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 مقدمه

های امروزه اغلب افراد در سرتاسر جهان، در فعالیت

اجتماعی خود از اینترنت )که یکی از اقتصادی و زندگی 

گیری فناوری اطلاعات و های اندازهترین شاخصمهم

آید( استفاده حساب میبه (ICT))فاوا(  8ارتباطات

، 0282کنند. بر اساس آمار بانک جهانی در سال می

نفر بوده و در این  0291200308تعداد کاربران اینترنت 

ر سطح جهان از نفر د 80/92نفر،  822سال، از هر 

 0222های چنین، بین سالاند. هماینترنت استفاده کرده

نفر در  822ازای هر ، تعداد کاربران اینترنت به0282تا 

یافته و کشورهای کل کشورهای جهان، کشورهای توسعه

درصد  820درصد،  809ترتیب به اندازه توسعه بهدرحال

تا  0220 هایدرصد افزایش داشته است. بین سال 090و 

نیز، نسبت خانوارهایی که به اینترنت دسترسی  0282

یافته اند در کل کشورهای جهان، کشورهای توسعهداشته

درصد،  50ترتیب به اندازه توسعه بهو کشورهای درحال

درصد افزایش داشته است. این آمارها و  809درصد و  20

سایر آمارهای منتشرشده در این زمینه، یک سؤال جالب 

آورد؛ آیا افزایش استفاده از اینترنت و وجود میمهم به و

 بین کشورهای درحال 0«شکاف دیجیتالی»پر شدن 

انرژی و بالتبع یافته، بر روی تقاضای توسعه و توسعه

ای، بالاخص در آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه

  (.Sadorsky, 2012) گذارداثر می توسعهکشورهای درحال

ی تأثیر فاوا بر روی مصرف انرژی مبهم است. در طور کلبه

را بر مصرف انرژی به دو اثر  ICTتوان تأثیر این راستا، می

اند. اولین اثر بندی کردهجهت تقسیممخالف و غیر هم

تقاضا برای الکتریسته را از طریق  ICTکه، توسعه این

نمودن یک تکنولوژی جدید فرآیند نوآوری و جانشین

ای تکنولوژی قدیمی، کاهش و سطح مصرف جتولید به

دهد. این اثر را اثر جانشینی نیز انرژی را تقلیل می

منظور به ICTکه، تجهیزات نامند. اثر دوم اینمی

                                                           
1. Information and Communication Technology (ICT) 

به شکاف بین اقتصادهای  (Digital Divide). شکاف دیجیتالی 2

اشاره  ICTیافته در استفاده و دسترسی به درحال توسعه و توسعه

 دارد. 

کارانداختن نیاز به الکتریسته دارند و در نتیجه نصب، به

باعث ایجاد  ICTبرداری از تجهیزات اندازی و بهرهراه

رف الکتریسته و در نهایت افزایش تقاضای جدید برای مص

 شود. این اثر را اثر جبرانی یا درآمدیمصرف انرژی می

بر  ICT. اثر نهایی (Cho et al., 2007)نامند نیز می

چه مصرف انرژی، وابسته به برآیند این دو اثر است. چنان

 ICTتر از اثر جبرانی باشد، توسعه اثر جانشینی بزرگ

چه اثر جانشینی و چنانباعث کاهش مصرف انرژی 

باعث افزایش  ICTتر از اثر جبرانی باشد، توسعه کوچک

 .(Ozcan & Apergis, 2017)شود مصرف انرژی می

زیست نیز رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با محیط

 ICTیکی از موضوعات پیچیده و چندبعدی است. 

 تواند هم تأثیر مثبت و هم منفی بر پایداری می

بر  ICTیست داشته باشد. اثرات مثبت و منفی زمحیط

 بندی در سه دسته کلی تقسیم زیست معمولاًمحیط

نشان داده شده است. دو دسته  8شوند که در جدول می

توانند هم مثبت و هم منفی باشند و شامل اثرات اول می

نوع اول یا مستقیم )مانند مصرف انرژی توسط تجهیزات 

ICT  یا استفاده ازICT در نظارت و کنترل بر محیط 

زیست( و اثرات دوم یا غیرمستقیم )مانند افزایش کارایی 

و کاهش  ICTکارگیری سیستم حمل و نقل در اثر به

آلودگی ناشی از مصرف سوخت( است. دسته سوم که به 

دنبال بیشتر منفی بوده و به ،اثرات انعکاسی مشهور است

زیست محیطبر  ICTاثرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم 

ممکن است ایجاد شوند )مانند افزایش استفاده از حمل و 

نقل عمومی در اثر بهبود عملکرد سیستم حمل و نقل 

در این سیستم  ICTکارگیری عمومی که خود ناشی از به

 (. 8938است( )فلاحی و همکاران، 

 ICTتوان گفت که ارتباط بین با توجه به مباحث فوق می

ای پیچیده و چند ودگی هوا، مسألهبا مصرف انرژی و آل

بعدی است که در خصوص آن پاسخی آشکار و قاطع، 

گیری باید نسبی و با قابل ارائه نیست و هرگونه نتیجه

  احتیاط کامل تلقی شود.
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 زیستبر محیط ICTاثرات  -1جدول 

اثرات 

 منفی

زیستی اثرات محیط

تولید و استفاده از 

ICT   مانند ضایعات

 الکترونیکی

جانشینی 

 ICTغیرکامل 

 برای سایر موارد

اثر انعکاسی یا 

 بازگشتی

اثرات 

 مثبت

 ICTکارگیری به

مانند استفاده از 

ICT  برای نظارت و

 زیستیکنترل محیط

تغییر ساختارها 

و کاستن از 

میزان مواد 

استفاده مورد 

 در اقتصاد

تغییر سبک 

زندگی مانند 

هدایت مصرف 

 سازگار سبز و

 زیستمحیط با

نوع 

 اثر

اثر نوع اول یا اثر 

 مستقیم

اثر نوع دوم یا 

 اثر غیرمستقیم
 اثر نوع سوم

به نقل از فلاحی و  (OECD: 2001) مأخذ: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

 (8938همکاران )

 

Sadorsky (0280در مطالعه ) ای تأثیرICT  را بر روی

 مصرف الکتریسته در کشورهای با اقتصاد نوظهور، طی

بررسی کرده است. وی در  8339-0221ی زمانی دوره

، از سه شاخص ICTگیری منظور اندازهاین مطالعه به

تعداد کاربران اینترنت، تعداد خطوط تلفن همراه و تعداد 

های این کامپیوترهای شخصی استفاده کرده است. یافته

پویا و با استفاده از روش های پانلتحقیق در قالب مدل

حاکی از  (SGMM) 8یافته سیستمیی تعمیمگشتاورها

تأثیر مثبت هر سه شاخص، بر روی مصرف الکتریسته این 

Ishida (0282 )مدت و بلندمدت است. کشورها در کوتاه

اپن، ژدر کشور  انرژیرا بر روی مصرف  ICTتأثیر توسعه 

مورد بررسی قرار داده  8312-0282ی زمانی طی دوره

استفاده از رهیافت  است. نتایج این بررسی با

، حاکی از (ARDL) 0های توزیعیخودرگرسیون با وقفه

بر روی  ICTگذاری در تأثیر منفی و معنادار سرمایه

مدت و بلندمدت در این کشور در کوتاه انرژیمصرف 

( تأثیر توسعه 0280) Salahuddin & Alamاست. 

