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ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﺟﻼﺋﯽ اﺳﻔﻨﺪآﺑﺎدي
زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺻﺎدﻗﯽ





ﭼﮑﯿﺪه
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺬﻟﻮﻟﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮي را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ؛ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽ
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ  30اﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺑﺮاي ﺳﺎلﻫﺎي 1390ـ 1385ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎي ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺸﻮر در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي 1390ـ 1385ﻣﻌﺎدل
 0/6961ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮريﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
 43/66درﺻﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر  CO2ﺑﻪ  30/39درﺻﺪ ،ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻬﺎدهﻫﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻓﻨﺎوري ﺟﺎري ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪي ﮐﺸﻮر ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﺑﺮاي اﮐﺜﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﺸﻮر ،ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮده
و روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﺗﻬﺮان داراي ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﻣﯽ

ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ اراﺋﻪ ي اﻫﺪاف ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮريﮐﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ
اﻧﺮژي ﮐﻤﺘﺮ ،ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؛ اﻫﺪاف
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻃﺮح ﮔﺮدد.
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي D24, Q43, Q53 :JEL
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مقدمه
با توجه به نامحدود بودن نیازهای انسانی ،افزایش جمعیت و رقابت شدید در اقتصاد
جهانی ،افزایش تولید امری اجتناب ناپذیر است .افزایش تولید منجر به رشد اقتصادی
میگردد .رشد اقتصادی به بهرهوری کل عوامل تولید ،نظیر نیروکار و موجودی سرمایه
مربوط میشود .استفاده از نهادههای تولیدی در طی فرآیند رشد اقتصادی منجر به تولید
ستاندههای نامطلوب در کنار ستاندههای مطلوب میگردند .ستاندههای نامطلوب به
عنوان آالینده وارد محیط زیست شده و اثرات مخربی بر آن میگذارند.
هنگامیکه در مورد عملکرد اقتصادی بنگاهها بحث میشود ،منظور توصیف و مقایسه
کردن آنها به لحاظ کارایی و بهرهوری است .میان کارایی و بهرهوری تفاوت معنایی
وجود دارد.
بهرهوری تولیدکننده به معنای نسبت ستانده به نهادهاش است .کارایی تولیدکننده به

معنای مقایسه بین ارزشهای بهینه (مطلوب) 0و ارزشهای مشاهده شده از نهاده و

ستانده است .در این دو مقایسه ،بهینه به صورت امکانات تولید و کارایی به شکل فنی
تعریف شده است.
توانایی یك بنگاه برای تولید ستاندهای معین با حداقل کردن مجموعة نهادهها ،کارایی
فنی نام دارد  .این نوع کارایی مفهوم تلف نکردن منابع را دارد و براساس تکنولوژی
تولید یکسان برای همة بنگاهها اندازهگیری میشود و به قیمت و هزینهها ارتباطی
ندارد .این روش عملکرد یك بنگاه را با عملکرد بهترین بنگاههای موجود در آن
صنعت مقایسه مینماید .بنابراین مالك اصلی در کارایی ،مقایسه است.
امروزه کارایی زیستمحیطی نوع دیگری از کارایی بوده که جدای از کارایی فنی ارائه
شده و در حال رشد است و بایستی برآورد گردد .نهاده مورد استفاده در فرایند تولیدی
میتواند تأثیر مثبت و یا منفی بر محیط زیست و کارایی زیستمحیطی داشته باشد و
با مدنظر قرار دادن آن ،واحدهای اقتصادی بر اساس سطح کاراییشان رتبهبندی
میشوند (.)Graham, 2004

1. optimal
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در این تحقیق ،به تجزیه و تحلیل کارایی فنی زیستمحیطی در ایران با استفاده از تابع
فاصلهای پرداخته میشود .بر این اساس ،چارچوب مقاله به گونهایی است که پس از
مقدمه ،ادبیات موضوع در بخش دوم ،مبانی نظری در بخش سوم ،روش برآورد مدل در
بخش چهارم ،نتایج برآورد مدل در بخش پنجم و در پایان نیز نتیجهگیری بیان شده
است.

ادبیات موضوع
در این قسمت به نتایج برخی از مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در خصوص
ارزیابی کارایی زیست محیطی با استفاده از روشهای مختلف اشاره شده است.
مطالعات داخلی
دریجانی و همکاران ( ،)0033در مقاله خود به برآورد کارایی زیستمحیطی با استفاده
از تحلیل مرزی تصادفی ( )SFAپرداختهاند .در این مقاله با جمع آوری اطالعات
تولیدی سال  0032کلیه کشتارگاههای دام فعال استان تهران و نمونهبرداری از پساب
مبادی ورودی و خروجی سیستمهای تصفیه فاضالب آنها و همچنین سنجش
پارامترهای بار آلی و شیمیایی و میکروبی ،و از طریق برازش تابع مرز تصادفی فاصله
ستانده نرمال شده ،مقادیر کارایی بهکارگیری منابع و کارایی زیستمحیطی را ارزیابی
کرده اند .نتایج نشان میدهند ،اکثر کشتارگاهها به لحاظ زیستمحیطی کارا نیستند.
رضائی و همکاران ( ،)0030در مقاله خود از شاخص کارایی و بهرهوری زیستمحیطی
و رویکرد تابع فاصلهای جهتدار برای ارزیابی عملکرد زیستمحیطی ـ اقتصادی دو
گروه از کشورهای منتخب واردکننده و صادرکننده سوختهای فسیلی استفاده کردهاند.
نتایج نشان میدهند؛ بهرهوری زیستمحیطی کشورهای واردکننده به طور متوسط در
دوره زمانی  0322-2332به اندازه  3/03درصد و کشورهای صادرکننده در دوره مشابه
 3/2درصد رشد داشته است .همچنین با توجه به فرضیه منحنی کوزنتس زیستمحیطی
نتایج نشان میدهند؛ رابطه بین بهرهوری زیستمحیطی و درآمد سرانه در هر دو گروه
از کشورها به شکل  Nمعکوس است.
صادقی و همکاران ( ،)0030در مقاله خود به بررسی رابطه کوزنتسی در کشورهای
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اسالمی منتخب با تأکید بر کارایی محیط زیست پرداختند .در این مقاله ،با استفاده از
روش تحلیل پوششی دادهها ( )DEAو روش دادههای تابلویی به بررسی ارتباط میان
کارایی محیط زیست و درآمد سرانه پرداخته شده است .ابتدا کارایی محیط زیست برای

