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چكیده
پژوهش حاضر با تکيه بر نظريه هاي اقتصادي و با استفاده از روش داده هاي تلفيقي ،شواهد
تجربي آلودگي محيط زيست و رشد اقتصادي کشورهاي منتخب را بررسي مي کند .براي اين
منظور ،فرضيه زيست محيطي کوزنتس ،با استفاده از داده هاي  77کشور در دوره زماني -7112
 0112و با لحاظ آلودگي آب (نياز بيو شيميايي اکسيژن آب) به عنوان شاخص آلودگي و توليد
ناخالص داخلي سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادي  ،مورد بررسي قرار مي گيرد .همچنين
شاخص توسعه انساني تعديل شده که شامل متغيرهاي اجتماعي بسياري از قبيل سالمت ،حقوق
سياسي ،آزادي هاي مدني ،نسبت ثبت نام و نسبت سواد بزرگساالن مي باشد و نيز سهم ارزش
افزوده بخش صنعت از توليد نا خالص داخلي ،تراکم جمعيت و درجه باز بودن اقتصاد متغيرهاي
ديگري هستند که در قالب اين فرضيه مورد بررسي قرار مي گيرند .نتايج بررسي  ،نشان دهنده يک
رابطه  Uمعکوس ميان آلودگي و رشد اقتصادي مي باشد که تاييد کننده فرضيه زيست محيطي
کوزنتس مي باشد .با توجه به نقطه بازگشت منحني زيست محيطي کوزنتس مي توان نتيجه گرفت
که کشورهاي توسعه يافته در شاخه نزولي منحني و کشورهاي کمتر توسعه يافته در شاخه صعودي
منحني کوزنتس قرار دارند .همچنين بر اساس نتايج بدست آمده ،آلودگي محيط زيست يک رابطه
منفي با شاخص توسعه انساني و درجه باز بودن اقتصاد دارد و از طرفي داراي رابطه مثبت با ارزش
افزوده بخش صنعت مي باشد.
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 -1مقدمه
کره زمين را محيطي آبي به نام هيدروسفر( 0کرره ي آب) پوشرانده اسرت .هيدروسرفر
شامل اقيانوس ها ،درياها و همه ي منابع آبي ديگر است .آب ،محل ظهور و شرکل گيرري
زيست و خون حياتي تمام ارگانيسم هاي زنده ي بر روي زمين اسرت کره بره طرور کلري
مکانيسم پيچيده ي حيات ،بدون آب و به ويژه آب شيرين ممکرن نخواهرد برود .هرر روز
بيش از  72هزار نفر در اثر مديريت ناصحيح آب ،جان خود را از دست مري دهنرد .تقريبرا
دو سوم جمعيت جهان ار فقدان آب بهداشتي رنج مي برند ،بيماريهراي عفروني هرر سراله
حدود  4/2ميليون کودک کمتر از  2سال را از پاي در مي آورد ،با اين حرال ،فقرط قسرمت
اندکي از آب هاي سياره ي ما قابل استفاده است 12/7 .درصد آب هراي کرره ي زمرين را
آب هاي شور اقيانوس ها و درياها تشکيل مي دهد و آب شيرين و قابل شرب بسريار کرم
است .اما با اين حال ،مشکل اصلي اين جاست که از همين منابع آب نيز استفاده ي درست
صورت نمي گيرد و با توجه به افزايش سريع جمعيت و کمبود منابع آب ،انسان ها با آلوده
ساختن منابع آب ،حيات خويش را به صورت جردي تهديرد کررده انرد .ورود مرواد زايرد
صنعتي  ،کشاورزي  ،شيميايي و مسموم کننده به منابع آبري  ،آلرودگي آب را باعرد شرده
است(فيروزي.)0334 ،
منظور از آلودگي آب ،آلودگي شيميايي ،ميکروبي و آلودگي با مرواد زايرد آب دريا ره
ها ،رودخانه ها ،اقيانوس ها و آبهاي زيرزميني است .هنگامي که آلودگي ها به طور مستقيم
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يا غير مستقيم بدون تصفيه از مواد ترکيبري مضرر در آبهرا تخليره مري شروند ،آبهرا آلروده
ميشوند .آلودگي آبها بر گياهان و ارگانيستم هاي زنده ي درون اين آبهرا اثرر مريگذارنرد.
تقريبا در همه موارد ،اين اثرات عالوه بر گونه هاي منفررد و جمعري ،گرروه هراي زيسرتي
طبيعي را نيز تخريب ميکند.
آالينده هاي خاصي که سربب آلرودگي آب مري شروند شرامل طيری وسريعي از مرواد
شيميايي ،بيماريزا ها و تغييرات حسي و فيزيکي از قبيل افزايش دما و تغيير رنگ هستند .با
اينکه بسياري از مواد شيميايي که در آب تنظيم مي شوند به صورت طبيعري وجرود دارنرد
(کلسيم ... ،سديم ،آهن ،منيزيم و غيره) اما غلظت آنهاست که تعيين مي کند که کدام مراده
1

