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تاریخ پذیرش96/۱0/۲9 :

تاریخ دریافت96/7/۲6 :

چکیده
گسترش فعالیتهای صنعتی و رشد بیرویه شهرها موجب افزایش غلظت گازهای گلخانهای مانند دی اکسید کربن در اتمسفر شده است.
افزایش اثرات منفی گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی یکی از معضالت اصلی جامعه جهانی در هزاره سوم میباشد .امروزه
برنامهریزیهای اقتصادی و سیاستگزاریها به مالحظات محیط زیستی گره خورده است .ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه
که به دنبال توسعه پایدار می باشد بایستی انتشار گاز دی اکسید کربن ،رشد سریع شهرنشینی و اثرات محیط زیستی آنها بخصوص در زمانی
که میزان گازهای آالینده در حال افزایش میباشد را لحاظ نماید .در مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره ارتباط بین میزان انتشار
گاز دی اکسید کربن (متغییر وابسته) و تولید ناخالص داخلی ،جمعیت و نرخ شهرنشینی (متغییرهای مستقل) بررسی شد .نتایج رابطه نشان
می دهد که بین متغیرهای مورد مطالعه همبستگی باالیی وجود دارد و میبایست با تغییر تکنولوژی و جایگزین کردن منابع جدید انرژی
بجای انرژیهای فسیلی ،این همبستگی را کاهش داد.
کلمات کلیدی:
 ،CO2جمعیت ،نرخ شهرنشینی ،تولید ناخالص داخلی ،مدل رگرسیون چند متغیره
اهمیت علمی این مسئله ،گرم شدن جهانی ناشی از اثرات
گلخانهای ،بهعنوان مسئله سیاسی و اقتصادی نیز مطرح شده است
(.)Manahan, 2010

 -1مقدمه
آب و هوای کره زمین در نتیجه فعالیتهای انسانی درحال تغییر
است و شواهد موجود از استمرار این روند در آینده حکایت دارد.
بیشتر قریب به اتفاق دانشمندانی که پیامدهای تغییرات آب و هوا
را مورد بررسی قرار دادهاند ،بر این عقیدهاند که پیامدهای این پدیده
خسارتهای فراوانی بر منافع جامعه بشری وارد خواهد کرد .شکل
( )۱روند تغییرات دمای کره زمین را از سال  ۱880نشان میدهد.
همانگونه که مالحظه میشود ،در خالل دهههای اخیر دمای زمین
بهصورت مستمر در حال افزایش بوده است .عالوه بر

شکل  -۱روند تغییرات دمای جهان از سال  ۱880الی  ۲0۱0و پیشبینی سال
)Manahan, 2010( ۲0۲0
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پدیده اثر گلخانهای لزوما پدیده نامطلوبی برای کره زمین محسوب
نمیشود .زیرا بدون این پدیده ،زندگی نمیتوانست روی کره زمین
وجود داشته باشد؛ زیرا در این صورت میانگین دمای زمین که هم
اکنون حدود  ۱5درجه سانتیگراد است ،به  -6درجه سانتیگراد
کاهش مییافت .حدود  60درصد از تشعشعات خورشید به سطح
زمین میرسد که از این مقدار حدود  ۱8درصد دوباره به فضا منعکس
میشود و باقیمانده آن موجب گرم شدن سطح زمین میشود .در اثر
گرم شدن سطح زمین ،تشعشعات مادون قرمز ۱از آن ساطع میشود.
گازهای گلخانهای موجود در جو زمین این تشعشعات را جذب
میکند و دوباره آنها را به همه جهتها ،به ویژه به سطح زمین باز
میتاباند .بازتابش این تشعشعات مادون قرمز ،موجب گرم شدن
الیههای پایین جو و سطح زمین میشود .گازهای گلخانهای مانند
یك حفاظ پیرامون سطح زمین عمل میکنند .این اثر به طور دقیق
مانند شیشه موجود در یك گلخانه است و به همین دلیل نیز واژه
اثر گلخانهای برای آن برگزیده شده است (کامان و استاگل.)۱۳89 ،
گاز دی اکسید کربن از مهمترین گازهایی است که منجر به
تغییرات آب و هوایی و گرمایش کره زمین شده است .حدود 60
 %از آثار گازهای گلخانهای ناشی از انتشار دی اکسید کربن است.
این گاز در میان دیگر گازها سهم باالیی در ایجاد آلودگی هوا
دارد .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 (پژویان و مرادحاصل،
 .)۱۳86به این دالیل CO2 ،به عنوان متغیر وابسته انتخاب
شده است .در دهههای اخیر ،غلظت گاز گلخانهای دی اکسید
کربن با سرعت بسیار زیادی افزایش یافته است و بهنظر میرسد
این روند همچنان ادامه داشته باشد (شکل  .)۲به همین دلیل
نگرانیها در این زمینه از حدود سالهای  ۱980بسیار افزایش یافته
است .براساس بررسیهای مؤسسه علوم فضایی گودارد ،۲تا سال
 ،۱998هشت سال بسیار گرم به ثبت رسیده است و از سال ۱990
نیز  ۱۴سال بسیار گرم ثبت شده است .گرمترین سالها طی این
دوره در سال  ۲005اتفاق افتاده است .پس از گرمای شدید سال
 ،۱998سال  ۲007نیز بهعنوان دومین سال بسیار گرم به ثبت
رسیده است .گرمای سال  ۲007بسیار قابل مالحظه بوده است،
زیرا سال  ۲007سالی بود که میزان تابش خورشیدی در کمترین
مقدار خود قرار داشت و چرخه النینو -النینا استوایی اقیانوس آرام۳
در فاز سرد خود قرار داشت (.)Manahan, 2010

