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 چكيده

تـرين مـسائل     از مهم-ند هستهاي انسان  دامات و فعاليت  اق پيامد   بيشتركه  -تخريب محيط زيست    تضيع و   هاي منتهي به     آسيب لهئس م ه،امروز
 بر  آنآثارمحيطي و   زيستة از جنباهميت اين موضوع نه تنها.  مواجهندهاآن با يابنده يافته و يا توسعه  اعم از توسعه بشريجوامع كه  استجهاني
 توسـعه   فرايندمحيط زيست در    كم و كيف     ،بنابراين .استميت   اه داراي نيز   ي بلكه از نظر اقتصاد    ، منابع طبيعي  )هاي سيستم(هاي   سامانهروي  

ايـران بـه   . صرف بيشتر انرژي استمستلزم م -  بويژه جمعيت شهرنشين-رشد اقتصادي و افزايش جمعيت  .دارد و جايگاه اصلي راپايدار نقش  
الزم است به مبحـث شـدت انـرژي و           ،محيط زيست  ظم با حف  أتومستمر   دستيابي به رشد     براي ،يابنده  و توسعه  توسعه مسير  در يعنوان كشور 

يوسيليوس، - از جمله رويكرد يوهانسن،ي اقتصادسنجيروشها با استفاده از    اين پژوهش  . توجه كند   همراه با مسئله جمعيت    شهرنشينيگسترش  
 در ايـران    ۱۳۸۵-۱۳۴۶ ةي دور  آلـودگي هـوا در طـ       رويآثار متغيرهاي توليد ناخالص داخلي، شهر نشيني، جمعيت و شدت انرژي بر           به بررسي   

 يِهـا  يافتـه از .استاكسيدكربن  ديگاز  انتشار برو جمعيت  رشد شهرنشيني ، شدت انرژيي مثبت و معنادار متغيرها    تأثير مبين نتايج،. پردازد مي
 از  -در ابتـدا  رشد اقتـصادي    اين معني كه     به. است مورد بررسي    ةبراي دور  در ايران    محيطي كوزنتس   منحني زيست  ةفرضيييد  أت ،تحقيق  ديگرِِ

ي اسـتفاده از انـرژي را موجـب         روشهااما با تداوم رشد كه از جمله بهبود         .  افزايش آلودگي هوا شده است     باعث-جمله با افزايش مصرف انرژي    
   .است به آهستگي رو به نقصان گذاشته ميزان آلودگي هوا و ه كاهش شدت انرژي را در پي داشت،شده

  
  كليدواژه

  .وسيليوسي –وهانسن ي جمعي همروش  ،جمعيت ،محيطي كوزنتس  منحني زيست،شهرنشيني، يشدت انرژ

  سرآغاز
هـاي    اقدامات و فعاليـت ةزيست به واسط   مشكل تخريب محيط  

 با آن   بسياري از كشورها  كه  است  جهاني  مهم   لانسان يكي از مسائ   
 آن بـر   تـأثير محيطي و     زيست ة از جنب  فقط نه   اين موضوع . مواجهند

بلكـه از نظـر     ،  اهميـت دارد   منابع طبيعـي     )هاي يستمس(هاي   مانهاس
هـاي   كـه عملكـرد و فعاليـت    طـوري  بـه . مهم اسـت اقتصادي نيز 

نيـز  را  هـا    دت انـسان  محيات دراز  وحتي رفاه    ممكن است    اقتصادي
  . )۱۳۸۶،دوستخورشيد (دهد قرار تأثيرتحت 

 زيـست نقـشي    محـيط  توسعه پايـدار، توجـه بـه    فرايند در   پس،
 ة توســعيسـاز  تـوان بيــشينه  توسـعه پايــدار را مـي  . داردناپـذير  انكار

محيطـي تعريـف      زيـست  رآو  زيان آثار اقتصادي و اجتماعي با حداقل    
 ، زمـين  ةسـابقه كـر    شدن بـي   حاضر گرم  درحال .)۱۳۸۵ ،آسافو( كرد

  سـازمان  ةتوسـع  ةبرنام (اي  گازهاي گلخانه  رانتشا،  آلودگي آب و هوا   
ـ    ها و ن رفتن اكوسيستماز بي،  )۱۳۹۰ملل،   از  ، ازنةنـازك شـدن الي

هاي   از طبيعت در راستاي فعاليت     زيادگيري    بهره پيامدهايِمهمترين  
مقـادير  تخليـه  و مصرف كاالها و خدمات هستند كـه   ي انسان   توليد

د عينـي آن    نمـو زيـست     طبيعت و محيط   هفراوان آلودگي و پسماند ب    
  . )۱۳۸۵فطرس،( است

 موضـوع آشكار شده و اين  از پيش ز بيشتر هر رو "ها   آسيباين  
هـاي   جمعيت و فعاليـت  ،اقتصادي ناشي از تركيب عواملي چون رشد 

 ،ديگر بيان به ).۱۳۸۳ ،صادقي و سعادت("صنعتي جوامع انساني است
  را بـه   انـرژي  افزون بـه  نياز روز  كه شهرنشيني    رشد و اقتصادي رشد

 .هد داشت ا پي خو  را در محيطي    زيست لمسائآورد افزايش    همراه مي 
 ، مطلـوب تلقـي شـد      ياقتصادي بـه عنـوان هـدف       از زماني كه رشد   
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۶۰مجله محيط شناسي شماره   ۱۴  
 دوسـتداران طبيعـت   كانون توجـه    زيست هم    موضوع تخريب محيط  

 چـشمگير ات تـأثير بدون  و توسعه اقتصادي چرا كه رشد  .قرار گرفت 
 اعتقاد بـر ايـن اسـت كـه          ، همچنين .افتد اتفاق نمي زيست    محيط بر

 ؛است تخريب محيط زيست     ة رشد عامل عمد   نيازهاي جمعيت رو به   
 محدود بودن ظرفيـت     اي يهضرفچنين  مطرح ساختن   مهمترين دليل   

   ).۱۳۸۵ آسافو، (استجذب محيط زيست 
 تقاضاي  افزايشِب موج،يجمعيت از طرف  رشد  قتصادي و   ا رشد

بع و  بيـشتر از منـا  يبـردار   شرايط بهـره  كهدوش ميكاالها و خدمات    
 يكـي از    ،ي بيشتر از منابع   ربردا بهره ؛آورد ميود  وج زيست را به   محيط

