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ارزیابی اثر ساختار جمعیتی بر انتشار گاز دیاکسید کربن در ایران
2

قاسم لیانی ،1نوید کارگر ده بیدی*1و فاطمه فتحی
تاریخ پذیرش1933/ 62/ 20 :
تاریخ دریافت1931/60/60:
چکیده
ساختار جمعیتی در ایران همچون سایر مناطق دنیا ،در حال تغییر است .این تغییرات با کاهش
سهم کودکان و افزایش سهم افراد مسن از جمعیت کل همراه است به گونهای که بر اساس
پیشبینیهای سازمان ملل از سال  2610تا  2696جمعیت افراد مسن در ایران دو برابر خواهد
شد .از این رو ،هدف اصلی این مطالع ه بررسی اثر ساختار جمعیتی بر انتشار آلودگی ناشی از گاز
دی اکسید کربن در ایران میباشد .دادههای مورد استفاده نظیر سرانه انتشار گاز دیاکسید کربن،
جمعیت زیر سن کار ،جمعیت فعال ،جمعیت مسن ،شاخص تراکم جمعیت ،سرانه تولید ناخالص
داخلی و سرانه مصرف انرژی از منابع گوناگونی در دوره زمانی  1906تا  1931گردآوری شد .با
توجه به نتایج ایستایی متغیرها از روش همجمعی در قالب رهیافت خود رگرسیونی با وقفههای
گسترده استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان میدهند که به ترتیب دو بازه جمعیتی ( )10-01و
( ) 6-11سال تاثیر باالیی بر سرانه انتشار گاز دی اکسید کربن دارند ،درحالی که جمعیت
سالخوردگی ( 00سال به باال) اثرگذاری کم تری در انتشار گاز دی اکسید کربن دارد .همچنین ،
نتایج نشان دادند که با تراکم بیش تر در واحد سطح و در نتیجه برخورداری از صرفههای ناشی از
مقیاس می توان کارایی مصرف منابع مولد آلودگی را افزایش داد که در نهایت ،به تاثیری قابل
مالحظه در کاهش سرانه گاز دی اکسید کربن منجر میشود.
طبقهبندي Q18،Q54 ،N5 :JEL

واژههاي كليدي :ساختار جمعیتی ،انتشار گاز دیاکسید کربن ،ARDL ،ایران

 -1دنشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز.
 -2استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز.
*  -نویسنده مسئول مقالهKargar.navid@yahoo.com :
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پیشگفتار
هـر کش ـوری بـر ای رس ـیدن بـه رشـد و توسعه ،اهداف و برنامههاى گوناگونی را مدنظر قرار
میدهد ،از آنجا که محیط زیست یﮑی از ارکان اصلی توسعه پاید ار بشمار میآید ،میبایست فرایند
توسعه و رشد اقتصادی به گونهای طراحـی شـود کـه ﺿـ من بیشینهسازی ارزشافـزوده
فعالیتهای اقتصا دی ،نظام طﺒیعت ،پویایی تعادلی خود را از د ست ندهد ( Moradhasel and

 ،)Mazini, 2008امـا اغلب کشورهای در حال توسعه بر ای رسیدن به این اهداف ،با معﻀـل تخریب
محیط زیست مواجه هسـتند چرا که بیشـتر فعالیتهای اقتصادی آنها وابسـته بـه اسـتفاده از
منابع طﺒیعی اسـت و کمتـر فعالیتی را میتوان یافت که در نهایت منجر بـه ایجـاد ﺿـایعات
زیستمحیطی نشود .بنابراین ،رشد اقتصـادی بـا در نظ ـر گرفتن مالحظات زیستمحیطی
مدتهای مدیدی است که در کانون توجه اقتصاددانان قرار گرفته است .چنانچه در چارچوب
برنامههای توسعه ،فعالیتهای اقتصـادی دولت و محیط زیست بهصورت توأم لحاظ شوند؛ این دو
ﻋامل مﮑمل یﮑدیگر بوده و موجب تعادل و توازن اکولوژیﮑی میشوند .بنابراین ،برای حرکت در
مسیر توسعه نه تنها محیط زیست و توسعه اقتصادی دو قطب مخالﻒ نخواهند بود؛ بلﮑـه ه ـر دو
در کنار هم ،ﻋامل ارتقای متوازن جوامع بشمار میروند ( .)Bastanifar & Sameti, 2004از جمله
ﻋوامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی ،در کنار دیگر ﻋوامل تولید ،منابع انرژی میباشد که
اهمیت آن همچنان رو به افزایش است .وابست گی روزافزون به انرژی موجب تعامل این بخش با
دیگر بخش های اقتصادی شده و سرﻋت در روند رشد و توسعهی اقتصادی را وابسته به سطح
مصرف انرژی کرده است .به گونهای که نه تنها توسعه اقتصادی باالتر نیازمند سطوح باالتری از
مصرف انرژی است بلﮑه مصرف کارای انرژی به سطح باالتری از رشد و توسعهی اقتصادی نیاز دارد
( .)Mohammad-Bagheri, 2010از آن جا که بخش زیادی از افزایش تقاﺿای مصرف انرژی از منابع
فسیلی تأمین میشود و مصرف آنها انتشار گازهای گلخانه ای و آلوده شدن هوا را به همراه دارد،
بنابراین  ،به نظر میرسد که رشد اقتصادی از این راه سﺒب آلودگی بیشتر محیط زیست میشود
(.)Halicioglu, 2009
قرن بیست و یﮑم با یک گذار جمعیتی آغاز شده و همچون دیگر مناطق دنیا ،ساختار جمعیتی
ایران در حال تغییر است .این تغییرات با کاهش سهم کودکان و افزایش سهم افراد مسن از جمعیت
کل همراه است .پیشبینی های سازمان ملل حاکی از آن است که از سال  2610تا  2696جمعیت
افراد مسن در ایران دو برابر خواهد شد .همچنین درصد افراد سالخورده به کل جمعت کشور از 0
درصد در سال  2666به بیش از  8درصد ( 0/ 0میلیون نفر) در سال  2610رسیده و تا سال 2696
به  11درصد ( 12/ 1میلیون نفر) افزایش خواهد یافت .افزون بر این ،پیشبینی میشود درصد افراد
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مسن در سال  2606به بیش از  91درصد ( 28/ 1میلیون نفر) خواهد رسید ( United Nations,

