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 افتی: رهکربناکسید دیبر انتشار  یاقتصاد یاستس یتعدم قطع یرتأث

 (GMM) یافتهیمتعم یگشتاورها
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 چکیده

قتصادی اند، بررسی نقش عدم قطعیت سیاست اثر بر انتشار دی اکسیدکربن متمرکز شدهؤمطالعات متعددی بر شناسایی عوامل مدر حالی که 

(EPU) بررسی ،مطالعه این هدف، راستا این در. است گرفته قرار بررسی مورد کمتر انرژی-زیست بر کیفیت محیط زیست در ادبیات محیط 

باشد. بیشترین میزان آالیندگی میدر گروه کشورهای در حال توسعه با  CO2 انتشار بر اقتصادی سیاست قطعیت عدم اثرگذاری چگونگی

از کانال مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر نیز مورد بررسی  CO2عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر انتشار کنندگی عالوه، اثر تعدیلبه

 برای برآورد مدل، است. سپس CO2و انتشار  یت دو طرفه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادیلّقرار گرفته است. نتایج بیانگر وجود رابطه ع

 که تاس ینا انگریب الگو برآورد از حاصل جینتا. بکار گرفته شده است ییزابرای حل مشکل درون (GMM) افتهیمیتعم یروش گشتاورها

 ةدهندنشان عالوه، نتایجمورد مطالعه منتهی شده است. به نمونةبه تخریب کیفیت محیط زیست در  اقتصادی سیاست قطعیت عدم افزایش

اگرچه که  .است درصد شده 426/4 ةبه انداز CO2این است که یک درصد افزایش در مصرف انرژی تجدیدپذیر موجب کاهش انتشار 

اثر  ةهمچنین نتیج شده است. یدرصد منته 88/4 ةبه انداز CO2یک درصد به افزایش انتشار  ةافزایش مصرف انرژی تجدیدناپذیر به انداز

یدناپذیر به کاهش مصرف انرژی تجد EPUو مصرف انرزی تجدیدناپذیر گویای آن است که افزایش  عدم قطعیت سیاست اقتصادیمتقابل 

 منتهی شده است. 2424تا  2444 ةدر طول دور CO2 انتشارو در نتیجه کاهش 
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 مقدمه

ای هعنوان یکی از مهمترین چالشتغییرات آب و هوایی به

 et alDing ,.پایدار در دنیا شناخته شده است ) ةتوسع

 ایگازهای گلخانهگذشته انتشار ة (. در طول چند ده2020

رانجام سزمین معرفی که  ةیکی از دالیل اصلی گرم شدن کر

به تغییرات آب و هوایی منتهی شده است. بنابراین بررسی 

عنوان یکی از به CO2عوامل اثرگذار بر افزایش انتشار 

ای برخوردار ای از اهمیت ویژهگازهای گلخانهمهمترین انواع 

له أمطالعات به بررسی این مسباشد. بخش قابل توجهی از می

اند. اگرچه که در مطالعات قبلی توجه به نقش عامل پرداخته

در محیط زیست  (EPU) 6عدم قطعیت سیاست اقتصادی

و  Thaqeb-Alکمتر مورد توجه قرار گرفته است.  پایدار

Algharabali (2468 بیان کردند که اهمیت عدم اطمینان )

تصمیمات اقتصادی در  های اقتصادی مرتبط بادر سیاست

 Al-Thaqeb) باشددنیای بهم پیوسته امروزی باالتر می

and Algharabali, 2019). 

عنوان یک به را (EPU)عدم قطعیت سیاست اقتصادی  

ویژه سیاست پولی ابهام و عدم اطمینان در سیاست عمومی به

توان تعریف کرد که محیط کسب و کاری که و مالی می

ثیر قرار أکنند را تحت تدر آن عمل می واحدهای اقتصادی

به EPU(.  Dinçergok, 2020 andPirgaipدهد )می

عنوان بازتابی از عامل نهادی اقتصاد کالن، بر محیط کسب 

، خود ةگذارد که به نوبو کار واحدهای اقتصادی تأثیر می

هد. دثیر قرار میأگیری واحدهای اقتصادی را تحت تتصمیم

عنوان مثال، بحران مالی، برگزیت، جنگ به رویدادهای اخیر،

به  COVID-19گیری تجاری ایاالت متحده و چین، و همه

 در سراسر جهان منتهی شده است.  EPUافزایش 

انداز انرژی جهانی که توسط آژانس مطابق گزارش چشم

منتشر شده است، انتشار  2468در سال  2المللی انرژیبین

گیگاتن رسیده  6/33به رکورد باالی  2468کربن در سال 

به دلیل مصرف انرژی باالتر بوده است. همچنین  اًکه عمدت

                                                      
1Economic policy uncertainty 
2The World Energy Outlook published by the 

International Energy Agency, IEA 

، (2424و همکاران ) Gkisakisتعدادی از مطالعات مانند 

Suwanmanee ( 2424و همکاران ) وAnwar  و همکاران

که مصرف انرژی، آلودگی محیط  اند(؛ نشان داده2426)

دهد. با توجه به اینکه ثیر قرار میأرا تحت ت یزیست

های دولت در جهت ایجاد یک محیط اقتصادی سیاست

مین انرژی، در قالب یارانه و أکالن مساعدتر برای ت

گذاری مستقیم است، عدم قطعیت سیاست اقتصادی سرمایه

رد سطح مصرف تواند عاملی باشد که هنگام بحث در مومی

انرژی در یک اقتصاد باید در نظر گرفته شود. بنابراین سوالی 

باشد این است که تحت شرایط عدم اطمینان که مطرح می

د؟ آیا یابسیاست اقتصادی، مصرف انرژی چگونه تغییر می

های انرژی را برای رفع ابهام در یک کشور باید سیاست

 بر رویارویی با عدماول  ةاقتصاد ترویج کند یا باید در درج

ای هخود باعث ترویج سیاست ةاطمینان تمرکز کند که به نوب

( چگونه با هر دو ارتباط CO2جدید می شود. انتشار کربن )

