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چکیده
 برای دستیابی به رشد اقتصادی توأم با، از اینرو. نابودی جنگل و بیابانزایی از مهمترین مسائل کشورهای جهان است،امروزه تخریب محیطزیست
 در این مطالعه تاثیر گسترش. الزم است به گسترش شهرنشینی بعنوان یکی از عوامل اصلی تخریب محیطزیست توجه بیشتری شود،حفظ محیطزیست
شهرنشینی بر آلودگی زیست محیطی با استفاده از داده های بانک جهانی برای دو گروه از کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه از جمله ایران در سال
 بدین منظور با استفاده از مدل پانل با اثرات تصادفی در روش دادههای تابلویی و به کمک نرم افزار. مورد بررسی قرار گرفت2006-2015 های
 تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی، رابطه میان انتشار گاز دیاکسیدکربن به عنوان شاخص تخریب محیطزیست با رشد شهرنشینیEviews 10
 درنتیجه سیاستگذاران و. نتایج نشان داد که عالمت ضرایب تجربی مطابق با مبانی نظری و از نظر آماری نیز معنیدار است.مورد آزمون قرار گرفت
 جلوگیری از تخریب محیطزیست را مورد توجه قرار داده و مصرف صحیح انرژی را دراولویت،برنامهریزان شهری در فرایند گسترش شهرنشینی الزم است
.قرار دهند
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Abstract
Environmental degradation is undesired result of human actions and economic activities in the world
today. It is one of the most important global issues that human societies, whether developed or
developing countries are confronted with it. Therefore, countries need to focus on urban development
in order to achieve continuous growth with environmental protection. In this study, the impact of
urbanization on environmental pollution was investigated for 19 countries from 19 developed and
developing countries including Iran, in 2006-2015.The data were extracted from the World Bank. For
this purpose, by using the panel data method in Eviews software version 10, the relationship between
carbon dioxide emissions as an environmental degradation index with urban growth, GDP per capita
and energy consumption were tested. The results of the research indicate that, the sign of the coefficients
is in accordance with the expected theoretical bases and are statistically significant. As a result, it is
suggested that environmental projects should be taken into consideration by policymakers in order to
reduce environmental waste in the urbanization process, and adopt policies to respond to urban demand,
which in turn It will cause energy to be consumed correctly.
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 .1مقدمه
یکی از ویژگیهای عصر ما شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها و
به پیروی از آن ،توسعه شهرهای کوچک و بزرگ است .تا سال ،1900
از هر هشت نفر تنها یک نفر در مناطق شهری زندگی میکرده است.
اما قرن بیستم نیمی از جمعیت جهان شهرنشین شده است که دو
سوم آن در جهان سوم زندگی میکنند(.حسینی و همکاران.)1394 ،
بیش از نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی میکنند ،پیش-
بینی شده است که  66درصد از جمعیت جهان در سال  2050در مناطق
شهری زندگی خواهد کرد (سازمان ملل متحد .)2014 ،به موازات این
افزایش جمعیت و شهرنشینی همواره مسایل و مشکالت جدیدی ببار
خواهد آورد که از مهمترین آنها مشکالت زیستمحیطی است .این
مسئله از اساسیترین مسائل شهرهای امروزی و حاصل تعارض و
تقابل آنها با محیط طبیعی است؛ چرا که توسعهی شهری ناگزیر با
تسلط ساختمانها ،صنایع ،حملونقل و فعالیتهای اقتصادی بر
فضاهای طبیعی همراه است و این تسلط به مرور زمان به شکل
چیرگی شهر بر طبیعت تغییر یافته است و زمینهساز آلودگیهای
گسترده شهری میشود .نتیجهی این روند عدم تعادل و ناسازگاری
میان انسان و طبیعت و به هم خوردن روابط اکوسیستم طیعی خواهد
بود .با گسترش شهرها ،مظاهر و ارزشهای محیط طبیعی در معرض
نابودی و فرسایش بیشتر قرار گرفته و شهرنشینان از جاذبههای طبیعی
محروم شدهاند ودر نتیجه مشکالت روانی و اجتماعی نمود یافته است.
تمرکز جمعیت در شهرها و مناطق حاشیه ای شهرها و عدم تناسب
بین رشد خدمات و زیر بناهای شهری را به مکان های غیر بهداشتی
و آلوده تبدیل و با مشکالت دفع فاضالب و زباله ،عدم تأمین آب
آشامیدنی سالم و بهداشتی و  ...روبهرو ساخته است (فیروز بخت و
همکاران .)1390 ،اهمیت بررسی ارتباط میان شاخص آلودگی محیط
زیست با نرخ شهرنشینی برای پی بردن به نوع و شدت روابط بین
آنها ،برای اعمال سیاستهای مناسب جهت کاهش آلودگی حائز
اهمیت است .براین اساس ،این مقاله به بررسی اثر شهرنشینی بر
تخریب محیطزیست طی دوره  2006-2015میپردازد .تمایز این
پژوهش با پژوهشهای پیشین بررسی رابطه بین این دو متغیر برای
مجموعهای از کشورهای درحال توسعه و توسعهیافته به روش panel
 dataو مقایسه نتایج آن میباشد .فرضیهی پژوهش نیز وجود تاثیر
مثبت شهرنشینی بر انتشار دیاکسیدکربن میباشد .در مورد رابطه بین
رشد جمعیت شهرنشین و آلودگی محیطزیست دو دیدگاه متفاوت وجود
دارد .دیدگاه نخست اشاره میکند که افزایش جمعیت شهری بر
آلودگی محیطزیست تأثیر مثبت دارد زیرا با افزایش شهرنشینی استفاده
از زیرساختها ،حملونقل ،انرژی و در نهایت ،انتشار آلودگی افزایش
مییابد .افزون بر این ،انتقال از کشاورزی به صنعت نیز بر افزایش
آلودگی محیطزیست میافزاید .بر اساس این دیدگاه رشد اقتصادی،
مصرف انرژی و شهرنشینی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر آلودگی
و تغییرات اقلیم مطرح است (فالحی و حکمتی .)1392 ،البته این دیدگاه
بیشتر در کشورهای درحالتوسعه نمایان است واز موضوعات مد نظر

