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چكيده
زمينه و هدف :جمعیت جهان در حال پیر شدن است و تقر یباً تمام کشورها با روند افزایش تعداد و نسبت افراد مسن به کل جمعیت
مواجه هستند .پیشبینی میشود که از سال  2015تا  2030جمعیت افراد مسن در ایران دو برابر خواهد شد .همچنین بیش از نیمی از
جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی میکنند ،اما این نرخ در ایران بیش از  70درصد است .بر این اساس هدف اصلی این مطالعه
بررسی اثر سالخوردگی جمعیت و گسترش شهرنشینی بر انتشار آلودگی در ایران طی دوره  1350تا  1392است.
روش بررسی :در این پژوهش با توجه به نتایج ایستایی متغیرها از روش همجمعی در قالب رهیافت خود رگرسیونی با وقفههای گسترده
( )ARDLاستفاده شده است.
يافتهها :نتایج نشان داد که رابطه سالخوردگی جمعیت با آلودگی هوا در ایران به صورت  -Uوارون است و با افزایش نسبت افراد مسن به
کل جمعیت ،در ابتدا سرانه انتشار گاز دی اکسید کربن افزایش مییابد ،اما در ادامه مقدار انتشار آن روندی نزولی پیدا میکند .همچنین
نتایج نشان داد که افزایش نسبی شهرنشینی در کوتاهمدت و بلند مدت منجر به افزایش انتشار آلودگی میشود .عالوه بر موارد فوق ،تولید
ناخالص داخلی و مصرف انرژی سرانه در هر دو حالت کوتاهمدت و بلندمدت رابطه مثبت و معنیداری با سرانه انتشار گاز دی اکسید کربن
دارند .پیشرفت تکنولوژی نیز تنها در بلندمدت رابطهای مثبت و معنیداری با انتشار آلودگی دارد.
بحث و نتيجهگيری :در این مطالعه با توجه به این که ضریب شهرنشینی دارای بیشترین اثرگذاری برانتشار آلودگی است ( 3/06در
بلندمدت) ،میبایست تمهیداتی از جانب سیاستگزاران اتخاذ شود تا رشد شهرها کمترین آسیب را به محیط زیست وارد نماید .به عبارتی
برنامههای توسعه شهرها هماهنگ با مباحث زیست محیطی تدوین شود.

واژههای کليدی :سالخوردگی جمعیت ،انتشار گاز دی اکسید کربن ،شهرنشینی ،ARDL ،ایران

 -1دانشجوی دکتری اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران *(مسوول مکاتبات).
 -2استادیار اقتصاد کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
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Abstract
Background and Objective: The world’s population is ageing and virtually every country in the
world is experiencing growth in the number and proportion of older persons in its population. It is
predicted that old population will double from 2015 to 2030 in Iran. Actually, more than half of the
world’s population lives in urban areas, and urbanization rate is over 70% in Iran. Therefore, the main
purpose of this study is to investigate the impact of population ageing and urbanization on air pollution
over the period of 1971 to 2013 in Iran.
Method: In this study, based on the results of variables stationary, the Autoregressive Distributed Lag
(ARDL) approach was applied.
Findings: The results revealed that the relationship between old population and CO2 emission per
capita is inverted U-shaped and statistically significant, and CO2 emission initially increases with the
increase of old population and then drops with the increase of old population. Moreover, the results
imply that a relative increase in urbanization in the short and long terms is associated with the increase
of CO2 emissions per capita. It was also found that gross domestic production and energy consumption
per capita positively affect CO2 emissions per capita in the short and long terms. Technological
advances have a significant positive effect on per capita CO2 emissions in the long term.
Discussion and Conclusion: In this study, according to the urbanization coefficient which has the
greatest influence on pollution emissions (3.63 in the long term), the measures should be taken by
policymakers to minimize the damage of urbanization growth to the environment. In other words,
urban development plans should be designed in harmony with the environmental issues.
Keywords: Population ageing, CO2 emission, Urbanization, ARDL, Iran.
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مقدمه
قرن بیست و یکم با یک گذار جمعیتی آغاز شده و جمعیت

میلیوننفر در سال  2050تجاوز خواهد کرد .همچنین بیش از

شهرنشین ،بیش از نیمی از جمعیت جهان را در برگرفته است.