 09کشور اسالمی منتخب در دوره  2332ـ 0333محاسبه شده است .نتایج نشان می-

دهند؛ رشد کارایی محیط زیست در ایران (  )0/303است .دلیل باال بودن رشد کارایی
محیط زیست ایران بیشتر به خاطر باالتر بودن رشد کارایی تکنولوژیکی است .سپس
کارایی محیط زیست بهدست آمده از روش مالم کوئیست در قالب مدل اقتصادسنجی
دادههای تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج حاصل نشان دهنده وجود
ارتباط میان کارایی محیط زیست و درآمد از نوع کوزنتسی است.
سیفی و همکاران ( ،)0032در مقاله خود با بررسی موردی نیروگاههای حرارتی تولید
برق در استانهای خراسان جنوبی ،رضوی و شمالی به اندازهگیری کارایی
زیستمحیطی پرداختهاند .در این مطالعه با استفاده از اطالعات سالهای  33تا 32
مربوط به  9نیروگاه حرارتی برق ،کارایی زیستمحیطی صنعت برق نسبت به آالینده
اکسید نیتروژن با استفاده از توابع فاصله هایپربولیك و رهیافت اقتصاد سنجی الگوی
مرز تصادفی با بهرهگیری از شکل تابعی ترانسلوگ محاسبه شده است .نتایج نشان

میدهند؛ کارایی زیستمحیطی نیروگاههای نمونه به طور متوسط  30/30درصد می-
باشد .همچنین قیمت سایهای معادل  0/02ریال به ازای هر کیلوگرم اکسید نیتروژن را
نشان میدهد.
مطالعات خارجی
لی و همکاران ،)2300( 0در مقاله خود با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادهها ()DEA
به تجزیه و تحلیل کارایی محیط زیست در شهر پکن برای دوره زمانی 2333ـ2331
میالدی پرداختند .نتایج حاکی از آن است که ساختار صنایع بیشترین تاثیر را بر کارایی
محیط زیست شهرها در پی دارد .به طوریکه بهدنبال بازسازی اقتصادی و ارتقاء

ساختار صنایع ،نسبت صنعت سوم 2به کل صنایع مهمترین عامل اثرگذار بر کارایی
)1. Xian-Guo Li, Jing Yang, Xue-Jing Liu (2013
2. Tertiary Industry
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محیط زیست است .صنعت سوم ،صنعتی است که انرژی بر نباشد .لذا به منظور بهبود
کارایی محیط زیست بایستی بر گسترش سهم صنعت عالی در  GDPهمراه با کاهش
وابستگی به منابع زیستمحیطی و انرژی تمرکز نمود.

گوتو و همکاران )2303( 0در مقاله خود به ارزیابی کاراییهای زیستمحیطی و انرژی
مربوط به صنایع در  32استان از کشور ژاپن با استفاده از روش  DEAبرای دوره زمانی
2302ـ 2332میالدی پرداختند .توازن میان آلودگی صنعتی و رشد اقتصادی ،یك مسئله
مهم سیاستی برای رسیدن به یك جامعه پایدار است .لذا برای بحث در مورد مسائل
اقتصادی و کسب و کار از روش  DEAاستفاده نمودهاند .ویژگی منحصر به فرد این
روش ،در نظر گرفتن ستانده مطلوب همراه با ستانده نامطلوب است .چنین تمایزی
برای صنایعانرژی بر که در کنار تولید کاالها اقدام به انتشار آالیندهها نیز میکنند ،الزم
است .در این مطالعه برای اولین بار DEA ،دارای قابلیت تحلیلی جهت تعیین کمیت
اهمیت سرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای ،به منظور نوآوری در فناوری است .این
مطالعه تجربی ،اعتبار فرضیه پورتر 2را در صنایع تولیدی ژاپن تأیید میکند .همچنین

بیان میشود که انتشار گازهای گلخانهای منبع اصلی ناکارآمدی صنایع در ژاپن هستند.
لذا صنایع جهت کاهش انتشار گازهای گلخانهای ،باید به سرمایهگذاری در داراییهای
سرمایهای جهت نوآوری در فناوریها بپردازند.

النتزوس و همکاران )2303( 0با استفاده از روش  DEAبه ارزیابی کارایی

زیست محیطی و انرژی بخش کشاورزی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای دورهی
زمانی 2333ـ 2330میالدی پرداختند .نتایج نشان میدهند؛ کشورهای شرق اروپا ،رتبه
کارایی کمی دارند؛ این مسئله میتواند به علت سطح پایین تکنولوژی در فرآیند اصلی
تولید باشد .همچنین به نظر میرسد؛ کشورهایی نظیر آلمان ،سوئد و اتریش با
استانداردهای قوی حفاظت از محیط زیست ،کارایی زیستمحیطی و انرژی کمتری در
مقایسه با کشورهایی همچون دانمارك ،بلژیك ،اسپانیا ،فرانسه و ایرلند داشته باشند.
همچنین میان کارایی انرژی و زیستمحیطی کشورهایی که به تازگی عضو اتحادیه
)1. Mika Goto, Akihiro Otsuka, Toshiyuki Sueyoshi (2014
2. Porter hypothesis
)3. George Vlontzos, Spyros Niavis, Basil Manos (2014
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شدهاند با آنهایی که قدیمیترند ،اختالف عمدهای وجود دارد.

