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عالمهدانشگاه،اقتصادةدانشکد،زیستمحیطاقتصادارشدکارشناسی

، تهران، ایرانیطباطبائ

دهیچک
توجـه مـورد هـم زیسـت محـیط تخریـب موضـوع ،شـد تلقـی مطلـوب هـدفی اقتصـادي رشدکهزمانیاز

ایـن کـه شـده یطیمحستیزمشکالتافزایشموجب،اقتصاديرشدگرفت.قرارزیستمحیططرفداران
شـرفت یپواقتصـادي رشـد دیگـر طـرف ازکنـد. مـی محـدود راسـعه تووپایداراقتصاديرشد،مشکالت

واسـت توسعهحالدرکشوريایراناینکهبهتوجهبااست.گذاشتهانسانسالمتبرمعکوسیاثر،فناوري
بایـد عمـومی سـالمت وزیسـت محـیط تخریـب بهمربوطهايبحث،کندمیدنبالراپایداراقتصاديرشد
،زیستمحیطکیفیتبینمتقابلرابطهبررسیحاضرپژوهشازهدفاساساینبرد.گیرنقرارتوجهمورد

معـادالت بـر مبتنـی الگـوي یـک ازاسـتفاده بـا 1368ـ1393زمانیدورهدرعمومیسالمتوسرانهدرآمد
مـد درآبـر دارمعنیومثبتاثر،درصد99اطمینانسطحدرسالمتاست.دادهنشاننتایجباشد.میهمزمان

یابـد. مـی افـزایش درصـد 374/2سـرانه درآمـد ،یابـد افـزایش درصـد یکزندگیبهامیداگردارد.سرانه
سـالمت برزیستمحیطآلودگیمنفیتأثیربرايکافیشواهدنتوانستندپژوهشدراستفادهموردهايداده

دومتـوان امـا ،مثبـت رانهسـ درآمدضریب،دهدمینشانمدلبرآوردازحاصلنتایجهمچنینکنند.ایجاد
هـاي سـال طـی ایـران بـراي کـوزنتس محیطیزیستمنحنیوارونهUنتیجهدرباشد.میمنفیسرانهدرآمد
است.شدهتأییدمذکور

.همزمانمعادالت،عمومیسالمت،اقتصاديرشد،هواآلودگی:يدیکلواژگان

.JEL:53Q،56Q،15Iيبندطبقه
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مقدمه.1
ایـن اسـت. بـوده اخیـر هايدههدرکشورهامسائلترینمهمازیکیصادياقترشدموضوع
رشـد ازبـاالتري سـطح دادنقرارهدفباراخودتوسعهفرایندکشورهاشدسببموضوع

هـاي پیشـرفت بـه اقتصـادي رشدزمینهدرکشورهاازبسیاريدرنتیجهکنند.دنبالاقتصادي
کننـد. پیـدا دسـت یـافتگی توسعهابعادسایربههمزماننتوانستنداما،رسیدندايمالحظهقابل

تـرین مهـم ازکههستندتوسعهفرایندالینفکجزءکهدارندوجودموضوعاتیزمینهایندر
مطلـوب هـدفی اقتصاديرشدکهزمانیازکرد.اشارهزیستمحیطمقولهبهتوانمیهاآن

قـرار زیسـت محـیط فـداران طرتوجـه مـورد هـم زیسـت محیطتخریبموضوع،شدتلقی
اتفـاق زیسـت محـیط بـر مخـرب آثاربدوناقتصاديتوسعهورشدکهدلیلاینبه،گرفت

راخـدمات وکاالهابرايتقاضاافزایش،سوکیازجمعیترشدواقتصاديرشدافتد.نمی
سـوي ازوشودمیزیستمحیطوطبیعیمنابعازبیشتريبرداربهرهبهمنجرکهداردپیدر

تبـع بـه وفسـیلی يهـا سـوخت مصرفسهمجهیدرنتدهد.میافزایشراانرژيبهنیازدیگر
.1یابدمیافزایشياگلخانهيگازهاانتشار،آن

انـواع صـورت بـه راافـراد سـالمت ملـی وفرديسطحدرزیستیمحیطهايآلودگی
وعـالج دیـر يهـا يمـار یب،ریـوي وقلبیهايبیماريتشدید،تنفسیهايبیماريوامراض

،اسـیدي بـاران ،اوزنهیـ التخریبچونمسائلیصورتبهیالمللنیبسطحدروخطرناك
رکـن یـک عنـوان بـه اقتصـادي توسـعه ،دیگرسوياز.2کندمیتهدید...وزمینگرمایش

عوامـل ازیکـی انـرژي امـروزه واسـت مطـرح کشـور هرهايسیاستمجموعهدراساسی
رشـد واقتصـادي رشـد .شـود یمـ تلقـی جامعـه هـر دراقتصـادي توسـعه ضـروري واصلی

يهـا يانـرژ ژهیـ وبـه انرژيمصرفرشدآنتبعبهوانرژيبهوابستگی،جمعیتروزافزون
وجـود بـه مشـکالت همچنـین .3اسـت شـده یزیستمحیطمشکالتافزایشموجب،فسیلی
تعـادل خـوردن هـم بـه ،زیسـت محـیط تخریـب قبیلازیزیستمحیطآلودگیتوسطآمده

