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 چکیده

 از انرژی مصرف تقاضای افزایش از زیادی بخش که آنجا ازو  شده اقتصادی هایبخش سایر با بخش این تعامل موجب انرژی به روزافزون وابستگی

آلودگی هوا از اجزای سمی تشکیل شده و  .دارد همراه به را هوا شدنآلوده و ایگلخانه گازهای انتشار هاآن مصرف و شودمی تأمین فسیلی منابع
ها و در نتیجه آن شیوع انواع بیماری زیست را فرا بگیردهای آن به سالمت جدی و اثرگذاری آن مستقیم است. هرگاه آلودگی و تخریب، محیطآسیب

عنوان یکی از آلودگی هوا به بررسی رابطه میان رو، این مطالعه بهافزایش مرگ و میر و کاهش سن امید به زندگی، امری بدیهی خواهد بود. از این
وری آسیایی کشور منتخب عضو سازمان بهره 18های پانل زیست با امید به زندگی پرداخته است. به این منظور، از دادههای کیفیت محیطشاخص

(APO) ی، مغولستان، نپال، پاکستان، فیلیپین، سنگاپور، شامل بنگالدش، کامبوج، چین، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ایران، ژاپن، کره جنوبی، مالز
های بوده و مدل با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفهها تلفیقی استفاده گردید. ماهیت داده 2000-2016زمانی  سریالنکا، تایلند و ویتنام در دوره
و  38/0، 44/0ترتیب بهمصرف انرژی  و رشد اقتصادی، شهرنشینیهای متغیرآمده در بلندمدت نشان داد که دستتوزیعی پانل برآورد گردید. نتایج به

ها و شود که استفاده از تکنولوژیدار دارد. پیشنهاد میو معنی 016/3یزان به م رابطه مثبت و با متغیر امید به زندگی رابطه معکوسبر آلودگی هوا  54/0
ه در این کشورها گسترش یابد و منابع انرژی تجدیدپذیر برای کاهش آالیندگی فتیازیست با همکاری کشورهای توسعهدار محیطتجهیزات دوست

 های فسیلی گردند.زیست، جایگزین منابع سوختمحیط

  یکلیدکلمات 
 ."آلودگی هوا" ،"های توزیعی پانلروش خودرگرسیون با وقفه" ،"مصرف انرژی"

 

 مقدمه -1
مرکاز بار روی رویه مناابع طبیعای، انباشات ضاایعات و تاستخراج بی

ه را درهم بشکند و در نهایات باا تواند ظرفیت زیست کرها، میآالینده
 زیسات و کااهش رفااهوجود افزایش درآمدها به تخریب کیفیت محیط

تواناد فعالیات افزون بر ایان، تخریاب مناابع پایاه می؛ بشر منجر شود
جعفری صمیمی و احمادپور، ) اقتصادی را در معرض ریسک قرار بدهد

هاای (. تغییر در آب و هوا اثرات منفی زیادی بر بسیاری از جنباه1390
های خورشید که باه زماین گذارد؛ برخی اشعهزندگی روی زمین اثر می

ها به سطح زماین شود، باقی این اشعهبه فضا بازتاب می رسد مجددمی
کند. زمین این انرژی را ها و زمین را گرم میرسیده و اتمسفر، اقیانوس

ای، مانناد کند. گازهاای گلخاناهاشعه مادون قرمز منتشر می رتصوبه
اکسیدکربن، اُزن، متان و... این اشعه را به دام انداختاه، از گاریختن دی

محمادی شوند )کنند و در نتیجه باعث افزایش دما مییری میآن جلوگ
زیساتی امروزه مسائل اقتصاادی و محایط (.1394آبادی، و آقایی صفی

-که صحبت از محیططوری ای از هم تفکیک ناپذیرند بهایندهطور فزبه

زیست بدون صاحبت درماورد اقتصااد و باالعکو دشاوار شاده اسات 
(Fakhri et al., 2015با .)  ،افزایش تعداد جمعیت در سراسر جهان

رود. این تقاضا با تولیاد تقاضا برای موادغذایی و کاالهای دیگر باال می
شود که منجر باه آلاودگی نابع طبیعی برآورد میگسترده و استفاده از م

(. در عصر ما، Nazeer et al., 2018شود )زیست میبیشتر محیط
ادی و اجتمااعی هساتند. تماام های اقتصاشهرها کانون اصلی فعالیت

مراکز توسعه اقتصادی مانند امور مالی، ارتباطات و حمل و نقل و ... در 
جهی از مصارف انارژی در شاهرها وتااند و سهم قابلشهرها واقع شده

افتد بنابراین، شهرنشینی یکی از عناصر اصلی در برآورد انتشار اتفاق می
 (.1399آباادی، شانا و حساینآیاد )آحساب میکربن آینده در جهان به

یافتاه، فرآیند رشد شهرنشینی در کشورهای صنعتی و توساعههمچنین، 
توسعه بخش صنعت بوده  همگام با روند تحوالت تاریخی و هماهنگ با

تر شهرنشاینی در نبود این نوع هماهنگی و رشد سریع ،است. در مقابل
ساالم و  کشورهای در حال توسعه سبب شده است تا توسعه اقتصاادی

پویا شکل نگیرد و شهرنشینی شتابان در این کشورها رخ دهد کاه باه 
-ز بحرانای انوبه خود پیامدهای گوناگونی دارد که در نهایت، مجموعه

طرازکاار و ) آوردزیستی را بوجود مایهای اقتصادی، اجتماعی و محیط
-کننادهتعیین نقش تولید عوامل سایر کنار در انرژی(. 1397همکاران، 

 افزایش به رو همچنان آن اهمیت و دارد کشورها اقتصادی رشد در ای

 ساایر باا بخش این تعامل موجب انرژی به روزافزون وابستگی است.

 اقتصادی یتوسعه و رشد روند در سرعت و شده اقتصادی هایبخش

 تنهاا ناه کاه طاوریباه ت.اس کرده انرژی مصرف سطح به وابسته را
 است، انرژی مصرف از باالتری سطوح یازمندن باالتر اقتصادی توسعه

 یتوساعه و رشاد از بااالتری ساطح باه انارژی کارای مصرف بلکه
 تقاضاای افازایش از زیاادی بخش که آنجا ازد؛ لذا دار نیاز اقتصادی

 انتشاار هااآن مصارف و شودمی تأمین فسیلی منابع از، انرژی مصرف
 نظر به بنابراین دارد، اههمر به را هوا شدن آلوده و ایگلخانه گازهای
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-محایط بیشاتر آلودگی سبب طریق این از اقتصادی رشد که رسدمی

. همچناین، جامعاه (1395بیدی و اساماعیلی، کارگرده) شودمی زیست
بری باال دارند؛ بنابراین، شهری غالباً سعی در مصرف کاالهایی با انرژی

قیم و های زندگی مدرن شهری منجر باه افازایش مصارف مساتشیوه
شادن کاره زماین و تغییار غیرمستقیم انرژی و در نتیجه منجر به گرم

اد که المللی انرژی گزارش دشود. در همین زمینه آژانو بیناوضاع می
درصاد از انتشاار کاربن در  71سطح جهان مسائول مناطق شهری در 

 لیاهاوا باه دل یآلاودگ(. Gasimli, 2019سراسر جهان هساتند )
اسات و  ریعامل پرخطر مرگ و م نی، چهارمیژاز حد انر شیمصرف ب

جهاان باه  سراسر، کل تلفات در یطبق گزارش سازمان بهداشت جهان
نفر بوده است که  ونیلیم 2/4 ستیزطیمح بیهوا و تخر یآلودگ لیدل
و این تهدید اصلی برای  نفر بوده است ونیلیم 7از  شیب 2018سال  در

رگاه آلودگی و تخریب، (. لذا هWang et al., 2020) بشریت است
ها و در نتیجه آن افازایش زیست را فرا بگیرد شیوع انواع بیماریمحیط

بدیهی برای آن کشور و  مرگ و میر و کاهش سن امید به زندگی امری
آورد آلودگی گاهی چنان اثرات مخربی به بار می همسایگان خواهد بود.

