فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال دوم /شماره  /1تابستان  /2931صفحات 211-251

تاثیر انرژیهای تجدیدپذیر بر منحنی زیست محیطی کوزنتسی
در ایران
*

علی حسین استادزاد
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیرازaostadzad@yahoo.com ،
پریسا بهلولی
دانشگاه آزاد اسالمی مرند ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگانarisa_bahlouli@yahoo.com ،

چکیده
رشد اقتصادی ،هدف اصلی بسیاری از سیاستهای اقتصادی دولتهاست .با این حال،
رشد اقتصادی سریع ،باعث ایجاد زیانهای جدی بر محیط زیست میشود .از این رو ،یک
تضاد بالقوه بین سیاست های اقتصادی و وضعیت محیط زیست وجود دارد که در قالب
منحنی زیست محیطی کوزنتس بیان می شود .هدف اصلی این مطالعه برآورد منحنی
زیست محیطی کوزنتس با فرض وجود انرژیهای تجدیدپذیر و فسیلی در دو الگوی ایستا
و پویا برای اقتصاد ایران میباشد .در این مطالعه با استفاده از روش بهینهسازی تکاملی
الگوریتم ژنتیک ،این منحنی برای اقتصاد ایران برآورد شده است .نتایج برآورد نشان میهد
که قدرت پیشبینی الگوی انحراف مطلق خطاها ( )LADدر الگوی پویا بیشتر از روش
حداقل کردن مقدار مجذور انحراف خطا ( )LSمیباشد .همچنین نتایج تحقیق نشان
میدهد ،اقتصاد ایران در قسمت صعودی منحنی زیست محیطی کوزنتس قرار دارد .از
طرفی به منظور رسیدن به نقطه بحرانی منحنی زیست محیطی کوزنتس 21 ،درصد از
کل انرژی باید توسط انرژی های تجدیدپذیر تولید شود.
واژههای کلیدی :آلودگی ،انرژیهای فسیلی ،انرژیهای تجدیدپذیر ،منحنی کوزنتس
زیست محیطی ،انحراف مطلق خطا.
طبقهبندیQ29 ،Q43 ،Q42 :JEL
* نویسنده مسئول مکاتبات

تاثیر انرژیهای تجدیدپذیر بر منحنی زیست محیطی کوزنتسی...

 -1مقدمه
امروزه آلودگی به یکی از چالشهای اصلی مدیریتی کشورها تبدیل شده است ،به گونهای
که کشورها عالوه بر سیاستها و اقدامات درون مرزی خود ،برنامهها و سیاستهای بین
المللی را نیز دنبال میکنند .بدون شک ،تولید و انتشار آلودگی بیارتباط با فرایند رشد و
توسعه اقتصادی کشورها نیست .انجام هر فعالیت اقتصادی مستلزم مصرف انرژی است،
لذا از یک طرف انرژی به منزله عامل محرك رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی انسان
تلقی میشود و از سوی دیگر ،موجب تولید آالیندههای زیست محیطی میشود .بخصوص
اگر مصرف انرژی به شکل ناکارآمد باشد فرآیند تولید این آالیندهها تشدید خواهد شد.
بر اساس نظریه منحنی زیست محیطی کوزنتسی ( 2)EKCدر مراحل اولیه رشد اقتصادی،
رشد اقتصادی منجر به آلودگی محیط زیست میگردد ،اما از یک سطح آستانهای رشد
اقتصادی به بعد امکان کاهش تبعات زیست محیطی منفی وجود دارد .در واقع رابطه بین
این دو متغیر به شکل  Uوارونه میباشد .منحنی زیست محیطی کوزنتسی ( )EKCیکی
از ابزارها و روشهای مهم در زمینه بررسی آثار زیست محیطی رشد اقتصادی محسوب
میشود و مطالعات فراوانی به تخمین آن با استفاده از دادههای کشوری و بین کشوری
پرداختهاند.
با توجه به این که ایران یکی از مصادیق الگوی رشد با تکیه بر منابع طبیعی و بخصوص
سوختهای فسیلی محسوب میشود ،لذا بررسی اثرات زیست محیطی مصرف انرژی و
رشد اقتصادی در ایران دارای اهمیت بوده و میتواند در سیاستگذاریهای اقتصادی و
زیست محیطی مفید باشد .در میان مطالعات داخلی نیز مطالعات فراوانی به آزمون نظریه
منحنی زیست محیطی کوزنتسی پرداختهاند ،اما در این مطالعات تاثیر انرژیهای
تجدیدپذیر بر این منحنی بررسی نشده است .در این مطالعه برای برطرف نمودن این خأل
مطالعاتی ،مصرف انرژی به تفکیک فسیلی و تجدیدپذیر در منحنی زیست محیطی
کوزنتس وارد شده است .همچنین با توجه به اینکه منحنی زیست محیطی کوزنتس یک
الگوی غیرخطی است ،در صورتی که توزیع غیرنرمال جمالت خطا و محدود بودن حجم
داده ها ،برآورد این الگو با روش حداقل مربعات )LS( 1دقت و اطمینان کمی خواهد داشت.
داشت .داسگوپتا )1001( 9نشان داده است در این شرایط ،استفاده از روش حداقل مقدار
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انحرافات )LAD( 2بجای حداقل نمودن مربعات خطاها نتایج بهتری را ارائه میکند .در
این مطالعه با بکارگیری هر دو روش مذکور ،دقت پیشبینی این دو روش نیز مورد مقایسه
قرار میگیرد .همچنین در این مطالعه برای حل مساله حداقلسازی در روش  LADاز
روش الگوریتم ژنتیک استفاده شده است .علت این امر ماهیت تصادفی و قدرت باالی این
روش در برآورد الگوهای غیرخطی میباشد.
این مقاله در پنج قسمت تنظیم شده است .قسمت دوم به پیشینه پژوهش اختصاص دارد
که در آن تحقیقات انجام شده در زمینه برآورد منحنی زیست محیطی کوزنتس ارائه
گردیده است .روش تحقیق در قسمت سوم توضیح داده شده است .برآورد منحنی زیست
محیطی کوزنتس و تحلیل نتایج در قسمت چهارم ارائه گردیده است .قسمت نهایی
دربرگیرنده جمعبندی و نتیجهگیری میباشد.