  دارد؟

بر انتشار کربن،  EPUاثرگذاری  ةدر رابطه با نحو 

Jiang ( 2468و همکاران )کنند که بیان میEPU  بر انتشار

CO2 و اثر  3از دوکانال شامل اثر تعدیل مستقیم سیاستی

گذارد. اثر اول تأثیر می 4غیرمستقیم تقاضای اقتصادی

مداران را از باالتر توجه سیاست EPUدهد که توضیح می

ای ههای حفاظت از محیط زیست به سمت سیاستسیاست

باشد، می CO2ثبات اقتصادی که عامل افزایش انتشار 

برای مثال ایاالت متحده تصمیم گرفت از  کند.معطوف می

خارج شود، که سیگنال منفی  2466توافقنامه پاریس در سال 

مبنی بر اینکه دولت ایاالت متحده عزم خود را برای کاهش 

دهد. از دست داده را نشان می یآلودگی محیط زیست

ها و افراد ممکن است به عزم دولت عالوه، برخی از بنگاهبه

انتشار آلودگی شک کنند. بنابراین، این امکان برای کاهش 

ها الزامات مربوطه را رعایت نکنند که به وجود دارد که آن

 شود. منتهی می CO2افزایش انتشار 

3Direct policy adjustment effect 
4Indirect economic demand effect 
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ند که کاثر غیرمستقیم تقاضای اقتصادی توصیف می

 EPUافزایش  ةگیری در نتیجشرایط اقتصادی و تصمیم

ثیر أخود، مصرف انرژی را تحت ت ةکند که به نوبتغییر می

دهد. تغییر در مصرف انرژی در نهایت بر انتشار قرار می

CO2 عالوه با بررسی ادبیات مرتبط با گذارد. بهثیر میأت

EPU توان نتیجه گرفت کهمی Arouri  و همکاران

و همکاران  Tam(؛ 2468و همکاران ) Kang(؛ 2466)

و همکاران  Sun ،(2424و همکاران ) Canh(؛ 2468)

، EPUاند که ( نشان داده2424) Xu( و 2424)

گذاری، تجارت، بازار گذاری مستقیم خارجی، سرمایهسرمایه

ثیر أسهام، توسعه اقتصادی، ابداعات و قیمت نفت را تحت ت

 Sadorskyاز طرف دیگر چندین مطالعه شامل  .دهدقرار می

و  Salahuddin ،(2463و همکاران ) Shahbaz(؛ 2448)

و Hashmi (2468)،  Danishو  Alam، (2468همکاران )

اند نشان داده (2426و همکاران ) Alamو  (2424همکاران )

گذاری، تجارت، گذاری مستقیم خارجی، سرمایهکه سرمایه

نتشار بر ابازار سهام، توسعه اقتصادی، ابداعات و قیمت نفت 

 EPU هنتیجه گرفت کتوان ثر هستند. بنابراین میؤآلودگی م

 ذارد.ثیر گأتواند از طریق این عوامل بر انتشار آلودگی تمی

بر کیفیت محیط زیست دو  EPUثیرأر رابطه با تد اًاخیر

 Wangاز سوی  6گذاریو اثر سرمایه 7اثر شامل اثر مصرف

مطرح شده است. مطابق اثر مصرف، ( 2424و همکاران )

EPU  به کاهش مصرف انرژی و کاالهای آلودگی محور

 کاهش یشود. در نتیجه تخریب محیط زیستمنتهی می

مانع  EPUدهد که گذاری نشان میخواهد یافت. اثر سرمایه

های تجدیدپذیر و تحقیق و توسعه گذاری در انرژیاز سرمایه

گردد که در نهایت منجر به تخریب محیط زیست می

چگونه کیفیت  EPUنهایت افزایش  شود. این که درمی

دهد به قدرت این دو اثر ثیر قرار میأمحیط زیست را تحت ت

 باشد. وابسته می

با بررسی ادبیات مرتبط با عوامل اثرگذار بر انتشار کربن 

                                                      
5Consumption effect 
6Investment effect 

مشخص است که تاکنون مطالعات متعددی به بررسی نقش 

 ند.اعوامل اقتصادی و غیراقتصادی بر انتشار کربن پرداخته

رین تعنوان یکی از عمدهدر بین این عوامل، رشد اقتصادی به

 ,Apergis and Payneشود )ها در نظر گرفته میآن

انتشار، منحنی کوزنتس -(. در ادبیات مرتبط با رشد2010

ای مورد بررسی قرار طور گسترده( بهEKC) یمحیط زیست

شکل معکوس بین درآمد  U ةطوری که رابطگرفته است به

و  Narayanخریب محیط زیست در تعدادی مطالعات و ت

Narayan (2468،)Apergis    وOzturk (2468 ) و

Aslan ( تایید شده است. به عالوه، 2468و همکاران )

مصرف انرژی نیز به عنوان یکی از عوامل کلیدی 

  Linو   Zhangدر مطالعات  CO2انتشار  ةکنندتعیین

شده است.  ( عنوان2424) Bekunو   Adedoyin( و 2462)

  Sekerو  Doganاز جمله همچنین، تعدادی مطالعات 

(2466 ،)Dogan   وOzturk  (2465،)  Zaidi  و همکاران

( مصرف انرژی را 2468و همکاران ) Baloch( و 2468)

صورت تفکیک مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر به

های اند که مصرف انرژیاند و نشان دادهدر نظر گرفته

دهد، در حالی که را افزایش می CO2تجدیدناپذیر انتشار 

های تجدیدپذیر به بهبود کیفیت محیط زیست منتهی انرژی

 Mohsin( و 2467و همکاران ) Begumشود. به عالوه، می

(  بر نقش جمعیت در انتشار آلودگی تاکید 2468و همکاران )

 دارند.