ژانگ و یه )2301( 0در مقاله خود به تجزیهی رشد بهرهوری زیستمحیطی عوامل

تولید پرداختند .در این مقاله از توابع فاصلهای هذلولی برای تجزیه و تحلیل کارایی
زیستمحیطی و انرژی برای  23استان از کشور چین در سالهای  0331-2303میالدی
براساس دادههای تابلویی استفاده شده است تا رشد بهرهوری زیستمحیطی عوامل
تولید را از طریق دو مولفه قابل اندازهگیری ،یعنی ((تغییرات فنی زیستمحیطی)) و
((تغییرات کارایی زیستمحیطی)) تجزیه کنند .نتایج حاکی از آن است؛ رشد بهرهوری
زیستمحیطی ،بیشتر به علت تغییرات فنی زیستمحیطی است؛ تا به علت تغییرات
کارایی زیستمحیطی.

مبانی نظری
در این تحقیق ،تابع فاصله هذلولی پارامتری را که برای اولین بار توسط فار و همکاران

( 2)0331مطرح و سپس توسط کواِستا و همکاران( ، 0)2333برای اندازهگیری کارایی
زیستمحیطی توسعه داده شد ،جهت اندازهگیری و تخمین کارایی زیستمحیطی در
استانهای ایران ،استفاده میشود .تابع فاصلهای هذلولی میتواند خاصیت نسبتاً همگن
خود را ،بهراحتی به مشخصه ترانسلوگ انعطافپذیر وارد نماید .در این پژوهش از یك
روش پارامتری از تجزیه شاخص بهرهوری مالمکوئیست 3با استفاده از لِم اتحاد درجه

دوم دیوورت ( 1)0329در تابع فاصله هذلولی استفاده میشود .فرض میشود فناوری
تولید ( ،)Tاز طریق تبدیل بردار نهاده ( شامل :موجودی سرمایه ،Kنیروی کار  Lو
انرژی )Eبه یك ستانده مطلوب ( )GDPو یك ستانده نامطلوب (انتشار  ،)CO2با یك
مجموعه امکانات تولید مدلسازی میگردد(:)Zhang and Ye 2015
()0

} ستانده مطلوب و نامطلوب نامبرده شده را تولید نماید )

({=T

این قاعده از فروض بدیهی مطرح شده توسط فار و پریمونت ( ، 9)0331حاصل
)1. Zibin Zhang, Jianliang Ye (2015
)2. Rolf Färe, Shawna Grosskopf, C.A Knox Lovell (1985
)3. Rafael A. Cuesta, C.A. Knox Lovell, Jose L. Zofio (2009
4. Malemquist index
)5. Quadratic Identity Lemma Diewert, W. E. (1976
)6. Rolf Färe, Daniel Primont. (1995
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میشود .تابع فاصلهای هذلولی معرفی شده توسط کواِستا و همکاران ( ،)2333به شکل
زیر بیان میگردد:
()2

}

)

{

(

)

(

 ضریب تعدیل بوده؛ به همین دلیل این رابطه ارائه کننده همزمان (( حداکثر توسعه و
گسترش  ))GDPو ((حداکثر محدودیت انتشار  ))CO2است که یك موسسه اقتصادی
را بر خط مرزی 0فناوری Tقرار میدهد .بُرد تابع فاصلهای هذلولی  3< DH 0است.

اگر  DH(x, GDP, CO2) = 0باشد ،بدین معناست که مشاهده بر مرز فناوری T
بوده و نمیتوان تحت فناوری جاری بهطور همزمان به کاهش انتشار  CO2و توسعه
 GDPپرداخت ،به همین دلیل این نهاد اقتصادی از این پس به عنوان یك تولیدکننده
کارا معرفی میگردد .اگر  DH(x, GDP, CO2) <0باشد ،بدین معناست که بههرحال
موسسه اقتصادی ،پتانسیل الزم را برای بهبود کارایی زیستمحیطیاش با توسعهی
همزمان  GDPو کاهش انتشار  CO2در مقایسه با تولیدکننده کارا دارد ،اما به عنوان
یك تولیدکننده ناکارا تلقی میگردد.
فناوری  ،Tنسبت به ستانده مطلوب غیرکاهشی و نسبت به ستانده غیرمطلوب و نهادها
غیر افزایشی است و شرط همگنی را با درجات  -0 ،0 ،3و 0به شکل زیر تأمین
میکند:
()0

)

(

ρ

)

(

که به این معناست ،برای مجموعهای از نهادههای معین ،اگر  GDPبه یك نسبت معین
افزایش یابد و انتشار  CO2با همان نسبت کاهش یابد ،بنابراین تابع فاصلهای هذلولی
به همان نسبت افزایش مییابد(.)Zhang and Ye 2015

روش برآورد مدل
برای برآورد کارایی فنی زیستمحیطی  ،یك فُرم از تابع ترانسلوگ در قالب تابع فاصله
پارامتری با خصوصیات مطلوبی همچون ،انعطاف پذیری ،محاسبه آسان و اعمال
همگنی ،همراه با نهادههای نیروی کار ،موجودی سرمایه ،انرژی و یك ستانده مطلوب
1. boundary
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( )GDPو یك ستانده نامطلوب (انتشار )CO2به صورت تابع ترانسلوگ تصادفی با
دادههای تابلویی مشخص میگردد:
()3

)

(
)
)
)

(

(

)

