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 چکیده

انتشار  ی بر میزاننیو شهرنش ی، مصرف انرژرشد اقتصادی سالخوردگی جمعیت،بلندمدت هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر کوتاه مدت و 
مورد  1339-2919 یهاسال یطدر  کشور منطقه 12های خاورمیانه است. برای این منظور دادهمنطقه  یدر کشورها کربن،داکسییدگاز 

نتایج  چنین بر اساسجمعی پنل استفاده شد. همهای ایستایی از رویکرد مدل همدر این مطالعه با توجه به نتایج آزمون قرار گرفت. استفاده
خطا  حیمدل تصحو  (FMOLS)های مدت به ترتیب از روشرابطه بلندمدت و کوتاهبه منظور برآورد جمعی پدرونی و کائو های همآزمون

(ECM) ی،رژ، مصرف انرشد اقتصادی سالخوردگی جمعیت،داری میان عه نشان داد که یک رابطه بلند مدت معنانتایج مطال. استفاده شد 

ی وجود آلودگانتشار و جمعیت  سالخوردگی انیشکل م U رابطهکربن وجود دارد. بر این اساس یک داکسییدگاز انتشار  ی با میزاننیشهرنش
درصد، سرانه انتشار  9کاهش یافته، اما در نقطه مرزی حدود  2COدارد. به طوری که در ابتدا با افزایش جمعیت مسن، میزان انتشار گاز 

همچنین نتایج نشان داد که افزایش نسبی در شهرنشینی، رشد اقتصادی و مصرف انرژی اثر مثبت و  کند.آلودگی روند صعودی پیدا می
 دارند. 2COبر انتشار گاز  داریمعنی
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 سرآغاز
از جمله گرم شدن زمین و تغییرات اقلیمی  های اخیرطی سال

 شوندمحسوب میزیست محیطبالقوه  هایترین تهدیدمهم
(Miah et al., 2010) . افزایش دمای زمین در مقایسه با نرخ

نی بیده است و پیشدیک به دو برابر شنزپنجاه سال گذشته 
درجه  4/6درجه حرارت زمین در حدود  2199شود تا سال می

چنین افزایش هم. (Barros et al., 2014)سانتیگراد افزایش یابد 

دما و تغییرات اقلیمی بر روی زمین در مقایسه با دریاهای آزاد و 
. در (Seneviratne et al., 2016) شده استها شدیدتر اقیانوس

 (1) میانه و شمال آفریقاخاورکشورهای واقع در میان این 

(MENA) های بیابانآب و هوای خشک و  دارا بودن دلیله ب
گسترده، بیشتر از سایر مناطق در معرض تغییرات اقلیمی و 

 Lelieveld et al., 2012 Almazroui) هستند.گرمایش زمین 

2013; Önol et al., 2014; Basha et al., 2015; Ozturk 

et al., 2015;).  دهد که در منطقه منا نشان می مطالعاتنتایج
عالوه بر متوسط درجه حرارت، حداکثر دما و دفعات تکرار آن نیز 

 بینیپیش و (Tanarhte et al., 2015) است یافته افزایش شدت هب

که در حال حاضر  منطقهدمای  میانگین 21شود تا اواسط قرن می
 19به  21درجه و در پایان قرن  46درجه سانتیگراد است، به  49

 .( et al.,Lelieveld 2016)درجه سانتیگراد افزایش یابد 

رفته ختلفی نشات گماز عوامل  در منطقه خاورمیانهتغییرات اقلیمی 
افزایش انتشار گازهای  ، اما(2004United Nations ,) است

 عامل عنوانه بهای بشری، ناشی از فعالیت (GHG) (2)ایگلخانه

 انهخاور میدر سطح جهانی و  گرم شدن و تغییرات اقلیمیاصلی 
 کربناکسیدانتشار گاز دی. ( et al.,Miah 2010)شود شناخته می

یافته و طی سی سال گذشته،  رشد نرخ باالییدر این منطقه با 

 & Al-Mulali)برابر شده است  میزان انتشار این گاز تقریباً دو

Ozturk, 2015) .ترین عواملی که منجر به افزایش شدید مهم

ند از تغییر اعبارت است، میانه شدهدر منطقه خاور 2COانتشار گاز 
 World)ساختار جمعیت، افزایش شهرنشینی و رشد اقتصادی 

Bank, 2014) .،نقطه نظر تنها از منطقه خاورمیانه  بنابراین

گرم شدن هوا، طوفان شن و کمبود بارندگی  مانند تغییرات اقلیمی
ات تغییربا ، بلکه (Mulali & Ozturk, 2015-Al)برد رنج نمی

 مواجه است. نیز نشینی شهررشد و در ساختار جمعیت  اساسی

کشورهای آسیایی و همانند سایر مناطق دنیا، ساختار جمعیت در 
کاهش  اب اتتغییر است. این تغییردر حال سرعت  نیز به میانهخاور

همراه سهم افراد مسن در سهم کودکان از جمعیت کل و افزایش 

عمومی،  بهداشت وضعیت نتیجه بهبوددر  را آن باید کهاست 
پیشرفت  و زندگی صحیح هایهشیو راجع به بیشتر آگاهی

 موارد این .(Shakoori, 2010) نمودقلمداد  پزشکی تجهیزات
میر در تمام  و مرگ میزان کاهش و عمر طول افزایشبه  منجر

 2919 سال درشود بینی میپیش که طوریه ب است، کشورها شده
 و جمعیت افراد نفر میلیارد دو مرز از سال 69باالی  جمعیت افراد

در حال کرد.  خواهد نفر تجاوز میلیون 499از مرز  سال 09باالی 
درصد  19بیش از  وزمین کره درصد جمعیت  69حاضر بیش از 

که هد دنشان میمطالعات  .کنندزندگی میآسیا  در قارهافراد مسن 
جمعیت ساکن در منطقه خاورمیانه درصد  29حدود  2999ل تا سا