 -2ادبیات موضوع
با افزایش بحرانهای زیست محیطی در سطح جهان ،توجه مجامع جهانی به مساله محیط-
زیست افزایش یافته و مخاطرات زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای اقتصادی به یک
موضوع بحث برانگیز تبدیل شده است .بر همین اساس ،طی چند دهه اخیر ،برخی از
طرفداران محیط زیست از دیدگاه شکست بازار با تجارت آزاد و رشد اقتصادی مخالفت
کرده و دخالت دولت را جهت کنترل فعالیتهای اقتصادی و کاهش آثار سوء آن بر
محیطزیست ضروری دانستهاند .از سوی دیگر ،بسیاری از مسئوالن و صاحبنظران
اقتصادی معتقدند که برای دستیابی به محیط زیست سالمتر و ریشه کن کردن فقر ،رشد
اقتصادی اجتناب ناپذیر ا ست .لذا موضوع تعارض میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط
زیست به یکی از موضوعات مورد بحث در حوزه اقتصاد محیط زیست تبدیل شده و
مکانیسمهای مختلفی برای توسعه اقتصادی همراه با حفظ محیطزیست ،یا همان توسعه
پایدار معرفی شده است.
مطالعات مربوط به آزمون فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس ( )EKCطی سالیان
اخیر ،ارتباط میان متغیرهای مختلف رشد اقتصادی و محیطزیست را به طور مطلوبی
مورد بررسی قرار دادهاند .بیان ساده فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس ،این است
که بین برخی از شاخص های آلودگی زیست محیطی و یکی از شاخصهای رشد اقتصادی
(معموالً سطح درآمد سرانه) رابطهای به شکل  Uوارونه وجود دارد .به عبارت دیگر با
)Least Absolute Deviation (LAD
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افزایش توان اقتصادی جامعه ،در ابتدا مقدار تخریب زیست محیطی افزایش مییابد ،اما
سرانجام پس از رسیدن به سطح آستانهای از رشد اقتصادی ،به دالیل مختلف از جمله
آگاهی جامعه نسبت به تخریب محیطزیست و یا حرکت به سمت خدماتیتر شدن اقتصاد،
روند نزولی منحنی آغاز میشود .اوج این منحنی را رسیدن به حالت رشد غیرآالینده
میگویند .بدین معنی که از اوج منحنی به بعد ،اقتصاد ،در حال کاهش استفاده از مواد و
انرژی در فرآیند تولید است (مارتینز و مورانکو .)1 009 ،2بکرمن )2331( 1عنوان نموده
که شواهد روشنی وجود دارد که رشد اقتصادی در مراحل اولیه خود منجر به تخریب
محیط زیست می شود .از نظر وی در نهایت بهترین و شاید تنها راه برای حفظ ارتقای
سطح کیفی محیط زیست در کشورهای جهان ،ثروتمند شدن است .به طور خالصه می-
توان ،دالیل و مکانیزمهای کاهش انتشار آالیندهها را به واسطه رشد درآمد و رشد اقتصادی
(نظریه  )EKCدر سه قالب زیر عنوان نمود:
الف -کیفیت و بهبود محیطزیست ،از دیدگاه اقتصاد خرد ،یک کاالی لوکس محسوب
می شود .بنابراین ،در سطوح درآمدی باال مورد تقاضا قرار میگیرد و با افزایش سطوح
درآمدی ،انتشار آالیندهها کاهش مییابد.
ب -تغییر در ترکیب کاالهای تولیدی و به ویژه گرایش به اقتصاد خدماتی ،آلودگی کمتری
به دنبال دارد.
ج -بهبود در فنون تولید ،رشد اقتصادی باال و آلودگی کمتر را به ارمغان میآورد (روکا و
همکاران.)1002 ،9
پیشر فت تکنولوژی ،از طرق مختلف باعث کاهش میزان آالیندگی فرایند تولید میشود.
یکی از این راهها ،زمینهسازی برای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوختهای
فسیلی است .انتظار میرود با افزایش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر آلودگی ناشی از
تولید کاهش یابد (ویسر .)1001 ،1بر اساس مطالعات مورد بررسی توسط نویسندگان در
هیچ مطالعه ای توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در منحنی زیست محیطی
کوزنتس در نظر گرفته نشده است .بنابراین این مطالعه به دنبال بررسی منحنی زیست
محیطی کوزنتس با وجود انرژیهای تجدیدپذیر میباشد.
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تأثیر رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست و همچنین آزمون فرضیه زیست محیطی
کوزنتس در مطالعات بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است .برخی از مطالعات داخلی
انجام شده در مورد اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست در جدول  2مور اشاره قرار گرفته
است.
جدول ( :)1مطالعات داخلی در رابطه با منحنی زیست محیطی کوزنتس
مطالعه

نمونه

نتایج

پژویان و مرادحاصل
()2931

 11کشور
منتخب

فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای مورد
بررسی را تایید میکند

زیبایی و زینالدینی
()2931

 212کشور
درحال توسعه
درسال 1001

منحنی زیست محیطی کوزنتس ( )EKCبرای کشورهای
توسعه یافته تایید شد ،اما برای کشورهای در حال توسعه
قابل تایید نیست.

فطرس ()2933

2933-2951

فرضیه زیست محیطی کوزنتس را برای ایران تأیید میکند.

