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  چکیده

 مشکالت آب و .تر شده استهاي اخیر جديافزایش گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی در سال بارهنگرانی در 

   رشد شهر و شهرنشینی بارزترین ویژگی تحوالت  .دنگذارمی هوایی همراه با انباشته شدن آلودگی، بر روي اقتصاد تاثیر

توسعه، منجر به در حال حاضر نیز رشد شهرها، مخصوصاً درکشورهاي درحال. اقتصادي در دو قرن اخیر بوده است - اجتماعی

که بسیاري از  یافته چنان سرعتی افزایششهرنشینی با این دوره،  در. شودمحیطی میشهرنشینی همراه با ضایعات زیست

نرخ باالي رشد جمعیت و رشد باالي شهر و شهرنشینی و . ها را براي ارتقاء کیفیت زندگی به شدت محدود کرده استفرصت

-از این. شده استاز مواردي هستند که باعث افزایش مصرف انرژي در این کشورها  ،افزایش تعداد وسایل نقلیه ،در ادامه آن

که خود عاملی در جهت کاهش  -، از جمله تأثیرات آن بر روي آلودگی هواشهري شدن جامعه ایراناي تحلیل پیامده روي،

با استفاده از  این مقاله. باشندزیست میهاي مطالعات در حوزه اقتصاد و محیطاز ضرورت  - کیفیت زندگی در شهرها است

اثرات رشد شهر و شهرنشینی  را در کنار متغیرهایی  یوسیلیوس -انباشتگی یوهانسنروش خودرگرسیونی برداري و روش هم

از بانک مرکزي  برگرفته - 1350-1386 زمانی دوره هايداده برايهوا سرانه بر انتشار آلودگی همچون مصرف انرژي و درآمد

راه با رشد شهرها و دهند که همنتایج نشان می. کندمیبررسی و تحلیل  -ایران، مرکز آمار ایران، و ترازنامه انرژي وزارت نیرو

  .بیشتر بوده است هواي تغییرات به سمت مصرف انرژي و آلودگی ،در ایران شهرنشینی

  

                                   .، مصرف انرژي، ایراندرآمد سرانه هوا، آلودگی  ،شهرنشینی :واژگان کلیدي
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  مقدمه

 مشکالت آب و .تر شده استهاي اخیر جديییرات آب و هوایی در سالافزایش گرمایش جهانی و تغ بارهنگرانی در 

 1975دهنده باشگاه رم در سال انتشار گزارش هشدار. اندرا تحت تاثیر قرار دادهاقتصاد  اه با انباشته شدن آلودگی،هوایی همر

اعتقاد به (گرایی یا اکولوژیسم  بومزیست به پیدایش جنبش زیستمحیط خریبطبیعت و ت ناپذیر  باره تباهی منابع تجدیددر

انتظارات و . در سطح جهانی منجر شد) دگرگونی شیوه زندگی اجتماعی و سیاسی در جهت حیات پایدار و شکوفایی انسان

از سوي کمیسیون  1980تحوالت برخاسته از این جنبش در مرحله بعد در قالب مفهوم توسعه پایدار شکل گرفت که در دهه 

در محیطی را  که ضرورت توجه به شاخص زیست است مفهومیتوسعه پایدار . ارائه شد زیست و توسعه رسماًجهانی محیط

، 20از اواخر قرن  .ردریزي توسعه تاکید داها در برنامهو بر جایگاه محوري آن کندمی مطرحهاي اقتصادي توسعه کنار شاخص

در طول سه دهه اخیر، خطرات  .بیشتر شده است ،توسعههاي درحالدر کشور نگرانی در مورد جمعیت شهرهاي دنیا، مخصوصاً

ملی همچونها، ناشی این آسیب .استزیست بیشتر نمایان شده هاي محیطو آسیب وا کیب ع تر ز  رشد جمعیت، رشد  ا

لیت عا ف رژي و  ن دي، مصرف ا قتصا نسر(هاي صنعتی استا .1999، 1دی (  

انتقال ساختاري از مناطق روستایی به مناطق  فرآیندو اجتماعی است و اقتصادي  نوسازي فرآیند نمودي ازشهرنشینی 

میلیارد نفر  29/3به  1975میلیارد نفر در سال  52/1ها جمعیت شهري دنیا از فرآینددر خالل این . شودشهري محسوب می

ک به دو برابر نزدی  2050بینی شده است که جمعیت شهري تا سال پیش ).UNDP, 20082(رسیده است 2007در سال 

این امکان موجب مصرف بیشتر . هاي شهري اضافه خواهد شددر پی چنین رشدي، زیرساخت. میلیارد نفر برسد 4/6شود و به 

-میشهرها حدود دو سوم انرژي مصرفی دنیا را مصرف  2006در سال . وارد خواهد ساخت فشاربر اکوسیستم و  شودمیمنابع 

این در حالی است که فقط نیمی از جمعیت دنیا در شهرها زندگی . شدندمیرا نیز موجب  CO2درصد از انتشار  70کردند و 

  ).IEA, 20083(کنندمی

- متغیرهایی همچون مصرف انرژي و درآمد را در کنار  در ایران در این مقاله در نظر داریم اثرات رشد شهر و شهرنشینی

شود تا علیت زمون میآبر بررسی روابط بین متغیرها، فرضیاتی  افزون .سرانه بر روي انتشار آلودگی بررسی و تحلیل کنیم

   .شودبراي ایران مشخص  متغیرهاگرنجري بین 

مواد و به  دوم،بخش  .شوندمرور می مبانی نظري و مطالعات تجربی بعدي،در بخش : سازماندهی مقاله چنین است

  .دشونمیارائه  پیشنهاداتو  ي گیرنتیجه سوم،در بخش  .دپردازو برآورد مدل می هاروش

 مبانی نظري و مطالعات تجربی

  شهرنشینی و مصرف انرژي 

، شهر، "قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوري ایران" 4طبق ماده . براي جمعیت شهري تعریف واحدي وجود ندارد

ر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی مشخص واقع شده و از نظ) مکانی(محلی 

هاي خاص خود است، به طوري که اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، عوامل داراي سیمایی با ویژگی

شهر کانون . هاي اداري اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهري از خودکفایی نسبی برخوردارندصنعت، خدمات و فعالیت

البته  .صادي، فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعیت استمبادالت اجتماعی، اقت

روستاهاي مرکز بخش با هر جمعیتی و روستاهاي واجد شرایط چنانچه داراي  1389بر اساس قانون مصوب اسفند ماه سال 

لحاق روستاهاي مجاور به شهرها و نیز تبدیل روستاهاي با ا ،اما .توانند به شهر تبدیل شوندنفر جمعیت باشند نیز می 3500

  .)مرکز آمار ایران(داراي تعاریف متعددي باشد باعث شده، جمعیت شهرنشینجمعیت باال به شهر 
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اشاره  نخستدیدگاه . زیست وجود دارددو دیدگاه متفاوت در مورد رابطه بین رشد جمعیت شهرنشین و آلودگی محیط

