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بررسی اثر آموزش بر انتشار دی اکسید کربن در ایران با بررسی منحنی
زیست محیطی کوزنتس
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محمد شریف کریمی 1و علی حسنوند

 -1استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه
 -2دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه رازی کرمانشاه
(تاریخ دریافت  -99/40/22تاریخ پذیرش )99/40/40

چکیده:
توسعه پایدار یکی از اهداف مهم کشورها در عصر حاضر است .آموزش به عنوان یکی از عوامل موثر بر بهبود تکنولوژی در بخشهای تولیدی و
اصلاح الگوی مصرف در بخشهای مصرفی نقش بسزایی را درکاهش انتشار گاز دی اکسید کربن دارد .مطالعه حاضر به بررسی اثر آموزش بر
انتشار دی اکسید کربن با استفاده از شواهد آماری استانهای ایران برای دوره زمانی  9714-9787و رهیافت دادههای پانل پرداخته میشود.
نتایج حاصل از برآوردها نشان میدهد که نظریه محیط زیستی کوزنتس در اقتصاد ایران قابل تایید است ،چرا که اثر تولید و مجذور تولید بر
انتشار دی اکسید کربن به ترتیب مثبت و منفی معنادار است .همچنین گسترش شهرنشینی به دلیل ساختارهای نامناسب طراحی شهری و
شدت انرژی اثر مثبت و معناداری را بر انتشار دی اکسید کربن دارد و در نهایت افزایش مخارج آموزشی ابتدا باعث کاهش انتشارگازدی
اکسیدکربن میشود سپس با افزایش سطح آموزش ،انتشار دی اکسید کربن افزایش مییابد ،بنابراین توجه به معیارهای آموزش باکیفیت از
اهمیت بالایی برخوردار است.

کلید واژگان :صرفه مقیاس شهرنشینی ،رهیافت دادههای پانل ،کیفیت محیط زیست.

 نویسنده مسئول؛

تلفن 11193731117

ایمیلeconomy912@gmail.com :
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اساس شواهد آماری ترازنامه انلرژی ،میلزان انتشلار دی

 .1مقدمه
رشد اقتصادی یکی از اهداف اصللی کشلورها اسلت ،در
این راستا برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر ،هملواره
سللطح بالللاتری از نهادههللای تولیللد از جمللله انللرژی را
مصرف میکنند .افزایش مصرف انرژی از یک طرف رشد
اقتصادی را افلزایش میدهلد و از طلرف دیگلر ،میلزان
انتشار آلایندهها را افزایش و کیفیت محیط زیست را بله
طور معناداری کاهش میدهد .جزیی از افلزایش انتشلار
دی اکسید کربن برای تامین نهادههای مورد نیلاز رشلد
اقتصادی ناشی از افزایش مصرف انرژی اجتنلا ناپلذیر
است ،اما جزیی دیگر از انتشار دی اکسید کربن ناشی از
ناکللارایی در مصللرف انللرژی اسللت .فرهنلل

مصللرفی

خانواره لا و بهبللود سللطح تکنولللوژی از جمللله عللواملی
هستند که برای سلطح ثابلت تولیلد ،میتواننلد زمینله
کاهش مصرف انرژی و بنلابراین بهبلود کیفیلت محلیط
زیست به واسطه کاهش سهم عواملل ناکلارا را افلزایش
دهد .بر اساس شواهد آملاری ترازنامله انلرژی ایلران در
سال  ،9717سرانه مصلرف انلرژی در بخلش خلانگی 2
برابر جهانی است و سرانه مصلرف انلرژی در ایلران 9/3
برابر جهانی است .همچنلین براسلاس شلواهد آمارهلای
نفتی انگلیس 9سهم مصرف انرژی ایران از کل جهان در
سال  2198برابر  2/9درصلد اسلت و سلهم انتشلار دی
اکسید کربن ایران برابر با  9/1درصلد اسلت .املا سلهم
جمعیت ایران برابر با  9/9درصد است .بنلابراین اقتصلاد
ایران از جمله اقتصادهایی است که به طور سلرانه دارای
انتشار دیاکسید کربن بالاتر اسلت ،بله طلوری کله بلر
 -9شرکت نفت و گاز بریتانیا ( )BPتحت عنوان British Petroleum
هر ساله آمارهایی از مصرف انرژی و انتشار دیاکسید کربن کشورهای
متعدد را گزارش میدهد.

اکسید کربن ایران در سال  9783برابر بلا  722میلیلون
تللن بللوده و ایللن رقللم در س لال  9717بلله مقللدار 787
میلیون تن افزایش یافته اسلت .همچنلین سلهم بخلش
خانگی ،تجاری و عمومی در انتشار دی اکسید کلربن در
سال  9717برابر بلا  27/4درصلد بلوده و سلهم بخلش
کشاورزی در کمترین مقدار برابر با  2درصلد اسلت .بلر
اساس شواهد به دست آمده در نمودار  9مصلرف انلرژی
(میلیللون بشللکه معللادل نفللت خللاش) و انتشللار دی
اکسیدکربن (میلیون تن) به صلورت صلعودی در طلول
دوره  9781تا  9717افزایش یافتهاند .طوری که میلزان
مصرف انرژی از  771میلیون بشکه معادل نفت در سال
 9781به مقدار  9982میلیون بشکه معادل نفلت خلاش
در سللال  9717افللزایش یافتلله اسللت و انتشللار دی
اکسیدکربن از مقدار  712میلیون تن در سال  9781به
مقللدار  787در سللال  9717افللزایش یافتلله اسللت .بللر
اساس شواهد آمار ،میزان شدت انلرژی( 2نسلبت انلرژی
مصرفی به تولید) بله عنلوان معیلاری از نسلبت انلرژی
مصرفی به تولید در ایران بلر اسلاس نلرر ارز و برابلری
قدرت خرید به ترتیلب  7و  9/7برابلر متوسلط جهلانی
است ،چرا که بالا بودن شدت انرژی دلالت بلر بهلرهوری
پایین مصرف انرژی دارد (ترازنامه انرژی ایران) .بخشلی
از بالا بودن مصرف انلرژی و انتشلار آلاینلدهها ناشلی از
فرهن

مصرفی غلط است و بخشی به دلیل ساختارهای

تولید با بهرهوری پایین اسلت .بلر اسلاس شلواهد آملار،
میزان شدت انرژی( 7نسبت انرژی مصرفی به تولید) بله
عنوان معیاری از نسبت انرژی مصرفی به تولید در ایران
2-

Energy intensity
3- Energy intensity
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نمودار  -1تغییرات انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی

بر اساس نرر ارز و برابری قدرت خریلد بله ترتیلب  7و

سللطح بالللاتری از امکانللات دارای انرژیبللری بالللا مللورد

 9/7برابر متوسط جهانی است ،چرا که بالا بلودن شلدت

استفاده قرار میگیرد ،و مصرف انرژی افلزایش و انتشلار

انرژی دلاللت بلر بهلرهوری پلایین مصلرف انلرژی دارد

آلایندهها در سطح خانوار افزایش مییابد .اما اثر آموزش

(ترازنامه انرژی ایران) .بخشی از بالا بودن مصرف انلرژی

در سایر بخشهای اقتصادی از قبیل صنعت بله صلورت

مصرفی غلط اسلت و

بهبود سطح تکنولوژی تولیدی و افزایش بازدهی انلرژی

بخشی به دلیل سلاختارهای تولیلد بلا بهلرهوری پلایین

قابل بررسی است .در نهایت هدف اصلی پژوهش حاضلر

است .مخارج آموزشی 9یکی از عواملی است که میتواند

به این صورت قابل طلرح اسلت کله آیلا صلرف مخلارج

مصرف انرژی تاثیر داشلته باشلد .اثلر سلطح

آموزش در استانهای ایران بله طلور کللی میتوانلد بله

تحصیلات بر انتشار آلاینلدهها بله واسلطه دو کانلال اثلر

عنوان علاملی بلرای کلاهش انتشلار دی اکسلید کلربن

تحصیلات بر مصرف خانوارها و سایر بخشهای اقتصادی

مطرح باشد.

قابل بررسی است .در سطح خانوار از یک طرف هلر چله

 .1-1مبانی نظری

و انتشار آلایندهها ناشی از فرهن

بر فرهن

سطح تحصیلات افزایش یابد ،درک و دانلش نسلبت بله
اهمیت مصرف مؤثر انلرژی در افلزایش کیفیلت محلیط
زیست افزایش مییابد و بنابراین مصرف انلرژی کلاهش

شناخت عوامل موثر بر انتشار دی اکسید کربن به عنوان
یکی از شاخصهای آلودگی محیط زیست همواره ملورد
توجه بوده است .مطالعلاتی از قبیلل Poumanyvong

مییابد و انتشلارآلایندهها کلاهش مییابلد ( Umaroh,

Hossain, 2012; Al-mulali ;& Kaneko, 2010
 Dogan & Turkekul 2015 et al., 2013و Ali

برای افزایش سطح توانمندی و بنلابراین افلزایش سلطح

 et al., 2019اثر شهرنشینی را بلر انتشلار دی اکسلید

درآمد است .در همین راستا با افزایش سلطح درآملدها،

کربن ملورد بررسلی قلرار میدهنلدUlucak, R., & .

 .)2019از طرف دیگر ،آموزش یکی از معیارهای اصللی

 -9نسبت مخارج آموزش به تولید ناخالص داخلی یا به عبارتی نسبت
تماش مخارج آموزش از سطح ابتدایی تا عالی نسبت به تولید ناخالص
داخلی است.

Khan, 2020; Shahbaz et al., 2015; Mahmood
 & Ahmad, 2018شلدت انلرژی را بله عنلوان عاملل

مللوثر بللر انتشللار آلاینللدهها مطللرح میکنللد .همچنللین
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،Balagur

اقتصادی و حفظ استانداردهای محیط زیستی است ،بلر

مطالعللللات 2018

 Umaroh, 2019و  Uddin, 2014آمللوزش را بلله

رابطه مستقیم بین توسعه اقتصادی و افزایش استفاده از

عنوان یکی از عوامل موثر بلر انتشلار دی اکسلید کلربن

منابع طبیعی و در نتیجه افلزایش تخریلبهلای محلیط

مطرح میکنند .اما اثر تولید ناخالص داخللی بلر انتشلار

زیستی تاکید دارد .به بیان دیگر با هلدف دسلتیابی بله

دی اکسید کربن از جمله مبلاحثی اسلت کله در اغللب

رشد اقتصادی بالاتر ،مخاطرات محیط زیسلتی بیشلتر را

مطالعات از قبیل Sarkodie ،Kotroni et al., 2020

بپذیرند یا در صورت علاقمندی به حفظ محیط زیسلت،

Charfeddine and khediri, ،and Ozturk, 2020

سطوح پایینتر از رشد اقتصادی را داشته باشند .تأکیلد

bilgili ،Balaguer and Cantavella, 2016 ،2016

رویکرد دوش بر وجود مسیر بهبود کیفیت محیط زیستی

 et al., 2016و  Hao and Liu, 2016انجلاش شلده و

به موازات رشد اقتصادی است ،زیرا فرض شده است کله

رابطه بین آنها براساس منحنی زیست محلیط کلوزنتس

سطوح بالای درآمد سلبب بهبلود کلارایی ملواد اولیله و

تبیین شده اسلت .در واقلع جلز مهملی از انتشلار دی

استفاده کمتلر از آنهلا در رونلد تولیلد کالاهلا میشلود.

اکسید کربن به دلیلل ماهیلت فعالیتهلای اقتصلادی و

رویکلرد سلوش ،قضللیه محلیط زیسللتی کلوزنتس اسللت.