 50درصد این افراد نیز در کشورهای آسیایی زندگی خواهند

بر اساس گزارش سازمان ملل ،پیشبینی میشود تا سال 2030

نمود( .)7لذا سالخوردگی جمعیت در کشورهای آسیایی از

شهرها شصت درصد از جمعیت جهان را در خود جای دهند(.)1

جمله ایران امری اجتناب ناپذیر است .پیشبینیهای سازمان

در حال حاضر بیش از70درصد جمعیت ایران در مناطق

ملل حاکی از آن است که از سال  2015تا2030جمعیت افراد

شهریزندگی میکنند( .)2این فرایند شهرنشینی در کشورهای

مسن در ایران دو برابر خواهد شد .همچنین درصد افراد

صنعتی و توسعه یافته ،همگام با روند تحوالت تاریخی و

سالخورده به کل جمعت کشور از  6درصد در سال  2000به

هماهنگ با توسعهی بخش صنعت بوده است .عدم وجود این

بیش از  8درصد ( 6/5میلیون نفر) در سال  2015رسیده و تا

نوع هماهنگیو رشد سریعترشهرنشینی در کشورهای در حال

سال  2030به 14درصد (12/7میلیون نفر) افزایش خواهد

توسعه سبب شده است تا توسعهی اقتصادی سالم و پویا شکل

یافت .به عالوه پیشبینی میشود درصد افراد مسن در سال

نگیرد .شهرنشینی شتابان ،پیامدهای گوناگونی دارد که درنهایت

 2050به بیش از  31درصد (28/7میلیون نفر) خواهد رسید

مجموعهای از بحرانهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی را

( .)7اما تاثیر سالخوردگی جمعیت بر متغیرهای مختلف

به وجود میآورد (.)3

اقتصادی و زیستمحیطی متفاوت است .بیشتر صاحب نظران

در مورد رابطهی بـین جمعیـت شهرنـشین و آلـودگی محیط-

اقتصادی بر این باورند که سالخوردگی جمعیت ،یک بحران

زیست دو دیدگاه متفاوت وجود دارد .دیدگاه اول اشاره میکند

برای کشورهای توسعه یافته و بویژه کشورهای اروپایی است

کـه افـزایش جمعیـت شهری برآلودگی محیط زیست تاثیر

(.)8در مقابل اندیشمندان زیست محیطی سالخوردگی جمعیت

مثبت دارد؛زیرا با افـزایش شهرنـشینی اسـتفاده از زیرساختها،

را پدیدهای مناسب برای اکوسیستمها و منابع طبیعی میدانند.

حملو نقل و انرژی افـزایش مییابد و نیـز انتقـال از کـشاورزی

این صاحب نظران بر این باورند که کاهش جمعیت و کاهش

بـه صنعت نیز باعث افزایش آلودگی محیط زیست میشود .امـا

نرخ زاد و ولد و در نهایت سالخوردگی جمعیت موجب کاهش

دیـدگاه دوم تﺄکیـد میکند که روند گسترش شهرنشینی زمینه

فشار بر محیط زیست شده و منجر به کاهش آلودگیهای

بهرهگیری از صرفههای حاصل از مقیاس در استفاده از منابع

زیستمحیطی میگردد (.)10 ،9

ایجاد میشود و باعث خواهد شد تا انرژی در شـهرهانـسبت بـه

پيشينه تحقيق

روستاها به صورت کارا وبهینه مصرف شود و سرانهانتشار

با توجه به اهمیت انتشار گازهای گلخانهای و عوامل موثر بر

آلودگی کاهش یابد .بنابراین رابطهی بین رشد جمعیـت شهری

میزان انتشار این گازها ،مطالعات متعددی به بررسی تاثیرعوامل

با میزانآلودگی محیط زیست میتواند مثبت یا منفی باشد(،4

مختلف اقتصادی و اجتماعی بر انتشار گاز دی اکسید کربن

 .)5در سراسر دنیا ،مسن شدن جمعیت امریست فراگیر که باید

بهعنوان مهمترین گاز گلخانهای پرداختهاند .از جمله متغیرهای

آن را در نتیجه بهبود وضعیت بهداشت عمومی ،آگاهی بیشتر

مورد بررسی تغییر ساختارجمعیتو به ویژه سالخوردگی

راجع به شیوههای صحیح زندگی و پیشرفت تجهیزات پزشکی

جمعیت است .نتایج برخی مطالعات حاکی از آن است که افراد

قلمداد کرد( .)6این موارد منجر به افزایش طول عمر و کاهش

سالخورده نسبت به افراد جوان و کم سن و سال ،انرژی

میزان مرگ و میر در تمام کشورها شده است ،به طوری که

بیشتری مصرف نموده و آلودگی بیشتری تولید مینمایند.

پیشبینی میشود جمعیت افراد باالی  60سال از مرز دو

استفاده از پساندازها برای نیازهای مصرفی و بهداشتی ،داشتن

میلیارد نفر و جمعیت افراد باالی  80سال از مرز 400

خودرو شخصی و استفاده از آن ،از جمله دالیل این مطالعات
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کارگر ده بيدی و همكار

است ( .)13 ،12 ،11مطالعات دیگر از عدم تاثیر سالخوردگی

دو میان سالخوردگی و میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن

جمعیت بر کاهش یا افزایش آلودگیهای زیستمحیطی داللت

درنظر گرفتهشد .دادههای مورد استفاده در این پژوهش نظیر

دارند( )15 ،14و برخی از مطالعات نیز رابطه منفی و معکوسی

سرانه انتشار دیاکسید کربن ،سالخوردگی جمعیت ،رشد

میانسالخوردگی و انتشار گازهای گلخانهای بدست آورده-

جمعیتشهرنشین ،سرانه تولید ناخالص داخلی و مصرف سرانه

اند( .)16همچنین تعدادی از مطالعات ،یک رابطه  -Uوارون

انرژی بهصورت سری زمانی است که در طی دورهی  1350تا

میان سالخوردگی جمعیت و انتشار گازهای گلخانهای را نشان

 1392از منابع مختلفی شامل پایگاه دادههای بانک جهانی

میدهند( .)13بدین مفهوم که با افزایش تعداد افراد سالخورده

( 2)WDIو آمار جهانی انرژی( 3)IESجمعآوری شدند .به

به کل جمعیت ،ابتدا میزان آلودگی سرانه هوا افزایش یافته ،اما

منظور برآورد مدل در این پژوهش از نرمافزارهای اکسل-

از مقداری مشخص به بعد با افزایش سالخوردگی جمعیت،

( ،)Excelایویوز ( )EViewsو استتا ( )STATAاستفاده

میزان آلودگی هوا کاهش مییابد .از سوی دیگر اثر شهرنشینی

شد.

