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چکیده
فرآيند توسعه اقتصادي كشورها و مجموعه سياستهاى اقتصادي طي دهههاى اخير به گونهاي بوده
است كه چالش هاى زيست محيطي به يكي از مهمترين دغدغههاى سياستگذاران تبديل شده است.
لذا ،بررسي نقش و تأثير سياست هاى اقتصادي دولت بر كيفيت محيط زيست مي تواند حايز اهميت
باشد .هدف از اين مطالعه سنجش آثار آاليندههاي زيست محيطي (آاليندههاي هوا) در بخشهاي
مختلف بر مخارج بهداشت و درمان در ايران ميباشد .الگوي مورد استفاده در اين مطالعه از الگوي

تصريح شده گروسمن و همكاران و فرانكلين و همكاران الهام گرفته است ،و با استفاده از روش داده-
هاى تركيبي ( )Panel Dataبه تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از نرم افزار ايويوز  9پرداخته شده
است .نتايج آزمونهاي ريشه واحد ديكي فولر و فيشر دال بر وجود هم انباشتگي بين متغيرها دارد.
نتايج آزمون هاسمن نشان از مدل اثرات ثابت براي تخمين بلندمدت ميباشد .ميزان تاثيرگذاري انتشار
آاليندههاي صنعتي (دي اكسيد كربن ،دي اكسيدنيتروژن و دي اكسيدگوگرد) در صنايع مورد مطالعه
برابر با  2/210ميباشد .همچنين سهم سوختهاي فسيلي در انتشار گازهاي گلخانهاي در بخشهاي

مختلف برابر با  2/250و مثبت ميباشد ،و لگاريتم هزينههاي تحقيق و توسعه برابر با  -2/10ميباشد
كه با افزايش بودجه تحقيق و توسعه ميتوان راهكارهاي براي كاهش آلودگي ارائه داد و همينطور با
انتقال تكنولوژي و نوآوريهاي جديد اثرات مخرب ناشي از آلودگيهاي صنعتي ،تجاري و  ...را به
ميزان قابل توجهي كاهش داد .همچنين عرض از مبدا مدل مورد نظر ميزان اثرگذاري در صنايع مختلف
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را نشان داده است كه اين ميزان در بخش صنايع به ميزان  2/99ميباشد كه بيشترين تاثير را بر آلودگي
دارا ميباشد و بخش تجارت و خانگي كمترين تاثير بر آلودگي به ميزان  2/11ميباشد.
طبقهبنديA1,I0, B4, Q1: JEL
واژههای کلیدی :آاليندههاي زيست محيطي ،دادههاى تلفيقي ،بهداشت و درمان ،بخشهاي مختلف.
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مقدمه
انواع آلودگيهاي ناشي از فعاليتهاي اقتصادي با ورود به محيط زيست باعث تخريب
گياهان ،جانوران و سيستمهاي زيستمحيطي ميشوند .آلودگي هوا ،آلودگي آبهاي
سطحي و زي رزميني ،آلودگي خاک ،افزايش نرخ بيماري و مرگ و مير انسانها و در
مجموع كاهش كيفيت محيط زيست و كاهش بهرهمندي انسان از طبيعت ،ناشي از
فعاليت هاي توليدي به منظور رشد اقتصادي است .به همين دليل بررسي رابطه ميان
رشد اقتصادي و كيفيت محيط زيست از نظر اقتصاددانان اهميت بسيار زيادي دارد
(ارباب و همكاران.)1991 ،
امروزه محيط زيست يكي از مهمترين اركان توسعۀ پايدار قلمداد ميشود و توسعۀ
ساير بخش هاي اقتصادي و اجتماعي در گرو پايداري و كاركرد صحيح آن ،معني پيدا
ميكند .به همين دليل نيز طي سالهاي گذشته و بويژه از اوايل دهه  92ميالدي و
همزمان با برگزاري كنفرانس سران زمين در سال  1990در شهر ريودوژانيرو برزيل،
توجه جامعه جهاني بيش از پيش به موضوع حفاظت از محيط زيست معطوف شده
است .و به همين دليل نيز تفاهم نامههاي منطقهاي و بينالمللي متعددي براي حفاظت
از محيط زيست در جامعه جهاني منعقد شد .تحوالت زيست محيطي در سطح بين
المللي از يک سو و گسترش فرآيندهاي تخريب محيط زيست در داخل كشور مانند
بسياري از كشورها از سوي ديگر موجب شده است تا موضوع حفاظت از محيط
زيست بيش از گذشته در كانون توجه سياستگزاران و تصميمگيران قرار گيرد .روابط و
قوانين حاكم بين توسعۀ اقتصادي و تخريب محيط زيست ،از مسائل مهم و بسيار
پيچيده است .محيط زيست و منابع طبيعي ،تأمين كننده بسياري از نهادهاي توليد
مي باشند و فرآيند توليد ،عالوه بر خروجيهاي مطلوب (كاالي مصرفي) ،خروجيهاي
غيرمطلوب (آاليندههاي محيط زيست) را ن يز به همراه دارد .بنابراين ،اگر تغييراتي در
فنون و فرآيند توليد صورت نگيرد ،در آن صورت ،ضرر حاصل از خروجيهاي
نامطلوب ،بيشتر از منافع توليدات مطلوب خواهد بود .اين مسأله در بعد كالن از
اهميت بيشتري برخوردار است .آلودگي هوا هزينههايي را بر زندگي مردم تحميل
مي كند كه از جملۀ آن به كاهش سالمتي و طول عمر افراد ،كاهش بهرهوري ،افزايش
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هزينههاي بهداشتي ـ درماني  ،عدم استفادۀ كامل از منابع و امكانات اقتصادي ايجاد
شده ،افزايش هزينههاي دولت جهت كنترل آلودگي ميتوان اشاره كرد .از اين منظر،
افزايش آلودگي به عنوان مانعي در مسير توسعۀ اقتصادي كشورها به شمار ميرود .بر
اين اساس الزم است عوامل مؤثر بر آن مورد شناسايي قرار گيرند و سياستهاي
مناسب جهت كاهش اين پديده اتّخاذ شود( .مداح و همكاران .)1990 ،در اكثر

پژوهشهاي تجربي از منحني زيستمحيطي كوزنتس 1براي شناسايي عوامل مؤثر بر
آلودگي محيط زيست استفاده شده است كه در آن فرض ميشود انتشار آلودگي تابعي

از درآمد يا توليد سرانه است (گروسمن و كروگر .)1995 ،2حال اين سؤال مطرح است
كه اقتصادهاي دنيا در كدام قسمت از منحني كوزنتس قرار دارند و آيا الگوي اقتصاد
كشورهاي در حال توسعه با اين نظريه منطبق ميباشند .اين مطالعه در پي يافتن پاسخي
مناسب به اين پرسش است .در اين راستا پس از وارد كردن متغيرهاي الزم در مدل و
اثر آن آلودگي زيستمحيطي بخشهاي مختلف بر مخارج بهداشت درمان (هزينههاي
بهداشت درمان) ايران با استفاده از الگوي پانل ديتا مورد بررسي و تحليل تجربي قرار
ميگيرد .همچنين همانطور كه در قسمت مدل تجربي متغيرها (تكنولوژي ،هزينههاي
تحقيق و توسعه و رشد جمعيت) بصورت مفصل اشاره شده است ارتباط بين اين
متغيرهاي و هزينههاي بهداشت و درمان بحث و بررسي شده است.