جز لاینفک رشد اقتصلادی اسلت املا بخلش زیلادی از

منحنی محیط زیستی کلوزنتس اوللین بلار بلرای بیلان

انتشار بله دلیلل علدش کلارایی فعالیتهلای اقتصلادی و

رابطلله میللان درآمللد سللرانه و نللابرابری درآمللد توسللط

ناکارایی مصرف انرژی اسلت .علدش وجلود زیلر بناهلای

کوزنتس ( )9177مطرح شد .کوزنتس بیان میکند کله

مناسب شهری برای بهرهگیری از صرفه مقیاس 9شهری

شاخص آلودگی هوا (دی اکسید کربن) با افزایش درآمد

و شدت انرژی بالاتر به دلیل کیفیلت پلایین تکنوللوژی

سرانه در سطوح پایین درآمد افزایش مییابلد و پلس از

تولیدی و الگوی ناصحیح مصرف انرژی در سطح خلانوار

یک درآمد معین ،شروع به کاهش میکند .در قلدشهای

از جمله عواملی هستند کله باعلث افلزایش انتشلار دی

اولیه حرکت به سمت توسعه بله دلیلل اهمیلت بیشلتر

اکسید کربن در سطح ثلابتی از تولیلد میشلوند ،صلرفه

رشد ،اقتصاد از موهبلت محلیط زیسلت کله بله عنلوان

مقیللاس شللهری بلله عنللوان عللاملی بللرای توسللعه و

دارایللی در اختیللارش اسللت ،اسللتفاده میکنللد .پللس از

بهرهبرداری از امکانات دارای اسلتفاده عملومی از قبیلل

افلزایش بلله سللطح مناسلبی از رفللاه و کللاهش موهبللت

وسایل حمل و نقل عمومی قابلل تعریل اسلت .رابطله

محیط زیست ،از یک طرف ارزش کالای محلیط زیسلت

رشد اقتصادی و کیفیلت محلیط زیسلت در یلک بسلتر

به دلیل کمیابی افزایش مییابد و از طرف دیگر با فرض

زمانی بلندمدت میتواند به صورت مستقیم ،معکوس یلا

اینکه کاللای محلیط زیسلت یلک کاللای نرملال اسلت،

ترکیبی از هر دو باشد .دو جریان فکلری در ایلن حلوزه

افزایش درآمد سرانه تقاضای ملردش از محلیط زیسلت را

وجود داشته که در نهایت به رویکرد سومی تبدیل شلده

افزایش میدهد و حتی در طلول رونلد افلزایش درآملد،

است .رویکلرد اول کله مبتنلی بلر انتخلا میلان رشلد

کالللای محللیط زیسللت بلله یللک کالللای لللوکس تبللدیل

Cantavella,

&

1- Economies of scale

میشللود .مکانیزشهللایی موجللب بهبللود محللیط زیسللت
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میشوند که اوللا تولیدکننلدگان بله سلمت اسلتفاده از

کللاهش شللدت انللرژی ،حاصللل سیاسللتهای مللدیریت

تکنولوژیهای پاک میروند و ثانیلا تمایلل بله پرداخلت

صحیح و صرفهجویی در مصرف ذخایر منابع انرژی و نیز

مصرفکنندگان برای محیط زیسلت افلزایش مییابلد و

بهبود نظاشهای فنی است .در مقابلل دلیلل زیلاد بلودن

تمایل دارند برای آن مالیلات بپردازنلد ( Samadi and

شدت انرژی در کشورهای در حال توسعه را میتلوان در

 .)Yarmohammadian, 2012امللا در زمینلله سللهم

مصرف زیاد انرژی در بخش غیرموللد و نیلز اسلتفاده از

عوامل ناکارا در انتشار دی اکسید کربن از شهرنشلینی و

تجهیزات و فناوری غیربهینه در بخشهای مولد دانسلت

شللدت انللرژی بلله عنللوان شللاخصهای ناکللارای انللرژی

( .)Berglund and Soderholm, 2006به طلور کللی

استفاده میشلود Martínez-Zarzoso .و همکلاران در

هللر چلله میللزان شللدت انللرژی مصللرفی بالللاتر باشللد،

سال  2113بیان کردند که رابطهی بلین شهرنشلینی و

ناکارآمدی مصرف انرژی بالاتر و به ازای سطح مشخصی

کیفیت محیط زیست به نوع شهرنشلینی بسلتگی دارد.

از تولید ،انتشار دی اکسید کربن نیلز افلزایش مییابلد.

براساس نظریه تراکم شهری ،تراکم بالای شهری موجب

بنابراین انتظار بر این است که با افزایش شلدت مصلرف

بهرهبرداری از صلرفههای مقیلاس بلرای زیرسلاختهای

انرژی ،انتشار دی اکسید کربن به طور معنلادار افلزایش

عمومی شهری (به عنوان مثال ،حملل و نقلل عملومی،

یابد .در نهایت بررسی اثر آموزش بر انتشلار دی اکسلید

مللدارس و عرضلله آ ) شللده ،وابسللتگی بلله ماشللین و

کربن از طریق اصلاح فرهن

مصرف انلرژی خانوارهلا و

مسیرهای طولانی حمل و نقلل را کلاهش میدهلد و در

بهبود در سطح تکنولوژی تولیلدی در سلایر بخشهلای

نهایت منجر به کاهش مصلرف انلرژی و کلاهش انتشلار

اقتصادی قابل بررسی اسلت .هلر چله کیفیلت آملوزش

 CO2ناشی از مصرف انلرژی میشلود ( Capello and

بالاتر باشد ،آثار واقعی آن بر بهبود تکنولوژی تولیدی در

 .)Camagni, 2000برخی از منتقدان بر این باورند کله

بخش صنعت نمود بیشتری یافته و به این واسطه انتشار

زیانهای ناشی از افزایش تراکم شهری به احتملال زیلاد

دی اکسید کربن به طور معناداری کاهش مییابد اما در

به علت تراکم ترافیک ،ازدحلاش بلیش از حلد و آللودگی

سطح خانوار اثر آموزش وابسته به ایجاد درآملدی اسلت

هوا ،از منافع ناشی از آن بیشتر است .به طور کلی بدون

که موجب افزایش سطح رفاه خانوارها و بنلابراین سلطح

پشتیبانی از زیرساختهای مناسب شهری ،تراکم باللای

بالاتری از امکانات دارای انرژی بری بالاتر مورد اسلتفاده

شهری میتواند مسائل و مشکلات محیط زیسلتی قابلل

قرار میگیلرد (Schultz .)Mirza and Uddin,2014

توجهی را به بار آورد ( .)Burgess, 2000شدت انلرژی

در سال  9171ادعا کرد که باید با آموزش به عنوان یک

منعکسکننده بهرهوری استفاده از انرژی در یک اقتصاد

سللرمایه گللذاری در انسللان برخللورد کللرد و در مقابللل

است ،بنابراین شدت انرژی باللاتر بله معنلای هزینله یلا

پیامدهای حاصل از آن به عنوان شکلی از سرمایه موضع

قیمت بیشتر تبدیل انرژی به تولید ملی است و بالعکس.

گرفت و بیان میکند که آموزش بر توانایی تولیدی افراد

میزان تغییر شدت انرژی ،با توجه به سلاختار اقتصلادی

میافزاید و از این طریق بهرهوری را در اقتصلاد افلزایش

هر کشور متفلاوت اسلت .در کشلورهای توسلعه یافتله،

میدهلد ( .)Schultz, 1960املا در مقابلل  Arrowدر
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سال  9137بیان میکنلد کله آملوزش علالی بله هلی

 Panahiو همکاران در سال  2197با استفاده از شواهد

شیوهای به بهبود عملکرد اقتصادی کمک نمیکند .بلکه

آمللاری  47کشللور منتخللب اسلللامی بللرای دوره زمللانی

در عوض ،آموزش عالی به عنلوان یلک ابلزار غربلالگری

 2111 -2191و رهیافت دادههای پانل نشان میدهنلد

عمل میکند به این صورت افراد برخوردار از تواناییهای

که یک درصد افزایش در متغیرهای شهرنشلینی ،تولیلد

متفاوت را دستهبندی میکند و از این طریق اطلاعات را

ناخالص داخلی سرانه و شدت انلرژی بله ترتیلب باعلث

بلله خریللداران نیللروی کللار منتقللل میسللازد .بلله بیللان

افزایش  1/34 ،1/73و  1/77درصد در انتشلار گلاز دی

واضحتر ،افرادی که از دانشگاهها فارغالتحصیل میشلوند

اکسلید کلربن ملی شلود Afzali .و  Majed,در سلال

الزامللا از بهللرهوری بیشللتر (توانللایی بالللاتر در تولیللد)

 2193با استفاده از شواهد آماری کشلورهای منلا بلرای

برخللوردار نیسللتند ( .)Arrow,1973بللر اسللاس غالللب

دوره زملللانی  9111-2199و رهیافلللت اقتصادسلللنجی

بودن نظریه شولتز در مقابل ارو ممکن است آثار آموزش

مدلهای پویلای پانلل نشلان میدهنلد کله بله ترتیلب

بر انتشار دی اکسید کربن متفاوت باشد.