در کشور  برقاستفاده از اینترنت را بر روی مصرف 

مورد بررسی  8310 -0280ی زمانی ، طی دورهاسترالیا

قرار داده است. نتایج این بررسی با استفاده از رهیافت 

                                                           
1. Generalized Method of Moment 

2. Autoregressive Distributed Lag 

ARDL حاکی از تأثیر مثبت و معنادار استفاده از ،

مدت و در این کشور در کوتاه برقاینترنت بر روی مصرف 

 ICT( تأثیر توسعه 0281یان و همکاران ) بلندمدت است.

ی زمانی کشور جهان طی دوره 02را بر مصرف انرژی 

اند. نتایج مورد بررسی تجربی قرار داده 0289-8330

تواند منجر به کاهش می ICTدهد که توسعه نشان می

 مصرف انرژی شود.

 مصرف بر را ICT ( تأثیر8932خندان )علیزاده و گل

 زمانی یدوره طی منا منطقه منتخب کشورهای در انرژی

 سه از منظور این به. اندهبررسی کرد 8330 -0288

 همراه تلفن خطوط تعداد اینترنت، کاربران تعداد: شاخص

 گیریاندازه متغیرهای عنوانبه ثابت تلفن خطوط تعداد و

ICT نتایج این مطالعه با استفاده از . است شده استفاده

 سه هر با ICT گسترش که دهدمی نشان SGMMروش 

 در را سرانه ژیانر مصرف شده،گیریهانداز شاخص

 بلندمدت و مدتکوتاه در منا منطقه منتخب کشورهای

 مقایسه و ( به بررسی8932خندان )گل. دهدمی افزایش

 مصرف بر آن اساسی هایمؤلفه و ICT تأثیر تطبیقی

پرداخته  یافتهتوسعه و توسعهدرحال کشورهای در انرژی

 اننش ،SGMMنتایج این مطالعه با استفاده از روش . است

 بلندمدت و مدتکوتاه در ICT گسترش که دهدمی

 افزایش توسعهدرحال کشورهای در را سرانه انرژی مصرف

 چنین،هم. است داده کاهش یافته،توسعه کشورهای در و

 بیشترین توسعه،درحال کشورهای در دسترسی مؤلفه

 در استفاده مؤلفه و انرژی مصرف افزایش در را اثرگذاری

 کاهش در را اثرگذاری بیشترین یافته،توسعه کشورهای

 .است داشته انرژی مصرف

Al-Mulali ( تأثیر خرده0280و همکاران ،) فروشی

کشور جهان طی  55در  2COاینترنتی را بر انتشار گاز 

 هاآن هاییافته اند.بررسی کرده 0222-0289دوره زمانی 

 گازهای تولید اینترنتی فروشیخرده که دهدمی نشان

 در دهد؛می کاهش یافتهتوسعه کشورهای را در ایانهگلخ

 مورد در تأثیر معناداری در این زمینه هیچ کهحالی

 .توسعه مشاهده نشده است حال در کشورهای

Salahuddin ( تأثیر استفاده از اینترنت 0282و همکاران )



 بر مصرف انرژی و آلودگی هوا در ایران سنجش تأثیر نفوذ اینترنت                                         خندان و صحراییگل

 

02 
 

طی دوره  OECDدر کشورهای  2COرا بر انتشار گاز 

اند. به این منظور از ردهبررسی ک 8338-0280زمانی 

های پانل و برآوردگرهای حداقل مربعات های دادهتحلیل

 ، حداقل مربعات معمولی کاملاً (DOLS) 8معمولی پویا

 9گیری گروهی تلفیقیو میانگین (FMOLS) 0شدهاصلاح

(PMG)  استفاده شده است. نتایج حاصل از برآودهای این

اینترنت بر انتشار دهد که اگرچه تأثیر مطالعه نشان می

. مثبت است؛ اما این اثرگذاری از لحاظ بزرگی 2COگاز 

قابل توجه نیست. بنابراین افزایش نفوذ اینترنت در 

شرایط فعلی تهدید جدی برای آلودگی هوا در این 

ای در مطالعه( 0285اوزکان و آپرجیس )کشورها نیست. 

کشور  02در  2COبه بررسی تأثیر اینترنت بر انتشاز گاز 

 8332-0280دارای اقتصاد نوظهور طی دوره زمانی 

دهند که اند. برآوردگرهای بلندمدت نشان میپرداخته

در  2COاینترنت، تأثیر منفی و معناداری بر انتشار گاز 

ای که با یک گونهکشورهای مورد مطالعه داشته است. به

 2COدرصد افزایش در دسترسی به اینترنت، انتشار گاز 

 افزایشبنابراین، یابد. درصد کاهش می 9تا  0حدود 

 قبول قابل کانال یک تواندمی ICT در گذاری سرمایه

  باشد. هوا کاهش سطح آلودگی برای

فلاحی و  شدهداخلی انجام در یکی از معدود مطالعات

 و ارتباطات تکنولوژی اثرات بررسی به (8938همکاران )

 از استفاده اب ایران محیطزیست در کیفیت بر اطلاعات

 تا 8900 زمانی دوره طی ARDL انباشتگیهم روش

 دهنده تأثیرنشان آمدهدستبه نتایج. است پرداخته 8911

 مخارج چنینهم و همراه و ثابت تلفن خطوط مثیت

 در است؛ زیستمحیط کیفیت بر ICT حوزه در دولت

 زیست محیط کیفیت اینترنت، کاربران افزایش با کهحالی

( نشان داده 8931خندان )چنین گلهم .یابدمی کاهش

 بر معناداری و مثبت تأثیر اینترنت از است که استفاده

است. اما  داشته هوا در کشورهای درحال توسعه آلودگی

باشد. شدت این اثرگذاری از لحاظ عددی ناچیز می

                                                           
1. Dynamic Ordinary Least Square 
2. Fully Modifid Ordinary Least Square 
3. Pooled Mean Group 

 اینترنت کاربران تعداد افزایش درصد 82 با که ایگونهبه

 در CO2 گاز انتشار میزان بلندمدت در ،(نفر 822 هر در)