  .استزيست   تخريب محيطةداليل عمد
 .رد بـه انـرژي دا     بيـشتري   جمعيت رو به رشد نياز     ،ديگر سوي از

 .بـد يا مـي  افزايش   اي سنگوارههاي    سهم مصرف سوخت   ،ميان  ايندر
 ايـن از  ؛دوش مياي  ن گازهاي گلخانهشد داعتصمعث  با اين افزايش، 

 ايـن   ،باالباتوجه به مطالب     .استزيست   تخريب محيط   ة عمد ليدال
چگونـه  رهاي مورد بحـث     شود كه ارتباط بين متغي     مطرح مي پرسش  

  ؟ است
بـا  زيـست     محـيط   آلـودگي    ارتباط ميان شاخص   بررسيِاهميت  

  بـين آنهـا،    نوع و شدت روابط    پي بردن به  راي  متغيرهاي اقتصادي ب  
. اسـت  پايدار حائز اهميـت      ة توسع ق با افومهاي   عمال سياست ابراي  

توليـد ناخـالص     آثـار متغيرهـاي       اين مقاله به بررسـي     ،براين اساس 
 آلودگي هـوا طـي   يرو انرژي برو شدت جمعيت   ،نشينيشهر،  داخلي

   .دپرداز ميدر ايران  ۱۳۸۵تا  ۱۳۴۶ ةدور
 وارد كـردن متغيـر      پيـشين هـاي    تمايز اين پژوهش با پژوهش    

 نظـر  د كه در تحقيقات قبلي مـ ين متغير ا وستالگوشدت انرژي در    
بخـش بعـدي   ن اسـت كـه   سازماندهي مقاله چني. است قرار نگرفته

 يالگـو  ،بخـش سـوم   . داشـت پيـشين خواهـد     مروري بر مطالعـات     
 بـه   ،بخـش چهـارم   . دنك مي معرفياقتصادسنجي و روش تحقيق را      

گيـري    نتيجـه  ،در بخش پاياني  . دارداختصاص  برآورد و تفسير نتايج     
  .ه خواهد شدئاار

  و ادبيات موضوع  مروري بر مطالعات انجام شده
زيـست   درخصوص عوامل مؤثر بـر آلـودگي و تخريـب محـيط           

 به برخـي  بخش، در اين .است  در خارج و داخل انجام شده    يمطالعات
ــرين  عمــدهاز  ــيت ــا اشــاره م  در ســالهاي Panayotou :شــود آنه

 كـشور در حـال      ۵۵ نههـاي سـاال     با اسـتفاده از داده     1995&1993
بـه آزمـون     ،هاي مقطعـي   رگرسيون با   ،۱۹۸۸-۸۷ ةدور يا بر توسعه
هـا   تمامي شـاخص . پرداخت ۱محيطي كوزنتس  منحني زيست ةفرضي

 ،)SPM( معلـق    ذرات ،)SO2(سـولفور  اكسيد  دي ةله انتشار سران  از جم 
ـ  Uزدايي بـا شـكل       و جنگل  )NO(اكسيد نيتروژن     كـوزنتس   ةوارون

 بـا اسـتفاده از   Cropper & Griffiths )(1995 . داشـتند همخواني
هاي معكوس كوزنتس در      سه دوره منحني   ، زماني مجموعةهاي   داده

و  التـين   آمريكـاي  ،زدايـي در افريقـا     زيست را بـراي جنگـل       محيط
  . كشورهاي آسيايي برآورد كردند

 و ييدر كـشورهاي آفريقـا    اقتـصادي    و رشد يي  زدا جنگل ةرابط
  عطف آنها به ترتيـب     ةوارونه داشت و نقط    Uمريكاي التين شكل    ا

براي كشورهاي آسيايي هيچ     ؛ دالر بود  ۵۴۲۰ و   ۴۷۰۰ در درآمدهاي 
  .معناداري مشاهده نشد ةرابط

Dietz & Rosa (1997) هـاي   فعاليت جمعيت و آثار ة مطالعبه
۲اكـسيدكربن  دي انتـشار   رويي اشخاص براقتصاد

 كـشور  ۱۱۱در  
لگـاريتمي   -  خطـي  يالگـو نتـايج   . د پرداختن ۱۹۸۹ براي سال    جهان
 مثبت و معنادار دو متغير فوق بر انتشار         آثار دهندة  نشان آنها   يتخمين
co2 كـه كـشش انتـشار        طوري به ؛ استCo2       نـسبت بـه جمعيـت 

   .نزديك به يك است
Cole منحنـــي ة بـــه آزمـــون فرضـــي)1997( و همكـــاران 

  زمـاني  ة بـراي دور   OECD در كـشورهاي     تسمحيطي كـوزن   زيست
  .  پرداختند۹۲-۱۹۷۰

در اين مطالعه شاخص آلودگي تابعي از درآمـد سـرانه، مجـذور            
 يالگـو دو  . در نظر گرفته شده اسـت      تكنولوژي   آن، تجارت و سطح   

خطي و لگاريتمي برآورد شده، منحني معكـوس زيـست محيطـي را            
  .هاي مختلف تأييد كردند براي آالينده

 (1998 & 2002) Cramerو Cramer & Cheney) 2000( 
 رشد  آثار ،هاي بين بخشي   هاي مقطعي و داده    با استفاده از رگرسيون   

 خـصوص  ر و دنـد ددگي هوا را در كاليفرنيا بررسـي كر     جمعيت بر آلو  
 SHI  . مثبـت دسـت يافتنـد   اي برخي از منابع نشر آلودگي به رابطه

ـ كشور را    ۹۳در مطالعه خود     )(2003  در نظـر    ۱۹۹۶-۷۵ ةراي دور ب
د كـه جمعيـت اثـر مثبـت و          نـ ده  نـشان مـي    يهـاي و   يافته. گرفت

ــر انتــشار  ــاداري ب ــ.اســت  داشــتهco2معن  ةكــه فرضــي ن ضــمن اي
   . تأييد شد نيز در سطح اطمينان باالمحيطي كوزنتس زيست

Cole & Neumayer) 2004(به بررسي اثر عوامل جمعيتي و  
. نــد بــر آلــودگي هــوا در كــشورهاي منتخــب پرداختانــرژيشــدت 
اكـسيدسولفور در نظـر      اكـسيدكربن و دي     دي ،لـودگي هاي آ  شاخص

ها اثر مثبـت و معنـاداري بـر         الگو ة در هم  انرژيشدت  . گرفته شدند 
ــت  ــوا داش ــودگي ه ــت؛ هآل ــالياس ــشار     در ح ــر انت ــت ب ــه جمعي ك