ثاارش را متحمال که تا چند نسل بعد ساکنان آن مناطق رنج بارده و آ
(. آثاار آلاودگی هاوا باه حادی 1399خانزادی و همکااران، شوند )می

گی بهتر سمت شرایط زندگذاران بهگسترده است که محققان و سیاست
جای تمرکز تنها در جهت تقویات رشاد اقتصاادی، د به زندگی بهو امی

 یبرا یشاخصی به زندگ دیام(. Kwakwa, 2019سوق پیدا کردند )
بهداشات و آماوزش خاوب، کاه  مت همه کشورها اساتسال تیوضع

 یزنادگ طیاز حداکثر نرخ اشتغال در قالاب شارا نانیکاهش فقر و اطم
 نیاز بهتار یکایباه عناوان د، همچناین، وشادر نظر گرفته مای بهتر
د ریاگیتوسعه کشورها مورد استفاده قرار ما یبرا یریگاندازه یابزارها

(Wang et al., 2020 آلودگی هوا .) از اجزای سمی تشکیل شده و
های آن به سالمت جدی و اثرگذاری آن مستقیم است. افازایش آسیب

رتقای امید به زندگی مخارج بهداشتی، موجب افزایش سالمت جامعه، ا
-، از انتشاار دی1و کاهش شاخص مرگ و میر افراد خواهد شد. بااالن

فاده زیسات اساتاکسید کربن به عنوان یک متغیر برای کیفیات محایط
کرد. نتایج تجزیه و تحلیل رابطه مثبت بین دو متغیر را نشاان داد کاه 

ص زیست )شاخهمبستگی مثبتی میان متغیر طول عمر و کیفیت محیط
EPI )وجود دارد. هر دو متغیر در بلندمدت در یک مسیر حرکت مای-

-باا توجاه باه اهمیات ویا ه دی(. 1401نیاا و همکااران، صالحکنند )

عنوان آلاودگی فرامارزی یااد لودگی هوا، از این گاز بهاکسیدکربن در آ
اکسایدکربن باا  ی میزان انتشاار دیالشود و به دلیل همبستگی بامی

ینده و داشتن بیشترین میزان فراوانای میاان گازهاای السایر گازهای آ
 استفاده قرار گیرد عنوان شاخص آلودگی هوا موردتواند بهای میگلخانه

مطالعات داخلی و خاارجی متعاددی باه  (.1399ن، )خانزادی و همکارا
بررسی رابطه آلودگی هوا و رشد اقتصادی پرداختند که در ادامه به چند 

  :شودمورد اشاره می
، به مطالعه تأثیر رشد اقتصاادی، جمعیات و (1395آبی و همکاران )بی

در دوره زماانی  2COای با انتشاار گااز گلخاناه حجم تجارت خارجی
و براساااس منحناای  2هااای پاناالبااا اسااتفاده از داده 2010-1971

معکوس برای گازهاای  Uدهنده رابطه کوزنتو پرداختند. نتایج، نشان
ای هار دو گاروه از کشاورهای حمل و نقل بارای کل و بخش گلخانه

                                                           
1 Balan 
2 Panel 

طرازکاار و همکااران  باوده اسات. OECDعضو و غیرعضو سازمان 
شهرنشاینی بار  رشثیر توسعه اقتصاادی و گساتأتبه بررسی  ،(1397)

با اساتفاده  1980-2013های زیستی در ایران در سالآلودگی محیط
میاان وارون  U رابطاه، نتاایج مطالعاهپرداختناد.  ARDLاز روش 

براسااس سترش شهرنشینی و انتشار آلودگی را نشان داد. همچناین، گ
اثر متغیر درآمد ملی سرانه مثبت و از اهمیت آماری برخوردار بوده نتایج 
در درآمد سرانه، مقدار انتشار سرانه آلودگی در  یدرصد 10با افزایش  و

داشاته درصاد افازایش  7مادت حادود درصد و در کوتاه 5/8بلندمدت 
سارانه ، درصد افزایش در مصرف سارانه انارژی 10. همچنین، با ستا

درصاد  4مادت حادود درصد و در کوتاه 5/4در بلندمدت  2CO انتشار
، به مطالعاه و تحلیال (1399خانزادی و همکاران ) .یافته استافزایش 

در دوره  زیست بر امید به زنادگی در ایاران اثرات بهبود کیفیت محیط
اساتفاده از روش گشاتارهای تعمایم یافتاه  ابا 2003-2014زمانی 

 دار آلاودگی محایطیوجود یک اثر منفی و معن ،نتایج تحقیقپرداختند. 
 2CO ؛ به عبارتی هرچاه انتشاارادرا نشان دزیست بر امید به زندگی 

داشاته های کشور کاهش میزان امید به زندگی در استانیافته، افزایش 
صنعتی شدن و نارخ باساوادی باا ی درآمد سرانه، شاخص . رابطهاست
. اما مخارج بهداشتی سارانه، بوده استدار یمید به زندگی مثبت و معنا

داشاتند. میاد باه زنادگی نرخ شهرنشینی و وقفه آلودگی اثر منفی بار ا
Fakhri et al (2015)اکساید بار ، به بررسی اثر انتشار کربن دی

نشاینی و در رشد اقتصاادی، مصارف انارژی، امیاد باه زنادگی و شهر
بار اسااس منحنای  1990-2010هاای کشورهای منا در طی سال

ی هماه کشاورها یمدت بارادر کوتاهیستی کوزنتو پرداختند. زمحیط
سارانه  یو رشاد اقتصااد یبا مصرف انارژ 2COانتشار  مورد مطالعه،

باه  دیاام بار 2COانتشاار  زانیامداشته و  یمثبت و قابل توجه ریتأث
به ، Xu et al.(2018) .داشته است یمنف اثر هی و درآمد سرانزندگ

ای در تأثیرات رشد اقتصادی و شهرنشینی بر های منطقهمطالعه تفاوت
با استفاده  2005-2015های ن در سالهای چیآلودگی هوا در استان

شاکل  Uرابطاه  کیا داد،نشاان  جینتااهای پانال پرداختناد. از داده
رابطاه  کیاو  نیچ یرکزم و یمعکوس در مناطق شرق N ای معکوس