 (.United Nations, 2015) دنرا افراد مسن تشکیل ده

 01میانه پس از آمریکای التین، با نرخ رشدی معادل منطقه خاور
 ,Moghadam) استدرصد، باالترین نرخ شهرنشینی را دارا 

 افته،ی و توسعه یصنعت یدر کشورها ینیشهرنش ندیفرا .(2010
ت بخش صنع و هماهنگ با توسعه یخیهمگام با روند تحوالت تار

 ینیشهرنش ترعیو رشد سر ینوع هماهنگ نیبوده است. عدم وجود ا
 ،یاقتصاد توسعه سبب شده است تا توسعه حال در یدر کشورها
 یگوناگون یامدهایشتابان، پ ینی. شهرنشردیشکل نگ ایسالم و پو
و  یاجتماع ،یاقتصاد یهااز بحران یامجموعه تینها دارد که در

 .(Fetros & Mahboodi, 2011) آوردیم وجودبه را زیستمحیط
الزمه رشد اقتصادی در هر کشور مصرف انرژی از سوی دیگر 

 های فسیلی،ویژه مصرف سوخته است. اما مصرف انرژی و ب
 کی از بنابراین،شود. میزیست محیط هایآالینده انتشار موجب
 بهبود و اقتصادی رشد محرك عامل منزله به مصرف انرژی طرف

 انتشار موجب دیگر، سوی از و شودمی انسان تلقی زندگی کیفیت
 ویژه در مواردی کهه گردد. بزیست میو تخریب محیط هاآالینده
 هاندهآالی این تولید فرآیند مصرف شود، ناکارآمد شکل به انرژی
مجموعه  .(Ostadzad & Bohlooli, 2015) شودمی تشدید

عواملی شامل رشد اقتصادی، افزایش جمعیت و شهرنشینی موجب 
 4/2شده که منطقه خاورمیانه پس از آفریقا با نرخ رشدی معادل 

در سال، دارای باالترین نرخ رشد مصرف سرانه انرژی در درصد 
مصرف  2949شود تا سال بینی میپیشجهان باشد. همچنین 

 ,IEO)درصد افزایش یابد  31بیش از در این منطقه سرانه انرژی 

2016). 
اثر تغییرات ساختاری با توجه به مطالب فوق، در این مطالعه 

 و رشد اقتصادی(، نشینی)سالخوردگی جمعیت و شهرجمعیت 
ترین عامل عنوان مهمه ب 2COبر انتشار گاز  مصرف انرژی سرانه

ه ی شدبررسمیانه یمی و گرمایش زمین در منطقه خاورتغییرات اقل
 . است
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 پیشینه تحقیق
 متعددی هایهمطالع ،ایبا توجه به اهمیت انتشار گازهای گلخانه

 2COبه بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر انتشار گاز 

 هایهاما در مطالع .(Shahbaz et al., 2012) شده است پرداخته
از دی گبر انتشار و شهرنشینی ی ساختار جمعیت تاثیر مرتبط با

سالخوردگی جمعیت بیشترین توجه را به خود  کربن،اکسید

 .(Catton & Dunlap, 1978) اختصاص داده است
 سالخوردگی که باورند این بر اقتصادی نظرانصاحب بیشتر

 ویژهه ب و یافته توسعه کشورهای برای بحران یک جمعیت،

 .(Yavari & Ahmadzadeh, 2010) است اروپایی کشورهای
 را جمعیت سالخوردگی ،زیستمحیط اندیشمندان مقابل در

 این. دداننمی طبیعیمنابع و هااکوسیستم برای مناسب ایپدیده

 و زاد نرخ کاهش و جمعیت کاهش که باورند این بر نظرانصاحب
 بر فشار کاهش سبب جمعیت سالخوردگی نهایت در و ولد

 دشومی انتشار آلودگی کاهش به منجر و شدهزیست محیط
(Ehrlich & Ehrlich, 2004 Dalton et al., 2008; Liddle, 

 افراد هک است آن از حاکی نیز هاهمطالع برخی نتایج البته. (;2011
 ریبیشت انرژی سال، و سن کم و جوان افراد به نسبت سالخورده

یل از جمله دال. نمایندمی تولید بیشتری آلودگی و نموده مصرف

 و مصرفی نیازهای برای اندازهاپس از استفادهآن می توان به 
 ,Liddle) غیره اشاره کرد و شخصی خودرو داشتن بهداشتی،

2004 York, 2007; Okada, 2012;) .برخی نتایج همچنین 

 افزایش یا کاهش بر سالخوردگی تاثیر عدم از هامطالعه
 Liddle & Lung, 2010) دارد داللتزیست محیط هایآلودگی

Martinez-Zarzoso & Maruotti, 2011; Liddle, 2014;) 
 میان وارون -U رابطه یک مطالعاتاز  برخی در مقابلو 

 هنددرا نشان می ایگلخانه هایگاز انتشار و جمعیت سالخوردگی
(Okada, 2012.) ردهسالخو افراد تعداد افزایش با که مفهوم بدین 

 از اما ،یافته افزایش هوا سرانه آلودگی میزان ابتدا جمعیت، کل به
 میزان جمعیت، سالخوردگی افزایش با بعد به مشخص مقداری
  .یابدمی کاهش هوا آلودگی

انرژی بر انتشار  سرانه همچنین برخی از محققین اثر مصرف
کربن را در کشورها و اکسیدویژه گاز دیه ای و بگازهای گلخانه

 ,.Shabaz et al)اند مناطق مختلف مورد برررسی قرار داده

2012; Farhani et al., 2013 ; Shabaz et al., 2013; 
Shabaz et al., 2014; Farhani & Shahbaz, 2014; 
Magazzino, 2016; Shabaz et al., 2016; Ahmad et al., 