 .)2015اﻋمال سیاست های کلی کنترل جمعیت در ایران با تشﮑیل اداره کل جمعیت و تنظیم
خانواده در سال  1916آغاز شد و برنامههای گسترده ای در دو دهه برای ترویج کاهش جمعیت با
محوریت شعار (فرزند کمتر ،زندگی بهتر) صورت گرفت که از جمله میتوان به ﻋدم پرداخت حق
ﻋائلهمندی به فرزندان چهارم به بعد هر خانوار اشاره کرد .توزیع سنی جمعیت ایران در بازههای 0
ساله از سال  1916تا سال  1930در شﮑل  1نمایش داده شده است (Statistical Center of Iran,
.)2018
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شکل  -2توزیع سنی جمعيت در ایران.
Fig 1- Population age distribution in Iran
مأخذStatistical Center of Iran (2018) :

بر اساس شﮑل  ، 1سهم جمعیت نوجوان یا زیر سن کار ( 6- 11سال) مطابق نوار آبی رنگ ،به
گونه پیوسته روندی نزولی داشته و از میانگین  19/26درصد در سالهای  1916-10به میانگین
 29/ 06درصد در سالهای  1936-30کاهش یافته است .این روند کاهش هشداری جدی در
راستای کاهش زاد و ولد و پیر شدن جمعیت است.
وﺿعیت جمعیت ( 10- 01سال) نیز نشان می دهد که ساالنه بر تعداد این افراد اﺿافه شده است.
به بیانی دیگر ،از میانگین  09/ 10درصد در سالهای  1916- 10به میانگین  11/06درصد در
سالهای  1936-30افزایش داشته است .ایجاد نﮑردن فرصتهای شغلی مناسﺒی برای این بازه
جمعیت رو به افزایش ،وقوع بحرانهای جدی در تمامی ﻋرصههای اقتصادی ،اجتماﻋی و زیست
محیطی را به همراه خواهد داشت .در نهایت ،سهم جمعیت سالخوردگی کشور ( 00سال به باال) در
حال افزایش است و از میانگین  9/01درصد در سالهای  1916-10به میانگین  1/ 33درصد در
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سالهای  1936-30افزایش یافته است .این روند رو به افزایش در کنار کاهش نرخ زاد و ولد به پیر
شدن سریع جمعیت در آینده منتهی میشود .در سال  1930جمعیت ایران حدود  86میلیون نفر
برآورد شده است که حدود  29/ 01درصد آن در بازه سنی  6- 11سال 11/ 11 ،درصد در بازه
 10- 01سال و  0/21درصد جمعیت کشور باالی  00سال هستند ( Statistical Center of Iran,
.)2018
با توجه به اهمیت انتشار گازهای گلخانهای و ﻋوامل مؤثر بر مقدار انتشار این گازها ،مطالعات
متعددی به بررسی تأثیر ﻋوامل گوناگون اقتصادی و اجتماﻋی بر انتشار گاز دیاکسید کربن به
ﻋنوان مهمترین گاز گلخانهای پرداخته اند .از جمله متغیرهای مورد بررسی تغییر ساختار جمعیتی
است .در برخی از مطالعات ،جمعیت فعال  10- 01مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که
افزایش این بازه جمعیتی باﻋث افزایش مصرف انرژی و تولید بیشتر گازهای گلخانهای میشود
( (Shi, 2003; York et al., 2002; Fan et al., 2006; Ying et al., 2006; Wei et al., 2008
مطالعات دیگر سهم جمعیتی ( ) 6-11را مورد بررسی قرار دادند و نتایج نشان دادند که افزایش این
بازه جمعیتی تاثیر قابل توجهی بر انتشار آلودگی دارد (  .)Cole & Neumayer, 2004برخی
پژوهشگران سالخوردگی جمعیت (جمعیت باالی  00سال) را پدیده ای مناسب برای اکوسیستمها و
منابع طﺒیعی می دانند .این صاحب نظران بر این باورند که کاهش جمعیت و کاهش نرخ زاد و ولد و
در نهایت ،کاهش جمعیت نیروی جوان موجب کاهش فشار بر محیط زیست شده و منجر به کاهش
آلودگیهای زیست محیطی میشود ( Dalton et al., 2008; Liddle, 2011; Hassan & Salim,
 .) 2015نتایج دیگر مطالعات حاکی از آن است که افراد سالخورده (جمعیت باالی  00سال) نسﺒت
به افراد جوان و کم سن و سال ،منابع انرژی بیشتری مصرف کرده و آلودگی بیش تری تولید
میکنند .استفاده از پس اندازها برای نیازهای مصرفی و بهداشتی ،داشتن خودرو شخصی و استفاده
از آن ،از جمله توجیهات این مطالعات است ( .)York et al., 2007; Okada, 2012مطالعات دیگر از
ﻋدم تاثیر جمعیت باالی  00سال بر کاهش یا افزایش آلودگیهای زیستمحیطی داللت دارند
( .)Liddle & Lung, 2010; Liddle, 2014همچنین ،مطالعات متعددی به بررسی اثر مصرف انرژی
بر انتشار گازهای گلخانهای پرداختهاند .در این مطالعات تأثیر مصرف انرژی بر مقدار انتشار گازهای
گلخانه ای مثﺒت بدست آمده است ( ;Kasman & Duman, 2015; Al-Mulali & Ozturk, 2015