نیز به عنوان یکی از موضوعات مطرح در مباحث دموگرافی،

مبانی نظری

روی مصرف انرژی و محیط زیست قابل تامل است( .)8نتایج

ارتباط میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست از طریق

مطالعات مختلف از تاثیر متفاوت رشد شهرنشینی بر میزان

برآورد منحنی زیست محیطی کوزنتس ( 4)EKCمورد بررسی

انتشار گازهای گلخانهای داللت دارد .بر این اساس نتایج برخی

قرار میگیرد .منحنی زیستمحیطی کوزنتس ارتباط رشد

از مطالعات حاکی از ارتباط مستقیم و مثبت میان شهرنشینی و

اقتصادی هر کشور را که به وسیله تولید ناخالص داخلی سرانه

میزان انتشار گاز دی اکسید کربن ( 1)CO2است(،18 ،17 ،3

اندازهگیری میشود با شاخصهای تخریب محیط زیست مانند

 .)22 ،21 ،20 ،19درمقابل نتایج تعدادی از مطالعات نیز رابطه

انتشار گازهای گلخانهای و بهویژه انتشار گاز دی اکسید کربن

معکوس و منفی میان رشد شهرنشینی و میزان انتشار گاز دی

بررسی میکند .اشکال این روش در این نکته است که اثرگذاری

اکسید کربن را نشان میدهند ( .)24 ،23با توجه به نتایج

جمعیت بر تخریب محیط زیست را به صورت کشش واحد در

متفاوت اثر سالخوردگی جمعیت و گسترش شهرنشینی بر-

نظر میگیرد .به عبارتی کشش جمعیتی انتشار آلودگی را برای

میزان انتشارگازهای گلخانهای در مطالعات مختلف و همچنین

کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته یکسان در نظر میگیرد.

عدم وجود مطالعه داخلی که بطور همزمان اثر این دو متغیر را

چنان چه این کشش در کشورهای مختلف یکسان نباشد ،فرض

بر تخریب زیست محیطی مورد بررسی قرار داده باشد ،انجام

مربوطه در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس نقض می-

مطالعهای مستقل در اینزمینه در ایران ضروری به نظر میرسد.

شود ( .)25بر این اساس در این مطالعه به منظور بررسی اثر

لذا در مطالعه حاضر اثر سالخوردگی جمعیت و افزایش رشد

سالخوردگی جمعیت و رشدشهرنشینی بر آلودگی هوا از مدل

جمعیت شهرنشین بر میزان انتشار گاز دیاکسید کربن بهعنوان

ارائه شده توسط  )2012(Okadaاستفاده شد .فرم عمومی این

شاخص آلودگی هوا در ایران مورد بررسی قرار گرفت .نوآوری

مدل به صورت رابطه ( )1است.

مطالعه حاضر بررسی همزمان شهرنشینی بهعنوان یکفرآیند
جهانی و سالخوردگی جمعیتبهعنوان یکی از مهمترین مسایل
دموگرافی بر میزان انتشارآلودگی در ایران است .همچنین در
اینمطالعه به پیروی از پژوهش )2012( Okadaو بر خالف
سایر مطالعات داخلی انجام شده در اینزمینه ،یک رابطه درجه

1- Carbon Dioxide

)2- World Development Indicators (WDI
)3- International Energy Statistics (IES
4- Environment Kuznets Curve
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2
LnCO2t  a  B1 LnPElder.t  B2 LnPElder
.t  B3 LnUPt  B 4 LnGDPt  B5 LnECt  B6 LnTt   t