جمعیت ،تولید ناخالص داخلی و شدت انرژی بیشلترین

 .2-1مروری بر مطالعات پیشین

تلللاثیر را بلللر انتشلللار دی اکسلللید کلللربن دارنلللد.

مطالعات متعلددی در زمینله بررسلی عواملل ملوثر بلر

 Heydarzadehو همکلللللاران در سلللللال  2197در

انتشار دی اکسید کربن انجاش شلده اسلتBehboodi .

و Barghi Golghandaniدر سال  2118در مطالعهای
نشان میدهند که یک درصد افزایش در شدت انلرژی و
تولید ناخالص داخلی ،سرانه انتشار دی اکسید کلربن را
به ترتیب به اندازه  1/12و  9/79درصد افزایش مییابلد.
 Delangizanو همکاران در سال  2197در مطالعلهای
بللرای دوره زمللانی  9119تللا  2197و رهیافللت حللداقل
مربعات پایلدار نشلان میدهنلد کله شهرنشلینی باعلث
کاهش میزان انتشار آلایندهها در زیر بخش بنزین شلده
و باعث افزایش آن در سایر زیربخشهلای حملل و نقلل
شده است Haghighat .و همکلاران در سلال  2197بلا
اسللتفاده از رهیافللت رگرسللیون انتقللال ملللایم پللانلی و
شواهد آملاری کشلورهای منتخلب اسللامی بلرای دوره
زمانی  9117-2197نشان میدهند که با افزایش درآمد
سرانه ،انتشلار دی اکسلید کلربن افلزایش یافتله و ایلن
کشللورها قسللمت نزولللی منحنللی را تجربلله نمیکننللد.

مطالعهای برای ایلران در دوره زملانی  9177-2199بلا
اسللتفاده از رهیافللت رگرسللیون چنللد متغیللره نشللان
میدهند که افزایش یلک انحلراف معیلار در متغیرهلای
تولید ناخالص ،جمعیت و شهرنشلینی بله ترتیلب دارای
ضریب تلاثیر  9/771 ،1/113و  -9/243بلر متغیلر دی
اکسللید کللربن هسللتند Zaruki .در سللال  2121در
مطالعلهای بلرای اقتصلاد ایلران در دوره زملانی -9139
 2197و رهیافت خودرگرسلیونی بلا وقفلههای تلوزیعی
نشان میدهند که مخارج عمرانی دوللت اثلر منفلی بلر
انتشار دی اکسید کربن در دو بخش تولیدی و مصلرفی
دارد ،همچنین شلدت انلرژی در بخلش مصلرفی باعلث
افلزایش انتشلار دی اکسلید کلربن میشلود Uddin.در
سال  2194با استفاده از شواهد آماری بنگللادش بلرای
دوره زمانی  9134-2191و رهیافت تصحیح خطا نشان
میدهند که افزایش در مخلارج آملوزش باعلث کلاهش
انتشللار دی اکسللید کللربن و افللزایش رشللد اقتصللادی
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بررسی اثر آموزش بر انتشار دی اکسید کربن در ایران با بررسی منحنی...
میشود Zhu .و همکاران در سال  2197بلا اسلتفاده از

 Dongو همکاران در سال  2198با اسلتفاده از شلواهد

شواهد آماری کشورهای عضلو  ASEAN-5و رهیافلت

آماری71اسلتان بلرای دوره زملانی 9111-2194نشلان

رگرسیون چندک نشان میدهند که در چندکهای بالا،

میدهند پیشرفت تکنوللوژی و شهرنشلینی اثلر منفلی

مصرف انرژی اثر مثبت و رشد اقتصادی و جمعیلت اثلر

ومعناداری بر شدت انتشار آلایندههادارند ،طوری کله بلا

منفی و معنادار بر انتشلار کلربن دارد و در چنلدکهای

افزایش در شدت انتشار آلایندهها ،اثلر منفلی پیشلرفت

پایین رشد جمعیلت اثلر مثبلت بلر انتشلار کلربن دارد.

تکنولوژی ابتدا کاهش ،سلپس افلزایش ،املا اثلر منفلی

 Cherniو  Jouiniدر سال  2193با استفاده از رهیافت

شهرنشللینی ابتللدا افللزایش و سللپس کللاهش مییابللد.

 ARDLدر کشور تانزانیا نشان میدهد که علیتلی یلک

 Balaguerو  Cantavellaدر سال  2198با استفاده از

طرفه بین تولید ناخلالص داخللی و انتشلار دی اکسلید

رهیافت  ARDLو شواهد آماری کشلور اسلترالیا بلرای

کللربن وجللود دارد Lin .و  Omojuدر سللال  2193بللا

دوره زمانی  9171-2194نشلان میدهنلد کله توسلعه

کللاربرد روش همانباشللتگی پانللل و  FMOLSنشللان

آموزش ،افزایش سطح انتشار دی اکسید سرانه ناشلی از

میدهند کله شهرنشلینی و سلرمایه گلذاری خصوصلی

رشد اقتصلادی را کلاهش میدهلد Umaroh .در سلال

باعث توسعه سیسلتم حملل و نقلل و بنلابراین کلاهش

 2191بللرای کشللور انللدونزی در دوره زمللانی -2197

انتشار دی اکسید کربن در بخش حمل و نقل میشلود،

 9132نشان میدهند کله آملوزش در کوتاهملدت ابتلدا

اما افزایش در جمعیت و درآمد باعث افزایش انتشار دی

باعث افزایش انتشار دی اکسلید کلربن و سلپس باعلث

اکسلید کلربن در بخلش حملل و نقلل میشلود He.و

کاهش آن میشود ،اما ایلن رابطله در بلندملدت برقلرار

همکاران در سال  2193در مطالعهای برای چلین بلرای

نیست Wasti and Zaidi.در سال  2121با اسلتفاده از

دوره زمانی  9117تا  2197در  21اسلتان چلین نشلان

شواهد آماری کشلور کویلت بلرای دوره زملانی -2193

میدهنلد کله اثلر شهرنشلینی بلر انتشلار آلاینلدهها در

 9139نشان میدهند که نوعی علیت یک طرفه از رشلد

سطوح مختل توسعه تغییر میکند و اثر شهرنشینی در

اقتصادی به سمت انتشار دی اکسید کلربن وجلود دارد.