(
(

متغیر زمان و نشاندهنده فناوری  tاست t.و در زمان  iتابع فاصلهای برای استان Dit

 Zhang and Yeاست () it N(0, 2یك جمله تصادفی با توزیع نرمال itاست و
به پیروی از کواِلی و پرلمان ( 1)0333برای سنجش همگنی تابع فاصله نیاز به )2015

است که معادل معکوس یکی از ستاندهها میباشد .در معادله  0برای یك وزن ،نظیر

اینکه تابع تقریبا همگن باشد؛ وزنی که در ستانده نامطلوب ضرب میشود ،توان منفی
به عنوان GDPیك دارد .بنابراین با استفاده از شرط همگنی در معادله ( )0و انتخاب
متغیر نرمال سازی 2برای تابع فاصلهای هذلولی در معادله ( ،)3رابطه زیر برقرار است:
)

()1

(

با گرفتن لگاریتم از دو طرف رابطه ( )1و ترکیب آن با معادله ( )3و با توجه به اینکه
حاصل )

( برابر صفر میشود؛ روابط ( )9و ( )2به صورت زیر بهدست

میآیند:
)

()9

(

(

)

براساس قاعده ریاضی مربوط به توابع لگاریتمی ،رابطه زیر برقرار است:
()2

)

(

ε

که  TLنشاندهنده تابع ترانسلوگ و

)

(

)

(

است .باتعریف
)1. Tim Coelli, Sergio Perelman (1999
2. normalizing
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)

(

به عنوان یك عبارت ناکارا در چارچوب تجزیه و تحلیل مرزی

تصادفی ،تابع اقتصادسنجی برآورد شده به صورت زیر است:
()3

(

)

(

)

در چارچوب مدل زمانی منعطف ،ناکارایی فنی زیستمحیطی به شکلی که کامب هاکر
( )0333معرفی نمود ،به صورت زیر مطرح میگردد:
()3

])

(

0

[

که  uiیك توزیع نیمه نرمال ui N+(0, u2) ،دارد و  bو cپارامترهایی هستند که
باید تخمین زده شوند.
داده و اطالعات
در جدول ( ،)0جامعه آماری و شیوه گردآوری دادهها و اطالعات مورد نیاز برای انجام
تحقیق بیان شده است .برای اجتناب از مسائل و مشکالت همگرائی ،هریك از
متغیرهای نهاده و ستانده به جزء متغیر فناوری  ،tبایستی بر میانگین هندسی خود تقسیم
شوند .همچنین استان البرز در سال  0033از استان تهران جدا شد .دادههای مورد نیاز
برای این استان تنها برای سال  0033موجود بود .به همین دلیل در این تحقیق دادههای
استان البرز با استان تهران یکی در نظر گرفته شده است.

)1. Kumbhakar (1990
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جدول .5منبع دادهها
متغیر

منبع

تولید

توضیحات
حقیقی کردن دادهها با استفاده از شاخص قیمت خرده فروشی صورت گرفته

ناخالص
داخلی حقیقی

است.
از آنجا که تنها آمار سرشماری سالهای 0031و 0033موجود است ،بنابراین

موجودی
سرمایه
خالص
حقیقی

مصرف انرژی

سالنامه آماری استانها و تراز نامه انرژی کشور در طی دوره زمانی 0031 - 0033

نیروی کار

برای داده سازی سایر سالها از این فرض استفاده شده که نرخ رشد جمعیت
با نرخ رشد نیروی کار تولیدکننده کاال و خدمات مساوی است .که فرضی
دور از واقعیت نیست.
برای محاسبه موجودی سرمایه هر استان از نسبت سرمایه به تولید
( )Capital-output ratio methodاستفاده میشود .در این روش فرض
میشود که مقدار ذخیره سرمایه هر استان به سرمایه کل کشور برابر با نسبت
تولیدناخالص استان به تولید ناخالص کشور است .بدین ترتیب با ضرب این
نسبت در کل سرمایه کشور میزان ذخیره سرمایه در سال  0033برای تمامی
استانها به دست می آید .سپس از سال  0033به بعد ،مجموع تسهیالت
پرداختی بانکها به بخش غیردولتی و میزان هزینه های عمرانی دولت (تملك
دارایی های سرمایهای) به عنوان سرمایه گذاری سالیانه در هر استان به میزان
ذخیره موجودی سرمایه سال قبل اضافه گردید .میزان استهالك سالیانه سرمایه
هر سال از ذخیره سرمایه استانها کسر شد تا ذخیره سرمایه خالص هر استان
به دست آید .استهالك سرمایه برای تمامی استانها نیز یکسان در نظر گرفته
شده است .برای حقیقی کردن موجودی سرمایه از شاخص قیمت خرده
فروشی استفاده شده است.
میزان مصرف انرژی 3 ،نوع سوخت با واحدهای مختلف (گاز مایع ،بنزین
هواپیما ،بنزین اتومبیل ،نفت سفید ،نفت گاز ،نفت کوره ،گاز طبیعی و برق)
جمع آوری و سپس به واحد یکسانی تبدیل شدهاند.

انتشار
دیاکسید
کربن

برای محاسبه انتشار دیاکسید کربن در هر استان از فرمول
)

(

∑ (کی و همکاران .0)2300 ،که در آن ارزش حرارتی هر

نوع سوخت در ضریب انتشارش ضرب شده است .ضریب انتشار هر نوع از
سوخت معادل نسبت میزان انتشار آالینده به ازای هر واحد مصرف سوخت است.
)1. Jing Ke, Michael McNeil, Lynn Price, Nina Zheng Khanna, Nan Zhou (2013
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نتایج حاصل از برآورد الگو
در این قسمت با استفاده از نرمافزار استتا  ،02ابتدا آزمون مانایی متغیرها و سپس با انجام

آزمون  Fلیمر ،تصمیمگیری بین مدل تلفیقی و تابلویی صورت گرفته و با انجام آزمون-
های هاسمن و بروش پاگان ،اثرات تصادفی و یا ثابت مدل فاصله هذلولی مشخص شده
است .سپس با استفاده از فرمان  sfpanelو ) model (kumb90در نرمافزار استتا،
پارامترهای مدل بر اساس روش حداکثر درست نمائی تخمین زده شده است .در پایان
این بخش با کمك پارامترهای تخمین زده شده برای مدل انتخابی و با استفاده از نرم افزار
اکسل ،کارایی فنی زیستمحیطی ( )ETEهریك از استانها محاسبه شده است.