-زیست مثبت است؛ زیرا، با افزایش شهرنشینی، استفاده از زیرساختفزایش جمعیت شهري بر آلودگی محیطکند که تأثیر امی

- دیدگاه دوم تأکید می. گرددانتقال از کشاورزي به صنعت نیز باعث افزایش آلودگی می ؛یابدونقل و انرژي افزایش میها، حمل

در . تر شود و آلودگی کاهش یابددر شهرها نسبت به روستاها بهینهشود که مصرف انرژي کند که فرهنگ شهرنشینی باعث می

  .) 2007، 4علم و همکاران(تواند مثبت یا منفی باشدزیست مینتیجه، رابطه بین رشد جمعیت شهري با آلودگی محیط

آیا  این است که پرسشیک . بر ارتباط بین مصرف انرژي و شهرنشینی تمرکز دارد هاپرسشاولین مجموعه از  

کنند که شهرنشینی مصرف انرژي استدالل می ،)2004(5هولتدهال و یوتس. شهرنشینی علت گرنجري مصرف انرژي است

دوم، مصرف . کنداول، حرکت به سمت شهرها، دسترسی خانوارها را به برق بیشتر می. دهدمسکونی را به دو دلیل افزایش می

-میاز لوازم الکتریکی بیشتري استفاده  زیراد یابآیند افزایش میاطق شهري میانرژي خانوارهایی که از مناطق روستایی به من

اي براي کشور کانادا به این نتیجه رسیدند که مناطق شهري، مصرف سرانه ، در مطالعه)1999( 6الریویر و الفارنساما، . کنند

تر سوخت باال نسبت به شهرهاي با تراکم پایین هاي با تراکمتواند این باشد که شدت شهریک توضیح می. انرژي کمتري دارند

 .ند بیشتر از حمل و نقل عمومی استفاده کنندنکمیها کمتر است و افراد عادت مسافرت هفاصل ،زیرا .کنندمیکمتري مصرف 

   .شودفرضیه مقابل این است که مصرف انرژي منجر به رشد باالتر شهرنشینی می

این است که درآمد سرانه  پرسشیک . ارتباط بین شهرنشینی و درآمد سرانه استها درباره پرسشدومین مجموعه از 

تواند شامل گذار یک کشور از اقتصاد روستایی مبتنی بر کشاورزي به یک توسعه اقتصادي می. علت گرنجري شهرنشینی است

ه درآمدسرانه علت گرنجري دیگر این است ک پرسش).  2009، 7میشرا و همکاران(اقتصاد مبتنی بر صنعت و خدمات باشد

  .شهرنشینی است

  شهرنشینی و انتشار آلودگی 

صادقی و سعادت، (رودزیست به شمار میکننده محیطعوامل آلوده زیست، رشد جمعیت یکی ازدر ادبیات اقتصاد محیط

قلیه از مواردي هستند آن افزایش تعداد وسایل ن نتیجهنرخ باالي رشد جمعیت و رشد باالي شهر و شهرنشینی و در  ).1383

اولیه  عواملاعتقاد بر این است که اتومبیل شخصی یکی از . شوندمی توسعهي درحالکه باعث افزایش مصرف انرژي در کشورها

را پیامد تغییرات مشابه در ساختار نشینی حاشیهولی  .دانندنشینی نمیدلیل حاشیهاتومبیل را هر چند . استتوسعه شهرها 

  ). 1996، 8ونگر(اند دانسته واکنشی در جهت تملک اتومبیلآن را دانند که ماعی زندگی شهري میاجت -اقتصادي

هاي کشور منتخب براي سال 86در مطالعه خود به بررسی تأثیر عوامل جمعیتی بر آلودگی هوا در  9کول و نومایر

رسی تأثیر عوامل جمعیتی بر آلودگی هوا استفاده هاي پانل براي بردر این مطالعه از تکنیک داده. اندپرداخته 1975 - 1998

در این تحقیق از متغیرهاي نرخ رشد جمعیت شهرنشینی، متوسط اندازه خانوار و مصرف انرژي براي بررسی عوامل . شده است

است یافتهزیست افزایش نتایج مطالعه حاکی است که با افزایش جمعیت، آلودگی محیط. استمؤثر بر آلودگی هوا استفاده شده

یعنی، افزایش سطح تولید باعث . استزیست افزایش داشتهو با افزایش جمعیت شهرنشین و کاهش اندازه خانوار آلودگی محیط

  . استافزایش استفاده از انرژي شده و آلودگی را افزایش داده

رشد جمعیت کل، رشد  زیست از جملهکننده آلودگی محیطبه بررسی تأثیر عوامل تعیین) 2007(عالم و همکاران

- پرداخته 1971 -2005هاي زیست در پاکستان براي سالو رشد جمعیت شهرنشینی بر آلودگی محیط انرژياقتصادي، شدت

زیست بر  محیطآلودگی        زمان تأثیر رشد جمعیت کل، رشد جمعیت شهرنشین، مصرف انرژي و چنین، به طور همهم. اند

و  یوسیلیوس گویاي این است که ضرایب شدت انرژي -نتایج تخمین مدل به روش یوهانسون. سترشد اقتصادي بررسی شده ا
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-نتایج تحقیق نشان می. باشدباشد مثبت میاکسیدکربن در مدلی که رشد اقتصادي به عنوان متغیر وابسته میانتشار گاز دي

است؛ اما در بلندمدت،  بوده  زیست لودگی محیطدهد که رشد جمعیت کل و رشد جمعیت شهرنشین داراي تأثیر مثبت بر آ

  . اندداري بر رشد اقتصادي بودههمین متغیرها داراي تأثیر منفی و معنا

-مورد بحث قرار گرفته نظریهطور جداگانه در قالب سه زیست، بخشی و بهمحیط بربعضی از تاثیرات ممکن شهرنشینی 

 .12)متراکم(شهر فشرده نظریهو  11شهريمحیطی  زیستگذار  نظریه، 10)اکولوژیکی(شناختی نظریه نوسازي بوم :است

نظریه . کننددر سطح شهرها بحث می دیگردو نظریه که حالیدر. کنداثرات در سطح ملی بحث می درباره ،اول نظریه 

در  ارسازي نو اصل ازحاقتصاد تاکید ندارد بلکه تحوالت اجتماعی و نهادي  نوسازيبازسازي و  برفقط  شناختی نوسازي بوم

ترین شاخص که مهم دریگمیتحول اجتماعی در نظر  فرآیند را شهرنشینی ،نظریهاین . دهدتوضیح میشناسی نیز  زمینه بوم

 -توسعه تا مراحل متوسطو  -محیطی در سطوح پایین توسعه  مشکالت زیست ،نظریهاین  بر ابن. شودمحسوب می نوسازي