  
  
  
  

 ۱۵  ...محيط زيست نشيني بر تخريب  بررسي تأثير شدت انرژي و گسترش شهر

ترتيب، اثر مثبت و اثـر منفـي          اكسيدسولفور به  اكسيدكربن و دي   دي
   .اند داشته

 Alam متغيرهـاي  اي پـاره  اثـر  به بررسي) 2007 (و همكاران 
هاي تحقيق   يافته. زيست در پاكستان پرداختند    مهم بر تخريب محيط   

 مستقيمي  تأثيرد كه شدت انرژي و رشد جمعيت        ده ايشان نشان مي  
   .دبر آلودگي هوا دار

به برآورد تخريب زيـست محيطـي در    ) ۱۳۸۰(عاقلي و صادقي    
دهد كه   نشان مينتايج. اند ايران به كمك روش منطق فازي پرداخته

در شرايط بحراني مثل جنگ تحميلي و شوك نفتي، تخريب زيست           
به ) ۱۳۸۱(اخالق و حسن شاهي      خوش .محيطي افزايش يافته است   

هاي وارده به ساكنان شهر شيراز به دليـل آلـودگي هـوا              برآورد زيان 
دهد كـه مـردم شـيراز تمايـل      محاسبات ايشان نشان مي . اند پرداخته

 آنها صرف حفظ كيفيـت هـوا        ةهاي سران  ريال از ماليات   ۲۹۲۷دارند  
  . دشو

 آن است كه با افـزايش آلـودگي هـوا،          مبين ديگر تحقيق    ةيافت
   .شود تمايل افراد به پرداخت براي كاهش آلودگي بيشتر مي

هـاي سـالهاي     گيـري از داده    با بهـره  ) ۱۳۸۳(صادقي و سعادت    
ــه۸۰-۱۳۴۶ ــصادي       ب ــد اقت ــت، رش ــد جمعي ــي رش ــارو بررس  آث

 علّـي   ةگر وجود رابطـ    نتايج، بيان . اند محيطي در ايران پرداخته    زيست
 ،طور محيطي و همين    از رشد جمعيت به تخريب زيست      اي يك طرفه 

 .محيطي و رشد اقتصادي است      بين تخريب زيست   اي  دو طرفه  ةرابط
اي به روش پانل ديتا و براي        در مطالعه ) ۱۳۸۶(پژويان و مرادحاصل    

تخب از جمله ايران به بررسـي اثـر رشـد اقتـصادي بـر        كشور من  ۶۷
محيطـي   نتـايج، برقـراري منحنـي زيـست       . انـد  آلودگي هوا پرداختـه   

  .كنند كوزنتس را در كشورهاي مورد بررسي تأييد مي

در پژوهشي به بررسـي رابطـه       ) ۱۳۸۸( دوست فطرس و نسرين  
اقتـصادي در ايـران      آلودگي آب، مصرف انرژي و رشـد      آلودگي هوا،   

 كـوزنتس بـراي نـشر       ةا نـشان داد كـه فرضـي       هـ نتـايج آن   .پرداختند
 مـصرف انـرژي رد      ة، آلودگي آب، سران   درآمد سرانه  اكسيدكربن، دي
 مـصرف انـرژي رد   ةسـران   واكـسيدكربن   نـشر دي ةشود و رابطـ    مي

ــي ــود نم ــيه     .ش ــون فرض ــر آزم ــشتر ب ــوق بي ــي ف ــات تجرب مطالع
   .اند  استوار بودهتسمحيطي كوزن زيست

ــ ــودگي در اي ــر آل ــرژي ب ــر شــدت ان هــاي  ران در خــصوص اث
قرار گرفتن ايـران    . محيطي توجه خاصي صورت نگرفته است      زيست

در رديف كشورهاي در حال توسـعه و تحـوالت عظـيم اقتـصادي و            
صنعتي در آن و رشد نسبتاً سريع جمعيـت و زنـدگي شـهري باعـث             

كـه   گونه  همان ديگر، سوياز  . دگرگوني در مصرف انرژي شده است     
- زيـست  رشد اقتصادي همراه با حفظ محيط       امروزه ، شد بيان پيشتر

المللـي قـرار     هاي بين  نظر كشورها و سازمان     مد - توسعه پايدار  عنيي
 مـصرف انـرژي و شـدت انـرژي بـر      آثـار  توجـه بـه   ،بنـابراين . دارد

هـاي   تبراي تدوين و اجراي سياس    محيطي ايران    هاي زيست  لودگيآ
  .كنند  محيطي ضروري مي زيست
بر آلودگي هوا در ايران      به بررسي اثر شدت انرژي        تحقيق ينا 

كلي، آلودگي شامل آلودگي     طور  به .زداپرد مي ۱۳۸۵ تا   ۴۶ ةبراي دور 
  . استهوا، آلودگي آب، آلودگي صوتي و آلودگي ناشي از زباله 

هاي هوا منواكسيدكربن، اكسيدهاي نيتـروژن،      دهينمهمترين آال 
اكسيد كـربن، ذرات معلـق در        سيدهاي گوگرد، دي  ها، اك  هيدروكربن

  . ندهستوا و ازن ه
 كـه منجـر بـه       كربن از مهمترين گازهايي اسـت      اكسيد گاز دي 

 ،به همين دليـل    .است  زمين شده  ةمايش كر  و گر  ييهوا و  آب اتتغيير
   .عنوان آلودگي فرامرزي معروف است به

ز انتـشار   اي ناشي ا   خانهاز آثار گازهاي گل   % ۶۰ حدود   ،همچنين
 اين گاز در ميان ديگر گازها سـهم بـااليي در            .استكربن   اكسيد دي

 جريـان صـنعتي شـدن منجـر بـه           ، از طرفي  .ايجاد آلودگي هوا دارد   
موجـب آزاد     و اند شدهاي   هاي سنگواره  برداري فشرده از سوخت    بهره

 دونشـ  مـي اكـسيد بـه اتمـسفر     شدن حجم قابل تـوجهي از گـاز دي        
 به عنـوان متغيـر      CO2اين داليل،    به). ۱۳۸۶ل،  پژويان و مرادحاص  (

   .است وابسته انتخاب شده
ا استفاده از رويكـرد اقتـصادسنجي       ب )۱۳۸۹( فطرس و معبودي  