 حاکی از یک رابطه مثبت و مستقیم  هاه. نتایج این مطالع(2016

 . است 2CO میان سرانه مصرف انرژی و انتشار گاز
 مطرح تموضوعا از یکی عنوانه ب نیز شهرنشینی اثر دیگر سوی از

 املت قابلزیست محیط و انرژی مصرف روی دموگرافی، مباحث در
نیز دو  مورددر این  .(Yavari & Ahmadzadeh, 2010) است

دیدگاه کامالً متفاوت وجود دارد. دیدگاه اول بر این باور است که 

با افزایش شهرنشینی، ساختار اقتصادی از حالت کشاورزی به 
ز جمله انتشار ا آلودگی انتشارصنعتی تغییر یافته و در نتیجه میزان 

یم و یک رابطه مستق بنابراین،یابد. افزایش می ایگازهای گلخانه

د. وجود دارزیست محیطمثبت میان رشد شهرنشینی و تخریب 
دیدگاه دوم بر این نکته تاکید دارد که با افزایش شهرنشینی، 

 و انرژی کاراتر شده و ها، سیستم حمل و نقلاستفاده از زیرساخت

طور  هنشین در مقایسه با جمعیت روستایی از انرژی بجمعیت شهر
د یک رابطه معکوس میان رش بنابراین،ستفاده نموده و تری ابهینه

 .(Alam et al., 2007)شهرنشینی و آلودگی هوا وجود دارد 

 شدر متفاوت تاثیر از مختلف هایهمطالع نتایجبر همین اساس 
 این رب. دارد داللت ایگلخانه هایگاز انتشار میزان بر شهرنشینی

 بتمث و مستقیم ارتباط از حاکی هاهمطالع از برخی نتایج اساس

 et al.,Shabaz ) است 2CO گاز انتشار میزان و شهرنشینی میان

2016; Shabaz et al., 2014; Knight et al., 2013; Liddle 

& Lung, 2010). هرابط نیز هاهمطالع از تعدادی نتایج مقابل در 

 را 2CO گاز انتشار میزان و شهرنشینی رشد میان منفی و معکوس
 .(;Liddle, 2004 Fang et al., 2012) دهندمی نشان

 ،مدبه دست آ مختلفکه از مطالعات  یمتفاوت نتایج به توجه با

 یسالخوردگ بویژه و جمعیت ساختار گذاریاثر چگونگی بررسی
 ایلخانهگ هایگاز انتشار میزان بر نشینی شهر گسترش و جمعیت

، در این بنابراین .رسدمی نظر به ضروری میانهمنطقه خاور در

 و ، مصرف انرژینشینی، رشد شهرمطالعه اثر سالخوردگی جمعیت
کشور واقع در منطقه  12برای  2COرشد اقتصادی بر انتشار گاز 

قرار بررسی مورد  میالدی 1339-2919 خاور میانه طی دوره

 . گرفت
 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه 

 ،خاورمیانهجامعه آماری در این پژوهش، کشورهای منتخب منطقه 

 ، اردن،اماراتمصر، عمان، لبنان، ایران، بحرین،  شامل کشورهای
 در محدوده زمانی است که یمن و قبرسعربستان، ترکیه،  مصر،
مورد ارزیابی قرار گرفتند. الزم به میالدی  1339-2919ی هاسال
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ذکر است که کشورهای دیگری در این منطقه حضور دارند که به 
  از نمونه منتخب حذف شدند. هادادهدلیل نقص 

 
 مبانی نظری

زیست از طریق برآورد  محیط تخریب و میان رشد اقتصادی ارتباط

مورد بررسی قرار  (9)(EKC)کوزنتس زیستی محیطمنحنی 
کوزنتس ارتباط رشد اقتصادی هر زیستی محیطمنحنی  گیرد.می

یری گاندازهیله تولید ناخالص داخلی سرانه وس بهکشور را که 

مانند انتشار گازهای زیست محیطی تخریب هاشاخصشود با می
کند. اشکال این بررسی می 2COیژه انتشار گاز وبهای و گلخانه

روش در این نکته است که اثرگذاری جمعیت بر تخریب 
 گیرد. به عبارتیرا به صورت کشش واحد در نظر میزیست محیط

عه و حال توس کشش جمعیتی انتشار آلودگی را برای کشورهای در
گیرد. چنان چه این کشش در توسعه یافته یکسان در نظر می

کشورهای مختلف یکسان نباشد، فرض مربوطه در چارچوب 

 Poumanyvong) شودنقض میکوزنتس زیستی محیطمنحنی 

& Kaneko, 2010) بر این اساس در این مطالعه به منظور .
ر ب ، رشد اقتصادی و مصرف انرژیبررسی اثر سالخوردگی جمعیت

استفاده  (Okada, 2012)شده توسط  ارایهآلودگی هوا از مدل 
 ( است.1رابطه ) صورت بهشد. فرم عمومی این مدل 

 

(1)  2

2 1 . 2 . 3 4 5it Elder it Elder it it it it itLnCO a B LnP B LnP B LnUP B LnGDP B LnEC         
 

 2COمعرف لگاریتم طبیعی است. همچنین  Lnکه در رابطه فوق، 

اکسید کربن )بر حسب تن در سال( دیگاز : میزان سرانه انتشار 

که به صورت نسبت جمعیت سالخوردگی جمعیت ElderPاست. 

شود و بر گیری میسال( به کل جمعیت اندازه 61مسن )باالی 
 کشورها از الزم به ذکر است که در بسیاری حسب درصد است.

