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Abstract 

Industrialization is the engine of economic growth on the one hand, 

and on the other hand, it has the greatest effect on carbon dioxide 

emissions. According to the economic literature, one of the most 

important factors in the emission of air pollutants is industrialization 

and the production structure in the industrial sector. Determining the 

structure of the industry that minimizes the emission of carbon dioxide 

per unit of production is one of the most important issues for the 

present study. The problem of the present study is the answer to the 

question of whether industrial concentration has a significant effect on 

carbon dioxide emissions. As industries become more concentrated, 

on the one hand, following the competition to gain more market share, 

it is expected that the emission of pollutants will decrease due to 

greater energy efficiency. Moreover, industries have a lot of 

correlation with each other, therefore, they can help each other in 

supplying inputs and reduce the cost of supplying them and reduce the 
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amount of carbon dioxide emitted. It is possible that according to the 

conditions, the second effect prevails over the first effect, and the 

level of pollutants emissions and carbon dioxide emissions is reduced. 

Considering the country's industrial context and the fact that 

competition is not an optimal component in the country's industry, it is 

not possible to judge the effect of industrial concentration on carbon 

dioxide emissions. In addition, the second important issue for the 

current research is to know about the factors affecting carbon dioxide 

emissions, such as energy intensity, population, and gross domestic 

product. The model of this paper in equation (1) is based on Aksu and 

Lin (2018). 

𝐼𝑡 = 𝑎𝑃𝑡
𝑏𝐴𝑡

𝑐𝑇𝑡
𝑑𝑒𝑡                                                                                (1) 

In equation (1), b, c, and dare the effect coefficients of the pollution 

on the variables P, A, and T. Moreover, 𝑒𝑡 is the random error 

component and a is the constant. This type of model has been used in 

several studies, including Aksu and Lin (2018), and Chen and Ji 

(2018). Furthermore, equation (1) has been expanded in equation (2), 

therefore, in equation (1); P is population (POP), A is Gross Domestic 

Product (GDP), and T is energy intensity (EI) which is equal to the 

ratio of energy consumption to GDP. However, according to the main 

purpose of this paper, industrial concentration (CONC) is used as one 

of the impactful factors on carbon dioxide emission based on the study 

of Lee et al (2021). Therefore, equation (2) is the main model to 

investigate the factors affecting carbon dioxide emission in Iran. 

𝐶𝑂2𝑖𝑡 = 𝑓(𝑃𝑂𝑃, 𝐺𝐷𝑃, 𝐺𝐷𝑃2, 𝐸𝐼, 𝐶𝑂𝑁𝐶)                                        (2) 

Likewise, the estimation method of the model is based on 

consolidated data. The results of the estimations show that with an 

increase of one percent in the population, the amount of carbon 

dioxide emissions increases by 0.303% because the percentage of 

changes in carbon dioxide emissions is less than the percentage of 

population changes, so the discussion of economies of scale in Urban 

transportation and the use of the public transportation system are 

discussed, because as the population density increases in an economy, 

the efficiency of using public transportation increases and therefore 
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the per capita emission of carbon dioxide decreases significantly. The 

effect of real per capita production on per capita carbon dioxide 

emissions is positive and statistically significant so that with a one 

percent increase in real per capita GDP, carbon dioxide emissions 

increase by 0.614 percent. As a result, with the increase in energy 

consumption, the emission of carbon dioxide increases. Also, the use 

of technologies that are not efficient enough causes the increase in 

GDP to increase the emission of carbon dioxide, which can be solved 

to a large extent with the advancement of technology. As much as the 

level of economic growth increases in a society, the need for energy as 

one of the most important production inputs increases, and therefore 

energy consumption increases, and the emission of pollutants 

increases. The positive effect of production due to the positive effect 

of energy consumption on economic growth and providing higher 

economic growth is acceptable in terms of economic theories, but 

according to Kuznets' environmental hypothesis, with the increase in 

economic growth, carbon dioxide emissions first increase, and then 

with a further increase Economic growth reduces carbon dioxide 

emissions. Based on the evidence of the present study in the provinces 

of Iran, the square of economic growth has a positive effect on 

economic growth, and with the increase of economic growth, the 

emission of carbon dioxide increases more. Also, with a one percent 

increase in energy consumption, the amount of carbon dioxide emitted 

will increase by 1.017 percent. This amount of increase in emitted 

carbon dioxide indicates the inefficiency of production in the 

economy and the lack of application of superior technology. The 

results of the estimation of the model using the fixed effects method 

show that the population has a positive and significant effect on the 

emission of carbon dioxide, and this result implies an increase in 

energy consumption with an increase in the population and is justified 

based on logical principles, with an increase in the population, the 

amount of demand for transportation and the demand for high-energy 

products increases, and this situation causes an increase in carbon 

dioxide emissions. In this regard, GDP has a positive and significant 

effect on the emission of carbon dioxide, and with an increase in GDP, 

the amount of energy required as one of the main production inputs to 
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provide higher GDP growth increases, and therefore the emission of 

pollutants increases. Finds. But to check the environmental hypothesis 

of Kuznets, the squared effect of GDP is also positive and statistically 

significant, and therefore, with a further increase in GDP, the emission 

of carbon dioxide increases more. Based on the obtained evidence, 

environmental issues are not very important in Iran's economy, and 

what is vital for Iran's economy is economic growth and achieving a 

higher level of production. This is even though according to Kuznets' 

environmental hypothesis, with an increase in GDP to a threshold 

level, the emission of pollutants should be reduced, and the research 

results do not confirm Kuznets' environmental hypothesis for Iran. 

Keywords: Industrial Concentration, Carbon Dioxide Emissions, 

Panel Data, Provinces of Iran . 
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 بررسی اثر تمرکز صنعتی بر انتشار دی اکسید کربن در بخش صنعت ایران  

     مهران محمدی
اقتصادی  علوم  ارشد  کارشناسی  اجتماعی، ،  دانشجوی  و  انسانی  علوم  دانشکده 

 دانشگاه کردستان. سنندج، ایران 

   فاتح حبیبی
علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، دانشیار 

 ایران 

 سامان قادری
دانشکده  استادیار   اقتصادی،  اجتماعیعلوم  و  انسانی  دانشگاه  علوم  کردستان، ، 

 نسنندج، ایرا

 چکیده  
اقتصادی استتت و از طتترف دییتتر نیاتتتری  ا تتر را در طرف موتور رشد  شدن از یکصنعتی

هتتای مهتتم در تری  عاملنراساس ادنیات اقتصادی، یکی از مهم  .اکسیدکرن  داردانتاار دی

استتاس ناشد. نر ای  شدن و ساختار تولید در نخش صنعت میهای هوا، صنعتیانتاار آالینده

اکسیدکرن  است. ای  تحقیق نتتا هدف از ای  تحقیق، نررسی ا ر تمرکز صنعتی نر انتاار دی

 1390-1397استتتان طتتی دوره زمتتانی    30استفاده از الیوی اقتصادسنجی پانتتل دیتتتا، نتترای  

استتت. نررستتی شتتاخز تمرکتتز صتتنعتی در ستت د استتتانی در دوره زمتتانی انجتتاش شتتده

کمتتتری  مقتتدار     و  66/0  نا  نوشهر  اتری  مقدار مرنوط نه استاندهد نی موردم العه، ناان می

 است. عالوه نتتر ایتت  در ستت د کاتتور ایتت  شتتاخز ازنوده  018/0  نا  قزوی    مرنوط نه استان

است.  نتایج حاصتتل افزایش یافته  1397سال  در  11۴/0  مقدار  نه  1390  سال  در  110/0  مقدار
 

  نویسنده مسئول:ایمیل                                                                                                f.habibi@uok.ac.ir 

استناد محمدم  : نحوه  ) سامان،  قادریو    فاتد،  حبیبی؛  ناهری،  صنعت  ی نررس(.  1۴01.  تمرکز  د  ی ا ر  انتاار  -ینر 
 . 1-6۴(: 3) 1ها و تحقیقات اقتصادی، فصلنامه علمی سیاست. رانیکرن  در نخش صنعت ادیاکس
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شتتدت انتترجی، تمعیتتت و تولیتتد ناختتالز دهد که تمرکز صنعتی،  از نرآورد مدل ناان می

-اکسیدکرن  دارد. ناتوته نه نتتتایج تحقیتتق تنتتو داری نر انتاار دیداخلی ا ر مثبت و معنی

ای و استتتفاده از های ایتتران نراستتاس مزیتتت من قتتههتتای صتتنعتی در استتتانستتازی فعالیت

نتاتتار های تدید تولید نرای کتتاهش شتتدت مصتترف انتترجی و ننتتانرای  کتتاهش اتکنولوجی

 گردد. ها توصیه میهآالیند

 های ایران.های پانل، استاناکسیدکرن ، دادهتمرکز صنعتی، انتاار دیکلید واژگان: 

 .JEL :53,Q 49,Q 33,O 21D  بندیطبقه
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 مقدمه

ناشتتد. تری  اهداف اقتصادی نتترای هتتر کاتتور متتییانی نه اهداف توسعه پایدار از مهمدست

های تولیدی از قبیتتل انتترجی نه رشد اقتصادی ناالتر، نیازمند استفاده نیاتر از نهادهیانی  دست

ینفتتک عنوان تتتزل المحی ی نههای زیستاست لذا همراه نا افزایش مصرف انرجی، آالینده

توامتتب نتته نیاز فزاینده    یاند.توسعه اقتصادی افزایش یافته و کیفیت محیط زیست کاهش می

در نختتش صتتنعت و خصوصتتا  تتتای نیتتروی انستتانی  نیروی ماشی  نه  تاناینیدلیل  انرجی، نه

قتتش ویتت ه در نخش صنعت، ن  انرجی  تااست  شده  موتبنر،  انرجی  هایتکنولوجیاستفاده از

چنتتان تمتتاش امتتا هتتم .داشته و در رشد و ارتقال س د اقتصادی نقاتتی محتتوری را نتتازی کنتتد

هتتای تتتاییزی  ستتمت انتترجیسمت انرجی فسیلی است و هزینه ناال ناعث شتتده نتتهها نهنیاه