U سارانه و  یناخاالص داخلا دیاتول نیبا نیچا یشکل در منطقه غرب
کاهش  باعث ی، رشد اقتصادی. به طور کلداشته استهوا وجود  ودگیآل
هاوا در  ودگیآلا شیاماا باعاث افازاشده  یهوا در منطقه شرق ودگیآل

 هوا در منطقاه ودگیو آل ینیشهرنش تیجمع نیشود. بیم گریمناطق د
 Uو رابطه  یدر منطقه مرکز یشکل، رابطه خط Uرابطه  نیچ یشرق
 همینطاور، میاان. داشته استدر منطقه غرب وجود  Nوارون  ایشکل 
معکاوس وجاود  U یهوا در تمام مناطق رابطاه یودگو آل ینیشهرنش

باه بررسای  ،Nathaniel & Adeleye (2020) .داشاته اسات
ربن، مصاارف اناارژی و زیساات در میااان انتشااار کااحفاظاات از محاایط

نشینی با داللت بر مفهوم پایداری در کشورهای منتخب آفریقاا در شهر
نارژی پرداختند. نتایج نشان داد که مصرف ا 1992-2016های سال

زیست شده و شهرنشینی اثر نامتناسبی بر باعث رو به زوال شدن محیط
 ریسارانه تاأث یناخالص داخل دیتول زیست داشته است. همچنین،محیط

در  کرده، عیرا تسر ستیز طیمح بیتخر یتوسعه مال داشته و نامتناسب
 دیرا تشاد داریاپازیست  طیثابت ناخالص مح هیسرما لیکه تشک یحال

 .کرده است
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 روش انجام تحقیق -2

  مطالعه موردمنطقه 
عمدتاً کشورهای  1(APOوری آسیایی )کشورهای عضو سازمان بهره

مشارکت در  اف اصلی این سازمان،باشند که از اهددر حال توسعه می
 یزندگ تیفیعضو و بهبود ک یکشورها یاجتماع -یتوسعه اقتصاد

 است. مردم آن کشورها یبرا
شدن و نرخ جهانی شدن، شهرنشینی، صنعتی دلیل افزایشهمچنین، به

زیست تحت تأثیر قرار مصرف انرژی در این کشورها، آلودگی محیط
ی میان آلودگی ظور بررسی رابطهمنبه ،در این مطالعهگرفته است. 

رشد اقتصادی، مصرف انرژی و  امید به زندگی، برزیستی محیط
پردازد. یی میوری آسیاشهرنشینی در کشورهای عضو سازمان بهره

 عنوان معیار کیفیت و آلودگی محیطاکسید به دی کربن همچنین
 .شده است زیست در نظر گرفته

 عی پانلتوزیهای خودرگرسیون با وقفه روش 

 شاده اسات؛جام ان ییتابلو یهامطالعه براساس داده ینمدل در ا برآورد
باارز  ی گیاست. و یو مقطع یزمان یسر یهااز داده یبیترک ،روش ینا

 یها را به شاکل ساراست که همزمان قادر است داده ینادر مدل  این
از  ریکدر هها را با هم ارائه دهد. آن یجآورده و نتا گرد یو مقطع یزمان
وجود دارد که در مادل  هایییتمحدود ی،و مقطع یزمان یسر یهامدل
 یمارآ یهاها روشمدل ینآن را کاهش داد. در ا توانیم پانل یهاداده
 ینتخما ییکاارا یجاه،و در نت یاردگیمحقق قارار ما یاردر اخت یشتریب

 یاهااز پرسش یتعداد قابل توجه یلو تحل یهو سبب تجز یافته یشافزا
-یابتدا دو آزمون انجام م یی،تابلو یهاگردد. در روش دادهیم ادیاقتص
 با حالت تفاوت در عرض از مبدأ کشورها یحالت برابر یینتع ی: براشود

از آزماون  یتصادف اثر یاروش اثر ثابت و  یینتع یو برا لیمر Fاز آزمون 
ی هاهداد(. در 1389شود )نصراللهی و غفاری گولک، یهاسمن استفاده م

، دارای قادرت هاادادهی واحد برای ترکیب پانل، استفاده از آزمون ریشه
-باهی واحد برای هار مقطاع بیشتری نسبت به استفاده از آزمون ریشه

ی مختلفی برای بررسی وجود ریشه واحد هانآزموجداگانه است.  صورت
و ین، لین شامل لو اهآنبرخی از  کهاست  شده ارائههای ترکیبی داده در
(، برایتوناگ 2003) 3(IPS(، ایام، پساران، شاین )2002)2(LLCچو )
، ماددال و 5فیشار -پارونو فیلیپو 4فیشر -( و آزمون دیکی فولر2000)
ی آزمون ریشه واحاد کل طوربهباشد. می 8و هادری 7( و چوی1999) 6وو
های زمانی یاک متغیاره اسات. بادین یسری ترکیبی مشابه هادادهدر 

 را در نظر بگیرید: AR(1)فرآیند  ظور برای سری من

1 1ln lnit it i it it itY lnY ilnX u      

  i=1, 2,….,T  (1) 

باشد،  مانا است و اگر  باشد،  اگر 

 شود:دو فرض مطرح می نامانا است. برای  

                                                           
1 Asian Productivity Organization 
2 Levin, Lin and Chu  (LLC) 
3 Im, Pesaran and Shin (IPS) 
4 ADF-Fisher 
5 PP-Fisher 
6 Maddala and Wus 
7 Choi 
8 Hadri 

برای همه مقاطع  توان فرض کرد که : میریشه واحد مشترک .1

، برایتونااگ و LLCی هاااآزمون(. یکسااان اساات )
 نند.کهادری از این فرض استفاده می

تواناد بارای می ریشه واحد مقطعی: فرض دیگر آن است که  .2
، IPS، ADF-Fisherمقاطع، متفاوت باشد. این فرض توساط 

PP-Fisher (.1393شود )سوری، استفاده می 
انباشتگی پانل، وجود رابطه بلندمدت را آزماون های همو تحلیلیه تجز

-و تحلیال هامیه تجزی اصلی در هکند. ایدرا برآورد می هاآنو سپو 

یساتا و دارای اناهای زمانی یسر ازانباشتگی این است که اگر بسیاری 
کن اسات ترکیاب خطای متغیرهاا در روندهای تصادفی هستند، اما مم

(. همانناد 1391فطارس و همکااران، روند باشاد )ا و بیبلندمدت، ایست
ی پانال هادادهها در انباشتگی متغیرهای زمانی، بررسی وجود همسری

ی هااآزمونانباشتگی پانل، در مقایسه با ی همهاآزموننیز مهم است. 
تاری یشبقدرت ، دارای جداگانه صورتبهانباشتگی برای هر مقطع هم

ی زماانی کوتااه و حتی در شرایطی که دوره هاآزمونهستند، زیرا این 
 ,Baltagiاشاند )بمای استفاده قابلی نمونه نیز کوچک باشد، اندازه

ی هاادر دادههاای آن انباشتگی متغیرها و آزمون(. بنابراین، هم2005
ی هادادهانباشتگی همگیرد. برای انجام آزمون قرار می بحث موردپانل 

اسات. پادرونی دو ناوع  شاده اساتفاده( 2004پانل، از آزمون پدرونی )
ی است گروهروندآزمون پیشنهاد داده است؛ نوع اول، مبتنی بر رویکرد 