ادبیات موضوع
يكي از چالشهاي اساسي حوزهي سالمت ،شناسايي عوامل تعيين كنندهي مقدار
منابعي است كه كشور براي مراقبتهاي سالمت اختصاص ميدهد .نتايج مطالعات
كريستا و همكاران ،)0222( 3آتيل آسيسي )0219( 4در اين زمينه همگي مؤيد رابطهاي
مستقيم و معنادار ميان كيفيت محيط زيست و سالمت جامعه در بلندمدت است .به
عبارت ديگر ،گرچه تخريب محيط زيست در كوتاهمدت سالمت جامعه را با مخاطرۀ
چنداني روبرو نميسازد ،اما در بلندمدت ،تهديدي جدي براي سالمت جامعه محسوب
1. EKC
2. Grossman, G. M. and A. G. Krueger
3. Cristea at all
4. Atil Acisi
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ميشود .كشورهايي كه با بيتوجهي ،آسيبهاي بيشتري به محيط زيست وارد آوردهاند،
در بلندمدت با پرداخت هزينههاي سنگين بهداشتي ،جريمه شدهاند .نهايتاً اينكه ميتوان
كيفيت محيط زيست را يكي از مؤلفههاي تعيين كنندۀ هزينههاي سالمت در كوتاهمدت
و بلندمدت دانست (ناثن پليتير و همكاران.)0219 ،1

رابطه رشد اقتصادی و سطح سالمت
تعريف سالمت از ديدگاه سازمان بهداشت جهان ،0برخورداري از آسايش كامل جسمي،
رواني و اجتماعي و نه فقط نداشتن بيماري و نقص عضو مي باشد (باباخاني.)1911 ،
با توجه به اين تعريف مالحظه ميگردد كه موضوع سالمت در جامعه يک مقوله چند
بعدي است كه طيف وسيعي از ابعاد زندگي بشر را در بر ميگيرد .لذا كشوري را ميتوان
در سطح قابل قبولي از سالمت قلمداد نمود كه از جنبههاي مختلف دخيل (موثر) در اين
موضوع از وضعيت قابل قبولي برخوردار باشد.
در نتيجه در مقايسه ميان كشورها در اين حوزه نيز ميبايست مجموعه اي از شاخصها
را لحاظ نمود ،يا آن كه از شاخصهايي بهره جست كه در محاسبه آنها برآيندي از
شاخصهاي ديگر در حوزه هاي بيماري و سالمت ،امور رفاهي ،شاخصهاي اجتماعي
و  ...در نظر گرفته شده باشند كه در ادامه به اين موضوع پرداخته خواهد شد.

از سوي ديگر در ادبيات اقتصادي اين موضوع به اثبات رسيده كه كشوري كه از سطح
توليد و بهرهوري باالتري برخوردار باشد ،خواه ناخواه از سطح پس انداز و سرمايه
گذاري باالتري نيز برخوردار خواهد بود و سرمايه گذاري بيشتر به معني توليد و درآمد
ملي بيشتر خواهد بود و اين چرخه ميتواند پيوسته ادامه يابد .اين موضوع به خوبي در
كشورهاي توسعه يافته كه از درآمد سرانه بااليي برخوردار هستند مشهود مي باشد .از
سوي ديگر درآمد سرانه باالتر به معني قدرت خريد (و هزينهكرد) باالتر در حوزههاي
مختلف ميباشد كه ميتوان به حوزههايي چون (خريد) كاالهاي مصرفي ،كاالهاي
بادوام ،خدمات رفاهي و تفريحي ،خدمات بهداشتي و سالمتي ،مخارج زيستمحيطي،
امور فرهنگي و  ...اشاره نمود .لذا بديهي است كشوري كه از درآمد ملي (يا سرانه)
1. Nathan Pelletier at all.
)2. World Health Organization (WHO
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باالتري برخوردار است ،در آن كشور در كنار مخارج مربوط به كاالهاي مصرفي ،هزينه
هاي صورت گرفته در امور تفريحي ،بهداشت و درمان و خدمات زيست محيطي و ...

(در مقايسه با ساير كشورها) بيشتر و باالتر ميباشد .لذا ميتوان اظهار داشت كه رابطه
ميان رشد اقتصادي و سطح سالمت رابطهاي مستقيم است .بدين معنا كه هرچه كشورها
در سطوح باالتري از رشد اقتصادي قرار داشته باشند ميتوان انتظار داشت كه از وضعيت
بهتري در خصوص شاخصهاي سالمت برخوردار باشند .بديهي است در اين مورد
همزمان با رشد اقتصادي به معناي عام آن ،عواملي چون افزايش آگاهيهاي بهداشتي
شهروندان ،كيفيت خدمات بهداشتي و ، ...مثال با استفاده از قابليتهاي فناوري اطالعات
و ارتباطات و در زمينه هاي الكترونيكي به صورت خاص دخيل ميباشند (لي و