آزمون ریشه واحد
یکی از عوامل اثرگذار بر تجزیه و تحلیلهای رگرسیونی ،در نظر گرفتن روند تغییر
متغیرها در زمان یا مانایی آنها است .مانا بودن دادهها مانع از ایجاد رگرسیون کاذب
میان متغیرها میشود .در این تحقیق از آزمون )LLC) 0جهت تشخیص مانایی متغیرها
استفاده شده است .فرضیه  H0و H1به صورت زیر میباشند:
نامانا (ایستا نبودن)

H0 :

مانا (ایستا بودن)

H1 :

اگر مقدار احتمال محاسبه شده کوچکتر از سطح خطای  1درصد باشد؛ فرضیه  H0رد
میشود .جدول ( ،) 2نتایج حاصل از انجام این آزمون را برای متغیر وابسته و متغیرهای
مستقل اصلی مدل در تابع فاصله هذلولی نشان میدهد:

1. Levin_Lin_Chu
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جدول .2نتیجه آزمون

LLC

تابع فاصله هذلولی
تعداد مشاهدات مقطعی

وقفه

آماره t

مقدار احتمال

نتیجه

03

)

(

03

)I(0
)I(0

-03/3201

3/3333

مانا

-03/1993

3/3333

مانا

)

(

03

)I(0

03/3009

3/3333

مانا

)

(

03

)I(0

-09/0330

3/3333

مانا

03

)I(0

-23/3331

متغیرها
(

)

)

(

مانا

3/3333

منبع :یافتههای تحقیق

همانطور که از نتایج جدول ( )2مشخص است؛ مقادیر احتمال برای تمامی تابع فاصله
هذلولی برابر با صفر و به این معناست که در تمامی سطوح معنیداری ،فرضیه صفر رد
میشود.
آزمون  Fلیمر
گاهی اوقات دادههای آماری به صورت سری زمانی برای هریك از مقاطع مختلف در

دسترس میباشند؛ به چنین مجموعهای از دادهها ،دادههای پانل( 0تابلویی) گفته می-
شود .در مدلهای تابلویی ،ابتدا بایستی با انجام دادن آزمون  Fلیمر که در برخی از

مراجع از آن به عنوان آزمون چو 2نام برده شده است؛ تعیین شود که مدل از نوع پول

(تلفیقی) 0است یا تابلویی .در این آزمون فرضیه  H0و  H1به صورت زیر بیان می-
گردند:
(روش دادههای تلفیقی)
) روش دادههای تابلویی)

H0: 1=2=…=
H1: ij

اگر مقدار احتمال محاسبه شده کوچکتر از سطح خطای  1درصد باشد؛ فرضیه  H0رد
میشود و بنابراین بایستی از روش دادههای تابلویی استفاده کرد(مهرگان و دلیری،
 .)0033نتایج این آزمون برای تابع فاصله هذلولی در جدول ( )0ارائه شده است.
1. Panel data
2. Chow test
3. Pool data
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جدول .9نتایج آزمون  Fلیمر
تابع فاصلهای

مقدار آماره F

مقدار احتمال

نتیجه

هذلولی

29/20

3/3333

روش دادههای تابلویی

منبع :یافتههای تحقیق

همانطور که از نتایج جدول باال مشخص است؛ مقادیر احتمال برای تابع فاصله هذلولی برابر
با صفر و به این معناست که در تمامی سطوح معنیداری ،فرضیه صفر رد میشود.
آزمون هاسمن
به طور کلی ،روش داده های تابلویی شامل روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفی
می شود .در این حالت ،پارامترها برای تمام مقاطع یکسان بوده و اختالف در عرض از
مبداء و یا در اجزای پسماند است که اولی توسط روش اثرات ثابت و دومی توسط
روش اثرات تصادفی بیان میشود .برای تصمیمگیری بین اثرات ثابت و تصادفی مدل از
آزمونهایی همچون ،آزمون هاسمن استفاده میگردد .آماره این آزمون دارای توزیع 2

با درجه آزادی( Kتعداد متغیرهای توضیحی) است .در آزمون هاسمن ،فرضیههای  H0و
 H1به صورت زیر تعریف میشوند:

H0: s

روش اثرات تصادفی

H1: s

روش اثرات ثابت

که در آن  ،sعرض از مبداء مربوط به آماره هاسمن ( )Hاست .اگر مقدار احتمال
محاسبه شده کوچکتر از سطح خطای  1درصد باشد ،فرضیه  H0رد میشود .در این
حالت توصیه میشود از روش اثرات ثابت برای دادههای تابلویی استفاده گردد (مهرگان
و دلیری .)0033 ،نتایج این آزمون در جدول ( )3ارائه شده است.
جدول .1نتیجه آزمون هاسمن
تابع فاصلهای

مقدار آماره 2

مقدار احتمال

نتیجه

هذلولی

3/22

3/3332

روش اثرات تصادفی

منبع :یافتههای تحقیق
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آزمون بروش پاگان

