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چكيده
در دهههای اخیر افزایش تقاضا برای انرژی به منظور رشد اقتصادی ،افزایش و منابع قابل دسترس به خصوص منابع سوختهای فسیلی
به شدت کاهش یافته ا ست .ا ستفاده بیرویه و روزافزون از حاملهای مختلف انرژی مانند نفت ،گاز ،زغال سنگ توجه ک شورها را به دو
م شکل مهم یعنی پایانپذیری سوختهای ف سیلی و همچنین آالیندگی زی ست محیطی بیش از پیش جلب کرده ا ست .از این رو یکی از
مهمترین اولویت های سیاست انرژی  ،متنوع سازی منابع انرژی و نیز یافتن یک منبع انرژی امن ،ارزان و عاری از انتشار گازهای گلخانهای
است .از اینرو انرژی هستهای دارای اهمیت است .در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری مصرف انرژی هستهای بر
کیفیت محیط زیست در گروه کشورهای منتخب میباشد.
تحقیق حا ضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی ،از نظر روش مطالعه علّی و از نظر روش تحقیق و ماهیت و شیوه نگرش پرداختن به
مسأله استنباطی است.
نتایج حاصللل از برآورد مدل به روش اثرات ثابت در گروه کشللورهای منتخب در دوره زمانی  4112-4102نشللان میدهد ،مصللرف انرژی
هستهای تاثیر منفی و معناداری برانتشار  CO2به عنوان شاخص نشان دهنده کیفیت محیط زیست دارد.
واژههای کليدی :انرژی هستهای  ،CO2 ،پانل دیتا.

 -0استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد فیروزکوه ،گروه اقتصاد ،فیروزکوه ،ایران *(مسئول مکاتبات).
-4دانشجوی دکتری گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ایران.
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سالطين و همكار

زمينه و هدف
آغللاز مللوج توجلله عمللومی بلله مسللا ل زیسللت

فسلیلی حرکلت کنلد .در ایلن راسلتا ،ایلن مقالله در قاللب

محیطللی در دهلله  0691بلله وقللوع پیوسللت و تمرکللز عمللده

دادههللای پانللل ایسللتا ( 0)SPDبلله بررسللی میللزان

این توجهات بر روی آللودگیهلای صلنعتی بله واسلطه رشلد

تاثیرگللذاری مصللرف انللرژی هسللتهای بللر کیفیللت محللیط

مصللرف انللرژیهللای فسللیلی آالینللده محللیط زیسللت بللوده

زیسلللت در گلللروه کشلللورهای منتخلللب در دوره زملللانی

اسلللت .برخلللی از طرفلللداران محلللیط زیسلللت از دیلللدگاه

4112-4102و آزمون فرضیه زیر پرداخته است:


شکسللت بللازار بللا تجللارت آزاد و رشللد اقتصللادی مخالفللت

مصلللرف انلللرژی هسلللتهای تلللاثیر

کرده و خواسلتار تیییلر منلابع مصلرفی انلرژیهلا در مسلیر

منفللی و معنلللاداری بلللر انتشلللار  CO2بللله عنلللوان

رشد اقتصادی کشلورها هسلتند ،املا برخلی دیگلر معتقدنلد

شللاخص نشللان دهنللده کیفیللت محللیط زیسللت در

بللرای دسللتیللابی بلله محللیط زیسللت سللالمتللر و ریشللهکللن

گروه کشورهای منتخب دارد.