ر گرفته است مورد توجه قرا اًیکی از عواملی که اخیر

و  Jiangباشد که با مطالعه بر انتشار آلودگی می EPUنقش 

های با بکارگیری داده که ( آغاز شده است2468همکاران )

بخشی در ایاالت متحده آمریکا و استفاده از آزمون پارامتری 

و  EPUبه بررسی ارتباط بین  5هاعلیت گرنجری در چارک

 ها نشان دادند که یک الگوی علیتانتشار کربن پرداختند. آن

آمریکا به رشد انتشار کربن در دم توزیع  EPUگرنجری از 

رشد انتشار کربن در بخش صنعتی، بخش مسکونی، بخش 

7Parametric test of granger causality in quantiles 
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جز بخش تجاری وجود دارد. به برق و توزیع حمل و نقل به

در شرایطی که  CO2به افزایش انتشار  EPUعبارت دیگر، 

 تر رخ داده،شد باالتر یا پایینهای رانتشار کربن در دوره

در Zakari  (2424 )و    Adedoyinمنتهی شده است.

توزیعی  هایبا بکارگیری الگوی خودرگرسیو با وقفه پژوهشی

یاستی ساند که عدم اطمینان برای اقتصاد بریتانیا نشان داده

مدت منتهی شده در حالی که در در کوتاه  CO2به کاهش

ها همچنین را تشدید کرده است. آن CO2بلندمدت انتشار 

اند که علیت یک طرفه از مصرف انرژی به انتشار نشان داده

CO2 انتشار ،CO2  سیاست اقتصادی و عدم اطمینان به

 سیاست اقتصادیعدم اطمینان همچنین از مصرف انرژی به 

و  Danish. (Adedoyin and Zakari, 2020) وجود دارد

به بررسی نقش عدم قطعیت سیاست  ،(2424همکاران )

بین شدت انرژی و انتشار کربن در اقتصاد  ةاقتصادی بر رابط

اند که عدم قطعیت ها نشان دادهاند. آنآمریکا پرداخته

سیاست اقتصادی به افزایش مصرف انرژی و در نتیجه 

افزایش آلودگی در آمریکا منتهی شده است. همچنین عدم 

ثرات شدت انرژی بر آلودگی را قطعیت سیاست اقتصادی، ا

و  Pirgaip. (2020et al Danish ,.) تقویت کرده است

Dinçergok (2424)،  با بکارگیری روش علیت گرنجری

فه از طریت یکلّع ةاند که رابطپانل بوت استرپ نشان داده

EPU ةبه مصرف انرژی در ژاپن وجود دارد. به عالوه، رابط 

به مصرف انرژی و انتشار آلودگی  EPUطرفه از یت یکلّع

در  آمریکا، کانادا و آلمان تایید شده است. همچنین، نتایج 

این مطالعه حاکی از آن است که رابطه علیت دو طرفه بین 

EPU و مصرف انرژی برای ایتالیا وجود دارد ( Pirgaip

, 2020Dinçergokand ) .Adams ( 2424و همکاران)، 

ه از برآوردگر الگوی خودرگرسیو با ای با استفاددر مطالعه

PMG-) 8های توزیعی میانگین گروهی ادغام شدهوقفه

ARDL )ای از کشورهایی با ریسک ژئوپولیتیکی در نمونه

دار و مثبت بین انتشار یاند که رابطه معنباال نشان داده

                                                      
8Panel Pooled Mean Group Autoregressive Distributed 

Lag Model (PMG-ARDL) 

در بلندمدت وجود دارد. به عالوه، نتایج این  EPUآلودگی و 

و مصرف انرژی  EPUمطالعه نشان داده است که اثر متقابل 

های یافته. (2020et al Adams ,.) منفی است

حاکی از آن است که Adams (2426 ،)و   Atsuمطالعه

مصرف سوخت فسیلی و عدم اطمینان اقتصادی به افزایش 

کشورهای بریکس شامل برزیل، اکسیدکربن در انتشار دی

مدت مدت و بلندروسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی در کوتاه

منتهی شده است. در حالی که مصرف انرژی تجدیدپذیر، 

ود ثر در بهبؤکیفیت بوروکراسی و توسعه مالی از عوامل م

 مدت و بلندمدت بوده استکیفیت محیط زیست در کوتاه

(, 2021Atsu and Adams). Amin  وDogan (2426 ،)

های توزیعی با استفاده از برآوردگر الگوی خودرگرسیو با وقفه

  CO2به افزایش انتشار EPUپویا نشان دادند که افزایش 

Doganand  Amin ,) در کشور چین منتهی شده است

2021) .Adedoyin ( 2426و همکاران)،  با استفاده از روش

GMM  در گروهی از کشورهای زیرصحرای آفریقا نشان

وجود دارد.   CO2و انتشار EPUدادند که ارتباطی مثبت بین 

بر  EPUکنندگیاند که اثر تعدیلها همچنین نشان دادهآن

های تجدیدناپذیر منجر به مصرف انرژی تجدیدپذیر و انرژ

 شودای در منطقه میکاهش سطح انتشار گازهای گلخانه

(Adedoyin et al., 2021) .Anser ( و همکارانa2426 )

ه و حداقل یافتبا بکارگیری برآوردگر میانگین گروهی تعمیم

ه اند کمربعات معمولی پویا در کشورهای نوظهور نشان داده

عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مصرف انرژی تجدیدناپذیر 

عنوان شاخصی به اکولوژیکبه بدتر شدن شاخص ردپای 

منتهی شده است در حالی که  یی تخریب محیط زیستبرا

ی های تجدیدپذیر تاثیرریسک ژئوپلیتیک و مصرف انرژی

 Anser et) منفی بر شاخص ردپای اکولوژیک داشته است

al., 2021a) .Anser ( و همکارانb2426به بررسی رابط )ة 

 PMG-ARDLبا استفاده از روش EPUبین انتشار کربن و 

کشور با بیشترین میزان انتشار کربن  64ای شامل در نمونه
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که عدم قطعیت سیاست  بیان داشتندها . آنپرداختند

ده مدت منتهی شاقتصادی به کاهش انتشار کربن در کوتاه

ه ثیر مثبتی را به دنبال داشتأاست، اگرچه که در بلندمدت ت

( 2422و همکاران ) Wang. (2021bet al Anser ,.) است

کشور  635ای شامل برای نمونه GMMری مدل با بکارگی

به انتشار کربن باالتری منتهی شده  EPUنشان داده که 

 . (Wang et al., 2022) است

داخلی انجام شده تاکنون  هایپژوهشدر ارتباط با 

توان گفت که عمده مطالعات بر نقش درآمد سرانه، می

مصرف انرژی، نرخ شهرنشینی، تجارت خارجی، شدت 

انرژی، شاخص توسعه مالی و شاخص صنعتی شدن بر انتشار 

 بهتوان اند که از این جمله میکربن پرداختهاکسیددی

Molaei ( 2464و همکاران ،)Behbudi  و همکاران

(2464 ،)Fotros ( 2464و همکاران ،)Torabi  و همکاران

(2467 ،)Varahrami ( 2466و همکاران ،)Bahrami  و

 Sharifi(، 2424و همکاران ) Layani(، 2468همکاران )