5

آزمون دیگری که برای انتخاب انتخاب بین روش تلفیقی و اثرات تصادفی مورد استفاده
قرار میگیرد؛ آزمون بروش پاگان است .در چنین حالتی فرضیههای آزمون به صورت
زیر است:
روش دادههای تلفیقی

H0 :

روش اثرات تصادفی

H1 :

اگر مقدار احتمال محاسبه شده کوچکتر از سطح خطای  1درصد باشد ،فرضیه  H0رد
میشود .در این حالت توصیه میشود از روش اثرات تصادفی استفاده گردد(Tores-

 .)Reyna, 2007نتایج این آزمون در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول .1نتایج آزمون بروش پاگان
تابع فاصلهای

مقدار آماره 2

مقدار احتمال

نتیجه

هذلولی

019/33

3/333

روش اثرات تصادفی

منبع :یافتههای تحقیق

در چارچوب روش اثرات تصادفی ،فرض میشود که جزء عرض از مبداء دارای توزیع
تصادفی است .قاعدتاً باید حجم نمونه به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتوان چنین فرضی
را در نظر گرفت .بنابراین جزء عرض از مبداء در این روش ،دارای یك قسمت ثابت

( )0و یك قسمت تصادفی ( )uitاست و فرض حاکم بر این جزء تصادفی ،شبیه

فروض حاکم بر جزء اخالل ( )itبوده و این دو ،جزء اخالل جدیدی را به وجود می-
آورند (مهرگان و دلیری.)0033 ،

در جدول ( ،)9نتایج حاصل از تخمین پارامترهای تابع فاصله هذلولی بیان شده و
همچنین آزمون معناداری ،برای پارامترهای مدل در سطح اطمینان  33درصد انجام
گرفته است.

1. Breusch and Pagan

محاسبه کارایي فني زیست محیطي در31 ...
جدول .6تخمین پارامترهای تابع فاصلهای هذلولی
تابع فاصله هذلولی
مقدار

آمارهZ

آزمون معنی داری

0

3/3309322

0/13

بیمعنی

K

-3/3033029

-0/99

معنادار

L

3/3303313

2/33

معنادار

E

3/9230203

00/3

معنادار

t

3/0322133

3/01

معنادار

KK

3/3303032

3/33

بیمعنی

پارامتر

LL

-3/2233333

-0/32

معنادار

EE

-3/3202333

-3/33

بیمعنی

tt

-3/3003232

-9/33

معنادار

KL

3/3290200

3/32

بیمعنی

KE

3/3292929

0/31

معنادار

LE

-3/329322

-0

بیمعنی

tK

3/3333993

0/03

بیمعنی

tL

-3/3030923

-2/20

معنادار

tE

-3/3331203

-0/02

بیمعنی

-3/3330332

-03/93

معنادار

-3/303130

-0/33

بیمعنی

-3/3120992

-2/03

معنادار

3/0913222

0/02

معنادار

3/3031023

3/12

بیمعنی

3/3330023

2/29

معنادار

B

-0/323303

-2/33

معنادار

C

3/2339333

2/00

معنادار

u

3/0392229

1/33

معنادار



3/3229310

09/33

معنادار

u/
Log
likelihood

9/239339

203/32

معنادار

منبع :یافتههای تحقیق
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بر اساس نتایج حاصل از تخمین  MLدر جدول ( ،)9از آنجاکه تابع فاصلهای هذلولی
به صورت یك تابع لگاریتمی بیان شده است؛ بنابراین ضرایب مرتبه اول میتوانند به
عنوان کشش فاصلهای هریك از متغیرها بیان گردند .بر اساس تئوری انتظار میبود که
ضرایب نهاده های تولیدی (نیروی کار ،موجودی سرمایه ،مصرف انرژی و فناوری)
منفی و معنادار گردند تا اینگونه تفسیر شوند که هر افزایشی در ارزش آنها ،فاصله تا
مرز کارایی را افزایش خواهد داد .اما براساس نتایج به دست آمده از تابع فاصلهای
هذلولی به جز ضریب موجودی سرمایه که منفی و معنادار است؛ بقیهی نهادههای
تولیدی ضریب مثبت دارند؛ اما به دلیل معنادار بودن در سطح  03درصد ،نمیتوان از
نتایج به دست آمده برای آنها چشم پوشی کرد.
میتوان ضرایب مثبت این نهادهها را اینگونه توجیه نمود که وضعیت رکودی حاکم بر
اقتصاد ایرا ن یکی از عوامل اثر گذار بر بیکاری بوده است .یعنی اقتصاد از همه
ظرفیت های تولیدی استفاده نمی کند و در نتیجه ظرفیت مازاد وجود دارد .در رابطه با
ضریب مثبت مصرف انرژی میتوان چنین توجیه نمود که براساس آمار ترازنامهی
انرژی کشور ،یکی از بزرگترین مصرفکنندگان انرژی همواره بخش خانگی بوده که در
زمره تولیدکنندگان ستاندههای مطلوب قرار نگرفته و درعوض تولیدکننده ستاندههای
نامطلوب هستند .بنابراین سایر بخشهای تولیدکننده در مقایسه با بخش خانگی ،میزان
انرژی کمتری مصرف میکنند .وجود ظرفیتهای خالی ،عدم اشتغال کامل در سیستم
تولید و مصرف بخش بزرگی از انرژی در بخش غیر تولیدی منجر شده است تا نتایج
تخمین مطابق با بیان تئوری پیش نرود .ضریب انتشار  CO2در تابع فاصله هذلولی،
منفی و در سطح  03درصد معنادار است و بدین معناست هر افزایش در انتشار این

آالینده ،فاصله تا مرز کارایی را افزایش میدهد.دو ضریب مربوط به ناکارایی زیست-

محیطی در تابع فاصله هذلولی در سطح  03درصد معنادار هستند و نشان میدهند که

کارایی (ناکارایی) فنی زیست محیطی در طول زمان درحال تغییر است .آمارههای 

و uپارامترهای مربوط به توزیع جزء اخالل میباشند .بر اساس آزمون تعمیم یافته
نسبت درست نمائی 0مالحظه میگردد ،مقدار برآورد شده  uبه شکل معناداری
1. Generalized Likelihood Ratio Test

محاسبه کارایي فني زیست محیطي در38 ...

