضروری است.
 سیاستگذاری برای کاهش اثرات تغییر اقلیم ،به صورت استانی و با توجه به اقلیم استان مورد نظر انجام شود.
 در تحقیقات اقتصادی آینده ،تغییر اقلیم در کشور به صورت چندالیه مطالعه و بررسی شود.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
منابع
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

)9
)10

آرمن ،سید عزیز و زارع ،روحاهلل ( )1388مصرف انرژی در بخشهای مختل و ارتباط آن با رشد اقتصادی در ایران؛ تحلیـل
علیت بر اساس روش تودا و یاماموتو ،پژوهشنامۀ مطالعات اقتصاد انرژی ،شماره  ،12صص.67-92.
ابونوری ،اسماعیل و الجوردی ،حسن ( )1395برآورد کشش مصرف برق خانگی نسبت به تغییـرات دمـا ،سـومین کنفـرانس
بینالمللی برق.
احمدیان ،مجید ( )1378اقتصاد نظری و کاربردی نفت ،چاپ اول ،تهران :دانشکده تربیت مدرس ،پژوهشکدة اقتصاد.
اسکندری ،جعفر صادق ( )1390تأثیر تغییر اقلیم بر اقتصاد (تجارت و بازرگانی) ارومیه ،همایش ملی تغییر اقلیم و تأثیر آن بـر
کشاورزی و محی زیست.
بهبودی ،داوود؛ اصغرپور ،حسین؛ قزوینیان ،محمد حسن ( )1388شکست ساختاری و مصرف انرژی و رشد اقتصـادی ایـران،
فصلنامۀ پژوهشهای اقتصادی ،شماره  ،3صص.53-84 .
بهبودی ،داوود؛ کیانی ،سیمین؛ ابراهیمی ،سعید ( )1390رابطه علی انتشـار دیاکسـیدکربن ،ارزش افـزودة بخـش صـنعت و
مصرف انرژی در ایران ،پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران ،شماره  ،1صص.33-53 .
بهبودی ،داوود؛ فالحی ،فیروز؛ برفی گلعـذانی ،اسـماعیل ( )1389عوامـل اقتصـادی اجتمـاعی مـوثر بـر انتشـار سـرانۀ دی
اکسیدکربن در ایران ،مجله تحقیقات اقتصادی ،شماره  ،90صص.1-17 .
پناهی ،حسین و اسماعیل درجانی ،نجمه ( )1399بررسی اثر گرمایش جهانی و تغییـرات اقلیمـی بـر رشـد اقتصـادی(مطالعه
موردی :استان های ایران طی دوره  ،)1380-1390فصلنامه علوم و تکنولوژی محی زیست ،دوره  ،22شماره  ،1صص-88.
.79
چهارمحالی ،علی اکبر و خدایی ،محمد ( )1383رابطۀ علیت بین هزینههای جاری دولت و درآمدهای مالیاتی طی سـالهـای
 1382-1350در ایران ،پژوهشنامۀ اقتصادی ،شماره  ،4صص.166-149 .
قویدل رحیمی ،یوس ؛ فرج زاده اصل ،منوچهر؛ صالحیان ،مسعود ( )1397تحلیل نقش گـاز دی اکسـید کـربن در نوسـانات
دمای حداکثر فصلی ایران ،فصلنامه جغرافیا و برنامهریزی ،دوره  ،22شماره  ،63صص.203-223.

عسکری و جهانگیری  /بررسی علیت متقابل تغییر اقلیم و مصرف انرژی ...