. Hydrosphere
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جزء طبيعي آب است و کدام آالينده مي باشد .غلظت هاي باالي يک جزء طبيعي آب مري
تواند اثرات نامطلوبي بر زندگي گياهان و جانوران ساکن در آب داشته باشد .يزهايي کره
اکسيژن آب را مصرف مي کنند ممکن است مواد طبيعي از قبيل گياهان (برگ ها يرا علری
ها) بوده يا مواد شيميايي ساخته دست بشر باشند .بعضي مواد طبيعي يا ساخته بشر ممکرن
است سبب ايجاد کدروت در آب شده و با جلوگيري ار نفوذ نرور رشرد گياهران را مخترل
کنند و يا در آبشش بعضي از گونه هاي ماهي هرا رسروب کنرد ( آژانرس آلرودگي محريط
زيست آمريکا.0)7112 ،
همزمان با اينکه هدف بسياري از سياستهاي اقتصادي دستيابي به سطح رشرد اقتصرادي
باالتر مي باشد مخاطرات زيست محيطي ناشي از فعاليتهاي اقتصادي به يک موضوع بحرد
برانگيز تبديل شده است .از آن جايي که محريط زيسرت و منرابع طبيعري ترامين کننرده ي
بسياري از نهاده هاي توليد هستند و فرآيند توليد عالوه بر خروجي هاي مطلوب(کاالهراي
مصرفي) ،خروجي هاي غير مطلوب(آالينده هاي محريط زيسرت) نيرز بره همرراه دارد .در
صورتي که ميزان اين خروجي ها کنترل نشود و نامناسب باشد ،ضرر حاصرل از خروجري
هاي نامطلوب بيشتر از منافع توليدات مطلوب خواهد بود؛ به نحوي که هزينه هراي ناشري
از صدمات وارد شده به محيط زيست ،خسارات جبران ناپذيري را ايجاد مي کند و توسعه
پايدار را با مخاطره ي جدي مواجه مي سازد.
در اين پژوهش سعي مي شود که رابطه ميان آلودگي محيط زيست و رشد اقتصرادي و
توسعه انساني در قالب فرضيه زيست محيطي کوزنتس مورد بررسي قررار گيررد .شراخص
شاخص اصلي آلودگي آب شهري و صنعتي مطرح مي شود .آژانس آلودگي محيط زيسرت
آمريکا ( BOD )7113را به عنوان ميزان اکسيژني بيران مري کنرد کره براکتري هراي آب در
هنگام تجزيه ي زباله ها مصرف مي کنند .آلودگي بيش از حد منابع آبري ،اکسريژني را کره
آبزيان به آن نياز دارند ،تحليل مي برد .سطوح پايين اکسيژن حل شده درآب مي توانرد برر
سالمت آبزيان و اکوسيستم تاثير بگذارد .از آنجا که در اکثر مطالعات تجربري انجرام شرده،
انتشار دي اکسيد کربن به عنوان شاخص تخريب محيط زيست لحاظ شده و کمتر مطالعره
2

. Environmental Pollution Agency (EPA) of the USA
Biological Oxygen Demand
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مورد بررسي براي آلودگي زيست محيطي در تحقيق حاضر  7 BODمي باشد که به عنروان
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اي به آلودگي آب توجه کرده ،بنابراين ،هدف اين مطالعه بررسري تراثير رشرد اقتصرادي و
توسعه انساني بر آلودگي زيست محيطي آب شهري و صنعتي مري باشرد و در ايرن راسرتا
سعي مي شود که به سواالت زير پاسخ داده شود:
 )0آيا فرضيه منحني زيست محيطي کوزنتس برراي کشرورهاي مرورد بررسري صرادق
است؟
 )7در صورت صادق بودن فرصيه زيست محيطري کروزنتس برراي کشرورهاي مرورد
بررسي ،باز گشت منحني در ه مقداري از درآمد سرانه اتفاق مي افتد؟
 -2مبانی نظري
سيمون اسميت کوزنتس  0در مقاله مشهور خود برا عنروان رشرد اقتصرادي و نرابرابري
درآمد ،در سال  0122اين سوال را مطرح کرد که گونه نابرابري درآمد طي فراينرد رشرد
اقتصادي يک کشور تغيير مي کند .در سالهاي اخير اقتصاددانان محيط زيست تالش کرده
اند با استفاده از شاخص هاي اقتصادي به تشريح رابطه متقابل بين بهبود کيفيت يا تخريرب
محيط زيست و رشد اقتصادي بر پايه نظريه کوزنتس بپردازنرد .نتيجره ترالش آنهرا بره
کشی رابطه اي  Uشکل معکوس بين کيفيت محيط زيست و رشد اقتصرادي منجرر شرده
است که به دليل شباهت اين منحني با منحني پايه اي کوزنتس ،به منحني زيسرت محيطري
کوزنتس معروف گرديد .در محور افقي اين منحني ،درآمد سررانه و در محرور عمرودي آن
ميزان آلودگي نمايش داده مي شود .در مراحل اوليره ي رشرد ،آلرودگي برا نرخري کاهنرده
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افزايش مي يابد ،به اوج مي رسد و سپس با نرر فزاينرده اي کراهش مري يابرد .اوج ايرن
منحني را رسيدن به حالت " رشد غير مادي" مي گويند .بدين معني که از اوج منحنري بره
بعد ،اقتصاد در حال کاهش استفاده از مواد و انررژي در فراينرد توليرد اسرت (زارزوسرو و
بنگو يا  .)7113 ، 7در حقيقت پيام فرضيه زيست محيطي کوزنتس روشن اسرت ايرن کره
رشد اقتصادي هم علت آلودگي وهم درمان آن مي باشد  ،بنابراين رسيدن اقتصاد به مرحله
رشد غير مادي ،بيانگر تبديل شدن رشد اقتصادي به درماني براي مشکالت زيست محيطي
خواهد بود .امکان بهبود در کيفيت محيط زيست از طريق رشد اقتصادي( ،يرا الاقرل ثابرت
2

. Simon Smith Kuznets , 1955
Martinez – Zarzose & Bengochea – Morancho, 2003
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نگه داشتن کيفيت موجود آن) بخشي از مبحد توسعه ي پايردار کنفررانس جهراني محريط
زيست و توسعه  0سال  0132بود .بعد از آن  ،بانک جهراني  ،در گرزارش توسرعه جهراني
سال  0117اين ايده را شناخته شده تر کرد .در اين گزارش مي خوانيم" :در حرين افرزايش
درآمد (کشورها) منابع موجود براي سرمايه گذاري در بهبرود کيفيرت محريط زيسرت و در
نتيجه تقاضا براي آن افزايش مي يابد" .7
در مطالعه رابطه کيفيت محيط زيسرت و رشرد اقتصرادي اگرر رابطره اي بره شرکل