Karimi  وHasanvand (2424 ) وDehghan Shabani 

. نتایج این مطالعات بیانگر این ( اشاره کرد2422و همکاران )

است که نرخ شهرنشینی و مصرف انرژی بر انتشار دی

ثیر أثیر منفی دارد. در مقابل در رابطه با تأاکسیدکربن ت

ثیر مثبت و منفی أهر دو ت ةسران تجارت خارجی و درآمد

حاصل شده است. هیچ کدام از این مطالعات بر چگونگی 

اثرگذاری عدم قطعیت سیاست اقتصادی و همچنین نقش 

بر کیفیت از طریق مصرف انرژی   EPUکنندگی تعدیل

 اند.محیط زیست نپرداخته

بر این اساس، این پژوهش به دنبال آن است که تأثیر 

EPU ای از اکسیدکربن را در مجموعهبر انتشار دی

کشورهای درحال توسعه که بیشترین آالیندگی محیط 

ری گیکنند، بررسی کند. برای اندازهرا ایجاد می یزیست

EPU8، شاخص عدم اطمینان جهانی (WUI ) توسعه داده

بکار گرفته شده است.  ،(2468و همکاران ) Ahirشده توسط 

                                                      
9World Uncertainty Index (WUI) 

ی کنندگمطالعه این است اثر تعدیل همچنین هدف دوم این

EPU های تجدیدپذیر و غیر قابل از طریق مصرف انرژی

را مورد بررسی قرار دهد. بررسی  CO2انتشار  تجدید بر

مطالعات انجام شده در این حوزه نشان داد که این رابطه در 

کشورهای در حال توسعه تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته 

رهیافت گشتاور تعمیم گوی این مطالعهبرای برآورد الاست. 

زایی بکار گرفته شده له درونأجهت حل مس (GMM) یافته

ررسی به ب ابتدا،به این صورت است که  پژوهشاست. ساختار 

 شود سپسهای مورد استفاده پرداخته میساختار الگو و داده

 .گیری آورده شده استنتایج برآوردها ارائه و در نهایت نتیجه

 

 و روش ها مواد

 (2426)و همکاران  Adedoyinدر این مطالعه به تبعیت از 

ثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر انتشار أبرای بررسی ت

 از طریقاثرات تصادفی اکسیدکربن  یک الگوی دی

 رگرسیون بر جمعیت، وفور منابع و تکنولوژی

(STIRPAT)64 که توسط Dtiez   وRosa (6858 ) مطرح

 شود. این الگو عبارت است از:گرفته میشده، بکار 

 6رابطة 

𝐼 = 𝛼𝑖𝑡𝑃𝑖𝑡
𝛽1𝐴𝑖𝑡

𝛽2𝑇𝑖𝑡
𝛽3𝜀𝑖𝑡,                                                                                                                      

 از یناش یستیز طیمح اثرات ةدهندنشان I ترتیببه که

 بترتیببه نیز 𝑇و A جمعیت، بیانگر P انسانی، هایفعالیت

 t زمان در i کشور برای تکنولوژی و ثروت وفور ةدهندنشان

 مفر. است تصادفی جزء ةدهندنشان نیز ε همچنین. باشدمی

 : از است عبارت( 6) ةمعادل لگاریتمی

 2رابطة 

𝐿𝑛𝐼𝑖𝑡 = 𝐿𝑛𝛼𝑖𝑡 + 𝛽1𝐿𝑛𝑃𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝑛𝐴𝑖𝑡 +

𝛽3𝐿𝑛𝑇𝑖𝑡 + 𝐿𝑛𝜀𝑖𝑡   

 یناخالص داخل دیتولمطالعات متفاوت،  نی( در ب2) ةدر رابط 

و  یاقتصاد ةبر توسع ییثروت و دارا ریتأثانعکاس  یبرا

در  ستیز طیمح یثر بر انتشار آلودگؤم دیمراحل مختلف تول

 یبرا یشاخص یمصرف انرژ نیهمچنشود. ینظر گرفته م

10.Stochastic Impacts by Regression on Population, 

Affluence and Technology (STIRPAT) 
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 اساس بر .ودشیفرض م مدل در یسطح تکنولوژ یبررس

صورت معادله مورد برآورد در این مطالعه به ةمعادل (،2) ةرابط

 ( نمایش داده شده است:3)

 3رابطة 

𝐿𝑛𝐺𝐻𝐺𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛𝐺𝐻𝐺𝑖𝑡−1 +

𝛽2𝐿𝑛𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝑊𝑈𝐼𝑖𝑡 +

𝛽5 𝐿𝑛𝑁𝑅𝐸𝑁𝑖𝑡+𝛽6 𝐿𝑛𝑅𝐸𝑁𝑖𝑡 +

𝛽7𝐿𝑛𝑁𝑅𝐸𝑁𝑊𝑈𝐼𝑖𝑡 + 𝛽7𝐿𝑛𝑅𝐸𝑁𝑊𝑈𝐼𝑖𝑡 +

𝛽8𝐿𝑛𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9𝐿𝑛𝐼𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝑈𝑖𝑡 ,       
د. باشلگاریتم طبیعی می ةدهندنشان 𝐿𝑛(، 3) ةدر معادل