همكاران.)0212 ،1

بر اساس مباني تئوريک و مشاهدات تجربي ،اهميت چالش مخارج بهداشتي در حوزه
اقتصاد سالمت ،به دليل رابطه متقابل مخارج بهداشتي و رشد است كه از دو جنبه
مستقيم و غيرمستقيم بررسي ميگردد .در رويكرد تأثيرگذاري مستقيم ،اگر مخارج
بهداشتي به عنوان يک سرمايهگذاري براي انباشت سرمايههاي انساني تلقي گردد ،در
آن صورت با در نظر گرفتن سرمايهي انساني به عنوان موتور رشد اقتصادي ،هر افزايش
در مخارج بهداشتي از طريق بهبود در موجودي سرمايهي انساني ،افزايش درآمد را در
پي خواهد داشت .در رويكرد تأثيرگذاري غيرمستقيم ،افزايش در مخارج بهداشتي منجر
به افزايش اميد به زندگي و طول عمر و كاهش روزهاي كاري گرديده كه نيروي كار را
از دست ميدهد و موجبات افزايش عرضهي نيروي كار و توليد را فراهم خواهد آورد.
همچنين با توجه به اين كه نيروي كار سالمتر داراي انگيزه و بهرهوري باالتري است،
بنابراين مخارج بهداشتي در صورتي كه سالمت افراد جامعه را ارتقاء بخشد ،ميتواند
منجر به افزايش توليد شود .در اين ميان برخي از اقتصاددانان نيز معتقدند كه مخارج
بهداشتي دولت به دليل اين كه جزء هزينههاي مصرفي محسوب ميشود و فرصت
سرمايهگذاري را كاهش ميدهد ،ميتواند تأثير منفي بر رشد توليد داشته باشد .از سوي
ديگر ،ارتقاي بهداشت در صورت ثبات ساير شرايط بدان معناست كه منابع كمتري
1. Li, Z. and S. Fang

تأثیر آالیندههای بخشهای مختلف اقتصاد01 ...

درآينده صرف مخارج درماني خواهد شد .بنابراين ،برخي منابع كه در آينده بايد صرف
مخارج درماني شوند براي مقاصد ديگري قابل استفاده خواهند بود (سلماني و
همكاران1911 ،؛ به نقل از اسالمبلوچي و همكاران  .)1995به نظر مي رسد كشورها در
اين راستا به دنبال كاهش ضايعات زيست محيطي همزمان با طي نمودن مراحل توسعه
هستند و به تعبيري رويكردهاي مختلفي از توسعه پايدار را دنبال ميكنند .اما آنچه در
رويكردهاي مختلف توسعه به صورت مشترک به چشم ميخورد رعايت مالحظات
زيست محيطي و كاهش انواع آلودگيها است .چراكه اولين پيامد آلودگي افزايش پارهاي
از بيماريها و در نتيجه به مخاطره افتادن سالمت انسان ها ميباشد .هر چند كه به نظر
ميرسد اين پديده ماهيتي بلندمدت دارد .در ميان انواع آلودگيها ،آلودگي هوا كه اخيرا
به يكي از اصلي ترين معضالت زندگي در شهرهاي بزرگ تبديل شده ،مشكلي پيچيده
است كه حل آن عزمي ملي و حتي بين المللي را طلب ميكند .مواردي چون بيماريهاي
مزمن تنفسي ريوي ،كم هوشي كودكان ،كاهش بازده فكري و كاري افراد جامعه ،تنش
هاي عصبي و خستگي جسمي و روحي از اثرات اين نوع آلودگي بر سالمت اقتصادي و
رواني جامعه و متقابالٌ هزينه هاي درماني جامعه مي باشد .در ايران نيز اثرات آلودگي
بخشهاي مختلف بر عواملي مانند ميزان مرگ و مير ،افزايش بيماريهاي تنفسي،
خودكشي ،افزايش ضريب اشغال تختهاي بيمارستاني ،ساير هزينههاي اجتماعي و ...
تاثير ميگذارد كه اين امر اثرات منفي بر اقتصاد و سطح سالمت جامعه دارد.
رابطه رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی (تحلیل منحنی کوزنتس)
ارتباط ميان رشد اقتصادي و كيفيت زيست محيطي به صورت  Uوارونه ،به منحني
زيست محيطي كوزنتس معروف است بدين شكل كه در سالهاي اوليه رشد اقتصادي،
مقدار تخريب زيست محيطي افزايش مييابد اما به مرور زمان و پس از رسيدن به
سطح معيني از رشد ،كيفيت زيست محيطي بهبود مييابد .به عبارت ديگر در مراحل
باالي رشد ،مقدار تخريب زيست محيطي كاهش پيدا ميكند (محمدي و همكاران،
1990؛ سحودي و همكاران.)1919 ،
محققان در بررسي رابطه ميان رشد اقتصادي و محيط زيست روشهاي مختلفي ارائه
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دادهاند .يكي از اين روشها  1EKCاست كه تأثير رشد اقتصادي بر ابعاد گوناگون
كيفيت محيط زيست را بررسي ميكند .اين روش مبتني بر منحني  Uبرگردان