تراکم شهري  ،فناوريهاي زیست پایدار اهمیت دهند و از طریق نوآوريتحقق محیط بهوقتی جوامع  .دنافزایش یابممکن است 

 نوسازيباشند، آنگاه زیست محیط بر تاثیر رشد اقتصادي کاهشو تغییر جهت به سمت خدمات و صنایع دانش بنیان به دنبال 

  ).2000، 13مول و اسپارگان(تواند این مشکالت را به حداقل برساندمی

 نظریهاین . کندها بحث میل آنحومحیطی شهري و ت روي انواع مسائل زیست عمدتاًمحیطی شهري  نظریه گذار زیست

. )2001، 14رناهانت و همکارانگ(ندمحیطی شهري با توجه به مراحل  توسعه اقتصادي متفاوت کند که مسائل زیستبیان می

وقتی ، با این حال. محیطی مواجه شویم شود که با مشکالت زیستب میمحدودیت منابع و مراحل پایین توسعه اغلب موج

هاي افزایش ثروت شهرها اغلب با افزایش در فعالیت. دنیابیابد، این مشکالت به تدریج کاهش میح درآمد افزایش میسط

ن مشکالت در شهرهاي هر چند ای. شودهاي صنعتی مانند آلودگی هوا و آب میاقتصادي همراه است که منجر به آلودگی

 ،با این حال. یابندو تغییر ساختاري در اقتصاد کاهش می فناوري فرآیندمحیطی،  ثروتمند در نتیجه بهبود قوانین زیست

الگوهاي مصرف و شیوه زندگی در . روبرو هستندآید محیطی که در نتیجه مصرف بوجود می شهرهاي ثروتمند با مسائل زیست

وقتی شهرها ثروتمند . بیشتر از شهرهاي فقیرتر و مناطق دیگر شود ،شود که شدت استفاده از منابعشهرهاي بزرگ موجب می

در نتیجه . یابدهاي شهري، حمل و نقل و مصرف منابع فردي افزایش مییابند تقاضا براي زیرساختشوند و توسعه میمی

  .شوندتر میمسائل مربوط به مصرف مانند مصرف انرژي و انتشار آلودگی برجسته

ا هشهري به شهرباالي کم رادارد که تبیان می نظریهاین . کندشهر فشرده روي مزایاي تراکم شهري بحث می نظریه

-به. برداري کنندور اقتصادي بهرهبه ط ،نقل عمومی، مدارس و عرضه آبوهاي عمومی مانند حملدهد از زیرساختمی امکان

چنین اقداماتی  نتیجه. ی کمتر استفاده کنند و سیستم حمل و نقل عمومی را بکار گیرندهاي شخصکه افراد از اتومبیلطوري

  .)2000، 15بورتون(استمصرف انرژي و انتشار آلودگی کاهش 

تر، ازدحام بیش از حد و آلودگی کنند که افزایش شدت شهرنشینی به ترافیک متراکمبعضی از منتقدان استدالل می

 در عوض، ممکن). 2001، 16برهنی(یشتر از مزایاي شهرهاي فشرده استهزینه آن ب کنندمیادعا  وشود بیشتر هوا منجر می

هاي شهري، تراکم شهري بدون حمایت و پشتیبانی مناسب از زیرساخت. دنمصرف انرژي و انتشارآلودگی افزایش یاب است

  .)2000، 17بارجس(شهري شود زیست اساسی در محیط تواند باعث مسائلبیشتر می

                                                
10. Ecological  modernization theory 
11. Urban environmental transition theory 
12. Compact city theory 
13. Mol and Spaargarn,  
14. Granahanet et al 

15. Burton 
16. Breheny 
17. Bargess 
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محققان بسیاري به مطالعه  ،محیطی ارتباط بین شهرنشینی و مسائل زیستدر ادبیات مربوط به هاي اخیر در سال

اند که شهرنشینی موجب افزایش تقاضاي انرژي و بسیاري از محققان نشان داده. اندپرداخته مصرف انرژي و انتشار آلودگی

مطالعات  ،برعکس. ) )2007( 20یوركو )2004(19نومایر، )1995( 18وکالپاریخ و شازجمله ( شودانتشار آلودگی بیشتر می

هاي عمومی کنند که شهرنشینی و شدت شهرنشینی استفاده از زیرساختاستدالل می) 2008(21چن و همکاراندیگري مانند 

به این نتیجه رسید که اي ، در مطالعه)2009( 22لیو .شودتر و آلودگی کمتر میبخشد و موجب مصرف انرژي پایینرا بهبود می

وي این کاهش در تاثیرگذاري شهرنشینی . یابنده استن کاهشآشهرنشینی داراي اثر مثبت روي مصرف انرژي است اما تاثیر 

  .دهدو استفاده کاراتر از منابع نسبت می فناوريروي مصرف انرژي را به بهبود ساختار صنعتی و 

  تغییرات ساختاري عاملشهرنشینی 

براي طراحی الگوهاي عملی توسعه  ،کننده رشد اقتصادي مورد توجه پژوهشگران علوم اقتصاديوامل تعیینشناسایی ع

کننده رشد مانند نیروي کار، سرمایه و فناوري تغییر ساختار نیز  عامل بالقوه در کنار عوامل سنتی تعیین. ه استاقتصادي بود

  .)1387مشیري و التجائی؛ (رشد در نظر گرفته شده است

ترین مهم. کنندهاي اقتصاد کالن را تغییرات ساختاري محسوب میاقتصاددانان تغییر در گروهی از اجزاي مهم شاخص

بررسی و تحلیل  مورد )1998(کوزنتس و همچنین برانسون  و 23گروه متغیرهاي ساختاري که اکثر اقتصاددانان مانند چنري

این .  ختار تولید، تخصص نیروي کار، ساختار بازرگانی و متغیرهاي جمعیتیاز ترکیب تقاضاي کل، سا ندند عبارتاهقرار داد

تاثیرات آن را در کنار متغیرهاي دیگري همچون رشد اقتصادي و  و مطالعه نرخ شهرنشینی را براي ایران در نظر گرفته است

  .دکنمیمصرف انرژي روي انتشار آلودگی بررسی 

شکلی و هم  ري تغییرات ساختاري بر رشد و توسعه اقتصادي این است که در غیاب هاي فرضیه تاثیرگذاترین پایهاز مهم

در واقع . کندمی وري باالتر به رشد کمک هاي داراي بهرهها، تخصیص دوباره منابع به بخشنوایی در بازدهی میان بخشهم

 ي،رواز این. ر و بهتر از منابع منجر شودتبرداري کاملشود که به بهرهتغییرات ساختاري زمانی یک منبع رشد محسوب می

  ).1387مشیري و التجائی؛ (کننداقتصاددانان تغییرات ساختاري را به عنوان منبع رشد معرفی می