کردن فقلر ،رشلد اقتصلادی الزم اسلت ( .)0افلزایش مصلرف

ابللزار گللردآوری اطالعللات مللورد نیللاز بللا اسللتفاده از

انللرژی بلله منظللور رشللد اقتصللادی  ،عامللل اصلللی افللزایش

گزارشللات و آمارهللای منتشللر شللده منللابع اطالعللاتی و

گرمللای زمللین از طریللق انتشللار گللاز دی اکسللید کللربن در

سللایتهللای اینترنتللی از جمللله  4WDIو سللایت انجمللن

اتمسللفر بللوده اسللت .از ایللن رو یکللی از مهللمتللرین اولویللت-

جهللانی هسللتهای 3مللیباشللد .جامعلله آمللاری ایللن مطالعلله

هللای سیاسللت انللرژی  ،متنللوع سللازی منللابع انللرژی و نیللز

منتخبللی از کشللورهای مصللرف کننللده انللرژی هسللتهای

یللافتن یللک منبللع انللرژی امللن ،ارزان و عللاری از انتشللار

مللیباشللد .الزم بلله اکللر اسللت در انتخللا کشللورهای

گازهللای گلخانلله ای اسللت .در ایللن میللان انللرژی هسللتهای

منتخب  ،کشورهایی انتخلا شلدهانلد کله دادههلای آملاری

ملیتوانللد جلوا گللو باشلد چللرا کله اوال عللدم ثبلات قیمللت

متییرهللای مللورد اسللتفاده در ایللن مقاللله در دوره زمللانی

نفللت و وابسللتگی واردات نفتللی بسللیاری کشللورها را کللاهش

مورد بررسی در دسترس بود.

مللیدهللد و در وهللله دوم از انتشللار گازهللای گلخانللهای

گللروه کشللورهای منتخللب شللامل آمریکللا ،کانللادا،

جللللوگیری ملللی کنلللد ( .)4طرفلللداران انلللرژی هسلللتهای

مکزیللک ،آرژانتللین ،برزیللل ،بلمیللک ،جمهللوری دومینللیکن،

معتقدنللد کلله انللرژی هسللتهای بللر پایلله حقللایقی نظیللر

فنالنلللد ،فرانسللله ،آلملللان ،مجارسلللتان ،لیتلللوانی ،هلنلللد،

تقاضللای فزاینللده انللرژی و تهللی شللدن منللابع فسللیلی در

رومللانی ،روسللیه ،اسل انیا ،سللو د ،سللوازیلند ،اکللراین ،ایللران،

دهههلای آینلده ،انتشلار در حلد صلفر آالینلدههلای زیسلت

آفریقللای جنللوبی ،چللین ،هنللد ،ژاپللن ،پاکسللتان مللیباشللند.

محیطللی انللرژی اتمللی و پللایین بللودن هزینلله اجتمللاعی

در ادامله پل

از بررسلی مبلانی نظلری و سلابقه پلموهش،

نسلبت بله سللایر گزینلههلای سللوخت قلرار داشلته و جهللان

ساختار ملدل ملورد اسلتفاده معرفلی و بلرآورد ملیشلود و

فللردا بللرای تللأمین بخللش قابللل تللوجهی از مصللرف انللرژی

در نهایت نتیجهگیری و پیشنهادات ارایه می گردد.

خللود چللارهای جللز اسللتفاده از انللرژی هسللتهای نخواهللد

انللرژی هسللتهای انللرژی گرمللایی آزاد شللده حاصللل

داشللت .مطالللب فللو نشللان مللیدهللد کلله جهللان بایللد بلله

از شللکافت اتللم اورانیللوم اسللت کلله از آن بللرای تولیللد بخللار

سمت انلرژیهلای نلو و جلایگزین کلردن سلوختهلای غیلر

آ و گرداندن توربینهای بلر اسلتفاده ملیشلود .اورانیلوم

1- Static Panel Data
2- World Development Indicator.
3- BP Statistical Review of world Energy June.
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معللدنی طللی فرآینللدی در تاسیسللات فللرآوری بایللد بلله گللاز