U

معکوس بدست آيد ،بدان معناست که بايد يک نقطه بازگشت در الگو وجود داشرته باشرد
(اکينز  .)0112، 3رسيدن به نقطه بازگشت براي يک کشور حاکي از آن است که آن کشرور
پس از اين در مسير نزولي تخريب محيط زيست قرار خواهد گرفت .بر اين اساس الگروي
عمومي براي بررسي اين رابطه مورد استفاده ي اکثر محققان قرار گرفته است ،الگوي ساده
تابع درجه  7است که فرم رياضي آن به شکل زير است:
)(1

که در معادله باال Y ،شاخص زيست محيطي X ،درآمد سرانه و منظور از  Zمتغيرهراي
ديگري است که بر آلودگي محيط زيست اثر مي گذارند .همچنين انديس  iبه کشور مرورد
نظر t ،به زمان α ،به ضريب ثابت و  βKبه ضريب  Kامين متغير اشاره دارد.
اگر

=0

2

+

1

باشد يعني هيچ رابطه اي بين  Xو  Yوجود ندارد .اگر

=0

2

0

>1

 β,باشد يک رابطه ي يکنواخت افزايش يا رابطه ي خطي بين  Xو  Yوجود دارد .اگر

β1 > 0 ,

يک رابطه  Uبرعکس ميان  Xو  Yوجود دارد که منظرور همران منحنري کروزنتس زيسرت
محيطي  EKCاست .اگر

>0

2

 β1 < 0 ,باشد يک رابطه ي  Uشکل ميان  Xو  Yوجرود

دارد(گورليک  .)7111 ، 4طبق اين الگو ،اگر رابطه ي  Uمعکوس بدست آيد ،برراي يرافتن
نقطه بازگشت ،مي توان مشتق نسبت بره  Xitرا مسراوي صرفر قررار داده و  Xitبحرانري را

2

. Word Commission on Environment and Development (WCED) , 1987
. IBRD , 1992
4
. Ekins , 1997
1
. Gurluk , 2009
3
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 β1 < 0 , = 0يک رابطه يکنواخت کاهشي بين  Xو  Yوجرود دارد.

اگرر< 0

2

2
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بدست آورد(آماده و همکاران  .)0331 ،بدين ترتيب مقردار بحرانري درآمرد بره فررم زيرر
خواهد بود:
()7
با توجه به الگوي درجه دوم معادله ، EKCنمودار آن به شکل زير است:

نمودار ( :)1منحنی زیست محیطی كوزنتس

 -3مروري بر مطالعات انجام شده
 – 1-3مطالعات خارجی
گروسمن و کروگر 0در سال  0110اولين مطالعه تجربي درباره  EKCرا انجام دادند .آن
ها در مطالعه اي به منظور ارزيابي اثرات زيسرت محيطري تجرارت آزاد آمريکراي شرمالي،
فصلنامه اقتصاد كاربردي  /سال سوم  /شماره یازدهم /زمستان 1391

توسط رابطه اي رگرسيوني ،ارتباط ميان آلودگي و رشد اقتصادي را بررسي کردند .در ايرن
مطالعه از متغير توليد ناخالص داخلي سرانه ،روند زماني و شاخص آلودگي همچون ميرزان
انتشار دي اکسيد گوگرد و ذرات معلق در هوا استفاده کرده اند .نتايج نشران داد کره رابطره
ميان توليد ناخالص داخلي سرانه و ميزان انتشار دي اکسيد گوگرد به صرورت  Uمعکروس
است .از آن پس تحقيقات بسياري روي انواع مختلری آلرودگي و در کشرورهاي مختلفري
انجام شد که به تاييد منحني کوزنتس منجر گرديد (سرلدن و سرانگ )0114( 7؛ آگرراس و

2.

Grossman and Krueger,1991
. Selden & Song, 1994
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اپمن )0111( 0؛ پانايوتيا )7111( 7؛ فريدي و گتزنر )7113( 3؛ فرانکل و رز )7112( 4
؛ النتز و فنگ  )7111( 2؛ ريچمند و کافمن )7111( 1؛ کوالس.)... , )7112( 2
ندين محقق بر پيدايش مباحد توسعه انساني در اقتصاد زيست محيطي تمرکز کررده
اند .آناند و سن )7111( 3سعي کردند اهميت توسعه انساني در همه ي جنبه هراي توسرعه
اقتصادي را توضيح دهند ،مثل ارزش خالص ،توسعه ي پايدار ،رشد مطلروب و ترجيهرات
زماني .رونيز )7111( 1معتقد است که رابطه اي قوي بين رشد اقتصرادي و توسرعه انسراني
وجود دارد .بعالوه رشد اقتصادي منابعي را فراهم مي کند کره امکران بهبرود در توسرعه ي
انساني پايدار را فراهم مي نمايد .جانگاتهاران و والرن زوال )7110( 01بيران مري کننرد کره
سرمايه گذاري در تحصيل و سالمت فرآيندي است که سرمايه انساني را ايجاد مي کند .جا
و مارتي  ،)7113( 00فرضيه ي کوزنتس را در مقياس جهاني و برراي  024کشرور در دوره
ي  0111 -0111مورد بررسي قرار داده اند .در اين مطالعه رتبره بنردي کشرور هرا از نظرر
شاخص توسعه انساني به جاي درآمد سرانه به عنوان شاخص توسعه يافتگي مورد اسرتفاده
قرار گرفته و يک رابطه ي درجه سوم به شکل  Nوارون نشان داده شده است .کوسرتانتيني
و ماني  ،)7113( 07به اين نتيجه رسيده اند که مسير توسعه پايدار اقتصادي با لحاظ ديدگاه
توسعه انساني فراهم مي شود و با نين ديدگاهي رشد اقتصرادي تراثير منفري برر کيفيرت
محيط زيست نخواهد داشت.
از سوي ديگر مطالعات اندکي در رابطه با آلودگي آب صورت گرفتره کره از آن جملره
مي توان به موارد زير اشاره کرد:

2
4

. Friedi & Getzner , 2003
. Frankel & Rose , 2005
6
. Lantz & Feng , 2006
6
. Richmond & Kaufman, 2006
7
. Culas, 2007
8
. Anand & Sen, 2000
9
. Ranis, 2000
10
. Gangadharan & Valenzuela, 2001
12
. Jha & Muethy , 2003
13
. Costantini & Monni , 2008
5
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. Agras & Chapman, 1999
. Panayotou, 1993
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شافيک و بنديوپادياد  )0117( 0با استفاده از شاخص هاي گوناگون زيسرت محيطري از
جمله آلودگي هواي شهري ،آلودگي آب ،آلودگي ته نشين شرده در حروزه رودخانره هرا و
آلودگي در اطراف رودخانه ها توسط فلزات سنگين ،مطالعه اي انجام دادند که تاييردي برر
فرضيه زيست محيطي کوزنتس بود .هالتز ايکين و سلدن  )0112( 7؛ بره کمرک داده هراي
تلفيقي  031کشور در دوره  0120 -0131رابطه  Uوارون بين رشرد اقتصرادي و آلرودگي
محيط زيست را اثبات کرده اند .پارگال و ويلر ( )0111در مطالعه اي نقش مقررات رسمي
در نشر آلودگي آب صنعتي را در سطح بنگاه در اندونزي مورد بررسي قررار دادنرد .نترايح
اين بررسي نشان مي دهد که آلودگي آب تابعي افزايشي از ميزان توليد و مالکيت دولتري و
تابعي کاهشي از بهره وري و مقرات زيسرت محيطري محلري (غيرر رسرمي) اسرت .هترين
وهمکاران  )7111( 3در مطالعه اي در زمينه آلودگي صنعتي آب در ندين کشور نتوانستند
شواهدي از تاييد منحني کوزنتس را بيابنرد .ليرو و همکراران  )7112( 4داده هراي زيسرت
محيطي استان

ين را با تمرکز بر روي آلودگي هوا ،آلودگي رودخانره هرا و آب هراي

ساحل دريا طي سال هاي  0131تا  7113مورد بررسي قرار دادند .نتايج اين مطالعره نشران
داد که آلودگي هاي منتج از توليد ،فرضيه زيست محيطي کوزنتس را تاييد مي کند .سانگ
و همکاران  )7113( 2در پژوهشي برآورد منحني کوزنتس را در ين مرورد بررسري قررار
دادند .در اين مطالعه از اطالعات  71استان ين برراي دوره زمراني  0132ترا  7112بهرره
گرفته شده است و سه منحني کوزنتس برآورد شده که به ترتيب رابطه ي بين درآمد سرانه
فصلنامه اقتصاد كاربردي  /سال سوم  /شماره یازدهم /زمستان 1391

(با توجه به توليد ناخالص داخلي) و آالينرده هراي سررانه (آلرودگي گراز ،آلرودگي آب و
پسماند هاي جامد) را نشان مي دهد و آزمون هم جمعي برا اسرتفاده از داده هراي تلفيقري
نشانگر يک رابطه ي بلند مدت بين سه نوع آالينده ي سررانه و توليرد نرا خرالص داخلري
سرانه بوده است .هم نين مقايسه ي تخمين زننرده حرداقل مربعرات معمرولي و تخمرين
زننده ي حداقل مربعات معمولي پويا نشان داد که تخمين هرم جمعري برا اسرتفاده از داده
هاي تلفيقي براي همه آالينده ها به جز پسماند هاي جامد مناسب بوده و در مورد هر سره
14

. Shafik & Bandyopadhay,1992
. Holtz-Eakin & Selden,1995
2
. Hettin et al , 2000
3
. Liu et al , 2007
4
.Song et al, 2008
1
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آالينده ،فرضيه ي زيست محيطي کوزنتس تاييد شد .گورليک ( ،)7111در قالب فرضريه ي
زيست محيطي کوزنتس به بررسي نقش توسعه ي انساني در مسير رشد اقتصادي و رابطره
آن با آلرودگي آب در کشرورهاي مديترانره اي کره از لحراظ شررايط اقتصرادي و سياسري
وضعيت هاي متفاوتي داشته اند ،پرداخته است .وي از شراخص توسرعه انسراني بصرورت
تعديل شده استفاده کرده که نحوه محاسبه آن در بخرش  4مقالره حاضرتوضريح داده شرده
است .نتايج مطالعه گورليک نشان دهنده يک رابطه منفي ميران توسرعه انسراني و آلرودگي
زيست محيطي بوده است.
 - 2-3مطالعات داخلی
در اکثر مطالعات انجام شده در داخل کشور از شاخص آلودگي هوا به عنروان معيراري
براي آلودگي زيست محيطي استفاده شده است (پژويران و مرادحاصرل (  )0331؛ آمراده و
همکاران( )0331؛ پژويان و تبريزيران ( )0332؛ مبرارک و محمرد لرو ( )0333؛ غزالري و
زيبايي ( )0333؛ سليمي فر و دهنرويي ( )0333؛ صرالح و همکراران ( )0333؛ فطررس و
همکاران ( )0331؛ پژويان و لشکري زاده ( )0331؛ بهبودي وهمکاران (.)... ,)0331
عمده ترين مطالعه صورت گرفتره در مرورد آلرودگي آب  ،توسرط فطررس و نسررين
دوست ( )0333انجام شده است که در مطالعه ي خود از روش شناسري ترودا-يامراموتو

0

براي بررسي عليت متغيرها استفاده کرده اند و نتايج آنها بيانگر وجود سره رابطره ي علري
(پ) از سرانه مصرف انرژي به آلودگي آب بوده است.
 -4تصریح مدل
در اين پژوهش ،به منظور برآورد رابطه ي ميان رشد اقتصادي و تخريب محيط زيست
از مدل سرکان گورليک( )7111با تعديالتي به شرح زيل استفاده مي شود:
()3
. Toda Yamamoto