ار انتش ةدهندترتیب نشانبه 𝐺𝐷𝑃و  𝐺𝐻𝐺 ،POPعالوه، به

باشد. می تولید ناخالص داخلی اکسیدکربن، جمعیت و دی

تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت الزم به ذکر است که 

، (b 2426)و همکاران  Anserاست. به تبعیت از  2467

و مصرف انرژی  )(𝑁𝑅𝐸𝑁مصرف انرژی تجدیدناپذیر 

برای بررسی عنوان شاخصی نیز به )(𝑅𝐸𝑁تجدیدپذیر 

 شود. در مدل لحاظ میسطح تکنولوژی 

 (،2424و همکاران ) Adamsدر این مطالعه همانند 

Adedoyin  ( و2426و همکاران ) Anser  و همکاران

(b2426) ،گیری عدم قطعیت سیاست اقتصادی برای اندازه

پیشنهاد شده توسط  (WUI) از شاخص عدم اطمینان جهانی

Ahir ( 2468و همکاران)  است. این شاخص استفاده شده

کشور تنظیم گردیده است. در اکثر مطالعات در  643برای 

( 2466و همکاران ) Bakerاین حوزه، شاخصی که توسط 

توسعه داده شده بکار گرفته شده است. یکی از  EPUبرای 

 های قابل توجه این دو شاخص این است که شاخصتفاوت

Baker ( تنها عدم اطمینان ناشی 2466و همکاران ) از

 دهد. در حالیهای پولی، مالی و تجاری را پوشش میسیاست

عالوه بر موارد ذکر شده عدم اطمینان  WUIکه شاخص 

 ,.Ahir et alگیرد )ناشی از وقایع سیاسی را نیز در بر می

برای   WUI(. بنابراین در این مطالعه از شاخص2019

 استفاده شده است. EPUگیری اندازه

 𝐿𝑛𝑅𝐸𝑁𝑊𝑈𝐼و  𝐿𝑛𝑁𝑅𝐸𝑁𝑊𝑈𝐼عالوه به

                                                      
11British Petroleum Company 

اثرات متقابل لگاریتم مصرف انرژی  ةدهندنشانترتیب به

تجدیدناپذیر و لگاریتم مصرف انرژی تجدیدپذیر با شاخص 

WUI کننده باشد که جهت بررسی اثرات تعدیلمیWUI 

از طریق مصارف انرژی بر انتشار آلودگی در نظر گرفته شده 

ترتیب بیانگر به 𝐿𝑛𝐼𝑁𝐷و 𝐿𝑛𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸همچنین است. 

باز بودن تجاری و لگاریتم شاخص صنعتی لگاریتم  شاخص

( اضافه 6) ةعنوان متغیر کنترل در معادلشدن است که به

گیری شاخص صنعتی شده است. در این مطالعه برای اندازه

شدن از نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به کل تولید 

 ناخاص داخلی استفاده شده است.      

کشور در  68شامل  مطالعه نیا درمورد بررسی  ةنمون

در طول دوره  CO2حال توسعه با بیشترین میزان انتشار 

می باشد. این کشورها شامل آرژانتین،  2424-2444

اندونزی، ایران، برزیل، ترکیه، تایلند، چین، روسیه، رومانی، 

شیلی، عربستان، کلمبیا، کره جنوبی، مالزی، مکزیک، مصر، 

توضیح داده شده در این  یهاداده باشند.هند و یونان می

 بانک ةتوسع یهاشاخص ازمورد بررسی  ةبرای نمون بخش

شرکت نفت و گاز  ةهای ساالنداده، (WDI) یجهان

های ریسک و داده 62، اطلس جهانی کربن((66BPبریتانیایی

( 2468و همکاران )Ahir جهانی توسعه داده شده توسط 

ها به جز شاخص گردآوری شده است. همچنین تمام داده

ی براند. باشصورت لگاریتمی میعدم اطمینان جهانی به

های الزم از نرم افزار استاتا نسخة برآورد مدل و انجام آزمون

 استفاده شده است. 64و گاوس نسخة  67

 

 و بحث نتایج

در این پژوهش در ابتدا استقالل مقطعی متغیرها مورد بررسی 

یابی به این هدف، آزمون قرار گرفته است. جهت دست

استفاده و نتایج این  Pesaran (2444)وابستگی مقطعی 

( گزارش شده است. بر اساس نتایج 6)جدول آزمون در 

تگی و وابس شودیید نمیأتفرض صفر آزمون پسران حاصل، 

در این بخش  د.وجود دار مقطعی در متغیرهای ذکر شده

12Global Carbon Atlas  



 (GMM) یافتهیمتعم یگشتاورها یافت: رهاکسیدکربنیبر انتشار د یاقتصاد یاستس یتعدم قطع یرتأث ی،جعفر 

 656صفحه 

 

دلیل احتمال وجود شکست ساختاری و وابستگی مقطعی، به

برای بررسی ایستایی متغیرهای مورد مطالعه در مدل آزمون 

بکار گرفته شده است. در این Rao (2448 )و  Hadri مانایی

صفر مربوط به ایستایی متغیرهای مورد آزمون  ةآزمون فرضی

طبق نتایج حاصل از این آزمون که در جدول  باشد.می

 باشند.گزارش شده، همه متغیرها در سطح ایستا می2

های مهم در رابطه با عوامل اثرگذار بر یکی از چالش

زا بودن متغیرهای توضیحی اکسیدکربن، درونانتشار دی

باشد که بدون حل می EPUویژه متغیرهای انرژی و به

تورش خواهد بود. بنابراین قبل از  کردن آن برآورد مدل با

یت معکوس بین متغیرها مورد بررسی قرار لّبرآورد مدل، ع

آزمون یابی به این هدف گیرد. برای دستمی

بکار گرفته شده که Hurlin (2462 )و   Dumitrescuیتلّع

های آزمون آمده است. یکی از تفاوت 3نتایج آن در جدول 

DH یت لّبا آزمون عGranger (6868 این است که ضرایب )

ر عالوه بشود. بهدر بین مقاطع، متفاوت در نظر گرفته می

 آلترناتیو این آزمون ةخالف آزمون علیت گرنجری، در فرضی

 رفتار مقاطع یکسان نباشد و نتوانفرض بر این است که 

ر هحاصل از برآورد ضرایب الگوی پانل را به رفتار  ةنتیج

(. Lopez and Weber, 2017) مقاطع تعمیم داد یک از

و یت دلّع ةاین است که رابط ةدهندنتایج این آزمون نشان

( لگاریتم تولید ناخالص داخلی و لگاریتم انتشار 6طرفه بین )