شکل  -۲افزایش غلظت  CO2هوا در چند دهه اخیر ( Manahan,
)2010

با توجه به روندهای موجود ،این احتمال وجود دارد که غلظت
 CO2هوا از زمان قبل از انقالب صنعتی تا قرن آینده به دو برابر
افزایش یابد که این پدیده ممکن است باعث افزاش دمای سطح
کره زمین از  ۱/5الی  ۴/5درجه سانتیگراد شود .چنین تغییراتی
ممکن است تغییرات غیرقابل بازگشت گسترده بر کره زمین داشته
باشند که پیامدهای آن بسیار مخربتر از فاجعه جنگ جهانی اتمی
یا برخورد سیاركها بر کره زمین خواهد بود .افزایش مداوم ساالنه
غلظت دی اکسید کربن در حدود  ۱قسمت در میلیون در سال در
شکل ( )۲نشان داده شده است ،اما در حال حاضر این افزایش به
دو قسمت در میلیون در سال رسیده است .مدلسازیهای
کامپیوتری نشان میدهد در صورتی که فعالیتهای انسانی ،بویژه
سوختهای فسیلی با روند کنونی و بدون اتخاذ تدابیر کنترلی ادامه
پیدا کند ،غلظت دی اکسید کربن هوا به بیش از  600قسمت در
میلیون خواهد رسید (.)Manahan, 2010
بر اساس آخرین اطالعات موجود بانك جهانی ( ،)۲0۱۴میزان
انتشار دی اکسید کربن به عنوان مهمترین گاز گلخانهای ناشی از
مصرف انواع سوختهای فسیلی در جهان از حدود  9.۳میلیارد
متریك تن در سال  ۱960با نرخ رشد ساالنه  ۲/6درصد به بیش
از  ۳۴.6میلیارد متریك تن در سال  ۲0۱۱افزایش یافته است که
حدود  ۳/7برابر افزایش نشان میدهد (شکل .)۳
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از دهه  ۱960به بعد آگاهیها در مورد کاهش کیفیت محیط زیست
و اثرات مخرب آن روی تغییرات آب و هوایی در بین اقتصاددانان
و سیاستگزاران افزایش یافت ( .)Shahbaz et al, 2013از
سویی با عنایت به تبادل بین حفظ کیفیت محیط زیست و رشد
اقتصادی نمیتوان انتظار داشت که فعالیتهای بشر بتواند بدون
توجه به محدودیتهای منابع طبیعی و آلودگیهای محیط زیستی
ادامه یابد (عباسپور .)۱۳86 ،در واقع رشد اقتصادی یکی از عوامل
مهم در خصوص منبع و منشأ اثرات محیط زیستی میباشد زیرا
افزایش رشد اقتصادی ،سبب استفاده بیشتر از منابع طبیعی
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شکل  -۳روند انتشار دی اکسید کربن جهان طی دوره  ۱960الی ۲0۱۱

میشود و از سوی دیگر تولید کاالهای با کیفیت پایین نیز آلودگی
محیط زیست را افزایش میدهد (بهبودی و همکاران .)۱۳89 ،البته
تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته موفق ثابت کرده است
چنانچه مسیر رشد اقتصادی به درستی پیموده شود و سیاستها
و رویههای مناسبی در این راستا اتخاذ گردد نه تنها تضادی در
این زمینه وجود ندارد بلکه رشد اقتصادی نیز میتواند باعث بهبود
وضعیت محیط زیستی شود .رشد اقتصادی و رشد جمعیت از
طرفی ،موجب افزایش تقاضای کاالها و خدمات میشود که شرایط

به این ترتیب ،بررسیها و ارزیابیهای هیأت بین دولتی تغییرات
آب و هوا  (IPCC)۴و سایر مراجع شناخته شده بینالمللی نشان
میدهد که در خالل چند دهه گذشته به دلیل توسعه فعالیتهای
انسانی میزان انتشار گازهای گلخانهای بویژه گاز دی اکسید کربن
در جو افزایش قابل مالحظهای یافته است که این فرایند باعث
افزایش غلظت این گاز که در زمره یکی از مهمترین گازهای
گلخانهای قلمداد میشود ،از حدود  ۲80قسمت در میلیون در سال
 ۱750به حدود  ۳90قسمت در میلیون در سال  ۲0۱۱افزایش پیدا
کرده است (شکل .)۴

بهرهبرداری بیشتر از منابع و محیط زیست را به وجود میآورد؛
بهرهبرداری بیشتر از منابع ،یکی از دالیل عمده تخریب محیط
زیست است (فطرس و همکاران .)۱۳90 ،از سوی دیگر ،جمعیت
رو به رشد نیاز بیشتری به انرژی دارد .در این میان ،سهم مصرف
سوختهای فسیلی افزایش مییابد .این افزایش ،باعث متصاعد
شدن گازهای گلخانهای میشود؛ این از دالیل عمده تخریب
محیط زیست است .اهمیت بررسی ارتباط میان شاخص آلودگی
محیط زیست با متغیرهای اقتصادی برای پیبردن به نوع و شدت

شکل  -۴روند تغییرات غلظت دی اکسید کربن جو طی دوره  ۱750الی ۲0۱۱

روابط بین آنها ،برای اعمال سیاستهای موافق با توسعه پایدار
حائز اهمیت است (فطرس و همکاران .)۱۳90 ،در زمینه نحوه تاثیر
جمعیت بر کیفیت محیط زیست دو دیدگاه مالتوسی )۱798( 5و
بوسراپی ۱98۱( 6و  )۱965وجود دارد .از نظر مالتوس رشد جمعیت،
ظرفیتهای منابع زمین را کاهش داده و موجب کاهش بهرهوری
نیروی کار و به تبع آن کاهش عرضه مواد غذایی گردیده و عرضه
متناسب با افزایش جمعیت افزایش نمییابد .در مقابل بوسرآپ
اعتقاد دارد که تراکم باالی جمعیت پیششرط نوآوریهای
تکنولوژیکی در کشاورزی است که این نوآوریها موجب افزایش

اقتصاد ایران چندان منطقی نبوده و تأملانگیز است .ادامه چنین
وضعیتی در آینده پیامدهای سیاسی ،اقتصادی ،محیط زیستی
زیادی را برای کشور در پی خواهد داشت که باید بدان توجه
خاص شود (مهدوی عادلی و قنبری.)۱۳9۲ ،

کارایی تولید و توزیع محصوالت کشاورزی شده و طبیعت را قادر
میسازد که نسبت بیشتری از جمعیت را تحت پوشش قرار دهد.
اگرچه مالتوس و بوسرآپ در خصوص مسائل محیط زیست بر روی
تولیدات کشاورزی متمرکز شدهاند ولی در مباحث اخیر محیط
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(مساح بوانی.)۱۳9۱ ،

طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژی ،ایران در سال  ۲0۱۱با
انتشار  5۲۱میلون تن گاز دی اکسید کربن پس از کشورهای
چین ،آمریکا ،هند ،روسیه ،ژاپن ،آلمان ،کره و کانادا ،در جایگاه
نهم جهان قرار داشته است .بر اساس این آمار کشورهایی که
انتشار گاز دی اکسید کربن بیشتری نسبت به ایران دارند جزء
اقتصادهای پیشرفته و یا در حال گذار هستند و حجم فعالیت
اقتصادی بسیار باالیی دارند .از این رو چنین جایگاهی برای
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زیستی دو دیدگاه شکل گرفته است .در دیدگاه مالتوسینها نسبت
افزایش انتشار گازهای گلخانهای بیشتر از نسبت افزایش جمعیت
خواهد بود در حالیکه در دیدگاه بوسرآپینها ارتباطی بین تغییرات
جمعیت و انتشار گازهای گلخانهای وجود ندارد یا حتی ممکن است
جهت این ارتباط منفی باشد .نتیجه بررسیها نشان میدهد که هر
دو دیدگاه توسط مطالعات تجربی تایید شدهاند (.)Shi, 2003
بیردسال )۱99۲( 7دو مکانیزم را برای تاثیرگذاری جمعیت بر انتشار
گازهای گلخانهای در نظر گرفته است .نخست افزایش جمعیت،
تقاضای انرژی بخش برق و صنعت حمل و نقل را افزایش داده و

نفوس و مسکن در سال  ۱۳90جمعیت شهری کشور در سال یاد
شده به  5۳6۴6هزار نفر رسیده است که از رشد  ۲/۱درصد طی
سالهای  ۱۳85-90برخوردار بوده است .طی این دوره نیز ضریب
شهر نشینی افزایش یافته و  7۳/۳درصد رسید (مرکز آمار ایران،
.)۱۳90 -۱۳85-۱۳75 -۱۳65 -۱۳55
الزم به توضیح است هر چند تحوالت شهرنشینی کشور به عنوان
یکی از شاخصهای توسعه محسوب میشود و اساساً جریان حرکت
تکاملی فرهنگ و تمدن ،انسان را به سوی شهرنشینی سوق
میدهد ،اما شواهد موجود از تحوالت شهرنشینی در کشور حاکی

موجب افزایش انتشار گازهای گلخانهای مخرب میشوند .دوم آنکه
رشد تراکم جمعیت میتواند منجر به تخریب جنگل ،تغییر
کاربریها و استفاده از چوب بهعنوان سوخت شود .مورتی و
همکاران )۱997( 8اعتقاد دارند که رشد جمعیت بر انتشار CO2
سرانه تاثیرگذار میباشد زیرا با افزایش تراکم جمعیت ،تقاضای
انرژی به علت تغییر روش زندگی از روش سنتی به مدرن و استفاده
از زیرساختها ،سیستم حمل و نقل و مواد گرمازا افزایش مییابد.
در خصوص اثر رشد شهرنشینی بر آلودگی نیز دو دیدگاه وجود

از آن است که حداقل بخشی از این تحوالت به موازات تکوین و
تکامل نظام تولید و همچنین بهبودکارکردهای شهرها نبوده بلکه
معلول تشدید شکاف درآمدی بین مناطق شهری و روستایی،
تفاوتها در امکانات و بهرهمندی از امکانات ،ضعف نظام تولید در
جوامع روستایی و  ...میباشد ،که این موضوع مشکالتی را از نظر
مسائل اجتماعی و خصوصا زیست محیطی در کشور پدید آورده
است .که از نمونههای آنها میتوان به تشدید آلودگیهای آب و
هوا خصوصا در کالنشهرها ،حاشیه نشینی ،بلعیده شدن بسیار از

دارد .دیدگاه اول بر این باور است که با افزایش شهرنشینی ساختار
اقتصاد از کشاورزی به صنعت تغییر کرده و آلودگی افزایش مییابد.
دیدگاه دوم بر این باور است که شهرنشینی موجب استفاده کاراتر
از زیرساختها ،سیستم حمل و نقل و انرژی شده و مصرف انرژی
در شهرها نسبت به روستاها بهینهتر شده و آلودگی کاهش مییابد.
پس در مجموع رابطه بین شهرنشینی و آلودگی محیط زیست
میتواند مثبت یا منفی باشد (عالم و همکاران.)۲007 ،
به موازات افزایش جمعیت کشور و به تبعیت از سیاستهای توسعه

اراضی مرغوب کشاورزی توسط بخش مسکن و فعالیتهای
صنعتی ،تشدید ناهنجاریهای اجتماعی در جوامع حاشیهنشین
اشاره کرد که این پدیدهها میتوانند باعث بروز ناپایداریهای
اجتماعی و زیست محیطی در کشور گردند.
همه کشورها برای آنکه بتوانند رشد اقتصادی همراه با مالحظات
محیط زیستی را تجربه کنند ،باید بطور دقیق از این ارتباطات
اطالع داشته باشند .یکی از آنها ،جهت تأثیرگذاری این متغیرها
بر همدیگر و یا در اصطالح اقتصادی رابطه علیت بین آنهاست.