. یابدبه نسبت کمتري افزایش مینند غذا و پوشاك تقاضا براي کاالهایی ما معموالًبا افزایش درآمد،  ،بر مبناي قانون انگل

تفاوت در  ،بنابراین. کندتر رشد میدوام، سرگرمی و تفریح و کاالهاي لوکس سریعا براي کاالهاي مصرفی بادر حالی که تقاض

کوزنتس در  .تواند موجب تغییرات ساختاري اقتصاد شودهاي درآمدي از دالیل تغییر الگوي مصرف است که خود میکشش

که افزایش درآمد سرانه، انتقال در ساختار تقاضاي مصرف کننده را نشان داد  ،تایید قاعده تجربی بیان شده توسط قانون انگل

ر مدت و تغییر ساختاري تاکید کرد که انتقال د، ضمن تایید بستگی میان رشد بلند)1954(24سونیلسون .دهدشکل می

صنایع و حتی تغییرات در الگوي وري نیروي کار در میان ستانده به تغییر در بهره -ق ارتباط داده تقاضاي مصرف کننده از طری

  .شودتوزیع جمعیت و شهرنشینی منجر می

  ساختارهاي شهري

شهري و نحوه ارتباط آنها با مصرف  هايمصرف انرژي و انتشار آلودگی ناشی از آن، بخش برتاثیر شهرنشینی درك براي 

  .کنیمانرژي را به اجمال بررسی می

                                                
18. Parikh and Shukla 
19. Neumayer 
20.York 
21. Chen et al 
22. Liu 
23. Chenery 
24. Svennilson 
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 تولید شهري

که پیامدهاي مهمی  استبسیاري از تغییرات ساختاري شامل ی توسعه اقتصادي است و شهرنشینی یکی از بعدهاي اصل

هاي فعالیت  شهرنشینی نتیجه  .دارد در پیشهرنشینی تغییر در استفاده از انرژي را . دارد دنبالبهبراي استفاده از انرژي 

صنعت و همچنین انتقال از خدمات،  هايکشاورزي به بخش بخشاقتصادي و جمعیتی است که انتقال نیروي کار از 

طور خانوارهاي روستایی به. شودهاي تولید با شدت انرژي بیشتر را شامل میفرآیندهاي تولید با شدت انرژي کمتر به فرآیند

خانوارهاي شهري سهم بیشتري از کاالها و خدمات را نسبت . هاي تولیدي درگیرتر از خانوارهاي شهري هستندکلی در فعالیت

 ،بنابراین . کنندهاي این کاالها و خدمات انرژي بیشتري را مصرف میکنند و تولید کنندهه خانوارهاي روستایی خریداري میب

تولید از تولیدات کشاورزي با شدت انرژي کمتر به ساختار زیرا . ساختاري همراه است تغییرشهر با  به روستااز مهاجرت 

. شودنرژي میتقاضاي ا افزایش منجر به این عوامل ،درنتیجه. دکنتغییر میرژي باالتر تولیدات صنعتی و شیمیایی با شدت ان

- افزایش کمیابی زمین مچنینفشار ناشی از توسعه اقتصادي بر منابع و ه ،افزایش جمعیت شهريناشی از انرژي عرضه افزایش 

ر و قابل یانعطاف پذ تی انرژي با منابع انرژي جدید،سنو در کنار آن جایگزینی منابع  ولیدتدسترس نیاز به نوآوري در  هاي در

   . )1998جونز، (. اطمینان دارد

انتشار مستقیم در . مستقیمیابد؛ مستقیم و غیربا افزایش تعداد خانوارهاي شهري انتشار آلودگی از دو جهت رشد می 

انتشار غیر مستقیم از ناحیه تولیدات . باشد، گازوئیل و بنزین میهاي گرمایشیسوختهایی همچون برق، نتیجه مصرف انرژي

شوند مانند لباس، لوازم خانگی و همچنین خدمات و غذاهاي مورد خانوارها مصرف کننده نهایی آنها محسوب می .صنعتی است

تاري و تولید شهري از سه راه تمرکز بر نیروي کار، تغییر ساخ ،بنابراین .)200025مانکسگارد و همکاران، (استفاده خانوارها

  .گذاردهاي نو روي تقاضاي انرژي و مصرف آن تاثیر میهاي سنتی با انرژيجایگزین کردن انرژي

  تحرك و حمل و نقل 

ها به شهر(کند هاي اقتصادي تقاضاهاي جدیدي را براي خدمات حمل و نقل و منابع ایجاد میتراکم جمعیت و فعالیت

افزایش تراکم جمعیت و  .)ندداللت داردور هاي نقل از راهوشود بر حملجام میان هاعنوان محلی که بیشتر تولیدات در آن

یک عامل مهم تاثیرگذار روي تقاضاي انرژي در  .دهدحمل و نقل را افزایش میسیستم نیروي کار در مناطق شهري نیازهاي 

  .یل و ماشینهاي موتوري شخصی استمبتحرك و جابجایی با اتو  -توسعههاي توسعه یافته و هم درحالهم در کشور -شهرها

حمل و نقل در . به طور اساسی افزایش خواهد یافت حمل و نقل شخصی، اگر رشد شهرها و مهاجرت روستا به شهر ادامه یابد

این امر به افزایش حمل و نقل  . ) 2004، 26جونز(آمد در فواصل افزایش خواهد یافتو، به خاطر رفتنشینیادامه افزایش شهر

  .افزایش مصرف انرژي و انتشار آلودگی داللت دارد رشود که بی منجر میخصوص

 ساخت و تراکم شهري زیر 

ساخت شهري شامل زیرساخت و توسعه  ،در کل. دهدمیافزایش یدات با شدت انرژي را براي تول رشد شهرها تقاضا

از  .) 2004جونز، (دنانرژي زیادي الزم دار هامانندآن ها وهنیروگا هاي فاضالب،شبکه، ساختمان اداراتها، ها، پلساخت جاده

ها ها و ساختمانسطوح ساخته شده مانند جاده. است 27حرارتی شهري اثر جزیره ،)متراکم(هاي فشرده هاي جذاب شهرویژگی

-بیعی را کاهش میکننده طها اثرات خنکقطع درختان و جابجایی آن. دارندپرتوهاي خورشید را جذب و در خود نگه می... و 

 1دماي هوا در شهرها را  ،جزیره حرارتی شهرياثر  ،عنوان یک پیامدبه. شودو موجب انتشار گازهاي آالینده بیشتري می دهد

  ) . 2011، 28مادلنر و سوناك( دهدت به مناطق اطراف افزایش میدرجه نسب2تا 

                                                
25  .  Munksgaard et al 
26. Jonse 
27. Urban Heat Island(UHI) 
28. Madlener and Sunak 
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  خانوارهاي خصوصی 

کننده و مصرف    مخصوصا تغییر در نیازهاي . دهدرا تغییر میخانوارها  کننده و شیوه زندگیرفشهرنشینی نیازهاي مص