این مطالعه نیز میباشد .اما دیدگاه دوم تأکید میکند که با روند
گسترش شهرنشینی ،زمینه بهرهگیری از صرفههای ناشی از مقیاس
در استفاده از منابع ایجاد میشود و باعث خواهد شد تا انرژی در
شهرها نسبت به روستاها به صورت کاراتر مصرف شود .همچنین ،بر
اساس این دیدگاه چنانچه شهرها دارای مدیریت صحیح و کارآمد بوده
و دسترسی جمعیت شهرنشین به تکنولوژیهای پاك و دوستدار
طبیعت امکانپذیر باشد ،میتوان انتظار داشت که گسترش شهرنشینی
موجب کاهش سرانه انتشار آلودگی شود .بنابراین رابطه بین رشد
جمعیت شهری با مقدار آلودگی محیطزیست میتواند مثبت یا منفی
باشد(جونز ، 1991 ،1الم 2و همکاران .)2007 ،این دیدگاه نیز جزء
اهداف این مطالعه بوده وغالبا در کشورهای توسعهیافته مصداق دارد.
مهمترین آالینده های هوا منواکسیدکربن ،اکسیدهای نیتروژن،
هیدروکربنها ،اکسیدهای گوگرد ،دیاکسیدکربن ،ذرات معلق در هوا
و ازن هستند .گاز دیاکسیدکربن از مهمترین گازهایی است که منجر
به تغییرات آبوهوایی و گرمایش کرهی زمین شده است .به همین
دلیل ،به عنوان آلودگی فرامرزی معروف است .همچنین ،حدود 60
درصد از آثار گازهای گلخانهای ناشی از انتشار دیاکسیدکربن است.
این گاز در میان دیگر گازها سهم باالیی در ایجاد آلودگی هوا دارد .از
طرفی ،جریان صنعتی شدن منجر به بهرهبرداری فشرده از سوختهای
سنگوارهای شدهاند و موجب آزاد شدن حجم قابل توجهی از گاز دی-
اکسید به اتمسفر میشوند ،به این دالیل CO2 ،به عنوان متغیر
وابسته انتخاب شده است (فطرس و همکاران .) 1390 ،شهرها مانند
موتورهای رشد اقتصادی عمل میکنند اما از سوی دیگر شهرنشینی
منجر به نابودی محیطزیست میشود .روند شهرسازی باعث نابودی
جنگل و بیابانزایی میشود که به محیطزیست ما آسیب میرساند .از
دست دادن تنوع زیستی نتیجه دیگری از شهرنشینی است که برای
محیط زیست ما مضر است .عالوه بر این شهرنشینی مسئول گرمایش
ناشی از گازهای گلخانهای است که مهمترین مسئله در سالهای اخیر
در سراسر جهان است ،دی اکسید کربن  CO2به عنوان مهمترین
عامل در گرمایش جهانی محسوب میشود .در طول  50سال گذشته
انتشار گاز  CO2به طور چشمگیری افزایش یافته است که به طور
عمده استفاده از سوختهای فسیلی مانند ذغالسنگ ،نفت و گاز مسئول
آن است .اما این سوختهای فسیلی منبع اصلی تولید برق ،فعالیتهای
تولیدی ،حملونقل و مصرف کاالها و خدمات هستند که به طور مستقیم
با رشد اقتصادی ارتباط دارند .با توجه به روند شهرسازی ،تقاضا برای
مصرف انرژی و به دنبال آن میزان انتشار  CO2به میزان قابل توجهی
افزایش مییابد تا نیازهای بیشتر شهری را برآورده کند ،که به نوبه خود
سبب تخریب محیطزیست میشود .بنابراین ،این موضوع نگرانی
سیاستمداران است که چگونه فرآیند شهرسازی و میزان انتشار CO2
برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی را در آینده کنترل کنند (گیرارد3
و همکاران.)2003 ،درخصوص عوامل مؤثر بر آلودگی و تخریب
محیطزیست مطالعاتی در خارج و داخل انجام شده است .در این بخش،
به عمدهترین آنها اشاره میشود :نیمور وکول )2004(4در مطالعه خود