استانهای با سطح توسعه یافتگی بالا بیش از استانهای

 Gorus and Aydinدر سللال  2191بللا اسللتفاده از

با سطح توسعه یافتگی پایین اسلت Wang .و همکلاران

شللواهد آمللاری کشللورهای منللا در دوره 9137-2194

در سال  2198عوامل موثر بر انتشار دی اکسید کربن را

نشان میدهند که علیتی بین رشلد اقتصلادی و انتشلار

در استانهای چلین بلا اسلتفاده از رهیافلت رگرسلیون

دی اکسید کربن وجود ندارد املا علیتلی یلک طرفله از

وزنی جغرافیایی برای سالهای  2199 ،2118 ،2117و

مصرف انرژی به انتشار دی اکسید کلربن در کوتاهملدت

 2197مورد بررسی قرار میدهنلد ،نتلایج مطالعله آنهلا

وجود دارد.

نشان میدهد که شهرنشینی مهلمتلرین عاملل افلزایش

 .2مواد و روشها

انتشار دی اکسید کربن است همچنین شدت انرژی اثلر
مثبت و معناداری را بر انتشلار دی اکسلید کلربن دارد.

برای بررسی اثر آموزش بر انتشار دی اکسید کربن از
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مللدل مطالعلله  Balaguerو )2198( Cantavella

آزمون خودهمبستگی ولدریج استفاده میشلود .فرضلیه

استفاده میشود که به صورت رابطه  9است:

صفر آزمون ناهمسانی واریلانس برابلر بلودن واریلانس و

lco2it=0+1urbanit+2eiit+3lgdpit+4lgdp2it
+5eduit+6edu2it+it
در رابطلله  lco2 ،9لگللاریتم انتشللار دی اکسللید کللربن

فرضللیه صللفر آزمللون خللود همبسللتگی عللدش وجللود

سرانه استان  iدر دوره زمانی  urban ،tنرر شهرنشلینی
برابر با نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت هر استان،
 eiشدت انرژی برابر با نسبت مصرف انرژی به تولید هلر
اسللتان lgdp ،لگللاریتم تولیللد ناخللالص داخلللی واقعللی
سرانه edu ،نسبت مخارج آموزشلی بله تولیلد ناخلالص
داخلی هر استان lgdp2 ،و  edu2مجذور لگاریتم تولید
و مخارج آموزشی است .برای برآورد مدل  9از رهیافلت

خودهمبسللتگی اسللت .در صللورتی کلله فرضللیه صللفر
آزمونهای ذکر شده ،رد شود از رویکلرد  GLSاسلتفاده
میشود .با توجله بله اینکله متغیرهلای تولیلد ناخلالص
داخلی و انتشار دی اکسید کربن بله صلورت لگلاریتمی
است ،لذا برای استخراج منحنی کوزنتس به صورت زیلر
عمل میشود ):)Zhang et al ., 2019

()2

اگر از دو طرف رابطه  ،2دیفرانسلیل گرفتله شلود ،خلواهیم
داشت)7( :

دادههای پانل اسلتفاده میشلود .در ایلن روش ابتلدا بلا
استفاده از آزمون  Fلیمر به بررسی تلرجیح بلین ملدل
ترکیبی و مدل اثرات ثابت پرداختله میشلود .در ملدل
ترکیبی نلاهمگنی بلین اسلتانها وجلود نلدارد و تملاش
استانها یکسلان در نظلر گرفتله میشلوند .سلپس در

در نقطلله بازگشللت محنللی کللوزنتس

اسللت،

بنابراین باید رابطه  7به صورتی منظم شود که عبارت سلمت
چپ به صورت

باشد .بنابراین خواهیم داشت)2( :

صورت رد فرضیه صفر مبنی بر عدش وجود نلاهمگنی در
ساختار دادهها ،از آزملون هاسلمن بلرای انتخلا بلین
استفاده از روش اثرات ثابت و اثلرات تصلادفی اسلتفاده
میشود ،در صورت رد فرضلیه صلفر آزملون هاسلمن از
روش اثللرات ثابللت بلله جللای اثللرات تصللادفی اسللتفاده
میشود .در مدل اثرات ثابت نلاهمگنی بلین مقلاطع در
جز علرض از مبلدا قلرار دارد ،در حلالی کله در اثلرات
تصادفی ناهمگنی در جز خطا قلرار دارد .در نهایلت در
صورتی که مدل به صورت اثرات ثابت تخمین زده شود،
از آزمونهای خود همبستگی و ناهمسانی واریانس برای
تعیین دقت مدل انتخابی اسلتفاده میشلود ،در هملین
رابطه از آزمون واریانس ناهمسانی واللد تعلدیل یافتله و

منحنی محیط زیستی کوزنتس در صلورتی قابلل تاییلد
است که مقدار ضرایب و به ترتیب مثبت و منفی
باشد ،منحنی رابطه بین انتشار دی اکسید کربن و تولید
ناخالص داخلی دارای نقطه برگشت خواهد بود.
.1-2تحلیل و گردآوری دادهها
شواهد حاصل از اندازهگیری انتشار دی اکسید کلربن در
نمودار  2نشان میدهلد کله سلرانه انتشلار دی اکسلید
کربن در استانهای ایلران بسلیار نلاهمگن بلوده اسلت،
طوری که استان بوشهر به طور متوسلط در طلول دوره
زمللانی  9787-9714دارای بیشللترین انتشللار سللرانه
معادل  71/43تن به ازای هر نفر و اسلتان کهگیلویله و
بللویر احمللد دارای کمتللرین انتشللار دی اکسللید کللربن
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معادل  2/79تن بله ازای هلر نفلر اسلت .تمرکلز باللای

داخلی به قیمت ثابت سال  9711و سرانه در نملودار 7

فعالیتهای دارای انلرژی بلری باللا در بوشلهر از جملله

نشان میدهد که استان خوزستان دارای بیشترین تولید

مهمترین دلایل بالا بودن انتشار دی اکسید کربن اسلت.

ناخالص واقعی و سرانه معادل با  227میلیون ریال است

همچنین بررسی شواهد آماری نسبت مخلارج آموزشلی

و اسللتان سیسللتان و بلوچسللتان دارای کمتللرین مقللدار

به تولید ناخالص داخلی به عنوان معیلاری از تحصلیلات

معادل بلا  27/8میلیلون ریلال بله ازای هلر نفلر اسلت.