  تودا، وجود و جهت عليت بين مصرف انـرژي، شهرنـشيني،          -امادو  ي
 رشد اقتصادي و انتـشار دي اكـسيد كـربن را بـراي ايـران در دوره     

دهدكه  نشان مي بررسي ايشان نتايج. ندا هردبررسي ك ۱۳۸۵ تا ۱۳۵۰
 و توليد ناخـالص داخلـي       اي علي از مصرف انرژي، شهرنشيني      رابطه

   .شود  در ايران يافت مياكسيدكربن به نشر دي
اي علي از مـصرف انـرژي بـه توليـد ناخـالص         همچنين، رابطه 

ـ مثبـت    ياثـر نيـز   و جمعيت شهرنشين    ؛  داخلي وجود دارد    توليـد   رب
 براساس روابط علي فوق، بـا اسـتفاده از           ايشان . دارد خليناخالص دا 

اكسيد كـربن،    ظاهر نامرتبط، ارتباط بين نشر دي     روش رگرسيون به    
 مصرف انرژي، جمعيت شهرنشين و توليد ناخـالص داخلـي بررسـي            

  .اند كرده
 نشان داد كه فرضيه كوهاني شـكل در مـورد         آنها  نتايج برآورد 

  . ناخالص داخلي در ايران صادق استآلودگي زيست محيطي و توليد 



  
  
  
  

۶۰مجله محيط شناسي شماره   ۱۶  
كربن نسبت به جمعيت شهرنشين، مثبت       اكسيد كشش نشر دي  

كـربن   اكـسيد  هم چنـين، كـشش نـشر دي       . ز واحد است  و كوچكتر ا  
 .استنسبت به مصرف انرژي، مثبت و بزرگتر از واحد 

ناخـالص   به توليد    يمصرفانرژي  صورت نسبت    انرژي به  شدت
طـور   كنـد كـه بـه    اين نـسبت بيـان مـي     . دوش گيري مي   اندازه يداخل

اسـتفاده   ارزش توليـد، چـه مقـدار انـرژي            از متوسط براي هر واحـد    
  .شود مي

هايي است كه محققان براي       مهمترين شاخص  از شدت انرژي   
مصرف انـرژي در طـول رشـد اقتـصادي از آن            نشان دادن وضعيت    

  . كنند استفاده مي
در سطح كـالن،    . دشاخص شدت انرژي در دو سطح كاربرد دار       

اران بخـش انـرژي و      زدانستن شدت انرژي و روند آن براي سياستگ       
 در سطح خرد، شـدت انـرژي صـنايع          ؛زيست بسيار مهم است    محيط

در جهت  شان در استفاده از انرژي و مثالً         را بر اساس كارآيي    مختلف
، دوسـت  نسرين( كند بندي مي  اهداف مالياتي و زيست محيطي طبقه     

۱۳۸۸(.   
 كلي، رشد اقتصادي ارتباط نزديكي بـا رشـد          ي ا عدهعنوان قا  به

بـه رشـد    بايـد    مـي  بيشتر از انرژي     ة استفاد زيرا، .مصرف انرژي دارد  
تـا   را ياست مصرف انرژي و رشد اقتصاد    الزم   ،اما دشوباالتر منجر   

  . رداز هم جدا كحدي 
مكن است موجب رشد اقتصادي و در        كاراتر از انرژي م    ةاستفاد

يي انرژي ممكن اسـت     اكار. ال كاهش در مصرف انرژي شود     عين ح 
پايدار انرژي   بيشتر از منابع     ةاستفاد. دو اقتصاد ش  رشد  نيروي محركه 

 بين مصرف انرژي و آلودگي هوا به ويـژه انتـشار            ةرابط ممكن است 
CO2  كاهش دهدرا . 

  

   اقتصاد سنجييالگوروش تحقيق و 
و  Alamرفتـه از تحقيـق    اين مقاله برگ در استفادهد  ر مو يالگو
  : زير)۱(در معادله . است)2007(همكاران 

  
CO2= F (GDP, GDP

2
, EI, URBN, POP)  

  
3
EI، مــصرف ةكــربن نتيجــ كــسيدا  دي.اســت نــرژيا شــدت 
نيـز در    اي سـنگواره هـاي     سـوخت  .اسـت  اي سـنگواره هـاي    سوخت

 بـين   ة رابطـ  ،بنابراين .شوند  مصرفي حاصل مي   و يفرآيندهاي توليد 
  .، مثبت استCO2انرژي و انتشار  مصرف

 GDP 4هـاي ثابـت اسـت      داخلـي بـه قيمـت      ناخـالص  توليد .
Holtz-Eakin & Selden (1995) ردند كه انتـشار  ك انيبCO2 و 

   .دارندمثبتي باهم  ةمتغير درآمد ملي رابط
نتيجـه  ) ۲۰۰۶( و همكـاران   Martinez-Zarzoso ،مقابـل  در

و درآمـد    CO2 بين انتشار    ةابطگرفتند كه در سطوح درآمدي پايين ر      
  .شان مثبت است مدي باال رابطهآ در سطوح در، اما؛ملي، منفي است

Liua    د كه اگر مصرف انـرژي      نكن بيان مي ) ۲۰۰۷( و همكاران
 CO2ملـي و انتـشار       مـد آ بين در  ة وجود داشته باشد رابط    الگونيز در   

  .منفي خواهد بود
 GDP

داخلي است كـه     لصناخا گر لگاريتم مجذور توليد     بيان 2
 بيـان   و شود  استفاده مي  تسمحيطي كوزن   زيست ةمون فرضي زبراي آ 

محيطـي   كند كه ارتباط ميـان رشـد اقتـصادي و كيفيـت زيـست             مي
  .ستا غيرخطي صورت به

 URBN 5در خـصوص   . اسـت  رشد شهرنشيني     لگاريتم بيانگر
كنـد كـه     ديـدگاه اول بحـث مـي      . شهرنشيني دو ديدگاه وجـود دارد     

   .است محيطي شهرنشيني عامل اصلي آلودگي زيستافزايش 
كه ساختار  همچنانكند كه  اشاره ميPanayotou  ،براي نمونه

سـاختاري   شـهري و از       سـاختاري  روستايي به  ساختاري   اقتصادي از 
رونــد تخريــب كنــد،  صــنعتي تغييــر مــيســاختاري كــشاورزي بــه 

وم معتقد   ديدگاه د  ، اما .يابد  افزايش مي  نخست ةلهزيست در و   محيط
 خانوارهـاي  زيـرا  .مطلوب استزيست   شهرنشيني بر محيطآثاراست  