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تحت عنوان بررسی تأثیر عوامل جمعیت شناختی بر آلودگی هوا رابطهی
مثبت بین شهرنشینی و انتشار  CO2را با بررسی دادههای  86کشور
در دوره زمانی سال های  1975تا  1998پیدا میکنند .فنگ والتاز1
( )2006در مطالعهی خود با استفاده از آمار پنج ناحیه از کانادا برای
دوره  1970تا  2000و با در نظر گرفتن جمعیت و تکنولوژی به عنوان
متغیرهای توضیحی ،به این نتیجه رسیدند که  GDPسرانه با CO2
رابطه ندارد ،بلکه  CO2یک رابطه ی کوهانی شکل با جمعیت و
تکنولوژی دارد .آلم و همکاران( )2007در مطالعهی خود به بررسی
تأثیر عوامل تعیین کنندهی آلودگی محیطزیست در پاکستان طی سال-
های 1971-2005پرداختهاند .یافتههای اصلی این تحقیق نشان داد
افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و شدت استفاده از انرژی
باعث افزایش آلودگی محیطزیست (انتشار گاز دیاکسیدکربن) شده
است .وانگ و همکاران )2013( 2اثر رشد شهرنشینی و جمعیت را بر
مقدار انتشار گاز  CO2در شهر گوانگ دونگ چین مورد بررسی
قراردادند .نتایج مطالعه نشان داد که رشد جمعیت بیشترین تأثیر را بر
مقدار انتشار گاز دیاکسیدکربن دارد .با این حال ،رشد شهرنشینی نیز
رابطهای مثبت و معنیدار با انتشار این گاز دارد.آروری و همکاران3
( )2014به بررسی منحنی کوزنتس زیست محیطی برای کشور تایلند
در دوره زمانی  1971تا  2010پرداختند .نتایج مطالعه آنها نشان داد
که یک رابطه بلندمدت میان رشد اقتصادی ،مصرف انرژی ،باز بودن
تجارت ،شهرنشینی و آلودگی وجود دارد و منحنی کوزنتس مورد تأیید
قرار گرفته است .شا هباز وهمکاران )2014(4رابطه رشد اقتصادی و
شهرنشینی را بر مقدار انتشار گاز  CO2در کشور امارات متحده عربی
مورد بررسی قرار دادند .نتایج مطالعه نشان دادند که یک رابطه مثبت
و معنیدار میان رشد شهرنشینی و انتشار گاز  CO2وجود دارد .بگوم
و همکاران )2015( 5به بررسی اثرات پویا از رشد تولید ناخالص داخلی،
مصرف انرژی و رشد جمعیت بر تولید انتشار  CO2برای کشور مالزی
پرداختند .نتایج مطالعه آنها نشان داد فرضیه محیطزیستی کوزنتس
مورد تأیید قرار نگرفته است .وانگ و همکاران در سال  2015از داده
های پانل کشورهای عضو اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی در
دوره  1980تا  2009استفاده کردند و دریافتند که افزایش یک درصدی
جمعیت شهری باعث افزایش  0/2درصدی انتشار کربن میشود .زانگ
6و همکاران ( )2015اثر شهرنشینی بر مقدار انتشار گاز دیاکسیدکربن
در شهر پکن کشور چین را با استفاده از رهیافت  ARDLمورد
بررسی قرار دادند .نتایج مطالعه نشان دادند که شهرنشینی در کوتاه و
بلندمدت اثر مثبت و معنیداری بر انتشار گاز  CO2دارد .اعظم وخان7
( )2016تالش کردند تا اثرات شهرنشینی و برخی دیگر از متغیرهای
توضیحی راجع به تخریب محیطزیست توسط انتشار دیاکسیدکربن را
برای چهار کشور آسیای جنوبی بررسی کنند .آنها از روش حداقل
مربعات معمولی برای دوره زمانی  1982تا  2013استفاده کردند و
دریافتهاند که تأثیر شهرنشینی بر تخریب محیطزیست به طور قابل
توجهی برای بنگالدش و هند منفی و برای سریالنکا و پاکستان مثبت