در نمللودار  2نشللان میدهللد کلله اسللتان سیسللتان

بررسی همبستگی بین انتشار دی اکسید کربن و تولیلد

بلوچستان دارای بیشترین نسبت مخارج آموزشی معادل

در استانهای ایران بله طلور کللی نشلان میدهلد کله

با  91درصد اسلت و اسلتان خوزسلتان دارای کمتلرین

استانهای دارای مقادیر بالای انتشار بله طلور متناسلب

مقدار معادل با  9/73درصد اسلت .در واقلع اسلتانهای

دارای مقادیر بالای تولید ناخالص داخلی هستند طلوری

دارای مقدار بالاتر انتشار دی اکسید کربن دارای مقلادیر

که ضریب همبستگی بین تولید ناخالص داخلی و انتشار

کمتری از نسبت مخارج آموزشلی هسلتند ،طلوری کله

دی اکسید کربن مثبت و برابلر بلا  1/72اسلت .شلواهد

ضریب همبستگی بلین مخلارج آموزشلی و انتشلار دی

متغیرهای ملورد اسلتفاده بلرای دوره زملانی  9787تلا

اکسید کربن منفی و معادل با  -1/72است .بنلابراین بلر

 9714در جدول 9نشان میدهد که میلزان انتشلار دی

اساس شواهد آماری صرف مخارج آموزشی میتوانلد بله

اکسید کربن سرانه از مقدار  7/49تن به ازای هر نفلر در

مصرف انرژی خانوارهلا

سال  9787به مقدار  8/73تن به ازای هر نفلر در سلال

به عنوان یکی از مهمترین مصرفکنندگان بخش انلرژی

 9714افزایش یافته است و سال  9717دارای بیشترین

کشور مطرح باشلد .تولیلد ناخلالص یکلی از مهلمتلرین

مقدار متوسط انتشار دی اکسید کلربن سلرانه برابلر بلا

عوامللل افللزایش در مصللرف انللرژی و بنللابراین انتشللار

 8/79تن به ازای هر نفر است.

عنوان عاملی برای بهبود فرهن

آلایندهها است .شواهد برای اندازهگیری تولیلد ناخلالص
27
21
97
91
7

کهگیلویه و بویراحمد

کرمانشاه

کرمان

کردستان

قم

قزوین

فارس

سیستان و بلوچستان

سمنان

زنجان

خوزستان

خراسان شمالی

خراسان رضوی

خراسان جنوبی

چهارمحال و بختیاری

تهران

بوشهر

ای ش

اصفهان

اردبیل

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی
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1
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گلستان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

کرمان

قم

کردستان

قزوین

فارس

سیستان و بلوچستان

سمنان

زنجان

خوزستان

خراسان شمالی

خراسان رضوی

خراسان جنوبی

چهارمحال و بختیاری

تهران

ای ش

بوشهر

اصفهان

اردبیل

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

271
211
971
911
71
1

نمودار  -3تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه (سرانه میلیون ریال به قیمت پایه )13۳۱

شواهد برای عکس بهرهوری انرژی نشان میدهد کله در

حسا های ملی محاسبه نمیشوند بنابراین ارزش تولید

سال  9787شدت مصرف انرژی به طلور متوسلط بلرای

ناخللالص داخلللی کمتللر از حللد بللرآورد شللده اسللت و

استانها برابلر بلا  1/247بشلکه معلادل نفلت خلاش بله

همچنین قاچاق سوخت در این مناطق نیز بالاتر اسلت و

میلیون ریال اسلت و ایلن شلاخص در سلال  9714بله

دلیلی بر بالا بودن مصرف انرژی اسلت .بنلابراین از یلک

مقدار  1/287بشکه معادل نفت خلاش بله میلیلون ریلال

طرف انرژی مصرفی بالاتر است و از طرفی دیگلر تولیلد

افزایش یافته است و تغییرات به ایلن مفهلوش اسلت کله

کمتر از حد برآورد شده است و این موارد باعث افلزایش

بهرهوری انرژی در اقتصاد ایران کاهش یافتله اسلت ،در

شدت انرژی میشوند .بله طلور کللی شلدت انلرژی در

سطح استانی ،میزان شلدت انلرژی در اسلتان خراسلان

استانهای ایران بسیار نلاهمگون اسلت و ایلن ناشلی از

شمالی و سیستان و بلوچسلتان در بیشلترین مقلدار بله

ویژگیهای متفاوتی است کله در اسلتانها وجلود دارد.

ترتیب برابر با  1/498و 1/711اسلت املا در اسلتانهای

بررسی نسبت شهرنشینی در اقتصلاد ایلران ،دلاللت بلر

کهگیلویه و بویراحمد و ایلاش به ترتیب در کمترین مقدار

افللزایش نسللبت شهرنشللینی دارد .در واقللع نسللبت

برابللر بللا  1/147و 1/188بشللکه معللادل نفللت خللاش بلله

شهرنشینی در سال  9787برابر با  72/72درصلد و ایلن

میلیون ریال است .باللا بلودن شلدت انلرژی در اسلتان

نسللبت در سللال  9714برابللر بللا  73/17درصللد اسللت.

خراسان شمالی و سیسلتان و بلوچسلتان ناشلی از ایلن

افللزایش شهرنشللینی همللراه بللا افللزایش در انتشللار دی

است که در این استان فعالیتهای زیرزمینی بله نسلبت

اکسللید کللربن نشللان دهنللده اهمیللت شهرنشللینی در

بیشتر است و چون ایلن فعالیتهلا بله طلور رسلمی در

تغییرات انتشار دی اکسیدکربن است .تغییرات تولید

جدول  -1تغییرات متغیرهای تحقیق در دوره ( 1331-13۳1منبع :ترازنامه انرژی و مرکز آمار ایران)
انتشار ( Co2تن)
شدت انرژی(بشکه معادل نفت خاش
به میلیون ریال)
تولید واقعی سرانه (میلیون ریال سرانه)

آموزش(مخارج آموزشی به تولید
ناخالص داخلی (درصد)
شهرنشینی(جمعیت شهرنشین به
کل جمعیت (درصد)

9787
7/49

9787
3/9

9783
3/79

9788
3/71

9781
3/73

9711
3/87

9719
3/87

9712
3/37

9717
8/79

9714
8/73

1/247

1/27

1/274

1/23

1/27

1/277

1/277

1/237

1/287

1/737

71/9

32/7

73/4

74/9

39/7

89/9

82/9

82/7

37/7

77/8

3/7

7/1

7/1

7/3

7/8

7/2

4/4

7/7

4/9

4/1

72/72

77/7

77/13

74/77

77/28

77/17

77/47

77/83

73/23

73/17
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ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت سال  9711نشلان

متغیرها رد شده است چرا که آماره آزمون برابر با

میدهد که ایلن متغیلر در سلال  9787برابلر بلا 71/9

 -4/93است که دارای مقدار احتمال 1/11است بنابراین

میلیون ریال است و در سال  9714مقدار تولید ناخالص

نوعی هم انباشتگی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد.