صنعتی ،رشد شهرنشینی در ایران نیز روند افزایشی یافته است.
براساس اطالعات موجود تعداد شهرهای کشور از  ۳7۳شهر در
سال  ۱۳55به  ۴96شهر در سال  ۱۳65رسید .براساس موجود
تعداد شهرهای کشور در سال  ۱0۱۴ ، ۱۳85شهر و در سال ۱۳90
شمار آنها  ۱۲۲۴شهر عنوان شده است .به این ترتیب در خالل
سالهای گذشته به طور متوسط ساالنه  ۲۱شهر بر شهرهای کشور
افزوده شده است .همزمان با تحوالت یاد شده ،ضریب شهرنشینی
در کشور افزایش چشمگیری یافته است .جمعیت شهری ایران از
 ۱5855هزار نفر در سال  ۱۳55با نرخ رشد ساالنه  ۳/۱8درصد به

عدم اطالع از جهت رابطه علیت بین این متغیرها در یك اقتصاد
میتواند منجر به تصمیمگیریهای غلط و ناکارا شود .بنابراین
هرگونه برنامهریزی و سیاستگذاری جهت دستیابی به رشد
اقتصادی و ثبات آن بعنوان یکی از اهداف کالن اقتصادی ،نیازمند
بررسی و مطالعه همه جانبه ارتباط رشد اقتصادی و انتشار کربن
(بعنوان یکی از شاخصهای اصلی آلودگی) میباشد .در این بین،
مطالعه رابطه علیت بین این متغیرها میتواند نقش بسزایی در راه
رسیدن به توسعه پایدار و توجه به مالحظات محیط زیستی در
فرایندهای تصمیمگیری ایفا کند .معروفترین و جامعترین تعریفی

حدود  ۴8۲59/9هزار نفر در سال  ۱۳85یافته و ضریب شهرنشینی
نیز از حدود  ۴7درصد در سال  ۱۳55به حدود  68/۴درصد در سال
 ۱۳85افزایش یافته است .روند رشد جمعیت شهری در سالهای
بعد نیز همچنان ادامه پیدا کرده و بر اساس آخرین سرشماری

که تاکنون از توسعه پایدار مطرح شده است ،گزارش برانتلند تحت
عنوان «آینده مشترك ما» است .بر اساس این تعریف ،توسعه پایدار
عبارت است از توسعهای که نیازهای نسلهای کنونی جهان را
تامین نماید ،بدون اینکه توانایی نسلهای آینده را در بر آوردن نیاز
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قرار داد ( .)Ghosh, 2010کمار )۲0۱۱( ۱7در مقالهای رابطه بین
تولید ناخالص داخلی ،انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی را
در چارجوب مدل خود رگرسیونی برداری ( ۱8)VARبرای کشور
هند آزمون کرد .نتایج این پژوهش حکایت از تأثیر مثبت انتشار
دی اکسید کربن بر روی مصرف انرژی و تأثیر منفی آن بر تولید
ناخاص داخلی و همچنین اثرات مثبت مصرف انرژی بر روی
تولید ناخالص داخلی و انتشار دارد .طبق روابط بدست آمده بیان
شده است که به منظور کاهش انتشار دی اکسید کربن نبایستی
مصرف انرژی را کاهش داد زیرا این امر منجر به افت تولید

های خود به مخاطره افکند و این توسعه پایدار رابطه انسان با
طبیعت در سراسر جهان است (دستور کار .)۱۳77 ،۲۱
-2پیشینه تحقیق
تول و همکاران )۲006( 9در مطالعه خود به بررسی رابطه بلند
مدت بین مصرف انرژی و انتشار گاز دی اکسیدکربن در آمریکا
طی سالهای  ۱850 -۲00۲پرداختهاند .نتایج اصلی این مطالعه
نشان میدهد که طی دوره مورد مطالعه ،شدت انتشار گاز دی
اکسید کربن با افزایش سوختهای فسیلی افزایش یافته و رشد
جمعیت ،رشد اقتصادی و رشد مصرف برق نیز عاملهای تأثیرگذار
بر انتشار گاز دی اکسید کربن هستند ( .)Tol et al, 2006النتز
و فنگ )۲006( ۱0با استفاده از آمار پنج ناحیه از کانادا برای دوره
 ۱970تا  ۲000و با در نظر گرفتن جمعیت و تکنولوژی به عنوان
متغیرهای توضیحی ،به این نتیجه رسیدند که  GDPسرانه با
 CO2رابطه ندارد ،بلکه  CO2یك رابطه کوهانی شکل با جمعیت
و تکنولوژی دارد ( .)Lantz & Feng, 2006عالم و همکاران۱۱
( )۲007در مطالعه خود ،به بررسی تأثیر عوامل تعیین کننده

ناخالص داخلی میگردد و بهتر است سوختهای پاك و سبز را
جایگزین سوختهای فسیلی و غیر قابل تجدید نظر نمود تا از
این طریق دو هدف تداوم رشد اقتصادی و کاهش اننتشار دی
اکسید کربن تحقق یابد ( .)Kumar, 2011صبوری و سلیمانی
( ،)۲0۱0با استفاده از مدل خود رگرسیونی توضیحدهنده برداری
( ۱9)ARDLو بر اساس فرضیه محیط زیستی کوزنتس ()EKC
رابطه بین مهمترین متغیر اقتصاد کالن ،یعنی رشد اقتصادی را با
مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن طی سالهای -۲007

آلودگی محیط زیست در پاکستان طی سال های ۱97۱ -۲005
پرداختهاند .یافتههای اصلی این تحقیق بیانگر این است که
افزایش در تولید ناخالص داخلی ۱۲و شدت استفاده از انرژی سبب
افزایش آلودگی محیط زیست (انتشار گاز دی اکسید کربن) شده
است ( .)Alam et al, 2007سویتاس و همکاران ،)۲007( ۱۳با
استفاده از آمارهای سالیانه  ۱960تا  ،۲00۴به بررسی رابطه بین
نشر دی اکسید کربن GDP ،و مصرف انرژی در آمریکا پرداختند
( .)Soytas et al, 2007آنگ ،)۲007( ۱۴در مطالعه خود ،به
بررسی رابطه علّی پویا بین انتشار گاز دی اکسید کربن ،مصرف