-Panel v-Statistic ،Panel rhoی کاه شاامل چهااار آمااره

Statistic ،Panel PP-Statistic ،Panel ADF-

statistic، و فرضیه ی صفر ضیه. فرباشدمی-

-مای  صاورتبه هاآمارهی مقابل برای این 

ی اسات. ایان روش گروهباشد. آزمون دوم پدرونی، مبتنی بر روش بین

-Group ،Group PPی شامل سه آمااره

Statistic ،Group ADF-Statistic ی مقابل باشد. فرضیهمی

 iبرای تماامی   صورتبه هاآزمونی این برای آماره
(. پدرونی هفت آماره مختلا  را باه 1391فطرس و همکاران، هاست )

گی پانل ارائه کارده اسات. از باین ایان هفات انباشتمنظور بررسی هم
صاورت شده است که به های ادغام آماره، چهار مورد آن بر اساس داده

مورد دیگر آن بین گروهای اسات. در هار دو میان گروهی است و سه 
انباشاتگی دهنده عدم وجود هامها فرضیه صفر نشاننوع از این آزمون

باشاد. تنهاا طرح فرضیه مقابل می آزمون دراست. اختالف این دو نوع 
انباشتگی پانل پادرونی ایان اسات کاه براسااس محدودیت آزمون هم

بستگی مقطعی احتماالی باشد و وافرضیه محدودیت عامل مشترک می
تواناد موجاب دهد. وجود این محدودیت مایرا مورد محاسبه قرار نمی

ی مبتنای بار انباشتگهای همآزمونتوجه قدرت و پایداری کاهش قابل 
در مواردی که ایساتایی  (.1394زاده، آقایی و رضاقلیمانده شود ) باقی

ورد اساتفاده در های مختل  باشد یعنای متغیرهاای مامتغیرها از درجه
( و تعدادی باا I(0یستا نباشند و تعدادی در سطح ))مدل در یک سطح ا
های دهبرآوردهای مختل  دا ،(I(1))گیری ایستا شوند یک بار تفاضل

پانل مانند اثرات ثابت، اثرات تصادفی و برآورد حداقل مربعات مخاتلط 
(Pooled OLSنامناسب هستند؛ همچنین در برخی روش )ناد ها مان

قل مربعات مختلط، عرض از مبدأ و ضرایب بارای تماامی مقااطع حدا



6891-6882، صفحه 1402مطالعات علوم محیط زیست، دوره هشتم، شماره سوم، فصل پاییز، سال   

6885 

 

 Panelعرضی یکسان است، مدل خودرگرسایون باا وقفاه تاوزیعی )

ARDL)1 (. 1397بیادی و همکااران، کاارگر دهند )باشامناسب مای
رهیافت خودرگرسایون باا وقفاه تاوزیعی دارای ساه سااختار یاا روش 

ت و بلندمدت است که شامل روش دممتفاوت برای برآورد روابط کوتاه
و  3(PMG، روش میانگین گروهی تلفیقای )2(MGمیانگین گروهی )

از برآوردگر  است. هر سه روش یادشده 4(DEFروش اثرات ثابت پویا )
 (1397بیدی و همکااران، )کارگر دهکنند حداکثر راستنمایی استفاده می

میت به ترتیاب توساط پساران و اسا MGو  PMGهای زنتخمین
-( ارائه شد. هر دوی ایان تخماین1999ران )( و پسران و همکا1995)

هاای ها براساس رویکرد حداکثر درستنمایی و خودرگرسیون با وقفهزن
باشد و باا در نظار گارفتن تعاادل بلندمادت و ( میARDL)توزیعی 

 PMGشود. به ویا ه محاسبه ناهمگنی پویا از فرآیند تعدیل انجام می
کند که برای اعضای ندمدت اعمال میپارامترهای بل یک محدودیت به

مدت )سرعت همدیگررا تعدیل پانل مشابه است، اما با پارامترهای کوتاه
أ و واریاانو جملاه خطاا تفااوت دارد. اگرچاه کنند(، عرض از مبادمی

( بیان 1995سازگار است، ولی پسران و اسمیت ) MGهای زنتخمین
 PMGندمادت درسات باشاد،گنی بلهای همکردند که اگر محدودیت

غیرکاارا هساتند و نتاایج  MGهاای زنتر است چون تخماینمناسب
 (. 1396کریمی و حیدریان، دهند )کننده ارائه میگمراه

زیست و امید به زندگی بار به منظور بررسی ارتباط میان کیفیت محیط
( به صاورت زیار 2، رابطه )Fakhri et al. (2015)اساس مطالعه 

 بررسی قرار گرفت:مورد 

 2   ,  ,  ,  Co f GDPC EC URB LEXP

  (2) 
 شود:( بیان می3صورت )بر این اساس، مدل تجربی به

2 0 1t 2t 3t 4tln  + ln  ln ln ln
it it it it it itCo GDPC EC URB LEXP         

    (3) 
 مورد استفاده در مطالعه عبارتند از: یرهایتغم

2COیما یریبر تن سرانه اندازه گ کی، متردکربنیاکس ی: انتشار د-
کاربن  دیاکس یکه شامل د یلیفس یهاوختاز سوزاندن س یشود، ناش

. و گاااز هسااتند عیشااده در هنگااام مصاارف سااوخت جامااد، مااا دیااتول
GDPCیر رشاد اقتصاادی به عنوان متغ سرانه یناخالص داخل دی: تول
معادل سارانه نفات  لوگرمیکه در ک یمصرف انرژ زانی: مEC 5 .است
باه  یعایز طبگاو  سنگ، روغنشود، به استفاده از ذغالیم یریگاندازه

از  ریمتغ نیانشین؛ شهر تی: جمعURB اشاره دارد. یعنوان منابع انرژ
ه است کا نیاست. در واقع، فرض بر ا ستیزطیمح تیفیعوامل مهم ک

 ییغذا یازهاین شیباعث افزا یمناطق شهر  هیو به و تیجمع شیافزا
 و یعایمناابع طب هیاز حد و تخل شیب یبردارشود، که منجر به بهرهیم
 ،در بدو تولاد یبه زندگ دی: امLEXP 6. شودیم 2COانتشار  شیفزاا

 ریغالب مرگ و م یاگر الگوها ،کودک کیکه  ییهاسالتعداد نشانگر 
 ریمتغ نیا کند.یم یثابت بماند، زندگ یولد خود در طول زندگدر زمان ت

اناادیو  مهاام اساات. اریبساا زیسااتطیمحاا تیاافیک نیاایتع یباارا
i=1,2,…,N نادیو ه کشاور و انشان دهندt=1,2,…., T  دوره

                                                           
1  Panel Autoregressive Distributed Lag (Panel ARDL) 
2  Mean Group (MG) 
3 Pooled Mean Group (PMG) 
4 Dynamic Fixed Effect (DEF) 
5 Energy Consumption (EC) 
6 Life expectancy (LEXP( 

1دهاد. همچناین، زمانی را نشان می 2 3 4, , ,    هاای کشاش
های پانل در دوره زمانی ه از دادهبلندمدت هستند. این مطالعه با استفاد

به بررسی آلودگی هوا با مصرف انرژی، رشاد اقتصاادی،  2016-2000
)بانگالدش،  APOهای عضاو شهر نشینی و امید به زندگی در کشور

کامبوج، چین، فیجی، هنگ کنگ، هند، انادونزی، ایاران، ژاپان، کاره، 
گاپور، سریالنکا، الئوس، مالزی، مغولستان، نپال، پاکستان، فیلیپین، سن

دلیال در دساترس نباودن اطالعاات، پاردازد. باهتایلند و ویتناام( مای
هااا و ادهکشاورهای فیجاای، الئااوس مااورد بررسای قاارار نگرفتنااد و د

 اطالعات موردنیاز از بانک جهانی استخراج گردید.