و ناشتتی از آن محی تتی زیست سائلهای فسیلی و مسوختبود . کمناشدتمایلی وتود نداشته

ای استتت در افتتق نلندمتتدت وتتتود نرنامتتهکند ناعث شدهایجاد می  وهواآبی که در  تغییرات

افزایش تمرکز صنعت از یتتک طتترف های تاییزی  ضروری ناشد.  تهت استفاده از انرجی

واس ه های مقیاس و نهبود رقانت نرای ایجاد یک وضعیت انحصاری نهنه علت ایجاد صرفه

اکسیدکرن  نتته ازای انرجی و کاهش انتاار دی  کارایی تولید نیاتر ناعث استفاده کارآمد از

. از طتترف دییتتر نتتا افتتزایش (Chen, Chen & Jin, 2018) شتتودس د  انتی از تولید می

کتتارایی همتتراه هتتای تولیتتد نتتا عتتدشهتمرکز صنعتی در یک من قه خاص زنجیره تتتامی  نهاد

یاند. لذا هر چتته وانستتتیی صتتنایب در تتتامی  ها افزایش میرای  انتاار آالیندهخواهد نود ننان

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
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هتتا تتتری را نتتر کتتاهش انتاتتار آالینتتدهها ناالتر ناشد کاهش تمرکز صنعتی ا ر م لتتوبنهاده

اکسیدکرن  نتترای تعیتتی  ستتاختار دارد. نرهمی  اساس نررسی ا ر تمرکز صنعتی نرانتاار دی

 ا رات تانبی منفی توسعه صنعتی مهم است.  نهینه صنعت در تهت کاهش  

اکستتیدکرن  دارد، ستتزایی را در انتاتتار دیهنراساس شواهد آماری، نختتش صتتنعت ستتهم نتت 

نتته  1388درصتتد در ستتال  8/15اکستتیدکرن  از رقتتم طوری که سهم صتتنعت در انتاتتار دی

ا تترات استتت و ستتهم نتتاالیی را در ایجتتاد  افتتزایش یافتتته  1396درصد در سال    18/17مقدار  

شدن ناعث افزایش رشد و توستتعه زیست دارد. در واقب اگرچه صنعتی  تانبی منفی نر محیط

های ناشتتی از مصتترف انتترجی ناعتتث کتتاهش کیفیتتت شود، امتتا انتاتتار آالینتتدهاقتصادی می

. ننانرای  نتترای نرختتورداری از (Goli & Safari Takhtshirini, 2016) شودزندگی می

توسعه صنعت، ناید ا رات تانبی منفی رشد صنعت نه حتتداقل ممکتت  کتتاهش مزایای مثبت  

ازای ستت د ها نهسزایی را در کاهش انتاار آالیندههتواند نقش نیاند. یکی از عواملی که می

-هتتای صتتنعتی نتتهناشد، تعیی  ساختار نهینتته و توزیتتب تغرافیتتایی فعالیت انتی از تولید داشته

   ا رات تانبی منفی ناشد.صورتی است که دارای کمتری

ازای هر واحد از تولیتتد را نتته حتتداقل اکسیدکرن  نهتعیی  ساختاری از صنعت که انتاار دی

تری  مسائل نرای م العه حاضر است. در واقب مسئله م العه حاضر کاهش دهد، یکی از مهم

اکستتیدکرن  یداری را نتتر انتاتتار دپاسخ نه ای  سوال است که  آیا تمرکز صنعتی ا ر معنتتی
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نتترای کستتب ستتهم  ی کتتهرقتتانت  دنبتتالستتو نتته، از یتتکنیاتر شتتودهرچه تمرکز صنایب  دارد.  

دلیتتل کتتارایی نتته  ها، انتظار نر ای  است که میزان انتاتتار آالینتتدهگیردنیاتری از نازار درمی

ییتتدییر اینکه صنایب دارای همبستیی فراوانی نا  چنی  ناتوته نههم.  کمتر شود  نیاتر انرجی

را  تتتامی  آنهزینتته  ها نه یکتتدییر کمتتک نماینتتد وتوانند درخصوص تامی  نهادههستند می

امکتتان دارد ناتوتتته نتته  .منتارشتتده را کتتاهش دهنتتداکستتیدکرن  دی کمتر کتترده و مقتتدار

کتترن  اکستتیدانتاتتار دیهتتا و شرایط ا ر دوش نر ا ر اول غالب شتتده و میتتزان انتاتتار آالینتتده

کاتتور   در صتتنعت  ای نهینتته، مولفتتهرقانتتت  و اینکتته  کاورصنعتی    نظر نه نافت.  کاهش یاند

تتتوان قوتتاوت اکستتیدکرن  نمتتیانتاار دینتیجه ا ر تمرکز صنعتی نر  خصوص، درناشدنمی

نمود. عالوه نر ای  دومی  مسئله مهم نرای پ وهش حاضر، شناخت نسبت نه عوامل مو ر نتتر 

 رجی، تمعیت و تولید ناخالز داخلی است.  اکسیدکرن  از قبیل شدت انانتاار دی

 پیشینه پژوهش  

 پیشینه داخلی 

 1389تتتا  1376زمانی نازه نرای اقتصاد ایران در  Fotros & Baraty (2014) پ وهایدر 

کتته فعالیتتت  کننتتد انتتت متتیهتتای تجزیتته دیوی پتتای میتتانیی  لیتتاریتمی و حستتانی و روش

اکستتیدکرن  را نر رشد انتاار دی  تا یرنیاتری     یتغییرات ساختار  و  اقتصادی، رشد تمعیت
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اکستتیدکرن  در انتاتتار دی یاند و شتتدت انتترجی نقاتتی کاهاتت ونقتتل داشتتتهدر نخش حمتتل

 .استداشته

نااستتتفاده از رهیافتتت  Amiri, Saedpour & Kalantary (2015)در م العتته دییتتری 

ناتتان   1980-2011های پانلی و شواهد آماری کاورهای عوو منتتا نتترای دوره زمتتانی  داده

 شود.  اکسیدکرن  میدهند که درته نازنودن و درآمد سرانه منجر نه کاهش انتاار دیمی

 نتتازهای نتترای در م العتته Delangizan, Rezaei & Baharipour (2016)چنتتی  هتتم

موتتتب دهند که شهرناینی  و رهیافت حداقل مرنعات پایدار ناان می  1392تا    1370زمانی  

 دییتترافتتزایش آن در  موتتتبدر زیتتر نختتش ننتتزی  شتتده و ها میتتزان انتاتتار آالینتتده تنتتزل

 ,Haghighat, Shokriدر همتتتان ستتتال  .استتتتونقتتتل شتتتدههتتتای حمتتتلزیرنخش 

Khodaverdizadeh & Khodaverdizadeh (2017)  نا استفاده از رهیافت رگرستتیون

دهند کتته نتتا افتتزایش ان میناانتقال مالیم پانلی و شواهد آماری کاورهای منتخب اسالمی 

اکسید کرن  افزایش یافته و ای  کاورها قستتمت نزولتتی منحنتتی را درآمد سرانه، انتاار دی  

 .  کنندتجرنه نمی

 Bahrami, Ramezani, Heydarzadeh, & Pourasghar Sangachinدر ای  راستا  

نتتا استتتفاده از رهیافتتت  1965-2011ای نتترای ایتتران در دوره زمتتانی در م العتته (2018)

افتتزایش یتتک انحتتراف معیتتار در متغیرهتتای تولیتتد دهنتتد کتته  رگرسیون چندمتغیره ناان می

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/70114d227bb45c724bee1f90c5ac7ca0
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/70114d227bb45c724bee1f90c5ac7ca0
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/70114d227bb45c724bee1f90c5ac7ca0
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/70114d227bb45c724bee1f90c5ac7ca0
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f10df4553ed8f426f824ea297728d756
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f10df4553ed8f426f824ea297728d756
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نتتر   -2۴7/1و    359/1،  907/0ترتیتتب دارای ضتتریب تتتا یر  ناخالز، تمعیت و شهرناینی نه

منحنتتی   Karimi & Hasanvand (2021)چنتتی  هتتم اکستتیدکرن  هستتتند.متغیتتر دی

نتتا استتتفاده از رهیافتتت   1385-139۴های ایران نرای دوره زمتتانی  محی ی را در استانزیست

تولیتتد ناختتالز دهد که  دهند، نتایج م العه آنها ناان میقرار می  تحقیقمورد  های پانل  داده

اکسیدکرن  دارنتتد و دیداری نر انتاار داخلی و مجذور آن نه ترتیب ا ر مثبت و منفی معنی

 اکسیدکرن  دارد. داری نر انتاار دیچنی  شدت انرجی مصرفی ا ر مثبت و معنیهم

نتتاعنوان ا تتر تمرکتتز صتتنعتی نتتر  Goli, Argha & Mehnatfar (2020) م العتتهنتتتایج 

ناتتان داد کتته تمرکتتز صتتنعتی،  139۴تا  1386کارایی انرجی صنعت ایران نرای دوره زمانی 

معناداری نتتر کتتارایی انتترجی دارد، و مختتارو تحقیتتق و توستتعه، قیمتتت انتترجی و  ا ر منفی و

 ,Khodadadiو در آختتر ستترمایه انستتانی ا تتر مثبتتت ومعنتتاداری نتتر کتتارایی انتترجی دارد. 