که در رابطه فوق Ln ،معرف لگاریتم طبیعی است .همچنین

دی اکسید کربن کاهش یافته و لذا تکنولوژیهای مورد استفاده

 :CO2میزان سرانه انتشار گاز دی اکسید کربن بر حسب تن در

در کشور دوستدار محیطزیست بودهاند .از آنجا که روند زمانی

سال است .اینمتغیر از تقسیم میزان انتشار ساالنه گاز دی

نیز در مدل به عنوان شاخص پیشرفت تکنولوژی در نظر گرفته

اکسیدکربن برکل جمعیت کشور در هر سال بدست می-

شده است ،چنانچه ضریب این متغیر در برآورد مثبت باشد،

آید : PElder .نشان دهندهی درصدسالخوردگی جمعیت در

بدین مفهوم است که با پیشرفت تکنولوژی میزان آلودگی هوا

ایران است .این متغیر بر اساس تعاریف موجود به صورت نسبت

افزایش مییابدو تکنولوژیهایمورد استفاده در کشور دوستدار

جمعیت مسن (باالی  65سال) به کل جمعیت اندازهگیری می-

محیطزیست نیستند .در مقابل اگر ضریب متغیر پیشرفت

شود و بر حسب درصد است :UP .رشد جمعیت شهرنشین در

تکنولوژی منفی باشد ،میتوان نتیجه گرفت که فنآوریهای

ایران است .این متغیر بر حسب درصد بیان میشود و از تقسیم

مورد استفاده در جهت کاهش آلودگیهای هوا است .در

جمعیت افراد ساکن در مناطق شهری بر کل جمعیت ساالنه

مدلهای سری زمانی در صورت غیر ایستا بودن متغیرها مسئله
2

1

کشور بدست میآید :GDP.تولید ناخالص داخلی سرانه

رگرسیون کاذب مصداق خواهد داشت و مشاهده  Rباال به

(بهعنوانشاخص رشد اقتصادی) است ،که برحسب دالر و به

واسطه ارتباط حقیقی بین متغیرها نیست ( .)26بنابراین کاربرد

قیمت های ثابت سال  2011محاسبه میشود .این متغیر نیز از

آزمون ریشه واحد در دادههای ترکیبی جهت تضمین صحت و

تقسیم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت بر جمعیت بدست

اعتبار نتایج امری ضروری خواهد بود .در این مطالعه به منظور

میآید :EC .مصرف سرانه انرژی و بر حسب کیلوگرم معادل

بررسی ایستایی متغیرها از روش آزمون ایستایی دیکی فولر
2

نفت خام است .این متغیر از تقسیم میزان مصرف انرژی بر

تعمیم یافته ( )ADFاستفاده شد .زمانی که شواهدی مبنی بر

جمعیت کل کشور بدست میآید :T .پیشرفت تکنولوژی را بیان

وجود ریشه واحد در دادهها وجود داشته باشد ،برای پرهیز از

مینماید .برای بررسی تاثیر پیشرفت تکنولوژی بر میزان انتشار

وقوع رگرسیون کاذب و نیز تعیین رابطهی بلندمدت بین

گاز دی اکسید کربن از روند زمانی بهعنوان شاخصی از پیشرفت

متغیرها ،میتوان از روشهای همجمعی از جمله رهیافت خود

تکنولوژی استفاده شد .عبارت  :نیز جزء اخالل مدل را نشان

توضیحی با وقفههای گسترده( 3)ARDLاستفاده نمود .یکی از

میدهد .در مدل فوق ،با فرض آنکه رابطهی سالخوردگی

مزایای رهیافت  ARDLکه موجب برتری آن نسبت به سایر

جمعیت و آلودگی هوا به صورت  Uوارون باشد ،ضریب β1

روشهای همجمعی شده است ،عدم نیاز به یکسان بودن درجه

مثبت و ضریب  β2منفی خواهد بود .همچنین انتظار میرود که

همجمعی متغیرها در این روش میباشد .همچنین در این روش

با افزایش شهرنشینی ،سرانه انتشار آلودگی افزایش پیدا کند و

میتوان الگوهای کوتاهمدت و بلندمدت مدل را به طور همزمان

به عبارتی ضریب  β3مثبت باشد .در خصوص تولید ناخالص

برآورد کرد ( .)27و مشکالت مربوط به حذف متغیرها و خود

داخلی سرانه ،چنانچه افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و به

همبستگی را رفع نمود .بنابراین تخمین های روش  ،ARDLنا

بیان دیگر رشد و توسعه اقتصادی کشور همراه با انتشار آلودگی

اریب و کارا هستند ،چرا که آنها عموماً عاری از مشکالتی چون

باشد ،انتظار میرود که ضریب  β4مثبت است و در غیر این

خودهمبستگیو درونزایی میباشند ( .)28مدل ARDLتعمیم

صورت ضریب متغیر مذکور منفی میشود .همچنین انتظار بر

4

یافته را میتوان بصورت زیر نشان داد (:)30 ،29

آن است که با افزایش میزان مصرف انرژی ،میزان انتشار
آلودگی افزایش یابد و به عبارتی ضریب  β5مثبت باشد.
همچنین اگر عالمت ضریب  β6منفی بدست آید ،بدین مفهوم
است که با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی ،میزان انتشار گاز

1- Spurious Regression
2- Augmented Dickey Fuller
3- Autoregressive Distributed Lag Model
4- Augmented ARDL (Developed by Pesaran and
Pesaran (1997) and Pesaran and Shin (1998)).
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k
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L j yt  yt  j

() 3

 ( L, p) yt   0   i ( L, qi) xit  ut , i  1,2,..., k

بنابراین:

i 1

که در آن   0عرض از مبدأ y t ،متغیر وابسته و  Lعامل وقفه
میباشد که به صورت رابطه ( )4تعریف میشود:

 ( L, p)  1  1L1  ...   p Lp

()4

) i ( L, qi )  i 0  i1L  i 2 L2  ...  (iqi Lqi
r

w

f

k

n

m

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

2
ln CO2t   0   i LnCO2t i    i LnPElder
.t i    i LnPElder .t i    i LnUPt i   i LnGDPt i    i LnECt i
z

2
  i LnTt i   0 LnPElder
.t   0 LnPElder .t  0 LnUPt  0 LnGDPt   0 LnECt   0 LnTt  u1t
i 1

که در آن  r ، w ، f ، k ، n ، mو  zبه ترتیب بیانگر تعداد
وقفههای بهینه برای متغیرهای

، ln CO2t

در بلندمدت روابط زیر بین متغیرهای حاضر در مدل صادق
است:

، ln PElder .t

 ln ECt ، ln GDPt ، ln UPt ، ln P2 Elder .tو  LnTمیباشد.