عوامل دیگر سبب میشلود کله کشلورها بله فکلر جلایگزین-

بلا تزریلق بله شلبکهای

هایی برای ایلن منلابع باشلند .گسلترش انلرژی هسلتهای در

از سلانتریفیوژهای غنللی گللردد و قابلل اسللتفاده شللود .البتلله

جهللان ،نقللش مهمللی در کللاهش آلللودگی و کللاهش انتشللار

فقط اورانیلوم نیسلت کله بلا آن ملی تلوان انلرژی هسلتهای

گازهای گلخانهای ایفلا ملیکنلد ،زیلرا وقتلی انلرژی هسلته-

تولیللد کللرد ،م ل ال از پولوتللونیم یللا دیگللر رادیواکتیوهللا نیللز

ای تولید میشود ،هلیی چیلزی از نظلر عرفلی نملی سلوزد و

میتوان انرژی هسلتهای تولیلد نملود .ایلن انلرژی در دسلته

به عبارت دیگلر اکسلید نملیشلود و گازهلای سلمی و م لر

انللرژیهللای نیملله پللار و غیللر قابللل تجدیللد تقسللیم بنللدی

تولیللد نمللیگللردد ( .)2در ایللن راسللتا یللک روش بللرای بلله

مانللدههلای آن هللزاران

حللداقل رسللاندن نوسللانات قیمللت انللرژیهللای فسللیلی و

سللال در محللیط زیسللت بللاقی مانللده و بللرای سللالمت

کللاهش انتشللار گازهللای گلخانللهای ،افللزایش و رواج تولیللد

موجودات زنلده بسلیار خطرنلار اسلت .الزم بله اکلر اسلت

انرژیهای هستهای میباشد (.)0،5،9

هگزا فلورایلد تبلدیل شلود و سل

ملیشلود .از ایللن رو زباللههللا و پل

انرژی هسلتهای بله تملامی انلرژیهلای دیگلر قابلل تبلدیل

انللرژی هسللتهای یللک منبللع سللوخت جللایگزین

اسللت ولللی هللیی انللرژی بلله انللرژی هسللتهای قابللل تبللدیل

مناسب برای منابع فسلیلی ملی باشلد .وللی اکلر ایلن نکتله

نیسللت .بلله نظللر اقتصللاددانان اکولوژیسللت ماننللد آیللرس و

ضروری اسلت کله درسلت اسلت انلرژی هسلتهای آللودگی-

نایر ،0انرژی عامل اصللی و تنهلا عاملل تولیلد اسلت و کلار و

های کربنی به وجلود نملیآورد وللی آللودگیهلای هسلتهای

سللرمایه عوامللل واسللطهای هسللتند کلله ب لرای بلله کللارگیری

و نگللهداری پسللماند مللواد رادیواکتیللو تولیللد شللده در ایللن

نیازمند انرژی هسلتند ،یکلی از مهلمتلرین مطالعلات ملدل-

نیروگاههلا خلود مشلکل بسلیار بلا اهمیتلی اسلت کله بایلد

های بیوفیزیکی توسط کلونلد 4انجلام شلده اسلت کله رابطله

مللورد توجلله قللرار گیللرد ( .)0،7،1بسللیاری از مطالعللات بللر

تنگاتنللگ بللین مصللرف انللرژی و تولیللد ناخللالص داخلللی را

ایللن باورنللد کلله اسللتفاده از انللرژی هسللتهای بلله عنللوان

نشان میدهلد دیگلر اقتصلاددانان نئوکالسلیک ماننلد برنلت

انرژیهای بدون ایجاد کلربن ،ملیتوانلد یلک راهحلل بلزر

و دنیسللون 3مخللالف نظللر اقتصللاددانان اکولوژیسللت مللی-

بلللرای گرملللایش جهلللانی و امنیلللت انلللرژی بلللرای تملللام

باشللند  .نئوکالسللیکهللا معتقدنللد انللرژی از طریللق تللأثیری

کشورهای دنیا باشد (.)6،01

که بر عامل کار و سرمایه ملیگلذارد بله طلور غیلر مسلتقیم

بلله گللزارش آژانل

بللین المللللی انللرژی هسللتهای (

بر رشد اقتصلادی ملرثر اسلت و بله طلور مسلتقیم بلر رشلد

 )4114در حلللال حاضلللر نیروگلللاههلللای هسلللتهای نقلللش

اقتصلادی اثلر نلدارد بلا ایلن حلال برخلی از نئوکالسلیکهلا

عملدهای در کلاهش میلزان گازهللای گلخانلهای تولیلد شللده

ماننلد همیلتلون و هریسلون 2نقلش مهلمتلری بلرای انلرژی

توسلللط بخلللش تولیلللد الکتریسلللیته در کشورهایسلللازمان

قا للل هسللتند ( .)3اسللتفاده بللیش از حللد از موهبللتهللای

توسللعه و همکللاری اقتصللادی ) (OECD 5داشللته اسللت.