Pahlavani, & Hossein Zadeh (2022) نررستتی ا تتر تغییتتر ستتاختار  ای نتتهدر م العتته

هتتای ایتتران نتتا استتتفاده از رهیافتتت اقتصادستتنجی اکسیدکرن  در استتتانصنعتی نر انتاار دی

تولید ناخالز داخلی سرانه نر انتاار دهد که ا ر  فوایی پرداختند. نتایج ای  م العه ناان می

-انتاتتار دیتمعیتتت نتتر    و   یتتر شتتدت انتترجیتتت .  ناشتتدکرن  مثبت و معنادار متتیکسیدادی

اکستتیدکرن   یر تغییرات ساختار صتتنعتی نتتر انتاتتا ر دیات  .اکسیدکرن  مثبت و معنادار است

 است.دار نبودهو معنیمنفی  

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9ac944b96519a340b3007e3dd17eed66
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9ac944b96519a340b3007e3dd17eed66
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f10df4553ed8f426f824ea297728d756
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 پیشینه خارجی 

 ,Wangتحقیتتق عنتتوان  های چتتی  اکستتیدکرن  در استتتانعوامتتل تا یرگتتذار نتتر انتاتتار دی

Chen, Kang, Li & Guo (2018)  نتتا استتتفاده از رهیافتتت رگرستتیون وزنتتی نتتود کتته

هتتا ناتتان ، نتایج م العتته آنانجاش شد 2015و  2011،  2008،  2005های  تغرافیایی نرای سال

چنتتی  شتتدت اکسیدکرن  است هتتمتری  عامل افزایش انتاار دیدهد که شهرناینی مهممی

 اکسیدکرن  دارد. انرجی ا ر معنادار و مثبت نر انتاار دی

نا استفاده از شتتواهد آمتتاری کاتتورهای منتتا در  Gorus, & Aydin (2019)در ای  راستا 

اکستتیدکرن  دهند کتته علیتتتی نتتی  رشتتد اقتصتتادی و انتاتتار دیناان می  1975-201۴دوره  

متتدت اکستتیدکرن  در کوتاهطرفه از مصرف انرجی نه انتاتتار دیوتود ندارد اما علیتی یک

نتتا استتتفاده از شتتواهد آمتتاری  Zhang, Rong, Qin, & Ji (2019)چنی  هم. وتود دارد

دهنتتد کتته رشتتد ناتتان می  2005-2015سنگ نتترای دوره زمتتانی  نرای صنایب شیمیایی زغال

-اقتصادی و شدت انرجی ا ر مثبت و ساختار صنعت ا ر منفی و معنتتاداری را نتتر انتاتتار دی

 اکسیدکرن  دارد.  

 & ,Guo, Tongتوستتط  شتتهر شتتمالی چتتی   3۴ارایی توستتعه ستتبز ا ر تجمیب صنعتی نر ک

Mei (2020)  ها نرای م العتته ، آنگرفتمورد نررسی قرار  2003-2016نرای دوره زمانی

دهتتد کتته نتتی  تجمیتتب نتتد، نتتتایج م العتته آنهتتا ناتتان میردخود از رهیافت تونیت استفاده ک
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د، توسعه اقتصادی نیاتتتری  ا تتر شکل وتود دار  uصنعتی و کارایی توسعه سبز نوعی ران ه  

 مثبت و قوانی  محیط نیاتری  ا ر منفی را نرتوسعه سبز دارد.

 Dong, Yu, Hadachin, Dai, Wang, Zhang & Longای دییتتر در م العتته

اکسیدکرن  را در کاورهای منتخب نرای دوره زمتتانی های انتاار دیتعیی  کننده  (2020)

نتایج م العتته آنهتتا   ،دهندشاخز دیوی یا را مورد نررسی قرار مینا استفاده از    2015-1997

انتاتتار عامل تری  رشد تمعیت از تمله مهم ،دهد که در کاورهای نا درآمد پایی  ناان می

کتتاهش در شتتدت انتترجی  ،اکسیدکرن  است. عالوه نر ای  در کاورهای نا درآمتتد نتتاالدی

 Li, Xu & Yao (2021) چنی  هم . ستاکسیدکرن  اعامل اصلی نرای کاهش انتاار دی

ا ر تجمیب صتتنعتی را   1998-2012شهر کاور چی  در دوره زمانی     261ای نرای  در م العه

نتتد، نتتتایج م العتته ردنر انتاار مه نا استفاده از رهیافت اقتصادسنجی پانتتل فوتتایی نررستتی ک

داری نتتر غیرمستقیم ا ر مثبت و معنتتیطور مستقیم و  دهد که تجمیب صنعتی نهها ناان میآن

آلودگی مه دارد و ا ر غیرمستقیم نیش از ا رات مستقیم تجمیب صنعتی است. عتتالوه نتتر ایتت  

نتتر آلتتودگی متته  را تولید ناخالز داخلی سرانه ا ر مثبت و مجذور آن ا ر منفی و معنتتاداری

 دارد. 
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 مبانی نظری 
 تمرکز صنعتی و انتشار دی اکسید کربن 

نمود:می   را  شدنصنعتییند  فرآ ارزیانی  از سه تهت مهم  نه  کهاول آن  توان  عنوان  صنعت 

از زیرمجموعه  مختلف  درآمد    اقتصاد،  کلیتیک  را  اقاار  خود  تامعه  توسعه  و  رشد  نا 

می افناوریتحوالت  نسترعنوان  نه انیا  دهد.  افزایش  طریق  از  و  روشندا   ،  ساخت  ها 

نهره  تدیدانزارهای   اقتصادی سایر نخشوری را در  تولید،  نهافزایش می  های  نحوی  دهد. 

ازکه   نوی     انزارها   استفاده  تجهیزات  نخش  و  در  خدمات  و    کااورزیساختمان،تولید 

افزایش میای  نخش   حاصله از  درآمد نیز  نه افزایشتوسعه صنعت،     الثادهد.  ها را    منوط 

مهارت و  ا  توانایی  که  است  انسانی  نیروی  فنی  و  خود  فزایش  علمی  دانش،  ناعث  س د 

صنعتی    تفاوتمحصوالت می  درآمد، تقاضاافزایش میزان  . نا  گرددحصول درآمد نیاتر می

خدماتی   خود  می  نیاترو  که  میشود  مختلفی  مااغل  ایجاد  ارتباط  شود  موتب  که 

ناهم داشته و نه توسعه  صورت  . ندی  کننداز یکدییر حمایت میطور چندتانبه  تنیاتنیی 

 ,Delangizan, Khanzadi & Heidarian)گردد  توسعه توامب می نخش صنعت ناعث

2015) . 

صنعت  تغرافیایی  ننیاه نه  تمرکز  پراکندگی  مناطق  معنای  نی   در  تولیدی  واحدهای  و  ها 

و کاور  قانل  مختلف  یکدییر  نا  صنعتی  واحدهای  ارتباط  تمرکز  میزان  است.  تعریف 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
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نه مقیاس  دلیلصنعتی  صرفه  سرریز    ایجاد  نرای  را  شرایط  اقتصادی،  زیرنناهای  نهبود  در 

و   دانش 

ایجاد   و  تولیدی  واحدهای  نی   نهرهتکنولوجی  تهت  در  مو ر  نرایرقانتی  ناالتر   وری 

فراهم می را  نیاتر  نازاری  سهم  هستند، کسب  ناال  تمرکز  دارای  که  مناطقی  ننانرای    کند، 

نهاده نه تخصیز  در  ناالتر  کارایی  دارای  نسبی  انرجی طور  کارایی  ننانرای   و  هستند   ها 

 (. Li, Lei, Wu, He, Chen, & Yan, 2018) کنندنیاتری را نیز تجرنه می

عمومی  مکان  هاینظریه  منظور  درواقب  تعادل  مدل  نمایند،  یانی یک  ارائه  نا  را  نه  ننانرای  

رسیدن ساختار    تماش  تعادل  یک  اقتصادی  فعالیت  کارآمدعوامل  نی   از  در  صنعتی   های 

مخ  میهنتلف  مناطق  نسخهآیدوتود  کروگم   مدل  انحصاری  .  رقانت  مدل  از  فوایی  ای 

های مبادله را  هزینهتبدیل مدل فوق نه یک مدل فوایی   نرای ویاستییلیتز است. -دیکزیت

می آن  همان  مدل    پارامترهای  د.کن وارد  دارند    خصوصیاتیکروگم      هاینظریه که  را 

از آن نه آن توته داصنعت  در نخش  یانی  مکان تولید نخش    تمله  رند که  سهم کاالهای 

صنعتی در تقاضای کل کاالها از طرف خانوارها، نازدهی فزآینده نسبت نه مقیاس و هزینه  

ها در یک  مهم در  استقرار ننیاه های  مولفه(. یکی از  Krugman,1991)  است ونقل  حمل

نقل  هزینه حملمن قه   مجاورت در مدل  ونقل های حملکاهش هزینه  ت.اس و    ناعث،  هاو 

و  نیاتر  رقانت انداعات  افزایش  نیاتر،  می  انتاار  سرعت  نهره   گرددفناوری  را  و  وری 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
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  خواهند شدوری ناالتر  نا نهره سمت مناطق متمایل نهها و کارگران . ننیاهخواهد دادش  افزای

  شودننیان نهاده می ای  شود. ننانرای  چرخهوری میافزایش نهره  ناعث  متعاقب آنو رقانت  

آخری    فعالیت   مرهکه  نانرانر  توزیب  است  آن  فوایی  درآمد  در  اختالفات  و  ها 

(Venables, 2006  .)قانل آن  نکته  مجاورتکه  است  توته  ران ه  وری  نهره  -اگرچه 

که   است  خوشهمیل  نیرویی  فعالیتاینه  مکان  شدن  یک  در  اها  میرا   ولی ،  نمایدیجاد 

. وتود دستمزدهای ناال در  هستندها مو ر  استقرار ننیاه   هم درخصوصنیروهای پراکندگی  

 وآمد و ازدحاش محصول، افزایش هزینه رفت  افزایش رقانت در نازار  ،وری ناالمناطق نا نهره

شلوغی   فعالیت)نه و  تمرکز  )دلیل  دارند  پراکنش  ا ر   Shahnazi, & Dehghanها( 

Shabani, 2016 .) 