 . یافت خواهد افزایش درصد 28/2 از کمتر این کشورها

توسعه، طی عنوان یک کشور درحالدر کشور ایران نیز به

عنوان یکی از دهه گذشته میزان استفاده از اینترنت به

، رشد قابل توجهی داشته ICTهای ترین شاخصمهم

عیت در ایران که از ، درصدی از کل جم8است. شکل 

کنند را در ایران طی طور شخصی استفاده میاینترنت به

دهد. ورود اینترنت به نشان می 8330 -0282های سال

در  0222اتفاق افتاده و تا سال  8332ایران در سال 

این  0222سطح بسیار محدودی بوده است. از سال 

ایشی از متغیر با روند افزایشی مواجه بوده و این روند افز

طور کلی و طور قابل توجهی بوده است. بهبه 0223سال 

بر اساس محاسبات این تحقیق، درصدی از کل جمعیت 

کنند، با طور شخصی استفاده میدر ایران که از اینترنت به

درصد از مقدار  52متوسط نرخ رشد سالیانه حدود 

درصد در  005/09به مقدار  8330درصد در سال  222/2

بر این اساس در مطالعه حاضر رسیده است.  0282سال 

عنوان یکی از به بررسی نظری و تجربی اثر اینترنت به

، بر روی مصرف انرژی و ICTهای ترین شاخصمهم

شود. به این منظور با آلودگی هوا در ایران پرداخته می

(، اثر 8330) Johansenای استفاده از آزمون پنج مرحله

بر روی مصرف انرژی و ن اینترنت بلندمدت تعداد کاربرا

ی در ایران طی دوره )2CO(اکسید انتشار گاز کربن دی

 . شودگیری میاندازه 8330 -0282زمانی 
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 .WDIهای های تحقیق با استفاده از دادهمأخذ: یافته

 (2112تا  1991های کنند )طی سالی استفاده میدرصدی از کل جمعیت در ایران که از اینترنت به طور شخص -1شکل 

 

 هامواد و روش
 هامعرفی مدل و داده

بأر  منظور بررسی تأأثیر نفأوذ اینترنأتدر مقاله حاضر، به

Ishida (0282 )از مدل مقاله  ایران،روی مصرف انرژی در 

( که یک مدل سمت تقاضای انأرژی 0280) Sadorskyو 

 گرفته شده است: باشد، بهرهصورت زیر میو به

(8) 

 
 اند:صورت زیر تعریف شدهدر رابطه فوق، متغیرها به

tLn(ecpc):  سأأرانه )بأأر انأأرژی لگأأاریتم طبیعأأی مصأأرف

گیری عنوان شاخص اندازهحسب کیلوگرم معادل نفتی( به

 .انرژیمصرف 

t)gdppcLn(:  لگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی سأرانه

حسأأب دلأأار آمریکأأا( )بأأر  0220بأأه قیمأأت ثابأأت سأأال 

 گیری درآمد.عنوان شاخص اندازهبه

tLn(cpi): کننده لگاریتم طبیعی شأاخص قیمأت مصأرف

. انرژیگیری قیمت عنوان شاخص اندازه( به8220220)

طی انرژی های قیمت دلیل عدم دسترسی کامل به دادهبه

 Sadorskyماننأد مطالعأات ی زمانی مورد مطالعه، بهدوره

( از شأأأأأاخص قیمأأأأأت 0282)  Odhiambo( و 0280)

عنوان پروکسی قیمت انرژی استفاده شده کننده بهمصرف

 است.

tLn(intusers):  لگاریتم طبیعأی تعأداد کأاربران اینترنأت

عنوان شأأاخص بأأه نفأأر جمعیأأت(، 822ازای هأأر )بأأه

 گیری نفوذ اینترنت.اندازه

( 8330-0282ی زمأأانی )دهنده بأأازهنشأأان t، چنأأینهم

هأای )دلیل اصلی انتخاب این بازه زمانی آنسأت کأه داده

موجود بأوده و ورود  8332تعداد کاربران اینترنت از سال 

جأز    و اینترنت به ایران از این سال شروع شده اسأت(

خطا  تصادفی است. از آنجاکه دسترسی کامل به برخی از 

تحقیأق نبأوده  متغیرهای مورد استفاده طأی دوره زمأانی

منظور افأزایش صأحت برآورهأا، است، سعی شده است به

های آمأاری مأورد اسأتفاده از یأک منبأع اطلاعات و داده

های مربأوط بأه همین دلیل، منبع دادهاستخراج شوند. به

 است.  (WDI) 8های توسعه جهانیتمام متغیرها، شاخص

 وا بأر روی آلأودگی هأ منظور بررسی تأثیر نفوذ اینترنتبه

با توجه به مبانی نظری عوامل مؤثر بر آلودگی هأوا و  نیز،

 ساختار ایران، از مدل زیر استفاده شده است:

 

                                                           
1. World Development Indicators 
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اکسید کأربن : میزان انتشار سرانه دی2COدر رابطه فوق، 

عنوان شأاخص آلأودگی هأوا(، )بر حسب متریک تن و بأه

tradeیأد : سهم تجارت )مجموع صأادرات و واردات( از تول

صورت فأوق تعریأف ناخالص داخلی و سایر متغیرها نیز به

 اند.شده

 روش تحقیق 

در ایأأن مطالعأأه جهأأت شناسأأایی رابطأأه بلندمأأدت بأأین 

جمعأأأی( )هم 8انباشأأتگیمتغیرهأأای مأأأدل از روش هم

Johansen-Juselius (8332)  و بعأأأد از تعیأأأین رابطأأأه

ت مأدمنظور بررسی رابطه کوتاهبه ،بلندمدت بین متغیرها

 (VECM)تصحیح خطأای بأرداری بین متغیرها از الگوی 
انباشتگی به این معناست کأه بأین استفاده شده است. هم