.)Ahmad et al., 2016; Magazzino, 2016
با توجه به نتایج متفاوت اثر ساختار جمعیتی بر مقدار انتشار گاز های گلخانه ای در مطالعات
گوناگون و همچنین ،ﻋدم وجود مطالعه داخلی که به گونه همزمان اثر سطوح گوناگون جمعیتی را
بر تخریب زیست محیطی مورد بررسی قرار داده باشد ،انجام مطالعهای مستقل در این زمینه در
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ایران ﺿروری به نظر میرسد .لذا در این مطالعه اثر سطوح گوناگون جمعیتی بر مقدار انتشار گاز
دیاکسید کربن به ﻋنوان شاخص آلودگی هوا در ایران مورد بررسی قرار گرفت تا با توجه به اهمیت
موﺿوع توسعه پایدار و حفظ محیط زیست به سیاستگذار در زمینه ایجاد سیاست های تﮑمیلی در
کنار سیاستهای جمعیتی یاری رساند.
مواد و روشها
ارتﺒاط میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست از طریق برآورد منحنی زیست محیطی
کوزنتس )EKC ( 1مورد بررسی قرار میگیرد .منحنی زیستمحیطی کوزنتس ارتﺒاط رشد اقتصادی
هر کشور را که به وسیله تولید ناخالص داخلی سرانه اندازهگیری میشود با شاخصهای تخریب
محیط زیست مانند انتشار گازهای گلخانه ای و بویژه انتشار گاز دیاکسید کربن بررسی میکند.
اشﮑال این روش در این نﮑته است که اثرگذاری جمعیت بر تخریب محیط زیست را به صورت
کشش واحد در نظر گرفته می شود .به بیان دیگر ،کشش جمعیتی انتشار آلودگی را برای
کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته یﮑسان در نظر میگیرد .چنان چه این کشش در کشورهای
گوناگون یﮑسان نﺒاشد ،فرض مربوطه در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس نقض میشود
( .)Poumanyvong & Kaneko, 2010برای ارزیابی اثر سطوح گوناگون جمعیتی بر انتشار آلودگی
از رابطه ( ) 1استفاده شده است (:)Yang et al., 2015
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با گرفتن لگاریتم طﺒیعی از دو طرف رابطه باال ،رابطه ( )2حاصل شد:

LnCO2t  0  B1LnP0.t  B2 LnP16.t  B3 LnP64.t  B4 LnDPt  B5 LnGDPt  B6 LnECt  B7 LnTt  t
()2
در رابطه باال Ln ،معرف لگاریتم طﺒیعی است .همچنین :CO2 ،مقدار سرانه انتشار گاز دی

اکسید کربن بر حسب تن در سال است .این متغیر از تقسیم مقدار انتشار ساالنه گاز دیاکسید
کربن برکل جمعیت کشور در هر سال بدست میآید : P0 ،جمعیت زیر سن کار (با سن  6-11سال)
 :P16،جمعیت فعال (با سن  10- 01سال) و  :P64جمعیت مسن (با سن 00سال به باال) بر حسب
درصد میباشند .همچنین :DP ،شاخص تراکم جمعیت (تعداد افراد در هر کیلومتر مربع) است،
 :GDPسرانه تولید ناخالص داخلی (درآمد سرانه و به ﻋنوان شاخص رشد اقتصادی) است ،که
برحسب دالر و به قیمت های ثابت سال  2616محاسﺒه میشود : EC ،سرانه مصرف انرژی (معادل
- Environment Kuznets Curve
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کیلوگرم -نفت) :T ،پیشرفت فناوری را بیان مینماید .برای بررسی تاثیر پیشرفت فناوری بر مقدار
انتشار گاز دیاکسید کربن از روند زمانی ب ه ﻋنوان شاخصی از پیشرفت فناوری استفاده شد و در
نهایت ،ﻋﺒارت 𝜀 :نیز جزء اخالل مدل را نشان میدهد .از آن جا که روند زمانی نیز در مدل به ﻋنوان
شاخص پیشرفت فناوری در نظر گرفته شده است ،چنان چه ﺿریب این متغیر در برآورد مثﺒت
باشد ،بدین مفهوم است که با پیشرفت فناوری مقدار آلودگی هوا افزایش مییابد و فناوری های
مورد استفاده در کشور دوست دار محیط زیست نیستند .در مقابل اگر ﺿریب متغیر پیشرفت
فناوری منفی باشد ،میتوان نتیجه گرفت که فناوری های مورد استفاده در راستای کاهش
آلودگیهای هواست.
در مدلهای سری زمانی در صورت غیر ایستا بودن متغیرها مسئله رگرسیون کاذب مصداق
1