كوزنتس 2است (محمدي و همكاران1990 ،؛ مهرآرا و همكاران.)1911 ،

لي و همكاران ( ) 0212در مطالعه تجربي به توضيح چگونگي رابطه بين رشد اقتصادي
و آلودگي زيستمحيطي ،مبتني بر منحني سيمون كوزنتس ميپردازند .طبق اين منحني،
كوزنتس نتيجه ميگيرد رشد اقتصادي در يک كشور در حال توسعه در طول زمان به
طور يكساني روند افزايشي را طي نميكند بلكه درآمد تا سطح معيني افزايش مييابد و
سپس وارد روند كاهشي مي شود .با تعميم روند منحني كوزنتس به رابطه ميان رشد
اقتصادي و كيفيت زيستمحيطي ميتوان به دو مورد اصلي اشاره كرد :اول اينكه محيط
زيست همانند يک كاال است .در اقتصادهاي توسعهنيافته و كمتر توسعهيافته ،تقاضاي
براي كاالهاي محسوس از تقاضا براي محيط زيست مهمتر است .وقتي يک اقتصاد
توسعه مييابد و به حد معيني ميرسد ،آنگاه تقاضا براي محيط زيست با كيفيت
مطلوب هم افزايش مي يابد .مورد دوم تأثير مقياس اقتصاد و فناوري بر محيط زيست
مي باشد .وقتي اقتصادي در حال رشد است ،منابع طبيعي بيشتري مصرف ميشوند و از
طرف ديگر توليد كربن و ضايعات هم افزايش مييابد .اما زماني مقياس اقتصاد به
آستانه مشخصي ميرسد ،بخشهاي با فناوري پيشرفتهتر جايگزين منابع مصرفي بخش
صنعتي مي شوند .در اين وضعيت انتشار آلودگي و ضايعات ،كاهش يافته و به موازات
آن سياستهاي حمايت از سالمت محيط زيست و استفاده از تكنولوژيهاي مناسب
سبب بهبود وضعيت زيستمحيطي ميشود .زماني كه يک كشور در توليد يک يا چند
كاال به دليل شرايط خاص تجارت و تقسيم كار بينالمللي ،تخصص پيدا ميكند،
مي تواند كاالهاي مذكور را صادر نمايد و آنها را با كاالهايي مبادله كند كه ديگر
كشورها با هزينهاي كمتر و با كيفيت بهتري توليد ميكنند .در اين حالت آن كشوري كه
در توليد آن كاال برتري نسبي پيدا ميكند ،بر درآمد ملي آن افزوده ميشود كه اين نيز به
نوبه خود سطح توليد ،اشتغال و رشد اقتصادي را افزايش ميدهد .محققان اثبات
كرده اند رشد نامتوازن اقتصادي و عوامل مختلف مانند آزادسازي تجاري و سياستهاي
1. Environment Kuznets Curve
2. Kuznets
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زيستمحيطي موجب ايجاد منحني مانند منحني كوزنتس ميشود (محمدي و همكاران،
.)1990
بر اساس مباني تئوريک و مشاهدات تجربي ،اهميت چالش مخارج بهداشتي در حوزه
اقتصاد سالمت ،به دليل رابطه متقابل مخارج بهداشتي و رشد است كه از دو جنبه
مستقيم و غيرمستقيم بررسي ميگردد .در رويكرد تأثيرگذاري مستقيم ،اگر مخارج
بهداشتي به عنوان يک سرمايهگذاري براي انباشت سرمايههاي انساني تلقي گردد ،در
آن صورت با در نظر گرفتن سرمايهي انساني به عنوان موتور رشد اقتصادي ،هر افزايش
در مخارج بهداشتي از طريق بهبود در موجودي سرمايهي انساني ،افزايش درآمد را در
پي خواهد داشت .در رويكرد تأثيرگذاري غيرمستقيم ،افزايش در مخارج بهداشتي منجر
به افزايش اميد به زندگي ،طول عمر و كاهش روزهاي كاري گرديده كه نيروي كار به
خاطر بيماري خود يا بستگانش از دست ميدهد و موجبات افزايش عرضهي نيروي
كار و توليد را فراهم خواهد آورد .همچنين با توجه به اين كه نيروي كار سالمتر داراي
انگيزه و بهره وري باالتري است ،بنابراين مخارج بهداشتي در صورتي كه سالمت افراد
جامعه را ارتقاء بخشد ،ميتواند منجر به افزايش توليد شود .در اين ميان برخي از
اقتصاددانان نيز معتقدند كه مخارج بهداشتي دولت به دليل اين كه جزء هزينههاي
مصرفي محسوب ميشود و فرصت سرمايهگذاري را كاهش ميدهد ،ميتواند تأثير
منفي بر رشد توليد داشته باشد .از سوي ديگر ،ارتقاي بهداشت در صورت ثبات ساير
شرايط بدان معناست كه منابع كمتري درآينده صرف مخارج درماني خواهد شد.
بنابراين ،برخي منابع كه در آينده بايد صرف مخارج درماني شوند براي مقاصد ديگري
قابل استفاده خواهند بود (اسالمبلوچي.)1995 ،

بررسی مطالعات پیشین
فرانكلين و همكاران )0215( 1در مطالعهاي به بررسي ارتباط بين آلودگي هوا و بيماران
قلبي و هزينههاي كه بر بيماران تحميل ميشود پرداختند .آنها دريافتند كه قرار گرفتن
در معرض آلودگي هوا بر بيماريهاي قلبي ـ عروقي و گسترش حوادث حاد قلبي
1. Franklin, Barry
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تاثيرگذار است و مخارج باالي براي اين افراد و جامعه را بهدنبال دارد .بر اين اساس،
به افراد مبتال به بيماري شناخته شده يا مشكوک قلبي -عروقي ،شامل افراد مسن،
بيماران ديابتي ،زنان باردار و كساني كه مبتال به بيماري ريوي هستند توصيه ميشود كه
فعاليتهاي اوقات فراغت خود در فضاي باز را زماني كه آلودگي هوا باال است،
محدود نماين د .كه اين امر در بلندمدت اثر منفي بر رشد اقتصاد و كاهش بهرهوري و
راندمان نيروي كارآمد جامعه خواهد شد.
آتیل آسیسی )0219( 1در مطالعهاي با عنوان « رشد اقتصادي و تأثير آن بر محيط
زيست» دادههاي  019كشور اعم از كشورهاي با درآمد پايين ،متوسط و باال را بين
سالهاي  1922تا  0221بررسي نموند .نتايج حكايت از وجود رابطه مثبت ميان درآمد
سرانه و فشار سرانه بر طبيعت دارد و اين تأثير در كشورهاي با درآمد متوسط از
كشورهاي كم درآمد و با درآمد زياد شديدتر است .همچنين استفاده از متغيرهاي كمكي
متنوع نهادي و ساختاري ،وجود اين تأثير مثبت را نشان ميداد .اين محققان به تأثير
منفي افزايش تجارت بر محيط زيست پي بردند و ناپايداري رشد اقتصادي به خصوص

در كشورهاي با درآمد متوسط را تأييد كردند .برونكريف و هولگيت )0212( 2در

مطالعه اي تحت عنوان "آلودگي هوا و سالمت" به بررسي اثرات سوء استفاده
آاليندههاي هوا بر سالمت پرداختند .آنها دريافتند كه قرار گرفتن در معرض آاليندههاي
هوا سبب افزايش مرگ و مير و بستري شدن در بيمارستان به دليل بيماريهاي قلبي ـ

عروقي و تنفسي ميشود .در مطالعه ديگري هري و سليم ،)0210( 9با توجه به مصرف
زياد و رشد تقاضاي روز افزون ذغال سنگ در چين و به منظور يافتن تأثيرات اقتصادي
و آلودگي هواي آن ,روابط كوتاهمدت و بلندمدت بين مصرف ذغال سنگ و درآمد ملي
را در يک الگوي دو طرفهي عرضه و تقاضا بررسي نمودند .بدين منظور آنها از
مدلهاي اقتصاد سنجي تصحيح خطاي برداري و هم جمعي بهره بردند ،نتايج نشان
ميدهد در كوتاه مدت و بلندمدت يک رابطه دو طرفه مستقيم بين مصرف ذغال سنگ
و انتشار دي اكسيد كربن و انتشار آلودگي برقرار ميباشد .همچنين نتيجه گرديد در
1. Atil Asici
2. Brunekreef.
3. Harry&Salim
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طرف عرضه رابطه غير مستقيم از مصرف ذغال سنگ به توليد ناخالص داخلي وجود
دارد در حالي كه در طرف تقاضا عكس اين ارتباط نتيجه شده است.
جلیل و فریدان ) 0211(1تاثير رشد اقتصادي ،مصرف انرژي بر آلودگي محيط زيست را
با استفاده از روش  ARDLدر چين طي دوره  1959-0220بررسي كردهاند .نتايج

حاكي از منفي بودن ضريب توسعه مالي در چين نه تنها نقشي در افزايش انتشار دي-

اكسيد كربن ندارد بلكه باعث كاهش آلودگي ميگردد .هم چنين در بلندمدت انتشار
دي اكسيد كربن عمدتا توسط درآمد ملي ،مصرف انرژي و آزاد سازي تجاري توضيح
داده ميشود.