( لگاریتم جمعیت و لگاریتم انتشار 2اکسیدکربن )دی

( شاخص عدم امنیت سیاست اقتصادی و 3) اکسید کربندی

( لگاریتم مصرف انرزی 4ربن )اکسیدکلگاریتم انتشار دی

( لگاریتم 7اکسیدکربن )تجدیدناپذیر و لگاریتم انتشار دی

 اکسیدکربن وشاخص تجارت خارجی و لگاریتم انتشار دی

اکسید ید( لگاریتم شاخص صنعتی شدن و لگاریتم انتشار 6)

 Pesaranمورد استفاده  با استفاده از آزمون  برای متغیرهاینتایج آزمون وابستگی مقطعی  -8جدول 
 P آمارة آزمون متغیرها P آمارة آزمون متغیره

𝐋𝐧𝐆𝐇𝐆 66/26 444/4 LnREN 65/44 444/4 

𝐋𝐧𝐆𝐃𝐏 36/35 444/4 LnNREN 25/26 444/4 

𝐋𝐧𝐏𝐎𝐏 64/28 444/4 Ln TRADE 38/8 444/4 

𝐖𝐔𝐈 22/4 444/4 Ln IND 87/22 444/4 

 

 Rao.و Hadriنتایج بررسی مانایی متغیرها با استفاده از آزمون  -1جدول 
  یبحران ریمقاد .HR stat متغیرها

 درصد کی درصد پنج درصد ده

𝐋𝐧𝐆𝐇𝐆 ***286/4 52/3 35/4 85/7 

𝐋𝐧𝐆𝐃𝐏 ***768/4 84/64 34/64 63/22 

𝐋𝐧𝐏𝐎𝐏 ***384/4 5/3 38/4 86/7 

𝐖𝐔𝐈 ***758/4 66/8 47/62 6/65 

𝐋𝐧𝐑𝐄𝐍 ***3/4  62/5 47/8 88/63 

𝐋𝐧𝐍𝐑𝐄𝐍 ***567/4 84/66 45/67 55/23 

𝐋𝐧 𝐓𝐑𝐀𝐃𝐄 ***364/4 48/7 37/6 38/8 

𝐋𝐧 𝐈𝐍𝐃 ***384/4 86/6 67/8 8/62 

 یقمنبع: محاسبات تحق

 درصد    64در سطح  یداریمعن ةدهندنشان *

                     درص 7در سطح  یداریمعن ةدهندنشان**

 صددر 6در سطح  یداریمعن ةدهندنشان***
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  .63وجود دارد کربن

ت، یلّبر اساس نتایج حاصل از بررسی ع در این مطالعه

 سیستمی که توسط GMM(، 3) ةبرآورد معادلبرای 

Arellano  وBover (6887و ) Blundell  وBond 

( توسعه داده شده بکار گرفته شده است. زیرا که 6888)

 علّیتزایی ناشی از روشی مفید برای حل مشکل درون

ل( و اکسیدکربن )متغیر مستقمعکوس بین متغیر انتشار دی

عالوه در این مطالعه بر روش باشد. بهمتغیرهای توضیحی می

 ایم. زیراای متمرکز شدهسیستمی دو مرحله GMMبرآورد 

ای به احتمال مرحله سیستمی یک GMMکه نسبت به 

حاصل  باشد. نتایجثیر واریانس ناهمسانی میأکمتری تحت ت

گزارش شده  4سیستمی در جدول  GMMاز برآورد مدل 

 است.

 GMMروش  صحت خصوص در اطمینان ایجاد برای

 ةو همبستگی مرتب  Sarganآزمون دو الگو از برآورد برای

دوم استفاده شده است. آزمون سارگان اعتبار و  ةاول و مرتب

این  صفر ةکند. فرضیصحت متغیرهای ابزاری را آزمایش می

آزمون بیانگر اعتبار ابزارها و یا عدم همبستگی جزء اخالل 

 4با متغیرهای ابزاری است. نتایج آزمون سارگان در جدول 

 ةصورت عدم رد فرضیگزارش شده است که نتایج حاصل به

باشد. همچنین نتایج آزمون خودهمبستگی گویای صفر می

یید تأ 1ARصفر خودهمبستگی برای ةآن است که فرضی

دوم  ةنشده و فرض صفر عدم وجود همبستگی سریالی مرتب

یید شده است، و بنابراین نتایج أها تبرای تمام رگرسیون

عالوه، جهت اطمینان از وجود باشد. بهبرآورد معتبر می

وابستگی مقطعی بین جمالت خطا، آزمون وابستگی 

( بکار گرفته شده است. 2467) Pesaran (CD) 64مقطعی

گزارش شده است. نتایج  4ن آزمون نیز درجدول نتایج ای

تأیید فرض صفر )وابستگی  ةدهندحاصل از این آزمون نشان

این  66( در مقابل وابستگی قوی مقطعی67ضعیف مقطعی

                                                      
باشد، های مربوط به مصرف انرژی تجدیدپذیر نامتوازن میاز آنجا که داده 13 

برای این متغیر Hurlin (2462 )و   Dumitrescuعلّیتزمون آلذا انجام 

 پذیر نبود.امکان

دیگر وابستگی بین مقاطع متفاوت عبارتآزمون است. به

 صورت ضعیف وجود دارد.به

شار انت ةوقف های حاصل از برآورد، متغیربر اساس یافته

ودگی دار بر میزان آلمعنی و مثبت تأثیر اکسیدکربن دارایدی

اکسیدکربن باشد. بنابراین انتشار دیدر دوره جاری می

ا ههای بعدی نیز اثرگذار باشد. همچنین یافتهتواند بر دورهمی

دهد که تولید ناخالص داخلی و جمعیت تاثیر نشان می

 نداشته است. اکسیدکربنمعناداری بر انتشار دی

است.  WUI متغیر کلیدی در این مطالعه شاخص

های این مطالعه تأثیر مثبت عدم اطمینان سیاست یافته

اکسیدکربن را در نمونه مورد مطالعه اقتصادی بر انتشار دی

و  Adamsدهد. این نتیجه با نتایج مطالعات نشان می

  Atsu(،2426و همکاران ) Adedoyin(، 2424همکاران )