خواهد داشت و مشاهده  R2باال به واسطه ارتﺒاط حقیقی بین متغیرها نیست (.)Gujarati, 2009
بنابراین  ،کاربرد آزمون ریشه واحد در دادههای سری زمانی راستای تﻀمین صحت و اﻋتﺒار نتایج
امری ﺿروری خواهد بود .در این مطالعه بمنظور بررسی ایستایی متغیرها از روش آزمون ایستایی
دیﮑی فولر تعمیم یافته )ADF (2استفاده شد.
زمانی که شو اهدی مﺒنی بر وجو د ریشه واحد در دادهها وجود داشته باشد ،بر ای پرهیز از وقو ع
رگرسیون کاذب و نیز تعیین رابطهی بلندمدت بین متغیرها ،میتوان از روشهای همجمعی از
جمله رهیافت خود توﺿیحی با وقفههای گسترده ( )ARDLاستفاده نمود .یﮑی از مزایای رهیافت
 ARDLکه موجب برتری آن نسﺒت به دیگر روشهای هم جمعی شده است ،ﻋدم نیاز به یﮑسان
بودن درجه همجمعی متغیرها در این روش میباشد .همچنین در این روش میتوان الگوهای
کوتاه مدت و بلندمدت مدل را به طور همزمان برآورد کرد ( )Gujarati, 2009و مشﮑالت مربوط به
حذف متغیرها و خود همﺒستگی را رفع نمود .بنابراین تخمینهای روش  ،ARDLنا اریب و کارا
هستند ،چرا که آنها ﻋمو م اً ﻋاری از مشﮑالتی چون خودهمﺒستگی و درونزایی میباشند
(.)Siddiki, 2000
مدل  ARDLتعمیم یافته 9را میتوان به صورت زیر نشان داد ( & Pesaran, 1997; Pesaran

.) Pesaran &Shin, 1998
() 9

i  1,2,..., k

k

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

1

-Spurious Regression
- Augmented Dickey Fuller
3
-Augmented ARDL (Developed by Pesaran and Pesaran (1997) and Pesaran and Shin
(1998)).
2
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)1(  ﻋامل وقفه میباشد که به صورت رابطهL  متغیر وابسته وyt ، ﻋرض از مﺒدأ 0 که در آن
:تعریﻒ میشود
)1(
L j yt  yt  j
:بنابراین
 ( L, p )  1   1 L1  ...   p L p
 i ( L, qi )   i 0   i1 L   i 2 L2  ...  (  iqi Lqi )

)0(
:) میباشد0(  مقدار انتشار آلودگی در ایران به صورت رابطهARDL  مدل پویای،بر این اساس
m

n

k

f

w

r

v

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

ln CO2t   0   i LnCO2t i    i LnP0.t    i LnP16.t   i LnP64.t   i LnGDPt i  i LnECt i   i LnPDt
z

 i LnTt i   0 LnP0.t   0 LnP16.t  0 LnP64.t  0 LnGDPt  0 LnECt  0 LnPDt   0 LnTt  u1t
i 1

به ترتیب بیانگر تعداد وقفههای بهینه برای متغیرهای

z

)0(
 وv، r ، w ، f ، k ، n ، m که در آن

. میباشدLnT  وLnPDt ، ln ECt ، ln GDPt ، LnP64t ، LnP16t ، LnP0t ، ln CO2t
: رابطه بلندمدت را می توان به صورت زیر بیان کرد،لذا
LnCO2t  0  B1LnP0.t  B2 LnP16.t  B3 LnP64.t  B4 LnPDt  B5 LnGDPt  B6 LnECt  B7 LnTt  u2t
)1(
 مﺒنای استفاده از مدلهای تصحیح خطا،وجود همگرایی بین مجموﻋه ای از متغیرهای اقتصادی
 را میتوان به صورت رابطهARDL  معادله تصحیح خطای مدل.)Gujarati, 2009 ( را فراهم میکند
:) نوشت8(
n

k

f

v

i 1

i 1

i 1

i 1

m

LnCO2t   0   i LnCO2t i    i LnP0.t i    i LnP16.t i   i LnP64.t i   i LnPDt i
i 1

w

r

z

i 1

i 1

i 1

 i LnGDPt i  LnECi i    i LnTt i  ECTt 1  u3t

)8(
: ) بصورت زیر میباشدECTt 1 ( که جزء تصحیح خطا
ECTt  LnCO2t  0  1 LnP0.t   1 LnP16.t  1 LnP64.t  1 LnPDt  1 LnGDPt  1 LnECt  1 LnTt

)3(
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در رابطه (  ،)8ﻋملگر نخست ین تفاﺿل بوده و   ،  ،  ،  i ،  i ،  i ،  iو  ﺿرایب
برآورد شده از معادله ( )0میباشند  .نیز ﺿریب جزء تصحیح خطا میباشد که سرﻋت تعدیل را
اندازهگیری میکند .برای تخمین رابطه بلندمدت میتوان از یک روش دو مرحلهای استفاده کرد .در
مرحله نخست وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل که به وسیله تئوری بیان میشود،
مورد بررسی قرار میگیرد Pesaran et al. (2001) .بمنظور بررسی وجود رابطه بلندمدت میان
متغیرها از رهیافت آزمون کرانه (باند تست )1استفاده کردند ( .)Pesaran & et al., 2001روش
آزمون کرانه بر اساس تخمین یک الگوی تصحیح خطای نامقید )UECM( 2برای تحلیل همجمعی
بنا شده است؛ بنابراین ،الگوی تصحیح خطای نامقید مدل  ARDLمستخرج از رابطه ( ،)1به صورت
معادله ( )16میباشد.
P 1

P 1

P 1

P 1

P 1

P 1

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

LnCO2t   0   i LnCO2t i   i LnP0.t i    i LnP16.t i   i LnP64.t i   i LnPDt i   i LnGDPt i
P 1

P 1

i 1

i 1

i LnECt i   i LnTt i  1LnCO2t 1   2 LnP0.t 1   3 LnP16.t 1   4 LnP64.t 1   5 LnPDt 1   6 LnGDPt 1
 7 LnECt 1   8 LnTt 1  u3t