متفاوت از صفر است .درنتیجه میتوان استنباط نمود که روش حداکثر درست نمائی به
روش حداقل مربعات معمولی ترجیح دارد.
0

پیشبینی کارایی فنی زیست محیطی () ETE
به موقعیتی که درآن یك بنگاه بتواند با مقدار نهادههای معین ،محصول بیشتری با
آلودگی کمتری تولید کند یا مقدار محصول مشخصی را با مقدار نهاده و آلودگی کمتری
داشته باشد؛ کارایی فنی زیستمحیطی گویند .هدف اصلی تحلیل مرزی تصادفی،
تخمین کارایی است .در قسمت قبل
به صورت

بیان شده است؛ میتوان آنرا

نیز بیان نمود .با فرض اینکه

استفاده از پارامترهای تخمین زده شده مدل ،مقادیر
وسیله خطای ترکیبی )
)

)

(

(

(
)

باشد؛ با

و سپس انحرافات از یك ،به

محاسبه میگردند .براساس قاعده ریاضی
(

و با توجه به اینکه جمله تصادفی it
)

دارای توزیع نرمال با میانگین صفر است؛ از این رو 0

(

بوده و کارایی فنی

زیستمحیطی ( ) ETEمطابق با رابطه زیر برای هر استان در هرسال به دست خواهد
آمد.
)

(

)

(

این رابطه بیان میکند که تولیدکننده در چه فاصلهای از مرز کارایی قرار دارد و براساس
عدد به دست آمده ،چگونه میتواند با افزایش در ستانده مطلوب و کاهش در ستانده
نامطلوب ،خود را به مرز کارایی برساند .آمار خالصه شدهای از کارایی فنی زیست
محیطی ( )ETEکشور ،پیشبینی شده برای دوره زمانی مورد مطالعه ،در جدول زیر
آمده است:
جدول .7خالصه آمار از  ETEکشور برای دوره زمانی ()5981-5933
متغیر

تعداد مشاهدات

میانگین

میانگین وزنی

انحراف از معیار

مینیمم

ماکزیمم

ETE

033

3/9390

3/1203

3/0203

3/2339

3/3233
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1. Environmental Technical Efficiency
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میانگین وزنی ،متوسط  ETEهای وزن داده شده به وسیله  GDPحقیقی هستند .این
عدد نشان میدهد؛ کشور ایران میتواند با افزایش GDPحقیقی ،به طور متوسط به
میزان  23/03درصد ( )03/120302-0=3/23030و کاهش همزمان انتشار  CO2به

 32/91درصد ( ،)0 – 3/120302=3/329130بدون تغییر در نهادهها و با استفاده از
فناوری جاری منجر به بهبود عملکرد تولیدی شده و به کارایی زیستمحیطی دست
یابد.
جدول .8میانگین کاراییهای فنی زیستمحیطی استانها و رتبهبندی آنها در طی سالهای
5981 - 5933
استانها

ETE

رتبه

استانها

ETE

رتبه

آذربایجان شرقی

3/9232

23

فارس

3/9933

20

آذربایجان غربی

3/2333

3

قزوین

3/3023

0

اردبیل

3/9933

20

قم

3/2303

03

اصفهان

3/9339

29

کردستان

3/2200

03

ایالم

3/1301

23

کرمان

3/2133

2

بوشهر

3/2313

3

کرمانشاه

3/2092

02

تهران

3/0390

03

کهگیلویه و بویراحمد

3/1003

23

چهارمحال و بختیاری

3/9210

21

گلستان

3/2333

02

خراسان جنوبی

3/2022

01

گیالن

3/9333

03

خراسان رضوی

3/9039

23

لرستان

3/2333

09

خراسان شمالی

3/9901

22

مازندران

3/9219

03

خوزستان

3/1223

22

مرکزی

3/2220

9

زنجان

3/2232

00

هرمزگان

3/3939

2

سمنان

3/2093

00

همدان

3/2309

1

سیستان و بلوچستان

3/3333

0

یزد

3/3022

3

میانگین کشوری

3/9390
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براساس جدول ( ،)3میانگین  ETEکشور در طی سالهای  0031- 0033معادل
 3/9390بوده است .همانطور که گفته شد؛ مقدار عددی  ،ETEبیانگر میزان فاصله تا

محاسبه کارایي فني زیست محیطي در33 ...

مرز کارایی است .از آنجا که بر اساس نتایج قسمت قبلی ،تابع فاصله هذلولی انتخاب
شده است و در این تابع تنها ستانده مطلوب و نامطلوب مورد تعدیل سازی قرار
گرفته اند؛ بنابراین برای کاهش فاصله تا مرز کارایی ،باید به طور همزمان ستانده
مطلوب افزایش و ستانده نامطلوب کاهش یابد؛ تا فاصله تا مرز کارایی ( مقدار عددی
 )ETEنیز کاهش یابد .این موضوع را میتوان به شکل یك کسر با رابطه زیر بیان نمود:
(
)
(
)
(
)
(
)
بنابراین افزایش  GDPحقیقی ،به طور متوسط به میزان  30/99درصد (-0=3/30912

 )0 3/9390و کاهش همزمان انتشار  CO2به  03/03درصد ()0-3/9390=3/0303

بدون تغییر در نهادهها و با استفاده از فناوری جاری ،منجر به بهبود عملکرد تولیدی
کشور و دستیابی به کارایی میشود .همچنین بر اساس میانگین  ETEکشورETE ،