ها نرای تولید در اقتصتتاد استتت، مصتترف انتترجی دارای دو ا تتر انرجی یکی از مهمتری  نهاده

رفاه اقتصادی است، از یک طرف مصرف انرجی ناعث افزایش س د تولید شده متناقز نر  

شود، ننانرای  هرچه ا رات تانبی منفی ناشتتی از و از طرف دییر ناعث افزایش آلودگی می

یاند. تغییرات کیفیت محتتیط سیاست توسعه رشد کمتر ناشد، رفاه اقتصادی نیاتر افزایش می

فرآیندهای رشد اقتصادی است، ننتتانرای  نستتته نتته نتتو    زیست نمودی از ا رات تانبی منفی

نتتودن تکنولوجی تولید، خالز ا ر مصرف انرجی نر رفاه ممک  است، مثبت ناشتتد. متفتتاوت

-استتت کتته میتتزان انتاتتار دیهتتای اقتصتتادی ناعتتث شتتدهی هتتر کتتداش از نخش انتتر انتترجی

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/10ab21eba78a1f342870953429e91a46
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عنتتوان نختتش عت نههای اقتصادی ناشد. توسعه نخش صن تا یر رونق نخش اکسیدکرن  تحت

های مو ر در تهت افزایش رشتتد اقتصتتادی استتت. اقتصادی پیارو، همواره یکی از سیاست

نخاتتد و یعنی توسعه صنعتی از یک طرف مسیر توسعه اقتصادی یک کاور را ستترعت متتی

از سوی دییر مناالآلودگی محیط زیست است. تمرکز یا نه عبارتی ساختار توزیب فوتتایی 

هتتا نیتتز از اهمیتتت نتتاالیی در تعیتتی  انتاتتار ختار نهینه از تعیی  مکان ننیاهصنعت نه عنوان سا

. هر چه تمرکز صنعتی نتتاالتر ناشتتد از یتتک طتترف رقانتتت نتتاالتر نتتی  دارداکسیدکرن   دی

شتتود و از اکستتیدکرن  میصنایب ناعث افزایش کارایی انرجی و ننانرای  کتتاهش انتاتتار دی

ازای س د  انتی از تولید، ولید، کارایی انرجی کاهش و نهتکمیل زنجیره تدلیل عدشطرفی نه

یاند. ننانرای  درته وانستتتیی نتتی  صتتنایب در مقانتتل اکسیدکرن  افزایش میمیزان انتاار دی

رقانت نالقوه نی  صنایب وتود دارد، هرچتته وانستتتیی از اهمیتتت نتتاالتری نرختتوردار ناشتتد، 

 شود و نالعکس.     اکسیدکرن  میتمرکز ناعث افزایش انتاار دی

  اکسیدکربندی انتشار و  اقتصادی رشد

هتتای اقتصتتادی و تتتزل الینفتتک دلیل ماهیتتت فعالیتاکسیدکرن  نهتزل مهمی از انتاار دی

رشد اقتصادی است، که در قالب قویه کوزنتس قانتتل نررستتی استتت. امتتا نختتش زیتتادی از 

وتتتود اقتصادی و ناکارایی مصرف انرجی است. عتتدشهای  کارایی فعالیتدلیل عدشانتاار نه

-گیری از صرفه مقیاس شهری و شدت انرجی نتتاالتر نتتهزیرنناهای مناسب شهری نرای نهره
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دلیل کیفیت پایی  تکنولوجی تولیدی و الیوی ناصحید مصرف انرجی در ستت د ختتانوار از 

 تتانتی از تولیتتد  اکستتیدکرن  در ستت دتمله عتتواملی هستتتند کتته ناعتتث افتتزایش انتاتتار دی

نتتانرانری تهتتت تبئتتی  ارتبتتاط نتتی   نتتار    نخستتتی     محی ی کتتوزنتس منحنی زیستشوند.  می

و اوایتتل  80در اواخر دهه . شدنیان  1955در سال  1کوزنتس  و درآمد سرانه نه وسیلهدرآمد  

 شتتاملآلتتودگی  هتتای مولفتتهدرآمتتد ستترانه و نیتتان ارتبتتاط نتترای    مسئلهای   میالدی    90دهه  

-دیا )، شتتاخز آلتتودگی هتتونراستتاس ایتت  تحقیقتتات  استفاده گردیتتد.وهوا  آلودگی آب

از  نعتتدو  شتتودزیاد می ی پایی  درآمد سرانه در س وح درآمد  س د  اکسیدکرن ( نا افزایش 

های گاشدر  .کندمیپیدا کاهش  ناشدمینق ه نازگات  موسوش نه که  ماخزیک درآمد 

عنتتوان محتتیط زیستتت کتته نتته مولفتتهاد از اهمیت نیاتر رشد، اقتص  خاطرتوسعه نهاولیه نیل نه  

از رفتتاه و کتتاهش  قبتتولیقانلنه س د  رسیدناز نعد کند.  ، استفاده میدارد  دارایی در اختیار

یانتتد و می رتقال دلیل کمیانی امحیط زیست نه  داراییارزش  سو  محیط زیست، از یک  نعمت

، افتتزایش درآمتتد ناشتتدمتتیمحیط زیست یک کاالی نرمتتال  که  فرض  ای   دییر نا  از طرف  

، محتتیط در ای  رونتتد کهای گونهنهدهد از محیط زیست را افزایش می تامعهسرانه تقاضای 

محتتیط کیفیتتت نهبتتود   ستتازوکارهایی ناعتتث  .  گتترددمبدل میزیست نه یک کاالی لوکس  

 هتتایفنتتاوریاده از  استتتف   ستتویتولیدکننتتدگان نتته  شود نخستناعث میشوند که  زیست می

نیاتتتر محتتیط زیستتت کتتاالی کننتتدگان نتترای نه پرداخت مصرف  دوما میل  روند وپاک می

 

1. Cuznetz 
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شتتدن و تهتتانیفرآینتتد  نا گستتترش    موافاو تمایل دارند نرای آن مالیات نپردازند،    شود  می

و ایتت  همتتراه نتتا   گیتتردند نزولی میآلودگی رونی  ممالک مختلف  محی ی  توافقات زیست

نتترای   .  استتتی مختلف  میان کاورهادر  شدن  تهانی  نه موازات توسه روند  رآمد  افزایش د

یک ران ه از نو  درته دوش را میان درآمد   1991در سال      1گروسم  و کروگر  نحستی  نار

 ,Samadi & Yarmohammadian) نماینتتد.محیط زیست پیدا می هاییندهآال نعویو 

2012.) 

  کربن اکسید  دی انتشار  و جمعیت  رابطه

فعتتل و  وتتتودشتتدن و شتتهری  ترکیب خانوارها  ،، س  آناندازه    ماتمل نرتغییرات تمعیتی   

-گتترش  تغییتترات اقلتتیم،  مانند  محی یتغییرات زیستساخت تمعیت و  نی     انفعالت دوسویه

و آلتتودگی  تمعیت  ،، درآمددر دو سده اخیردارد. حکایت  یندگیزمی ، و آال  نیاترشدن  

 نیاتتترکه توسعه  واضد استیافته کاورهای توسعه توته نه سانقهنا است.پیوسته فزونی یافته

 استتتاکستتیدکرن ( را در پتتی داشتتتهنیاتتتر)دی آلتتودگی ، انتاتتارتمعیت زیتتاد  وامب نادر ت

(Zhu & Peng, X. (2012 .)  ا تتر تهت نررسیرا  مکانیزشدو  میالدی 1992در نیردسال 

نیان نموده استتت. ای  انتاار گازهای گلخانهمیزان  درحال توسعه نر    ممالکتمعیت    افزایش 

 منبعثکه  ناشد  میهای فسیلی  تمعیت نر مصرف سوخت  افزایش ر  ا اول مرنوط نه    مکانیزش

 تتر ادوش  مکتتانیزشونقل است. و حملنرق  ،نرای تولید صنعت  مورد تقاضا  انرجی  ناال رفت  از  

 

1. Croger 
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 رشتتدچنتتی   ست. هما  هاتنیلفرسایش    راهای از  گازهای گلخانه  تولیدتمعیت نر  ناالرفت   

کتته   کندکنند تقاضا ایجاد میزیادی مصرف می  انرجی  ی که  ، نرای خدماتتوزیب تمعیتو  

 & Sadeghi, Sojoodi)  محقتتق نخواهتتد شتتدتقاضتتا ایتت   تمعیتتتوامتتب کتتمدر ت

Ahmadzadeh Deljavan, 2016.) 

  کربن اکسید دی انتشار و  انرژی مصرف شدت

تولید ناخالز داخلتتی. ایتت  شتتاخز   تقسیم نرنا انرجی مصرفی    مساوی است  شدت انرجی   

. از استتت  مملکتتتاقتصتتادی هتتر    نافت  اقلیمی و  هایی مانند شرایط تغرافیایی،متا ر از مولفه

 نعوتتی ازاستتت و در  داشتتتهروندی افزایای  شدت انرجی    در اقتصاد ایران  ه حالتا ن  50دهه  

دهنتتده الزش نه ذکتتر استتت شتتدت انتترجی ناتتان. است شده  کمرشد آن    شدتفقط از    ادوار

غالتتب   میتتزان.  ناشتتدمتتیتولید و مصتترف  روند    انرجی در یک اقتصاد، در  مصرفوری  نهره

ماتتی و خطرا در تعیی   سزاییهننقش شده مصرفشدت انرجی  چنی   هموری انرجی و  نهره

 مبتتدل نمتتودن ایتت  استتت کتته مثانتته یاتر نتتهشدت انرجی ن داشت. خواهدانرجی  راهبردهای

شدت انرجی کمتر، قیمت کمتر نتترای تبتتدیل  قیمت ناالتری خواهد داشت وانرجی نه تولید  

مقتتدار تغییتتر   اقتصادی هر کاور  و نافت  ساختار  نظر نه.   نمایدمنعکس میانرجی نه تولید را  

استتتفاده نهینتته از   گذاری مناستتب،سیاستتت  پیاتترفته  ممالک. در  تمایز است  در شدت انرجی

و قتتوانی  کارآمتتد موتتتب کتتاهش شتتدت انتترجی   فنیضب ضوانط درست  و و  ذخایر انرجی
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هتتایی غیتتر از تولیتتد  و نیز مصرف انتترجی در نختتش در حال توسعه  ممالکدر  خواهد شد و

شود از علل عمده افتتزایش تولیدی را میهای  در نخش   کارگیری انزار و تکنولوجی ناکاراهن

  (. Berglund, & Söderholm, 2006. )مداد نمودقل شدت انرجی

 اکسیدکربنتمرکز صنعتی و انتشار دی

هتتا و که عوامل اقتصتتادی از تملتته ننیتتاهفرض اساس در نظریه تمرکز صنعتی ای  است که  