و  Dogan (2426 ،)Wangو   Adams (2426)،Amin و 

مطابقت ( a2426)و همکاران  Anser( و 2426همکاران )

 توجه ،WUIله این است که با افزایش دارد. دلیل این مسأ

 از دیاقتصا رشد حفظ چگونگی به بیشتر گذارانسیاست

 رد و شودمی معطوف اقتصادی هایفعالیت تحریک طریق

 این اجرای طول در زیست محیط از حفاظت اهمیت نتیجه

 ،EPU افزایش با این، بر عالوه .یابدمی کاهش هاسیاست

 هایفناوری و پاک هایانرژی در توسعه و تحقیق فعالیت

 ترجیح هابنگاه و یابدمی کاهش حدی تا انرژی ةذخیر

 Ulucak) کنند استفاده ارزان فسیلی هایسوخت از دهندمی

and Khan, 2020)  که به انتشار آلودگی بیشتر منتهی

 شود.می

های حاکی از آن است که مصرف انرژی 4نتایج جدول 

ربن اکسیدکتجدیدپذیر مطابق انتظار به کاهش انتشار دی

طوری که هر یک درصد افزایش در بهمنتهی شده است. 

 اکسیددیمصرف انرژی تجدیدپذیر موجب کاهش انتشار 

د در نمونه مورد بررسی شده درص 426/4به اندازه  کربن

14Cross-section dependence (CD) 
15Weak cross-section dependence 
16Strong error cross-section dependence 
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ر های تجدیدناپذیعالوه، مطابق انتطار مصرف انرژیاست. به

طوری که یک درصد موجب افزایش آلودگی شده است. به

کربن داکسیها به افزایش انتشار دیافزایش در این نوع انرژی

ای هدرصد منتهی شده است. این نتایج با یافته88/4به اندازه 

و  Adedoyinو  (a2426و همکاران ) Anserمطالعات 

و   Atsuهمچنینباشد. ( سازگار می2426)همکاران 

Adams (2426) مصرف انرژی اند که افزایش نشان داده

تجدیدپذیر به کاهش انتشار آلودگی و افزایش مصرف انرژی 

  Hurlinو Dumitrescu  آزمون جینتا -3جدول 

 فرضیة صفر Z-Stat P جهت علّیت

𝐋𝐧𝐆𝐃𝐏 ↔ 𝐥𝐧𝐆𝐇𝐆 
 

8/6 
46/2 

444/4 
43/4 

LnGDP ≠> lnGHG 

LnGHG ≠> ln GDP 

𝐋𝐧𝐏𝐎𝐏 ↔ 𝐥𝐧𝐆𝐇𝐆 
 

4/8 
62/26 

444/4 

444/4 

LnPOP ≠> lnGHG 

LnGHG ≠> ln POP 

𝐖𝐔𝐈 ↔ 𝐥𝐧𝐆𝐇𝐆 
 

88/2 
36/3 

444/4 
448/4 

WUI ≠> lnGHG 

LnGHG ≠> WUI 

𝐋𝐧𝐍𝐑𝐄𝐍 ↔ 𝐥𝐧𝐆𝐇𝐆 
 

88/4 
58/3 

444/4 
4446/4 

LnNREN ≠> lnGHG 

LnGHG ≠> ln NREN 

𝐋𝐧𝐓𝐑𝐀𝐃𝐄 ↔ 𝐥𝐧𝐆𝐇𝐆 
 

76/4 
5/5 

444/4 
444/4 

LnTRADE ≠> lnGHG 

LnGHG ≠> ln TRADE 

𝐋𝐧𝐈𝐍𝐃 ↔ 𝐥𝐧𝐆𝐇𝐆 
 

24/8 
64/5 

444/4 
444/4 

LnIND ≠> lnGHG 

LnGHG ≠> ln IND 

 

 یستمیس GMMبرآورد  جینتا -0جدول

 متغیرها ضریب 
***34/26-    Consant 

          ***36/4 LnGHG(−1) 
47/4 LnGDP 

**476/4 LnPOP 
***64/65 WUI 

*426/4- LnREN 
***88/4 LnNREN 
***65/4- LnNRENWUI 

4464/4 LnRENWUI 
**6/4- Ln TRADE 
*68/4 Ln IND 

4/5 
(685/4) 

Sargan 

(P-value) 

55/6- 
(455/4) 

test 1AR 

(P-value) 

36/4- 
(568/4) 

test 2AR 
(P-value) 

78/6 
(66/4) 

CD 

(P-value) 

 6 در سطح یداریمعن ةدهندنشان *** ؛ درصد 7در سطح  یداریمعن ةدهندنشان **؛ درصد 64در سطح  یداریمعنة دهندنشان *. )یقمنبع: محاسبات تحق
 (صددر
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و  مدتتجدیدناپذیر به افزایش انتشار آلودگی در کوتاه

 بلندمدت منتهی شده است.

عالوه نتایج این مطالعه بیانگر این است که اثرات به

متقابل عدم اطمینان سیاستی و مصرف انرژی تجدیدناپذیر 

باشد. این نتیجه حاکی از آن است که با افزایش منفی می

EPU گذاری خود را بازنگری و به ها تصمیمات سرمایهبنگاه

له، أطوری که با مشخص شدن این مساندازند. بهتعویق می

گذاری، مصرفی و واحدهای اقتصادی در تصمیمات سرمایه

 کاهش مصرفتواند به که می کنندانداز خود تردید میپس

ه منتهی شود. بنابراین بخشی از اثرات اولی انرژی تجدیدناپذیر

EPU ابد. یبر کیفیت محیط زیست از این طریق کاهش می

 ( سازگار2426) Adedoyinاین نتیجه با نتیجه مطالعه 

اثرات متقابل عدم اطمینان سیاستی و مصرف باشد. می

-یم دارغیر معنیانرژی تجدیدپذیر مثبت و به لحاظ آماری 

 باشد.