1
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يک طرفه (الی) از نشر  CO2به درآمد سرانه (ب) از نشر  CO2به سررانه مصررف انررژي
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که درآن  ،متغيرهاي به کار گرفته شده به شرح زير مي باشد:
 : LBODلگرراريتم نيرراز بيولرروژيکي اکسرريژن(به عنرروان معيررار آلررودگي آب)؛ : LGDP
لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه؛ :LGDP2مجذورلگاريتم توليد ناخالص داخلي سررانه؛
 : LMHDIلگاريتم شاخص توسعه انساني تعرديل شرده؛  : LINVAلگراريتم سرهم ارزش
افزوده بخش صنعت از توليد ناخالص داخلري؛  : LPOPلگراريتم ترراکم جمعيرت در هرر
کيلومتر مربع؛  : LOPلگاريتم درجه براز برودن اقتصراد؛  : LFDIلگراريتم سررمايه گرذاري
مستقيم خارجي؛ ؛  : εitجمالت خطا ؛  : αkضريب  kامين متغيرر توضريحي؛ زيرر نرويس

i

کشور و  tزمان مي باشد.
اين مقاله بر آلودگي ارگانيک آب که ناشي از فعاليت هراي صرنعتي اسرت و برا

BOD

اندازه گيري شده ،متمرکز شده است .الزم به ذکر مي باشد مواد آلي ممکن است از منابعي
وارد آب شوند که به راحتي نمي توان به فعاليت هاي صنعتي نسبت داد ،نين منرابعي کره
به منابع غير متمرکز معروفند ،مي توانند تاثير زيرادي برر نيراز بيولروژيکي اکسريژن در آب
بگذارند .همچنين در اين تحقيق  0 HDIميانگين دستاوردهاي کشور را در سه بعد اساسري
توسعه انساني مي سنجد که عبارتند از شاخص اميد به زندگي در بردو تولرد ،شراخص برا
سوادي و شاخص توليد نا خالص داخلي .براي هر يرک از ايرن ابعراد ،ارزش شراخص در
مقياس صفر تا يک محاسبه مي شود که صفر معادل برا حرداقل و يرک معرادل برا حرداکثر
ارزش تعيين شده براي شاخص  HDIاست .هر يک از شاخص هاي فروق بره طريرق زيرر
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محاسبه مي شوند:
()4

(ارزش حداقل – ارزش حداکثر) ( /ارزش حداقل – ارزش واقعي) = شاخص بعد

فرمول  HDIسه شاخص را که در باال عنوان شد در بر مري گيررد و بصرورت ميرانگين
رياضي ساده ي سه شاخص مذکور محاسبه مي شود (ساغر ونجم .)0133 ، 7
()2

(شاخص توليد ناخالص داخلي)( + 0/3شاخص با سوادي)( +0/3شاخص اميد به زندگي) =0/3

HDI

2

. Human Development Index
. Sagar & Najam, 1998

1
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در اين تحقيق بر اساس روش گورليک( )7111برا کسرر کرردن سرهم توليرد ناخرالص
داخلي از فرمول HDI ،اندکي تعديل شده است .بنابراين  0 MHDIفاکتور درآمرد را در برر
نمي گيرد و با ميانگين شاخص دو بعد اميد به زندگي در بدو تولد و شراخص برا سروادي
لحاظ شده که براي محاسبه شاخص با سوادي ،نسبت سواد بزرگساالن وزن  7/3و نسربت
خالص ثبت نام ترکيبي(ابتدايي و متوسطه) وزن  0/3داده شده است .انتظار بر اين است که
از طريق بهبود در سالمت و آگاهي مردم ،تخريب محيط زيسرت کمترر شرود .بره عبرارت
ديگر ،افزايش در  MHDIموجب کاهش ميزان  BODمي شود.
براي بررسي رابطه ي آلودگي آب و توليد ناخالص داخلي سررانه از اطالعرات آمراري
بانک جهاني ( 77 )7101کشور جهان در دوره زمراني  0112-7112اسرتفاده شرده اسرت.
همچنين داده هاي مربوط به  MHDIاز گزارش هاي ساليانه سازمان ملل متحد جمع آوري
شده است .به منظور تخمين مدل و انجام آزمون هاي مربوطه از بسته نرم افزاري

Eviews

 6و روش داده هاي تلفيقي (پنل) استفاده مي شود .اين روش ترکيبري از داده هراي سرري
زماني و داده هاي مقطعي است .در اين روش همزمان مي توان داده ها را بره شرکل سرري
زماني و مقطعي گرد آورده و نتايج آنها را با هم ارايه داد.
 -5برآورد مدل و تفسیر نتایج
در روش داده هاي تلفيقي الزم است دو آزمون انجام گيرد :براي تعيين حالرت برابرري
روش اثر ثابت و يا اثر تصادفي از آزمون هاسمن استفاده مي شود .نتايج حاصل از بررآورد
آزمون هاي  Fو هاسمن و تخمين مدل در جدول شماره ( )0گزارش شده است .همرانطور
که مشاهده مي شود مقدار آماره  Fمحاسباتي معادل  42/11بوده که اين مقدار از  Fجردول
بزرگتر بوده و در نتيجه فرضيه برابري عرض از مبداها پذيرفته نشده و مدل بايد با عررض
از مبداهاي مختلفي برآورد گردد .براي آزمون هاسمن  7آماره کي – دو محاسباتي ()31/21

. Modified Human Development Index
. Hausman

2
1
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عرض از مبدا کشور ها با حالت تفاوت در عرض از مبدا کشورها از آزمون  Fو براي تعين
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بزرگتر از مقدار کي – دو جدول مري باشرد .بنرابراين فرضريه  H0مبنري برر وجرود اثررات
تصادفي رد مي شود و براي برآورد مدل بايد از روش اثرات ثابت استفاده کرد.
رابطه ميان نياز بيو شيميايي اکسيژن ( )BODو توليد ناخرالص داخلري در قالرب يرک
رابطه درجه دو براي کشورهاي منتخب بررآورد شرده اسرت .برا توجره بره ارزش احتمرال
( )probکليه ضرايب مدل به جز لگاريتم سرمايه گذاري مستقيم خارجي و لگراريتم ترراکم
جمعيت ،معني دار مي باشد .همچنين با لحاظ آماره  Fمحاسبه شده فرض صفر مبني بر بي
اثر بودن ضرايب رد مي شود.
جدول .1نتایج حاصل از برآورد مدل براي كشورها (متغیر وابسته )LBOD
Prob