2

تامازیان و رآو ( )0212در مطالعه خود براي  02اقتصاد در حال گذار ،نقش مهم
توسعه مالي در بهبود كارآيي محيط زيست را مورد مطالعه قرار ميدهند ،و بيان ميكنند
كه اگر آزاد سازي مالي در چارچوب نهادي مستحكمي قرار نگيرد ميتواند براي محيط
زيست مخرب باشد .همچنين طبق نتايج مطالعه ،فرضيه  EKCبراي كشورهاي مورد
نظر برقرار است.
اسالمبلوچی و همکاران ( )1995به بررسي ميزان تأثيرگذاري آلودگي هوا (به عنوان
شاخص نشان دهنده كيفيت محيط زيست) بر اقتصاد سالمت در گروه كشورهاي
منتخب درآمد متوسط و كشورهاي داراي بيشترين آلودگي هوا ،با استفاده از روش
دادههاي تابلويي پرداختند .نتايج حاصل از برآورد مدلها به روش اثرات ثابت در گروه
كشورهاي منتخب در دوره زماني  ،0222-0210نشان ميدهد كه آلودگي هوا تأثير
مثبت و معناداري بر سالمت در كشورهاي در حال توسعه دارد.

همچنين صادقي و فشاري ( )1919در مطالعهاي با استفاده از روش همجمعي

جوهانسون و جوسليوس  1952-1910يا در نظر گرفتن شاخصهاي انتشار دياكسيد-
كربن و زمينهاي قابل كشت براي كيفيت محيط زيست به اين نتيجه رسيدند كه عالوه
بر وجود تعادل بلندمدت بين صادرات و شاخصهاي كيفيت محيط زيست ،متغيرهاي
صادرات و سرمايه گذاري مستقيم خارجي تاثير منفي معناداري بر شاخصهاي كيفيت
محيط زيست دارند.
1. Jalil and Feridun
2.Tamazian at all.
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بهبودي و همكاران ( ،)1919در مطالعهاي به بررسي رابطه بين مصرف انرژي ،رشد
اقتصادي و انتشار دياكسيدكربن به عنوان معياري براي آلودگي محيط زيست در ايران
پرداختند .آنها براي اين منظور از دادههاي سري زماني براي سالهاي 1920-1919
استفاده كردند و از مدل تصحيح خطا برداري بهره بردند .نتايج حاصل از اين مطالعه
نشان دهنده وجود رابطه مثبت بين متغيرهاي مستقل مانند مصرف انرژي ،رشد
اقتصادي ،آزاد سازي تجاري ،جمعيت و انتشار دي اكسيدكربن است .فطرس و نسرين
دوست ( ،)1919در مقالهاي با عنوان «بررسي رابطهي آلودگي هوا ،آلودگي آب ،مصرف
انرژي و رشد اقتصادي در ايران» رابطه عليت بين متغيرها را با استفاده از روش تودا و
ياماتو بررسي كردند .آنها نتيجه سه رابطه علي يک طرفه از نشر دي اكسيد كربن به
درآمد سرانه ،از نشر دي اكسيد كربن به سرانه مصرف انرژي و از سرانه مصرف انرژي
به آلودگي آب وجود دارد.
شرزه ای و حقانی ( )1911در مطالعه خود رابطه عليت گرنجري بين مصرف انرژي،
درآمد ملي و انتشار دياكسيد كربن را با افزودن متغير نيروي كار و سرمايه مورد
بررسي قرار داده اند .نتايج آنها حاكي از وجود رابطه علي يک طرفه اي از درآمد ملي به
مصرف انرژي و نيز از مصرف انرژي به انتشار دياكسيد كربن است ،اما عليت ميان
درآمد ملي و انتشار دياكسيد كربن مورد تاييد قرار نميگيرد.

مدل تجربی پژوهش
در اين پژوهش به منظور بررسي عوامل تاثيرگذار آلودگي هوا ناشي از بخشهاي عمده
اقتصاد ايران (صنعت ،تجاري و خانگي ،كشاورزي و حمل و نقل) بعنوان شاخص
آلودگي بر مخارج بهداشت و درمان و پي بردن به درجه اهميت هر يک از عوامل از

مدل پيشنهادي گروسمن و همكاران )1995( 1و فرانكلين و همكاران )0215(2به شرح
ذيل استفاده مينماييم.
+ +

+

+

+

+

 :LFGميزان لگاريتم انتشار گازهاي آالينده دي اكسيدكربن ،دي اكسيدنيتروژن و دي
1. Gerosman at all.
2. Franklin, Barry
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اكسيدگوگرد براي بخشهاي خانگي و تجاري ،صنعت ،حمل و نقل (جادهاي ،هوايي،
دريايي ،ريلي) و كشاورزي به ميليارد ريال.
 :LFUلگاريتم سهم سوختهاي فسيلي در انتشار گازهاي گلخانههاي در بخشهاي
مختلف به ميليارد ريال.

1

 :LITلگاريتم شاخص تكنولوژي .
 :LR&Dلگاريتم هزينههاي تحقيق و توسعه.
 :LNPآمار جمعيت شاغلين در بخشهاي مختلف بخشهاي صنعت ،تجاري و خانگي،
كشاورزي و حمل و نقل.
 :LHSمخارج بهداشت و درمان كشور به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است.
اين شاخص سهم كل هزينه بهداشت و درمان از توليد ناخالص داخلي كشور شامل
(هزينه تخت روز ،هزينههاي بهداشتي اوليه ،هزينههاي دارويي ،هزينه مراجعات بيماران
تنفسي و آسم ،و ساير هزينهها) ميباشد.
در ادامه مدل مورد نظر با استفاده از تكنيک پانل ديتا و نرم افزار  Eviews,9برآورد شده
اسـت.