 بازه نای اما اند؛پذیرفته سن سالمندی عنوان به را سالگی 61 سن
 فتعری این واقع یکسان نیست. در جهان کشورهای در همه سنی

 دریافت مستحق فرد که سنی و معموال است توافقی حدی تا

این  با. شودمی تلقی سالمندی سن عنوان به شود می مستمری
سال  61 های موجود در این زمینه بر اساس سنحال بیشتر داده

گردآوری شده است و در این مطالعه منظور از سالخوردگی افراد با 

: رشد جمعیت شهرنشین و بر UP سال و باالتر است. 61سن 
کنند. حسب درصد افرادی است که در مناطق شهری زندگی می

GDP( رشد بعنوان شاخصی از : تولید ناخالص داخلی سرانه

محاسبه  2911اقتصادی( که برحسب دالر و قیمت های ثابت سال 
 ل: مصرف سرانه انرژی نیز بر حسب کیلوگرم معادECشود، می

𝜀𝑖𝑡 عبارت نفت خام است.  جزء اخالل مدل را نشان می دهد. 

سالخوردگی جمعیت و آلودگی  که رابطه در مدل فوق، با فرض آن
مثبت و ضریب  1β  وارون باشد، ضریب U صورت بهزیست محیط

2β  .1 در صورتی که ضریبمنفی خواهد بودβ 2 منفی و ضریبβ 

ه و سالخوردگی جمعیت ب 2COمثبت باشد، رابطه انتشار گاز 
خواهد بود. بدین مفهوم که در ابتدا با افزایش شکل  Uصورت 

جمعیت سالخورده میزان انتشار این گاز کاهش یافته، اما در ادامه 

رود که با افزایش همچنین انتظار می روندی صعودی خواهد داشت.
 ی ـارتزایش پیدا کند و به عبـسرانه انتشار آلودگی افرنشینی، ـشه

 مثبت باشد.  3βضریب 

ه چ در خصوص تولید ناخالص داخلی سرانه )رشد اقتصادی(، چنان
بهبود رشد و توسعه اقتصادی کشور همراه با انتشار آلودگی باشد، 

مثبت و در غیر این صورت ضریب  4β رود که ضریبانتظار می

انتظار بر آن است  د. همچنینبو خواهد منفی  4βرشد اقتصادی 
که با افزایش میزان مصرف انرژی، میزان انتشار آلودگی افزایش 

 مثبت باشد. 5β یابد و به عبارتی ضریب 

 
 روش برآورد مدل

 صورت در زمانی سری هایمدل همانند نیز ترکیبی هایمدل در

 خواهد مصداق ساختگی رگرسیون لهامس متغیرها ایستا بودن غیر

 واسطه به زمان متغیر وجود از ناشی باال 2Rمشاهده  و داشت

 . بنابراین(Baltagi, 2008)باشد نمی متغیرها بین حقیقی ارتباط

 و صحت تضمین برای ترکیبی هایداده واحد ریشه آزمون کاربرد
به منظور پژوهش بود. در این  خواهد ضروری امری نتایج اعتبار

و آزمون  (Im et al., 2003)آزمون دواز بررسی ایستایی متغیرها 
 استفاده شده است. (PP) فیشر

 

 های ترکیبیجمعی در دادهآزمون هم

 شتهدا دجوها ودر داده حدوا یشهر دجوو بر مبنی یهداشو که مانیز

 رابطه تعیین نیزو  ذبکا نگرسیور عقواز و پرهیز ایبر ،باشد
واقع شود.  مفید تواندیم همجمعیروش  ،متغیرها بین تبلندمد

با  که ستآن ا یجمعهم یهالیو تحل هیدر تجز نکته نتریمهم

روند  کی شتنو دا مانیز یهایسر غلبا دنبو ستایا ریوجود غ
 یک که ستا ممکن تبلندمددر  ،کاهشی یا یشیافزا فیدتصا
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. در واقع باشند ندرو ونبدو  یستاا ارههمو متغیرهااز  خطی ترکیب
 تبلندمد بطروا ینا یجمعهم یهالیو تحل هیاز تجز دهستفاا با

 رعتباو ا رتقد یدارا جمعی پنلیهم یهانمو. آزشوندیم کشف
صورت به مقطع هر یابر یجمعهم یهانموآز به نسبت یبیشتر

 مانیدوره ز که یطیاشردر  حتیها آزمون ین. استا گانهاجد

استفاده را دارند  تیقابل باشد کوچک نیز نمونه ازهندمدت و اکوتاه
(Baltagi, 2008) .رابطه آزمون منظور پنل به یهادر داده 

 ,Kao) ئوکاو  (Pedroni, 2004) پدرونی هایاز روش جمعیهم

 .شودیاستفاده م (1999
 یاثرات ثابت و روندهاامکان وجود در آزمون همجمعی پدرونی، 

شود گرفته میدر نظر صورت زیر ه بمقاطع  نیناهمگن در ب یزمان
(Pedroni, 2004): 
 
 

(2) 

1 1 2 2 ...it i it i it i it mi mit ity                
 

کشورهای موجود در  برای هریک از  که در آن
 به m و شتهدامانی ز یدوره به رهشاا مدل و 

 سیربر نمکاا و  .دارد رهشاا توضیحی یمتغیرها ادتعد
 همافر را معین یندهارو همچنین و هابخشخاص ثابت  اتثرا

منظور  به .( است2حاصل از رابطه ) یپسماندها .سازندمی

ه شود که بمیجمعی، از پسماند رابطه باال استفاده انجام آزمون هم
 :( است9صورت رابطه )

(9)  1
ˆ ˆ
it i it itu       

 ست:ا یرصورت زبه پانلی یهاداده جمعیهم نموآز منجاا فروض

0

1

: 1

: 1

H

H








 

 در متغیرها بین جمعیهموجود رابطه  معد بیانگر صفر فرضیهکه 
 بین جمعیهمد جوودهنده نشان آلترناتیو فرضیه و مقاطع متما

 .متغیرهاست

 متمایز وهگر دو در مختلف رهماآ هفتجمعی پدرونی در آزمون هم
 در همجمعی داربر دجوو معد بر مبنی صفر یهضفر سیربر برای