()16
که در آن ∆ ﻋملگر تفاﺿل مرتﺒه نخست و  Pنیز تعداد وقفه بهینه است .بر اساس مطالعه
) Pesaran et al., (2001برای انجام آزمون کرانه ،باید از آزمون ﺿرایب ( Waldآماره )Fبرای بررسی
معنی داری سطوح با وقفه متغیرها در الگوی تصحیح خطای نامقید استفاده شود .در این حالت
آزمون معنی داری مشترک برای فرض صفر ،یعنی نﺒود همجمعی ،از راه صفر قرار دادن تمام
متغیرها با یک وقفه در سطح ،استفاده میشود.
H0 : 1   2  3   4  5   6   7  8  0

بنابراین آماره  Fبرای فرﺿیه صفر به این صورت است که آیا تمام ﺿرایب بلندمدت به صورت
مشترک برابر صفر هستند یا خیر .در واقع ،در این مرحله ،بر اساس سطوح معنیداری مرسوم (، %1
 %0و  ،)%16آماره  Fمحاسﺒاتی ،با مقادیر بحرانی که در جدول ) Pesaran et al. (2001ارائه شده
است ،مقایسه میشود .اگر آماره  Fمحاسﺒاتی ،بیشتر از کرانه باالیی مقادیر بحرانی باشد ،آنگاه
فرﺿیه صفر مﺒنی بر ﻋدم همجمعی رد میشود .اگر آماره  Fتخمین زده شده کمتر از کرانه پایینی
مقادیر بحرانی باشد ،فرﺿیه صفر مﺒنی بر نﺒود همجمعی ،نمیتواند رد شود .در نهایت ،اگر آماره F
- Bounds Test
- Unrestricted Error Correction Model

1
2
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محاسﺒاتی بین کرانه باالیی و پایینی قرار گیرد ،رهیافت آزمون کرانه قادر به تعیین وجود یا ﻋدم
وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها نمیباشد (.)Shrestha & Chowdhury, 2005
متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش شامل انتشار دیاکسید کربن ،جمعیت زیر سن کار،
جمعیت فعال ،جمعیت مسن ،تراکم جمعیت ،تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی به صورت سری
زمانی هستند و برای ایران در سالهای  1906 – 1931شمسی از پایگاه دادههای بانک جهانی
 )WDI( 1و آمار جهانی انرژی ( 2)IESجمعآوری شدند .به منظور برآورد مدل در این پژوهش از
نرمافزارهای اکسل (  ،)Excelایویوز ( )Eviewsاستفاده شد.
نتایج و بحث
بمنظور بررسی اثر ساختار جمعیتی بر انتشار آلودگی در ایران ،ابتدا ایستایی متغیرها مورد
آزمون قرار گرفت که نتایج آن در جدول  1آورده شده است .نتایج ایستایی بر اساس آزمون ADF
در جدول  1نشان میدهند که تفاﺿل مرتﺒه نخست متغیرهای سرانه انتشار دیاکسید کربن ،سرانه
تولید ناخالص داخلی ایستا بوده و بقیه متغیرها در سطح ایستا میباشند.
بر اساس نتایج آزمون ایستایی ،با توجه به وجود توأم متغیرهای ایستا در سطح و متغیرهایی که
پس از انجام یک بار تفاﺿل گیری ایستا میشوند ،از تحلیل همجمعی موسوم به روش خود توﺿیحی
با وقفههای گسترده ( )ARDLاستفاده شده است.

)- World Development Indicators (WDI
)- International Energy Statistics (IES

1
2
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جدول  -2نتایج آزمون ایستایی متغيرها.
Table 1- Results of Stationary Test
متغیر
Variable

آماره ADF
ADF

وﺿعیت ایستایی
Stationary

سرانه انتشار دیاکسید کربن
Percapita Co2 emissions

***-5.436

)I(1

جمعیت( )6-11سال
6>Old<14

***-4.851

)I(0

جمعیت( )10-01سال
15<old<64

***-5.694

)I(0

جمعیت باالی  00سال
65<old

***-4.222

)I(0

تراکم جمعیت
Population Density

**-3.178

)I(0

تولید ناخالص داخلی سرانه
Percapita GDP

***-4.386

)I(1

مصرف سرانه انرژی
Percapita Energy
Consumption

***-3.307

)I(0

وﺿعیت ﻋرض از مﺒداء و
روند
With Trend and
Intercept
با ﻋرض از مﺒدأ و روند
With Trend and
Intercept
با ﻋرض از مﺒدأ و روند
With Trend and
Intercept
با ﻋرض از مﺒدأ و روند
With Trend and
Intercept
با ﻋرض از مﺒدأ و روند
With Trend and
Intercept
با ﻋرض از مﺒدأ
With Intercept
با ﻋرض از مﺒدأ و روند
With Trend and
Intercept
با ﻋرض از مﺒدأ و روند
With Trend and
Intercept

مأخذ :یافتههای پژوهش (*** ،و *** به ترتیب معنیداری در سطح  0 ،16و  1درصد میباشد).

همانگونه که در بخش روش پژوهش بیان شد ،برای بررسی وجود رابطه بلندمدت از آزمون
کرانه استفاده می شود که نتایج این آزمون در جدول  2ارائه شده است .با توجه به اینکه آماره F
محاسﺒاتی حدود  8/62بدست آمده است و این مقدار بزرگ تر از مقدار کرانه باال ( )1/3در سطوح
معنیداری  33درصد است ،لذا فرﺿیه صفر رد و وجود رابطه بلندمدت در میان متغیرها تأیید
میشود.