استان های تهران ،ایالم ،کهگیلویه و بویراحمد ،خوزستان ،اصفهان ،چهارمحال و
بختیاری ،خرا سان رضوی ،فارس ،خراسان شمالی ،اردبیل ،آذربایجان شرقی ،مازندران
و گیالن پایینتر از میانگین کشوری بوده و سایر استانها نظیر سیستان و بلوچستان،
هرمزگان ،قزوین ،یزد و .باالتر از این میانگین میباشند .در میان استانها تهران دارای
کمترین و سیستان و بلوچستان دارای بیشترین  ETEهستند.
 ETEمربوط به استان سیستان و بلوچستان (فاصله تا مرز کارایی) ،از دیگر استانها
بیشتر است .علت آن را چنین میتوان بیان نمود که سهم تولیدات این استان از GDP

حقیقی ایران در طی دوره زمانی مور مطالعه ،بسیار کم و حدود  3/30بوده است .در
این دوره ،استان سیستان و بلوچستان در زمره استانهای توسعه نیافته صنعتی قرار
داشته است .حتی میزان اشتغالزایی این استان در بخشهای خدماتی و کشاورزی پایین
بوده است .اما  ETEمربوط به استان تهران ،از دیگر استانها کمتر است .استان تهران در
زمره استانهای توسعه یافته صنعتی قرار داشته است .سهم تولیدات این استان از GDP

حقیقی ایران ،از سایر استانها بیشتر و حدود  3/23بوده است .بیشترین مشاغل خدماتی
در این استان و متعلق به بخش خصوصی بوده که میزان انتشار آالیندهها از سوی این
مشاغل کمتر از بخشهای صنعتی و کشاورزی است .بخش بزرگی از آلودگی تهران،
مربوط به بخش خانگی و حمل ونقل ( بخشهای غیر تولیدی) میباشد.
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نتیجهگیری
در این مقاله ،کارایی فنی زیستمحیطی در کشور ایران با استفاده از تابع فاصله هذلولی
پارامتری برآورد شده است .بر اساس نتایج ،کشور ایران پتانسیل باالیی برای کاهش
انتشار آالینده  CO2و بهطور همزمان افزایش  GDPدارد .افزایش  GDPحقیقی ،به طور
متوسط به میزان  30/99درصد ( )0 3/9390-0=3/30912و کاهش همزمان انتشار

 CO2به  03/03درصد ( ،)0-3/9390=3/0303بدون تغییر در نهادهها و با استفاده از
فناوری جاری 0منجر به بهبود عملکرد تولیدی کشور و دستیابی به کارایی میشود.

کارایی فنی زیستمحیطی در استانها مختلف ،متفاوت است .برای اکثر استانهای
کشور ،کارایی فنی زیستمحیطی در طول زمان در حال کاهش بوده و روند نزولی
داشته است .در میان استانها ،تهران دارای کمترین و سیستان و بلوچستان دارای
بیشترین  ETEهستند.
با اندازهگیری کارایی فنی زیستمحیطی و انرژی استانها ،میتوان برای هر استان به
ارائهی اهداف جداگانهای پرداخت .بهطوریکه برای استانهای با کارایی انرژی کمتر،
که پتانسیل بیشتری برای کاهش مصرف انرژی و انتشار آالیندهها خواهند داشت؛
اهداف جداگانهای نسبت به سایر استانها طرح گردد .ایران کشوری در حال توسعه
است .نهادهها در ایران بیشتر مکمل یکدیگرند تا جانشین یکدیگر .به نظر میآید بیشتر
تولیدات در ایران با تجمع سرمایههای فیزیکی صورت میگیرند؛ زیرا:
 .0با وجود نیروی کار بیکار ،باز هم ظرفیتهای خالی امـا نیازمنـد بـه نیـروی کـار در
جامعه وجود دارند که به دالیل مختلف نظیر عدم وجود بودجه ،از استخدام سر بـاز
میزنند و گاهاً این عدم تمایل به استخدام از سوی نیروی کار به خصـوص نیـروی
کار تحصیلکرده است که هر شغلی را نمیپذیرد.
 .2بیشتر انرژی در ایران در بخش خانگی مصرف میشـود؛ بخشـی کـه مصـرفکننـده
است و نه تولیدکننده .بخش خانگی همراه با بخش حمل و نقـل و نیروگـاههـا ،بـر
 .0علت بیان ((بدون تغییر در نهادهها)) این است که ،پیش بینی کارایی فنی زیستمحیطی بر اساس تابع فاصله هذلولی
(معنادارترین) تابع صورت گرفته است .در قسمت برآورد مدل بیان شد که تنها در ستانده مطلوب و نامطلوب تابع فاصله
هذلولی ،عملیات تعدیل سازی صورت میگیرد.

محاسبه کارایي فني زیست محیطي در595 ...

اساس آمارهای ترازنامه انرژی سالهای  ،0031-0033در انتشار آالیندهها بزرگتـرین
سهم را دارا میباشند.
بنابراین اقتصادهایی که بیشتر از طریق تجمع سرمایه فیزیکی رشد میکنند ،باعث
افزایش آلودگی نیز میشوند .از سوی دیگر در اقتصادهایی که سطح فعالیت اقتصادی
پایینی دارند ،قوانین و الزامات زیستمحیطی که از سوی دولت مقرر شده و به صنایع
تحمیل میشوند ،ناکارآمد هستند .زیرا کاهش آلودگی نیازمند صرف هزینه است.
در نهایت ،نتایج این تحقیق میتواند مورد استفاده سیاستگذاران ،سازمان برنامه و
بودجه و سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گیرد.
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