 وهگر .(Pedroni, 2004) شودمی ناهمگن معرفی پنل هایمدل
آماره  .1عبارتند از:  که ستا یگروهدرون به رمشهو هانمواول آز

V  ،آماره  .2پنلRHO  ،آماره  .9پنلPP  ،آماره  .4پنلADF 

عبارتند ی معروفند و گروه بین نموآزها به . گروه دوم آزمونپنل
 ADFآماره  .9 ،یگروه PPآماره  .2 ،یگروه RHOآماره  .1از: 

حداقل چهار آماره  ،یهفت آماره پدرون نیا نبی از چه. چنانیگروه
بر عدم وجود بردار  یفرض صفر مبن توانیدار باشند، میمعن

 . را رد کرد جمعیهم
. شودگرفته می نظر در مانیز ملاعو گروهیدرونی هانموآز در
 را هابخش بین در ناهمگنی سیربر نمکاا هاآزمون از وهگر ینا

های آزمون رهماآ متوسط بیانگر هاآماره ینا .آوردمی همافر
این دسته از  هایهفرضی .هستند مقاطع لطو در پانلی همجمعی

برای  هاجا در این .استصورت زیر  ها بهiها برای تمام آماره

انجام این آزمون  هایضیهتمامی مقاطع ارزش یکسانی دارند و فر
 صورت زیر است.  به

 هایهفرضی دارد. منا گروهی بین های پدرونی،دوم آزمون وهگر
الزم  .استزیر  روابط صورتها به iها برای تمام این دسته از آماره

 لحاظ ها برای مقاطع مختلف ازجا به ذکر است که در این
طه گر عدم وجود رابنیز بیانصفر  فرضیهارزشی یکسان نیستند و 

 بلندمدت در میان متغیرها است.
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نل از   همجمعی نموآز منجاا منظور به  (Kao, 1999) ئوکا  پ
نها  ا این تفاوت که تب کندهمان رویکرد اولیه پدرونی اســتفاده می

ضرایب   همگن متغیرها را در رگرسیون اولیه   اثرات ثابت مقاطع و 
مک   گیرد.نظر می در ــریح ( 1و  4روابط ) به ک این رویکرد تشـ

 شود.می

(4) it i it ity e      

(1)  1

1

it it it

it it it

y y u

  





 

 
 

کشورهای موجود در  یک از برای هر  که در آن

اثرات  دارد و مانی ز دوره به رهشاا مدل و 
آزمون فرضیه صفر مبنی بر عدم  منظور . بهدهدنشان میثابت را 

( قرار داده 6در رابطه )( 4جمعی پسماندهای رابطه )هم وجود رابطه
 شود.می
(6)  1it it ite pe v   

 

 جمعی از هر دو روشهم در این پژوهش به منظور آزمون رابطه

استفاده شده  (Kao, 1999) ئوکاو  (Pedroni, 2004) پدرونی
چه نتایج هر دو آزمون وجود رابطه بلندمدت را تایید است. چنان

 .ستا همجمعی داربر تخمین یبعد مگا نماید،

  داررــب تخمین ایرـب ودیدـمح یاـهدیکررو خیرا ایـهلسادر 

1,2,...,i N

1,2,...,t T
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 دهستفاا اول دیکررو. قرار گرفته است مورد استفاده پنل همجمعی
 توسط که ستا (FMOLS) (4)شدهاصالح تمربعا قلاحد روش از

(Pedroni,2000) پنل همجمعی تبلندمد بطروا تخمین ایبر 
 تمربعا قلاحد از روش دهستفاا رویکرد دوم ست.ا هشد معرفی

در روش  تعدیالتیل عماا با که ستا (DOLS) (1)پویا معمولی

 به نسبت بستهوا متغیر یک کنشوا ،معمولی تمربعا قلاحد
توسط و  دهدیم ارقر یبررس را مورد مستقل یمتغیرها اتتغییر

(Stock & Watson, 2004) یهاتیمز نیتراز مهمشد.  معرفی 

 همجمعی داربر یهازنندهتخمین یگرد با مقایسهدو روش در  ینا
 رشتو دیجااز ا ،شتهدا دبررکا کوچک یهادر نمونه که ستا ینا

. ستا رداربرخو لنرما مجانبی یعزتوو از  کندیم یجلوگیر نهمزما

 اول دیکراز روهمجمعی پنل  داربر تخمیندر این مطالعه به منظور 
(FMOLS) ه شد.استفاد 

 

 هاداده

سرانه انتشار  در این پژوهش نظیر استفاده موردهای داده

 یت،سالخوردگی جمع، سرانه تولید ناخالص داخلی، کربناکسیددی

 سری زمانی صورت به جمعیت شهرنشینو  مصرف انرژی سرانه
میالدی از منابع مختلفی  1339 -2919های هستند و در طی سال

منظور  بهی شدند. آورجمعهای بانک جهانی شامل پایگاه داده
و  STATA13افزارهای از نرم در این پژوهش برآورد مدل

EVIEWS9 .استفاده شد 

 
 هایافته

ها برای برآورد یک رگرسیون با ترین آزمونآزمون ایستایی از مهم
 هایضرایب قابل اعتماد است و قبل از هر چیزی در تخمین مدل

زمانی الزم است های سری های ترکیبی نیز مانند مدلداده

ایستایی متغیرها مورد بررسی قرار گیرد. نتایج آزمون ایستایی 
( گزارش شده است. نتایج 1متغیرهای مورد مطالعه در جدول )

 (Im etنشان داد تمامی متغیرها بر اساس هر دو آزمون ایستایی

(al., 2003  فیشرو (PP) نی بر وجود ریشه واحد فرض صفر مبت
نظر در سطح ایستا است و متغیرهای موردسطح رد نشده در 
ا ها ایستا است و تمامی متغیرهباشند. اما تفاضل مرتبه اول آننمی