 نتایج -3
پیش از بررسی روابط و برآورد مدل، ابتادا باه بررسای آمااری متغیرهاا 

شاود، کمتارین ( مشاهده مای1شود. همانطور که در جدول )ه میپرداخت
میزان انتشار آلودگی هوا مربوط به کشور نپال و بیشترین مقادار مرباوط 

باشد. همینطاور، کمتارین مقادار رشاد اقتصاادی شور سنگاپور میبه ک
باشاد. مربوط به کشور نپال و بیشترین مقدار مربوط به کشور ژاپان مای

رژی مربوط باه کشاور بانگالدش و بیشاترین مقادار کمترین مصرف ان
مصرف انارژی مرباوط باه کاره جناوبی اسات. همچناین، باه ترتیاب 

و بیشاترین جمعیات شاهری را در کشورهای مغولستان و چین کمترین 
میان کشورهای مورد بررسی داشتند. کمترین امید به زندگی مرباوط باه 

کناگ ه کشاور هناگمربوط با کشور کامبوج و بیشترین امید به زندگی

 .باشدمی
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 (: آمارتوصیفی متغیرهای مطالعه1جدول )

 نام متغیر
 CO2انتشار 

 )تن سرانه(

تولیااد ناخااالص داخلاای 
 سرانه
هااای ثاباات دالر ت)قیماا
2010) 

 مصرف انرژی
 )کیلوگرم سرانه(

ت جمعیااااااااا
شهرنشاااااینی 

 )نفر(

امیااد بااه زناادگی 
 )سال(

 -حداقل
 نام کشور

17/0 
 نپال

97/569 
 نپال

02/190 
 بنگالدش

1728196 
 مغولستان

6/62 
 کامبوج

  -حداکثر
 نام کشور

90/17  
 سنگاپور

 ژاپن  40/44561
75/5535 

 کره جنوبی
616541745 

 چین
62/82 

 هنگ کنگ

 های تحقیقماخذ: یافته
ی میاان آلاودگی هاوا باا مصارف انارژی، رشاد به جهت بررسی رابطه

رهای منتخاب عضاو اقتصادی، شهرنشینی و امید باه زنادگی در کشاو
APO ، ابتدا ایستایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آزماون

 نطور که نتایج بدست ( ارائه شده است. هما2ایستایی متغیرها در جدول )

 
دهد، متغیرهای امید به زندگی و شهرنشاینی در ساطح و آمده نشان می

ا یکباار متغیرهای آلودگی هوا، تولید ناخالص ملای و مصارف انارژی با
 باشند.گیری ایستا میتفاضل

 وری آسیاییی کشورهای منتخب سازمان بهرههاداده(: نتایج آزمون ایستایی 2جدول )

 یرغنام مت ردی 
-ینلاا-ینلااو
 چو

ساااااطح 
 احتمال

-یاااااامآ
-پساااران

 ینش

ساااااطح 
 احتمال

 یکااااید
فااااااولر 
 یلتعااااد
 -یافتااااه

 یشرف

ساااااااطح 
 احتمال

 یلیاااااپوف
 -پااااارون

 یشرف

ساااااطح 
 احتمال

 یجهنت

1 
 

LogCo2 664/1- 048/0 783/1 962/0 439/33 591/0 140/49 0709/0  ایسااااااتا در
تفاضااالگیری 

 مرتبه اول
D(LogCo2) 579/5- 0000/0 259/5- 0000/0 67/92 0000/0 847/159 0000/0 

2 
 

Log Gdp 264/2- 0069/0 621/2 995/0 281/24 931/0 532/40 277/0  ایسااااااتا در
تفاضااالگیری 

 مرتبه اول
D(Log Gdp) 482/5- 000/0 927/4- 0000/0 785/85 0000/0 148/113 0000/0 

3 

Log ENG 577/2- 0050/ 468/1 9291/0 441/23 947/0 945/29 751/0  ایسااااااتا در
تفاضااالگیری 

 مرتبه اول
D(Log ENG) 543/5- 000/0 708/5- 000/0 610/96 0000/0 808/225 0000/0 

4 Lexp 0299/19- 000/0 989/8- 000/0 180/107 000/0 132/416 0000/0 ایستا در سطح 
5 Log urbn 297/3- 000/0 521/0- 301/0 868/76 0001/0 435/768 0000/0 ایستا در سطح 

 های تحقیقماخذ: یافته

پو از انجام آزمون ایستایی، به منظور بررسی وجود رابطه بلندمادت در 
-گردد. در آزمون هاممی انباشتگی پدرونی استفادهمتغیرها از آزمون هم

انباشتگی و فرضیه انباشتگی پدرونی، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود هم
 باشد. بر متغیرهای مدل می انباشتگی بینمخال  آن، مبنی بر وجود هم

 

 
( ارائه شده است و با 3گانه پدرونی که در جدول ) های هفتاساس آماره

آزمون، اگر حداقل چهار آمااره های ها در اکثر آمارهتوجه به نتایج آزمون
تاوان کناد، مایانباشتگی را رد فرض صفر مبتنی بر عدم وجود بردار هم
  (.Pedroni, 1999وجود دارد ) گفت که رابطه بلندمدت بین متغیرها

 (: نتایج آزمون هم انباشتگی پدرونی3جدول )

 سطح احتمال مقدار آماره آماره آزمون

 977/0 -997/1 پانل Vآماره 
 803/0 855/0 پانل rhoآماره 
 0010/0 -098/3 پانل PPآماره 

 0109/0 -292/2 آماره دیکی فولر پانل
 998/0 013/3 گروهی rhoآماره 
 0001/0 -676/3 گروهی PPآماره 
 0085/0 -385/2 دیکی فولرگروهی آماره

 های پژوهشماخذ: یافته  
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ای مادل، قبال از بارآورد انباشتگی میان متغیرهاپو از اثبات وجود هم
باودن )تجمیعای(  1ها از نظر پانل )ترکیبی( یا پاولینمدل، باید نوع داده

شود کاه دارای ر استفاده میمشخص شود که بدین منظور از آزمون لیم
ی صافر همگان باودن باشد. در این آزمون، فرضایهلیمر می Fی آماره

( فرضایه 4جدول ) باشد که با توجه به نتایجی میبررس موردکشورهای 
 ها از نوع ترکیبی یا پانل هستند.رو دادهگردد؛ از اینصفر تأیید نمی

 
 لیمر F (: نتایج آزمون4جدول )

 سطح احتمال مقدار آماره شدهگرفته آماره به کار

F 900/2 0001/0 

 
1448/49 0001/0 

 های تحقیقماخذ: یافته

 