کامتتل و نهینتته صتتورت  عقالیی عمل کرده و از اطالعات در دسترس نتته  نیروی کار همواره

-کنند تا در تریان تصتتمیمنر همی  اساس هر یک از عوامل فوق سعی می  کنند.استفاده می

ونقتتل های خود انتخاب کننتتد. هزینتته حمتتلای را نرای انجاش فعالیتمکان نهینه  گیری خود،

هتتا در یتتک من قتته استتت. نتتا کتتاهش یانی و استقرار ننیتتاهپارامترهای مهم در مکان  یکی از

 اهش فاصله یتتک من قتته نتتا ستتایر منتتاطق، من قتتهک  ونقل در درون یک من قه وحمل  ههزین 

زیتترا کتتاهش هزینتته .  شتتودهای اقتصادی تذاب میها و فعالیتموردنظر نرای استقرار ننیاه

نرای یتتک من قتته افتتزایش یانتتد و آن نالقوه    شود اندازه نازارمی  سو سببونقل از یکحمل

تتتذاب   ،  صنعتی که دارای نازدهی فزآینده نستتبت نتته مقیتتاس هستتتند  هایمن قه نرای ننیاه

ونقتتل ستتبب حمتتلهتتای هزینتته نتتی  منتتاطق و دییر نهبتتود زیرستتاخت خواهد شد و از سوی

هتتای شود که نه افزایش تمرکتتز فعالیتتتتقویت ارتباطات نازاردسترسی نهتر نه مواد اولیه می

(. ناتوتتته نتته Shahnazi & Dehghan Shabani, 2016منجتتر خواهتتد شتتد ) اقتصتتادی
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گیتتری شتتاخز تمرکتتز صتتنعتی از انتتدازهنتترای  های اقتصادی،  اهمیت توزیب فوایی فعالیت

 صورت ران ه زیر است.هشود که نگلیسر استفاده می-شاخز الیسون

   𝛾𝑖 =
(∑ (𝑠𝑖−𝑥𝑖)

2
𝑖 )−(1−∑ 𝑥𝑖

2
𝑖 )(1 𝑁⁄ )

(1−∑ 𝑥𝑖
2

𝑖 )(1−1 𝑁⁄ )
   

تمرکتتز و دهنتتده عتتدشنقرار دارد کتته مقتتادیر منفتتی  ناتتا -𝛾  > 1  <+   1مقدار ای  شاخز  

 Mehrgan, Ghasemifar, Sohrabiاستتت. ) دهنتتده وتتتود تمرکتتزمقادیر مثبتتت ناتتان

Wafa, & Rashid, 2016 .) 

 هاو گردآوری داده روش تحقیق 

یتتک متتیالدی از   1970از دهه  تهانی دارد.    تزیس  انسان ا رات زیادی نر محیطهای  تفعالی 

هتتای انستتان و محتتیط زیستتت نتترای تحلیتتل روانتتط نتتی  فعالیتتت  (1IPATمدل حسانداری )

منتتانب  مثل وفتتور ت انسان ساخ کتا ا رات نیروهای محر (Wei, 2011است )استفاده شده

  (.York, Rosa & Dietz, 2003و تکنولوجی را نر محیط زیست تحلیل و نررسی کننتتد )

 است.   Xu & Lin (2018)شده از م العه مدل ای  مفاله نرگرفته

(1) 𝐼𝑡 = 𝑎𝑃𝑡
𝑏𝐴𝑡

𝑐𝑇𝑡
𝑑𝑒𝑡 

 𝑒𝑡هستتتند.  Tو  P ،Aضرایب تا یر آلتتودگی نستتبت نتته متغیرهتتای  dو  b ،c(،  1در ران ه )

های فراوانی عرض از مبدا است. ای  نو  از مدل در پ وهش   aتزل خ ای تصادفی است و  

 

1. Impact, Population, Affluence, Technology (IPAT) 
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. نتترای ( Xu & Lin, 2018 and Chen, Chen & Jin, 2018) استتتاستتتفاده شتتده

( و GDPاز تولید ناخالز داخلتتی )  A(، نرای متغیر  popاز تمعیت )  Pگیری متغیر  اندازه

نرانتتر نتتا نستتبت انتترجی مصتترفی نتته شود کتته  ( استفاده میEIاز شدت انرجی )  Tنرای متغیر  

اصتتلی پتت وهش موتتتود، از متغیتتر تمرکتتز   تولید ناخالز داخلی است. اما ناتوته نه مقصود

 Li اکسیدکرن  نراستتاس م العتتهعنوان یکی از عوامل مو ر نر انتاار دی( نهconcصنعتی )

& et al (2021) عوامل متتو ر  طور کلی، مدلی که نرای نررسیشود. ننانرای  نهاستفاده می

 ( است: 2صورت ران ه )گردد نهاکسیدکرن  استفاده مینر انتاار دی

(2) 𝑐𝑜2𝑖𝑡 = 𝑓(𝑝𝑜𝑝, 𝑔𝑑𝑝, 𝑔𝑑𝑝2, 𝑒𝑖, 𝑐𝑜𝑛𝑐) 

توان است . از مزایای استفاده از ای  روش می  1های تلفیقیروش نرآورد مدل نر اساس داده

افتتزایش کتتارایی، کتتاهش تتتورش تخمتتی ، خ تتی، نتته افتتزایش حجتتم نمونتته، کتتاهش هتتم

پتتذیری تفکیتتک ا تترات اقتصتتادی اشتتاره کتترد. در و امکان  محدودشدن ناهمسانی واریانس 

کننتتد. نتترای های پانل، نرخی از متغیرها نی  واحدهای مق عی و یا طی زمتتان تغییتتر متتیمدل

شتتود. استتتفاده متتی( 3RE(  و ا رات تصتتادفی )2FEهمی  منظور از دو الیوی ا رات  انت )

 انتتت  یاتواند در تملهدر الیوی ا رات  انت، فرض نر ای  است که تفاوت میان مقاطب می

شود که تفاوت میان مقاطب در تمله اخالل ظاهر ظاهر شود و در الیوی تصادفی، فرض می

 

1. Panel Data 

2. Fixed effects 

3. Random effects 
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دهنتتده زمتتان استتت، ناتتان  tهای ایتتران استتت و  دهنتتده استتتانناان  i(،  2شود. در ران ه )می

های پانل قادر است که وتود احتمتتالی ا تترات نتتاهمی  را در متتدل نتترآوردی هیافت دادهر

های قبل از نرآورد نهتتایی مدنظر قرار دهد. ننانرای  نرآورد نهایی مدل نراساس نتایج آزمون

های تحقیتتق از شود. در تهت نرآورد مدل و نررستتی فرضتتیهصورت نهایی تعیی  میمدل نه

استتتفاده   1397تتتا    1390های ایتتران در دوره زمتتانی  عت نرای استانشواهد آماری نخش صن 

 شود.  استفاده می Stataافزار شود و از نرشمی

ای مرکز آمتتار ایتتران های من قهنرای محاسبه شاخز تمرکز صنعتی، از داده:  تمرکز صنعتی

صتتنعتی نتتا های  کارگاه  چنی  گزارشهای صنعتی و همها و تولید زیرنخش نه تفکیک استان

 است. کارک  و نیاتر استفاده شده 10

𝛾𝑖نرای محاسبه شاخز تمرکز صنعتی از ران ه،   =
(∑ (𝑠𝑖−𝑥𝑖)

2
𝑖 )−(1−∑ 𝑥𝑖

2
𝑖 )(1 𝑁⁄ )

(1−∑ 𝑥𝑖
2

𝑖 )(1−1 𝑁⁄ )
 

سهم صتتنعت  𝑥𝑖است و  iدر تولید صنعت   mسهم من قه    𝑠𝑖است. که در آن،  استفاده شده 

i   .از کل تولید استN صنعتی در هر استان است.های  تعداد کارگاه   

نرای محاسبه انرجی مصرفی از ترازنامه انرجی و نرای محاسبه تولیتتد ناختتالز :  شدت انرژی

 است.  ای مرکز آمار استفاده شدهها از شواهد آماری من قهداخلی استان

ای مرکتتز آمتتار ایتتران هتتای من قتتهگیری تمعیت از شواهد آماری دادهنرای اندازه  جمعیت:

 است. ه شدهاستفاد
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نرای محاسبه تولیتتد ناختتالز داخلتتی واقعتتی از تقستتیم تولیتتد :  تولید ناخالص داخلی واقعی

 است.  ناخالز اسمی نه شاخز قیمت استفاده شده

 تجزیه و تحلیل نتایج  

شتتود کتته نتتتایج گیری شاخز تمرکز از شتتاخز الیستتون و گلیستتر استتتفاده مینرای اندازه

کتتارک  و نیاتتتر در نمتتودار   10های صنعتی  گزارش عملکرد کارگاهکارگیری  حاصل از نه

، میزان شاخز تمرکز صتتنعتی در استتتان 1390-1397دهد که در دوره زمانی  ( ناان می1)

است، که دارای نیاتری  تمرکز صتتنعتی استتت، دلیتتل اصتتلی نتترای نتتاال  66/0نوشهر نرانر نا 

ایتت  استتت کتته ستتهم متتواد شتتیمیایی   نودن شاخز تمرکز صنعتی در استان نوشهر ناشتتی از

های صنعتی در کتتل صتتنعت استتتان نوشتتهر عنوان یکی از زیرنخش های شیمیایی نهفرآورده

چنتتی  شتتاخز همی  دلیل شاخز تمرکز نستتبتا نتتاال استتت. هتتمدرصد است و نه  90نالغ نر  

 استتت و انحتتراف معیتتار توزیتتب 018/0تمرکز در استان قتتزوی  در کمتتتری  مقتتدار نرانتتر نتتا 

ستتازی دهتتد کتته تنتتو استتت و ایتت  ناتتان می  0۴/0های تولیدی در ای  استان نرانر نا  فعالیت

شاخز تمرکتتز  چقدر مقدارهر های صنعتی در س د ناالیی قرار دارد.های زیرنخش فعالیت

در ستت د های صنعتی در آن استتتان ه انوا  فعالیتدسازی و گستردر س د ناالتر ناشد، تنو 