های حاصل از برآورد، تجارت آزاد باعث بر اساس یافته

ارت عبشده است. به اکسید کربندیانتشار  ةکاهش سران

دیگر یک درصد افزایش در شاخص باز بودن تجاری به 

درصد منتهی شده است.  6/4به اندازه  CO2کاهش انتشار 

(؛ 2462و همکاران ) Jayanthakumaranاین نتیجه توسط 

Shahbaz ( و 2463و همکاران )Le ( 2424و همکاران) 

است. همچنین نتایج این مطالعه بیانگر این است یید شده أت

نتشار دار بر اتأثیری مثبت و معنیشدن شاخص صنعتیکه 

CO2 عتی کند تعدیل ساختار صندارد. این نتیجه پیشنهاد می

ن اکسیدکربتواند به کاهش انتشار دیثری میؤصورت مبه

های ساختار منجر شود، زیرا که ساختار صنعتی ویژگی

دهد. این نتیجه مطابق با مصرف انرژی را نشان می

 است.  (2424و همکاران ) Leمطالعه  هاییافته

 

 گیرینتیجه

 باالی قطعیت هایی از عدماخیر، جهان دوره ةدر چند ده 

                                                      
17The International Renewable Energy Agency 

(IRENA) 

است. این  کرده تجربه را( EPU) اقتصادی هایسیاست

یر ثی را تحت تأاجتماع-های اقتصادیعامل نه تنها شاخص

باشد. بر ثر میؤقرار داده ، بلکه بر کیفیت محیط زیست نیز م

و مصرف  EPUثیر ین اساس، هدف این مطالعه بررسی تأا

در کشورهای در حال توسعه با  CO2 انرژی بر انتشار

یابی به باشد. برای دستبیشترین میزان انتشار آالیندگی می

بکار گرفته شده است. همچنین  GMMاین هدف، برآوردگر 

مورد رابطه علّی بین متغیرها  DHبا استفاده از آزمون علیت 

نتایح حاصل از آزمون علّیت گویای  ررسی قرار گرفته است.ب

رهای مستقل و سایر متغی CO2یت دو طرف بین انتشار علّ

با  6نتایج برآورد مدل  یید شده است.مورد مطالعه در مدل تأ

آن است که مصرف  حاکی از GMMاستفاده از  برآوردگر 

انرژی تجدیدناپذیر به تخریب محیط زیست منتهی شده 

های تجدیدپذیر موجب ت. در حالی که مصرف انرژیاس

در نمونه کشورهای مورد مطالعه شده  CO2کاهش انتشار 

اثرگذاری مصرف انرژی  ةاست. نتایج حاصل از نحو

 رنامهب تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر کیفیت محیط زیست به

 زیست محیط آلودگی کاهش برای تجدیدپذیر هایانرژی

 یفیتک بر تجدیدپذیر هایانرژی مثبت تأثیر دهد.می اعتبار

 ةوسعت نوآوری برای بر تمرکز که دهدمی نشان محیط زیست

در حال توسعه با  کشورهای برای تجدیدپذیر هایانرژی

 یاتیح انرژی وریبهره بهبود در شترین میزان آالیندگییب

 با ایدب این تجدیدپذیر، هایانرژی مزایای تعمیق برای .است

 انواع برای مالی هایمشوق و حمایتی نهادی هایسیاست

تا، این راس شود. در تکمیل تجدیدپذیر هایفناوری مختلف

 نشان (2468) 65المللیهای تجدیدپذیر بینآژانس انرژی

 و اعتماد قابل ایمن، راهی پذیرتجدید هایانرژی که دهدمی

 ارائه عظیم زداییکربن به دستیابی برای صرفه به مقرون

 68هیئت بین دولتی تغییرات اقلیم توصیه با این. دهدمی

 از درصد 64 از بیش انرژی بخش که دارد ( مطابقت2468)

 غییرت بنابراین و دهدمی تشکیل را کربن اکسیددی انتشار

18Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) 
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 هایانرژی گسترده جذب با جهان انرژی سیستم فوری

 .بود خواهد مهم تغییرات اقلیم بسیار در تجدیدپذیر

گویای آن است که سطح باالی  ،نتایج حاصل از برآورد

EPU  .به تخریب کیفیت محیط زیست منتهی شده است

از طریق مصرف انرژی  EPUثیر غیرمستقیم تأ اگرچه که

وجه باشد. تدار میتجدیدناپذیر منفی و به لحاظ آماری معنی

ثیر از تأ  EPUثیر مستقیمضروری است که تأ به این نکته

ذاران در گباشد. بنابراین سیاستغیرمستقیم آن بزرگتر می

 انجام EPU کاهش برای را اقداماتی باید این گروه کشورها

است. در این  زیست محیط تخریب مسئول EPU زیرا دهند.

 شفاف و روشن اقتصادی هایراستا الزم است که سیاست

 عدم هرگونه کاهش برای تالش در دولتی مقامات و باشد

 .باشند المللیبین معاهدات و هااجالس طریق از اطمینان

 سازمان متحد، ملل سازمان مانند المللیبین هایسازمان

 اهشک برای را هاییبرنامه باید جهانی بانک و جهانی تجارت

.کنند اجرا اقتصادی هایسیاست قطعیت عدم
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Abstract 
While a great number of researches have focused on identifying the factors affecting carbon emissions, the 

role of economic policy uncertainty (EPU) on environmental quality has been less studied in the energy-

environment literature. In this regard, the purpose of this study is to investigate how economic policy 

uncertainty affects CO2 emission in the group of developing countries with the highest levels of pollution. 

In addition, the moderating effect of economic policy uncertainty on CO2 emissions from renewable and 

non-renewable energy channels has been studied.  The results show that there is bidirectional causality 

between economic policy uncertainty and CO2 emissions. Then, a panel data model by the Generalized 

Method of Moments (GMM) is estimated to address the endogeneity problem. We find that increase in 

economic policy uncertainty has led to higher CO2 emissions. Furthermore, our findings underscore that 1 

percent increase in the consumption of renewable energy has led to decrease CO2 emissions by 0.026 

percent. In contrast, the consumption of nonrenewable energy has led to increase in CO2 emissions by 0.98 

percent. Also, the results show that increase in economic policy uncertainty has led to a reduction in non-

renewable energy consumption and thus a reduction in CO2 emissions during the period 2004 to 2020. 
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