یأک رابطأه  ،تنهایی ناماناسأتدو متغیر کأه هأر یأک بأه

انباشته علاوه متغیرهای همتعادلی بلندمدت وجود دارد. به

گر دارای یک الگوی تصحیح خطأا نیأز هسأتند کأه بیأان

هاسأأت. در عمأأل اسأأتفاده از مأأدت بأأین آنهرابطأأه کوتا

-Engleهأای مختلفأی مثأل انباشتگی از روشتکنیک هم

Granger   وYoo-Engle پأذیر اسأت، امأا روش نیز امکان

تواند روابأط عنوان روش برتر مییوهانسن أ یوسیلیوس به

بلندمدت را در صورت وجود دو یا چند متغیر شناسأایی و 

بر یک مدل این روش مبتنی .(Enders, 1995) تعیین کند

اسأت کأأه در آن تعیأأین  (VAR)بأأرداری خودرگرسأیون 

نمایی انباشتگی از طریق حداکثر راستتعداد بردارهای هم

متغیأر  nکأه دارای  VARگیأرد. یأک الگأوی صورت می

وقفه زمانی بأرای هأر متغیأر اسأت، در شأکل  k درونزا و

 :شودصورت زیر نمایش داده میماتریسی به
(9) 

 

 بأردار ضأرایب ثابأت و  (n×(1 بأردار در این رابطه، 

1)×n ) ،مأأاتریس  مربأأوط بأأه متغیرهأأای الگأأوn)×n) 

                                                           
1. Co-integration  

بردار مربوط به جملات اخلال الگو اسأت.  ضرایب الگو و 

مقأادیر بأه  مأدت اکنون بأرای پیونأددادن رفتأار کوتاه

( را درقالب الگأوی 0توان رابطه )تعادلی بلندمدت آن، می

 صورت زیر درآورد:به  (VECM) 0تصحیح خطای برداری

(2) 

 
 گر تفاضل مرتبه اول و:نشان Δکه در رابطه فوق 

 
حأأاوی اطلاعأأات مربأأوط بأأه روابأأط تعأأادلی  Πمأأاتریس 

که ایأن مأاتریس دارای رتبأه شرط آنبلندمدت است. )به

 αاسأأت کأأه در در آن  در واقأأع ل نباشأأد(. کامأأ

دهنده سأرعت تعأدیل ضرایب تعدیل عدم تعادل و نشأان

مأأاتریس ضأأرایب روابأأط  βسأأمت تعأأادل بلندمأأدت و به

(. با تعیین رتبأه 8913تعادلی بلندمدت است )نوفرستی، 

انباشأأتگی را تأأوان تعأأداد بردارهأأای همایأأن مأأاتریس می

نمایی یوهانسأأن أ اکثر درسأأتتعیأأین کأأرد. روش حأأد

و  )) 9یوسیلیوس با استفاده از دو آماره آزمأون اثأر

رابطأه یأا روابأط تعأادلی  )) 2هژحداکثر مقأادیر ویأ

 کند:بلندمدت بین متغیرهای الگو را تعیین می

(0) 

 

 
 

ه عبأارت اسأت از مقأادیر برآوردشأد که در رابطه فوق 

کأه  Πی حاصأل از بأرآورد مأاتریس های مشخصأهریشه

تعأداد  Tنامنأد و می 0ها را مقادیر ویژهاین ریشه اًاصطلاح

                                                           
2. Vector Error Correction Model 

3. Trace Test 
4. Maximum Eigen Value Test 
5. Eigenvalues 
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اول باشأد. آمأاره مشاهدات قابل اسأتفاده در تخمأین می

مربوط به آزمون ایأن فأرا اسأت کأه تعأداد بردارهأای 

است. فرا رقیب در این  rانباشتگی کمتر و یا مساوی هم

 rتر از انباشتگی بزرگت که تعداد بردارهای همحالت آنس

است. آماره دوم مربوط به آزمون این فرا صفر است کأه 

باشد. فرا رقیأب می  rانباشتگی برابرتعداد بردارهای هم

 r+1در این حالت آنست که تعأداد ایأن بردارهأا مسأاوی 
توان گفت نقطه آغاز این روش برای آزمأون پس میاست. 

تصحیح خطای ، برآورد الگوی انباشتگیط همو تعیین رواب

 .برداری است

طور کلی مراحلأی کأه در اسأتفاده از روش یوهانسأن به 

. آزمأون 8ترتیب زیر اسأت: ، به( بایستی انجام داد8330)

های . تعیین تعداد وقفأه0ی جمعی متغیرهای الگو. مرتبه

. Π .2. تعیأأین رتبأأه مأأاتریس VAR .9بهینأأه در الگأأوی 

وجود روند در آمار و درنتیجأه لأزوم واردکأردن تشخیص 

و روند زمانی در  أچون عرا از مبدهم 8متغیرهای قطعی

. اعمال قیأدهای خطأی بأر روابأط 0جمعی. بردارهای هم

منظور شناسایی روابط تعادلی بلندمدت که از جمعی بههم

  اند.نظر اقتصادی با مفهوم

مأأاری و های آتحلیلوشأأایان ذکأأر اسأأت بأأرای تجزیأأه

اسأتفاده  Eviewsافزار اقتصادسنجی در این مطالعه از نرم

 شده است. 

 