از دیگر مطالعات داخلی که اثر مثبت مصرف انرژی و رشد تولید بر محیط زیست را تایید
نمودهاند ،میتوان به بهبودی و برقی گلعذانی ( ،)2931پورکاظمی و ابراهیمی (،)2931
اصغرپور و موسوی ( ،)2933اسالملوئیان و استادزاد ( )2932اشاره کرد.
از اولین مطالعات خارجی در مورد بررسی زیست محیطی کوزنتس میتوان به مطالعه-
گروسمن و کروکر )2332(2اشاره نمود که در آن با بررسی  51شهر از  91کشور ،منحنی
کوهانی شکل برآورد و تایید شده است .شفیک و باندیاپادیای )2331( 1در بررسی 259
کشور در دوره زمانی  2312تا  2331شواهدی برای تأیید  EKCپیدا نکردهاند .در جدول
 1به برخی دیگر از مطالعات منحنی زیست محیطی کوزنتس اشاره شده است .همچنین
هانا ،)1001( 9گیلز و ماسک ،)1009( 1پرمن و استرن ،)1002( 5فرانکل و رز،)1005( 1
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لیسنی و وان ،)1001(2لیو ،هیلیگ ،چن ،هینو )1001(1و سونگ ،ژنگ و تونگ)1003(9
و بسیاری از مطالعات دیگر فرضیه زیست محیطی کوزنتس را تأیید نمودند.
در مطالعهای جبلی و همکاران )1029( 1با استفاده از روش همجمعی پانلی 5به بررسی
رابطه علیت بین انتشار آلودگی ،مصرف انرژیهای تجدیدپذیر و میزان باز بودن تجاری
در  9الگوی مختلف برای  5کشور عضو  OECDبرای دوره  2330تا  1003پرداختهاند.
نتایج این تحقیق نشان دهنده رابطه علی از تولید سرانه به انتشار  CO2سرانه و رابطه علی
غیر مستقیم از تولید سرانه به مصرف انرژیهای تجدید ناپذیر در کوتاه مدت است .در
بلندمدت  GDPسرانه و مصرف انرژی های تجدیدناپذیر تاثیر مثبت بر انتشار  CO2سرانه
دارد .همچنین نتایج این تحقیق نشان دهنده تاثیر منفی مربع  GDPسرانه ،مصرف انرژی-
های تجدیدپذیر سرانه ،صادرات و واردات واقعی سرانه بر  CO2سرانه در بلند مدت است.
در مطالعهای دیگر جبلی و همکاران ( )1021با استفاده از تکنیک همجمعی پانلی ،به
بررسی رابطه بین انتشار  ،CO2رشد اقتصادی ،مصرف انرژی های تجدیدپذیر و بازبودن
تجاری در  11کشور آفریقایی و در دوره  2330-1020پرداختند .برای این کشورها فرضیه
زیست محیطی کوزنتس اثبات نشده است .علیت گرنجر در کوتاه مدت رابطهای مستقیم
بین انتشار آلودگی و رشد اقتصادی ،رابطه مستقیم بین انتشار آلودگی و صادرات واقعی،
رابطه غیرمستقیم بین تجارت و مصرف انرژی های تجدیدپذیر را نشان میدهد .در این
کشورها رابطه کوتاهمدت غیرمستقیم از آلودگی به مصرف انرژی تجدیدپذیر و یک رابطه
غیر مستقیم کوتاه مدت از  GDPبه مصرف انرژی های تجدیدپذیر اثبات شده است.
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جدول ( :)2مطالعات خارجی در رابطه با منحنی زیست محیطی کوزنتس
نمونه

مطالعه

نتایج

 203کشور در دورهی
 2352تا 2331

برای تعدادی از کشورهای توسعه یافته فرضیه  EKCرا
تأیید کردند

 21کشور توسعه
یافته

برای تعدادی از کشورهای توسعه یافته فرضیه  EKCرا
تأیید کردند

توکر)2335( 1

 203کشور در دورهی
 2312تا 2332

نتایج مشابهی با مطالعات هولتز و ایکن و سلدن ()2335

دیاکان و
نورمن)1001(9

کشورهای منتخب

به دنبال نمونه هایی از کشورهایی بودهاند که فرضیه
زیستمحیطی کوزنتس در مورد آنها صادق بوده است.

استرن)1001( 1

کشورهای منتخب

نسل جدید از تجزیه تحلیل ها و مدل های کارا می توانند
رابطه بین توسعه اقتصادی و کیفیت محیط زیست و
فرضیه زیست محیطی کوزنتس را نقض کنند

کشورهای منتخب

فرضیه زیست محیطی کوزنتس با در نظر گرفتن فعالیت-
های انسانی در ارتباط با گازهای گلخانهای مورد تأیید قرار
نگرفته است.

چین
دوره 2315-1005

رابطه درجه دوم بین درآمد و نشر گاز  CO2برای دوره
مورد مطالعه مورد تأیید قرار گرفته است.

پاکستان
دوره 1003-2312

نتایج به دست آمده حاکی از آن است که یک رابطه
بلندمدت بین متغیرها وجود دارد و فرضیه زیست محیطی
کوزنتس برای پاکستان مورد تأیید واقع شده است.

پاکستان
دوره 2311-1003

یک رابطه بلند مدت درجه دوم بین انتشار گاز دی اکسید
کربن و درآمد سرانه وجود دارد ،که وجود منحنی کوزنتس
زیست محیطی را برای پاکستان تأیید میکند.

هولتز و همکاران
()2335
2

سنگوپتا
()2331

لی و همکاران
()1001

5

جلیل و محمود
()1003
شهباز و
1
همکاران
()1020
محمدنصیر و
فائیزالرحمن
()1022

3

1

1

Sengupta
Tucker
3
Deacon Robert and Norman Catherine
4
Stern
5
Li, Hui
6
Jalil Mahmud
7
Shahbaz et al.
8
Nasir & Rehman
2

تاثیر انرژیهای تجدیدپذیر بر منحنی زیست محیطی کوزنتسی...

مروری اجمالی بر مطالعات انجام گرفته نشان میدهد که در مطالعات متعددی منحنی
کوزنتسی زیست محیطی بررسی شده است ،اما تنها مطالعات محدودی تاثیر انرژیهای
تجدیدپذیر بر این منحنی را بررسی نمودهاند .مطالعات محدود انجام شده در این زمینه
نیز به روش پانلی بوده و برای یک کشور مورد بررسی قرار نگرفتهاند که این مطالعه این
خأل مطالعاتی را پوشش خواهد داد .از این رو در این مطالعه منحنی کوزنتسی زیست
محیطی با تفکیک انرژی به انرژیهای فسیلی و تجدیدپذیر بررسی شده است.

 -3روش تحقیق
این مطالعه به دنبال برآورد منحنی کوزنتسی زیست محیطی با استفاده از برآوردگرهای
حداقل مطلق انحرافات ( )LADو برآوردگرهای حداقل مربعات خطا ( )LSبا روش الگوریتم
ژنتیک است .در ادامه ابتدا روش  LADمورد بررسی قرار گرفته و پس از آن به مبانی
نظری و ساختار ریاضی منحنی زیست محیطی کوزنتس در حالت پویا و ایستا پرداخته
شده و در پایان الگوریتم ژنتیک و پارامترهای این روش بهینه سازی معرفی شده است.
 -1-3برآوردگرهای حداقل مطلق خطا
برآوردگرهای  LADتوسط کونکر و باست )2313( 2مطرح شده است .همانند روش حداقل
مربعات معمولی ( )OLSکه میانگین شرطی یک متغیر وابسته را برآورد می کند (
)  ،) E ( y Xاین برآوردگرها نیز روشی بسیار قوی برای محاسبه میانگین شرطی
رگرسیون می باشند .در حالتی که توزیع جمالت خطا با دنباله ضخیم 1باشد .روش LAD
بسیار کاراتر از روش  OLSمیباشد( .داسگوپتا)1001 ،
فورنو )1002( 9نشان داد که اگر توزیع جمالت خطا غیر نرمال باشد ،آزمون جمالت خطا
که از روش  LADبدست می آید ،پرقدرت تر از حالتی است که جمالت خطا از روش
 OLSبدست می آید .ماچادو و سیلوا )1000( 1نیز نشان دادهاند که در صورت برآورد
پارامترهای الگو با روش  LADحتی در صورت وجود چولگی 5در مقادیر باقیمانده ،آزمون
گلجسر برای بررسی واریانس ناهمسانی 1بهبود پیدا خواهد کرد .هاتومی و کاگی هارا1
1