13

تحقيقات اقتصاد كشاورزي /جلد  /21شماره  /4زمستان (2311صص )33 - 201
جدول  -1بررسی وجود رابطه بلندمدت (آزمون كرانه).
Table 2- Results of Bound Test
model

F

***-8.020
F( LnP0, LnP16, LnP64, LnPD, LnGDP, LnEC)=LnCO2
مأخذ :یافتههای پژوهش (*** ،و *** به ترتیب معنیداری در سطح  0 ،16و  1درصد میباشد).

در ادامه یافتههای بدست آمده از برآورد بلندمدت اثر ساختار جمعیتی بر آلودگی زیست
محیطی در ایران در جدول  9ارائه شده است .مقادیر ﺿرایب بدست آمده را میتوان به ﻋنوان
کشش سرانه انتشار  CO2نسﺒت به هر یک از متغیرهای مربوطه تفسیر نمود .تصریح استفاده شده
قادر است بیش از  38درصد از تغییرات سرانه انتشار گاز دی اکسید کربن را با استفاده از متغیرهای
مورد استفاده تشریح کند.
جدول  -3نتایج بدست آمده از برآورد بلندمدت اثر ساختار جمعيتی بر انتشار آلودگی در
ایران.
)Table 3- Results of Long-Run Model (ARDL
متغیر
variable
جمعیت( )6-11سال
6>Old<14
جمعیت( )10-01سال
15<old<64
جمعیت باالی  00سال
65<old
تراکم جمعیت
Population Density
تولید ناخالص داخلی سرانه
Percapita GDP
مصرف سرانه انرژی
Percapita Energy
Consumption
پیشرفت فناوری
Technology

ﺿرایب
coeficient

خطای معیار
SD
0.266

Tآماره
T
4.027

احتمال
Prob
0.000

*1.482

0.794

1.866

0.073

*0.856

0.474

1.803

0.082

**-1.459

0.524

-2.783

0.009

*0.340

0.197

1.727

0.096

**0.507

0.182

2.773

0.010

***0.028

0.006

4.345

0.00

**1.172
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***

-11.565

ﻋرض از مﺒدأ
Intercept
Sum squared resid = 0.040
Mean dependent var = 1.586
SE. of regression = 0.039

4.075

-2.837

0.008

R- squared = 0.991
Adjusted R- squared= 0.985
Durbin -Watson stat = 2.587

SD. dependent var = 0.329
)F-stat = 183.49 (0.00
مأخذ :یافتههای پژوهش (*** ،و *** به ترتیب معنیداری در سطح  0 ،16و  1درصد میباشد).

نتایج جدول  9نشان میدهد که جمعیت فعال ( )10- 01سال در مقایسه با دو بازه جمعیتی
دیگر ،باالترین تاثیر گذاری را بر انتشار  CO2دارد .به گونه که انتظار میرود با یک درصد افزایش در
این بازه جمعیتی ،سرانه انتشار دیاکسید کربن در بلندمدت حدود  1/18درصد افزایش یابد.
مطابق نتا یج با یک درصد افزایش در جمعیت زیر سن کار ( 6-11سال) انتظار میرود که سرانه
انتشار گاز  CO2در بلندمدت حدود  1/61درصد افزایش یابد.
نتایج حاکی از آن است که افزایش سالخوردگی جمعیت (جمعیت باالی  00سال) با تاثیرگذاری
کم تری نسﺒت به دو بازه جمعیتی قﺒل باﻋث افزایش انتشار  CO2میشوند ،به گونهای که با یک
درصد افزایش در جمعیت سالخورده ،انتظار میرود سرانه انتشار دیاکسید کربن در بلندمدت
حدود  6/80درصد افزایش یابد .بنابراین ،افزایش جمعیت در این بازه سنی و در نتیجه کاهش نرخ
زاد و ولد فشار به نسﺒت کمتری بر محیط زیست وارد میکنند .چرا که جمعیت در این بازه سنی از
فعالیت اقتصادی برخوردار نیست و در رشد و توسعه اقتصادی نقشی ندارند؛ بنابراین ،افزایش این
بازه جمعیتی اثر کم تری بر افزایش انتشار  CO2دارد و نتایج مطابق انتظار است.
بر اساس نتایج جدول  9انتظار میرود ب ا یک درصد افزایش در تراکم جمعیت ،سرانه انتشار دی
اکسید کربن در بلندمدت حدود  1/ 10درصد کاهش پیدا کند .شاخص تراکم جمعیت یﮑی از
شاخص های مهم سنجش کیفیت زندگی است که تعداد افراد در هر کیلومتر مربع را نشان میدهد.
شاخص یاد شده در ایران بیش از مقدار استاندارد جهانی است ( .)Anamradnejad, 2015بنابراین،
بر اساس انتظار با تراکم بیش تر در واحد سطح و در نتیجه برخورداری از صرفههای ناشی از مقیاس
می توان کارایی مصرف منابع مولد آلودگی را افزایش داد که در نهایت ،به تاثیری قابل مالحظه در
کاهش سرانه گاز  CO2منجر میشود.
نتایج نشان میدهن د که سرانه تولید ناخالص داخلی تأثیری مثﺒت بر سرانه انتشار آلودگی دارد،
به گونه ای که با  1درصد افزایش در سرانه تولید ناخالص داخلی ،سرانه انتشار  CO2در بلندمدت
حدود  6/91درصد افزایش می یابد .در ایران رشد و توسعه اقتصادی کشور ﻋمدتا بر صنایع تولیدی
مستهلک و با آالیندگی باال متﮑی است و این امر در تمامی بخشهای اقتصادی نظیر صنعت ،معدن
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و کشاورزی مشهود است .بنابراین ،روند افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و به بیان دیگر  ،روند
رشد و توسعه اقتصادی کشور با مخاطرات زیست محیطی ناشی از انتشار بیش تر دیاکسید کربن
همراه است.
استفاده از متغیر مصرف انرژی در این مطالعه به این دلیل است که شاخصی مناسب برای سطح
به کارگیری از سوختهای فسیلی است .بر اساس نتایج جدول  9انتظار میرود با افزایش سرانه
مصرف انرژی به میزان  1درصد ،سرانه انتشار  CO2در بلندمدت حدود  6/06درصد افزایش یابد.
همچنین ﺿریب پیشرفت فناوری با اثرگذاری پایینی به افزایش انتشار  CO2منجر میشود؛ بنابراین،
پیشرفت فناوری ﮑی در ایران سازگاری مناسﺒی با بهﺒود کیفیت محیط زیست ( کاهش انتشار دی -
اکسید کربن) دارد.
نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا در جدول  1ارائه شده است .الزم به توﺿیح است که تمامی
پارامترهای مدل تصحیح خطا در جدول  1به شﮑل تفاﺿل مرتﺒه نخست میباشند .ﺿریب جمله
تصحیح خطا مطابق نتایج جدول  1نشان دهندهی وجود رابطه بلندمدت معنادار بین متغیرهای
الگو است .این ﺿریب در سطح احتمال  1درصد معنی دار و دارای ﻋالمت منفی است .بر این اساس
اثر یک شوک بر متغیر انتشار آلودگی در کوتاهمدت کمی کم تر از یک دوره زمان به طول خواهد
انجامید و پس از آن رابطهی کوتاهمدت نیز در مسیر رابطه بلندمدت قرار خواهد گرفت.
جدول  - 4نتایج برآورد الگوي تصحيح خطاي اثر ساختار جمعيتی بر انتشار آلودگی در ایران
)Table 4- Results of Error Correction Model (ARDL
متغیر
Variable