و نقـل و انـرژي    هـا، حمـل    از زيرسـاخت يصورت كاراتر ه بشهري
موجب كاهش  هاي مقياس    گسترش صرفه   و بروز و   كنند استفاده مي 

هاي مرتبط بـا   يندهمصرف سرانه انرژي و در نتيجه كاهش سرانه آال     
  . شود مصرف انرژي مي

POP 6 افـزايش   ،لحـاظ نظـري    به .است رشد جمعيت    لگاريتم 
 موجب افـزايش    - از طريق افزايش تقاضا براي انرژي      -رشد جمعيت 

ي روشـها گيري كـار  به ).Alam, et al., 2007(شود  مي CO2انتشار 
سنتي و معمول اقتصادسنجي در برآورد ضرايب الگـو بـا اسـتفاده از              

استوار اسـت كـه متغيرهـاي       هاي زماني براين فرض      هاي سري  داده
  .  هستند۷الگو پايا

آن اسـت كـه بـسياري از متغيرهـاي          ديگر باور غالب    ي  از سو 
از اسـتفاده از ايـن       پـيش  پـس،  .سري زماني در اقتصاد پايا نيـستند      
پايايي آنها اطمينـان حاصـل   نا يا ،متغيرها الزم است نسبت به پايايي  

 ،اپايـا در الگـو    ماني ن  ز مجموعةدر صورت استفاده از متغيرهاي      . كرد
  . بينجامد ۸سيون كاذبرگرممكن است نتايج به 



  
  
  
  

 ۱۷  ...محيط زيست نشيني بر تخريب  بررسي تأثير شدت انرژي و گسترش شهر

روش سنتي بـراي حـل ايـن مـشكل قـرار دادن متغيـر رونـد                 
 روند را از متغيرها حذف تأثيرمستقل در الگوست تا     ي  عنوان متغير  هب

 ، امـا  .دنـ رها را نشان ده   ي خالص متغ  تأثير  ضرايب و بدين ترتيب   كند
 از نـوع رونـد      ت است كه روند زمـاني متغيـر        در حالتي درس   تنهااين  

  . ه تصادفينقطعي باشد 
ايـن  كـاذب   رگرسـيون    مـشكل    پيشگيري از ديگر براي    روش

بـرآورد   ،   سـپس  گيـرد، قـرار    الگـو  در    را است كـه تفاضـل متغيرهـا      
  .دنك مييون كاذب را حل ، مشكل رگرسكار اين. انجام شودرگرسيون 

ـ     از تئوري  بسياريچون  ،   اما  ةصادي بـر اسـاس رابطـ      هـاي اقت
 از  .كنـد   مشكل ديگري بروز مـي     ،تفاضل نه    و اند ح توصيف شده  طس

- اطالعـات ارزشـمندي از متغيرهـا         ،گيـري   بـا تفاضـل    ،ديگر سوي
   .د رو  از دست مي-خصوصاً در بلندمدت

 ،آيد كـه بـر اسـاس آن      مي كمك  به جمعي  هم روش   ،جا يندر ا 
هاي سري  رگريسون بدون هراس از كاذب بودن بر روي سطح متغير

 ةوجـود رابطـ   ة  كننـد   تـداعي  ۹جمعي  هممفهوم  . شود ميزماني انجام   
 است كه سيستم اقتصادي در طول زمان به سـمت           يتعادلي بلندمدت 
ي مختلفي براي بررسي    روشها). ۱۳۸۷نوفرستي،(كند   آن حركت مي  

اي  دو مرحلـه ، روش روشـها ترين  هيكي از ساد . وجود داردجمعي هم
است كه از روش حداقل مربعات معمـولي اسـتفاده           ۱۰  گرنجر -انگل
  :استمهم  ولي اين روش داراي سه محدوديت ؛كند مي

   . ندارندمجانبي كارايي ها  تخمين)الف( 
طـور مـستقيم روي ضـرايب        هآزمون فرضيه را ب   توان   نمي) ب(

  . انجام داد
، اين روش   باشدلي وجود داشته    ددار تعا اگر بيش از يك بر    ) پ(

انباشـته ارايـه    هـاي هـم    يـك از بـردار     هاي سازگاري از هيچ    تخمين
  . كند نمي

ــسي ــا ارا۱۱وســيليوسي و نوهان ــ ب ــي هــم   روشةئ ــود، جمع  خ
   ، يعني.هاي فوق را برطرف كردند محدوديت

 ؛ دارنـد  مجـانبي هاي حاصل از اين روش، كـارآيي         برآورد) الف(
 ؛داد  انجـام  ت، آزمون فـرض   هاي بلندمد  مشخصهن روي   توا مي )ب(
ــون ) پ( ــدت را آزم ــط بلندم ــداد رواب ــي شناســايي وتع ــد  م   و ازكن

تـشكيني،  ( هـد د  مي دست هبهاي سازگاري    برآوردآن   هاي مشخصه
۱۳۸۴.(   

 بـين   جمعـي   هـم هـاي     تعيين و برآورد بردار    ،نوهانسيروش   در
صـورت   ۱۲ضـيح بـرداري   از ضرايب الگـوي خودتو     ها بااستفاده  متغير

  . گيرد مي

هـاي   انجام آزمون  با بايد   نخست ،نوهانسيدر استفاده از روش     
اگـر چـه بـه      . دسـت آورد   هها را ب    متغير جمعي  هم ةريشه واحد، مرتب  

 انباشـتگي   ة بين متغيرها با درجـ     جمعي  همامكان وجود    نظري   لحاظ
 كـه   دو و باالتر وجود دارد ولي روش مذكور فقط بـراي متغيرهـايي            

طراحـي  باشـند    )I (1)  يا I (0) يعني( صفر يا يك     ةاز درج  ۱۳انباشته
  . شده است
 بعد بايد تعـداد     ة در مرحل  ، انباشتگي متغيرها  ةاز تعيين درج   پس

هاي مرسـوم    را با استفاده از معيار  VAR يهاي مناسب در الگو    وقفه
ار حـداكثر مقـد   ي  هـا  ه با اسـتفاده از آمـار       ،مرحلهاين  در  . تعيين كرد 

 بين متغيرها پي    جمعي  همهاي    به تعداد بردار   توان مي ۱۵ اثر و   ۱۴ويژه
، به برآورد ضرايب جمعي همتوان در صورت وجود   در آخر نيز مي.برد