 نتایج

ی جمعأأی اولأأین گأأام در روش یوهانسأأن آزمأأون مرتبأأه

آوردن بأردار یأا ، تا بتوان برای بدستمتغیرهای الگو است

گونأه مناسأبی جمعی، الگوی مأوردنظر را بهبردارهای هم

ایسأأتی تمأأام نأأین، در ایأأن روش بچتنظأأیم کأأرد. هأأم

متغیرهای مورد بررسی از درجه مانایی یکسانی برخأوردار 

زمانی، هأای سأریسأازی دادهباشند. اساساً، پیش از مدل

باید مانایی آنها بررسی شأود؛ زیأرا در صأورت نامانأابودن 

زمانی، احتمأأال رگرسأأیون کأأاذب وجأأود دارد. هایسأأری

یجأاد بنابراین، در ایأن مطالعأه نیأز بأرای جلأوگیری از ا

                                                           
1. Deterministic  

رگرسیون کأاذب، بأه بررسأی درجأه مانأایی متغیرهأا بأا 

یافتأه ریشه واحد حداقل مربعات تعمیم استفاده از آزمون

نتأایج ایأن  پرداخته شده است. GLS)-(DF 0أ فولر دیکی

بار با وجود عرا از مبدأ و بأدون متغیأر رونأد آزمون یک

 بار با وجود عرا از مبأدأ و متغیأر رونأدو یک (C)زمانی 

بر اساس نتایج این آمده است.  0در جدول  (C+T)زمانی 

با توجه به مقادیر بحرانی این آزمأون در سأطوح  جدول و

 82کلیأأه متغیرهأأا در هأأر دو حالأأت در سأأطح  مختلأأف،

صأورت گیری بهبار تفاضلدرصد نامانا بوده، اما پس از یک

مرتبه انباشته( از اند. لذا کلیه متغیرها، مانا )هممانا درآمده

 باشند.می I(1)یک یعنی، 

مسأتلزم تعیأین طأول  وهانسنیانباشتگی هم هایتحلیل

ای کأه بتأوان گونأه؛ بهاسأت VARدر الگوی  بهینه وقفه

اطمینأأان حاصأأل کأأرد کأأه جملأأات خطأأا خصوصأأیات 

برای تعیین طأول کلاسیک را دارا هستند. در این مطالعه 

ی حأداکثر وقفه بهینه در مدل مأورد بررسأی، از معیارهأا

، (FPE)بینأأی ، خطأأای نهأأایی پیش(LR)نمایی راسأأت

 (HQ)هنأأان أ کأأوئین و  (SC)، شأأوارتز (AIC)آکائیأأک 

استفاده شده است. نتایج محاسبه مقدار ایأن معیارهأا در 

توجه به اینکأه در مطالعأه حاضأر  با آمده است. 9جدول 

کوچک است و تعداد وقفأه بالأا درجأه  اًحجم نمونه تقریی

دهد، حداکثر سه وقفأه بأرای شدت کاهش میا بهآزادی ر

دهأد آزمون تعیین شده است. نتایج این جدول نشأان می

و بأر  8وقفه بهینه الگأو  SCو  LRکه بر اساس معیارهای 

 9وقفأه بهینأه الگأو  HQو  AICو  FPEاساس معیارهای 

شأأود. از آنجاکأأه معیأأار شأأوارتز از اصأأل تعیأأین می

هأای کأم و بأرای تعأداد دادهکند پیروی می 9جوییصرفه

(، وقفأه بهینأه 8930تر است )مولایی و گلخندان، مناسب

 Ivanov & Kilianشود. نتایج مطالعأه انتخاب می 8الگو 

ترین معیار بأرای ( نیز نشان داده است که مناسب0220)

، معیار شوارتز است. 802الگوهایی با حجم نمونه کمتر از 

عادلأه انتشأار گأاز کأربن نتایج طول وقفه بهینأه بأرای م

 کند.گزارش می 8اکسید نیز طول وقفه بهینه را دی

                                                           
2. Dicky Fuller-Generalized Last Squire 

3. Parsimony 
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 مانایی آزمون نتایج -2جدول 

انأد از: ترتیب عبارتدرصأد بأه 82درصأد و  0درصأد،  8وجود عرا از مبدأ و بدون متغیر رونأد زمأانی در سأطوح با  (DF-GLS)مقادیر بحرانی آزمون ریشه واحد  *

انأد از: ترتیب عبارتدرصأد بأه 82درصأد و  0درصد،  8و  مقادیر بحرانی این آزمون با وجود عرا از مبدأ و متغیر روند زمانی در سطوح  -222/8و  -328/8، -233/0

 . -132/0و  -832/9، -552/9

 توسط معیار شوارتز انتخاب شده است.  DF-GLSوقفه انتخابی آماره *

 Eviews.افزار مأخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم

 VARنتایج تعیین وقفة بهینه مدل در الگوی   -3جدول

 Eviews.افزار مأخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم
 

بأه بأرآورد یوهانسن أ یوسألیوس حال با استفاده از روش 

این راستا یوهانسأن پردازیم. در ضرایب بلندمدت مدل می

کند که لزوم واردکأردن متغیرهأای ( پیشنهاد می8330)

 Πصورت توأم با تعیین رتبه مأاتریس قطعی در الگو را به

مورد آزمون قرار دهیم. روش پیشنهادی بأه ایأن صأورت 

ترتیب از مقیأدترین حالأت است که الگوی موردنظر را بأه

آورد ( بأأرV( تأأا نامقیأأدترین حالأأت )الگأأوی I )الگأأوی

 r)=(0جمعأی کنیم. سپس فرضیه وجود هیچ بردار هممی

کنیم. اگأأر بأأر اسأأاس هأأا آزمأأون مأأیترتیب در آنرا بأأه

های بحرانی آماره آزمون اثر )یا حداکثر مقدار ویژه( کمیت

را  r=1ی صفر ی دوم فرضیهاین فرضیه رد شد، در مرحله

قیدترین حالت تأا نامقیأدترین همین ترتیب از مبه اًمجدد

شویم کأه فرضأیه کنیم. وقتی متوقف میحالت آزمون می

صأأفر مأأورد پأأذیرش واقأأع شأأود. در ایأأن هنگأأام تعأأداد 

همراه الگویی که بر اسأاس آن ایأن جمعی بهبردارهای هم

صأورت جمعی تعیأین شأده اسأت، بهتعداد بردارهای هم

بأرآورد  نتأایج (.8913 شود )نوفرستی،جا مشخص مییک

الگوی موردنظر از مقیدترین حالت تا نامقیأدترین حالأت 

بر اسأاس توضأیحات شأرح داده آمده است.  2در جدول 

و حأداکثر  ))های آمأاره آزمأون اثأر شده و کمیت

، الگأوی سأوم اندآمده 2که در جدول  ))مقدار ویژه 

 ر مأدل ارائأهجمعأی دترین الگو بأرای تحلیأل هممناسب

 (DF-LS)ریشه واحد  آزمون

 درجه مانایی

C+T C 

 سطح تفاضل مرتبه اول سطح تفاضل مرتبه اول متغیر

 مقدار آماره

I(1) 253/0- 252/0- 252/0- 083/8- Ln(ecpc) 

I(1) 308/0- 022/8- 202/0- 998/8- Ln(gdppc) 

I(1) 310/0- 190/8- 228/0- 208/0 Ln(cpi) 

I(1) 255/9- 222/8- 818/0- 225/8- Ln(intusers) 

I(1) 512/9- 001/8- 110/9- 080/8- Ln(co2) 

I(1) 228/0- 201/0- 080/2- 223/8- Ln(open) 

HQ SC AIC FPE LR وقفه 

120/0- 220/0- 128/0- 90/9e1- NA 2 

389/80- *500/89- 288/89- 10/0e 88- *919/821 8 

522/89- 298/80- 300/89- 58/8e  88- 921/00 0 

*208/82- 805/80- *059/82- 28/5e 80-* 390/82 9 
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 شود.جمعی بین متغیرهای الگو تأیید میهمشأأده تحقیأأق، انتخأأاب و در عأأین حأأال نیأأز دو بأأردار 
 جمعیمنظور تعیین الگوی بردارهای همهای اثر و حداکثر مقدار ویژه بههای آماره آزمونکمیت  -4جدول 