طبیعی (سوخت هلای فسلیلی) علالوه بلر ایلن کله سلبب از

ادعللای بللزر تللر ایللن اسللت کلله بللدون انللرژی هسللته ای،

بین رفتن آنها ملی شلود  ،منجلر بله آللودگیهلای زیسلت

نیروگللاه هللای تولیللد الکتریسللیته در کشللورهای OECD

محیطللی نیللز خواهللد شللد .لللذا ایللن عوامللل و بسللیاری از

در حدود یک سوم بیشتلر از مقلدار کنلونی تولیلد گازهلای
گلخانهای ملیکردنلد .بلرآورد صلورت گرفتله توسلط آژانل

1- Ayres and Nair

4- Hamilton and Harrison

2- Klvnd
3- Brent and Denison

5- Organization for Economic Co-operation and
Development
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انللرژی هسللتهای (  )4114نشللان مللیدهللد ،نیروگللاههللای

دهللد و هزینلله اسللتخراج اورانیللوم تنهللا  4تللا  3درصللد از

هسللتهای سللاالنه از انتشللار  0711میلیللون تللن دی اکسللید

هزینههای تولید انرژی هستهای است (.)00

کللربن جلللوگیری مللیکننللد ،کلله ایللن مقللدار در حللدود 01
درصللد از کللل تولیللد گازهللای گلخانللهای  CO2در اسللتفاده

پيشينه تحقيق
در مطالعه ای که در سال  4109صورت پذیرفت،

از انللرژی در کشللورهای  OECDاسللت .عللالوه بللر ایللن،
اتحادیه اروپا ( )4119معتقد اسلت کله اروپلا قلادر بله ایجلاد
هیی تلاثیر قابلل تلوجهی در کلاهش انتشلار بلدون تکیله بلر
انللرژی هسللتهای نمللیباشللد بللا توجلله بلله مللوارد اکللر شللده
مللیتللوان نتیجلله گرفللت کلله انللرژی هسللتهای یللک منبللع
سوخت جایگزین مناسب برای منابع فسیلی میباشد.
از ایلن رو در صللورت رفلع موانللع و مسلایل سیاسللی
و نیللز دارا بللودن تکنولللوژی مناسللب و رعایللت کامللل اصللول
ایمنللی مربللو بلله گسللترش انللرژی هسللتهای در جهللان بلله
ویللمه در کشللورهای در حللال توسللعه و جهللان سللوم ،ایللن
انرژی در دهههلای آینلده نقلش مهملی در کلاهش آللودگی
و انتشللار گازهللای گلخانللهای ایفللا خواهللد نمللود .بلله طللور
معمللول منللابع انللرژی بللدون کللربن راهحللل اصلللی بللرای
مواجه شلدن بلا گلرم شلدن کلره زملین و امنیلت جهلانی
انللرژی مللیباشللد .انللرژی هسللتهای در بللیشتللر کشللورهای
صنعتی به سبب منلافع ااتلیاش ماننلد ،هزینلههلای پلایین
سوخت ،مصلرف کلم سلوخت  ،پراکنلدگی یکنواخلت منلابع
عظللیم انللرژی هسللتهای از نظللر جیرافیللایی (در مقایسلله بللا
نفللت ) امکللان اخیللره کللردن سللوخت بللرای بلنللد مللدت،
جللذابیتهللای مربللو بلله تکنولللوژی پیشللرفته مللورد توجلله
است  .عالوه بلر ایلن انلرژی هسلتهای در کشلورهای فرانسله
 ،سللو د ،ژاپللن ،سللو ی ،کره جنللوبی ،بلمیللک و آلملللان
تکنولوژیهای متنلوعی ماننلد تولیلد بلر از انلرژی هسلته-
ای بلله بللارآورده و سللبب امنیللت عرضلله شللده اسللت .از
مزیتهای انلرژی هسلتهای ایلن اسلت کله بله دلیلل منلابع
فللراوان اورانیللوم در جهللان نگرانللی مربللو بلله اتمللام منللابع
وجود ندارد و هلمچنلین یلک نیروگلاه هسلتهای بله آسلانی
مللیتوانللد سللوخت مللورد نیللاز چنللد سللال را در خللود جللای