 شوند.گیری ایستا میبا یک بار تفاضل
 

 نتایج ایستایی متغیرهای مورد مطالعه :(1جدول )

 متغیرها
وضعیت  (PP)فیشر  (LLC)لوین، لین و چاو 

 وقفه سطح وقفه سطح ایستایی

 I(1) 104/999***(999/9) 049/23(139/9) -911/19***(999/9) -261/9(931/9) کربناکسیدسرانه انتشار دی

 I(1) 693/113***(999/9) 300/10(019/9) -119/1***(999/9) -609/9(019/9) سالخوردگی جمعیت

 I(1) 106/116***(999/9) 436/92(111/9) -130/1***(999/9) -111/9(414/9) سرانه تولید ناخالص داخلی

 I(1) 901/190***(999/9) 063/13(094/9) -341/6***(999/9) 066/9(000/9) مصرف انرژی سرانه

 I(1) 914/131***(999/9) 114/20(094/9) -490/0***(999/9) 961/9(330/9) جمعیت شهرنشین

 درصد است.( 1و  1، 19)*،**،*** به ترتیب معنی داری در سطح  تحقیقهای : یافتهماخذ    
 

 قبل از برآورد الگو عالوه برهای ترکیبی داده استفاده از الگویدر 

ز انجام دو آزمون همگنی و هاسمن حایانجام آزمون ریشه واحد، 
تعیین برابری عرض از  اهمیت است. آزمون همگنی به منظور

 Panel)ء با حالت تفاوت در عرض از مبدا (Pooled Data)مبداها 

Data) است و به کمک آماره F آزمون هاسمن به  شود.انجام می
منظور انتخاب بین روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی صورت 

 ( آورده شده است.2گیرد که نتایج هر دو آزمون در جدول )می

 30/19( برابر با 2مقدار آماره آزمون همگنی مطابق نتایج جدول )
دار بودن آماره در سطح احتمال یک به دست آمد. با توجه به معنی

شود و مدل به صورت درصد، فرضیه برابری عرض از مبداها رد می

شود. همچنین با توجه به نتایج آزمون هاسمن که پنل برآورد می

دار دو محاسباتی معنی -است، آماره کای ( آورده شده2در جدول )
باشد و فرضیه صفر مبنی بر به کارگیری روش اثرات تصادفی نمی

رد نشده و به منظور برآورد ضرایب مدل از روش اثرات تصادفی 

 شود.استفاده می
 هاسمن و همگنیآزمون نتایج (: 2)جدول

 آزمون هاسمن آزمون همگنی
 (2χ)آماره  (TESTF)آماره 

(999/9 )309/19  (239/9 )120/6  

 تحقیقهای : یافتهماخذ



 89  ... در منطقه خاورمیانه اکسید کربناثر سالخوردگی جمعیت، رشد اقتصادی و مصرف انرژی بر انتشار گاز دی

گرفت  جهیتن توانیم رهایمتغ ییستایا جیبا توجه به نتا یبه طورکل
 یررسبه ب ازیبوده و ن ییداکاذب قابل ت ونیکه شک وجود رگرس

 یجمعهم هاینتایج آزمون است. رهایمتغ نیب یجمعرابطه هم
 شده است. ارایه( 4و  9ول )اجددر و کائو پدرونی 

 ارهآمهفت  نیکه از ب دهدینشان مپدرونی  یجمعهمنتایج آزمون 

در سطح  ها )چهار آماره(آماره بیشتر ،یو درون گروه یگروه نیب
عدم  بر یفرض صفر مبتن توانیم هستند و داریمعنیک درصد 

ر دکائو نیز  یجمعهمآزمون  جیرا رد کرد. نتا یجمعوجود بردار هم
 دجوو معد بر مبنی صفر هیضفرکه گر این است بیان( 4جدول )

 .شودیقدرت رد م درصد با کی یداریدر سطح معن یجمعهم داربر
 ابطهر وجودکائو  وی پدرون یجمعآزمون همهر دو  جینتا یطورکل به

 کربنداکسیدی انتشار سرانه و بررسی مورد یرهایمتغ انیم بلندمدت

 کنند.یید میاترا 

 جمعی پدرونی(: نتایج آزمون هم3جدول )
 بین گروهی درون گروهی

 624/1 (340/9) گروهی RHOآماره  -041/1( 360/9) پنل Vآماره 

 -199/19***(999/9) گروهی PPآماره  -110/9 (011/9) پنل RHOآماره 

 -923/1*** (999/9) گروهی ADFآماره  -994/1*** (999/9) پنل PPآماره

   -441/9*** (999/9) پنل ADFآماره

 درصد است.( 1و  1، 19)*،**،*** به ترتیب معنی داری در سطح  تحقیقهای : یافتهماخذ         
 

 جمعی کائو(: نتایج آزمون هم4جدول )

 -ADF (999/9 )***961/1آماره 

)*،**،*** به ترتیب معنی داری در سطح  تحقیقهای : یافتهماخذ         
 درصد است.( 1و  1، 19
 

های مدت به ترتیب از روشرابطه بلندمدت و کوتاهبه منظور برآورد 
(FMOLS)  خطا  حیمدل تصحو(ECM) که  استفاده شده است

است  حیتوض. الزم به شده است ارایه( 6و  1نتایج آن در جداول )

 لوخطا به شکل تفاضل مرتبه ا حیمدل تصح یپارامترها هیکه کل
 عنوان کشش به توانیآمده را م دست مقادیر ضرایب به .هستند
نسبت به هر یک از متغیرهای مربوطه تفسیر  انتشار آلودگیسرانه 

درصد از تغییرات  30از  شیآمده قادر است ب دست تصریح به .نمود
ستفاده ا را با استفاده از متغیرهای مورد کربنکسیداانتشار دیسرانه 

  تشریح نماید.