Koenker and Bassett
Thick Tails
3
Furno
4
Machado and Silva
5
Skewed
6
Heteroscedasticity
7
Hitomi & Kagihara
2
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( )1002برآوردگرهای  LADغیر خطی مسطح )NSLAD( 2را پیشنهاد کردند که به
صورت عملی قابل محاسبه می باشد.
از این رو به جهت برآورد پارامترهای یک الگوی غیرخطی به جای حداقل کردن مجموع
مجذور خطا ( )RSSدر دوره های مختلف ،می توان مجموع مقدار مطلق انحراف 1مقدار
برآورد شده 9از مقدار واقعی 1آن را حداقل کرد .در اکثر اوقات به این نوع حداقل کردن
کمترین مقدار مطلق انحراف )LAD( 5گویند .تعداد زیادی از مطالعات صورت گرفته در
این زمینه نشان داده اند که پارامترهای برآورد شده با این تابع هدف کاراتر و بهتر از
حالتی میباشند که تابع هدف مجذور مربعات خطا است (داسگوپتا و میشرا.)1001 ،1
با توجه به خصوصیات مطرح شده در مورد برآوردگرهای  LADدر این مطالعه ،روش
معمول  LSو روش  LADبه طور همزمان برای برآورد منحنی غیرخطی زیست محیطی
کوزنتس (با وجود انرژی های تجدیدپذیر) ،استفاده شده است.
 -2-3بسط منحنی زیست محیطی کوزنتس با وجود انرژی های تجدیدپذیر
با افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر نسبت به کل انرژی با توجه به کاهش استفاده از
انرژیهای فسیلی ،آلودگی در سطح معین و مشخصی از تولید کاهش مییابد .یکی از
اهداف این مطالعه پیدا کردن سهم انرژیهای تجدیدپذیر از کل انرژی در نقطه غیر آالینده
(حداکثر) منحنی زیست محیطی کوزنتس در شرایط کنونی اقتصاد است.
در این قسمت دو نوع تابع آلودگی (ایستا و پویا) با توجه به انرژی های تجدیدپذیر و
فسیلی تعریف شده است که این روابط نسبت به پارامترها غیرخطی میباشند (روابط  2و
 .)22رابطه ( )2تابع آلودگی بر اساس تولید ،انرژی های فسیلی و انرژی های تجدیدپذیر
را به صورت یک رابطه ایستا در بلند مدت نشان میدهد .رابطه ( )2بسط رابطه غیرخطی
آلودگی در مطالعه اسالملوئیان و استادزاد ( )2932با اندکی تغییر میباشد که در ادامه به
بررسی پارامترهای این رابطه پرداخته شده است.

pt   yt  Ayt nt  rt

()2

Nonlinear Smoothed LAD

1

n

)

ˆ Y  Y

t

t

( Sum of Absolute Deviations

2

t 1

3

Expected
Observed
5
Least Absolute Deviation
6
Dasgupta and Mishra
4

تاثیر انرژیهای تجدیدپذیر بر منحنی زیست محیطی کوزنتسی...

در این رابطه  nt ، pt ، ytو  rtبه ترتیب درآمد ،آلودگی ،انرژی های فسیلی و انرژی های
تجدیدپذیر می باشد ،همه این متغیرها به صورت سرانه در نظر گرفته شده است .همچنین
  ،  ، A ، و  پارامترهای الگو میباشند .بر اساس فرضیه زیست محیطی کوزنتس،
تابع آلودگی بر اساس درآمد باید مقعر باشد .بنابراین با فرض وجود فرضیه زیست محیطی
کوزنتس بر اساس رابطه ( )1محدودیت زیر بر روی پارامتر  اعمال میشود.
()1

p
2 p
   A yt 1nt  rt  2   A   1 yt  2 nt  rt  0
y
y
 1

از طرفی تغییرات آلودگی بر اساس تولید سرانه به صورت رابطه ( )9می باشد .که با برآورد
پارامترهای الگو و قرار دادن در این رابطه می توان به بررسی اینکه که اقتصاد ایران در
قسمت صعودی یا قسمت نزولی این منحنی قرار دارد پی برد.
p
   A yt 1nt  rt
()9
y
همچنین با افزایش تولید و استفاده بیشتر از انرژیهای فسیلی ،آلودگی افزایش و رشد
آلودگی ،کاهش مییابد .بنابراین آلودگی نسبت به انرژیهای فسیلی تابعی صعودی و مقعر
میباشد .در نتیجه ،بر اساس روابط ( )1و ( )5محدودیتهای زیر نیز در نظر گرفته میشود.
()1

p
p
0
  Ayt nt  1rt  0    0
n
n

2 p
2 p
()5
 0  2       1 Ayt nt  2 rt  0
2
n
n
با توجه به روابط ( )1و ( )5می توان نتیجه گرفت که    0باید باشد .از سوی دیگر با
افزایش تولید ،و استفاده بیشتر از انرژی های تجدیدپذیر که به عنوان شاخصی از افزایش
تکنولوژی تولید میباشد ،انتظار میرود آلودگی کاهش یابد .که با توجه به رابطه (،)2
خواهیم داشت:
()1

 0



p
  Ayt nt  rt 1  0
r

p
در نقطه ماکزیمم (نقطه غیر آالینده) منحنی زیست محیطی کوزنتس که  0
y
میتوان سهم انرژیهای تجدیدپذیر را نیز محاسبه کرد.