CO2t  CO2t 1  ...  CO2t m , PElder .t  pElder .t 1  ...  PElder .t n , P 2 Elder .t  P 2 Elder .t 1  ...  P 2Elder .t  k ,
UPt  UPt 1  ...  UPt  f , GDPt  GDPt 1  ...  GDPt  w , ECt  ECt 1  ...  ECt r ,Tt  Tt 1  ...  Tt  z
لذا ،رابطه بلندمدت را میتوان به صورت زیر بیان نمود:
()5
LnCO2t  0  B1LnPElder .t  B2 LnP Elder .t  B3 LnUPt  B4 LnGDPt  B5 LnECt  B6 LnTt  u2t
تصحیح خطایمدل  ARDLرا میتوان به صورت رابطه ()6
وجود همگرایی بین مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی ،مبنای
2

نوشت:

استفاده از مدلهای تصحیح خطا را فراهم میکند ( .)27معادله
f

k

n

i 1

i 1

i 1

m

LnCO2t   0   i LnCO2t i    i LnPElder .t i    i LnP 2 Elder .t i   i LnUPt i

()6

i 1

z

r

w

i 1

i 1

i 1

  i LnGDPt i  LnECi i   i LnTt i  ECTt 1  u3t

بر این اساس ،مدل پویای  ARDLمیزان انتشار آلودگی به
صورت رابطه ( )5میباشد :که جزء تصحیح خطا ( ) ECTt 1
بصورت زیر میباشد:

ECTt  LnCO2t  0  1LnPElder .t _  1LnP2 Elder .t  1LnUPt  1LnGDPt  1LnECt  1LnTt
  

()7

در رابطه (  ،)6عملگر اولین تفاضل بوده و ،  i ،  i ،  i





همکاران ( )2001به منظور بررسی وجود رابطه بلندمدت میان
1

  ،  ،  iو  ضرایب برآورد شده از معادله ()5

متغیرها از رهیافت آزمون کرانه (باند تست) استفاده کردند

میباشند  .نیز ضریبجزء تصحیح خطا میباشد که سرعت

( .)31روش آزمون کرانه  ARDLبر اساس تخمین  OLSیک

تعدیل را اندازهگیری میکند .برای تخمین رابطه بلندمدت
میتوان از یک روش دو مرحلهای استفاده کرد .در مرحله اول

الگوی تصحیح خطای نامقید ( 2)UECMبرای تحلیل هم-
جمعی بنا شده است .الگوی تصحیح خطای نامقید مدل

وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل که به وسیله
تئوری بیان میشود ،مورد بررسی قرار میگیرد Pesaran .و

1- Bounds Test
2- Unrestricted Error Correction Model
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 ARDLمستخرج از رابطه ( ،)3به صورت معادله ( )8نوشته
میشود.
P 1

P 1

P 1

P 1

P 1

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

LnCO2t   0   i LnCO2t i   i LnPElder .t i    i LnUPt i    i LnGDPt i   i LnECt i

()8

P 1

 i LnTt i  1 LnCO2t 1   2 LnPElder .t 1   3 LnUPt 1   4 LnGDPt 1   5 LnECt 1   6 LnTt 1  u3t
i 1

که در آن ∆ عملگر تفاضل مرتبه اول و  Pنیز تعداد وقفه بهینه

قرار گیرد ،رهیافت آزمون کرانه قادر به تعیین وجود یا عدم

است .مطابق مطالعه  Pesaranو همکاران ( ،)2001برای انجام

وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها نمیباشد (.)32

آزمون کرانه ،باید از آزمون ضرایب ( Waldآماره )Fبرای
بررسی معنیداری سطوح با وقفه متغیرها در الگوی تصحیح

يافتهها

خطای نامقید استفاده شود.

به منظور بررسی اثر سالخوردگی جمعیت و رشد شهرنشینی بر

در این حالت آزمون معنیداری مشترک برای فرض صفر ،یعنی

آلودگی هوا در ایران ،ابتدا ایستایی متغیرها مورد آزمون قرار

عدم وجود همجمعی ،از طریق صفر قرار دادن تمام متغیرها با

گرفت که نتایج آن در جدول ( )1آورده شده است .نتایج

یک وقفه در سطح ،استفاده میشود.

ایستایی بر اساس آزمون  ADFدر جدول ( )1نشان میدهد که

H0 : 1   2  3   4  5   6  0

تفاضل مرتبه اول متغیرهای سرانه انتشار دیاکسید کربن،

بنابراین آماره  Fبرای فرضیه صفر به این صورت است که آیا

سرانه تولید ناخالص داخلی ایستا بوده و سه متغیر سالخوردگی

تمام ضرایب بلندمدت به صورت مشترک برابر صفر هستند یا

جمعیت ،رشد جمعیت شهرنشین و مصرف سرانه انرژی در

خیر .در واقع دراین مرحله ،بر اساس سطوح معنیداری مرسوم

سطح ایستا میباشد .ایستایی تمامی متغیرها در وضعیت با

( 5% ،1%و  ،)%10آماره  Fمحاسباتی ،با مقادیر بحرانی که در

عرض از مبدأ و روند به دست آمده است.