شکل میان سرانه  U ( حاکی از وجود یک رابطه1نتایج جدول )
ت کربن و سالخوردگی جمعیاکسیددیآلودگی ناشی از انتشار گاز 

در بلندمدت است و ضرایب هر دو جمله متغیر سالخوردگی جمعیت 

ز اهمیت آماری است. بر این اساس در حایدر سطح یک درصد 
بلندمدت، با افزایش نسبت افراد مسن به کل جمعیت، ابتدا سرانه 

یابد، اما در نهایت روندی صعودی پیدا انتشار آلودگی کاهش می
ه رشد کربن باکسیدکند. در توجیه این واکنش انتشار گاز دیمی

میانه جز توان گفت اکثر کشورهای خاورجمعیت سالخورده می

کشورهای در حال توسعه هستند و در ابتدای فرآیند رشد اقتصادی، 

 نهایت در و ولد و زاد نرخ کاهش و نرخ رشد جمعیت اهشبا ک

ر ابتدا رود دانتظار می بنابراین،مواجه هستند و  جمعیت سالخوردگی
 روندیزیست محیط بر با افزایش سالخوردگی جمعیت، فشار

 فادهبه دلیل است ادامه مراحل رشد اقتصادی کاهشی داشته باشد. در

 تنداش بهداشتی، و مصرفی نیازهای برای اندازهاپس سالمندان از
 مک و جوان افراد به نسبت سالخورده افراد غیره، و شخصی خودرو

 تولید بیشتری آلودگی و نموده مصرف بیشتری انرژی سال، و سن

 .نمایند
میان انتشار آلودگی و سالخوردگی ی بلندمدت ( رابطه1در نمودار )

صورت  جمعیت ارایه شده است. البته در این نمودار مقادیر به

شود یک طور که مشاهده می باشند. همانلگاریتم طبیعی می
شکل میان سالخوردگی جمعیت و انتشار آلودگی وجود  Uرابطه

درصد  9دارد. با توجه به نمودار ترسیمی تقعر این منحنی در نقطه 

رود در ابتدا با افزایش درصد جمعیت رو انتظار میاست. از این 
ابد. این یسالخوردگی به کل جمعیت، سرانه انتشار آلودگی کاهش 

از آن درصد، ادامه دارد و پس  9وضعیت تا قبل از مرز جمعیت 
وجه به با ت رود سرانه انتشار آلودگی افزایش پیدا کند.انتظار می

الخوردگی در منطقه خاورمیانه که به طور مقدار فعلی جمعیت س

درصد است و این میزان نزدیک به تقعر  013/2میانگین حدود 
درصد است. بنابراین افزایش بیشتر این شاخص  9منحنی در مرز 

ن اکسیدکربزیستی ناشی از روند صعودی دیبا مخاطرات محیط

 همراه خواهد بود.
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 اکسید کربن سالخوردگی جمعیت بر سرانه انتشار دیاثر نتایج حاصل از برآورد بلندمدت (: 5)جدول
      

: ماخذ

 درصد است.( 1و  1، 19)*،**،*** به ترتیب معنی داری در سطح  تحقیقهای یافته
 

 اکسید کربنسالخوردگی جمعیت بر سرانه انتشار دیاثر  یمدل تصحیح خطا برآورد از حاصل نتایج(: 6)جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درصد است.( 1و  1، 19)*،**،*** به ترتیب معنی داری در سطح  تحقیقهای : یافتهماخذ    
 
 

 
 و سالخوردگی جمعیت انیبلندمدت م یرابطه (:1نمودار)

 خاورمیانهمنطقه  درکربن  دیاکسیسرانه انتشار د

 (تحقیقهای : یافتهماخذ)

 

دهد که سرانه تولید ناخالص داخلی ( نشان می1) نتایج جدول

ا افزایش ب کهی طور به، بت بر سرانه انتشار آلودگی داردتاثیری مث
سرانه انتشار  رودیمدرصدی این شاخص، انتظار  19
 ،بنابرایندرصد افزایش یابد.  4/1کربن در بلندمدت حدود اکسیددی

با مخاطرات  در منطقه خاورمیانهروند رشد و توسعه اقتصادی 
 ناشی از انتشار آلودگی همراه است. زیستی محیط

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

یلی ی فسهاسوختی از ریکارگ بهکه شاخصی مناسب برای سطح 
این متغیر در سطح باالیی  اثر( 6و  1) ولامطابق نتایج جد است.

یب آن نیز درخور توجه است. ااز اهمیت آماری برخوردار است و ضر

با افزایش سرانه مصرف انرژی به میزان  رودیمطوری که انتظار  به
و در  درصد 9/3درصد، سرانه انتشار آلودگی در بلندمدت حدود  19

 یابد.میافزایش  درصد 2/0کوتاه مدت حدود 

 احتمال tآماره  خطای معیار ضرایب متغیر
 999/9 -906/6 919/9 -966/9*** سالخوردگی جمعیتتوان اول 

 913/9 914/2 919/9 999/9*** توان دوم سالخوردگی جمعیت

 999/9 040/1 929/9 190/9*** سرانه تولید ناخالص داخلی

 999/9 061/94 926/9 399/9*** مصرف انرژی سرانه

 999/9 -004/1 991/9 910/9*** جمعیت شهرنشین

Sum squared resied = 942/9  R-squared = 003/9  

SE. of regression = 191/9  Adjusted R- squared = 063/9  

SD. Dependent var = 301/9  Mean dependent var = 093/1  

 احتمال tآماره  خطای معیار ضرایب متغیر
 010/9 -969/9 261/9 -934/9 سالخوردگی جمعیتتوان اول تفاضل مرتبه اول 