آماره

1/241

-1/114

4/222

1/1111

3/200

1/324

7/111

1/1107

-3/712

1/141

-1/017

LGDP2

1/1221

-0/231

1/112

-0/010

LMHDI

1/121

0/231

1/123

1/030

LINVA

1/212

1/237

1/313

1/711

LPOP

1/1131

-7/127

1/120

-1/032

LOP

1/7312

0/111

1/117

1/113

LFDI

1/1111

00/222

1/122

1/144

)A(1
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7/13

t

= D.W

آزمون : F
آزمون هاسمن:

انحراف معیار

ضریب

متغیر هاي توضیحی

-7/212

C
LGDP

= 1/11
 Fجدول:

2

F = 2333/213

R

2/1

 Fمحاسباتي:

prob: 0/0000

47/69

= 76/39

2

X

منبع  :يافته هاي محقق

ضرايب برآورد شده براي متغيرهاي لگاريتم توليد ناخالص داخلي سررانه ،بيران کننرده
يک رابطه به شکل  Uمعکوس است .همانطور که مالحظه مي شود ،مثبرت برودن ضرريب
متغير لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه معادل  7/111نشران از افرزايش سرطح آلرودگي
منتشر شده به ازاي هر واحد افزايش در توليدناخالص داخلي سرانه دارد .به عبارت ديگرر،
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در کشورهاي مورد بررسي ،ميزان افزايش در آلودگي آب به ازاي هر واحد افزايش درآمرد
سرانه ،روند صعودي داشته که خود حاکي از اين است که ميزان  BODدر اکثر کشرورهاي
مورد بررسي به ازاي هر واحد درآمد سرانه توليد شده افزايش يافته و اين ضرريب تلويحرا
اين واقعيت را بيان مي کند که اصوال رشد اقتصادي( افرزايش درآمرد سررانه ) برا ايجراد و
تشديد آلودگي همراه بوده است .همان گونه که مالحظه مي شرود ،ضرريب بدسرت آمرده
براي متغير مجذور لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه منفي معادل  -1/017مي باشد .اين
ضريب عمدتا در ارتباط با آن تعداد از کشورهاي نمونره کره در سرطح براالتري از درآمرد
سرانه (رشد ا قتصادي) قرار دارند معنرا مري يابرد و قابرل توجيره مري باشرد و حکايرت از
روندنزولي ميان درآمد سرانه و ميزان توليد آلودگي دارد .بره عبرارت ديگرر ،ايرن ضرريب
مربوط به آن بخش از منحني کوزنتس است که بعد از نقطه عطی و در مسير نزولري قررار
دارد .براي کشورهاي مورد بررسي ،نقطه عطی با توجره بره رابطره ( )7در حردود 1/721
بدست آمده است .با توجه بره جردول (  ، ) 7در ميران گرروه کشرورهاي مرورد بررسري ،
کشورهاي اسلواني  ،عمان ،جمهروري رک  ،اسرلواکي  ،مجارسرتان  ،لهسرتان  ،لتروني ،
روماني  ،بلغارستان و ايران در نيمه صعودي منحني کوزنتس و کشرورهاي نرروژ  ،ژاپرن ،
سوئد  ،انگلستان  ،هلند  ،فنالند  ،اتريش  ،فرانسه  ،ايتاليا  ،اسپانيا  ،کره جنوبي و پرتغال با
گذشتن از نقطه عطی در مسير نزولي منحني کوزنتس قرار گرفتره انرد کره بيرانگر وجرود
رابطه معکوس ميان رشد اقتصادي و آلودگي زيست محيطي مي باشد .ايران با قرار گررفتن
در نقطه  ( 2/473در اواسط نيمه صعودي منحني کروزنتس) بردترين وضرعيت و نرروژ برا
داراست.
مقايسه قدر مطلق ضرايب بدست آمده براي متغيرهاي لگاريتم توليد ناخرالص داخلري
حکايت از شيب بسيار زياد (معادل  )7/111نيمه اول منحني کوزنتس در مقابل شيب بسيار
اندک (معادل )1/017نيمه دوم منحني دارد که انتظار مي رود با تداوم رونرد توسرعه بهبرود
يابد.
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جاي گرفتن در نقطه ( 01/240نيمره نزولري منحنري کروزنتس) مطلروب تررين شررايط را
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جدول  .2متوسط لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه بین سالهاي 2005-1991
نام كشور

LGDP

نام كشور

LGDP

نام كشور

LGDP

نروژ

01/240

ژاپن

01/201

سوئد

01/737

انگلستان

01/043

هلند

01/130

فنالند

01/122

اتريش

01/127

فرانسه

1/131

ايتاليا

1/323

اسپانيا

1/231

کره

1/322

پرتقال

1/731

اسلواني

1/741

عمان

1/141

جمهوري ک

3/122

اسلواکي

3/143

مجارستان

3/413

لهستان

3/401

لتوني

3/707

روماني

2/274

بلغارستان

2/472

ايران

2/473
منبع  :يافته هاي محقق

با توجه به اين که تمامي متغيرها به صورت لگاريتمي در نظر گرفته شده انرد ،ضررايب
برآورد شده را مي توان بر اساس کشش تفسير نمود .در اينجا مري تروان کشرش درآمرد –
آلودگي را از رابطه زير به دست آورد:
()1