روش تحقیق
آزمون تشخیص مدل اثرات ثابت از مدل دادهای ترکیبی Fلیمر
اغلب براي انتخاب بين مدل پولينگ  .اثرات ثابت از آزمون  Fليمر استفاده ميشود.
 .1به منظور محاسبه ظرفيت تكنولوژيكي "آركو و كوكو "فرض ميكنند كه هر چهار عامل نقش يكساني را در ايجاد ظرفيت بر
اساس وزن يكسان هر شاخص به دست ميآيد و ) (Arcoتكنولوژي هر كشور ايفا ميكنند ،بنابراين ،شاخص كل تكنولوژي
∑

كه liبيانگر چهارعامل ظرفيت تكنولوژي براي هر كشور بوده و

ضريب ثابتي است كه مقدار آن  1/2است .شاخص هر گروه

به وسيله مراحل يكسان محاسبه شده و در كل هشت زير شاخص اساسي به منظور محاسبه هر بعد از شاخص ظرفيت در نظر
گرفته شده است .دو شاخص ميزان اختراعات ثبت شده و مقاالت علمي براي محاسبه ميزان  Arcoتكنولوژيكي ظرفيت ايجاد
و خلق تكنولوژي در هر كشور ،دو شاخص نفوذ و كاربرد اينترنت و مقدار مصرف الكتريسيته براي محاسبه ميزان زيربناي
تكنولوژي موجود در هر كشور ،سه شاخص ثبت مهارتهاي مهندسي ،ميانگين سالهاي مدرسه و نرخ سواد به منظور به دست
آوردن مقدار پيشرفت در توسعه مهارتهاي انساني و نهايتاً تنها شاخص مقدار ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي به عنوان
درصدي از توليد ناخالص داخلي هر كشور براي محاسبه ميزان واردات تكنولوژي مورد استفاده قرار گرفته اند.
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ساختار فرضيه اين آزمون عبارتند از:
پارامترهاي عرض از مبدا در تمام مكانها )مقاطع( برابر هستند

{

پارامترهاي عرض از مبدا در تمام مكانها )مقاطع( برابر نيستند
آماره آزمون با استفاده از مجموع مربعات پسماند مقيد ( )RRSSحاصل از تخمين مدل
تركيبي  OLSو مجموع مربعات پسماند غير مقيد ( )URSSحاصل از برآورد رگرسيون
درون گروهي به صورت ذيل معرفي شده است.
()1
در آزمون  Fفرضيه
برابر فرضيه مخالف

)

()⁄

)

(

)

(
(⁄

يكسان بودن عرض از مبداها (روش  Pollingيا تركيبي) در
روش دادهاي پانلي پذيرفته ميشود.

آزمون هاسمن
آماره اين آزمون كه براي تشخيص ثابت يا تصادفي بودن تفاوتهاي مقطعي به صورت
زير محاسبه ميشود كه داراي توزيع كاي ـ دو با درجه آزادي برابر با تعداد متغيرهاي
مستقل ( )kاست.
()0
()9

W=x2=[bvar [b]  var[ b 

cvar [b-

صفر بودن آزمون هاسمن ،برابري برآوردكننده هر دو روش حداقل مربعات تعميم يافته
و متغير مجازي است يعني داريم:
()2
چنانچه آماره آزمون محاسبه شده بزرگتر از

{

جدول باشد فرضيه

رد ميشود

پس برابري برآوردهاي اين روش رد و توصيه ميشود از روش تصادفي براي دريافت
در واحدهاي مقطعي استفاده شود (عباسي.)1990 ،
نتايج حاصل از آزمون ريشه واحد براي مقادير سطح و وقفهي اول متغيرها در جدول
( )1آورده شده است.
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جدول  .5نتایج آزمون همجمعی و بررسی مانایی متغیرها
آزمون
متغیر

PP-Fisher

ADF-Fisher
Statistic

Prob

Statistic

Prob

)L(FU

09,1909

2,221

05,902

2,290

)L(FG

12,109

*

2,210

90,291

2,209

)L(HS

02,19

2,209

90,12

2,222

)dL(IT

29,90

2,2222

29,95

2,2222

)L(NP

10,29

2,252

11,92

2,222

)L(R&D

10,59

2,252

11,92

2,219

مأخذ :خروجی نرم افزار ایویوز : d .تفاضل گیری مرتبه اول را نشان می دهد * .بیانگر معناداری در
سطح  50درصد است.

طبق نتايج حاصل از جداول فوق ،شواهد ناشي از انجام آزمونهاي ديكي فولر و فيليپس ـ
پرون عمدتاً داللت بر تأييد فرض صفر وجود ريشهي واحد در مقادير جاري متغيرها دارد.
بنابراين فرضيه صفر مبني بر وجود ريشه واحد رد ميشود .در نتيجه پايداري دادههاي مورد
استفاده در اين مقاله قبل از برآورد مدل مورد تأييد قرار ميگيرند.
جدول  .2نتایج آزمون چاو
نتیجه آزمون

P-value

درجه آزادی

آماره

آزمون اثرات

()2,22

(10و)2

21,25

 Fدوره

()2,22

2

90,121

كاياسكوئر دوره

مدل دادههای ترکیبی
مأخذ :خروجی نرم افزار ایویوز.

نتايج آزمون چاو (جدول  )0نشان ميدهد ،مقدار  p-valueكمتر از  2/25است در نتيجه
فرض  H0رد ميشود ،بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه ناهمگني فردي (اثرات فردي

غير قابل مشاهده) وجود دارد و بايد از روش دادههاي تركيبي 1براي برآورد مدل
استفاده كرد .در نتيجه براي تعيين استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل مدل اثر تصادفي در
مرحله بعد آزمون هاسمن 2انجام ميشود.
1. Panel data
2. Hausman test
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مطابق يافتههاي حاصل از مدل پانل ـ ديتاي برآورد شده ،آزمون هاسمن وجود مدل
اثرات ثابت را تأييد ميكند؛ زيرا بزرگ تر بودن مقدار آماره آزمون از آماره جدول ،دليل
بر رد فرضيه صفر مبني بر وجود مدل تصادفي ميباشد.
جدول  .9نتایج آزمون هاسمن
آزمون هاسمن
P-value

درجه آزادی

آماره

Test summary

()2,22

2

20,25

Cross-section random

مأخذ :خروجی نرم افزار ایویوز

برآورد مدل و نتایج آن
در ادامه با توجه به مشخص شده مدل اثرات ثابت در مرحله قبل در اين مرحله تخمين
مدل بلندمدت در جدول ( )2آورده شده است.
جدول  .4نتایج مدل اثرات ثابت مخارج بهداشت درمان
متغیر

ضریب

آماره T

P-Value

C

0/90

0/20

2/22

)L(FU

2/211

9/290

2/22

)L(FG

2/250

5/09

2/22

)L(R&D

-2/10

-2/05

2/225

)L(IT

-2/952

-5/01

2/22

)I(NP

2/215

0/90

)Prob (F- statistic)=12/01 (0/00

2/22
2

R bar=0/835 D-W=2/01

ضرایب بخشهای
صنعت

2/99

تجارت و خانگی

2/11

کشاورزی

2/09

حمل و نقل(جاده ای ،هوایی ،دریایی و ریلی)

2/05

نتايج بدست آمده از مدل اثرات ثابت (جدول  )2نشان ميدهد كه مقدار آماره  Fبرابر

تأثیر آالیندههای بخشهای مختلف اقتصاد61 ...