ﺿرایب
Coef

خطای معیار
Std. Error

t

احتمال
prob

تفاﺿل مرتﺒه نخست سرانه انتشار دیاکسید
کربن با یک وقفه
First difference of co2 emission
تفاﺿل مرتﺒه نخست جمعیت ( )6-11سال
First defference of 0<old<14
تفاﺿل مرتﺒه نخست جمعیت ( )10-01سال
First defference of 15<old<64
تفاﺿل مرتﺒه نخست جمعیت باالی  00سال
First defference of 65<old
تفاﺿل مرتﺒه نخست تراکم جمعیت
First difference of population
density

***0.627

0.147

4.252

0.00

***1.491

0.422

3.525

0.001

*2.061

1.178

1.749

0.092

*1.191

0.654

1.819

0.080

***-31.445

8.978

-3.502

0.001
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تفاﺿل مرتﺒه نخست تراکم جمعیت با یک وقفه
First difference of population
)density (t-1
تفاﺿل مرتﺒه نخست سرانه تولید ناخالص
داخلی
First difference of percapita GDP
تفاﺿل مرتﺒه نخست سرانه تولید ناخالص
داخلی با یک وقفه
First difference of percapita GDP
)(t-1
تفاﺿل مرتﺒه نخست مصرف سرانه انرژی
First difference of Energy
consumption
تفاﺿل مرتﺒه نخست مصرف سرانه انرژی با یک
وقفه
First difference of Energy
)consumption (t-1
تفاﺿل مرتﺒه نخست پیشرفت فناوری
First difference of Technology
جمله تصحیح خطا
)ECT(-1

***

7.911

3.635

0.001

28.764

*0.325

0.173

1.877

0.071

**-0.487

0.189

-2.573

0.016

0.149

0.154

0.962

0.344

**-0.364

0.158

-2.305

0.029

***0.039

0.010

3.815

0.00

***-1.390

0.192

-7.210

0.00

مأخذ :یافتههای پژوهش (*** ،و *** به ترتیب معنیداری در سطح  0 ،16و  1درصد میباشد).

برای بررسی پایداری ﺿرایب مدل از آزمونهای مجموع تجمعی پسماند بازگشتی (CUSUM)1و
مجموع تجمعی مربعات جمالت پسماند برگشتی (CUSUMQ)2استفاده شد .نتایج این دو آزمون
در سطح  0درصد در شﮑل  2و  9نشان داده شده است .چون جمع تجمعی جمالت پسماند و جمع
تجمعی مربعات جمالت پسماند در دو نمودار از دو خط بحرانی خارج نشده است ،ثﺒات ساختاری
در معادله وجود دارد .در نتیجه مدل برآوردی پایدار بوده و نتایج در سطح  % 0حاکی از پایداری
ﺿرایب برآورد شده است.

- Cumulative Sum of Recursive Residual
- Cumulative Sum Squares of Recursive Residual

1
2
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شکل -1مجموع تجمعی جمالت پسماند بازگشتی مدل اثر ساختار جمعيتی بر انتشار گاز
دياكسيد كربن در ایران.
Fig 2- Cumulative sum of recursive residual of population structure
model on carbon dioxide emissions in Iran
مأخذ :یافتههای پژوهش