بررسی ارتبا علت و معلولی میان مصرف انرژی هستهای ،
انتشار  ،CO2انرژی های تجدید پذیر و تولید ناخالص داخلی
پرداخته شد .نتایج در  6کشور توسعه یافته در بازه زمانی
 4103-0661نشان میدهد میان تولید ناخالص داخلی و
مصرف انرژی تجدید پذیر در کوتاه مدت یک رابطه علیت یک
طرفه و در بلند مدت یک رابطه علیت دوطرفه وجود دارد.
همچنین میان تولید ناخالص داخلی و انتشار CO2یک رابطه
علیت یک طرفه وجود دارد و ارتباطی میان تولید ناخالص
داخلی و مصرف انرژی هستهای وجود ندارد ( .)04همچنین در
مطالعهای صنعت بر هسته ای کشور چین از دستاوردهای
بزر

این کشور در طول سه دهه گذشته بوده است .کشور

چین با چالشهای جدی همچون حفاظت از محیط زیست و
مشکالت ناشی از استفاده سوختهای فسیلی مواجه بوده است
از این رو اقداماتی را برای ترویج صنعت انرژی هستهای برای
تحقق بخشیدن به توسعه پایدار انجام داده است ( .)03در سال
 ،4105ارتبا میان مصرف انرژی هسته ای و رشد اقتصادی
در  05کشور OECDبررسی شد .نتایج در دوره زمانی -4104
 0611نشان می دهد در ده کشور از پانزده کشورOECD
ارتبا

علت و معلولی میان مصرف انرژی هستهای و رشد

اقتصادی وجود ندارد .اگرچه در  5کشور دیگر  ،رابطه علیت
معناداری میان مصرف انرژی هستهای و رشد اقتصادی وجود
دارد ( .)02در بررسی یازده نیروگاه هستهای در سواحل شر
چین که به منظور خنک کردن راکتورها با استفاده از آ دریا
ساخته شدهاند ،یک سیستم ارزیابی پراکندگی اقیانوسی
براساس یک پایگاه داده ثابت هارمونیک جزر و مدی توسعه
یافته است .این سیستم میتواند جریان جزر و مدی بدون هزینه
محاسباتی بزر

به منظور محاسبه زمان واقعی پراکندگی

آالینده در اقیانوس را پیشبینی کند .دامنه محاسبه شده و فاز
حداک ر خطا از  01درصد و  41درصد تجاوز نمیکند .تعدادی

تاثیر انرژی هسته ای بر کیفیت محیط زیست...
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از شبیه سازیهای فرضی با توجه به متفاوت بودن زمان انتشار

) ،(MENAدر دوره زمانی  4117 -0667آزمون کنند .آنها

آالیندهها برای شش سایت هستهای در چین انجام شده است.

میزان انتشار دی اکسید کربن و غلظت ارات معلق در هوا را به

بنابراین به سرعت میتوان به بررسی پراکندگی آالیندهها از یک

منزله شاخصهای نشان دهنده آلودگی هوا در نظر گرفتند.