است،
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r   Ayt 1nt  
()1


که با توجه به تعریف  rمیتوان با استفاده از رابطه ( )3سهم انرژی های تجدیدپذیر نسبت


به کل انرژی در نقطه ماکزیمم منحنی زیست محیطی کوزنتس را محاسبه نمود.
1



()3

1







   1   
  Ayt nt 



n   Ayt 1nt  



r

nr

r 

حال به معرفی تابع آلودگی در حالت پویا پرداخته میشود .در چارچوب مدل مورد بررسی
به تبعیت از اواتا 2و همکاران ( )1020با اعمال تغییرات اندك در الگو فرض میگردد که
تغییر در موجودی آلودگی زیست محیطی از سه قسمت تشکیل گردیده است .بخشی از
انتشار آلودگی که در نتیجه فرآیند تولید اتفاق میافتد و به عنوان یک محصول فرعی1
همراه با تولید شناخته می شود .و بخشی از آلودگی به طور طبیعی توسط محیط زیست
پاك سازی (جذب) میگردد .در رابطه ( )3تغییر در موجودی آلودگی زیست محیطی (
 ) Ptاز سه قسمت تشکیل گردیده است .بخش اول 9نشان دهنده انتشار آلودگی در نتیجه
فرآیند تولید است و به عنوان یک محصول فرعی 1همراه با تولید شناخته می شود .بخش
دوم (  )  Pt 1میزان جذب طبیعت در هر دوره میباشد.


()3



n 
r 
Pt  Yt  t    Pt 1  A  t   ,  ,  0 , 0    1
 Yt 
 Yt 


Iwata
By-Product.


1
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 nt 
3 Y
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 Yt 


By-Product.

4

...تاثیر انرژیهای تجدیدپذیر بر منحنی زیست محیطی کوزنتسی

: و انجام عملیات ساده سازی رابطه زیر حاصل میشود3 با توجه به رابطه








n 
r 
n 
r 
Pt  Pt 1  Yt  t    Pt 1  A  t   Pt  Yt  t   1    Pt 1  A  t  
 Yt 
 Yt 
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 Yt 


)20(



r 
Pt  Yt nt  1    Pt 1  A  t 
)22(
 Yt 
) سهم انرژیهای تجدیدپذیر در نقطه ماکزیمم (نقطه غیرآالینده،با توجه به رابطه فوق
:منحنی زیست محیطی کوزنتس به صورت زیر قابل محاسبه است
 



Pt  Yt  nt   1    Pt 1  Art Yt 

)21(

:) نسبت به تولید داریم21( با مشتق گیری از رابطه

Pt
 0      Yt   1nt    Art Yt  1
)29(
Yt
) قابل محاسبه23( با انجام ساده سازی سهم انرژیهای تجدیدپذیر با استفاده از رابطه

.است
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هدف این مطالعه برآورد روابط ( )2و ( )22است .برای این منظور از دو روش  NLADو
 NLSو همچنین الگوریتم ژنتیک استفاده میشود .بنابراین در بخش بعد روش بهینه
سازی تکاملی (الگوریتم ژنتیک )2مورد بررسی قرار گرفته است.
 -3-3الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیک ،نوع خاصی از الگوریتم های تکاملی است که مبتنی بر تکنیکهای
زیستشناسی مانند وراثت و جهش میباشد .این الگوریتمها اغلب گزینه خوبی برای
تکنیکهای پیشبینی بر مبنای رگرسیون هستند .از مزایای الگوریتم ژنتیک میتوان به
توانایی انجام بهینهسازی با متغیرهای گسسته و پیوسته ،عدم نیاز به مشتق گیری جهت
بهینهسازی ،توانایی کار کردن با متغیرهای زیاد ،تشخیص کمینههای بهینه و توانایی کار
با دادههای عددی ،تجربی و توابع تحلیلی اشاره کرد (هاپت .)2331،1به طور کلی این نوع
الگوریتم به دو دسته الگوریتم ژنتیک دودویی و پیوسته تقسیم میشود .در این مطالعه به
دلیل پیوسته بودن پارامترها از الگوریتم ژنتیک پیوسته استفاده شده است .مراحل انجام
یک الگوریتم ژنتیک در زیر به صورت مختصر توضیح داده شده است.
هدف از بکارگیری این روش حداقلسازی مجموع مربعات خطا ( )LSبر اساس رابطه ()23
و همچنین حداقل سازی مجموع مطلق خطا ( )LADبر اساس رابطه ( )10میباشد.
2

()23





T

RSS   Pt  Pˆt
t 1
T

()10

LAD   Pt  Pˆt
t 1

در الگوریتم ژنتیک تابع هدف به ازای مقادیر مختلف پارامترها مورد بررسی قرار خواهد
گرفت .به صورت چرخهای الگوریتم ادامه پیدا میکند تا مقدار حداقل تابع هدف محاسبه
گردد .به منظور آغاز فرآیند تنظیم متغیرها توسط الگوریتم ژنتیک ،یک کروموزوم را به
صورت آرایهای از مقادیر متغیرها (در اینجا پارامترهای رابطه ( )2و ( )22میباشد) که
تابع هدف بهینه بر اساس این متغیرها باید بهینه شود ،تعریف میکنیم .بنابراین
کروموزوم های مسئله مورد بررسی این مطالعه در هر دو تابع آلودگی که بسط داده شده
است ،به صورت زیر می باشد.
 1تمام مراحل بهینه سازی الگوریتم ژنتیک توسط نویسندگان در نرم افزار متلب برنامه نویسی شده است.
Haupt.

2

تاثیر انرژیهای تجدیدپذیر بر منحنی زیست محیطی کوزنتسی...

Chromosome   ,  ,  , , A

()12
2

از طرفی ضریب تشخیص (  ) Rکه میزان خوبی برازش را نشان می دهد توسط رابطه
( )11قابل محاسبه است.
2

()11

 P  Pˆ 
t

2

t

P  P 
t

t

T

R2  1  
t 1

که در این رابطه  Pمیانگین و  Ptمیزان آلودگی سرانه در دوره های مختلف میباشد.
در این مطالعه جمعیت اولیه را با  500کروموزوم 2آغاز میکنیم .در ابتدا همه متغیرها
نرمال سازی میشوند تا مقداری بین صفر و یک داشته باشند و یک ماتریس تصادفی از
توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس یک بوجود آید .کروموزومهای جمعیت اولیه که
به اندازه کافی برای زنده ماندن مناسب هستند در مرحله انتخاب طبیعی 1انتخاب می-
شوند .این کروموزوم ها فرزندان نسلهای آینده را بوجود میآورند .در این مطالعه نرخ
تغییر نسل برابر با  0/5در نظر گرفته شده است .یعنی در هر مرحله  50درصد از جمعیت
پایینی کروموزوم ها حذف و  50درصد باالیی انتخاب می شوند.
تعداد کروموزوم هایی که برای ادغام 9مناسبترند از ضرب نرخ تغییر نسل در جمعیت
اولیه به دست میآید ) S  s  m ( .در این مطالعه  150کروموزومی که از بقیه مناسب-
ترند ،استخر تولید مثل 1را بوجود میآورند .در استخر تولید مثل دو جفت 5مادر و پدر با
یک روش تصادفی با هم زوج می شوند .بنابراین  215زوج برای ادغام داریم .هر یک از
زوجها دو فرزند به وجود می آورند که دارای خصوصیاتی از هر دو والد هستند .والدین هم
زنده میمانند تا بخشی از نسل بعدی را تشکیل دهند .برای ادغام از روش وزندهی بر
اساس ارزش استفاده شده است (هاپت .)2331 ،در مرحله بعد دو والد انتخاب شده در
مرحله جفت گیری ،با هم ترکیب شده و فرزندان را بوجود میآورند ،روشهای گوناگونی
برای تولید مثل 1وجود دارد ،در این مطالعه از روش ترکیب مکاشفهای برای تولید مثل
استفاده شده است( .میکلویچز)2331 ،1
 1که جمعیت بسیار بزرگی است.