داخلی سرانه به مقدار  8/77میلیون ریال کلاهش یافتله

گاش بعدی ،آزمون وجود اثرات ناهمگن بین استانها

است .تغییرات نسبت مخارج آموزشی به تولید ناخلالص

است و با استفاده از آزمون  Fلیمر به این سوال پاسخ

داخلی نشان میدهد که سهم آموزش در تولید ناخلالص

داده میشود که آیا ناهمگنی لازش برای کاربرد رهیافت

از  3/7درصد در سلال  9787بله مقلدار  4/1درصلد در

دادههای پانل در شواهد آماری وجود دارد ،آماره  Fدر

سال  9714کاهش یافته است.

جدول 7نشان میدهد که فرضیه صفر مبتنی بر همگن

 .3نتایج

بودن استانها در سطح خطای یک درصد رد شده است.
بنابراین باید از روش دادههای پانل استفاده نمود .مرحله

دادههای مورد استفاده شامل  71استان برای دوره

بعد در تحلیل دادههای پانل انتخا

زمانی  9787تا  9714است .بر همین اساس یکی از

بین اثرات ثابت

(ناهمگنی موجود در عرض از مبدا) و اثرات تصادفی

الزامات اصلی برای کاربرد دادههای سری زمانی و پانل

(ناهمگنی در جز خطا) مطرح است به همین دلیل از

بررسی وجود مانایی و بردار همانباشتگی بین متغیرها

آزمون هاسمن استفاده میشود ،فرضیه صفر هاسمن

است .شواهد نشان میدهد که کل دادههای تحقیق با

مبنی بر اثرات تصادفی غیرقابل رد است و روش اثرات

یک تفاضل مانا هستند ،چرا که دادهها به صورت واقعی

تصادفی بر اثرات ثابت ترجیح دارد .در نهایت با توجه به

و سرانه محاسبه و دارای روندی همواری هستند.
همچنین شواهد حاصل از آزمون هم انباشتگی کائو
نشان میدهد که فرضیه صفر عدش هم انباشتگی بین

جدول  -2آزمون مانایی دادهها

انتشار Co2

شدت انرژی
تولید واقعی سرانه
آموزش
شهرنشینی

آزمون در سطح
ایم ،پسران ،شین
لوین-لین چو
-7/7
-9/7
()1/11
()1/174
7/92
7/27
()1/18
()1/11
-1/37
-4/17
()1/27
()1/11
-4/7
-1/71
()1/11
()1/23
-7/81
-7/37
()1/11
()1/11

آزمون با یک تفاضل
ایم ،پسران ،شین
لوین-لین چو
-4/73
()1/11
-7/72
-7/29
()1/11
()1/11
-7/74
()1/11
-2/82
()1/11

جدول -3آزمون  Fلیمر و هاسمن ( یافتههای تحقیق)
آماره کائو
-4/93
()1/11

آماره  Fلیمر
849/27
()1/11

آزمون هاسمن
9/77
()1/111
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اینکه مدل به صورت اثرات تصلادفی تخملین زده شلده

دی اکسید کربن افزایش نمییابد بلکه بعد از آسلتانهای

است ،نیاز به آزمونهای خلود همبسلتگی و ناهمسلانی

از رشد اقتصلادی ،معیارهلای کیفلی رشلد اقتصلادی از

واریانس مرتفع میشود .اثر تولید واقعی سرانه بر انتشلار

قبیل آلودگی کمتر بر معیارهای کملی رشلد اقتصلادی

دی اکسید کربن سرانه از نظلر علاملت مثبلت و از نظلر

غلبه و بنابراین میزان انتشار آلاینلدهها کلاهش مییابلد.

آماری معنادار است ،به همین دلیل هر چه میزان رشلد

براساس رابطه

 ،مقدار تولیلدی کله در

اقتصادی در اقتصاد افزایش یابد ،نیاز به نهاده انرژی بله

آن منحنی کوزنتس دارای نقطه برگشت است ،برابلر بلا

عنوان یکی از نهادههای تولید افزایش مییابد .طوری که

 44/78میلیون ریال سرانه واقعی است .بنابراین منحنی

با افزایش یک درصد در تولید ،میزان انتشار دی اکسلید

کوزنتس براساس ضرایب برآوردی بله صلورت نملودار4

کربن به اندازه  9/2درصد افزایش مییابلد .در واقلع هلر

است که تایید کننده نوعی رابطه غیرخطی بلین انتشلار

چه تولید در اقتصاد افزایش یابد ،از یک طلرف نیلاز بله

دی اکسید کربن و تولید واقعی سلرانه اسلت .تحلیلهلا

سیستم حملل و نقلل بلرای انتقلال نهلاده و سلتاندهها

برای سطوح درآمدی متعلدد نشلان میدهلد کله بلرای

افزایش مییابد و از طرف دیگر ،با افزایش تولید سرانه و

درآمدهای پایینتر از  ،44/78منحنی محیط زیستی بله

سطح رفاه جامعه ،میزان استفاده از وسایل حمل و نقلل

صورت خطی است و برای درآمدهای بالاتر از  44/78بله

شخصللی افللزایش و بنللابراین در هللر دو مللورد انتشللار

صورت غیرخطی است.

آلایندهها افزایش مییابد .اثر مجذور تولید بر انتشار دی
اکسللید کللربن منفللی و از نظللر آمللاری معنللادار اسللت،
بنابراین با افزایش تولید در اقتصاد به طور مداوش انتشلار
جدول  -1برآورد مدل با استفاده از  ( GLSیافتههای تحقیق)
تولید

مجذور تولید

شهرنشینی

شدت انرژی

آموزش

مجذور آموزش

عرض از مبدا

ضریب

9/2

-1/978

1/1117

9/14

-9/17

7/78

9/43

آماره P

1/11

1/12

1/11

1/11

1/173

()1/17

()1/11

آماره Z

4/24

-2/72

7/4

27/74

-9/87

9/17

4/77

تولید ناخالص داخلی واقعی

کربن

14 994

34

74

49

77

21

27

93

99

7

انتشار دی اکسید

41
21
11

نمودار  -1منحنی محیط زیستی کوزنتس

در رابطه با سایر متغیرهای تحقیق با افزایش یک درصد

تولید شده به اندازه  9/14درصد افزایش مییابلد .ایلن

در شدت انرژی مصرفی ،میزان انتشار دی اکسید کلربن

میزان افزایش در دی اکسید کربن تولید شده ،ناشلی از
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بررسی اثر آموزش بر انتشار دی اکسید کربن در ایران با بررسی منحنی...
ناکارآمدی تولید در اقتصاد و عدش استفاده از تکنوللوژی

مجذور نشان میدهد که اثر مخارج آموزشی بلر انتشلار

برتر در بخش تولید است .در نهایت شهرنشینی و اثر آن

دی اکسید کربن تا سطحی از مخارج آموزشی کاهشی و

بر انتشار دی اکسید کربن دارای دلالتهای مفیلدی بلر

بعد از مقدار آستانه ،اثر مخارج آموزشلی بلر انتشلار دی

ساختار شهری و زیرساختهای شهری است.