 اهد داشت.  تری قرار خوپایی  
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 شواهد آماری تمرکز صنعتی  .1نمودار 

دهتتد کتته ستتهم نتتاالیی از تولیتتدات ایران ناان می  یهاشواهد کلی ساختار صنعت در استان

طور متوسط در تولیدات مواد غذایی است، طوری که ای  نستتبت تقریبتتا نرانتتر نتتا ها نهاستان

های صنعتی های تولیدی در زیرنخش فعالیتچنی  انحراف معیار توزیب  درصد است. هم  22

استتت   0/  0۴های قزوی ،  تهران و آذرنایجان شرقی دارای کمتری  مقدار معادل نا  در استان

های هتتای صتتنعتی در استتتاناستتت. ننتتانرای  توزیتتب فعالیت 18/0و نرای استان نوشهر نرانر نا 

طتتور شتتدید نتتاهمی  استتتان نوشتتهر نتتهقزوی ، تهران و آذرنایجان شرقی نسبتا همیتت  و در  

هتتای تولیتتدی دهتتد کتته توزیتتب فعالیتاستتت. نتتتایج شتتاخز تمرکتتز صتتنعتی ناتتان می

ای مالحظتتههای قانلهای ایران ناهمی  است و دارای تفاوتهای صنعتی در استانزیرنخش 

دهد کتته شتتاخز های تولیدی است. نتایج شاخز تمرکز صنعتی ناان میدر توزیب فعالیت
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استتت.  در دوره متتورد های کاور تغییرات نامنظمی را تجرنتته کتتردهکز صنعتی در استانتمر

افزایش  1397در سال 11۴/0نه مقدار    1390در سال    110/0م العه شاخز تمرکز از مقدار  

 است.  یافته

های ایتتران های اخیتتر در استتتانعنوان متغیر وانسته پ وهش در ستتالاکسیدکرن  نهانتاار دی

های ایتتران در آمتتده در استتتاندستتتاست، نراساس شواهد نتتهای داشتهمالحظهقانل  تغییرات

میلیون   1/۴تهران نالغ نر    اکسیدکرن  در استاندهد که  میزان انتاار دی( ناان می2نمودار )

های استتت. امتتا استتتانها داشتتتهت  است که نیاتری  میتتزان انتاتتار را نستتبت نتته ستتایر استتتان

میلیتتون تتت  دارای کمتتتری  انتاتتار   75/0و    53/0یراحمد و ایالش نه ترتیب نتتا  کهییلویه و نو

کتترن  در اکستتیداکسیدکرن  هستند. در طول دوره م العه نیز متوستتط میتتزان انتاتتار دیدی

میلیتتون تتت  در ستتال   95/2نه مقدار    1390میلیون ت  در سال    77/2های ایران از مقدار  استان

 اکستتیدکرن  نتتر کیفیتتت محتتیط زیستتت،ار نام لوب انتاتتار دیاست. آ افزایش یافته  1397

 است.  ها را نیش از پیش نا اهمیت ساختهاهمیت شناخت عوامل مو ر نر انتاار آالینده
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 انتاار دی اکسید کرن   .2نمودار 

، کارایی در مصتترف انتترجی اکسیدکرن  نر انتاار دی  های تا یرگذارتری  مولفهمهمیکی از  

( و ستتهم است تعریفازای س د  انتی از تولید قانلمعنای حداقل انرجی نهکارایی انرجی نه)

های دارای انرجی نری نتتاال در اقتصتتاد استتت. اگتتر در اقتصتتادی شتتدت ارزش افزوده نخش 

اکسیدکرن  نیز ناالتر خواهد نود. ناتوته نه اینکه شتتدت مصرف انرجی ناال ناشد، انتاار دی

دهنده ناکارایی مصرف انتترجی استتت، لتتذا در ایتت  های ناانمصرفی یکی از شاخزانرجی  

شتتود. میهای ایتتران پرداختتتهنخش نه تحلیتتل شتتدت انتترجی و رونتتد تغییتترات آن در استتتان

دهد کتته متوستتط شتتدت ( ناان می3گیری شدت انرجی در نمودار )شواهد حاصل از اندازه

در نیاتتتری  مقتتدار نرانتتر نتتا   1390-1397ه زمانی  انرجی نرای استان خراسان شمالی در دور

چنتتی  شتتدت انتترجی در کمتتتری  مقتتدار نتترای ناکه نه ازای هر میلیارد ریال است، هم  586
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ازای هر میلیتتارد ریتتال تولیتتد واقعتتی استتت.  ناکه نه  38استان کهییلویه و نویراحمد نرانر نا  

رف انتترجی رتبتته اول در تهتتان را المللی انرجی ایران در شدت مصتت نراساس امار آجانس نی  

-ناشتتد. نتتهمی 7/5در مقایسه نا تهان شدت مصرف انرجی در ایران  که مقدار  طوریهدارد ن

نرانتتر نیاتتتر از تهتتان انتترجی  7/5 ایران نرای تولید یک میزان کاال و ختتدماتعبارت دییر  

 کنتتدترتیب رتبه اول تهان را در شتتدت مصتترف انتترجی کستتب میکند و ندی  مصرف می

(International Energy Agency, 2022.)   

 

 شواهد آماری شدت انرجی  .3نمودار 

 برآورد مدل  

مانایی    آمدهدستهننتایج    لوی    وسیلهنه از  آزمون  در  -دو  شی   و  پسران  ایم،  و  چو  لی  

مانا شده( ناان می1)تدول   نا یک تفاضل  اند. فرضیه صفر آزمون دهد که اغلب متغیرها 
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https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d662116a6bd3638223820692d86fc86c
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d662116a6bd3638223820692d86fc86c
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احتمال   مقدار  اگر  ننانرای   است،  نررسی  مورد  متغیرهای  در  واحد  ریاه  وتود  مانایی، 

و متغیرها  ناشد، در ای  صورت فرضیه صفر رد شده    05/0متناظر نا آزمون فرضیه کمتر از  

تولید   متغیرهای  و  است  مانا  س د  در  صنعتی  تمرکز  مسئله،  ای   نه  ناتوته  هستند.  مانا 

ناتوته   .ناخالز داخلی و تمعیت نا یک تفاضل نراساس دو آزمون مورد نحث مانا هستند

دادهن اینکه  کوتاهه  دوره  نا  نیاتر  ها  مقاطب  نرای  مینهمدت  گرفته  نررسی  شودکار  لذا   ،

نداردمانایی ضرور اطمینان  ولی تی  تحلیل    خاطرنرای  و  مانایی  از  و    ترمناسب نیاتر  نتایج 

از    تعداد زیادیدر س د مانا و  لی  و چو  -از متغیرها نا آزمون لوی   رخیناتوته نه اینکه ن

مانا   تفاضل  نا یک  و شی   پسران  ایم،  نا آزمون  از رویکرد همناشندمیآنها  نرای  ،  تمعی 

    .شودمتغیرها استفاده میدر میان تبیی  وتود ران ه نلندمدت 

 آزمون مانایی متغیرهای مورد نررسی .1جدول 

 متغیرها نا یک تفاضل  متغیرها در س د  

 ایم پسران و شی   لی  چو -لوی  ایم پسران و شی   لی  چو -لوی  

 تمرکز صنعتی 
67 /13- 

(00/0 ) 

۴9/2- 

(00/0 ) 
  

 اکسیدکرن انتاار دی
05/6- 

(00/0 ) 

7/1 

(95/0 ) 
 

79/3- 

(00/0 ) 

 ناخالز داخلی  تولید
1/1 

(86/0 ) 

3۴/5 

(1) 

28/7- 

(00/0 ) 

58/2- 

(00/0 ) 

تولیتد ناختالز   مجذور

 داخلی 

3۴/1 

(91/0 ) 

5۴/5 

(1) 

99/6- 

(00/0 ) 

۴6/2- 

(00/0 ) 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/39b28c3a925ca2e1b28b528a527a96c9
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/39b28c3a925ca2e1b28b528a527a96c9
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/39b28c3a925ca2e1b28b528a527a96c9
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 تمعیت
37/۴ 

(1) 

9/6 

(1) 

68/16- 

(00/0 ) 

09/۴- 

(00/0 ) 

 شدت انرجی 
02/11- 

(00/0 ) 

25/1- 

(105/0 ) 
 

22/3- 

(00/0 ) 

های زمانی اقتصادی  از سری  خیلی انباشتیی آن است که اگرچه  هم  آنالیزدر    محوریایده  

اما   هستند،  داردنامانا  ناشد.    امکان  مانا  متغیرها،  ای   ترکیب خ ی  نلندمدت  هم  آنالیز  در 

کند که ای  روانط تعادلی نلندمدت را آزمون و نرآورد کنیم. اگر  تیی نه ما کمک میانباش 

  ورد اشارهای از متغیرها که توسط نظریه مناشد مجموعه وی ه  درست یک نظریه اقتصادی  

صرفا  اقتصادی    مواف نر ای  نظریه.  ارتباط می یانندکدییر در نلندمدت  همشده نا    تعیی  

نه   های کوتاه مدت  پویایی  نارهده و اطالعاتی را در  نموتیک تصرید  استا   طریق روانط را 

در تدول  از آزمون هم انباشتیی کائو    نه دست آمدهد. نتایج  ماخز نمی نمایمتغیرها    نی  

  است و دارای مقدار احتمال صفر  -1۴/10مقدار آماره کائو نرانر نا  که    دهد  ( ناان می2)

است و ای  داللت نر رد فرضیه صفر مبنی نر عدش هم انباشتیی است رد شده و روانط یلند  

 مدت نی  متغیرها دارای اغتبار است.  

 انباشتییآزمون هم  .2جدول 

 مقدار احتمال آماره کائو

1۴/10- 00/0 

 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/70114d227bb45c724bee1f90c5ac7ca0
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/70114d227bb45c724bee1f90c5ac7ca0
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/70114d227bb45c724bee1f90c5ac7ca0
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/70114d227bb45c724bee1f90c5ac7ca0
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/70114d227bb45c724bee1f90c5ac7ca0
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/70114d227bb45c724bee1f90c5ac7ca0
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/70114d227bb45c724bee1f90c5ac7ca0
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/70114d227bb45c724bee1f90c5ac7ca0
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ناتتان  رلیمتت نتایج آزمتتون  دهد.لیمر و آزمون هاسم  را ناان می F ( نتایج آزمون3تدول )

های مورد نررسی وتود دارد و لذا نایتتد از روش یانتتل نتترای دهد که ناهمینی نی  استانمی

ت  انتتت نی  ا تترامتتا های پانتتل انتختتابمرحله نعد در تحلیل دادهنرآورد مدل استفاده شود.   