حادثه هستهای پرداخت ( .)05تجزیه و تحلیل اقتصادی ارتبا

نتایج این مطالعه نشان میدهد ،سرمایه گذاریهای دولتها

میان انرژی و محیط زیست درکشور ژاپن نشان میدهد که

یک عامل مهم و تاثیرگذار در تعیین مقدار انتشار دی اکسید

تمرکز اصلی این تحلیل ترکیب تولید بر در سال  ، 4131به

کربن بوده است (.)41

ویمه سهم بر از انرژی هستهای میباشد .گزینههای ارایه شده

نتایج به دست آمده از بررسی تأثیر رشد مصرف انرژی

توسط دولت بهبود بهرهوری انرژی ،افزایش انرژی تجدیدپذیر و

هسته ای بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای در حال

کاهش انتشار گاز  CO2است .در این مطالعه گزینه های دیگری

توسعه و توسعه یافته ،در دوره زمانی  0660-4100حاکی از

معرفی شده است که این گزینهها سهم کمتری از انرژی

تأثیر م بت رشد مصرف انرژی هستهای بر رشد اقتصادی

تجدیدپذیر در عرضه بر با قیمت پایینتر را دارند .تجزیه و

کشورهای توسعه یافته و عدم تأثیر رشد مصرف انرژی هستهای

تحلیل اقتصادی ارایه شده در این مطالعه به سیاستگذاری

بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه می باشد (.)40

آینده در انرژی و محیط زیست ژاپن کمک کرده است (.)09

ارتبا میان مصرف انرژی هستهای ،رشد اقتصادی و

در مطالعهای بررسی ارتبا میان مصرف انرژی هستهای و رشد

انتشار  CO2را در دوره زمانی  0615-4101بررسی شد و

اقتصادی در چند کشور توسعه یافته انجام شد و رابطهی علی

نتایج نشان میدهد که انرژی هستهای اثر معکوس و معناداری

یک سویه از مصرف انرژی هستهای به رشد اقتصادی در ژاپن،

در انتشار  CO2دارد .امّا نتایج علیت گرنجری هیی علیتی را

را نشان داده شد .در حالی که در کانادا و سو د

از طرف مصرف انرژی هستهای به انتشار  CO2نشان نمیدهد.

رابطهی علی یک طرفه از رشد اقتصادی به مصرف انرژی هسته-

همچنین نتایج علیت گرنجری بیانگر یک رابطه علیت دوطرفه

ای وجود دارد ،همچنین یک رابطه علیت دو طرفه در کشورهای

میان مصرف انرژی هستهای و رشد اقتصادی است  .نتایج

فرانسه ،اس انیا و آمریکا وجود دارد ( .)07در سال  4101در 09

بردارهای همگرایی بلند مدت نیز نشان میدهند که مصرف

کشور صنعتی ،رابطه علیت میان مصرف انرژی هستهای و رشد

انرژی و نفت اثری معکوس و معناداری بر یکدیگر دارند (.)44

اقتصادی را درکوتاه مدت و بلند مدت بررسی نمودند و به

همچنین بررسی تاثیر رشد اقتصادی ،تجارت و توسعه مالی بر

شواهدی از وجود رابطهی علی دو سویه میان مصرف انرژی

کیفیت محیط زیست در ایران نشان میدهد ،در دوره زمانی

هستهای و رشد اقتصادی در کوتاه مدت و رابطهی علیت یک

 ،0361-0326توسعه مالی و رشد اقتصادی سبب افزایش

سویه از مصرف انرژی هستهای به رشد اقتصادی در بلند مدت

تخریب محیط زیست میشوند لذا افزایش درجه باز بودن

پی بردند ( .)01در بررسی های انجام شده ،ارتبا میان مصرف

تجاری در ایران سبب کاهش تخریب محیط زیست میگردد.

انرژی هستهای و رشد اقتصادی در دوره زمانی 4114 - 0667

ضریب جمله تصحیح خطا نشان میدهد که در هر دوره 50

دریافتند که مصرف انرژی هستهای بر رشد اقتصادی تاثیرگذار

درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلند مدت

میباشد ولی رشد اقتصادی بر مصرف انرژی هستهای تاثیر گذار

خود نزدیک میشود .آزمونهای ثبات ساختاری نیز نشاندهنده

نیست (.)06

با ثبات بودن ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه می-

هلند و سویی

در مطالعهای اثر سیاستهای اقتصادی دولت بر کیفیت

باشد (.)43

محیط زیست را در  7کشور ایران ،سوریه ،الجزایر ،مصر ،اردن،

در مطالعهای ،به بررسی میزان تاثیرگذاری بلند مدت

از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

توسعه اقتصادی و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست

مراکش و تون

پایداری ،توسعه و محیط زیست ،شماره ،1بهار59
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کشورهای منتخب ع و اوپک پرداختند .نتایج تجربی به دست