اکسید کربن افزایشی خواهد بود .در واقع تلا زملانی کله

شواهد نشان میدهد که اثر شهرنشلینی بلر انتشلار دی

افزایش در مخارج آموزشی به واسطه سطح درآمد باللاتر

اکسید کربن مثبت و از نظر آماری معنادار است .به ایلن

منجر به افزایش در تقاضلای امکانلات دارای انرژیبلری

صورت که با افزایش یک درصد در شهرنشلینی ،میلزان

بالا نشود ،اثر مخارج آموزشی بر انتشار دی اکسید کربن

انتشار دی اکسید کربن به اندازه  1/111درصد افلزایش

کاهنده خواهد بود ،چرا که ایجلاد فرهنل

مطللو بلر

مییابد .اثر مثبت شهرنشینی بر انتشار دی اکسید کربن

دسترسی به امکانات بیشتر غالب اسلت .املا زملانی کله

دلالللت بللر ناکارآمللدی زیرسللاختهای شللهری دارد .بللر

افزایش در مخارج آموزشی منجر بله افلزایش در سلطح

اساس نظریه تراکم شهری هر چه زیرساخت شلهری در

درآمد و طبقله اجتملاعی افلراد شلود ،میلزان تقاضلای

وضعیت مناسبی نباشند ،به ازای افزایش یک درصلد در

امکانات دارای انرژی بری باللا افلزایش یافتله و بله ایلن

شهرنشینی ،میزان انتشار  CO2بیشتر افلزایش مییابلد.

واسطه میزان انتشار دی اکسید کربن افلزایش مییابلد.

مثبت بودن بودن اثر شهرنشنی بر انتشار  CO2تاییلدی

در واقع اثر کاهنده مخارج آموزشی از دو نگلاه عرضله و

بر ایلن فرضلیه اسلت کله سلاختار شلهری در ایلران از

تقاضا قابل بررسی است ،با افلزایش در آملوزش ،میلزان

وضعیت مطلوبی برخوردار نیست .هر چه زیرساختهای

نوآوری و ایجاد تکنولوژیهای نوین تولیلدی در اقتصلاد

شللهری از وضللعیت مطلللوبی برخللوردار باشللند ،امکللان

افزایش مییابد و همچنلین در سلمت تقاضلای اقتصلاد

استفاده از صرفه مقیاس با افزایش جمعیت فراهم شلده

نوعی فرهن

مطلو مصرف انرژی شکل میگیلرد کله

و انتشار دی اکسید کربن کاهش مییابد .صرفه مقیلاس

موجبات کاهش انتشار دی اکسید کربن میشود.

به این معناست که با افزایش جمعیت زمینه اسلتفاده از

 .4بحث و نتیجهگیری

وسایل حمل و نقل عمومی فراهم میشود و انتشلار دی
اکسید کربن کاهش مییابد.
بررسی اثر آموزش بر انتشار دی اکسید کربن در جلدول
( )4منفی و در سطح خطای  91معنادار است .بنلابراین
با افزایش در سهم مخلارج آملوزش ،میلزان انتشلار دی
اکسید کربن به طور معناداری کاهش مییابد .در واقع با
افزایش در مخارج آموزشی ،میزان آگاهی و دانش نسبت
به آثار زیانبار آلودگی افزایش مییابد و این مورد باعلث
میشود میزان استفاده بهینه از انرژی افزایش یابلد .اثلر

برای افزایش در رشد اقتصادی ،مصرف انرژی و متناسب
با آن انتشار دی اکسید کربن افزایش مییابد ،بر هملین
اساس در جهت دستیابی به اهداف رشد اقتصادی بالاتر،
مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن اجتنلا ناپلذیر
است .بر همین اساس کاهش انتشار دی اکسید کربن به
ازای سطح ثابتی از تولید ضروری به نظر میرسد .نتلایج
برآوردها نشان میدهد که شدت انرژی در سلازگاری بلا
مطالعلللللات  Wangو همکلللللاران (Afzali ،)2198
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) نشلان میدهنلد کلله2198( Cantavella  وBalaguer

)2193(  و همکللارانPanahi ) و2193( Majed, و

 اثر مثبت رشد اقتصادی را بر انتشار دی اکسید،آموزش

 شهرنشلینی.باعث افزایش انتشار دی اکسید کربن دارد

، بنلابراین براسلاس برآوردهلا.کربن را کلاهش میدهلد

 و همکللارانWang در سللازگاری بللا نتللایج مطالعللات

بهبود سطح تکنولوژی تولید برای کاهش اثلر تولیلد بلر

) و در تضللاد بللا2193(  و همکللارانPanahi ) و2198(

انتشللار دی اکسللید کللربن در بخشهللای دارای ارزش

) و2198(  و همکللللارانDong نتللللایج مطالعللللات

 علاوه بر این بهبود،افزوده بالا مهم و دارای اهمیت است

) اثلللر مثبلللت و2193(  و همکلللارانHeydarzadeh

زیرساختهای شهری به صورت سیسلتم حملل و نقلل

 اثلر تولیلد.معناداری را بر انتشار دی اکسید کلربن دارد

عمللومی کارآمللد و ارائلله سیاسللتهایی بللرای افللزایش

Lin بر انتشار دی اکسیدکربن در سازگاری با مطالعلات

استفاده از این سیسلتم در جهلت برخلورداری از صلرفه

 و همکللللللللارانHeydarzadeh ،)2193( Omoju و

مقیاس شهری گامی مهم برای کاهش انتشلار آلاینلدهها

) و در تضللاد بللا2197(  و همکللارانPanahi ) و2197(

 در نهایت ارائه سیستم آموزشی باکیفیلت و موللد.است

) مثبللت و2197(  و همکللارانZhu نتللایج مطالعللات

در بخشهای دارای ارزش افزوده و متناسب با نیاز تولید

 در نهایت اثر آموزش و مجذور آموزش بلر.معنادار است

میتواند نقش بسزایی را در کلاهش انتشلار دی اکسلید

انتشار دی اکسید کربن به ترتیب منفی و مثبت معنادار

.کربن داشته باشد

 این در حالی است کله. درصد است91 در سطح خطای
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