 نامقید. Tو  V :Cمقید و الگوی T نامقید و  IV :Cالگوی  ،Tنامقید و بدون  III :Cالگوی  ،Tمقید و بدون  II :Cالگوی  ،(T)و روند زمانی  (C): بدون عرا از مبدأ Iالگوی  *

 درصد است. 0دهنده مقادیر بحرانی در سطح اعداد داخل پرانتز نشان *

 Eviews.افزار مأخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم

 

بر اساس طی کردن رویه فأوق بأرای معادلأه انتشأار گأاز 

2CO الگوی مناسب الگوی سوم و در عین حال سه بردار ،

 د.شوجمعی بین متغیرهای این مدل تأیید میهم

آمده از دسأأتجمعأأی بهکأأه بردارهأأای همنکتأأه مهأأم آن

های اثر و حأداکثر مقأدار ویأژه صأرفاً یأک روابأط آزمون

آماری هستند. لذا باید برداری را انتخاب کرد که توجیه و 

استدلال اقتصادی داشأته یاشأد و علأاوه بأر آن از لحأاظ 

بر این اسأاس، بأردار آماری نیز، ضرایب آن معنادار باشد. 

همراه انحأراف معیأار و شده مناسب بهانباشتگی نرمالمه

آمده است. این  0متغیرهای هر دو مدل در جدول  tآماره 

دهنده رابطه تعادلی بلندمدتی اسأت کأه بأین بردار نشان

باشأأد. علامأأت ضأأرایب متغیرهأأای دو الگأأو برقأأرار می

شده با توجه به مبانی نظری و مطالعأات تجربأی، محاسبه

کننأد. را در تخمین روابط بلندمدت بأرآورده می انتظار ما

شأده دهد که کلیه ضرایب محاسبهنشان می tمقدار آماره 

 درصد معنادارند. 33بلندمدت در سطح اطمینان 
 

 آزمون اثر

0H  I II III IV V 

r=0 r 1 
930/11 

(852/22) 

225/880 

(253/02) 

005/33 

(102/25) 

995/803 

(155/29) 

810/12 

(022/00) 

r 1 r 2 
181/91 

(052/02) 

050/02 

(839/90) 

023/22 

(535/03) 

201/21 

(380/20) 

292/29 

(288/90) 

r 2 r 3 
220/00 

(01/02) 

200/01 

(020/02) 

300/80 

(230/80) 

120/92 

(150/00) 

200/08 

(931/81) 

r 3 r 4 
221/8 

(892/2) 

102/9 

(820/3) 

180/2 

(128/9) 

520/0 

(085/80) 

128/9 

(083/2) 

 آزمون حداکثر مقدار ویژه

0H  I II III IV V 

r=0 r=1 
052/23 

(803/02) 

150/00 

(011/01) 

583/02 

(012/05) 

323/22 

(881/90) 

021/20 

(180/92) 

r 1 r=2 
080/83 

(80/02) 

009/01 

(922/00) 

009/01 

(890/08) 

029/99 

(109/01) 

053/92 

(000/02) 

r 2 r=3 
002/80 

(000/88) 

028/82 

(130/80) 

829/80 

(020/82) 

092/00 

(915/83) 

195/81 

(821/85) 

r 3 r=4 
221/8 

(892/2) 

102/9 

(820/3) 

180/2 

(128/9) 

520/0 

(085/80) 

128/9 

(083/2) 
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 های تعادلی بلندمدتنتایج برآورد رابطه -1جدول

 درصد است. 8و  0، 82ترتیب معناداری در سطح به ***و ** ، * علایم  *

 Eviews.افزار قیق با استفاده از نرممأخذ: محاسبات تح

 

 صورت زیر نشان داد:متغیرهای مدل مصرف انرژی را  بهتأأوان رابطأأه تعأأادلی بلندمأأدت بأأین بأر ایأأن اسأأاس، می

 

(0)    

 

دهد که سرانه مصأرف انأرژی آمده نشان میدستنتایج به

ثبأت در ایران از گسترش نفوذ اینترنت تأثیر اندک، امأا م

درصأدی تعأداد کأاربران  8کأه رشأد طوریپأذیرد؛ بهمی

درصأأد  83/2نفأأر( در بلندمأأدت،  822اینترنأأت )در هأأر 

دهد. این نتیجه گویأای سرانه مصرف انرژی را افزایش می

های ایجادشأأده از گسأأترش و توسأأعه آنسأأت کأأه هزینأأه

اینترنأأت در افأأزایش مصأأرف انأأرژی در ایأأران، بیشأأتر از 

سو آمده همدستشی از آنست. نتیجه بههای ناجوییصرفه

( بأرای کشأور اسأترالیا، 0280الدین و آلام )با نتایج صلاح

( برای کشورهای دارای اقتصاد نوظهور 0280سادرسکی )

( بأرای کشأورهای منطقأه 8932خندان )و علیزاده و گل

 یاشد.منا )خاورمیانه و شمال آفریقا( می

ز مطأابق انتظأار ضریب تولید ناخأالص داخلأی سأرانه نیأ

مثبأأت و دارای مقأأدار قابأأل تأأوجهی اسأأت. ایأأن نتیجأأه 

دهنده آنسأت کأه رشأد اقتصأادی کشأور، مسأتلزم نشان

سأأطوح بالأأایی از مصأأرف انأأرژی اسأأت. بأأر ایأأن اسأأاس 

گیری چه تولید ناخالص داخلی سرانه )شاخص اندازهچنان

درصد افزایش یابد، در بلندمدت سأرانه  8رشد اقتصادی( 

یابأد. درصد افأزایش می 13/9ژی چیزی حدود مصرف انر

کننده نیأز بایسأتی در مورد متغیر شاخص قیمت مصأرف

درصدی در این متغیر، میزان سرانه  8گفت که با افزایش 

درصأد  28/8مصأرف انأرژی کشأور در بلندمأدت حأدود 

 شده برای متغیرهای مدل مصرف انرژیانباشتگی نرمالنتایج برآورد بردار هم

 متغیر ضریب انحراف معیار tآماره 

- - 8- Ln(ecpc) 

503/2 051/2 ***113/9 Ln(gdppc) 

810/1- 850/2 ***222/8- Ln(cpi) 

512/1 200/2 ***832/2 Ln(intusers) 

- - 529/82 C 

 2COشده برای متغیرهای مدل انتشار انباشتگی نرمالنتایج برآورد بردار هم

 متغیر ریبض انحراف معیار tآماره 

- - 8- )2Ln(co 

118/9 858/2 ***220/2 Ln(gdppc) 

080/0 030/2 ***008/8 Ln(ecpc) 