   .بلندمدت الگو پرداخت
  

   برآورد الگو و تفسير نتايج
 .وزرات نيرو (در اين قسمت با استفاده از داده هاي شدت انرژي           

 توليـد  ،)World Bank. 2008 ( اكـسيد كـربن  ، دي)سالهاي مختلف
بانـك مركـزي،    (يت كل و جمعيت شهرنـشين       عناخالص داخلي، جم  

ir.cbi.www (  بــه بــراورد الگــوي تــصريح شــده بخــش پيــشين
  . پردازيم مي

 ابتـدا بايـستي سـاكن       ،جمعـي   همهاي    در اكثر تجزيه و تحليل    
عة زماني را آزمون و درجة انباشـتگي آنهـا را           بودن متغيرهاي مجمو  

  . تعيين كرد
 اسـتفاده   ۱۶يافتـه    فولر تعميم  –براي اين منظور، از آزمون ديكي     

نـشان داده   ) ۱(طور كه در جدول شمارة        نتايج آزمون، همان  . شود  مي
ساكن هـستند؛   ها در سطح غير    شده است، حاكي است كه كلية متغير      

 I (1)يعني، همه متغيرها    . شوند  اكن مي گيري س   بار تفاضل   اما با يك  

 تبعيت  ۱۷ديگر، متغيرهاي الگو از فرايند گام تصادفي        عبارت  به. هستند
  .كنند مي

 فولر، فرضية صـفر بيـانگر   –در انجام آزمون ريشه واحد ديكي       
هاي الگوي ما در سطح، غير        تمامي متغير . عدم ايستايي متغيرهاست  

امـا، در   . توان رد كرد    مورد آنها نمي  ايستا هستند و فرضية صفر را در        
  . تفاضل اول، همگي ايستا شدند

تـوان آنهـا را در روش         طـور كـه اشـاره شـد، مـي           پس، همـان  
پس از آگاهي از درجـة انباشـتگي        .  يوهانسن به كار گرفت    جمعي  هم

ــه تعيــين تعــداد وقفــة بهينــه در الگــوي    VARمتغيرهــا، ابتــدا ب
  . پردازيم مي



  
  
  
  

۶۰مجله محيط شناسي شماره   ۱۸  
 ۱۸نمـايي  ان از معيارهـاي لگـاريتم درسـت       تـو   براي اين كار مي   

)LL(   ۱۹، اطالعات آكائيـك )AIC(  20بيـزين –، شـوارتز) SBC(   و در 
هـاي نـسبت      تـوان از آمـاره      صورت تناقض بين اين سه معيـار، مـي        

 (ALR)    يا نسبت درستنمايي تعديل شده ،)LR (۲۱نمايي درست
22 

  . استفاده كرد 
توان بـا     حال، مي . كند   مي معيار آخر، تعداد وقفة يك را پيشنهاد      

هاي حداكثر مقـدار ويـژه و آمـارة اثـر تعـداد روابـط                 استفاده از آماره  
بايد توجه كرد   . اند  آمده) ۲(نتايج در جدول شمارة     .  را آزمود  جمعي  هم

 و يا   ،گر تعداد روابط بلندمدت     كه در اين دو آزمون، فرضية صفر بيان       

. بين متغيرهـاي الگوسـت   جمعي  همبه عبارت ديگر، تعداد بردارهاي      
آمـارة آزمـون     ، بايد به مقايسة   جمعي  همبراي تعيين تعداد بردارهاي     

.  درصـد پرداخـت    ۹۵با مقدار بحراني ارائه شده در سـطح اطمينـان           
نتايج هر دو آزمون وجـود چهـار رابطـة تعـادلي بلنـد مـدت را بـين                  

  . كنند متغيرهاي الگو تأييد مي
 به تخمين روابط تعادلي     جمعي  مه با اطمينان از وجود      در نتيجه 

برآورد بردارهاي نرمـال    .  مي پردازيم  CO2بلند مدت با متغير وابستة      
  :زير است) ۳(شده به قرار جدول شمارة 

  

  مدل واحد براي متغيرهاي ة ريشآزمون): ۱( شمارة جدول
  ADFآماره 

  )عرض از مبدا و روند(
  ADFآماره 

  )فقط عرض ازمبدا(
  ADFآماره   نام متغير

  )وندرعرض از مبدا (
  ADFآماره 

  )عرض از مبدا(
  نام متغير

*۲۹/۷-  *۶۸/۶-  DCO2[0]  ۶۱/۰-  ۴۰/۱  CO2[0]  
*۱۸/۷-  *۲۰/۷-  DEI [0]  ۳۱/۱-  ۷۸/۰-  EI[0]  
*۵۵/۳-  *۴۶/۳-  DGDP[0]  ۲۵/۱-  ۲۹/۰  GDP[1]  
*۹۲/۳-  *۹۲/۳-  DGDP

2[0]  ۴۰/۲-  ۷۰/۰-  GDP
2
 [0]  

*۵۷/۳-  *۵۲/۳-  DPOP[1] ۱۰/۲-  ۶۱/۰-  POP[1]  
*۹۶/۵-  *۰۴/۶-  DURBN[0]  ۹۷/۱-  ۸۹/۰-  URBN[1]  

  . تفاضل استعملگرD  .هاي بهينه در آزمون ريشه واحد است اعداد داخل كروشه تعداد وقفه.  درصد است۵معناداري در سطح * 
  )محاسبات تحقيق :نبعم(

  
 اثر ژه ووهانس بر اساس آمارهاي حداكثر مقدار ويي جمعي همآزمون ): ۲(جدول شمارة 

  بلند مدت روابط تعداد  آمارة اثر  مقدار بحراني  آمارة حداكثر مقدار ويژه  مقدار بحراني

۵۳/۴۰  ۴۵/۹۷  ۵۶/۱۰۲  ۸۳/۲۱۰  0=r  

۴۰/۳۴  ۹۶/۳۶  ۹۸/۷۵  ۳۸/۱۱۳  r≤1  

۲۷/۲۸  ۳۳/۳۲  ۴۸/۵۳  ۴۱/۷۶  r≤2  

۰۴/۲۲  ۲۲/۲۴  ۸۷/۳۴  ۰۸/۴۴  r≤3  

۸۷/۱۵  ۶۹/۱۳  ۱۸/۲۰  ۸۵/۱۹  r≤4 

  )قيقمحاسبات تح :نبعم(
  

  يوسيليوس-برآورد ضرايب بلند مدت به روش يوهانسن):۳(جدول شمارة 
  نام متغير  بردار اول  بردار دوم  بردار سوم  بردار چهارم