̂

̂

̂

که در عبارت فوق  ηˆijکشش درآمرد – آلرودگي αˆ1j ،مقردار ضرريب  LGDPو αˆ2j
مقدار ضريب  LGDP2مي باشد LGDP .در رابطه فروق متوسرط لگراريتم توليرد ناخرالص
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داخلي سرانه  77کشور منتخب در سالهاي مورد بررسي در نظر گرفته مي شرود ،کره برابرر
با  1/702مي باشد .بنابراين ،در سرالهاي  0112-7112کشرش تغييررات لگراريتم شراخص
آلودگي نسبت به تغييرات لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه  1/102به دست آمده است،
يعني اگر با فرض ثابت بودن ساير شرايط لگاريتم توليد ناخالص سرانه ،ده درصد افرزايش
يابد ،لگاريتم شاخص آلودگي به طور متوسط در طول دوره مرورد بررسري در حردود 0/2
درصد افزايش خواهد يافت .در جدول ( ،)3کشش درآمد – آلودگي براي کشورهاي مورد
بررسي محاسبه گرديده است.
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جدول  .3كشش درآمد – آلودگی براي كشورهاي مورد بررسی
نام كشور

نام كشور

نام كشور

نروژ

-1/40

ژاپن

-1/41

سوئد

-1/30

انگلستان

-1/73

هلند

-1/71

فنالند

-1/71

اتريش

-1/71

فرانسه

-1/73

ايتاليا

-1/01

اسپانيا

-1/01

کره

-1/13

پرتقال

-1/10

اسلواني

1/112

عمان

1/11

جمهوري ک

1/01

اسلواکي

1/01

مجارستان

1/74

لهستان

1/72

لتوني

1/33

روماني

1/21

بلغارستان

1/21

ايران

1/21
منبع  :يافته هاي محقق

با توجه به جدول ( )3با افزايش رشد اقتصادي در ميان کشورهاي مورد بررسري نرروژ
باالترين کشش درآمد – آلودگي ( معادل ) -1/40را در جهت کراهش آلرودگي و ايرران و
بلغارستان بيشترين کشش (معادل  )1/21را درجهت افزايش آلودگي دارا هستند.
ضريب متغير شاخص توسعه انساني تعديل شده برابر با  -0/010مي باشد که عالمرت
منفي آن منطبق با مباني تئوريکي بوده و نشان دهنرده يرک رابطره کاهشري ميران شراخص
توسعه انساني تعديل شده و آلودگي آب مي باشد و بيان مي کند نانچه شراخص توسرعه
انساني تعديل شده به ميزان ده درصد رشد يابد ،به فرض ثابت بودن ساير شررايط  ،سربب
در کشورهاي موجود در نمونه ،افزايش آگاهي مردم برا کراهش آلرودگي زيسرت محيطري
همراه بوده است .همان گونه که مالحظه مي شود ،مقدار قدر مطلق بدست آمده براي ايرن
متغير قابل توجه مي باشد که حکايت از تاثير قابل توجه آگاهي و سالمت مرردم برر ميرزان
آلودگي دارد.
ضريب لگاريتم ارزش افزوده صنعت مثبت و برابر با  1/030مي باشد که نشانگر رابطره
مثبت بين ارزش افزوده صنعت و ميزان آلودگي مي باشد .نانچه ارزش افزوده صنعت بره
ميزان ده درصد افزايش يابد ،به فرض ثابت بودن ساير شرايط ،سربب خواهرد شرد ميرزان
آلودگي آب حدود  0/3درصد افزايش يابد.
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خواهد شد ميزان آلودگي آب در حدود  0/7درصد کاهش يابد .اين امر بدين معناست کره
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ضريب متغير درجه باز بودن اقتصاد منفي و برابر با  -1/032مي باشد که بيان مري کنرد
نانچه درجه باز بودن اقتصاد  01درصد رشد يابد ،به فررض ثابرت برودن سراير شررايط،
سبب خواهد شد ميزان آلودگي حدود  0/4درصد کاهش يابد .اين ضريب بردين معناسرت
که اصوال در کشورهاي مورد مطالعه ،افزايش مراودات تجاري برا کراهش آلرودگي زيسرت
محيطي همراه بوده است .همچنين اين متغير مي تواند تلويحا تاثير مثبت پديرده ي جهراني
شدن را بر (کاهش) سطح آلودگي بيان کند.
الزم به ذکر است که هر ند مثبت بودن ضريب متغير لگاريتم سرمايه گذاري مسرتقيم
و لگاريتم تراکم جمعيت  ،با تئوري مطابقت دارد اما از نظر آماري معني دار نيست.
 -6نتیجه گیري
طي دو دهه اخير ،ارتبراط ميران سرطح توسرعه يرافتگي جوامرع و ميرزان دسرتيابي بره
استانداردهاي زيست محيطي و به تعبيري رعايرت مالحظرات زيسرت محيطري در کرانون
توجه پژوهشگران قرار گرفته است .اين موضوع در حوزه اقتصاد نيز برا رويکرردي خرا
مورد توجه بوده و مي باشد .يکي از موضوعاتي که در اين حوزه مطالعرات مختلفري را بره
خود اختصا

داده ،ارتباط ميان سطح درآمد جوامع و ميزان تخريب زيست محيطي است.