221/9 219/2 ***010/2 Ln(trade) 

223/2 221/2 ***203/2 Ln(intusers) 

- - ***508/0- C 
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جاکه تورم سبب کاهش قدرت خرید یابد. از آنکاهش می

جای منفی که بر تولید به دلیل آثارکننده شده و بهمصرف

شأود، گذارد، کاهش در تقاضأای انأرژی را موجأب میمی

 آمده مطابق انتظار و قابل قبول است.دستنتیجه به

رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهأای مأدل انتشأار گأاز 

2CO صورت زیر نشان داد:توان بهرا نیز می 

 

 
 

فأوق، ضأریب آمده از برآورد مأدل دستبر اساس نتایج به

دست آمده است؛ امأا از متغیر اینترنت، مثبت و معنادار به

باشأد. لحاظ بزرگی در قیاس با سأایر متغیرهأا انأدک می

ای که یک درصد افزایش در تعداد کاربران اینترنت گونهبه

در بلندمدت )با فرا ثبات سایر متغیرها(، میأزان انتشأار 

صأد افأزایش در 22/2را در کشور ایأران حأدود  2CO گاز

توان گفت که افزایش میأزان خواهد داد. بر این اساس می

استفاده از اینترنت، تهدیدی چندان جدی بأرای کیفیأت 

محیط زیست و آلودگی هوا در ایران نخواهد بأود. نتیجأه 

الدین و سأأو بأأا نتأأایج مطالعأأات صأألاحآمده همدسأأتبه

 باشد.( می8938( و فلاحی و همکاران )0282همکاران )

ضریب متغیأر درآمأد سأرانه )رشأد اقتصأادی( مثبأت و 

ای کأه یأک درصأد گونأهدست آمأده اسأت. بهمعنادار به

افزایش در درآمد سرانه در بلندمدت )با فرا ثبات سأایر 

را در کشور ایران حأدود  2COمتغیرها(، میزان انتشار گاز 

درصأأد افأأزایش خواهأأد داد. در توجیأأه نتیجأأه  22/2

ن گفأأت کأأه بأأر اسأأاس منحنأأی تأأواآمده میدسأأتبه

 توسأعه اولیه مراحل در ،(EKC) 8کوزنتس محیطیزیست

 تولیأد بالای اولویت مانند مختلف عوامل دلیلبه اقتصادی

 بأأودن پأأایین پأأاک، زیسأأتمحیط بأأه نسأأبت اشأأتغال و

 هأأایآگاهی سأأطح بأأودن پأأایین تولیأأد، تکنولأأوژی

 هأواآلودگی  افزایش با اقتصادی رشد ،... و محیطیزیست

 از (. توسأأعهدرحال کشأورهای مأأورد) بأود خواهأأد همأراه

جاکأأه اقتصأأاد ایأأران هماننأأد بیشأأتر کشأأورهای آن

قأرار دارد  EKCتوسعه در قسمت صعودی منحنی درحال

و رشد اقتصأادی بالأاتر در ایأن کشأور مسأتلزم تخریأب 

آمده دسأأتزیسأأت و آلأأودگی هواسأأت، نتیجأأه یهمحأأیط

 مطابق انتظار است.

                                                           
1. Environmental Kuznets Curve 

یر سرانه مصرف انرژی، مطابق انتظأار مثبأت و ضریب متغ

ای کأه یأک درصأد گونأهدست آمأده اسأت. بهمعنادار به

افزایش در سرانه مصأرف انأرژی در بلندمأدت )بأا فأرا 

را در  2COثبأأات سأأایر متغیرهأأا(، میأأزان انتشأأار گأأاز 

درصد افزایش خواهد  00/8کشورهای مورد مطالعه حدود 

دی این متغیر نسأبت بأه داد. مقداری عددی ضریب برآور

باشأد؛ چراکأه تر میتأر و قابأل توجأهسایر متغیرها بزرگ

محسأوب  2COمصرف انأرژی، منبأع اصألی انتشأار گأاز 

طور شود و با افزایش در مصرف انرژی، آلودگی نیأز بأهمی

 یابد.قابل توجهی، افزایش می

ضأأریب متغیأأر شأأدت تجأأارت، مثبأأت و معنأأادار اسأأت. 

صأد افأزایش در شأدت تجأارت در ای که یأک درگونهبه

بلندمدت )با فرا ثبات سایر متغیرها(، میزان انتشار گأاز 

2CO  درصد افزایش خواهد  03/2را در کشور ایران حدود

داد. در مورد شدت تجارت بایستی گفت که چأون کشأور 

ایران با توجه به مواهب طبیعی انرژی نفت و نبود قأوانین 

های اقتصادی دیگأر محیطی جدی و بسیاری مزیتزیست

سأأمت تولیأأد کالاهأأای کثیأأف و آلاینأأده پتروشأأیمی و به

پالایشگاهی حرکت کأرده و در تولیأد ایأن کالاهأا مزیأت 

(؛ انتظار نیأز 8939نسبی یافته است )پهلوانی و همکاران، 

بر آن بوده است که اثرگذاری این متغیر بأر آلأودگی هأوا 

 مثبت باشد.

زمأون خودهمبسأتگی های تشخیص شامل: آنتایج آزمون

)آزمأأون پأأورتمن(، آزمأأون واریأأانس ناهمسأأانی )آزمأأون 

ARCH-LM بودن پسأماندها چند متغیره( و آزمون نرمال

برا( بأأر روی مأأدل تصأأحیح خطأأا نشأأان )آزمأأون جأأارک

آمده، هأر دو مأدل دسأتدهد که بر اسأاس مقأادیر بهمی

برآوردی فاقد مشکل خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی 

ها دارای توزیأع نرمأال هسأتند کأه ایأن باقیماندهبوده و 
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 اند.  جویی ارائه نشدهمنظور صرفهنتایج به

 