 ۱97۱آزمون کردند (.)Saboori& Solymani, 2011
هاتزجورجیو و همکاران )۲0۱۱( ۲0رابطه علیت بین تولید ناخالص
داخلی ،شدت انرژی و انتشار کربن را در کشور یونان بررسی کردند.
آنها برای این منظور از آزمون همانباشتگی جوهانسن ۲۱و آزمون
علیت تصحیح خطای برداری ( ۲۲)VECMبهره بردند
( .)Hatzigeorgiou et al, 2011در مطالعه دیگری هری و
سلیم )۲0۱۲( ۲۳با توجه به مصرف زیاد و رشد تقاضای روزافزون
ذغالسنگ در چین و به منظور یافتن تأثیرات اقتصادی و آلودگی
هوای آن ،در مقالهای روابط کوتاهمدت و بلندمدت بین مصرف
ذغال سنگ و درآمد ملی را در یك الگوی دوطرفهای عرضه و
تقاضا بررسی نمودند ( .)Harry & Salim, 2012یلتا)۲0۱۳( ۲۴
رابطه علیت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشور ترکیه را
با بهرهگیری از روش بوت استرپ حداکثر آنتروپی مورد تحلیل قرار
داد که مطابق نتایج وی ،شواهدی مبنی بر وجود رابطه علی بین
مصرف انرژی و رشد اقتصادی یافت نشد (.)Yalta, 2013
در ایران نیز مطالعاتی در این زمینه انجام شده است .از جمله برقی
اسکویی ( ،)۱۳88به ارزیابی تاثیر آزادسازی تجاری بر دی اکسید

انرژی و تولید در کشور فرانسه طی سالهای ۱960 -۲000
پرداخته است .نتایج مطالعه نشان میدهد که رشد اقتصادی علت
بلند مدت مصرف انرژی و آلودگی محیط زیست بوده و یك رابطه
علّی یك طرفه از سوی مصرف انرژی به رشد تولید در کوتاه
مدت برقرار است .همچنین یافتههای این مطالعه نشان میدهد
که با افزایش استفاده از انرژی ،انتشار گاز دی اکسید کربن نیز
افزایش مییابد ( .)Ang, 2007کارلوس ،)۲007( ۱5با استفاده
از دادههای پانلی طی سالهای  ۱990 -۲00۲برای  ۴۲استان
کشور اسپانیا و برای  ۴آالینده ،رابطه درآمد سرانه و آلودگی
محیط زیست را به دست آورد ( .)Carlos, 2007قوش۱6

کربن با استفاده از دادههای ترکیبی چهار گروه کشورها طی دوره
زمانی  ۲00۲ -۱99۲با استفاده از منحنی محیط زیستی کوزنتس
پرداخت (برقی اسکویی .)۱۳87 ،صالح و همکاران ( ،)۱۳88رابطه
بین انتشار دی اکسید کربن و میزان تولید ناخالص داخلی واقعی

( ،)۲0۱0در چارچوب یك الگوی چند متغیره شامل عرضه انرژی،
سرمایهگذاری ،اشتغال ،انتشار کربن و رشد اقتصادی ،رابطه علیت
بین انتشار کربن و رشد اقتصادی را در مورد کشور هند مورد بررسی
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استفاده شد .برای این منظور میزان انتشار دی اکسید کربن به
عنوان متغیر وابسته ( )Yو شاخصهای تولید ناخالص داخلی (،)x1
جمعیت ( )x2و نرخ شهر نشینی ( )x3به عنوان متغیرهای مستقل
در نظر گرفته شد .سپس با استفاده از آزمون آماری رگرسیون چند
متغیره در نرم افزار  SPSSتحلیلهای آماری الزم انجام گرفت.
در نهایت مدلی برای تبیین رابطه این متغیرها ارایه شد تا بر مبنای
آن بتوان نسبت به پیشبینی میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در
ایران اقدام نمود.

ایران طی سالهای  ۱۳۳9تا  ۱۳78را بررسی کردند (صالح و
همکاران .)۱۳88 ،شرزهای و حقانی ( ،)۱۳88به بررسی رابطه
علیت گرنجری بین مصرف انرژی ،درآمد ملی و انتشار دیاکسید
کربن به همراه عوامل نیروی کار و سرمایه در ایران طی سالهای
 ۱۳5۳تا  ۱۳8۴پرداخت .فطرس و نسریندوست ( ،)۱۳89در
مقالهای با عنوان «بررسی رابطه آلودگی هوا ،آلودگی آب ،مصرف
انرژی و رشد اقتصادی در ایران» رابطه علیت بین متغیرها را با
استفاده از روش تودا و یاماتو ۲5بررسی کردند .بهبودی و همکاران
( ،)۱۳89در مقالهای دیگر به بررسی رابطه بین مصرف انرژی،

بررسی رابطه انتشار دی اکسید کربن با تولید ناخالص

رشد اقتصادی و انتشار دی اکسید کربن به عنوان معیاری برای
آلودگی محیط زیست در ایران پرداختند .صادقی و همکاران
( )۱۳9۱با بهرهگیری از آزمون علیت تودا و یاماموتو ،رابطه علی
بین انتشار دی اکسید کربن ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،سرانه
مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی را مورد بررسی قرار دادند.
مهدوی عادلی و قنبری ( )۱۳9۲در مقالهای به تجریه و تحلیل
رابطه همجمعی و علیت میان انتشار دی اکسید کربن ،تولید
ناخالص داخلی و مصرف انرژی در ایران پرداختند .صادقی و

داخلی ،جمعیت و نرخ شهرنشینی با استفاده از
رگرسیون چند متغیره

تولید ناخالص داخلی ،افزایش جمعیت و توسعه شهر نشینی سه
عامل بسیار مهم در افزایش انتشار گازهای گلخانهای بویژه
دی اکسید کربن است .زیرا با افزایش شاخصهای یاد شده
مصرف انرژی بیشتر شده و به دنبال آن نیز گازهای گلخانهای
بیشتری وارد جو میشود .به همین دلیل تبیین رابطه بین این
متغیرها با میزان انتشار دی اکسید کربن بسیار حائز اهمیت
است ،زیرا میتوان بر مبنای این شاخصها مدلهایی را تبیین
و پیشبینیهایی را برای انتشار دی اکسید کربن در آینده انجام
داد .جدول ( )۱روند تحوالت شاخصهای انتشار دی اکسید
کربن ،تولید ناخالص داخلی ،جمعیت و نرخ شهرنشینی طی
دوره  ۱965الی  ۲0۱۴نشان میدهد .شایان ذکر است به دلیل
عدم وجود اطالعات مربوط به انتشار دی اکسید کربن از سال
 ۲0۱۲تا  ،۲0۱۴برای انجام این پژوهش اطالعات دوره زمانی
 ۱965تا  ۲0۱۱مورد استفاده قرار گرفت.