رشـد کـه شـدند تبـدیل کلیديعواملبهجیتدربهعمومیسالمتبهآسیبواکولوژیکی

)1393براتی (. 1
)1395زاده (حسین. 2
)1388نصراللهی و گولک (. 3
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مستقیمتأثیروفناوريپیشرفتعلتبهامروزه1.کندمیمحدودراتوسعهوپایداراقتصادي
ت.اسـ یافتـه ياژهیـ واهمیتآنبرگذارتأثیرعواملوسالمتمسئله،زندگیکیفیتبرآن

وشـود مـی کـار نیـروي بالفعـل وبـالقوه تـوان افزایشوتندرستیموجبمناسببهداشت
رشـد داشـت. خواهـد اقتصـادي رشـد وتولیـد افـزایش درمهمـی بسـیار سـهم کـار نیروي

عبـور بـا دیگرسوياز.2آوردمیفراهمراسالمتارتقايزمینه،درآمدافزایشبااقتصادي
گســترش،شــدنصــنعتیراســتايدرتکــاپووصــنعتیاقتصــادبــهســنتیاقتصــادازجامعــه

گذاشـته انسـان سـالمت برمعکوسیاثر،مکانیزهزندگیوفناورييهاشرفتیپ،شهرنشینی
وآوردیمـ همـراه بـه راانرژيبهروزافزوننیازشهرنشینیرشدواقتصاديرشدزیرااست.

کشـورهاي سـایر ماننـد ایـران .3اشتدخواهدپیدررایزیستمحیطمسائلافزایشامراین
نـابراین بپایداراسـت. توسـعه دنبالبهوبودهروبرویزیستمحیطمشکالتباتوسعهحالدر

برخـوردار ايویـژه اهمیـت ازعمـومی سالمتوزیستمحیطتخریببهمربوطهايبحث
گیرد.قراربررسیمورداقتصاديبعدازاستالزموهستند

سـالمت وسـرانه درآمـد ،زیسـت محـیط آلـودگی بـین متقابلتباطارپژوهشایندر
معـادالت الگـوي یـک منظـور ایـن بـراي اسـت. گرفتهقراربررسیموردایراندرعمومی
کشـور بـراي 1368ـ1393بازهدرزمانیسريهايدادهازاستفادهباوشدهطراحیهمزمان

ودومبخـش اسـت. پرداختـه مهماینبهزیرشرحبهحاضراست.مطالعهشدهبرآوردایران
مـدل چهـارم بخشدر،پرداختهتحقیقگذشتهادبیاتبرمروريونظريمبانیبیانبهسوم

گیـري نتیجـه وبنـدي جمـع است.شدهتحلیلمدلنتایجپنجمبخشدروشدهارائهتحقیق
است.دادهاختصاصخودبهرامطالعهاینپایانیبخشیعنیششمبخش

نظرينیمبا.2
.رودمـی شـمار بـه جوامـع توسـعه رونـد وتکاملسیردرمؤثرعواملازجملهزیستمحیط
ادبیـات دردرنتیجـه ویافتـه اهمیـت مختلـف عواملبازیستمحیطمتقابلارتباطروازاین

کیفیـت بـر مـؤثر عوامـل بررسـی بـراي ايگسـترده مطالعـات است.شدهواردنیزاقتصادي
محیطـی زیسـت منحنـی فرضـیه بـه تـوان مـی زمینـه ایـن دراسـت. شدهانجامزیستمحیط

1. N. Z. Lu, et al (2017)
)1392فالحتی و همکاران (. 2
)1395زاده (حسین. 3
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نمود.اشارهزیستمحیطکیفیتواقتصاديرشدبینرابطهالگوسازيبرايکوزنتس

زیستمحیطآلودگیوسرانهدرآمد.1-2
چـارچوب پایـه برعمدتاًزیستمحیطکیفیتواقتصاديرشدبینرابطهمورددرمطالعات

وارد1990دهـه آغـاز درکـوزنتس منحنیاست.)EKC(1کوزنتسمحیطییستزمنحنی
رابطـه مـورد درايفرضـیه 1950دهـه درقـبالً 3کوزنتس.2شدزیستمحیطاقتصادادبیات

منحنـی براسـاس سـاخت. مطـرح وارونـه Uشـکل بـه درآمـد نـابرابري واقتصاديرشدمیان
ازبرخـی توسـط کـوزنتس نـابرابري رضـیه فازبعـد دهـه چنـد کـه کـوزنتس محیطـی زیست

،پـردازد مـی زیستمحیطهايآلودگیواقتصاديرشدبینرابطهبهوشدمطرحاقتصاددانان
پـایین زیسـت محـیط کیفیـت ویافتـه افزایشآلودگیاقتصاديتوسعهورشداولیهمراحلدر
،شـود میمعکوساوضاعتدریجبهسرانهدرآمدبیشترافزایشورشدروندادامهبااماآید.می