۸۳۹/۰  ۸۳۳/۱  ۱۷۹/۶  ۲۶۳/۰-  GDP 

۷/۲۱۳۲۰-  ۵/۸۹۹۱۳-  ۱/۱۴۵۰۲۳-  ۱۱۹۵۸۷۲  GDP
2

  

۲۷/۴۳۰  ۴۹۲۵۶  ۶/۶۳۱۲۹۵  ۵/۶۲۷۳۱۶-  EI  

۶۷۰۴۱۶۹-  ۴۷۹۲۵۶۴  ۷ ۰E+ ۷۵/۹  ۰۸ E+۳۴/۱-  URBN  

۸۵۰۶۶۰۳-  ۶/۳۷۰۰۳-  ۹/۶۷۰۲۸۶  ۳/۳۳۶۰۳-  POP  

۱/۷۰۷۲۷۰  ۱۸۹۶۹۹۸  ۳/۸۱۹۱۰۵-  ۷ ۰E+ ۶۲/۲-  C 

  )محاسبات تحقيق:نبعم(



  
  
  
  

 ۱۹  ...محيط زيست نشيني بر تخريب  بررسي تأثير شدت انرژي و گسترش شهر

مـاري بـر مبنـاي    آ يـك مفهـوم كـامال    جمعـي  هـم نجا كه  آاز  
 زماني و فاقد مباني نظري اقتـصادي     مجموعةمتغيرهاي  هاي   ويژگي

 ،بنابراين .راي مفهوم اقتصادي نيستند    لزوما دا  جمعي  هم، روابط   است
 ).۱۳۸۷نوفرسـتي، ( ترين بردار برآورد شده را انتخاب كرد       داربايد معنا 

 كـه   اسـت  دوم   جمعي  همترين بردار، بردار     به لحاظ اقتصادي معنادار   
  :است  نوشته شده زير معادلهصورت به نآنتايج 

  
CO2= ۱۷۹/۶ GPD ۱/۱۴۵۰۲۳- GDP

2 ۶/۶۳۱۲۹۵+ EI+ ۷۵/۹ 
E+۰۷URBN ۹/۶۷۰۲۸۶+  POP 

 

LR= ( ۰۱/۱۸ )   ( ۶۳/۱۳ )     ( ۹۴/۱۴  )         ( ۰۹/۲۲ )           ( ۵۳/۶ ) 

 

هـاي تمـامي     برآورد شده مشخص است كـه عالمـت        لةاز معاد 
دو مربـوط   –هاي چي  هآمار. دنهست نظريضرايب بر اساس انتظارات     

انـد، نـشان     كه در پرانتزهـا ارايـه شـده        )LR(نمايي   درستبه نسبت   
تـأثير   درصـد  ۹۹در سـطح اطمينـان      هـا    كه تمـامي متغيـر    د  نده مي

 فقط متغير رشـد جمعيـت در        ؛اند بر روند آلودگي هوا داشته    معناداري  
هـا،   با فرض ثبات ساير متغير    . است درصد معنادار    ۸۴سطح اطمينان   

ضـريب  . يابـد  افزايش مي  CO2  انتشار،اگر شدت انرژي افزايش بايد
اران زتگياسـ ري آن هشدار جدي به سمربوط به شدت انرژي و معنادا 

زيست  آن بر آلودگي محيط انرژي و تأثير در خصوص توجه به مصرف  
  . است پايدار ةيند توسعاو فر

ويـژه در زيـربخش     بـه -در كـشور  انرژي ةمصرف بيش از انداز 
 در مقـدار     هـستند،  اي سـنگواره هـاي    سـوخت بيشتر   ه ك -نقل و حمل

توليـد ناخـالص    و CO2 انتـشار  ضـريب . داردضريب اين متغير تأثير     
. اسـت  ايـن دو متغيـر        مثبت ة رابط ة و نشان دهند    است مثبتداخلي  

 معناداري ؛است داخلي ناخالص ضريب متغير مجذور توليد ،نكته ديگر
 ،ديگـر  عبـارت  به .استكوزنتس  محيطي  زيستةآن تأييدي بر فرضي

 ،بررسـي  مـورد  ة براي دور  ،محيطي كوزنتس در ايران    منحني زيست 
 شهرنشيني باعث افـزايش   رشد   نرخافزايش   ،همچنين. شود تأييد مي 

  . شود ميCO2  انتشاردر 
خـصوص اثـر شهرنـشيني بـر         شـد در   اشارهكه قبال    طور همان

   :رددا ديدگاه وجود دو آلودگي محيط زيست
 ، افزايش شهرنـشيني را عامـل آلـودگي زيـستي        نخست ديدگاه

   د؛دان مي محيطي
ـ  شـهري  ي ها خانوار چون كه استد   معتق ،دوم ديدگاه صـورت   هب

هـوا   آلـودگي   بـر ي منفـي  اثـر ،كننـد  مـي  از انرژي اسـتفاده كاراتري  

ـ    ايـران موافـق    خصوص ضريب متغير مذكور در   . گذارد  مي گاه دبـا دي
  . نخست است

دو ديـدگاه را صـادق بـدانيم بـه نظـر         هـر   اگـر  ،عبارت ديگر  به
لودگي هوا در اثر افزايش باعث افزايش آ   يند حاصل از آنها   ارسد بر  مي

  . است شهر نشيني شده
 ساختار زندگي   ؛جمعيت شهري كشوراست   افزايش پيداست آنچه

در   بـاالخص ، بيشتر از منابع انرژي و سـوخت    ةشهري نيازمند استفاد  
 منـاطق  ست كـه در   ا حالي در  اين .استجايي   جابه و نقل و حمل ةزمين

 هـا  ك اكثـر جابجـايي     كوچك و فواصـل انـد      ةانداز خاطر به روستايي

   .گيرد سوخت صورت مي باالي انرژي مصرف به نياز نوبد
تواننــد بــا فــراهم كــردن  مــي ارانزسياســتگ خــصوص در ايــن

 جمعيتـي  يك توازن  برقراري ضمن روستاها ةتوسع و مناسب بسترهاي

   .دنبكاه محيطي نيز زيست هاي  از آلودگي،مناسب
 اثـر مثبـت بـر       بيني  پيش طبق جمعيت نيز  رشد متغير ،در نهايت 

 افزايش تواند مي رين دليل اين موضوعتمهم .است داشته CO2 انتشار
  .شدو مصرف انرژي به دليل افزايش جمعيت با تقاضا