موسویان ( )۱۳9۳نیز در مقالهای به تحلیل رابطه علیت بین انتشار
کربن ،مصرف انرژی و تولید سرانه در ایران با استفاده از روش
بوت استرپ حداکثر آنتروپی پرداختند.
همانطور که مالحظه شد تاکنون پژوهشی به رابطه همبستگی
میزان انتشار دی اکسید کربن با جمعیت ،نرخ شهر نشینی و تولید
ناخالص داخلی در ایران با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره
نپرداخته است .بنابراین با توجه به نقش سوختهای فسیلی در
اقتصاد ایران ،در این مقاله رابطه بین انتشار دی اکسید کربن
(بهعنوان یکی از مهمترین گازهای گلخانهای و شاخصی از
تخریب محیط زیست که نقش موثری در گرم شدن کره زمین
دارد) ،تولید ناخالص داخلی ،جمعیت و نرخ شهرنشینی در کشور
بررسی و جهت علیت بین این متغیرها نیز مورد آزمون قرار گرفته
است.
-3روش انجام تحقیق
با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی ،جمعیت و نرخ شهرنشینی
سه عامل اصلی افزایش انتشار گاز دی اکسید کربن به عنوان
مهمترین گاز گلخانهای قلمداد میشود ،در این تحقیق روندهای
زمانی تولید ناخالص داخلی ( ،)GDPجمعیت و نرخ شهر نشینی،
و میزان انتشار دی اکسید کربن ایران از شاخصهای توسعه جهان
( )WDI, 2014طی سالهای  ۱965الی  ۲0۱۱استخراج شد.
پس از گردآوری اطالعات ،دادهها توسط نرم افزار  SPSSورژن
 ۱6تجزیه و تحلیل و برای تعیین مدل نیز از رگرسیون چند متغیره

جدول  -۱روند تحوالت شاخصهای انتشار دی اکسید کربن ،تولید ناخالص
داخلی ،جمعیت ونرخ شهرنشینی طی دوره  ۱965الی ۲0۱۴
تولید ناخالص
انتشار

دی

اکسید کربن
سال

196
5
197
0
197
5
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داخلی
(دالر در سال

( 1000تن در

به

سال)
Y

ثابت

53765.554
92019.698
139646.694

نرخ
قیمت
سال

)2005
X1
53121239
485
96602763
648
14249562
7875

کل

شهرن

جمعیت
X2

شینی

24955
116
28514
011
32730
555

(درصد)
X3
37.068
41.212
45.747
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198
0
198
5
199
0
199
5
200
0
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
نرخ
رشد
سال

121014.667
160929.962
211134.859
273528.864
372702.879
469328.329
509889.016
521187.043
546394.001
557039.302
571604.626
586598.989
-

5.1

98500056
971
12022647
1341
12259868
6765
14157719
2669
16818345
7861
21984597
1945
23238654
0016
25357128
5938
25591351
3236
26183717
0503
27905918
1401
28952303
6976
27038936
4931
26522066
9275
27674011
3716

38668
222
47290
793
56169
196
60318
632
65850
062
70122
115
70923
164
71720
859
72530
693
73370
982
74253
373
75184
322
76156
975
77152
445
78143
644

3.4

2.3

مستقل و متغیر وابسته قویتر میباشد .ضریب تعیین ( )R۲بیانگر
میزانی از تغییرات متغیر وابسته تحقیق میباشد که توسط مجموعه
متغیرهای مستقل تبیین گشتهاند .هرچه قدر مقدار ضریب تعیین
بیشتر باشد ،نشانگر آن است که مجموعه متغیرهای مستقل در
نظر گرفته توانستهاند میزان بیشتری از تغییرات متغیر وابسته را
توضیح دهند .آزمون  Fکه نمایانگر قابلیت مدل و برازش آن
میباشد ،به عبارتی ،این آزمون گویای آن است که آیا مدل متشکل
از مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از قابلیت و تناسب
الزم برخوردار است؟

49.693
53.395
56.33
60.236
64.042
67.558
68.239

در مطالعه حاضر ،جهت پیشبینی بررسی رابطه همبستگی میزان
انتشار دی اکسید کربن با جمعیت ،شهرنشینی و تولید ناخالص
داخلی در ایران ،از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد
که طی آن ،ابتدا تأثیر هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته با استفاده
از روش گام به گام ) (Stepwiseتعیین گردید و سپس با استفاده
از روش همزمان ) ،(Enterمورد آزمون تحلیل رگرسیون چند
متغیره قرار گرفتند.

68.864
69.458
70.045
70.626
71.2
71.769

-4نتایج

72.32

یافتههای این بررسی نسان داد که متغیرهای جمعیت (با ضریب
تأثیر  ،)۱.۳59تولید ناخالص داخلی (با ضریب تأثیر  )0.907و نرخ
شهرنشینی (با ضریب تأثیر  ،)-۱.۲۴7به ترتیب بیشترین ضریب
تأثیر رگرسیون استاندارد شده را بر متغیر وابسته میزان انتشار دی
اکسید کربن داشتهاند.
بر اساس مقدار ضریب همبستگی چندگانه ((R= 0.99۲
همبستگی آماری باالیی بین مجموعه متغیرهای مستقل (تولید
ناخالص داخلی ،جمعیت و نرخ شهر نشینی) و متغیر وابسته انتشار
دی اکسید کربن وجود دارد .مقدار ضریب تعیین یا  R۲نیز که برابر
با  0.98میباشد ،نشانگر تبیین  98درصد از تغییرات متغیر وابسته
توسط مجموعه متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده میباشد .در
حقیقت ،هر چقدر مقدار ضریب تعیین بیشتر باشد ،نشانگر آن است
که مجموعه متغیرهای مستقل در نظر گرفته ،توانستهاند میزان
بیشتری از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .سطح معنیداری
( )Sig=0.00۱نیز معنیدار بودن آن را در سطح  99درصد تایید
میکند .مقدار آزمون  )858.۱55( Fنیز نشانگر قابلیت باال و
مناسب مدل و طبیعتاً تبیین تغییرات متغیر وابسته توسط مجموعه
متغیرهای مستقل میباشد .اما در مورد اهمیت و نقش متغیرهای
مستقل در پیشگویی معادله رگرسیون باید از ضریب تاثیر
رگرسیونی استاندارد شده ) (Betaاستفاده کرد .از آنجایی که مقدار
 Betaاستاندارد شده میباشند ،بنابراین از طریق آن میتوان در
مورد اهمیت نسبی متغیرها قضاوت کرد .بزرگ بودن ضریب تاثیر