در ایللن معادللله  UNCLEAR0 ،مصللرف انللرژی

آمده در دوره زمانی  4117-0673نشان دهنده تاثیر منفی و

هسلللللتهای GSIZECONLCU4 ،انلللللدازه دوللللللت،

معنادار شاخصهای توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن ،به

 LGDPCOLCU3لگلللاریتم تولیلللد ناخلللالص داخللللی

عنوان معیاری برای کیفیت محیط زیست میباشد (.)42

واقعلی بلله عنللوان شلاخص نشللان دهنللده رشلد اقتصللادی،

در سال  0360مطالعه بسیار جامعی در مورد نیروگاه-

 SCHOOL2نللرن ناخللالص ثبللت نللام در مقطللع متوسللطه

های هستهای انجام و هزینه بر فسیلی و هستهای را مقایسه

بلله عنللوان شللاخص سللرمایه انسللانی CO25 ،انتشللار دی

شد .نتایج نشان میدهد در صورتی که هزینههای خارجی شامل

اکسللید کللربن بلله عنللوان شللاخص کیفیللت محللیط زیسللت،

انتشار گازهای گلخانه ای در نظر گرفته شود تولید بر هستهای

Uجمللله خطللای معادللله و  t،iنشللاندهنللده کشللور و زمللان

بر بر فسیلی برتری دارد (.)45

میباشلند .بله منظلور تخملین معادلله ( )0ابتلدا الزم اسلت

در بررسی انجام شده بر میزان تاثیرگذاری رشد

تللا نللوع روش تخمللین جهللت نللوع خللاص دادههللای پانللل

اقتصادی و قیمت نفت بر مصرف انرژی هسته ای در  41کشور

تعیللین شللود .بنللابراین ابتللدا بللرای تعیللین وجللود (عللدم

مصرف کننده انرژی هستهای ،نتایج در دوره زمانی -0611

وجللود) عللر

از مبللدا جداگانلله بللرای هریللک از کشللورهای

 4116نشان میدهد رشد اقتصادی اثر م بت و قیمت نفت تاثیر

از آمللاره  Fاسللتفاده شللد .بللا توجلله بلله میللزان آمللاره F

منفی بر مصرف انرژی هستهای دارد .لذا کشورهای مصرف-

محاسبه شلده در جلدول ( )0بلا سلطح اطمینلان بلاالی 66

کننده انرژی هستهای به جای جانشین سازی انرژی هستهای

درصللد فرضللیه صللفر آزمللون مبنللی بللر اسللتفاده از روش

با نفت ،به طور مکمل از آن دو استفاده میکنند (.)49

حداقل مربعلات معملولی رد ملیشلود .در نتیجله رگرسلیون

روش بررسی
بللا توجلله بلله متییرهللای مختلللف تاثیرگللذار بللر
کیفیللت محللیط زیسللت بللرای بررسللی میللزان تاثیرگللذاری
مصرف انرژی هسته ای بلر CO2بله عنلوان شلاخص نشلان
دهنده کیفیلت محلیط زیسلت در گلروه کشلورهای منتخلب
با تعدیالتی از معادله ( )0استفاده شده است.
()0
CO2it = β0 + β1 UNCLEAR it
+ β2 GSIZECONLCUit
+ β3 SCHOOLit
+ β4 LGDPCOLCUit

1- Unclear energy
2- Government size =(General government
consumption expenditure (constant
lcu) /
)) GDP(constant lcu

مقید (حلداقل مربعلات معملولی) دارای اعتبلار نملیباشلد و
بایللد عللر

از مبللداهای مختلفللی(روش اثللرات ثابللت یللا

تصادفی) را در مدل لحلا نملود .سل

بلرای آزملون ایلن

کلله مللدل بللا بهللرهگیللری از روش اثللرات ثابللت یللا تصللادفی
بلرآورد گلردد ،از آزمللون هاسلمن اسلتفاده شللد .انجلام ایللن
آزملون بلا اسلتفاده از نلرم افلزار  EVEIWS 8انجلام شلد.
2

بللا توجلله بلله میللزان آمللاره  Xبلله دسللت آمللده از انجللام
محاسبات بلرای ایلن رگرسلیون درجلدول ( )0فرضلیه صلفر
مبنلی بللر اسللتفاده از روش تصللادفی رد مللیشللود .از ایللن رو
اثرات ثابلت بلرای تخملین ملدل تاییلد ملیشلود کله نتلایج
مربو به آندر جدول ( )0ارایه شده است.

)3- Log GDP(constant LCU
)4- School enrollment,secondry (%gross
)5- CO2 emissions (kg per 2011 PPP $ of GDP

تاثیر انرژی هسته ای بر کیفیت محیط زیست...
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جدول  -6نتایج برآورد تأثير مصرف انرژی هستهای بر کيفيت محيط زیست در گروه کشورهای منتخب
(متغير وابسته)CO2 :
ضرایب
متغيرهای توضيحی