جدول  Pesaranو همکاران ( ،)2001ارایه شده است ،مقایسه

بر اساس نتایج آزمون ایستایی ،با توجه به وجود توأم

میشود .اگر آماره  Fمحاسباتی ،بیشتر از کرانه باالیی مقادیر

متغیرهای ایستا در سطح و متغیرهایی که پس از انجام یکبار

بحرانی باشد ،آنگاه فرضیه صفر مبنی بر عدم همجمعی رد می

تفاضلگیری ایستا میشوند ،از تحلیل همجمعی موسوم به

شود .اگر آماره  Fتخمین زده شده کمتر از کرانه پایینی مقادیر

روش خود توضیحی با وقفههای گسترده ( )ARDLاستفاده

بحرانی باشد ،فرضیه صفر مبنی بر عدم همجمعی ،نمیتواند رد

شده است.

شود .در نهایت اگر آماره  Fمحاسباتی بین کرانه باالیی و پایینی
جدول  -1نتايج آزمون ايستايی
Table 1. The results of variables stationary

عنوان

آماره ADF

وضعيت

وضعيت عرض از مبداء و روند

ايستايی
)I(1

با عرض از مبدأ و روند
با عرض از مبدأ و روند

سرانه انتشار دیاکسید کربن

***-5/202

سالخوردگی جمعیت

**-3/965

)I(0

رشد جمعیت شهرنشین

*-3/294

)I(0

با عرض از مبدأ و روند

تولید ناخالص داخلی سرانه

**-3/757

)I(1

با عرض از مبدأ و روند

مصرف سرانه انرژی

*-3/282

)I(0

با عرض از مبدأ و روند

مﺄخذ :یافتههای تحقیق (** ،* )1396و *** به ترتیب معنیداری در سطح  5 ،10و  1درصد میباشد.
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همانطور که در قسمت روش و تحقیق بیان شد ،بـرای بررسـی

محاسباتی برای مدل غیر خطی (درجه دو) ،حدود  5/9به دست

وجود رابطه بلندمدت از آزمون کرانه استفاده میشود که نتـایج

آمده است و این مقدار بزرگتر از مقـدار کرانـه بـاال ( )5/23در

این آزمون برای فرمهای خطی و درجه دو مدل انتشار آلـودگی

سطوح معنیداری  99درصد است ،لذا فرضیه صـفر رد و وجـود

در جدول ( ) 2ارایـه شـده اسـت .بـا توجـه بـه اینکـه آمـاره F

رابطه بلندمدت در میان متغیرها تﺄیید میشود.

جدول -2بررسی وجود رابطه بلندمدت (آزمون کرانه)
)Table 2. Examination of long-term relationship (Bound Test

 Fمحاسباتی

مدل

***5/888

F( LnPElder, LnP2Elder, LnUP, LnGDP, LnEC)=LnCO2

***5/860

F(LnPElder, LnUP, LnGDP, LnEC)=LnCO2

مﺄخذ :یافتههای تحقیق ()1396

درجه دو
خطی

*** ،و *** به ترتیب معنیداری در سطح  5 ،10و  1درصد میباشد.

همچنین نتایج جدول ( )2نشان میدهد که فرم خطی مدل

با توجه به یافتههای جدول ( )3مبنی بـر معنـیداری و عالمـت

انتشار آلودگی در سطح معنیداری یک درصد بر حسب آزمون

متغیرهای سالخوردگی جمعیت و توان دوم آن ،میتوان به این

کرانه ،دارای رابطه بلندمدت است .اما با توجه به اینکه فرم

نتیجه دست یافت که یک رابطهی  Uوارون میان سرانه آلودگی

درجه دوم مدل انتشار آلودگی ،فرم خطی را نیز در بر میگیرد،

ناشی از انتشار دیاکسـید کـربن و سـالخـوردگی جمعیـت در

در این مطالعه از فرم درجه دوم استفاده شد .به عبارت دیگر

ایران وجود دارد .بر این اساس در بلندمدت ،بـا افـزایش نسـبت

زمانی که تنها ضریب توان دوم متغیر سالخوردگی جمعیت

افراد مسن به کل جمعیت ،میزان آلودگی هوا افزایش مـییابـد،

اختالف معنیداری با صفر نداشته باشد ،فرم درجه دوم به فرم

اما در نهایت روندی نزولی پیدا می کند.