72.855

1.4

انه
Source: 2014 World Development Indicators, World
Bank

برای تبیین رابطه بین متغیرهای یاد شده از تحلیل رگرسیون چند
متغیره استفاده شده است .تحلیل رگرسیون این امکان را برای
محقق فراهم میکند تا تغییرات متغیر وابسته را از طریق متغیرهای
مستقل پیشبینی و سهم هر یك از متغیرهای مستقل را در تبیین
متغیر وابسته تعیین کند.
تحلیل رگرسیون مبتنی بر اصل پیشبینی است .بدین معنی که
هرچقدر که ما بیشتر در مورد پدیدهای بدانیم ،در آن صورت بهتر
قادر هستیم سایر ویژگیهای این پدیده را حدس بزنیم .در تحلیل
رگرسیون چند متغیره ،همواره توجه به چندین آماره مهم است؛
ضریب همبستگی چندگانه ) (Rنشانگر میزان همبستگی میان
مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق میباشد .مقدار
ضریب همبستگی چندگانه بین صفر تا یك نوسان دارد .هرچه این
مقدار به یك نزدیك باشد ،همبستگی بین مجموعه متغیرهای
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رگرسیونی استاندارد شده نشان دهنده اهمیت نسبی و نقش آن در
پیشگویی متغیر وابسته میباشد.
اولین متغیر ،متغیر تولید ناخالص داخلی ) (GDPبا مجموع ضریب
تاثیر رگرسیونی استاندارد شده  0.907بوده است .نتایج نشان از آن
دارد که افزایش انحراف معیار در متغیر مستقل تولید ناخالص
داخلی ،با افزایش  0.907انحراف معیار در متغیر وابسته انتشار دی
اکسید کربن همراه میباشد .متغیر بعدی ،متغیر جمعیت با ضریب
تأثیر رگرسیونی استاندارد شده  ۱.۳59بوده است که بیشترین تأثیر
رگرسیونی استاندارد شده را بر متغیر وابسته انتشار دی اکسید کربن
داشته است .بر اساس این مقدار ضریب ،به ازای افزایش انحراف
معیار در متغیر مستقل جمعیت ،با افزایش  ۱.۳59انحراف معیار در
متغیر وابسته انتشار دی اکسید کربن همراه میباشد .سومین
متغیری که کمترین تأثیر رگرسیونی استاندارد شده را بر متغیر
وابسته انتشار دی اکسید کربن داشته است ،متغیر نرخ شهرنشینی
با ضریب تأثیر  -۱.۲۴7بوده است .از این رو ،قابل اشاره است که
افزایش یك انحراف معیار در متغیر مستقل نرخ شهرنشینی ،با
افزایش  -۱.۲۴7انحراف معیار در متغیر وابسته انتشار دی اکسید
کربن همراه میباشد.
از این رو ،با توجه به مجموعه ضرایب تأثیر فوق ،معادله رگرسیونی
نیز بدین صورت خواهد بود که:
Y=a+b1X1+b2X2+b3X3
در این معادله:
 =Yمقدار پیشبینی شده متغیر انتشار ساالنه دی اکسید کربن
 = X1شاخصهای تولید ناخالص داخلی
 = X2جمعیت
 = X3ضریب شهرنشینی
به این ترتیب بر اساس مقادیر ستون  Bمعادله رگرسیون (مدل) را
میتوان به شرح زیر نوشت که با این مدل میتوان نسبت به
پیشبینی سناریویهای مختلف انتشار دی اکسید کربن با استفاده
از شاخص تولید ناخالص داخلی ،رشد جمعیت و شهر نشینی اقدام
کرد.

۱

 =yانتشار
دیاکسید
کربن
 =x۱تولید
ناخالص
داخلی
()GDP
=x۲
جمعیت

۱۱.۴۴
۱

5

 =x۳نرخ
شهرنشینی

۱7.۲9
-5

۳

۴

P<0.0۱

ردیف

نام متغیر

B

۲.6۴
۲

۱.۲۴7
-

6.5۴
-6

0.0
0۱

R=0.99۲ R۲=0.985 F=858.۱55
منبع :یافتههای پژوهشگر

-5نتیجهگیری
تغییر آب و هوا ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانهای از جمله
دی اکسید کربن بهعنوان یکی از عوامل مهم در تغییر وضعیت آب
و هوایی جهان مطرح است ،حال آنکه یك تغییر کوچك در وضعیت
آب و هوایی در بسیاری موارد میتواند منشاء تغییرات بزرگ در
شدت و میزان وقوع رخدادهای شدید اقلیمی و بالیای طبیعی و
آسیبهای اقتصادی شود .چنانچه به عقیده بسیاری از کارشناسان
مسائل محیط زیستی ،طی دهههای نه چندان دور ،بر اساس روند
فعلی انتشار گازهای گلخانهای در جهان ،کره زمین با بحرانهای
شدید محیط زیستی و آب و هوایی روبرو خواهد شد .توسعه پایدار
هر جامعهای مستلزم توجه به محیط زیست و حفظ آن برای
نسلهای آتی است .در این بین افزایش میزان انتشار گازهای
گلخانهای بخصوص گاز دی اکسید کربن ،سبب بروز نگرانیهایی
در مورد کیفیت محیط زیست شده است .از طرف دیگر ،رشد
اقتصادی پایدار نیز به عنوان یکی از اهداف کالن اقتصادی همواره

جدول  -۲نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر انتشار دی اکسید
کربن
SEB

۱.۴۳
5

۱.۳59

7.97
۱

0.0
0۱

شکل  -5مدل رگرسیونی عوامل مؤثر بر انتشار دیاکسیدکربن (منبع:
یافتههای پژوهشگر)

جدول ( ،)۲نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر میزان
انتشار دیاکسیدکربن را نمایش میدهند:

Beta

۳.7۱9

0.۲0
۴

0.907

۱8.۲
69

0.0
0۱

 =Yمتغیر وابسته
 =Bضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد نشده
 =Betaضریب تأثیر رگرسیونی استانداردشده
 =SEBضریب اشتباه برآورد
 =tتأثیر بین حضور هر متغیر مستقل در مدل
 =Pسطح معنیداری تأثیر نسبی حضرر هر متغیر مستقل در مدل

Y=321.728+3.719 X1+11.441 X2 -17.295 X3

t

-

-

-

-

-

P
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مورد توجه برنامهریزان بوده است .بدیهی است مطالعه رابطه و
جهت علیت بین انتشار دی اکسید کربن با جمعیت ،نرخ شهرنشینی
و تولید ناخالص داخلی ،میتواند سیاستگذاران را در اتخاذ
تصمیمهای صحیح در مقابله با تخریب محیط زیست همزمان با
رشد اقتصادی یاری رساند.
این مطالعه نشان داد که بین انتشار دی اکسید کربن ،تولید ناخالص
داخلی ،جمعیت و نرخ شهرنشینی همبستگی تنگاتنگی وجود دارد
لیکن با توجه به تغییر تکنولوژی و جایگزین کردن منابع انرژی
جدید بجای انرژیهای فسیلی ،میتوان این وابستگی را کاهش
داد ،اصطالحی که از آن به واگرایی ( )Decouplingیاد میشود.
لذا برای معکوس کردن این روند در ایران با توجه به تعهدات
جدیدی که در موافقتنامه پاریس  ۲0۱5در زمینه کاهش انتشار
گازهای گلخانهای متعهد شدهاست ،الزم است سرمایهگذاریهای
بیشتری در زمینه توسعه انرژیهای نو و دانش مرتبط و اقتصاد کم
کربن انجام گیرد .به عبارتی میتوان سیاستهای مربوط به کاهش
آلودگی هوا را بدون کم کردن رشد اقتصادی به کار برد .در این
راستا توصیه میشود دولت ضمن فراهم کردن زیرساختهای الزم
با اجرای سیاستهایی همچون مالیات بر کربن ،تعیین
استانداردهای فنی و تخفیف یا مشوقهای مالیاتی روی محصوالت
با درجه آالیندگی کمتر در جهت اصالح الگوی تولید و مصرف
انرژی به نفع انرژیهای پاك و کمتر آالینده گام برداشته و زمینه
کاهش میزان آالیندگی را فراهم کند.
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محیط زیست و برنامه عمران سازمان ملل متحد (.)UNDP
شرزهای ،غالمعلی ،حقانی ،مجید ،۱۳88 ،بررسی رابطه علی میان انتشار کربن و درآمد داخلی با تأکید بر نقش مصرف انرژی ،مجله تحقیقات
اقتصادی ،شماره  ،68صص .75- 90
صادقی ،سید کمال ،متفکر آزاد ،محمد علی ،پورعبادالهان ،محسن ،شهباززاده ،اتابك ،۱۳9۱ ،بررسی رابطه بین انتشار دیاکسیدکربن،
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،سرانه مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در ایران (رهیافت آزمون علیت تودا -یاماموتو) ،فصلنامه اقتصاد
محیط زیست و انرژی ،سال اول ،شماره  ،۴صص .۱0۱ -۱۱6
صادقی ،سید کمال ،موسویان ،سید مهدی ، ۱۳9۳ ،تحلیل رابطه علیت بین انتشار کربن ،مصرف انرژی و تولید سرانه در ایران :با استفاده از
روش بوت استرپ حداکثر آنتروپی ،پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران ،سال سوم ،شماره  ،۱۱صص .9۱- ۱۱6
صالح ،ایرج ،شعبانی ،زهره ،سادات باریکانی ،سید حامد ،یزدانی ،سعید ،۱۳88 ،بررسی رابطه علیت بین تولید ناخالص داخلی و حجم گازهای
گلخانهای در ایران (مطالعه موردی :گاز دیاکسیدکربن)  ،اقتصاد کشاورزی و توسعه ،سال هفدهم ،شماره  ،66صص.۱9- ۴۱
عباسپور ،مجید ،۱۳86 ،انرژی ،محیط زیست و توسعه پایدار ،دانشگاه صنعتی شریف ،موسسه انتشارات علمی.
فطرس ،محمدحسن ،فردوسی ،مهدی ،مهرپیما ،حسین ،۱۳90 ،بررسی تاثیر شدت انرژی و گسترش شهرنشینی بر تخریب محیط زیست در
ایران (تحلیل همجمعی) ،محیط شناسی ،سال سی و هفتم ،شماره  ،60صص .۱۳ -۲۲
فطرس ،محمدحسن ،نسریندوست ،میثم ،۱۳88 ،بررسی رابطه آلودگی هوا ،آلودگی آب ،مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران در سالهای
 ،۱۳59 -8۳فصلنامه اقتصاد انرژی ،شماره  ،۲۱صص .۱۱۳-۱۳5
کامان ،مایکل ،استاگل ،زیگرید ،۱۳89 ،مقدمهای بر اقتصاد اکولوژیکی (بومشناختی) ،ترجمه فرزام پوراصغر سنگاچین و اسماعیل صالحی،
انتشارات دانشگاه تهران 9۱0 ،ص.
مرکز آمار ایران ،۱۳90 ،۱۳85 ،۱۳75 ،۱۳65 ،۱۳55 ،نتایج سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن.
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 سازمان،9۴  و9۳  شماره، اجتماعی جنگل و مرتع، اقتصادی، فصلنامه علمی، آشنایی با مفاهیم تغییر اقلیم،۱۳9۱ ، علیرضا،مساح بوانی
.۲5- ۲۲  صص، مراتع و آبخیزداری،جنگلها
 تولید ناخالص، تجریه و تحلیل رابطه همجمعی و علیت میان انتشار دیاکسیدکربن،۱۳9۲ ، علیرضا، قنبری، محمدحسین،مهدوی عادلی
.۲۱7- ۲۳7  ص،9  شماره، سال دوم، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران،داخلی و مصرف انرژی در ایران
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