ها و خدمات به کاال ،خانوارهاي شهري نسبت به جمعیت روستایی ،طور کلیبه. گذاردتقاضاي انرژي شهري تاثیر می برو ارفتار 

تولید تجاري نسبت به  پس،. تولید کنندنیازهاي مصرفی خود را خانوارهاي روستایی قادرند مقداري از . ترندشهري وابسته

  .) 1989جونز، (کندتولید خانگی انرژي بیشتري مصرف می

رشد جمعیت فقط محرك افزایش . گذاردروي رفتار مصرف کننده اثر می ، توسعه اقتصادي اساساًشهرنشینی اتمواز به 

شهرنشینی همراه  .شودها و شیوه زندگی افراد میبلکه موجب افزایش مصرف سرانه و تغییر رفتار و نیاز، مصرف انرژي نیست

به منظور  .یابدشود که در نتیجه آن مصرف انرژي افزایش میمد به تغییر در نیازهاي مصرف کننده منجر میآبا افزایش در

را بهبود  )تریکیر لوازم الکبه عنوان مثال د(کارایی انرژي  ند کهااران سعی کردهگزکاهش در روند مصرف انرژي خانوار سیاست

افراد به مصرف بیشتر کاالها و انرژي ، هاي انرژيبا افزایش کارایی انرژي و کاهش هزینه ).2011مادلنر و سوناك، (بخشند

       . آمد قابل تصرف استیجه افزایش درشوند که در نتمتمایل می

  هاروشمواد و  - 

با توجه به روند متغیرها و مطالعات پیشین براي . باشدیمدل این مطالعه برگرفته از فرضیه زیست محیطی کوزنتس م

 اوللذا، از مدل درجه . شوداستفاده نمی EKCتوسعه از جمله ایران، از رابطه درجه دوم مرتبط با فرضیه کشورهاي درحال

با استفاده از   .محیطی کوزنتس با اضافه کردن متغیر سرانه مصرف انرژي و رشد شهرنشینی استفاده شده است فرضیه زیست

زیست بررسی  محیط      یوسیلیوس تأثیر مصرف انرژي، رشد اقتصادي و شهرنشینی بر آلودگی  -انباشتگی یوهانسنروش هم

  :بنابراین، مدل مورد نظر به صورت زیر است. شودمی

    )1                                    (                                 CO2 = f (GDPP, EUP, RUP)       

    )2(                LNCO2t = β0t + β1tLNGDPP + β2tLNEUP + β3tLNRUP + εt   

CO2 :متریک تن(اکسیدکربن انتشار سرانه دي.(  

GDPP : میلیارد ریال(1376تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت سال پایه.(  

EUP :زاي هر نفربشکه نفت خام به ا( سرانه مصرف انرژي.(  

RUP :رشد جمعیت شهرنشینی.   

و آزمون )  ADF(یافتهتعمیم فولر - آزمون دیکی اند، عبارتندازهاي ریشه واحد که در این مقاله استفاده شدهآزمون

  ).PP(پرون - یپسفیل

. استدهش یوسیلیوس استفاده  –و همجمعی یوهانسن  يرگرسیون بردار سنجی خود در این مطالعه از رویکرد اقتصاد

روش  ازوجود یا عدم وجود بردار بلندمدت بین متغیرها  نیز و  )VAR(29الگوي خود توضیح برداريتعیین مرتبه بهینه براي 

یوسلیوس  –یوهانسن     براي استخراج بردارهاي همجمعی، از روش  .شودمی استفادهیوسیلیوس  –جمعی یوهانسونهم

مدت متغیرها، ابتدا با استفاده از دو آماره مقدار ویژه و آزمون اثر، آوردن رابطه بلنددر این روش براي بدست . شوداستفاده می

فرضیه صفر "ترتیب در آزمون حداکثر مقدار ویژه به. گیرندوجود همجمعی و تعداد بردارهاي همجمعی مورد بررسی قرار می

وجود یک یا کمتر از یک رابطه همجمعی در "و  "مبنی بر عدم وجود رابطه همجمعی در مقابل وجود یک رابطه همجمعی

  .شودآزمون می "مقابل یک یا بیشتر از یک رابطه همجمعی

روش تجزیه . دشواستفاده می 30هاي ایجاد شده در الگو، از روش تجزیه واریانستکانه يتجزیه و تحلیل آثار پویابراي 

-را میآنپس،  . کندگیري میها را ماوراي دوره نمونه اندازهواریانس، قدرت نسبی زنجیره علیت گرنجر یا درجه برونزایی متغیر

هاي وارد شده به متغیرهاي مختلف الگو در واریانس در این روش سهم تکانه. توان آزمون علیت گرنجر خارج از دوره نامید

                                                
29.Vector AutoRegresstion 
30. Variance Decomposition 



 

٨ 
 

ها مبتنی بر مقادیر با طور مثال، اگر متغیري تنبه. شودمدت مشخص می مدت و بلند بینی یک متغیر در کوتاهخطاي پیش

هاي آن متغیر شرح داده بینی تنها بر اساس تکانهبینی باشد، آنگاه واریانس خطاي پیشطور بهینه، قابل پیشوقفه خود، به

. شودهاي وارد شده به الگو تقسیم میبینی، سهم نوسانات هر متغیر در واکنش به تکانهبا تجزیه واریانس خطاي پیش. شودمی

براي بررسی روابط . گیري کنیمترتیب قادر خواهیم بود سهم هر متغیر را بر روي تغییرات متغیرها در طول زمان اندازهبه این 

  .دوشمیعلی بین متغیرها از آزمون علیت گرنجر استفاده 

-1386طی دوره  ایران در تاثیر رشد شهرنشینی، مصرف انرژي و درآمد سرانه بر انتشار آلودگی، VARالگويبر اساس 

هاي داده  از ترازنامه انرژي وزارت نیرو و  CO2، انتشار GDPهاي مربوط به مصرف انرژي، داده .شودمیبررسی  1350

ها به به منظور استفاده بهتر و جلوگیري از مشکالت آماري، داده. انددست آمدهمربوط به رشد شهرنشینی از مرکز آمار ایران به

هاي مربوطه، مروري توصیفی و کلی بر رفتار از تخمین مدل و انجام آزمون پیش. گیرنداستفاده قرار می صورت لگاریتم مورد

اکسیدکربن مصرف انرژي، شهرنشینی و انتشار سرانه گاز ديسرانه ، تولید ناخالص داخلی سرانه، یعنی متغیرهاي مورد استفاده

در دوره مورد بررسی و . شده است دادهنشان  d-3تا  a-3ر نمودارهايد 1350-1386روند حرکت آنها در دوره . شودارائه می

هاي کشور در متوسط کارایی نیروگاه.  هاي بعد از انقالب، نرخ رشد مصرف انرژي فراتر از نرخ رشد اقتصادي استویژه سالبه