  

 گيري خالصه و نتيجه

 تخريب  اين رشد با   ؛دوش مي مطلوب تلقي    يرشد اقتصادي هدف  
بايد  ميتخريب محيط زيست     ةمسئل پس   .ه است محيط زيست همرا  

مختلـف   هـاي   و سازماناري، زندگي مدنيزسياستگانون توجه ك در
 زيـست محيطـي رخ   زيـاد  آثـار را رشد اقتصادي بـدون      زي .دريقرار گ 

و جمعيـت   شهرنـشيني    رشد   ، جوامع انساني  ة در واقع توسع   .دهد نمي
ــزو  ــاز روزاف ــا ني ــراه ب ــسا  هم ــزايش م ــب اف ــرژي موج ــه ان ل ين ب

   .دوش مي محيطي زيست
 در حال توسعه كه در مسير رشـد قـرار       يايران به عنوان كشور   

 در اين تحقيق بـه بررسـي        .دارد با مصرف باالي انرژي مواجه است      
 به ويژه شدت انرژي در ايران بـراي         ، آلودگي هوا  ةكنند عوامل تعيين 

   . پرداختيم۱۳۸۵-۴۶ ةدور
 ايـن     بـه  ،نوهانـس ي برآورد شده به روش      جمعي  همنتايج بردار   

  :شدحاصل صورت 
  

  رشد شهرنشيني،توليد ناخالص داخلي ،هاي شدت انرژي  متغيراثر  ) ۱
   .استمعنادار   و در ايران مثبتCO2 بر انتشار و رشد جمعيت

محيطـي كـوزنتس      منحنـي زيـست    ةفرضي مورد بررسي،    ةدر دور ) ۲
   .دوش ميبراي ايران تأييد 



  
  
  
  

۶۰مجله محيط شناسي شماره   ۲۰  
شـود    پيشنهاد مـي ، پايدارة باال و اهميت بحث توسع    جبا توجه به نتاي   

هاي قانوني براي كاهش آلـودگي از منظـر         كاراران، راه زياستگكه س 
   .كنندتخاذ مصرف انرژي ا
 اعظم مصرف انرژي در ايران      بخشاينكه   توجه به با   ،همچنين

 اي سـنگواره هاي  از سوختدر آن كه   نقل است  و حمل امور   مربوط به 
در  مصرف انرژي    سازي  بهينه ،دنكن استفاده مي مثل بنزين و گازوئيل     

 كـه   -هـاي نـو    افزايش استفاده از منـابع انـرژي      و   نقل و ش حمل بخ
   .رسد نظر مي الزم به  در كل اقتصاد-كنند آلودگي كمتري ايجاد مي

مـدتر كـردن   ا، كار  شهرنـشيني  لئسـاماندهي مـسا   ،  طور كلي  به
بـا نگـاه بـه     جمعيـت  ةتوجه بـه مـسئل  و نيز  مصرف انرژي در توليد   

زيست و آلودگي هـوا       محيطريب   در كاهش تخ    پايدار ةالزامات توسع 
  .دنمؤثر

  
 ها يادداشت

1-Environmental Kuznets Curve (EKC) 

2-Carbon dioxide (CO2) 

3-Energy Intensity (EI) 

4-Gross Domestic Products (GDP) 

5-Urbanization (URBN) 

6-Population (POP) 

7-Stationary 

8-Spurious Regression 

9-Cointegration 

10-Engle- Granger 

11-Johansen & Juselius 

12-Vector autoregressive (VAR) 

13-Integrated 

14-Maximal eigenvalue 

15-Trace 

16-Augmented Dickey- Fuller (ADF) test 

17-Random walk 

18-Log- Likelihood (LL)  

19- Akaike Information Criterion (AIC) 

20-Schwarz's Bayesian Criterion (SBC) 

21- Likelihood Ratio (LR) 

22-Adjusted Likelihood Ratio (ALR)

  
   مورد استفادهمنابع

  . د مشه.ي  ردوس  ف اه  گ ش ان د ، چاپ دوم ،اده ز رج فا   ري زك و  ان  ي ان  ق ه د اوش   ي س  ة م رج  ت،دانان محيط زيست براي غير اقتصاداقتصاد  .۱۳۸۵ .ج آسافوآجايي،
  

   ir.cbi.www:  سايت .بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، مجموعة آمارهاي سري زماني
  

 محمد حسن فطرس و جواد براتي،  انتشارات ة، ترجم)۲۰۰۶-۲۰۰۷انساني  ة گزارش توسع(هوايي  و مبارزه با تغييرات آب. ۱۳۹۰. ملل سازمان ةتوسع برنامه
  . همدان.نشگاه بوعلي سينادا
 

 –۱۶۰ صفحات چهارم، ة شمار، سال هفتم،هاي اقتصادي نامه پژوهش فصل بررسي اثر رشد اقتصادي بر الودگي هوا، .۱۳۸۶. ن ،مراد حاصل ،.ج ،پژويان
۱۴۱.  

  
  .ران ته.سسه فرهنگي هنري ديباگرانؤم چاپ اول، ،Micro fitسنجي كاربردي به كمك اقتصاد .۱۳۸۴. ا ،تشكيني

  
 ،۲۳۵-۲۳۶ ة اطالعات سياسي اقتصادي شمارةمجل ،اي هاي اقتصادي وتوسعه هاي بهبود جايگاه محيط زيست در رويكرد زمينه .۱۳۸۶. ع دوست،خورشيد
  .۱۴۸-۱۵۹ صفحات

  
   ۵۳-۷۵صفحات ، ۶۱ ةادي شمار تحقيقات اقتصةمجل، ن شيراز به دليل الودگي هوااتخمين خسارت وارده به ساكن .۱۳۸۱. م حسن شاهي، ،. راخالق، خوش

  
 صفحات، ۶۴ ة، شمار تحقيقات اقتصاديةمجل، )ييك تحليل علّ( زيست محيطي در ايرانآثاررشد اقتصادي و  ، رشد جمعيت.۱۳۸۳.ر ،سعادت ،. حصادقي،

  .۱۸۰ تا ۱۶۳
  

  ۱۵۱ -۱۷۳ صفحات، ۳۶ ةشمار، اد كشاورزي وتوسعه اقتصةمجل روند تخريب زيست محيطي در ايران كاربرد منطق فازي، .۱۳۸۰. ح صادقي، ،.ل عاقلي،
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