است .پناهی و همکاران ( )1394در مطالعه خود تحت عنوان بررسی
تاثیر شهرنشینی بر انتشار دیاکسیدکربن در کشورهای عضو سازمان
کنفرانس اسالمی با استفاده از رهیافت پنل دیتا و کاربرد مدل
 STIRPATبرای سالهای  2000تا  2010و با  43کشور منتخب
از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی به این نتیجه رسیدند که
یک درصد افزایش در متغیرهای شهرنشینی ،تولید ناخالص داخلی و
شدت انرژی به ترتیب باعث افزایش  0/74 ،0/57و  0/55درصد در
انتشار گاز دیاکسیدکربن میشود .فطرس وهمکاران ( )1390با
استفاده از روشهای اقتصادسنجی ،از جمله رویکرد یوهانسن-
یوسیلیوس ،به بررسی آثار متغیرهای تولید ناخالص داخلی ،شهرنشینی،
جمعیت و شدت انرژی بر روی آلودگی هوا در طی دورهی  1346تا
 1385در ایران پرداختند .نتایج بدست آمده ،مبین تأثیر مثبت و معنادار
متغیرهای شدت انرژی ،رشد شهرنشینی و جمعیت بر انتشار گاز دی
اکسیدکربن بوده است همچنین ازیافتههای دیگر تحقیق ،تأیید فرضیه
منحنی زیستمحیطی کوزنتس در ایران برای دورهی مورد بررسی
است .به این معنی که رشد اقتصادی در ابتدا (از جمله با افزایش
مصرف انرژی( باعث افزایش آلودگی هوا شده است ،اما با تداوم رشد
از جمله بهبود روشهای استفاده از انرژی موجب شده ،کاهش شدت
انرژی را در پی داشته و میزان آلودگی هوا به آهستگی رو به نقصان
برود .طرازکارو همکاران ( )2017با استفاده از رهیافت خودرگرسیون با
وقفه های گسترده ( )ARDLتاثیر توسعه اقتصادی و گسترش
شهرنشینی بر آلودگی زیست محیطی در ایران در سالهای  1350تا
 1392مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج مطالعه رابطه  Uوارون میان
گسترش شهرنشینی و انتشار آلودگی را نشان داده است همچنین با
افزایش  10درصد در درآمد سرانه ،مقدار انتشار سرانه آلودگی در
بلندمدت  8/5درصد و در کوتاهمدت حدود  7درصد افزایش یافته و با
 10درصد افزایش در مصرف سرانه انرژی انتظار می رود که سرانه
انتشار  CO2در بلندمدت  4/5درصد و در کوتاه مدت حدود  4درصد
افزایش مییاد .در نهایت ،آزاد سازی تجاری در کوتاهمدت ،تأثیری
مثبت بر سرانه انتشار آلودگی داشته ،اما در بلندمدت اثر معنیدار نداشته
است .حکمتی فرید وهمکاران( )1396در مقاله خود تحت عنوان بررسی
اثرات گردشگری بر آلودگی محیطزیست در ایران با استفاده الگوی
اقتصاد سنجی خودرگرسیون با وقفههای توزیعی ( )ARDLرهیافت
آزمون کرانهها طی دورهی زمانی 1358تا  1392به این نتیجه رسیدند
که در بلندمدت ،افزایش رشد اقتصادی ،مصرف انرژی و جمعیت اثر
مثبت و معنیدار بر انتشار دیاکسیدکربن دارند و همچنین متغیر
گردشگری اثر مثبت و معنیدار بر انتشار گاز دیاکسیدکربن دارد و
آزمون کرانهها خودرگرسیون با وقفههای توزیعی رابطه بلندمدت را
میان متغیرهای مورد بررسی تأیید مینماید .فطرس ومعبودی()1390
با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی یامادو -تودا ،وجود و جهت علیت
بین مصرف انرژی ،شهرنشینی ،رشد اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن
را برای ایران در دوره  1350تا  1385بررسی کردهاند .نتایج بررسی