 409/9 091/9 962/9 944/9  توان دوم سالخوردگی جمعیتتفاضل مرتبه اول 

 111/9 100/1 930/9 111/9 سرانه تولید ناخالص داخلیتفاضل مرتبه اول 

 999/9 016/3 904/9 002/9*** سرانهمصرف انرژی مرتبه اول  تفاضل

 409/9 091/9 111/9 196/9 جمعیت شهرنشینتفاضل مرتبه اول 

 999/9 -069/0 919/9 -466/9*** جمله تصحیح خطا

360/1Durbin-Watson stat =  R-squared = 902/9  

SE. of regression = 993/9  Adjusted R- squared = 909/9  

SD. Dependent var = 101/9  Mean dependent var = 199/9  
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که شهرنشینی در منطقه خاورمیانه  دهدیم( نشان 1) نتایج جدول
شود. با اثر گذاری ناچیزی منجر به افزایش سرانه انتشار آلودگی می

افزایش در جمعیت شهرنشین، انتظار درصد  19 با کهی طور به
درصد  10/9اکسیدکربن در بلندمدت حدود سرانه انتشار دی رودیم

 دهتفاـساتقاضا برای  شینیـشهرن یشازـفا با ،افزایش یابد. بنابراین

 که ابدییم یشازـفاطوری  ژینرا و نقل و حمل ها،رساختیز از
 .شودیمو به ویژه آلودگی هوا زیست محیط گیدلوآ یشافزا سبب

 بلندمدت وجود رابطه دهندهنشانضریب جمله تصحیح خطا 

دار بین متغیرهای الگو است. این ضریب در سطح احتمال معنا
انتظار  کهی طور بهدار و دارای عالمت منفی است. درصد معنی1
مدت از کوتاه درصد انحراف رابطه 46حدود  هر دورهدر  رودیم

مسیر بلندمدت، تعدیل شود. بر این اساس اثر یک شوك بر متغیر 
کمی بیشتر از دو دوره زمان به طول  مدتکوتاهانتشار آلودگی در 
 رابطهنیز در مسیر  مدتکوتاه رابطه آن از پسخواهد انجامید و 

 بلندمدت قرار خواهد گرفت.
 

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه
 مصرف ی،رشد اقتصادسالخوردگی جمعیت، پژوهش اثر  نیدر ا

ر منطقه کربن داکسیدسرانه انتشار گاز دیبر ی نیشهرنشی و انرژ
 هددیپژوهش نشان م جینتامورد ارزیابی قرار گرفت.  خاورمیانه

ضرایب توان اول و دوم سالخوردگی جمعیت به ترتیب در سطح که 

 انیشکل م U ایرابطهیک و پنج درصد معنادار است و 
برقرار است. این  یانتشار آلودگسرانه و  سالخوردگی جمعیت

ان سالخوردگی گیری مبنی بر عدم وجود رابطه خطی مینتیجه

سازگار  (Okada, 2012)ی با مطالعه انتشار آلودگسرانه و  جمعیت
اران زگریزان و سیاستبرنامه ،شودبر این اساس پیشنهاد میاست. 

نیز لحاظ نمایید. این را های خود جمعیت سالمندان در برنامه

ستی زیمحیطهای طور موثر بر انتشار آلودگیه تواند بموضوع می
 باشد.موثر 

عنوان معیاری از رشد اقتصادی نیز ه سرانه تولید ناخالص داخلی ب

دارای تاثیری مثبت بر انتشار آلودگی است. به بیان دیگر رشد 

لودگی آ اقتصادی در منطقه خاورمیانه منجر به افزایش سرانه انتشار
شود. تاثیر مثبت معیار رشد اقتصادی بر انتشار آلودگی با می

 ;Okada, 2012; Shabaz et al., 2016) هایهمطالع

Mikayilov et al., 2018)  .پیشنهاد  بنابراین،سازگار است
ود خاقتصادی  رشد و توسعههای شود کشورهای منطقه برنامهمی

ویژه آلودگی هوا ه و بزیست محیطل را با در نظر گرفتن مسای
ند فرایشود تا حد امکان در همچنین پیشنهاد می طراحی نمایند.

زیست محیطدار های پاك و دوسترشد اقتصادی از تکنولوژی

 استفاده شود.
مدت و بلندمدت دارای باالترین ضریب مصرف انرژی نیز در کوتاه

 ;Magazzino, 2016) هاهدر انتشار آلودگی بود و با نتایج مطالع

Shabaz et al., 2016; Ahmad et al., 2016)  .سازگار است
 عضو مانندهایی اتخاذ سیاستبا شود بر این اساس پیشنهاد می

 رویه ازاستفاده بیبر زیستی محیط هایاتیعوارض و مال

زینی جایگبرای های فسیلی و سرمایه گذاری هر چه بیشتر سوخت
در  .ندنمای یانیکمک شا یآلودگانتشار به کاهش  های پاك،انرژی

آبی، بادی و خورشیدی های برقانرژی تولید و مصرف این میان

 شود.توصیه می
توان گفت که افزایش جمعیت در خصوص اثر شهرنشینی می

شهرنشین هر چند با اثرگذاری ناچیز، منجر به افزایش سرانه انتشار 

شود. تاثیر مثبت شاخص شهرنشینی بر انتشار آلودگی آلودگی می
 ;Knight et al., 2013; Shabaz et al., 2014) هایهبا مطالع

Shabaz et al., 2016) بایست می ،سازگار است. بنابراین

تمهیداتی از جانب سیاستگزاران اتخاذ شود تا رشد شهرها کمترین 
رها توسعه شه هایآسیب را به محیط وارد نماید. به عبارتی برنامه

  تدوین شود.زیست محیطهماهنگ با مباحث 
 

 هایادداشت

1. Middle East and North Africa 
2. Green House Gasses 
3. Environment Kuznets Curve 
4. Fully Modified Ordinary Least Squares 

5. Dynamic Ordinary least squares 
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