 10/21است ،بنابراين با ضريب اطمينان  95درصد ميتوان گفت كه فرض صفر بودن
همزمان ضريب تمامي متغيرها رد ميشود و در نتيجه مدل معنيدار است .ضريب تعيين
تصحيح شده مدل  2/19است يعني  19درصد متغير وابسته را متغيرهاي مستقل توضيح
ميدهند (مدل از قدرت توضيح دهندگي بااليي برخوردار ميباشد) .با توجه به نتايج
به دست آمده از برآورد مدل ،مقادير ضرايب متغيرهاي توضيحي به صورت زير
ميباشند.

خالصه و نتیجهگیری
مقدار ضريب لگاريتم انتشار گازهاي آالينده دياكسيدكربن ،دياكسيدنيتروژن و دي-
اكسيدگوگرد براي بخشهاي تجاري و خانگي ،صنعت ،حملونقل (جادهاي ،هوايي،

دريايي و ريلي) و كشاورزي برابر با  2/210است و در سطح اطمينان  95درصد معني-

دار هست .لگاريتم سهم سوختهاي فسيلي در انتشار گازهاي گلخانه اي در بخشهاي
مختلف برابر با  2/250است و در سطح خطاي  2/25معنيدار هست .و به ازاء يک
درصد تغيير در متغير توضيحي  2/250صدم درصد متغير وابسته را تغيير ميدهد.
هزينههاي تحقيق و توسعه برابر با  -2/10است و در سطح خطاي  %5معنيدار هست
و به ازاء يک درصد تغيير در متغير توضيحي  2/10درصد مخارج بهداشت درمان را
افزايش ميدهد .لگاريتم جمعيت شاغلين در بخشهاي مختلف برابر با  2/215است و
در سطح خطاي  2/12معنيدار هست .و به ازاء يک واحد تغيير در متغير شاغلينهاي

مختلف به ميزان  2/215درصد مخارج بهداشتي را افزايش ميدهد .البته ميزان تاثير-
گذاري جمعيت در بخشهاي مختلف خيلي ناچيز ميباشد و اين امر به اين خاطر
مي باشد كه با افزايش آمار شاغلين ميزان استفاده از سوخت ها و انرژيهاي كه منتشر
كننده آلودگي مي باشند نيز افزايش يافته و از سوي ديگر افزايش تعداد افراد آموزش
ديده و تحصيل كرده در بلندمدت باعث كاهش آلودگي و در نهايت اين متغير باعث
شده است تاثير بسيار ناچيزي ولي مثبت بر مخارج بهداشتي داشته باشد.
لگاريتم شاخص تكنولوژي برابر با  -2/95است و در سطح خطاي  %5معنيدار هست.
و به ازاء يک درصد تغيير در متغير توضيحي  2/95درصد مخارج بهداشت درمان را
افزايش ميدهد .يعني با افزايش و استفاده از تكنولوژيهاي مدرن و جديد كه باعث
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كاهش آلودگي ميشوند تاثير مثبت و معناداري بر مخارج بهداشت درمان ميگذارد 1.در
اين مطالعه شاخص تكنولوژي مورد استفاده به عنوان يک متغير كاهش دهنده آلودگي
شناخته شده است ،بدين معني كه ارتقاي سطح تكنولوژي به بهبود كيفيت زيست
محيطي منجر ميشود .تكنولوژي از دو طريق بر ميزان آلودگي اثر ميگذارد .اول اينكه
با بهبود تكنولوژي و استفاده از فناوريهاي جديد ،توابع توليد احتياج كمتري به كاالي
زيست محيطي خواهند داشت و يا اينكه به عنوان كاالي مكمل توليد ميزان كمتري
آلودگي توليد خواهد شد كه به معني توليد كاال همراه با تخريب كمتر محيط زيست
است .دوم آنكه با بهبود تكنولوژي ميتواند در صنايع كاهش آلودگي نيز رخ دهد و
باعث شود كه اين صنايع به نحو كاراتري عمل كرده و با هزينههاي كمتري نسبت به
رفع آلودگي اقدام كنند كه نتيجه هر دو اثر بهبود تكنولوژي ،كاهش شدت نشر آلودگي
است.
نتايج تخمين هاي اين مطالعه نشان داده است كه آلودگي در بخش صنعت كه عامل
اصلي آلودگي صنعتي مي باشد بيشترين تاثير را متغير مخارج بهداشت و درمان داشته
است .ضريب تاثيرگذاري اين بخش  99درصد ميباشد .دليل اين امر بدليل وجود
صنايع بزرگ و فاقد تكنولوژي مدرن و بروز ميباشند .همچنين بخشهاي حمل و نقل
در رديف دوم ميباشد كه اين ضريب برابر با  05درصد ميباشد.
نتايج اين مطالعه بيانگر آن است كه با افزايش صنايع (حجم سرمايه گذاري) ميزان
آلودگي نيز افزايش يافته است .اين بدين معنا است كه فرضيه زيست محيطي كوزنتس
براي اقتصاد ايران صادق ميباشد .نتايج نشان ميدهند كه كيفيت زيست محيطي ،به
دليل پايين بودن سطح درآمد ،هنوز يک كاالي ضروري ميباشد .به بيان ديگر اقتصاد
ايران پيش از آنكه نگران آلودگي زيست محيطي و اثرات منفي آن باشد بيشتر نگران
افزايش درآمد و رشد صنايع ميباشد.
نكنه قابل توجهاي كه بايد به آن پرداخته شود اين ميباشد با توجه به نتايج اين مطالعه
 .1كاهش آلودگي به دو طريق صورت ميگيرد :توسط تكنولوژي كنترلي"انتهاي لوله" كه آلودگي ناشي از فرآيندهاي تكنولوژيک
و مواد خام معين را كاهش ميدهد ،و از طريق" كاستن از آلودگي در منبع " يا طراحي و ساخت مجدد فرآورده در منبع به گونه
اي كه حاوي مواد و انرژي كمتري باشد كه ممكن است ضايعات توليد كند .به طور كلي سياست هاي زيست محيطي موجود
بر مبناي تكنولوژي كنترل"انتهاي لوله " استوارند (پژويان.)1919 ،

تأثیر آالیندههای بخشهای مختلف اقتصاد66 ...