 3/1حدود  ،همچنین. باشدد میدرص 20درصد و تلفات برق در شبکه انتقال برق و توزیع فراتر از  37هاي اخیر حدود سال

 1در حالی که سهم آن از تولید و نیز سرزمین در دنیا . اکسیدکربن جهان مربوط به ایران استدرصد از انتشار گاز آالینده دي

  ).1389بهبودي و همکاران، (تر از نیم درصد استدرصد و سهم آن در تجارت جهانی کم

وجود رشد نوسانی تولید ناخالص داخلی سرانه، استفاده از انرژي و انتشار گاز  هاي باال نشانگر این است که باواقعیت 

-دي             طوري که مقدار انتشار گاز  به). c-3و  a،3-b-3نمودارهاي(اکسیدکربن افزایش قابل توجهی داشته استدي

ها به ترتیب ن فراتر رفته و سهم بخشت میلیون 492، از 86ي انرژي در سال هاي مصرف کنندهي بخشاکسیدکربن از همه

درصد و کشاورزي 13/16درصد، صنایع 41/24ها درصد، نیروگاه46/23درصد، حمل و نقل  91/28خانگی، تجاري و عمومی 

-جمعیت شهري در طی دهه شود،می مشاهده نیز c-3همانطور که از نمودار  .)1386ترازنامه انرژي،(درصد بوده است 48/2

   .افزایشی داشته است دي کامالًهاي اخیر  رون

  
  ترازنامه انرژيبانک مرکزي و  :ماخذ



  
 

 ٩

   VAR بررسی ایستایی متغیرها و تعیین مرتبه بهینه مدل 

د که همه متغیرهاي مدل ندهنتایج نشان می. زیر نشان داده شده است )1(بررسی ریشه واحد متغیرهاي مدل در جدول

  . شوندل گیري مانا میدر سطح نامانا هستند و با یک بار تفاض

  

 PP و  ADFتوسط دو آماره  ایستاییهاي آزمون - 1جدول 

  

  

  نام متغیر

 PPآماره آزمون  ADFآماره آزمون 

درسطح و با عرض از 

  مبدأ

  و روند زمانی

  یک مرتبه

  گیري وتفاضل

  با عرض از مبدأ

  سطح و با

  عرض از مبدأ

  و روند زمانی

  یک مرتبه

  گیري وتفاضل

  ز مبدأبا عرض ا

LNCO2  57/1-  *48/6-  61/1-  *48/6-  

LNEUP 071/3 -  *336/7-  94/2-  *28/7-  

LNGDPP 926/0-  **69/3-  68/0-  **45/3-  

LNRUP 17/2-  *75/5-  17/2-  *75/5-  

  % 5معنادار در سطح احتمال ** . % 1معنادار در سطح احتمال * 

  محاسبات تحقیق: منبع

  

مدت بین متغیرها با  تعیین و سپس وجود یا عدم وجود بردار بلند VARهینه الگوي در ادامه، ابتدا درجه یا مرتبه ب

براي  ،لذا استسال  38که حجم نمونه در این مطالعه با توجه به این. شودیوسیلیوس بررسی می –جمعی یوهانسونروش هم

، VAR به این معیار مرتبه بهینه مدل با توجه. بیزین استفاده شده است –از معیار شوارتز  VAR تعیین مرتبه بهینه مدل

  .دهدبیزین نشان می –را با توجه به معیار شوارتز  VAR، مرتبه تعیین شده الگوي )2(جدول . تعیین شد یک

  

  VARهاي بهینه مدل تعیین تعداد وقفه - 2جدول 

 –مقدار شوارتز 

  )SBC(بیزین

تعداد 

  وقفه

4/3-  0  

*54/9-  1  

96/8-  2 

07/8 -  3  

  محاسبات تحقیق: منبع

  

  گرایی بررسی بردار هم

براي استخراج بردارهاي همجمعی، از روش . شوندگیري مانا میتفاضل رو با یکبا هستندهمه متغیرها در سطح نامانا 

مدت متغیرها، ابتدا با استفاده از دو آماره در این روش براي بدست آوردن رابطه بلند .شودمیلیوس استفاده یوس –یوهانسن

در آزمون حداکثر مقدار ویژه . گیرندوجود همجمعی و تعداد بردارهاي همجمعی مورد بررسی قرار می ،قدار ویژه و آزمون اثرم

وجود یک یا کمتر از یک "و  "فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه همجمعی در مقابل وجود یک رابطه همجمعی"ترتیب به

هاي آزمون از مقادیر بحرانی در سطح اگر آماره. شودآزمون می "ک رابطه همجمعیرابطه همجمعی در مقابل یک یا بیشتر از ی

  :آیدشود و بر این اساس تعداد بردارهاي همجمعی بدست میفرضیه مقابل پذیرفته مید، ندرصد بیشتر باش 5



 

١٠ 
 

  )trace(اثر  ماتریس آزمون -3جدول 

فرضیه 

 صفر

فرضیه 

 مقابل

آماره 

 آزمون

دار بحرانی در سطح مق

95%  

ارزش احتمال در سطح 

95%  

r=0  1r 21/59  85/47  005/0  

1r 2r  
19/19  79/29  47/0  

2r 
 

3r 59/6  49/15  62/0  

  محاسبات تحقیق: منبع

max (داکثر مقادیر ویژه آزمون ح  -4جدول 
( 

فرضیه 

 صفر

فرضیه 

 مقابل

آماره 

 آزمون

مقدار بحرانی در سطح 

95%  

ارزش احتمال در سطح 

95%  

r=0  r=1 01/40  58/27  0008/0  

r=1  r=2  6/12  13/21  48/0  

r=2  r=3  58/6  26/14  9/0  

  محاسبات تحقیق: منبع

  

انباشتگی بین آماره آزمون اثر ماتریس و حداکثر مقادیر ویژه وجود یک بردار هم، )4(و ) 3(هاي با توجه به جدول

  هاي فوق فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود بردار بر اساس آماره ،دیگرعبارتبه. ندنکمتغیرهاي مدل را براي ایران تأیید می

-و فرضیه مقابل، یا وجود یک بردار همشد  در% 5مدت بین متغیرهاي مدل در سطح معنادار طه بلند انباشتگی یا رابهم

، رابطه بلندمدت بین متغیرهاي مدل تخمین زده شده و بردار نرمال شده نسبت در مرحله بعد. شدانباشتگی بین متغیرها رد ن

  .گزارش شده است) 5(بردار بهینه انتخاب شده در این مطالعه در جدول. شودزاي اول انتخاب میبه متغیر درون

  

  انباشتگیتخمین بردار هم – 5لجدو

  مقدار آماره آزمون  انحراف معیار  ضریب  نام متغیر

LnCO2 1   ----   ---  

LNEUP 71/0 -  15/0  06/9-  

LNGDPP 02/1 -  11/0  79/8 -  
LNRUP 37/1 - 15/0  06/9-  

  .نرمالیزه شده است LNCO2انباشتگی نسبت به بردار هم

  محاسبات تحقیق: منبع

  