1

5

2

6

 Feng, 2006و Lantz
Wang et al, 2013
3
Arouriet al, 2014
4
Shahbaz et al, 2014

Begum, et al, 2015
Zhang et al 2015
7
Azam and khan, 2016
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ایشان نشان میدهد که رابطهای علی از مصرف انرژی ،شهرنشینی و
تولید ناخالص داخلی به نشر دیاکسیدکربن در ایران یافت میشود.
همچنین ،رابطهای علی از مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی وجود
دارد و جمعیت شهرنشین نیز اثری مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد.
ایشان براساس روابط علی فوق ،با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر
نامرتبط ،ارتباط بین نشر دیاکسیدکربن ،مصرف انرژی ،جمعیت
شهرنشین و تولید ناخالص داخلی بررسی کردهاند .نتایج برآورد آنها
نشان داد که فرضیه کوهانی شکل در مورد آلودگی زیست محیطی و
تولید ناخالص داخلی در ایران صادق است .کشش نشر دیاکسیدکربن
نسبت به جمعیت شهرنشین ،مثبت و کوچکتر از واحد است .همچنین،
کشش نشر دیاکسیدکربن نسبت به مصرف انرژی ،مثبت و بزرگتر از
واحد است.

() 1

که در آن  :LnCO2لگاریتم انتشار دیاکسیدکربن (متریک تن بر
سرانه) :LnUP ،لگاریتم روند شهرنشینی LnEN ،لگاریتم مصرف
انرژی معادل کیلوگرم نفت تقسیم بر تولید ناخالص داخلی واقعی به
قیمت ثابت سال  2011و  LnGDPلگاریتم تولید ناخالص داخلی
سرانهی واقعی (بر مبنای سال پایه  )2011هستند 𝛼 ،و 𝛽 به ترتیب
عرض از مبداء و ضرایب مدل و 𝜇 جزء عامل تصادفی یا اخالل است.
 .3نتایج
برای بررسی مانایی در داده های تابلویی از آزمون ریشه واحد لوین ،لین
وچو ا(خلیل زاده وحاجی خانی )1395 ،ستفاده شد که اغلب داده ها مانا
بودندوآنهایی هم که مانا نبودند با یک وقفه مانا شدند .که نتایج آن در
جدول  1آمده است.