)11

)12
)13
)14
)15

)16
)17
)18

)19

)20
)21
)22

105

شیعهبیگی ،اندیشه؛ عباسپور ،مجید؛ سلطانیه ،محمد؛ حسینزاده لطفی ،فرهاد؛ عابدی ،زهـرا ( )1393ارزیـابی تغییـر اقلـیم و
پیشبینی اثر آن بر عملکرد و مصرف سوخت نیروگاههای حرارتی ایران در دهۀ آینده ،علوم و تکنولوژی محی زیست ،دوره
 ،16شماره  ،61صص.1-12.
صادقی ،سید کمال و فشاری ،مجید ( )1391برآورد رابطه بلندمدت بین صادرات و شاخصهای کیفیت محی زیست؛ مطالعه
موردی ایران ،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران ،دوره  ،15شماره  ،44صص.67-83.
صادقی ،سیدکمال؛ متفکر آزاد ،محمدعلی؛ پورعبادالهان کویچ ،محسن؛ شـهباززاده خیـاوی ،اتابـک ( )1391رهیافـت آزمـون
علیت تودا_ یاماموتو ،فصلنامه اقتصاد محی زیست و انرژی ،شماره  ،40صص.101-116 .
فطرس ،محمدحسن و براتی ،جواد ( )1389تجزیۀ انتشار دیاکسیدکربن ناشی از مصرف انرژی به بخشهای اقتصادی ایران؛
یک تحلیل تجزیهی شاخص ،فصلنامۀ مطالعات اقتصاد انرژی ،شماره  ،28صص.49-73 .
ظهرابی ،نرگس؛ مساح بوانی ،علیرضا؛ تلوری ،عبدالرسول؛ صدقی ،حسین ( )1392آشکارسازی تغییر اقلیم و نسبت دهـی آن
به گازهای گلخانهای با استفاده از مدل گردش عمومی اقیانوس-اتمسفر و توزیـع نرمـال دو متغیـره در حـوزه آبریـز کـارون
بزرگ ،مجله تحقیقات منابع آب ایران ،سال ،9شماره  ،2صص.1-8.
عزیزی ،قاسم؛ کریمی احمدآباد ،مصطفی؛ سبکخیز ،زهرا ( )1384روند دمایی چند دهـۀ اخیـر ایـران و افـزایش  co2جـو،
نشریه علوم جغرافیایی ،شماره  ،5دوره  ،4صص.27-45 .
علیجانی ،بهلول؛ روشنی ،احمد؛ پرك ،فاطمه؛ حیدری ،روحاهلل ( )1391روند تغییرپذیری فرینهای دما با استفاده از شاخص-
های تغییر اقلیم در ایران ،مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی ،دوره ،1شماره  ،2صص.17-28.
گزارش دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا ( )1392گزارش موجودی انتشار گازهای گلخانهای بخش انرژی ،سومین گزارش ملی
تغییر آب و هوا جهت ارانه به دبیرخانه کنوانسیون ) ،(UNFCCCتهران ،دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا به گـزارش دفتـر
طرح ملی تغییر آب و هوا.
گزارش دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا ( )1393سومین گزارش ملی تغییر آب و هـوا جهـت ارائـه بـه دبیرخانـه کنوانسـیون
) .(UNFCCCتهران ،دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا ،بخش چهارم ارزیابی آسیبپذیری و سازگاری ،زیر بخـش ارزیـابی
آسیبپذیری اقتصادی بخش کشاورزی کشور از تغییر اقلیم.
ملکی ،رضا ( )1378بررسی رابطهی علیت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران .مجله برنامـه و بودجـه ،شـماره ،89
صص.81-121 .
مؤسسه بینالمللی مطالعات انرژی ( )1385ترازنامه هیدروکربوری سال .1385
وارثی ،حمیدرضا و محمدی ،بختیار ( )1386نقش عوامـل انسـانی در تغییـرات اقلیمـی و ارزیـابی اثـرات آن ،مجلـه فضـای
جغرافیایی ،شماره  ،20سال  ،7صص.131-152.

23) Akhmat, G. & Zaman, K. & Shukui, T. & Sajjad, F. (2014) Does energy consumption
contribute to climate change? Evidence from major regions of the world, Renewable and
Sustainable Energy Reviews, Vol.36, pp.123-134.
24) Harris, J.M. & Roach, B. (2015) The economics of global climate change. Global
Development and Environment Institute Tufts University.
25) Gasoline prices around the world. The real cost of filling up (2017, April 19). Retrieved
from Bloomberg. IEA. CO2 emissions from fuel combustion, International Energy Agency
533. 2016.
26) International Energy Agency (2016) World Energy Statistics.
27) Manne, A.S. & Richels, R.G. (2005) MERGE: An Integrated Assessment Model for Global
Climate Change Energy and Environment: Springer.
28) Matsumoto, K.I. & Masui, T. (2011) Economic impacts to avoid dangerous climate change
using the AIM CGE model, Procedia Environmental Sciences, Vol.6, pp.162-168.
)29) Mousavi, B. & Lopez, N. S. A. & Biona, J. B. M. & Chiu, A. S. & Blesl, M. (2017
Driving forces of Iran's CO2 emissions from energy consumption: an LMDI decomposition
approach, Applied energy, Vol.206, pp.804-814.
30) Shahbaz, M. & Abosedra, S. & Sbia, R. (2013) Energy Consumption, Financial
Development and Growth: Evidence from Co-integration with unknown Structural Breaks
in Lebanon, Munich Personal RePEc Archive.