توان بیان کرد که تولید ناخالص داخلی سرانه، مصرف انرژي و رشد شهرنشینی داراي اثر ، می)5(دولبا توجه به نتایج ج

توان به انباشتگی را میفرم ریاضی بردار هم .دارندها از نظر آماري معنیو تمام آن استاکسیدکربن مثبت بر انتشار سرانه دي

  :صورت رابطه زیر نوشت

LCO2 = 02/1 LGDPP + 71/0 LEUP + 37/1 LRUP 



  
 

 ١١

  علیت گرنجر

بنابراین،  . کندمون باال جهت علیت را مشخص نمیرابطه همجمعی وجود دارد البته آز، حداقل یک 4و3هاي جدول بنابر

مربوط به این آزمون را در  F، آماره )6(جدول. براي بررسی روابط علی بین متغیرها از آزمون علیت گرنجر استفاده شده است

  .دهدداري نشان میسطوح مختلف معنی

  نتایج آزمون علیت گرنجر -6جدول

LNEU  LNRUP  LNGDPP  LNCO2   متغیرهاي

  مستقل

14/1  54/0  52/1  -  LNCO2  

06/4c 94/3c -  43/1  LNGDPP 

28/8a -  01/5b 57/2c  LNRUP 

-  87/0  62/2  72/5b  LNEUP 

a ،b وc دهددرصد را نشان می 10و  5، 1داري در سطحبه ترتیب معنی.  

  محاسبات تحقیق: نبعم

  

  تجزیه تحلیل واریانس تعمیم یافته

روش تجزیه . گیردانجام می 31با استفاده از روش تجزیه واریانسهاي ایجاد شده در الگو، تجزیه و تحلیل آثار پویا از تکانه

را  آن  ،پس. کندگیري میواریانس، قدرت نسبی زنجیره علیت گرنجر یا درجه برونزایی متغیرها را ماوراي دوره نمونه اندازه

هاي وارد شده به متغیرهاي مختلف الگو در واریانس در این روش سهم تکانه. توان آزمون علیت گرنجر خارج از دوره نامیدمی

طور مثال، اگر متغیري تنها مبتنی بر مقادیر با وقفه به. شودمدت مشخص میمدت و بلندبینی یک متغیر در کوتاهخطاي پیش

 .شودهاي آن متغیر شرح داده میبینی تنها بر اساس تکانهبینی باشد، آنگاه واریانس خطاي پیشقابل پیش ،طور بهینهبه ،خود

به این . شودهاي وارد شده به الگو تقسیم میبینی، سهم نوسانات هر متغیر در واکنش به تکانهبا تجزیه واریانس خطاي پیش

  . گیري کنیمیر را بر روي تغییرات متغیرها در طول زمان اندازهترتیب قادر خواهیم بود سهم هر متغ

  

  کربناکسیدنتایج تجزیه واریانس تعمیم یافته براي متغیر انتشار دي -7جدول

LNEU  LNRUP  LNGDPP  LNCO2  متغیر  

  دوره

0  0  0  100  1  

31/3  31/4  02/1  34/89  2  

12/10  6/14  12/4  11/75  5  

07/10  53/19  39/1  21/69  10  

  محاسبات تحقیق: منبع          

  

) سال پنجم و دهم(مدت  و بلند) سال دوم(مدت میان) سال اول(مدت در کوتاه CO2تجزیه واریانس را براي  7جدول

هاي خود آن نوسانات هرمتغیر توسط تکانه اند که در دوره اول معموالًاي تعریف شدهتجزیه واریانس به گونه .دهدنشان می

  . یابدمدت سهم سایر متغیرها به ترتیب اهمیت افزایش می اما در افق زمانی بلند. شودده میتوضیح دا

                                                
31. Variance Decomposition 
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  گیرينتیجهبحث و 

با تاکید بر نقش شهرنشینی در ایران  هوا تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین مصرف انرژي، درآمد سرانه و انتشار آلودگی

 استفادهیوسیلیوس  –و همجمعی یوهانسن  يرگرسیون بردار سنجی خود ادبراي این منظور از رویکرد اقتص. پرداخته است

و تجزیه واریانس در یک دستگاه چند متغیره، شامل  (VECM) 32تصحیح خطاي برداري کارگیري الگويبا به. است شده

دگی نسبت به کشش انتشار آلو د کهندهنتایج رگرسیونی نشان می. انجام گرفتبررسی روابط بین متغیرها  ،شهرنشینی

، با توجه به گرید به عبارت .از یک است، یعنی با رشد شهرنشینی انتشار آلودگی بیشتر شده است بیشترشهرنشینی مثبت و 

کشش انتشار آلودگی  .یابدمی  درصد افزایش  37/1نتایج بدست آمده اگر شهرنشینی یک درصد افزایش یابد، انتشار آلودگی 

افزایش مصرف انرژي موجب افزایش انتشار آلودگی  ،طی این دوره ،بنابراین .از یک است کمترو نسبت به مصرف انرژي مثبت 

انباشتگی، اگر مصرف انرژي یک درصد افزایش یابد، انتشار آلودگی با توجه به نتایج حاصل از تخمین بردار هم .شده است

افزایش درآمد  ،یعنی .است واحداز  کمترمثبت و  هآمد سرانکشش انتشار آلودگی نسبت به در. یابددرصد افزایش می 71/0

  . درصد افزایش خواهد یافت 02/1بنابراین، با افزایش یک درصد درآمدسرانه آلودگی .کندسرانه انتشار آلودگی را بیشتر می

 سویی، از. اکسیدکربن استاز مصرف انرژي به انتشار دي بیانگر وجود رابطه علینتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر، 

، در مورد ایران منطبق )1388(اي و حقانیهاي شرزهاکسیدکربن و درآمد وجود ندارد که با یافتهبین انتشار دي رابطه علی

کدام از متغیرها  اکسید کربن با هیچانتشار دي. حلی براي جلوگیري از انتشار آلودگی باشد تواند راهپس درآمد ملی نمی. است

دهند که از می     نتایج نشان . دارند کربن رابطه علیاکسیددیگر، مصرف انرژي و شهرنشینی با انتشار ديازسوي. رابطه ندارد

همچنین، نتایج حاکی از وجود یک . کربن وجود دارداکسیدمصرف انرژي و شهرنشینی یک رابطه علی یک طرفه به انتشار دي

اما رابطه . باشدرابطه علی دوطرفه بین شهرنشینی و درآمد سرانه می طرفه از رشد شهرنشینی به مصرف انرژي ورابطه علی یک

- تواند علت انتشار دينمی  بیان دیگر، افزایش درآمد ملی به. اکسیدکربن و درآمد سرانه وجود نداردعلی بین انتشار دي