 .2مواد و روشها
امروزه استفاده از دادههای تابلویی در مطالعات اقتصاد سنجی گسترش
قابل مالحظهای یافته است .بطوریکه از دادههای تابلویی میتوان
برای مواردی که نمیتوان مسائل را صرفاً بصورت سری زمانی یا
برشهای مقطعی بررسی کرد ،بهره گرفت .از جمله مزایای دادههای
تابلویی میتوان به اطالعات بیشتر ،تنوع گستردهتر ،تغییرپذیری بیشتر،
همخطی کمتر ،درجه آزادی باالتر و تورش پائینتر اشاره کرد .از طرفی
نیز دادههای ترکیبی روندهای گذشته متغیرها را در بر میگیرد و از
نظر لحاظ کردن پویایی متغیرها ،اطمینان حاصل میکند (خلیل زاده
وحاجی خانی  .)1395 ،مدل مورد بررسی این مقاله براساس مطالعه
ریحان و همکاران  )2018(1میباشد که در این تحقیق با اضافه کردن
دو متغیر تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی به مدل رابطه بین
شهرنشینی و تخریب محیطزیست مورد بررسی قرار گرفته است .حوزه
تحقیق شامل کشورهای درحالتوسعه شامل  19کشور (ایران ،ترکیه،
ارمنستان ،آذربایجان ،ترکمنستان ،لبنان ،ازبکستان ،چین ،اردن ،الجزایر،
لیبی ،تونس ،پاراگوئه ،اوکراین ،پاناما ،مالدیو ،ونزوئال ،مکزیک و سری-
النکا) و کشورهای توسعهیافته شامل  19کشور (امریکا ،نروژ ،سوئیس،
استرالیا ،اتریش ،ایرلند ،ایسلند ،هنگ کنگ ،سوئد ،سنگاپور ،دانمارك،
آلمان ،کانادا ،فنالند ،نیوزلند ،ژاپن ،بلژیک ،فرانسه و هلند) میباشد و از
دادههای سری زمانی بانک جهانی برای دوره  2006تا  2015استفاده
شده است .همچنین درصد جمعیت ساکن در مناطق شهری به کل
جمعیت به عنوان روند شهرنشینی ،تولید ناخالص داخلی سرانه ی واقعی
(بر مبنای سال پایه  )2011و مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت
تقسیم بر تولید ناخالص داخلی واقعی به قیمت ثابت سال  )2011به
عنوان متغیرهای موثر بر آلودگی و انتشار گاز دیاکسیدکربن (متریک
تن بر سرانه) برای ضبط ضایعات زیستمحیطی مورد استفاده قرار
گرفته است .برای بهینهسازی آماری و به دست آوردن خواص آماری
مطلوب ،تغییرات لگاریتمی متغیرها انجام شده است .حجم وسیع دادهها
و ضرورت پردازش آنها برای برآورد آمارهای توصیفی و پارامترهای
مدل ،از دالئل استفاده از نرم افزار  Eviewsمیباشد.
فرم کلی مدل به صورت زیر میباشد:

Rayhan et al, 2018

𝛍 𝐥𝐧(𝐂𝐎𝟐 ) = 𝛂 + 𝛃𝟏 𝐥𝐧(𝐔𝐏) + 𝛃𝟐 𝐥𝐧(𝐄𝐍) + 𝛃𝟑 𝐥𝐧(𝐆𝐃𝐏) +

جدول -1آزمون ریشه واحد لوین ،لین و چو

نوع
کشورها
در حال
توسعه

توسعه
یافته

متغیر

احتمال

مقدار آماره

LnCO2
LnUP
)LnEN(-1
LnGDP
LnCO2
LnUP
)LnEN(-1
)LnGDP(-1

0/0004
0/0000
0/0000
0/0035
0/0000
0/0001
0/0017
0/0000

-3/3267
-7/7535
-7/9289
-1/8028
-4/3460
-3/8103
-2/9306
-7/5908

مأخذ :یافتههای پژوهش

با توجه به آزمون لوین ،لین و چاو متغیر انتشار دیاکسیدکربن ،روند
شهرنشنی و تولید ناخالص داخلی سرانهی واقعی برای کشورهای
درحالتوسعه و متغیر انتشار دیاکسیدکربن و روند شهرنشنی برای
کشورهای توسعهیافته زیر  5درصد بوده در نتیجه فرض صفر مبنی بر
وجود ریشه واحد رد شده و متغیرها مانا میباشد ولی متغیر مصرف
انرژی در کشورهای درحالتوسعه و متغیر مصرف انرژی و تولید ناخالص
داخلی سرانه واقعی مانا نبودند که با یک وقفه مانا شده و وارد مدل
شدند .برای تشخیص مدل مناسب از آزمونهای تشخیص مدل-F
لیمراستفاده شد نتایج آمارهی آزمون -Fلیمر داللت بر معنیدار بودن
استفاده از مدل پانل به مدل تجمیعی دارد .نتایج این آزمون در جدول
 2ارائه شده است.

1
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جدول  -2آزمون لیمر

گروه
کشورها

در حال
توسعه

توسعه
یافته

جدول ( -)5نتایج حاصل از تخمین مدل با مدل اثرات تصادفی

آزمون

احتمال

Dn

مقدار آماره

Crosssection F
Crosssection
chisquare
Crosssection F
Crosssection
chisquare

0/0000

( 124و )18

90/1106

گروه کشورها

در حال توسعه
0/0000

18

386/140

0/0000

( 399و )18

68/9159
توسعه یافته

18

0/0000

358/01

متغیر

ضریب

احتمال

آمارهی t

C
LnUP
)LnEN(-1
LnGDP
)RES(-1
C
LnUP
)LnEN(-1
)LnGDP(-1
)RES(-1

-8/3133
0/1118
0/4396
0/6047
0/9827
-7/8813
0/1336
0/2828
0/6108
0/9059

0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000

-18/7686
17/7796
14/2651
16/2217
27/4853
-14/3594
26/2410
16/2090
13/6356
40/2278

مأخذ :یافتههای پژوهش

مأخذ :یافتههای پژوهش

انتخاب مدل اثرات ثابت یااثرات تصادفی با توجه به اینکه تفاوت
در عرض از مبدا واحدهای مقطعی به طور ثابت عمل میکند یا اینکه
عملکردهای تصادفی میتوانند این اختالف بین واحدها را به طور
واضحتری بیان کنند ،از آزمون هاسمن استفادهشد .نتایج آماره آزمون
هاسمن به منظور انتخاب روش تخمین مناسب نشان میدهد که برای
تخمین مدل ،استفاده از روش با اثرات تصادفی نسبت به روش با
اثرات ثابت ،مناسبتر است .نتایج این آزمون در جدول  3ارائه شده
است.

همانطور که مالحظه میشود ،عالمت ضرایب از نظر آماری معنیدار
میباشند .به طوری که یک درصد افزایش در متغیرهای شهرنشینی،
مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی به ترتیب باعث
افزایش 0/43 ،0/11 ،و  0/60درصد در انتشار گاز دیاکسیدکربن در
کشورهای درحالتوسعه و  0/28 ،0/13و  0/61درصد در انتشار گاز
دیاکسیدکربن در کشورهای توسعهیافته میشود.
 .4بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر شهرنشینی بر انتشار دیاکسیدکربن
در منتخبی از کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته و مقایسه نتایج
برای این دو مجموعه از کشورها در فاصلهی زمانی سال های 2006
تا  2015است.بر اساس یافتههای پژوهش ،عالمت ضرایب از نظر
آماری معنیدار بودند ،به طوری که متغیر شهرنشینی ،مصرف انرژی و
تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی تاثیر مثبت و معنیداری بر انتشار
گاز دیاکسیدکربن در کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته دارد .در
تفسیر تاثیر مثبت متغیر شهرنشینی بر میزان انتشار دیاکسیدکربن
میتوان بیان نمود که چون تقاضای انرژی به علت تغییر روش زندگی
از روش سنتی به مدرن و استفاده از زیرساختها ،سیستم حملونقل
و مواد گرمازا افزایش مییابد و باعث افزایش انتشار دیاکسیدکربن
شده که منجر به تخریب محیطزیست میشود .در تفسیر تاثیر مثبت
تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی بر انتشار دیاکسیدکربن میتوان
گفت که افزایش تولید نیازمند نهادههای تولید بیشتر است و انرژی که
یکی از نهادههای تولید میباشد معموال از مصرف سوختهای
سنگوارهای مثل بنزین و گازوییل تامین میشود و باعث افزایش انتشار
دیاکسیدکربن میگردد .همچنین در رابطه با تاثیر مثبت شدت انرژی
بر میزان انتشار دیاکسیدکربن میتوان بیان کرد که مصرف بی رویه-
ی انرژی و عدم کارایی کافی در مصرف آن میتواند باعث افزایش
آلودگی زیستمحیطی از جمله انتشار گاز دیاکسیدکربن شود .بر اساس
نتایج حاصل از تخمین مدل تاثیر روند شهرنشینی و افزایش تولید
ناخالص داخلی بر آلودگی محیطزیست در دو مجموعه از کشورها نتایج
تقریبا یکسانی داشته ولی تاثیر میزان مصرف انرژی بر آلودگی محیط-
زیست در کشورهای درحالتوسعه به میزان قابل توجهی بیشتر از