فاوت بودن درجات ایساتایی ها و با توجه به متپو از تعیین ماهیت داده
هاای تاوزیعی متغیرهای مورد بررسی، از روش خودرگرسایون باا وقفاه

(Panel ARDLاستفاده می )ور، ابتدا الزم است گردد که به این منظ
هاای های بهینه مدل تعیین گاردد. براسااس نتاایج آماارهتا تعداد وقفه
، 4(QHو حناان کاوئین )3(SCBو شاوارتز بیازین ) 2(AICآکائیک )

 Panel ARDL (1,1,1,1,1)بهترین وقفاه بارای بارآورد مادل، 

( ارائه شده 5باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل در بلندمدت در جدول )می
، متغیرهای مورد بررسی از لحاظ آمااری (4جدول ) یجنتا است. براساس

های تولید ناخالص داخلای، باشند. متغیردار میدر سطح یک درصد معنی
نرژی و شهرنشینی با آلودگی هوا رابطه مثبت و متغیر امیاد باه مصرف ا

-زندگی با آلودگی هوا رابطه منفی دارد که برطبق انتظارات تئوریک می

د. براین اساس، افازایش یاک درصادی تولیاد ناخاالص داخلای در باش
درصاد آلاودگی  44/0منجر به افرایش  APOکشورهای منتخب عضو 

ایش یاک درصادی شهرنشاینی منجار باه گردد؛ همینطور، افازهوا می
 گردد.درصد در آلودگی هوا می 38/0افزایش 

 
ده از تفامدل در بلندمدت با اسحاصل از برآورد  یجنتا :(5) جدول

 ARDL Panel  (1,1,1,1,1)روش

انحاراف  ضرایب متغیرها
 معیار

 احتمال tآماره 

Log 

Gdp 

***4415/0 0901/0 8991/14 000/0 

Log Ec ***5411/0 0857/0 3115/6 000/0 

Log Exp ***0168/3- 1902/0 8577/15- 000/0 

Log 

Urbn 

***3810/0 0371/0 2491/10 000/0 

 هشهای پژومأخذ: یافته

 
 
 

                                                           
1 Pool  
2 Akaike Informition Criterion 
3 Schwarz Baysian Criterion 
4 Hannan Quinn Criterion 

دهاد. مادت را نشاان مای(، نتایج برآورد مادل در کوتااه6جدول )
مدت متغیرهای تصحیح خطاا براساس نتایج بدست آمده، در کوتاه

دار بوده و سایر متغیرها طح یک درصد معنیو مصرف انرژی در س
باشند. ضریب جمله تصحیح خطا نشان دار نمیمدت معنیدر کوتاه

باشاد. ایان ار بین متغیرهای مدل میددهنده رابطه بلندمدت معنی
دار و عالمات آن منفای ضریب در سطح احتمال یک درصد معنی

درصد از  30ود رود در هر دوره حدکه انتظار میباشد، به طوریمی
مدت به سمت ضرایب بلندمدت تعادیل شاود. انحراف رابطه کوتاه

ود مادت حادبراین اساس، اثر شوک بر متغیر آلودگی هوا در کوتاه
 کشد.چهار دوره زمانی طول می

 

 
مدت با استفاده از مدل در کوتاهحاصل از برآورد  یجنتا :(6) جدول

 ARDL Panel  (1,1,1,1,1)روش

 های تحقیقماخذ: یافته

 
 یریگجهینت -4

در این مطالعه، ارتباط میان آلودگی هاوا، رشاد اقتصاادی، شهرنشاینی، 
 18هاای پانال در از دادهمصرف انرژی و امیاد باه زنادگی باا اساتفاده 

ماورد  2000-2016در دوره زماانی  APOکشورهای منتخاب عضاو 
 لیمر مشخص شد که ماهیت Fبررسی قرار گرفت. پو از انجام آزمون 

باشد. پو از انجام آزماون ایساتایی و های از نوع پول یا تلفیقی میداده
باا  انباشتگی، مدل مورد بررسای باا اساتفاده از روش خودرگرسایونهم
آماده دست( برآورد گردید. نتایج بهPanel ARDLهای توزیعی )وقفه

دهد که افزایش رشد اقتصادی، مصرف انرژی و از برآورد مدل نشان می
شود. رشد اقتصادی نیازمناد ینی منجر به افزایش آلودگی هوا میشهرنش
رو، باشاد، از ایانهای همه جانبه به وی ه در بخش اقتصادی میپیشرفت

د اقتصادی نیازمند مصرف بیشتر انرژی به خصوص در کشورهای در رش
-باشد که معموالً همراه با انتشار آلودگی و تخریب محیطحال توسعه می

بررسی متوسط رشد اقتصادی )تولید ناخالص داخلی سرانه( زیست است. 
کشورهای مورد مطالعه نشان داد که کشورهای نپال، کامبوج، بنگالدش 

دالر، فیلیپاین،  2000ویتنام و هناد درآماد سارانه کمتار از و پاکستان، 
مغولستان، سریالنکا، اندونزی، چین و تایلند، ایران و مالزی درآمد سرانه 

دالر و کره جنوبی، هنگ کناگ، سانگاپور و ژاپان،  5000ا ت 2000بین 
دالر داشتند کاه حااکی از ایان اسات کاه  10000درآمد سرانه بیش از 
ورد بررسی از کشورهای کمتر توسعه یافته و در حاال بیشتر کشورهای م

همکااران طرازکاار و آمده باا مطالعاات دستباشند. نتیجه بهتوسعه می
، Fakhri et al.(2015)،(1399ران )خااانزادی و همکااا ،(1397)

Nathaniel & Adeleye (2020)  ،مطابقاات دارد. همچنااین
شتر از منابع و انارژی افزایش جمعیت شهرنشینی نیز منجر به استفاده بی

انحااراف  یبضرا متغیرها
 معیار

 احتمال tآماره 

CointeQ01  ***3028/0- 0771/0 9241/3- 0001/0 

D(Log Gdp) 0966/0- 4496/0 2148/0- 8301/0 

D(Log EC) **5083/0 1803/0 8190/2 0053/0 

D(Log Exp) 1265/1 8254/9 1146/0 9088/0 

D(Log 

Urbn) 

5502/3- 9181/2 2166/1- 2251/0 
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گردد؛ کشورهای چین و هناد شده و در نتیجه باعث افزایش آلودگی می
یات شاوند کاه متوساط جمعاز کشورهای پرجمعیت دنیا محساوب مای

شهری نسبتاً باالیی دارند و نیز میزان مصرف انارژی و آلاودگی هاوا در 
آمده با دستباشد؛ نتیجه بهخصوص کشور چین( باال میاین کشورها )به

براساس مطابقت دارد.  Nathaniel & Adeleye (2020)مطالعه
ی معکوس با هم آمده، امید به زندگی و آلودگی هوا، رابطهدستنتایج به
باشد؛ زیرا افازایش آلاودگی هاوا د که بر طبق انتظارات تئوریک میدارن

زیسات و در های سالمتی، کااهش کیفیات محایطباعث افزایش هزینه
خانزادی و همکااران مطالعه گردد که با هش امید به زندگی مینتیجه کا