خطی انتشار آلودگی تبدیل میشود .در ادامه یافتههای حاصل
از برآورد بلندمدت حاصل از اثر سالخوردگی جمعیت و
رشدشهرنشینی بر آلودگی زیست محیطی در ایران در جداول
( )3ارائه شده است.
جدول -3نتايج اثرات بلندمدت سالخوردگی جمعيت و شهرنشينی بر آلودگی هوا در ايران
Table 3. The results of Long-term effects of elderly population and urbanization on air pollution in Iran

خطای معيار

 tآماره

احتمال

***

1/891

5/373

0/000

***

0/678

-4/661

0/000

***

0/611

5/007

0/000

*

0/061

1/934

0/063

مصرف سرانه انرژی

**0/379

0/175

2/155

0/039

پیشرفت تکنولوژی

*0/035

0/019

1/819

0/079

***-19/868

2/118

-9/376

0/000

ضرايب

متغير
سالخوردگی جمعیت
توان دوم سالخوردگی جمعیت
رشد جمعیت شهرنشین
سرانه تولید ناخالص داخلی

عرض از مبدأ
مﺄخذ :یافتههای تحقیق ()1396

10/161
-3/164
3/060

0/118

* ** ،و *** به ترتیب معنیداری در سطح  5 ،10و  1درصد میباشد.
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همچنین نتایج جدول ( )3نشان میدهد که با رشد جمعیت

توسعه اقتصادی کشور با مخاطرات زیستمحیطی ناشی از

شهری در ایران ،سرانه آلودگی هوا افزایش مییابد .به طوری که

انتشار آلودگی همراه است.

با یک درصد افزایش در این شاخص ،انتظار میرود سرانه انتشار

استفاده از متغیر مصرف انرژی در این مطالعه به این دلیل است

دیاکسید کربن در بلندمدت حدود  3درصد افزایش یابد.

که شاخصی مناسب برای سطح به کارگیری از سوختهای

بنابراین با افـزایش شهرنـشینی تقاضا برای اسـتفاده از

فسیلی است .مطابق نتایج جدول ( )3اثر این متغیر در سطح

زیرساختها ،حمل و نقل و انرژی طوری افـزایش مییابد که

باالیی از اهمیت آماری برخوردار است و ضریب آن نیز درخور

باعث افزایش آلودگی محیط زیست و به ویژه آلودگی هوا می-

توجه است .به طوری که انتظار میرود باافزایش سرانه مصرف

شود.

انرژی به میزان  10درصد ،سرانه انتشار آلودگی در بلندمدت

نتایج حاکی از آن است که سرانه تولید ناخالص داخلی تاثیری

حدود  3/8درصد افزایش یابد .همچنین ضریب پیشرفت

مثبت بر سرانه انتشار آلودگی دارد .اثر این متغیر در سطح

تکنولوژی نیز در بلندمدت مثبت و معنیدار است و با پیشرفت

باالیی از اهمیت آماری برخوردار است ،به طوری که با افزایش

تکنولوژی ،میزان آلودگی هوا افزایش مییابد .البته تاثیر این

 10درصدی این شاخص ،انتظار میرود سرانه انتشار دیاکسید

متغیر در مقایسه با سایر متغیرها کمتر است .با توجه به نتایج

کربن در بلندمدت حدود  1/2درصد افزایش یابد .بنابراین روند

جدول ( ،)3میتوان مدل بلندمدت مطالعه را بهصورت معادله

افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و به بیان دیگر روند رشد و

زیر بیان نمود:

نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا در جدول ( )4ارایه شده است.

رشد جمعیت شهری در کوتاهمدت ،سرانه انتشار آلودگی را

الزم به توضیح است که کلیه پارامترهای مدل تصحیح خطا در

افزایش میدهد .همچنین مصرف انرژی نیز در کوتاه مدت رابطه

جدول ( )4به شکل تفاضل مرتبه اول میباشند .مطابق نتایج

مثبت و معنیداری با آلودگی هوا دارد .مقدار ضریب متغیر

این جدول ،رابطه سالخوردگی جمعیت و آلودگی هوا در کوتاه-

پیشرفت تکنولوژی در سطح پایینی قرار دارد و ازلحاظ آماری

مدت همانند رابطه بلندمدت ،بصورت  Uوارون است.

معنیدار نیست.

جدول -4نتايج برآورد الگوی تصحيح خطای اثر سالخوردگی جمعيت و رشد شهرنشينی بر انتشار آلودگی در ايران
Table 4. The results of estimating error correction effects of elderly population and urbanization on air pollution
in Iran

متغير
سرانه انتشار دیاکسید کربن با یک وقفه
سرانه انتشار دیاکسید کربن با دو وقفه

ضرايب

توان دوم سالخوردگی جمعیت

سرانه تولید ناخالص داخلی با یک وقفه
مصرف سرانه انرژی
پیشرفت تکنولوژی
جمله تصحیح خطا

*

0/148

0/300

سالخوردگی جمعیت

سرانه تولید ناخالص داخلی

***

0/154

4/463

0/001

0/687
***

رشد جمعیت شهرنشین

خطای معيار

آماره t

احتمال

2/015

0/053

12/585

2/736

4/599

0/000

***-3/918

0/961

-4/075

0/000

***

1/243

*

0/073

3/790

0/129
**

-0/155

**

0/469

0/043
***

-1/238

0/067

3/047
1/770
-2/302

0/005
0/087
0/028

0/203

2/310

0/028

0/029

1/513

0/141

0/215

-5/745

0/000
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*** ،و *** به ترتیب معنیداری در سطح  5 ،10و  1درصد میباشد.