  .د سرانه وجود ندارداکسیدکربن به درآماز طرف دیگر هیچ رابطه علی از انتشار دي. اکسیدکربن در ایران باشد

- از آنجا که روابط علی نشان دادند که مصرف انرژي یک محرك براي توسعه اقتصادي نیست بنابراین سیاستگزاران می 

. هاي الزم جهت حفاظت انرژي و کاهش مصرف آن را اعمال کنندتوانند بدون نگرانی در مورد کاهش رشد اقتصادي سیاست

تواند سرآغازي باشد که  رشد گذاري در طرف عرضه انرژي و کارائی انرژي میرژي، سرمایهطور خالصه، کاهش تقاضاي انبه

شهرنشینی با انتشار آلودگی رابطه مثبت دارد و همچنین یک رابطه علی از . اقتصادي را افزایش و انتشار آلودگی را کم کند

ها، حمل و نقل و انرژي افزایش نی استفاده از زیرساختیعنی، با افزایش شهرنشی. رشد شهرنشینی به انتشار آلودگی وجود دارد

با توجه به نظریه شهر فشرده باید از . شودتواند باشد که در شهرها انرژي به طور بهینه مصرف نمیبدین معنی می. یافته است

صورتی میسر است که  این امر در. برداري کردبه طور اقتصادي بهره... هاي عمومی مانند حمل و نقل و مدارس و زیرساخت

  .محیطی را نیز به آنها هشدار داد بتوان مردم را با مزایاي آن آشنا کرد و با اطالع رسانی منظم و مستمر خطرات زیست

درصد و در  75مدت بیش از  درصد، در میان 89مدت بیش از  دهد، در کوتاهنتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می

بیشترین سهم را در . شوداکسیدکربن، توسط خود متغیر توضیح داده میاز انتشار سرانه دي درصد 69مدت بیش از  بلند

میان        درصد، در  31/4مدت  که در کوتاهطورياکسیدکربن در ایران رشد شهرنشینی دارد بهتوضیح تغییرات انتشار دي

همچنین، . دهداکسیدکربن را توضیح میر سرانه ديدرصد از تغییرات انتشا 5/19درصد و در بلند مدت بیش از  6/14مدت 

تولید ناخالص داخلی . دهداکسیدکربن ایران را در بلند مدت توضیح میدرصد تغییرات انتشار دي 07/10سرانه مصرف انرژي 

  . کنداکسیدکربن ایفا میدر نوسانات انتشار سرانه دي) تر از یک و نیم درصدکم(سرانه نقش کمی 

زیست پذیري محیطبیشترین آسیبیعنی،  .است شهرنشینیرشد اکسیدکربن ديعامل اصلی انتشار  ،تدر بلند مد

این مسئله . ایمهاي اخیر شاهد مهاجرت زیاد افراد از روستا به شهر بودهدر ایران طی دهه .شهرنشینی است تغییراتنسبت به 

                                                
32 Vector Error Correction Model (VECM) 
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هاي شهري، تقاضاي د شهري، تحرك و حمل و نقل و زیرساختتواند از طریق تغییر در الگوي مصرف خانوار، ساختار تولیمی

  . دافزایش دهاکسیدکربن انرژي شهري را تحت تاثیر قرار دهد و انتشار گاز دي

شهرنشینی  ،ده شدیهاي تجزیه واریانس دکه در تحلیل نهوگو همان .در انتشار آلودگی است یشهرنشینی عامل مهم

بنابراین، توجه خاص به ساختارهاي شهرنشینی . دارد هوا مربوط به انتشار آلودگی بیشترین سهم را در توضیح نوسانات

تواند راهکار قابل قبولی براي کنترل آلودگی شهرها و می -که بیشترین آلودگی را در پی دارد - در بخش حمل و نقل  مخصوصاً

هري بر روابط احتمالی رشد اقتصادي و مصرف توان تحلیل کرد که ساختارهاي شهمچنین، می. انتشار گازهاي آالینده باشد

در اثر رشد اقتصادي ساختارهاي شهري به سمت استفاده بیشتر انرژي و بکارگیري وسایل با شدت . انرژي تاثیرگذار است

هاي بنابراین، شهرنشینی در بلندمدت از طریق تغییراتی که در تقاضاي انرژي مربوط به ساختار. کندانرژي بیشتر سوق پیدا می

  .انتشار آلودگی را توضیح دهدتواند میآورد، شهري بوجود می

رشد اقتصادي  ،از طرفی. تواند روي رشد اقتصادي تاثیر بگذاردبا توجه به مبانی نظري مطرح شده، تغییرات ساختاري می

ده تغییرات ساختاري است عنوان متغیري که از عوامل ایجاد کننی بهشهرنشین ،دیگراز طرف. انتشار آلودگی مؤثر است روي

هاي متفاوت مجراطور غیرمستقیم و از توان نتیجه گرفت که تغییرات ساختاري بهمی ،بنابراین. روي انتشار آلودگی مؤثر است

  .مانند رشد اقتصادي و عوامل جمعیتی، روي انتشار آلودگی تاثیرگذار است

مهاجرت روستاییان به  ساماندهیبراي  ،لذا .تعلق دارد بیشترین شاغالن در ساختار اقتصاد ایران به بخش کشاورزي

با برنامه شهرها، جمعیت شهري و رشد بی تعدیلهاي دیگر و در نتیجه شهرها و انتقال شاغالن بخش کشاورزي به بخش

ه تقویت شهرهاي کوچک و متوسط موجب خواهد شد ک .یابندهاي بخش کشاورزي بهبود زیرساخت توسعه روستایی الزم است

هاي روستایی، به سمت در اثر مهاجرت شهرهارویه مسیر حرکت مهاجرین روستایی به جاي شهرهاي بزرگ و رشد بی

  . یابدشهرهاي کوچک و متوسط تغییر جهت 
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Abstract 
Worrying about global warming and climate change is become more serious in recent years. 
Climate problems issuing from accumulation of pollutions affect the economy. Growth of urban areas 
and urbanization, exerting influences on energy-use, are the outstanding features of socio-economic 
evolution of the past two centuries in the world. At the present time, urban growth conducting to rapid 
urbanization, particularly in developing countries, causes damages to natural resources. In this arena, 
the urbanization grows so quickly that limits the opportunity of the environment to enhance the 
quality of life and could degenerate the environment. High rate of growth of population and 
urbanization and consequently the proliferation of motorized transportation means, especially 
automobile, augment the consumption of various kinds of energy. So, analyzing the Iranian 
urbanization outcomes in these subjects seems indispensable in the fields of economy and 
environment. 
This paper, using data of the period of 1971-2007 sourcing from official Iranian data bases, 
studies mechanism whereby urbanization affects energy consumption, modifies economic structure, 
and causes air pollution in Iran. Results indicate that along with urban and urbanization growth, the 
changes had been in direction of more energy consumption and more air pollution. 
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