 بحث
در راستای بررسی سنجش تأثیر بلندمدت نفأوذ اینترنأت 

بر مصرف انرژی و آلودگی هوا در ایأران، در ایأن مقالأه از 

ای یوهانسن اسأتفاده شأده انباشتگی پنج مرحلهروش هم

ظور از دو مأدل سأمت تقاضأای انأرژی و است. به این من

 8330-0282های های آماری سالو داده 2COانتشار گاز 

استفاده شده اسأت. نتأایج آزمأون ریشأه واحأد حأداقل 

بأأرای  (DF-GLS)أأأ فأأولر  یافتأأه دیکأأیمربعأأات تعمیم

متغیرهای هر دو مدل حاکی از آن است که همه متغیرها 

I(1)  چنأین بأر هم ردارند.انباشتگی واحد برخوو از درجه

انباشأأتگی یوهانسأأن وجأأود  بأأردار اسأأاس آزمأأون هم

شأود. انباشتگی بین متغیرهای هر دو مأدل تأییأد میهم

نتایج ضرایب بردار اقتصادی در مدل مصرف انأرژی، پأس 

مأدت کردن مؤید ایأن مطلأب اسأت کأه در بلنداز نرمال

رابطه متغیرهای تولیأد ناخأالص داخلأی سأرانه و تعأداد 

نفر( با سرانه مصرف انأرژی،  822ربران اینترنت )در هر کا

کننده بأا مثبت و معنادار است؛ اما شاخص قیمت مصأرف

مدت و بلندمدت رابطه منفی سرانه مصرف انرژی در کوتاه

و معنادار دارد. ضرایب بردار اقتصادی در مدل انتشار گأاز 

2COکردن مؤید ایأن مطلأب اسأت کأه در ، پس از نرمال

دت رابطه متغیرهای تولید ناخأالص داخلأی سأرانه، مبلند

سأأرانه مصأأرف انأأرژی، شأأدت تجأأارت و تعأأداد کأأاربران 

، مثبأت و 2COنفر( بأا انتشأار گأاز  822اینترنت )در هر 

اما از لحاظ بزرگی ضریب نفوذ اینترنأت در  معنادار است؛

باشأأد. تر میقیأأاس بأأا سأأایر متغیرهأأا انأأدک و کوچأأک

افزایش در تعداد کاربران اینترنت  ای که یک درصدگونهبه

در بلندمدت )با فرا ثبات سایر متغیرها(، میأزان انتشأار 

درصأد افأزایش  22/2را در کشور ایران حأدود   2CO گاز

 میأزان افزایش توان گفت کهخواهد داد. بر این اساس می

 کیفیأت بأرای جدی چندان تهدیدی اینترنت، از استفاده

 بود. نخواهد ایران رد هوا آلودگی و زیست محیط

رسأد کأه افأزایش نظر میبا توجه به نتایج این تحقیق بأه

دهی مجأأدد نفأأوذ اینترنأأت نتوانسأأته اسأأت بأأا سأأازمان

فرآیندهای تولیدی و رفتارهای کنترلی بهتأر، بأه کأاهش 

ها کمک کند و بأه مصرف انرژی و در نتیجه کاهش هزینه

سأت. در تقاضای اضافی برای انرژی در کشور منجر شده ا

توجیه ایأن نتیجأه بایسأتی گفأت کأه در کشأور ایأران، 

کار هأا بأهمنظور تسأهیل فعالیتبیشتر مواقع بأه اینترنت

هأای جای فعالیتشود و جایگزینی کامل آن بأهگرفته می

چنین مصرف منابع طبیعی کمتأر مشأاهده بر و همانرژی

ها و سأمت سیاسأتشود. بأر ایأن اسأاس، حرکأت بهمی

منظور کاهش مصأرف انأرژی ی که از اینترنت بههایبرنامه

عنوان مثأال گیری شود، ضروری اسأت. بأهدر کشور بهره

سأأازی اسأأتفاده بیشأأتر از اینترنأأت در تأأوان بأأا زمینهمی

شهری، گسأترش مبادلأات راستای کاهش سفرهای درون

کردن امور اداری و کأاهش نیأاز الکترونیکی و الکترونیکی

ونقأل و در نتیجأه اضا برای حملبه مراجعات حضوری، نق

 های انرژی را کاهش داد.مصرف حامل

 

 منابع

 ،.ا مرادی، و. م دهباشی، م.؛ ،پهلوانی .8

بررسی تأثیر توسعة تجارت و رشد  .1393

اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران. 

تا  229، صفحات 9تحقیقات اقتصادی. شماره 

210. 

تأثیر  .1394خندان، ا.، علیزاده، م. و گل  .0

( بر مصرف ICTفناوری اطلاعات و ارتباطات )

انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا )رویکرد 

GMM  .)توسعه و اقتصاد فصلنامه سیستمی 

 .893 تا 880 صفحات ،82 شماره. ایمنطقه

پور، س.، فلاحی، ف.؛ سجودی، س. و ممی  .9

بررسی تأثیر تکنولوژی اطلاعات و  .1391

زیست ایران. کیفیت محیط  ( برICTارتباطات )

زیست و انرژی. شماره  فصلنامه اقتصاد محیط

 .858تا  823، صفحات 0

مقایسه تطبیقی اثر  .1392خندان، ا.، گل  .2

های ( و مؤلفهICTفناوری اطلاعات و ارتباطات )

توسعه آن بر مصرف انرژی در کشورهای درحال 
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یافته. بررسی مسائل اقتصاد ایران. و توسعه 

 .802تا  890، صفحات 2ره شما

تأثیر استفاده از . 1391خندان، ا.، گل  .0

در کشورهای  CO2اینترنت بر انتشار گاز 

توسعه. مطالعات علوم محیط زیست.  درحال

 .8022تا  8002، صفحات 2شماره 

اثرات  .1392خندان، ا.،  مولایی، م. و گل .2

مدت کسری بودجه بر رشد  بلندمدت و کوتاه

ان )با درنظر گرفتن متغیر اقتصادی ایر

های خارجی. فصلنامه راهبرد اقتصادی. بدهی

 .880تا  30، صفحات 0، شماره 0سال 

ریشه واحد و همجمعی . 1319 ،.م نوفرستی،  .5
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Abstract 
Expand the usage of Internet and consequently reducing the digital divide between 

developing and developed countries, shows the study of effect this variable on the energy 

consumption and air pollution in developing countries is important. In this regard, the main 

objective of this paper is to examine the impact of the Internet's influence on energy 

consumption and CO2 emission in Iran Using time series data 1995-2016. The results using 

co-integration five-step Johansson (1992) method showed a positive impact of Internet on 

the per capita energy consumption in the long term. A one percent increase in the number of 

Internet users (per 100 people), in the long run, increase the per capita energy consumption 

in Iran by 0.19 percent. Accordingly, the move to the policies and programs that take 

advantage of the Internet to reduce energy consumption in the country is essential. Also, the 

long-term impact of the Internet on air pollution is positive, but it is negligible. So that a one 

percent increase in the number of Internet users (per 100 people), in the long run, increase 

the level of CO2 emissions in the country by about 0.06 percent. Accordingly, it can be said 

that the increase in Internet usage is not a serious threat to air pollution in Iran. 
 

Key words: Internet, Energy Consumption, Air Pollution, Johansson Method, Iran. 
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