2

Natural Selection
Cross Over or Mating
4
Mating pool
5
Pairing
6
Reproduction
7
Michalewicz
3
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ممکن است الگوریتم ژنتیک به سرعت به سوی ناحیهای از رویه تابع هدف همگرا شود.
اگر این ناحیه نزدیک بهینه سراسری باشد ،همگرایی به سود الگوریتم است .اما برای
توابعی که نقاط بهی نه محلی زیادی دارند ممکن است الگوریتم به کمینه محلی همگرا
شود .در این توابع اگر هیچ کاری نکنیم و الگوریتم را به حال خود رها کنیم به سوی
کمینه محلی همگرا خواهد شد و به جای کمینه سراسری یک کمینه محلی را گزارش
خواهد داد .برای اجتناب از این مشکل با ایجاد تغییرات تصادفی (جهش )2در متغیرها
الگوریتم را وادار می کنیم تا مناطق دیگر رویه تابع هدف را مورد بررسی قرار دهد .نرخ
جهش برابر  0/1در نظر گرفته می شود تا به قسمت دیگر رویه حرکت کنیم .1به همین
ترتیب الگوریتم ژنتیک تکرار می شود تا در هر مرحله پارامترهای رابطه ( )2و ( ،)22که
مقدار مینیمم  RSSو ( LADروابط  23و  )10را به ما میدهند ،پیدا کنند.
در این مطالعه از نظر تکنیکی از دو جنبه نوآوری داشتهایم .یکی از نوآوری های این
مطالعه تغییر در برنامه نویسی الگوریتم ژنتیک مطرح شده میباشد .به منظور قابل
اطمینانتر شدن جواب های گزارش شده (برآورد پارامترها) ،مراحل مطرح شده در باال را
 500بار تکرار کرده و متغیرها و مقدار تابع هدف  LADو  LSدر هر مرحله گزارش شده
است .در نهایت مقادیر گزارش شده را از زیاد به کم مرتب نموده و حداق توابع هدف را
گزارش نمودهایم .این کار باعث میشود که اطمینان حاصل کنیم که اوالً الگوریتم ژنتیک
کلیه رویه مقادیر پارامترها (  )  ,  ,  , , Aرا بررسی نموده است و از طرفی به طور
قطعی میتوان گفت که نقطه بهینه کلی (نه بهینه محلی) گزارش شده است.
نوآوری دیگر این مطالعه برنامه نویسی اضافی در الگوریتم ژنتیک جهت برآورد آماره  tبه
منظور بررسی سطح اطمینان پارامترهای برآورد شده با توجه به رابطه ( )19است.
ˆ
t statistic 
()19
SE  

 -4برآورد الگو و تحلیل نتایج
در این بخش به برآورد دو الگوی بسط داده شده برای منحنی زیست محیطی کوزنتس
(ایستا و پویا) با استفاده از دو برآوردگر  NLADو  NLSو با استفاده از روش الگوریتم
ژنتیک و با توجه به دادههای اقتصاد ایران در دوره 2951-2932پرداخته شده است .در

Mutation
 2یعنی از  055کروموزوم موجود  155کروموزوم را جهش می دهیم.
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تاثیر انرژیهای تجدیدپذیر بر منحنی زیست محیطی کوزنتسی...

ادامه در ابتدا به برآورد منحنی زیست محیطی کوزنتس (الگوهای پویا و ایستا) پرداخته
و پس از انتخاب الگوی مناسب به تحلیل نتایج و سهم انرژیهای تجدیدپذیر در نقطه
بازگشت این منحنی پرداخته شده است.
به منظور برآورد الگو از سری زمانی انتشار  CO2سرانه بر حسب کیلو تن نفر به عنوان
نماینده گازهای آالینده طی سالهای  29512-2932استفاده شده است .دادههای تولید
ناخالص داخلی سرانه 1به میلیارد ریال و به قیمت ثابت  2911است و دادههای انرژیهای
فسیلی و تجدیدپذیر 9بر حسب بشکه معادل نفت خام به ازای هر نفر است.
در جدول شماره ( ،)9مقادیر برآورد شده مجموع مطلق خطای پیش بینی ()LAD Prediction
و ضریب تشخیص (  ) R 2بر اساس حداقل سازی  LSو  LADبا استفاده از روش الگوریتم
ژنتیک برای دو الگوی بسط داده شده در روابط ( )2و ( )22ارائه شده است .مقادیر ضریب
تعیین (  ) R 2که میزان خوبی برازش را نشان میدهد بر اساس الگوی اول و دوم و همچنین
روشهای  LSو  LADتوسط رابطه ( )11محاسبه شده است .بر اساس نتایج هر دو الگو،
ضریب تشخیص برآورد  LADدارای مقدار بیشتری است .بنابراین بر اساس قدرت برازش،
در هر دو الگو (الگوی پویا و ایستا) روش  LADداری برازش بهتری میباشد .ضریب
تشخیص برای الگوی اول و دوم بر اساس برآورد  LADبه ترتیب  11و  39درصد گزارش
شده است .بنابراین از نظر قدرت برازش تا این مرحله ،الگوی دوم (الگوی پویا) بر اساس
روش برآورد  LADبا ضریب تعیین  31درصد به عنوان الگوی برتر شناخته شده است.
به منظور بررسی قدرت پیشبینی بر اساس داده های سال های  2931-2932میزان
خطای برآورد تابع آلودگی را توسط رابطه ( )11پیش بینی کرده و با دادههای تحقق یافته
مقایسه میشوند.
()11