-)ناهمینی موتود در عرض از مبدا( و ا رات تصادفی )ناهمینی در تتتزل خ تتا( استتت، نتته

فرضتتیه صتتفر هاستتم  ا تترات تصتتادفی را استتت.  استفاده شتتده  آزمون هاسم  از    علتهمی   

-دستتتنتتهنتتتایج  .  دهدکه فرضیه مقانل ا رات  انت را ترتید میصورتیدهد در  ترتید می

دهتتد کتته ا تترات  انتتت نتتر ا تترات تصتتادفی ناتتان می (3) تدولاز آزمون هاسم  در  آمده

اکستتیدکرن  از ا تترات نتتر انتاتتار دی  تا یرگتتذارعوامتتل    نررسیترتید دارند. ننانرای  نرای  

 شود.   انت استفاده می

 لیمر و هاسم   Fآزمون  .3جدول 

 آزمون هاسم   لیمر Fآزمون  

 مقدار آماره 

 )مقدار احتمال(

8۴/22 

(00/0 ) 

26/177 

(00/0 ) 

دهتتد کتته تمرکتتز صتتنعتی، ا تتر مثبتتت و ( ناان می۴نتایج حاصل از نرآورد مدل در تدول )

های ایتتران دارد، نتته اکسیدکرن  در استتتاندرصد نر انتاار دی  5داری در س د خ ای  معنی

-تمرکتتز صتتنعتی، میتتزان انتاتتار دیای  صورت کتته نتتا افتتزایش یتتک درصتتد در شتتاخز  

یاند. اگر در یتتک اقتصتتادی، میتتزان تمرکتتز درصد افزایش می  133/0اکسیدکرن  نه اندازه  

داری را در توانتتد تغییتترات معنتتیناشد، نرآینتتد دو ا تتر میصنعتی در س د ناالیی قرار داشته

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/39b28c3a925ca2e1b28b528a527a96c9
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/39b28c3a925ca2e1b28b528a527a96c9
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/39b28c3a925ca2e1b28b528a527a96c9
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/39b28c3a925ca2e1b28b528a527a96c9
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/39b28c3a925ca2e1b28b528a527a96c9
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/39b28c3a925ca2e1b28b528a527a96c9
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شتتده منجتتر نتته اکسیدکرن  ایجاد نماید، رقانت از یک طرف نتتی  صتتنایب متمرکزانتاار دی

های صنعتی نرای تذب حداکثر ستتهم نتتازار نتته واستت ه کتتاهش افزایش نوآوری در فعالیت

هتتای ستتازی فعالیتشود، و از طتترف دییتتر نتتا افتتزایش در تنتتو های تولیدی میهزینه نهاده

های نا هزینتته کمتتتر انتترجی ها و توزیب ستادهتولیدی در یک من قه خاص، روند تامی  نهاده

تمرکز صنعتی در ایران منجر یاند.  اکسیدکرن  کاهش میه و ننانرای  انتاار دیگرفت صورت

شتتود، کتته ایتت  شود و نا تمرکز، نتتوآوری ایجتتاد نمتتیمقیاس نمینه    نرداری از صرفهنه نهره

دهتتد. صنعتی کاور را ناان مینیافتیی  طور کلی توسعهایران و نه  ناشی از ایستانودن صنعت

  لیل تمرکز صنعتی منجر نه افزایش آالیندگی محیط زیست خواهد شد.  دهمی   نه

اکسیدکرن  دارد، ا تتر نتتوآوری ایجادشتتده از آنجا که تمرکز صنعتی ا ر مثبت نر انتاار دی 

هتتای تولیتتدی در ستتازی فعالیتسازی است و ننانرای  تنتتو ناشی از رقانت کمتر از ا ر تنو 

در کتتاهش   مهمتتی  توانتتد نقتتش زیتتت نستتبی منتتاطق مییک من قه خاص نا در نظر گرفت  م

تغییتترات ستتاختار صتتنعتی ناشد.  اکسیدکرن  و افزایش کیفیت محیط زیست داشتهانتاار دی

 اکسیدکرن  ا ر نیذارد.  تواند از طریق ا رهای سرریز نر انتاار دیمی

   های پانلنرآورد مدل نه روش داده  .4جدول 

 احتمالمقدار  tآماره  ضرایب 

 0/ 0۴۴ 02/2 0/ 133 تمرکز صنعتی 
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 00/0 88/۴0 1/ 017 شدت انرجی 

 00/0 7/۴ 0/ 61۴ تولید ناخالز داخلی

 0/ 008 69/2 0/ 038 مجذور ناخالز داخلی

 00/0 53/۴ 0/ 303 تمعیت

 00/0 -27/12 -9۴/10 عرض از مبدا

 های پ وهش منبب: یافته

تتتری  عنوان مهتتمونقل نهکننده میزان استفاده از حملهای اصلی تعیی  تمعیت یکی از مولفه

ونقتتل نتترای تتتامی  کننده انرجی است، هرچه تمعیتتت افتتزایش یانتتد، نیتتاز نتته حمتتلمصرف

اکستتیدکرن  همتتی  صتتورت انتاتتار دیتقاضای تمعیت رو نه گسترش، افتتزایش یافتتته و نتته

فتتزایش یتتک درصتتد در دهتتد کتته نتتا ایاند. نتایج حاصتتل از نرآوردهتتا ناتتان میافزایش می

یاند، درواقب چتتون درصد افزایش می 303/0اکسیدکرن  نه اندازه تمعیت، مقدار انتاار دی

اکسیدکرن  کمتر از درصد تغییرات تمعیت است، لتتذا نحتتث درصد تغییرات در انتاار دی

ونقتتل عمتتومی م تترح ونقتتل شتتهری و استتتفاده از سیستتتم حمتتلهای مقیاس در حمتتلصرفه

که هرچه تراکم تمعیت در اقتصادی افزایش یاند، میتتزان کتتارایی استتتفاده از   شود، چرامی

طتتور معنتتاداری اکستتیدکرن  نتتهونقل عمومی افزایش یافته و ننانرای  انتاتتار ستترانه دیحمل

 یاند. کاهش می
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از نظتتر آمتتاری اکسیدکرن  سرانه از نظر عالمت مثبتتت و  ر تولید واقعی سرانه نر انتاار دیا

صورت که نتتا افتتزایش یتتک درصتتد در تولیتتد ناختتالز داخلتتی واقعتتی معنادار است، نه ای  

درنتیجتته نتتا افتتزایش .  یانتتددرصد افتتزایش می  61۴/0اکسیدکرن  نه اندازه  سرانه، انتاار دی

هتتایی چنی  استتتفاده از تکنولتتوجیهمیاند. میرن  افزایش اکسیدکار دیمصرف انرجی، انتا

شود تتتا افتتزایش تولیتتد ناختتالز داخلتتی موتتتب افتتزایش که کارایی کافی ندارند سبب می

زیتتادی ماتتکل را تتتا حتتد  توان ای  اکسیدکرن  شود که نا پیارفت تکنولوجی میانتاار دی

-هرچقدر مقدار رشد اقتصادی در یک تامعه افزایش یاند، نیاز نه انتترجی نتته  .نرطرف کرد

یاند و ننانرای  مصرف انتترجی افتتزایش های تولیدی افزایش میتری  نهادهعنوان یکی از مهم

دلیل ا ر مثبت مصتترف انتترجی نتتر شدن ا ر تولید نهیاند.  مثبتها افزایش میو انتاار آالینده

قبول استتت، امتتا های اقتصادی قانلد اقتصادی و تامی  رشد اقتصادی ناالتر از نظر تئوریرش

-محی تتی کتتوزنتس نتتا افتتزایش رشتتد اقتصتتادی، انتتتدا انتاتتار دینراستتاس فرضتتیه زیستتت

اکستتیدکرن  یاند، و سپس نا افزایش نیاتر رشد اقتصادی، انتاار دیاکسیدکرن  افزایش می

های ایران، مجتتذور رشتتد اقتصتتادی اهد م العه حاضر در استانیاند.  نراساس شوکاهش می

اکستتیدکرن  نیاتتتر ا ر مثبت نر رشد اقتصادی دارد و نا افتتزایش رشتتد اقتصتتادی، انتاتتار دی

محی ی کوزنتس در شواهد آماری ایتتران نتترای دوره یستزیاند. ننانرای  فرضیه  افزایش می

راستا نا نتایج نتایج ای  تحقیق نیز هماست.  غیرقانل تایید است و رد شده  1390-1397زمانی  

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/70114d227bb45c724bee1f90c5ac7ca0
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تولید ناخالز داخلی ت  یر مثبتتتی نتتر دهد می ناشد که ناان می Bahrami (2018)ق تحقی 

 .اکسیدکرن  داردانتاار گاز دی

شتتدت انتترجی و نستتبت .  اکسیدکرن  مثبتتت و معنتتادار استتتت  یر شدت انرجی نر انتاار دی

 متغیرهتتاییکی از  میاهاز کارایی انرجی مصرفی ه  شاخصیعنوان  انرجی مصرفی نه تولید نه

 تتترهای پیاتترفتهفناوریاقتصاد از    قدر یکاست. هرنوده  اکسیدکرن  نر انتاار دی  تا یرگذار

-و دی استتتفاده شتتدهاز تولیتتد، انتترجی کمتتتری    ی معیتت ازای یتتک ستت د نتته کنتتداستتتفاده 

نا افزایش یک   موید آن است که(  ۴)تدول  نتایج  .  انتاار خواهد یافتاکسیدکرن  کمتری  

درصتتد   017/1نتته انتتدازه    انتااریافتهاکسیدکرن   دیقدار  درصد در شدت انرجی مصرفی، م