شکل -3مجموع تجمعی مربعات جمالت پسماند برگشتی مدل اثر ساختار جمعيتی بر انتشار
گاز دياكسيد كربن در ایران.
Fig 3- Cumulative sum of Squares of Recursive Residual of population
structure model on carbon dioxide emissions in Iran
مأخذ :یافتههای پژوهش
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نتیجهگیر ی و پیشنهادها
در این پژوهش اثر ساختار جمعیتی بر انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران مورد ارزیابی قرار گرفت.
با توجه به نتایج آزمون ایستایی متغیرها از روش هم جمعی در قالب رهیافت خود رگرسیونی با
وقفههای گسترده ( )ARDLاستفاده شده است.
نتایج پژوهش نشان میدهند که دو بازه جمعیتی ( )6- 11و ( )10- 01سال تاثیر باالیی بر سرانه
انتشار گاز  CO2دارند .بنابراین افزایش جمعیت در این دو بازه سنی با مخاطرات زیست محیطی و
انتشار بیشتر گاز  CO2همراه است؛ بنابراین ،برای جمعیت زیر سن کار پیشنهاد میشود که
بسترهای مناسب طﺒیعت گردی فراهم شود تا با حﻀور هر چه بیشتر کودکان در طﺒیعت و نیز
بهرهمندی از آموزش های فرهنگی مناسب به اهمیت حفظ محیط زیست و راههای بهﺒود کیفیت
آن ﻋالقهمند شوند .همچنین  ،پیشنهاد میشود که برای نیروی انسانی مولد (جمعیت  10-01سال)
تالش در راستای افزایش اشتغال و رونق کسب و کارهای اقتصادی از فناوریهایی در بخش های
گوناگون اقتصادی استفاده شود که تا حد امﮑان دوست دار طﺒیعت هستند و کمترین آلودگی را
منتشر می سازند .نتایج این بخش از پژوهش با مطالعات )Fan et al. ،Cole and Neumayer (2004
) (2006سازگاری دارد .در این مطالعات تاثیر بازههای جمعیتی ( )6-11و ( ) 10- 01بر انتشار گاز
 CO2مثﺒت گزارش شد.
جمعیت سالخوردگی ( 00سال به باال) اثرگذاری کم تری در مقایسه با دو بازه جمعیتی قﺒلی در
انتشار گاز دی اکسید کربن دارد .اثرگذاری مثﺒت این بازه سنی و مقدار آن با مطالعه York et al.
) (2007همخوانی دارد ،ولی در تﻀاد با نتایج مطالعاتی نظیر )Liddle (2011) ،Dalton et al. (2008

و ) Hassan and Salim (2015است که تاثیر متغیر سالخوردگی جمعیت بر انتشار آلودگی منفی
گزارش شده است.
تراکم جمعیت با وجود اینکه میتواند به مثابه فشار بیش تر بر محیط زیست و افزایش انتشار
آلودگی تلقی شود ،در این مطالعه تاثیری قابل مالحظه در کاهش سرانه انتشار گاز دیاکسید کربن
داشت .بنابراین  ،میتوان گفت که در ایران با تراکم بیش تر در واحد سطح و در نتیجه برخورداری از
صرفههای ناشی از مقیاس می توان در مصرف منابع مولد آلودگی کارایی بیش تری نشان داد.
اثرگذاری این شاخص با مطالعه ) Meng and Han (2018و ) Wang et al. (2015سازگار است.
همچنین  ،در این مطالعه سرانه تولید ناخالص داخلی به ﻋنوان معیاری از رشد اقتصادی در
کوتاهمدت و بلندمدت معنی دار و دارای ﺿریﺒی مثﺒت در توﺿیح انتشار گاز  CO2است .به بیان
دیگر ،رشد اقتصادی کشور منجر به افزایش انتشار  CO2میشود .این نتیجهگیری با مطالعات
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) Mikayilov et al. (2018) ،Okada (2012سازگار است؛ لذا ،پیشنهاد میشود دولت برنامههای
خود را با در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی و بویژه آلودگی هوا طراحی کند.
ﺿریب مصرف انرژی نیز در کوتاه مدت و بلندمدت مثﺒت و معنی دار است و با افزایش این
شاخص ،انتشار گاز  CO2نیز افزایش مییابد .این نتایج با مطالعات )Kasman and Duman (2015
و ) Ahmad et al. (2016سازگار است .بنابراین در ایران به دلیل وجود منابع سرشار زیرزمینی که
باﻋث تامین سهم زیادی از مصارف انرژی کشور از منابع فسیلی میشود ،میتوان پیشنهاد کرد با
اتخاذ سیاستهایی نظیر وﺿع ﻋوارض و مالیاتهای زیست محیطی بر استفاده بیرویه از
سوختهای فسیلی و سرمایهگذاری هر چه بیش تر در راستای جایگزینی انرژیهای پاک ،به کاهش
انتشار آلودگی کمک شایانی کنند.
با توجه به این که تعداد زاد و ولد در ایران روندی کاهشی دارد و از سوی دیگر ،جمعیت افراد
مسن نیز رو به افزایش است و این گروه غیر مولد بشمار میروند ،لذا پیشنهاد میشود بمنظور
بهﺒود رشد و توسعه اقتصادی ،سیاست جوان سازی کشور با اقداماتی نظیر آموزشهای فرهنگی در
جهت کاهش انتشار آلودگی و استفاده از فناوریهای دوستدار طﺒیعت همراه باشد .اتخاذ چنین
رویﮑردی نه تنها به گونه نسﺒی باﻋث ارتقاء کیفیت محیطزیست میشود بلﮑه در ادامه باﻋث بهﺒود
وﺿعیت سالمت جامعه و کاهش آسیبهای زیست محیطی میشود که خود منجر به صرفهجوی در
بخش قابل توجهی از هزینه های بهداشت و درمان خواهد شد .در نهایت ،با داشتن سرمایه انسانی
سالم و با بهره وری باالتر ،به اهداف رشد و توسعه اقتصادی شتاب بیش تری بخشید.
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