جدول  -3آزمون هاسمن

گروه کشورها

احتمال

df

مقدار آماره

کشورهای درحالتوسعه
کشورهای توسعه یافته

1/0000
0/0666

3
3

0/0000
7/173

مأخذ :یافتههای پژوهش

همان طور که مالحظه شد ،نتایج آماره آزمون هاسمن داللت بر عدم
رد فرض صفر مبنی بر وجود اثر تصادفی دارد که مناسبترین روش
برای تخمین مدل در این مجموعه از دادههای تابلویی است .برای
بررسی واریانس ناهمسانی که یکی از موضوعات مهم در اقتصادسنجی
است .ولی از آنجا که مدل با روش اثرات تصادفی انتخاب شد و در این
روش به صورت پیش فرض مدل به روش  GLSبرآورد میشود مدل
با مشکل ناهمسانی واریانس مواجه نمیباشد.برای بررسی وجود
خودهمبستگی استفاده از آزمون براش-گادفری همبستگی بین جمالت
خطا بررسی شد که تایج آن در جدول  4آمده است.
جدول  -4آزمون براش-گادفری

گروه کشورها

احتمال

آماره F-statistic

در حال توسعه
توسعه یافته

0/0000
0/0000

609/2416
268/5486

مأخذ :یافتههای پژوهش

با توجه به جدول  4که نتایج آزمون ،وجود خود همبستگی را نشان
میدهد .با وارد کردن متغیرهای وقفه دار(با یک وقفه)و رفع خود
همبستگی مجددا مدل اجراگردید.که نتایج آن در جدول  5آمده است.
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متمرکز شوند ،در این راستا انرژی پایدار ،کارآمد کردن مصرف انرژی
در تولید و ارتقای تکنولوژی های تولید و توزیع انرژی ،بهینهسازی
مصرف انرژی در کشورها میتواند نقش مهمی را در به حداقل رساندن
خسارت زیستمحیطی ایفا کند همچنین گسترش آموزشهای
فرهنگی حفظ محیطزیست و فراهم کردن بسترهای مناسب و توسعه
ی روستاها میتواند بر کاهش آلودگی هوا موثر باشد.

کشورهای توسعهیافته میباشد ،که در توجیه این تاثیر میتوان گفت
کشورهای توسعهیافته در مقایسه با کشورهای درحالتوسعه از
تکنولوژیهای پیشرفتهای جهت مصرف بهینه انرژی و کنترل آلودگی
برخوردار هستند .از این رو پیشنهاد میشود به منظور پاسخگویی به
تقاضای جمعیت شهری ،سیاستگذاران باید سیاستهایی را اتخاذ کنند
که به نوبه خود باعث مصرف صحیح انرژی و در نتیجه کاهش آلودگی
زیستمحیطی خواهد شد از جمله بر روی فناوری سازگار با محیطزیست
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