Pt  Pˆt

1389



t 1386



Pr ediction

LAD

که در آن  Ptمقدار تحقق یافته آلودگی و ̂ Pمقدارپیش بینی شده الگو در فاصله زمانی
 2931-2932می باشد .با توجه به مقدار  LAD Predictionدر رابطه ( )11انحراف مقدار
پیش بینی شده از مقدار تحقق یافته توسط دو الگوی بسط داده شده و با دو روش برآورد
 LADو  LSمحاسبه و در جدول ( )9گزارش شده است .نتایج بازگو کننده این است که
 1منبع WDI :و ترازنامه انرژی سال های مختلف
 2منبع :بانک مرکزی و نمایه های اقتصادی سال های مختلف
 3منبع :ترازنامه انرژی و سال های مختلف
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در هر دو الگو ،برآورد با روش  LADدارای مقدار  LAD Predictionکمتری نسبت به روش
 LSمیباشند که در برآورد انجام شده باالتر بودن قدرت پیشبینی روش برآوردی LAD
نسبت به روش LS

را ثابت میکند .از طرفی با توجه به جدول (LAD Prediction ،)9

محاسبه شده در الگوی پویا (الگوی دوم) با روش  LADبا مقدار  0/209دارای کمترین
مقدار در  1حالت ارائه شده میباشد .بنابراین از نظر قدرت پیش بینی نیز ،الگوی دوم
(الگوی پویا) بر اساس برآوردگرهای  LADبه عنوان الگوی برتر شناخته شده است.
جدول ( :)3برآورد پارامترهای منحنی زیست محیطی کوزنتس در الگوهای مختلف
پارامتر








A
R2
LADprediction

پارامتر








A
R2
LADprediction

الگوی شماره ( 1رابطه )1
LS
LAD
مقدار برآورد شده
آماره t
مقدار برآورد شده
1/101
1/919
1/251
2/119
1/501
1/953
2/110
1/939
2/015
0/152
2/503
0/231
1/113
1/101
1/113
0/ 552
0/159
0/113
0/ 911
الگوی شماره ( 2رابطه )11
LS
LAD
مقدار برآورد شده
آماره t
مقدار برآورد شده
0/591
9/195
2/132
0/230
2/951
0/209
0/131
9/101
0/211
0/032
1/109
0/119
2/131
1/511
2/393
0/ 303
0/311
0/ 219
0/209

آماره t
5/131
9/191
1/191
9/222
1/103

آماره t
2/195
1/119
1/153
2/925
1/151

منبع :یافته های تحقیق

نتایج مقادیر تحققیافته و شبیهسازی شده به همراه مقادیر پیشبینی شده در توابع
آلودگی (روابط  2و  )22با برآورد  LADو  LSدر نمودار ( )2نشان داده شده است.
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نمودار ( :)1نتایج مقادیر تحقق یافته و شبیه سازی شده به همراه مقادیر پیش بینی شده در
توابع آلودگی بسط داده شده و بر اساس روش برآورد مختلف
منبع :یافته های تحقیق

در این نمودار ،خط آبی نشان دهنده مقدار تحقق یافته آلودگی است .همان گونه که در
قسمت پیشبینی و برآورد این نمودار مشخص است تابع آلودگی پویای برآورد شده با
الگوی  ،LADنسبتاً نقاط عطف 2را بهتر دنبال میکند .با توجه به نمودار و همچنین
مقادیر کمتر حداقل خطا دوم (الگوی پویا) ،برآوردگرهای  ،LADمناسب برای اقتصاد
ایران تشخیص داده شده است .جدول ( )1مقادیر شبیهسازی شده در چهار حالت و مقادیر
تحقق یافته آلودگی سرانه را نشان میدهد.

Turning point
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جدول ( :)4مقادیر شبیه سازی شده و مقادیر تحقق یافته آلودگی سرانه
 .1سال .9
2951
2953
2953
2910
2912
2911
2919
2911
2915
2911
2911
2913
2913
2910
2912
2911
2919
2911
2915
2911
2911
2913
2913
2930
2932
2931
2939
2931
2935
2931
2931
2933

 .2الگوی شماره ( 2رابطه )2
مقادیر تحقق یافته
LS
LAD
1409
1409
1411
5451
5451
1491
1415
1451
9403
1423
1423
1411
1459
1451
9411
1431
1431
9410
1451
1451
9490
1413
1413
9493
9413
9432
9400
9413
9413
9425
9413
9413
9410
9412
9412
9410
1401
1401
1421
1410
1493
1493
1413
1413
1491
1411
1411
9435
1493
1493
5400
1459
1459
1431
1419
1419
1411
1413
1413
1411
1431
1413
5403
1431
1439
5402
1433
1433
5413
5401
5401
5411
5410
5410
5411
5411
5411
1429
1401
1402
1411
1491
1499
1412
1415
1415
1433
1421
1493
1403
1411
1491
1411
1491
1411
1459
منبع :یافته های تحقیق

الگوی شماره ( 1رابطه )22
LS
LAD
1411
1411
1431
1431
1420
1410
9401
9400
9420
1431
9455
9411
9451
9413
9411
9493
9490
9413
9400
1435
9401
9401
9491
9491
9411
9411
1423
1412
1415
1411
1493
1411
1401
1401
1435
5401
1431
1439
1431
1430
1431
1430
5403
5412
5403
5423
5490
5411
5455
5411
5431
5431
1495
1411
1411
1413
1433
1433
1411
1411
1459
1451
1431
1411
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با توجه به مقادیر این جدول سال های  2951-2935به منظور برآورد پارامترهای الگو و
مقادیر سال های  2931-2932جهت بررسی دقت پیش بینی در نظر گرفته شده است.
با توجه به نمودار ( )2مقادیر سالهای  2935-2932به منظور بررسی قدرت پیشبینی
در نظر گرفته شده است .همان گونه که در این نمودار مشاهده میشود ،مقادیر پیشبینی
شده توسط الگوی پویا با استفاده از روش برآورد  LADدارای قدرت پیشبینی بهتری
میباشد.
با توجه به پارامترهای برآورد شده توسط الگو (جدول  )9و قرار دادن دادههای سال 2932
P
در رابطه ( )15تغییرات آلودگی بر اساس تغییرات تولید برابر با (  ) t  0.2326خواهد
Yt
بود.
Pt
)(12

     Yt   1nt    Art Yt  1
()15
Yt
که با فرض برقراری منحنی زیست محیطی کوزنتس برای اقتصاد ایران ،مقدار مثبت این
عبارت نشان دهن ده این موضوع است که ایران در قسمت صعودی این منحنی قرار دارد،
یعنی با افزایش تولید سرانه ،آلودگی سرانه در حال افزایش میباشد (با توجه به اینکه
ایران کشوری در حال توسعه است ،این نتیجه نامعقولی نمیباشد) .میتوان گفت با فرض
صحت نظریه زیست محیطی کوزنتس ،اقتصاد ایران هنوز به حد آستانهای این منحنی
نرسیده است .از طرفی کشش آلودگی نسبت به تولید ناخالص داخلی با استفاده از رابطه
( )11قابل محاسبه است:
()11