از  حتتاکی، انتاتتاریافتهاکستتیدکرن  افتتزایش در دیقتتدار . ایتت  مخواهتتد یافتتتافتتزایش 

استتاس امتتار آجانتتس   نتتر  نرتر استتت.    فناوری  کارگیریهنناکارآمدی تولید در اقتصاد و عدش

که مقدار طوریهالمللی انرجی ایران در شدت مصرف انرجی رتبه اول در تهان را دارد ننی  

ایتتران نتترای عبارت دییتتر  ناشد. نهمی  7/5در مقایسه نا تهان  شدت مصرف انرجی در ایران  

-کنتتد و نتتدی  نرانر نیاتر از تهان انتترجی مصتترف می  7/5  تولید یک میزان کاال و خدمات

 International ) کنتتدترتیتتب رتبتته اول تهتتان را در شتتدت مصتترف انتترجی کستتب می

Energy Agency, 2022ناتوته نتته اینکتته ا تتر شتتدت انتترجی مصتترفی نتتر انتاتتار دی .)-

یدکرن  نسبت نه شدت انتترجی نتتیش ساکاکسیدکرن  نیش از یک است و کاش انتاار دی
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کتتارایی در مصتترف کیفیتتت محتتیط زیستتت، عتتدشتری  عامل مو ر نر  از یک است، لذا مهم

انرجی نه واس ه ساختارهای ناصحید مصرف انتترجی استتت . نتتتایج ایتت  تحقیتتق در راستتتای 

دهد ها ناان میناشد. نتایج م العه آنمی Rafiee, Ghaznavi & Saleh (2017)م العه 

انتاتتار یش  منجر نتته افتتزامدت هم در نلندمدت  در کوتاه  که میزان شدت مصرف انرجی هم

 شود.  می  اکسیدکرن  دی

 گیری و پیشنهادها  نتیجه

تحتتوالت   عامتتلاقتصتتادی و    توستتعهنتترای    شرایط  موردنیازاز    شدنو صنعتی  توسعه صنعتی

ای  در حالی است که نخش است.    تکنولوجیکاقتصادی و    هایزمینهساختاری گسترده در  

هتتای اقتصتتادی استتت و نتته ازای هتتر نخش نری نسبت نتته ستتایر صنعت دارای نیاتری  انرجی

های نیاتتتری واحد تولید نخش صنعت، انرجی نیاتری مصتترف شتتده و نتته نتتاگزیر آالینتتده

توان که از مواهب توسعه صنعتی استفاده نمود که ا رات تانبی شود، لذا زمانی میتولید می

هتتای یتتب فعالیتها در حتتداقل ممکتت  ناشتتد. توزمنفی توسعه صنعت از قبیل انتاتتار آالینتتده

صنعتی و تعیی  ساختاری از صنعت که نتواند میزان انرجی نه ازای هر واحد تولید صتتنعت را 

نه حداقل مقدار کاهش دهد، از اهمیت ناالیی نرخوردار است و ممک  استتت دارای ا تترات 

تتتری  گلیستتر یکتتی از مهتتم-اکستتیدکرن  ناشتتد. شتتاخز الیستتونداری نتتر انتاتتار دیمعنتتی

هتتای صتتنعتی و پراکنتتدگی واحتتدهای تولیتتدی در ستت د زمینه توزیتتب فعالیت  ها درشاخز
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ناشد، نه ای  مفهوش استتت معینی از فوا است، اگر شاخز تمرکز در س د ناالیی قرار داشته

اگتتر شتتاخز   که در ناحیه موردنظر، تعداد محدودی از نو  فعالیت صتتنعتی غالتتب استتت و

هتتای صتتنعتی در ناحیتته دهنتتده تنتتو  فعالیتاتتاننناشتتد،   تمرکز در س د پایینی قرار داشتتته

مذکور است. لذا نسته نه نو  ارتباط نی  صتتنایب مختلتتف از نظتتر تتتامی  نهتتاده و ستتتاده نتتی  

اکسیدکرن  مثبتتت یتتا منفتتی های اقتصادی ممک  است ا ر تمرکز صنعتی نر انتاار دینخش 

هتتای صتتنعتی نستتتیی دارد. نتتر فعالیتیافتیی اقتصاد و حاکمیت  ناشد و ای  نه س د توسعه

های ایتتران در دوره زمتتانی همی  اساس م العه حاضتتر نتتا استتتفاده از شتتواهد آمتتاری استتتان

پردازنتتد، نتترای اکستتیدکرن  مینه نررستتی ا تتر تمرکتتز صتتنعتی نتتر انتاتتار دی  1397-1390

 شود.  های پانل استفاده مییانی نه هدف پ وهش از رهیافت دادهدست

دهتتد کتته میتتزان شتتاخز گلیستتر ناتتان می-اصل از نرآورد شاخز تمرکز الیستتوننتایج ح

 مقتتدار نه 1390 سال در 11/0طور متوسط از مقدار های ایران نهتمرکز صنعتی در کل استان

چنی  در دوره زمانی موردم العتته، استتتان نوشتتهر است. همنموده  تغییر  1397سال  در  11۴/0

و استان قزوی  دارای کمتری  تمرکز معادل نا   66/0نا    دارای نیاتری  شاخز تمرکز معادل

اکستتیدکرن ، گیری انتاتتار دیهای حاصل از اندازهاست. عالوه نر ای  نراساس یافته  018/0

 نتتر  نتتالغ  تهران در نیاتری  مقدار  استان  در  اکسیدکرن  دی  انتاار  در دوره موردم العه میزان
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-دی  انتاتتار  نتتا  ترتیتتبنتته  ایتتالش  و  نویراحمتتد  و  هکهییلویتت   هایو استان  است  ت    میلیون  1/۴

   .هستند  اکسیدکرن  دی  انتاار  کمتری    دارای ت   میلیون 75/0 و 53/0 معادل  اکسیدکرن  

دهتتد کتته تمعیتتت ا تتر مثبتتت و نتایج حاصل از نرآورد مدل نه روش ا رات  انتتت ناتتان می

داللت نر افزایش مصرف انرجی نتتا اکسیدکرن  دارد، و ای  نتیجه داری را نر انتاار دیمعنی

افتتزایش در تمعیتتت دارد و نراستتاس اصتتول من قتتی دارای توتیتته استتت، نتتا افتتزایش در 

نتتری نتتاال افتتزایش ونقتتل و تقاضتتا نتترای تولیتتدات نتتا انرجیتمعیت، میزان تقاضا نرای حمل

لیتتد شتتود. در همتتی  راستتتا تواکسیدکرن  مییاند و ای  وضعیت ناعث افزایش انتاار دیمی

اکستتیدکرن  دارد و نتتا افتتزایش در داری را نتتر انتاتتار دیناخالز داخلی ا ر مثبتتت و معنتتی

هتتای اصتتلی تولیتتد نتترای عنوان یکی از نهادهتولید ناخالز داخلی، میزان انرجی موردنیاز نه

ها افتتزایش یاند و ننانرای  انتاتتار آالینتتدهتامی  رشد تولید ناخالز داخلی ناالتر افزایش می

محی ی کوزنتس، ا ر مجذور تولیتتد ناختتالز داخلتتی یاند. اما نرای نررسی فرضیه زیستمی

دار است و ننانرای  نا افزایش نیاتر در تولید ناخالز داخلی، نیز مثبت و از نظر آماری معنی

آمتتده، مستتائل دستتتیاند. درواقب نراساس شواهد نتتهاکسیدکرن  نیاتر افزایش میانتاار دی

کتته نتترای اقتصتتاد ایتتران ه ر اقتصاد ایران دارای اهمیت چندانی نیست و آنچمحی ی دزیست

یتتانی نتته ستت د نتتاالتری از تولیتتد استتت. ایتت  دارای اهمیت است، رشتتد اقتصتتادی و دستتت

محی تتی کتتوزنتس، نتتا افتتزایش در تولیتتد ناختتالز درحالی است که نراساس فرضیه زیستتت
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ها کتتاهش یانتتد و نتتتایج پتت وهش، فرضتتیه داخلی نه یک س د آستانه، ناید انتاتتار آالینتتده

 کند.محی ی کوزنتس را نرای ایران تایید نمیزیست

اکستتیدکرن  قانتتل پیاتتنهاد های زیر نرای کاهش انتاار دیناتوته نه نتایج پ وهش، سیاست

 است:

هتتای معنای توزیب ناهمیون انتتوا  فعالیتاز آنجا که افزایش در شاخز تمرکز نه ➢

های ایتتران های صتتنعتی در استتتانسازی فعالیتاستان است تنو اقتصادی در یک  

 شود.  ها توصیه میای استاننراساس مزیت من قه

های شود سیاستاکسیدکرن  توصیه میناتوته نه تا یر مثبت تمعیت نر انتاار دی ➢

-ریزی شوند، که اندازه ا ر تمعیت نر انتاتتار دیصورتی نرنامهزیرننایی کاور نه

طور معنتتاداری کتتاهش یانتتد و ایتت  نتته واستت ه استتتفاده کارآمتتد از   نهاکسیدکرن

 است.  پذیرامکان ونقل عمومیسیستم حمل

سیاستی   اکسیدکرن ، تدوی  ناتوته نه ا ر مثبت شدت مصرف انرجی نر انتاار دی ➢

هتتای و استتتفاده از تکنولوجی کتتاهش شتتدت انتترجی در کاتتور خصتتوصدر کتتارا

ها توصتتیه هتدید تولید نرای کاهش شدت انرجی و ننانرای  کاهش انتاتتار آالینتتد

 شود.  می



 41                            اکسیدکربن در بخش صنعت ایرانصنعتی بر انتشار دیبررسی اثر تمرکز  

نحتتوی های توسعه پایتتدار نتتههای اقتصاد نرای نرخورداری از مزیتتوسعه ظرفیت ➢

 محی ی کوزنتس نرقرار ناشد. که زمینه نرقراری فرضیه زیست

 تعارض منافع 
 ب وتود ندارد. تعارض مناف

 پاسگزاریس 

قدر  و تحقیقات اقتصادی و داوران گران  ها استی اندرکاران فصلنامه ساز دست  لهی وس  یند 
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