آماده دستنتایج بهمطابقت دارد.  Fakhri et al.(2015) و (1399)
، منجار باه APOشورهای منتخب عضو اقتصادی کنشان داد که رشد 

با توجه گردند. افزایش آلودگی هوا و کاهش امید به زندگی در منطقه می
قلیمی و افزایش دمای کره زمین، افزایش جمعیات و به شرایط تغییرات ا

  :شودپیشنهاد میموارد زیر شرایط اقتصادی کشورهای مورد مطالعه، 
داری متغیر رشد اقتصادی در انتشاار آلاودگی با توجه به مثبت و معنی -
و در نظرگرفتن این نکته که بهبود رشد اقتصاادی یکای از اهاداف هوا 

گذاران بایست تمهیداتی از جانب سیاستود، میرشمار میمهم اقتصاد به
زیسات وارد اتخاذ گردد تا رشد اقتصادی کمتارین آسایب را باه محایط

 نماید.
زیست باا همکااری و تجهیزات دوستدار محیط هااستفاده از تکنولوژی-

زیساتی بار های محایطو وضع عوارض و مالیات یافتهکشورهای توسعه
گسترش یابد و منابع انارژی تجدیدپاذیر در این کشورها  مصارف انرژی

های فسیلی زیست، جایگزین منابع سوختبرای کاهش آالیندگی محیط
 گردند. 

نرخ رشد جمعیت باال به وی ه چین کاهش نرخ جمعیت در کشورهای با -
تواند به کاهش نرخ جمعیت، کاهش استفاده از منابع و انرژی و هند، می

 افزایش امید به زندگی کمک نماید. و در نتیجه کاهش آلودگی هوا و

 
 
 

 

 منابع
 لیاروش تحل ؛ینیبر نقاش شهرنشا دیبا تأک رانیکربن در ا دیاکسی انتشار د راتییعوامل مؤثر بر تغ یابیارز. 1399 .آبادی، سحسینو شنا، م.، آ -

 .163-145. صص 34. جغرافیا و مخاطرات محیطی. شماره هیتجز
انباشاتگی و تصاحیحی های مختل  اقتصاد ایاران: رویکارد هامرف انرژی و رشد ارزش افزوده در بخش. مص1394م.و رضاقلی زاده،  م.، آقایی، -

 .67-31. صص 9. شماره 22. سال ایخطای پانل. مجله اقتصاد و توسعه منطقه
)مقایسه  CO2ای انتشار گاز گلخانه . بررسی تاثیر رشد اقتصادی، جمعیت و حجم تجارت خارجی بر1395. آبی، ح.، شاهپوری، ا.، و امیرن اد، حبی -

 .1اول. شماره زیست و منابع طبیعی. سال وغیر عضو منتخب شامل ایران(. فصلنامه اقتصاد محیط OECDکشورهای عضو سازمان 
فصالنامه زیست و رشد اقتصادی در کشورهای توساعه یافتاه. . بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط1390. احمدپور، س. مو  جعفری صمیمی، ا.، -

 .72-55. صص 1اقتصاد محیط زیست و انرژی. سال اول. شماره 
یاک ) در ایاران ییل اثرات بهبود کیفیت محیطزیست بر امید به زندگو تحل یبررس. 1399. خانزادی، آ.، جلیلیان، س.، مرادی، س.، و حیدریان، م -

 .1. شماره22ی(. علوم و تکنولوژی محیط زیست. دوره رویکرد اقتصاد
 .923-921. نشر فرهنگ شناسی. صصStataو  Eviews 8اقتصادسنجی پیشرفته همراه با کاربرد  .1393. ع ری،سو -
ها، آلودگی هوا و مخارج بهداشتی بر ساالمت: تاثیر کیفیت نهاده. 1401و سیدی، س.م.  نده قرایی، ح.،.، اعمی بمختاری ترشیزی، ح نیا، ن.،صالح -

 .56-41. شماره اول. صص 20ده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. دوره ای. مجله دانشکرویکرد پانل آستانه
ایران. تحقیقاات اقتصااد کشااورزی.  در آلودگی انتشار بر شهرنشینی و تصادیاق توسعه . اثر1397. بیدی، ن.، و بخشوده، مکارگر ده طرازکار، م.، -

 .174-155. صص 2. شماره 10جلد 
 یکشاورها یبار رشاد اقتصااد ریناپاذ دیو تجد ریدپذیتجد یهایمصرف انرژ ریتأث زانیم یبررس. 1391. س ،یلیئو جبرا .،آقازاده، ا .،فطرس، م -

 .72-51صص . 32. سال نهم. شماره یفصلنامه مطالعات اقتصاد انرژ. 2009-1980 یه زمان( دوررانیتوسعه )شامل امنتخب درحال
منطقه  در ستیز طیمح یبر آلودگی نید اقتصادی، مصرف انرژی، آزاد سازی تجاری و شهرنشرش ریتأث. 1395. اسماعیلی، ع و بیدی، ن.،کارگر ده -

 .824-815. صص 4. شماره2-47اورزی ایران. دوره. مجله تحقیقات و توسعه کش2012-1995ی دوره یمنا در ط
-پا وهش . فصلنامهD-8در کشورهای اسالمی گروه . ارزیابی عوامل موثر بر مخارج سالمت 1397ن.، قربانیان، ع.، و فتحی، ف. بیدی، کارگرده -

 .215-195. صص 77. شماره 23های اقتصادی ایران. سال 
هاای ایاران )تحلیلای از مدت و بلندمدت مصرف الکتریسیته بر رشد اقتصاادی در اساتاناثرات کوتاه. بررسی 1396کریمی، م. ش.، حیدریان، م.  -

 .149-117. صص 2. شماره2. سال مدلسازی اقتصادسنجی (. فصلنامهVECMو علیت  FMOLS-PMGهای مدل
ب و هاوا در کشاورهای منتخاب در حاال . بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتو برای آلودگی آ1394. آقایی صفی آبادی، س و محمدی، ت.، -

 .56. شماره 14توسعه. فصلنامه پ وهشنامه اقتصادی. سال
، CO ،SO2استان کشاور مطالعاه ماوردی  28ی آلودگی هوا و رشد اقتصادی در سطح رابطه. بررسی 1389. غفاری گولک، مو  نصراللهی، ز.، -

NOx164-184صص  .33. شماره پ وهشی(. سال هفدهم -. مجله دانش و توسعه علمی ) علمی. 
- Baltagi, B. H. 2005. Econometric Analysis of Panel Data . John Wiley & Sons Inc. New York, 

USA. 



6891-6882، صفحه 1402مطالعات علوم محیط زیست، دوره هشتم، شماره سوم، فصل پاییز، سال   

6889 

 

- Fakhri, I., Hassen, T., and Wassim, T. 2015. Effects of CO2 Emissions On Economic Growth, 

Urbanization and Welfare: Application to Mena Countries. //mpra.ub.uni-

muenchen.de/65683/MPRA. 

- Gasimli, O., Ihtisham U.H., Gamage, SKN., Shihadeh, F., Rajapakshe, PSK., and Shafiq, M. 

2019. Energy, Trade, Urbanization and Environmental Degradation Nexus in Sri Lanka: Bounds 

Testing Approach. Energies. 12(9). 1655. 