%Pt Pt Yt
Y

     Yt   1nt    Art Yt  1  t
%Yt Yt Pt 
Pt

)(25


  py 

با توجه به رابطه ( )11و با توجه به پارامترهای برآورد شده و داده های سال  2932مقدار
% Pt
برابر با  0/12بدست آمده است .یعنی با افزایش  2درصدی تولید سرانه با توجه
% Yt
به وضعیت کنونی اقتصاد ،آلودگی سرانه  0/12درصد افزایش خواهد داشت.
یکی دیگر از اهداف این مطالعه یافتن سهم انرژیهای تجدیدپذیر نسبت به کل انرژی در
حد آستانهای منحنی زیست محیطی کوزنتس بر اساس رابطه ( )23میباشد .بر اساس
پارامترهای برآورد شده در الگوی پویا با روش برآورد ( LADرابطه  ،)23در صورتی که
متغیرها و پارامترهای الگو ثابت فرض شود ،زمانی اقتصاد ایران در این حد آستانهای قرار
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میگیرد که  21درصد از کل انرژی تولید شده در کشور توسط انرژیهای تجدیدپذیر
تولید شود .این در حالی است که در شرایط کنونی تنها  0/1درصد از کل انرژی با استفاده
از انرژیهای تجدیدپذیر تولید میشود .بنابراین به منظور رسیدن به حد آستانهای منحنی
زیست محیطی کوزنتس با فرض ثابت در نظر گرفتن عامل تکنولوژی ،سهم انرژیهای
تجدیدپذیر نسبت به کل انرژی باید تا مقدار  21درصد برسد.
در ادامه به بررسی رفتار آلودگی نسبت به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در بلندمدت
پرداخته میشود .فرض میشود که در بلند مدت آلودگی در دورههای مختلف برابر است

(  .) Pt  Pt 1بنابراین با کمی سادهسازی ریاضی رابطه ( )22در بلندمدت رابطه ( )11را
خواهیم داشت.

 rt  
1    
Pt  Yt nt  A   

 Yt  


()11

تغییرات آلودگی نسبت به افزایش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر (با فرض ثبات دیگر
عوامل تابع آلودگی) در نمودار ( )1ترسیم شده است .نمودار مذکور بیانگر این است که
در مراحل اولیه افزایش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر ،آلودگی به شدت کاهش مییابد.
با توجه به مقعر بودن تغییرات آلودگی نسبت به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ،با
افزایش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر اثرگزاری این انرژیها بر آلودگی کاهش خواهد
 2 Pt
یافت 0 ( .
nt2


()13

)

 rt 
 
 Yt 



 rt 
%Pt Pt rt
A


    pr 
Y
%

r

r
P

Pt
t
t
t
 t

P
A

 t 
rt
 rt
)(27
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نمودار( :)2تغییرات آلودگی نسبت به افزایش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر
منبع :یافته های تحقیق

بر اساس رابطه ( )13و همچنین پارامترهای برآورد شده و دادههای سال  ،2932کشش
آلودگی نسبت به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر برابر با  -0/01بدست آمده است (
%Pt
 0.07
) .یعنی با افزایش  2درصدی استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر با توجه
%rt
به وضعیت کنونی اقتصاد ایران ،آلودگی سرانه  0/01درصد کاهش خواهد یافت.

 -5نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج کلی تحقیق به صورت زیر میباشد:
 . 2با توجه به پارامترهای برآورد شده توسط الگو ،تغییرات آلودگی بر اساس تغییرات تولید
برابر با 0/19خواهد بود .با فرض برقراری منحنی زیست محیطی کوزنتس برای اقتصاد
ایران ،مقدار مثبت این عبارت نشان میدهد که اقتصاد ایران در قسمت صعودی این
منحنی قرار دارد .در واقع اقتصاد ایران هنوز به حد آستانهای این منحنی نرسیده است.
از طرفی کشش آلودگی نسبت به تولید ناخالص داخلی ،با توجه به پارامترهای برآورد شده
و داده های سال  ،2932برابر با  0/12بدست آمده است .یعنی با افزایش  2درصدی تولید
سرانه با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ،آلودگی سرانه  0/12درصد افزایش خواهد داشت.
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 . 1با فرض ثبات متغیرها و پارامترهای الگو ،زمانی اقتصاد ایران در حد آستانهای منحنی
زیست محیطی کوزنتس قرار میگیرد که  21درصد از کل انرژی تولید شده در کشور
توسط انرژی های تجدیدپذیر تولید شود .این در حالی است که در شرایط کنونی تنها
 0/1درصد از کل انرژی با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر تولید میشود.
 .9تغییرات آلودگی نسبت به افزایش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر با فرض ثبات دیگر
عوامل ،نزولی میباشد .از طرفی با توجه به مقعر بودن تغییرات آلودگی نسبت به استفاده
از انرژیهای تجدیدپذیر ،با افزایش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر تأثیر این انرژیها
بر آلودگی کاهش خواهد یافت.
 .1کشش آلودگی نسبت به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر  -0/01بدست آمده است.
یعنی با افزایش  2درصدی استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر با توجه به وضعیت کنونی
اقتصاد ،آلودگی سرانه  0/01درصد کاهش خواهد یافت.
برای مطالعات آتی پیشنهاد میشود:
 به دلیل جدید بودن روش ژنتیک این موضوع در ادبیات اقتصادی رشد چشمگیرینداشته است .در این مطالعه آماره پارامترهای برآورد شده مورد بررسی قرار نگرفته است
و تنها از قدرت پیشبینی برای انتخاب الگو استفاده شده است .آزمونهای تبیین و
تشخیص با استفاده از الگوریتم ژنتیک میتواند موضوعی برای مطالعات آتی باشد که
توسط محققین در حال انجام است.
 در این مطالعه و مانند اکثر الگوهای اقتصادسنجی فرض شده است که پارامترهای برآوردشده (رفتار اقتصادی جامعه) در طول زمان ثابت است .در مطالعات آتی ،متغیر بودن
پارامترهای الگو و بررسی روند تغییر پارامترها را می توان با استفاده از روش الگوریتم
ژنتیک مورد بررسی قرار داد.
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