در اين مطالعه  ،فرضيه کوزنتس در قالب يک مدل جديرد برا اسرتفاده از متغيرهرايي نظيرر
شاخص توسعه انساني بصورت تعديل شده ،درجه باز بودن اقتصاد ،ارزش افرزوده بخرش
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صنعت ،تراکم جمعيت و ميزان سرمايه گذاري مستقيم در کنار متغير توليد ناخالص داخلي
سرانه مورد بررسي قرار گرفته است .نتايج اين تحقيق حکايت از آن دارند که ارتباط ميران
رشد اقتصادي و ميزان تخريب زيست محيطي به شکل  Uوارونه مي باشرد کره بره خروبي
حاکي از برقراري فرضيه کوزنتس است.
اصلي ترين يافته هاي اين پژوهش را مي توان به صورت زير خالصه کرد:
 با توجه به نقطه بازگشت منحني کوزنتس مي تروان نتيجره گرفرت کره کشرورهاي
توسعه يافته در شاخه نزولي منحني قرار دارند اما در مورد کشورهاي توسعه يافتره
از جمله ايران وضعيت متفاوت و تا حدي نگران کننده است .را که نتايج حاصرل
از برآورد مدل حکايت از افزايش ميرزان آلرودگي دارد کره يافتره هراي تحقيرق برا
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تجارب عملي نيز سازگار است ،زيرا در اغلب اين کشورها اقردامات جردي برراي
کاهش آلودگي صورت نگرفته است .در واقع از آنجرا کره ايرن کشرورها در مسرير
حرکت به سمت توسعه هستند ،فرايند صنعتي شردن و تمرکرز صرنايع در شرهرها،
مصرف سوخت هاي فسيلي و آلودگي ناشي از آن رو به رشد بوده است.
 در اين مقاله رابطه ميان آلودگي و شاخص انساني تعديل شده که خرود متغيرهراي
اجتماعي بسياري از قبيل سالمت  ،حقوق سياسي ،آزادي هاي مدني ،نسربت ثبرت
نام و نسبت سواد بزرگساالن را در بر مي گيرد ،مورد بررسي قرار گرفرت و نترايج
بيانگر تاثير مثبت افزايش سرالمت و آگراهي مرردم برر ميرزان آلرودگي (در جهرت
کاهش) مي باشد.
 نتايج تاييد کننده يک رابطه مثبت ميان ميزان انتشار آلودگي با ارزش افزوده صنعت
و يک رابطه منفي با متغير درجه باز بودن اقتصاد مي باشد.
فهرست منابع
 )0آماده  ،حميد و احسان حق دوست و آرش اعظمري( " ، )0331بررسري رابطره حجرم
گازهاي گلخانه اي و توليد ناخالص داخلي سرانه در ايران ( مطالعه موردي دي اکسيد
کربن ) "  ،پژوهشنامه اقتصادي  ،سال نهم  ،شماره ، 4

.711

 )7بهبودي ،داوود ،فيروز فالحي و اسماعيل برقي گلعذاني(" ،)0311عوامرل اقتصرادي و
اجتماعي موثر بر انتشار دي اکسيد کربن) در ايران" ،مجله تحقيقات اقتصادي ،شرماره
 )3پژويان  ،جمشيد و نيلوفر مراد حاصل (" ، )0331بررسي اثر رشد اقتصادي بر آلودگي
هوا"  ،فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي  ،سال ششم  ،شماره ، 4

.040

 )4پژويان  ،جمشيد و مريم لشکري زاده ("، )0331بررسي عوامل تراثير گرذار برر رابطره
ميان رشد اقتصادي و کيفيت زيست محيطي" فصلنامه پژوهش هاي اقتصرادي ايرران ،
سال  ، 04شماره ، 47

.011
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 )2پژويان  ،جمشيد و بيتا تبريزيان (" ، )0331بررسي رابطره رشرد اقتصرادي و آلرودگي
زيست محيطي با استفاده از يک مدل شبيه سازي پويا"  ،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي
 ،سال دهم  ،شماره ، 3

022.

 )1سليمي فر ،مصطفي،جالل دهنوي(" ،)0333مقايسه ي منحني زيست محيطي کوزنتس
در کشورهاي عضو  OECDو کشورهاي در حال توسعه :تحليل مبتنري برر داده هراي
پانل" ،مجله دانش و توسعه ،سال هفدهم ،شماره ،71

.030

 )2غزالي  ،سمانه و منصرور زيبرايي ( " ، )0333بررسري و تحليرل رابطره برين آلرودگي
محيطي و رشد اقتصرادي برا اسرتفاده از داده هراي تلفيقري :مطالعره مروردي آالينرده
مونوکسيد کربن"  ،نشريه اقتصاد و توسعه کشاورزي ( علروم و صرنايع کشراورزي) ،
جلد  ،73شماره ،7

.073

 )3صالح  ،ايرج  ،زهره شعباني  ،سيد حامد سادات باريکاني و سعيد يزدانري (" ، )0333
بررسي رابطه عليت بين توليد ناخالص داخلي و حجم گازهاي گلخانه ايري در ايرران:
مطالعه موردي گاز دي اکسريد کرربن"  ،نشرريه اقتصراد کشراورزي و توسرعه  ،سرال
هفدهم  ،شماره ،11

.01

 )1فطرس  ،محمد حسين و ميثم نسرين دوسرت ( ، )0333بررسري رابطره آلرودگي هروا
؛آلودگي آب ؛ مصرف انرژي و رشد اقتصادي در ايران  ،0321-33فصل نامه مطالعات
اقتصادي ايران  ،سال ششم  ،شماره ، 70

003
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 )01فطرس  ،محمد حسين و هرادي غفراري و آزاده شرهبازي" ، )0331( ،مطالعره رابطره
آلودگي هوا و رشد اقتصادي کشورهاي صادر کننرده نفرت"  ،پرژوهش هراي رشرد و
.11

توسعه اقتصادي  ،سال اول  ،شماره اول

 )00فيروزي ،مهدي( " ،)0334حق بر محيط زيست "  ،تهران ،انتشارات جهاد دانشگاهي.
 )07مبارک ،اصغر،نويده محمدلو("،)0333بررسي اثر آزاد سازي تجاري بر انتشار گازهراي
گلخانه ايي(فرضيه هاي پناهگاه هاي آلودگي و منحني زيست محيطري کروزنتس)"،دو
فصلنامه برنامه و بودجه،شماره،013

.30
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/ ...  توسعه انساني و آلودگي آب ناشي از فعاليت هاي اقتصادي،رشد اقتصادي

 "توسرعه اقتصرادي و آلرودگي، )0333(  زهرا و مرضريه غفراري گولرک، ) نصر اللهي03
، "محيط زيست در کشورهاي عضو پيمان کيوتو و کشور هاي آسرياي جنروب غربري
.012

، 7  شماره ي،  سال نهم، پژوهشنامه ي علوم اقتضادي

 "آلودگي هوا و عوامل موثر بر آن، )0331(  زهرا و مرضيه غفاري گولک، ) نصر اللهي04
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