مي توان گفت اقتصاد ايران در مرحله اول منحني كوزنتس قرار دارد .در مرحله ابتداي
رشد اقتصادي تخريب محيط زيست زياد ميباشد و در اين مرحله آثار بد و زيانبار
عوامل زيست محيطي به طور معكوس اثرات منفي بر توليد ناخالص داخلي ميگذارد.
تا اينكه اين موضوع به نقطهاي در حداكثر خود ميرسد و سپس در مراحل باالي رشد،
كيفيت محيط زيست بهبود مي يابد و خود اين امر اثر مثبتي بر توليد ناخالص و ارزش
افزوده بخشهاي اقتصادي و مخارج بهداشت درمان ميگذارد .همچنين ،شدت نشر
آلودگي ميتواند تحت تاثير اقدامات سياسي يعني قوانين و الزامات زيست محيطي كه
توسط دولت ها اعمال ميشود ،قرار گيرد .در سطوح پايين فعاليت اقتصادي ،قوانين
مبارزه با آلودگي تقريبا غيركارا بوده و اثر كمي روي كاهش آلودگي دارند ،چرا كه براي
تنظيم يک سيستم قانونمند جهت كاهش آلودگي نيازمند هزينه ميباشيم .در سطوح
پايين در آمدي تمايل پرداخت هزينه كاهش آلودگي كمتر از مقدار تعيين شده است .در
اين حالت  ،تنظيم يک سيستم قانونمند كاهش آلودگي ارزشي ندارد و با نبود چنين
سيستمي نيز آلودگي به يقين همراه با رشد اقتصادي افزايش مييابد .اما در سطوح
باالي درآمدي و پس از رسيدن به اقتصاد به يک آستانه درآمدي ،شدت نشر آلودگي
كاهش مييابد و در مرحله كاهش آلودگي سياستهاي مبارزه با آلودگي به اجرا درآمده
و يا تشديد شده است .بنابراين ،انتظار ميرود همراه با رشد اقتصادي و افزايش درآمد
ها ،شدت انتشار آلودگي به علت وضع و اجراي قوانين زيست محيطي كاهش يابد.
به نظر ميرسد يكي از مهمترين زمينههاي تحقق اين مهم توجه به زيرساختهاي
فناوري اطالعات و ارتباطات و كاربردهاي مختلف آن ميباشد .چرا كه باعث ميشود
فرايند رشد اقتصادي با تخريب زيست محيطي كمتري همراه باشد و از اين حيث سطح
سالمت جوامع (به صورت منفي) كمتر متاثر گردد .ضمن اين كه اساساً فناوري اطالعات
و ارتباطات در قالب مباحثي چون سالمت الكترونيكي و … ميتواند تاثير معناداري بر
سطح سالمت جامعه به جاي گذارد .اين استدالل در مورد ايران نيز مصداق مي يابد و
ميتواند مبناي سياستگذاري قرار گيرد.

از طرفي تحقيق و توسعه ،زمينههاي جايگزيني تكنولوژيهاي پاک و سازگار با محيط
زيست را با تكنولوژيهاي مخرب و آالينده با كمترين هزينه فراهم نمايند ،و جريان
سرمايه گذاري را به گونهاي مديريت كنند كه افزايش كارآيي زيست محيطي آن را در پي
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داشته باشد .مصرف انرژي بايد به گونهاي مديريت شود كه مصرف سطح معيني از آن
بيشترين كارآيي زيست محيطي را در پي داشته باشد .اين مسئله به ويژه در مورد
كشورهايي كه اقتصاد وابسته به انرژي دارند اهميت بيشتري پيدا ميكند .به نحوي كه
بايد هماهنگي بيشتري ميان عرضه انرژي و رشد اقتصادي برقرار شود .به طور كلي
جهت افزايش كارآيي زيست محيطي انرژي و كنترل آلودگي ناشي از مصرف انرژي
كشورهاي در حال توسعه بايد سياست دو گانهاي را در پيش گيرند .نخست آنكه در
بخش عرضه انرژي ،با سرمايه گذاري در زير ساختها موجبات كارآيي زيست محيطي
انرژي عرضه شده را فراهم آورند .و ديگر آنكه در بخش تقاضاي انرژي ،سياست هاي
ذخيره كننده انرژي را در پيش گرفته و با به كارگيري شيوه ها و روشهاي نوين در توليد
از مصرف غير ضروري انرژي و اتالف آن تا حد ممكن ممانعت به عمل آورند .اين
سياست به نظر ميرسد كه راه موثري جهت كاهش انتشار آلودگي از طريق كاهش و
كنترل تقاضا و نيز حفظ ذخاير انرژي در اين كشورها باشد.

در طول زمان طرحهاي مختلفي براي بهبود كيفيت محيط زيست و كاهش آلودگي در
ايران به خصوص در كالن شهرها اجرا شده است .وجود ساختار نهادي قوي جهت
سياستها و برنامههاي متعدد ،اجراي موفق اين طرح ها را بهدنبال خواهد داشت.
بنابراين تالش براي افزايش مشاركت شهروندان ،سياستگزاران ،جامعه دانشگاهي،
صاحبان صنايع و نمايندگان سازمانهاي مردمنهادي جهت افزايش همكاري و هم
فكري از طريق برگزاري كارگاههاي تخصصي و همايش ها ضروري است .اين امر
جهت آگاهي جمعيت و مشاركت فعال افراد ،براي پذيرش سياستهاي كنترل آلودگي
الزم و ضروري است .همچنين با توجه به اينكه رشد اقتصادي باعث ايجاد آلودگي
ميشود و از طرفي كاهش رشد منطقي نميباشد .بنابراين سياستهاي كاهش آاليندهها
بايد ضمن تشويق رشد و توسعه اقتصادي ،هزينه اوليه و كارآيي سرمايه گذاري را در
نظر بگيرد.
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