- Kwakwa, P.A. 2019. Ghana’s Economic Growth and Welfare Issues. 

//mpra.ub.unimuenchen.de/96019/ MPRA. 

- Nathaniel, S. P., and Adeleye, N. 2020. Environmental Preservation amidst Carbon Emissions, 

Energy Consumption, and Urbanization in Selected African Countries: Implication for 

Sustainability. Journal of Cleaner Production. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125409.  

- Nazeer, M., Uzma, T., & Shaista, S. 2018. Environmental Pollution and Sustainable Development 

in Developing Countries. The Pakistan Development Review. 55:4, 589–604 

- Wang, Zh., Asghar, M. M., Haider Zaidi, S. A., Nawaz, K., Wang, B., Zhao, W., and Xu, F. 2020. 

The dynamic relationship between economic growth and life expectancy: Contradictory role of 

energy consumption and financial development in Pakistan. Structural Change and Economic 

Dynamics. 53, 257-266. 

- Xu, Shi-Chun., Miao, Yong-Mei., Gao, Chang., Long, Ru-Yin., Chen, Hong., Zhao, Bin., and 

Wang, Shu-Xiao. 2018. Regional differences in impacts of economic growth and urbanization on 

air pollutants in China based on provincial panel estimation, Journal of Cleaner Production. 

10.1016/j.jclepro.2018.10.114. 

//mpra.ub.unimuenchen.de/96019/%20MPRA
file:///D:/MARYAM/امنیت%20غذایی/new%20subject/3e6772bf32095da2d392e19724709e1a.pdf
file:///D:/MARYAM/امنیت%20غذایی/new%20subject/228817111a1bc03902c162e1fb74b3d3.pdf


6891-6882، صفحه 1402مطالعات علوم محیط زیست، دوره هشتم، شماره سوم، فصل پاییز، سال   

6890 

 

Is air pollution effective on life expectancy in the member 

countries of Economic Productivity Organization?  
Hamid Amirnejad1* ; Foad Eshghi2; mahsa taslimi3; Maryam asadpour galougahi4 

*1- Prof., Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.  

2- Assistant Prof., Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran. 

3- Ph.D. graduated, Department of Agricultural Economics, Sari Agricultural Sciences and Natural 

Resources University, Iran. 

4- MSc., Agricultural Economic, Sari Agriculture and Natural Resources University, Iran. 
*Email Address: hamidamirnejad@yahoo.com 

 

Abstract 

Introduction 
As the population around the world increases, the demand for food and other goods increases. This 

demand is estimated with extensive production and use of natural resources, which leads to more 

environmental pollution. Along with other factors of production, energy plays a decisive role in the 

economic growth of countries and its importance continues to increase. Since a large part of the 

increase in demand for energy consumption is provided by fossil resources and their consumption 

leads to the emission of greenhouse gases and air pollution, it seems that economic growth in this way 

causes more environmental pollution. to be Although the emission of carbon dioxide gas has been 

closely linked with the growth of national income as one of the axes of the Human Development 

Index (HDI) in recent decades, it has destructive effects on other key measures of human 

development, such as life expectancy, because the destruction of the environment not only leads to an 

increase in the death rate, but also reduces the life expectancy in countries. When pollution and 

destruction cover the environment, the spread of various diseases and as a result the increase in 

mortality and the decrease in life expectancy will be obvious for that country and even its neighbors. 

Pollution sometimes produces such destructive effects that the residents of that area suffer from it and 

bear its effects for generations to come. Asian Productivity Organization (APO) including 18 member 

countries (Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Japan, South Korea, 

Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand and Vietnam), In 

line with the goal of participating in the socio-economic development of the member countries and 

improving the quality of life for the people of those countries through the promotion of productivity 

under the spirit of mutual cooperation among the member countries. Considering the rapid expansion 

of urban society and the dynamic growth of urbanization and its effect on the production of 

greenhouse gases as one of the most important factors of environmental pollution in different 

countries, there is an urgent need to fill the void in the relationship between life expectancy, economic 

growth, energy consumption and urbanization are revealed in the member countries of this 

organization. Also, according to the conducted surveys and the absence of similar studies, this study is 

probably the first to examine the amount of carbon dioxide emissions of APO member countries. 

 Methodology 

The estimation of the model in this study is based on panel data. The distinctive feature of this model 

is that it is simultaneously able to collect data in the form of time series and cross section and present 

their results together. Also, in these models, more statistical methods are available to the researcher 

and as a result, the estimation efficiency increases. This study has investigated air pollution with 

energy consumption, economic growth, urbanization and life expectancy by using the autoregression 

model with panel data distribution breaks (ARDL) during the period of 2000-2016. The advantage of 

using the ARDL method over other methods is that regardless of whether the variables in the model 

are of I(0) or I(1) type, it is possible to check the convergence relationship between the variables; 

Therefore, ARDL estimates are unbiased and efficient due to avoiding problems such as endogeneity 

and autocorrelation. Also, this method simultaneously estimates the long-term and short-term 

relationships between the dependent variable and other explanatory variables of the model. 

Conclusion 
Based on the results, the lowest amount of air pollution is related to Nepal and the highest amount is 

related to Singapore. Also, the countries of Mongolia and China had the lowest and the highest urban 

population among the studied countries, respectively. The lowest life expectancy is related to 
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Cambodia and the highest life expectancy is related to Hong Kong. In estimating the model, the best 

interval is Panel ARDL (1,1,1,1,1). The variables of gross domestic product, energy consumption and 

urbanization have a positive relationship with air pollution, and the variable of life expectancy has a 

negative relationship with air pollution, which is in accordance with theoretical expectations. Based 

on this, a one percent increase in GDP in selected APO member countries leads to a 0.44 percent 

increase in air pollution; 

Likewise, a one percent increase in urbanization leads to a 0.38 percent increase in air pollution. Also, 

the results showed that, in the short term, error correction and energy consumption variables are 

significant at the level of one percent, and other variables are not significant in the short term. The 

coefficient of the error correction term indicates a significant long-term relationship between the 

variables of the model. This coefficient is significant at the probability level of one percent and its 

sign is negative, so it is expected that in each period, about 30% of the deviation of the short-term 

relationship will be adjusted towards the long-term coefficients. The results obtained from the long-

term estimation of the model show that the increase in economic growth, energy consumption and 

urbanization leads to an increase in air pollution in APO member countries. Also, most of the 

investigated countries are less developed and developing countries. In addition, based on the results of 

life expectancy and air pollution, they have an inverse relationship, which is according to theoretical 

expectations; Because the increase in air pollution causes an increase in health costs, a decrease in the 

quality of the environment and, as a result, a decrease in life expectancy. Considering the conditions 

of climate change and the increase in the temperature of the earth, the increase in population and the 

economic conditions of the studied countries, it is suggested that the use of environmentally friendly 

technologies and equipment should be expanded in these countries with the cooperation of developed 

countries and the resources Renewable energy replaces fossil fuel sources to reduce environmental 

pollution. Moreover, Considering the positive and significant variable of economic growth in the 

emission of air pollution and considering that improving economic growth is one of the important 

goals of the economy, measures should be taken by policymakers so that economic growth causes the 

least damage to the environment. 
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