ضریب جمله تصحیح خطا مطابق نتایج جدول ( )4نشان

با توجه به نمودار ترسیمی تقعر این منحنی در نقطه 4/97

دهندهی وجود رابطهی بلندمدت معنادار بین متغیرهای الگو

درصد است .از این رو انتظار میرود در ابتدا با افزایش درصد

است .این ضریب درسطح احتمال 1درصد معنیدار و دارای

جمعیت سالخوردگی به کل جمعیت ،سرانه انتشار آلودگی

عالمت منفی است .به طوری که انتظار میرود در هر دوره

افزایش یابد .این وضعیت تا قبل از مرز جمعیت  4/97درصد،

حدود  1/23درصد انحراف رابطهی کوتاهمدت از مسیر

ادامه دارد و پس از آن انتظار میرود سرانه انتشار آلودگی

بلندمدت ،تعدیل شود .بر این اساس اثر یک شوک بر متغیر

کاهش پیدا کند.

انتشار آلودگی در کوتاهمدت کمی کمتر از یک دوره زمان

همچنین در کوتاهمدت یک رابطه  Uشکل برعکس میان

بهطول خواهد انجامید و پس از آن رابطهی کوتاهمدت نیز در

سالخوردگی جمعیت و انتشار آلودگی وجود دارد .که تقعر این

مسیر رابطهی بلندمدت قرار خواهد گرفت.

منحنی در مرز سالخوردگی جمعیت  4/98درصد است .از این

در نمودار ( )1رابطهی بلندمدت میان انتشار آلودگی و

رو انتظار میرود که در ابتدا با افزایش درصد جمعیت

سال خوردگی جمعیت در ایران اریه شده است .البته در این

سالخوردگی در کوتاهمدت سرانهانتشار آلودگی افزایش یابد.

نمودار مقادیر به صورت لگاریتم طبیعی میباشند .همان طور

این وضعیت تا قبل از مرز رشد  4/98درصد ،ادامه دارد و پس از

که مشاهده میشود یک رابطه  Uشکل برعکس میان

آن انتظار میرود که سرانه انتشار آلودگی کاهش پیدا کند.

سالخوردگی جمعیت و انتشار آلودگی وجود دارد.

نمودار -1رابطهی بلندمدت ميان سالخوردگی جمعيت و سرانه انتشار دیاکسيد کربن در ايران
Diagram1. Long-term relationship between elderly population and per capita carbon dioxide
emissions in Iran
مﺄخذ :یافتههای تحقیق ()1396

برای بررسی پایداری ضرایب مدل از آزمون مجموع تجمعی

برآورد ی پایدار بوده و ضرایب برآورد شده در مطالعه با اطمینان

جمالت پسماند ( 1)CUSUMاستفاده شد .نتایج این آزمون

 95پایداری هستند.

در سطح  5درصد در نمودار ( )2نشان داده شده است .بدلیل
عدم خروج نمودار مجموع تجمعی جمالت پسماند از دو خط-
چین بحرانی که نشاندهنده معنیداری در سطح اطمینان 95
درصد است ،ثبات ساختاری در مدل وجود دارد .در نتیجه مدل

1- Cumulative Sum of Recursive Residual

اثر سال خوردگی جمعيت بر آلودگی ....
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نمودار  -2آزمون پايداری ضرايب
Diagram 2. Stability test coefficients
مﺄخذ :یافتههای تحقیق()1396

بحث و نتيجهگيری
در این پژوهش اثر سالخوردگی جمعیت ،رشد شهرنشینی،

میشود .لذا پیشنهاد میشود دولت برنامههای خود را با در نظر

رشد اقتصادی ،مصرف انرژی و پیشرفت تکنولوژی بر آلودگی

گرفتن مسایل زیست محیطی و بویژه آلودگی هوا طراحی نماید.

هوا در ایران موردارزیابی قرار گرفت .برای آلودگی هوا از شاخص

ضریب مصرف انرژی نیز در کوتاهمدت و بلندمدت مثبت و

سرانه انتشار دیاکسید کربن استفاده شد .نتایج پژوهش نشان

معنی دار است و با افزایش این شاخص ،آلودگی هوا نیز افزایش

میدهد که در هر دو حالت کوتاهمدت و بلندمدت رابطه U

مییابد .بر این اساس پیشنهاد میشود از منابع انرژی تجدید

شکل برعکس میان سالخوردگی جمعیت و سرانه انتشار

پذیر و سوختهای غیر فسیلی که آلودگی کمتری ایجاد

آلودگی وجود دارد .به عبارتی با عبور از مرز  5درصدی جمعیت

مینمایند ،بهعنوان جایگزین سوختهای فسیلی استفاده شود.

سالخورده کشور ،سرانه انتشار دیاکسید کربن کاهش مییابد.

ضریب پیشرفت تکنولوژی نیز در بلندمدت مثبت و معنیدار

در خصوص اثر شهرنشینی میتوان گفت که افزایش نسبت

است و با پیشرفت تکنولوژی ،میزان آلودگی هوا در ایران

جمعیت شهرنشین در دو حالت کوتاهمدت و بلندمدت منجر به

افزایش مییابد .لذا پیشنهاد میشود که تا حد امکان از

افزایش آلودگی هوا میشود .با توجه به اینکه ضریب شهرنشینی

تکنولوژیهای پاک و دوستدار طبیعت استفاده شود.

دارای بیشترین اثرگذاری در آلودگی هوا است ( 3/06در
بلندمدت) ،میبایست تمهیداتی از جانب سیاستگزاران اتخاذ
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