}𝒕 آماره{
P  alue 

-18111213
UNCLEAR

{}-38116123
()181110
18445110

GSIZECONLCU

{}38255594
()181117
-4892E-15
{}-98112503

SCHOOL

()181111
-18097109
LGDPCOLCU

{}-78130261
()181111
58012030
{}78955490

C

()181111
18610341

R2

F)42،091( = 3168339421

Ftest

(p-value =)1/1111
CHISQ)42( =7518729241

Htest

(p-value =)1/1111
منبع :یافته های تحقیق

بحث و نتيجه گيری
نتلللایج حاصلللل از بلللرآورد معادلللله ( )0در گلللروه

 مصلللرف انلللرژی هسلللتهای تلللاثیر منفلللی و

کشللورهای منتخللب مصللرف کننللده انللرژی هسللتهای بلله

معنللاداری برانتشللار  CO2بلله عنللوان شللاخص نشللان

روش اثلللر ثابلللت در دوره زملللانی در دوره زملللانی -4102

دهنده کیفیلت محلیط زیسلت دارد .بنلابراین فرضلیه

 4112در جلدول ( )0نشان میدهد:

مربللو بلله ارتبللا منفللی ومعنللادار میللان مصللرف
انللرژی هسللتهای و انتشللار  CO2بلله عنللوان شللاخص

پایداری ،توسعه و محیط زیست ،شماره ،1بهار59
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نشلللاندهنلللده کیفیلللت محلللیط زیسلللت در گلللروه

تکنولللوژیهللایی بللا کللارایی بللیشتللر و هللمچنللین

کشللورهای منتخللب را نمللیتللوان رد کللرد .گسللترش

افزایش تقاضلای ملردم بلرای داشلتن محلیط زیسلت

انللرژی هسللتهای در جهللان نقللش مهمللی در کللاهش

بهتللر موجللب کللاهش تخریللب محللیط زیسللت مللی

آلللودگی و کللاهش انتشللار گازهللای گلخانلله ای دارد.

شود.

زیللرا وقتللی انللرژی هسللتهای تولیللد مللیگللردد ،هللیی

 مقدار ضریب تعیین نشلان ملیدهلد کله بلیش از

چیزی از نظلر عرفلی نملیسلوزد و بله عبلارت دیگلر

نللود درصللد از تیییللرات انتشللار  CO2بلله عنللوان

اکسللید نمللیشللود و گازهللای سللمی و م للر تولیللد

شللاخص نشللاندهنللده کیفیللت محللیط زیسللت در

نمیشود.

گروه کشلورهای منتخلب توسلط متییرهلای مسلتقل

 انللدازه دولللت تللاثیر م بللت و معنللاداری برانتشللار

مدل توضیح داده شده است.

 CO2بلله عنللوان شللاخص نشللاندهنللده کیفیللت

بللا توجلله بلله نتللایج حاصللل ازایللن مقاللله پیشلنهادات

محلیط زیسلت ،درگلروه کشلورهای منتخلب دارد .بلا

زیر ارایه میگردد.

بزر

 کلاهش حجلم و انلدازه دوللت و ایجلاد شلرایط

شدن انلدازه دوللت ( افلزایش تعلداد کارمنلدان

و ارگللان هللای دولتللی) ،آلللودگی محللیط زیسللت

الزم برای مشارکت بیشتر بخش غیر دولتی

افزایش می یابد..

 افللزایش آگللاهیهللای عمللومی اقشللار مختلللف

 نللرن ناخللالص ثبللت نللام در مقطللع متوسللطه بلله

مردم برای پیشگیری از آلودگی محیط زیست

عنللوان شللاخص سللرمایه انسللانی تللاثیر منفللی و
معناداری برانتشلار  CO2بله عنلوان شلاخص نشلان-
دهنللده کیفیللت محللیط زیسللت دارد .میللزان آگللاهی
شللهروندان و التللزام آنهللا بلله مراعللات مالحظللات
زیسللت محیطللی مللیتوانللد بلله عنللوان یللک ابللزار
کنترلی در حوزه انتشار آلودگی به حسا آید.
 لگاریتم تولید ناخلالص داخللی واقعلی بله عنلوان
شلاخص نشلاندهنلده رشلد اقتصلادی تلاثیر منفلی و
معنللاداری برانتشللار  CO2بلله عنللوان شللاخص نشللان
دهنللده کیفیللت محللیط زیسللت درگللروه کشللورهای
منتخللب دارد .در سللطوپ پللایین رشللد اقتصللادی ،
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