بیـان بـه 4.شودمیمعکوسUشکلبهشبیههواآلودگیواقتصاديرشدبینرابطهکهطوري
کـاهش پیوسـته زیسـت محـیط کیفیـت سـرانه درآمـد افـزایش با،رشداولیهمراحلدردیگر

محـیط کیفیـت بهبـود بـه درآمـد افزایش،رسدمیانحنانقطهبهدرآمدکههنگامیاما،یابدمی
5.کندمیکمکزیست

پـورتر نظریـه بـه داردوجـود زیسـت محـیط سـازي سـالم باارتباطدرکهدیگرينظریه
محـیط تخریبوضعیتازگذربراياستانداردهاومقرراتاعمالازنظریهایناست.معروف
یزیسـت محـیط سـخت قـوانین ،نظریـه ایـن براسـاس کند.میدفاعآنبهبودوضعیتبهزیست
تولیـدات ،زیسـت محیطوضعیتبهبودباکهاستپاكهايتکنولوژيابداعوکشفمشوق

اقتصـاد بـا ارتبـاط دربعـدي مطالعـات کـرد. خواهدهمراهباالترباکیفیتیراتولیديمراحلو
تـراکم وسـنی ترکیبنظیرمتغیرهایی،اقتصاديرشدبرعالوهکهدهدمینشانزیستمحیط

بـار اولـین بـراي باشـند. زیستمحیطکیفیتبرتأثیرگذارمهمعواملازتواندمینیزجمعیت
و)T(تکنولـوژي ،)O(سـازمان ،)P(جمعیـت متغیرهـاي چگونهکهدادنشان6دانکناوتیس
زیسـت محیطالگواینشد.نامیدهPOETالگواینهستند.تعاملدرهمبا)E(زیستمحیط

1. Environmental Kuznets Curve
2. N. Z. Lu, et al (2017)
3. Kuznets (1955)
4. Grossman and Krueger (1991) and (1995)
5. N. Z. Lu, et al (2017)
6. Otis Duncan (1959)
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پیامـدهاي ودمـوگرافیکی ویژگـی بـه نسـبت وابسـته متغیـر یـک عنـوان بهتاسازدمیقادررا
IPATمـدل درزیستمحیطبرجمعیتاندازهتأثیربعدهاگیرد.قرارارزیابیمورداقتصادي

)I(محیطـی زیسـت اثـرات کـه اسـت بـاور ایـن برمدلاین1گرفت.قراربیشتريتأکیدمورد
مهـم سیاسـی ابـزار یـک الگواین2است.)T(تکنولوژيو)A(ثروت،)P(جمعیتمحصول

3.اسـت پایـدار توسـعه بـه دسـتیابی وزیستیمحیطبارگیريکاهش،منابعکاراییبهبودبراي

شود:بیان)1(رابطهصورتبهتواندمیمعادلهاین
)1(I = P × A × T

GDPدهنـده نشـان A،جمعیـت دهنـده نشـان P،هـا آالینـده انتشاردهندهنشانI،آندرکه

ايگسـترده طـور بهمعادلهاینباشد.میانتشار)(شدتGDPبههاآالیندهانتشارTوسرانه
مـورد آلـودگی انتشـار کـاهش بـراي اقتصـادي رشـد وجمعیتسهمتحلیلوتجزیهبراي

تحلیـل وتجزیـه برايروشاینکهدهدمینشانکارهاایننتایجاست.گرفتهقراراستفاده
وجمعیـت ،روشایـن براسـاس اسـت. مفیـد آلودگیانتشارکاهشبرمختلفاثراتسهم
وشـوند میهاآالیندهانتشارافزایشسببودارندزیستمحیطبرمنفیتأثیراقتصاديرشد
4بخشد.میبهبودرازیستمحیطکیفیتتکنولوژیکیپیشرفتفقط

اولدیـدگاه دارد.وجـود یـدگاه ددوزیسـت محـیط آلـودگی وشهرنشـینی مورددر
،انـرژي ازاسـتفاده افزایشدلیلبهزیستمحیطآلودگی،شهرنشینیافزایشبااستمعتقد
شـود. میبیشترصنعتیبهکشاورزيازاقتصاديساختارتغییرهمچنینوغیرهونقلوحمل

زیـرا اسـت. بمطلـو زیسـت محـیط برشهرنشینیآثارکهاستباوراینبرامادومدیدگاه
درنتیجـه وشـود مـی روسـتاها بـه نسـبت شهرهادرانرژيکاراترمصرفبهمنجرشهرنشینی

Iمـدل ،هـا محدودیتبرغلبهبراي6روزاودیتز.5یابدمیکاهشزیستمحیطآلودگی =

PATبنـدي فرمولزیستمحیطبرتکنولوژيوثروت،جمعیتاثراتتخمینمنظوربهرا
یـک ،IPATمدلبرخالفکهکردندگذاريپایهراSTIRPATالگويو7کردندمجدد

)1394صادقی و همکاران (. 1
2. M. Fischer-kowalski and C. Amann (2001)
3. X. Yu, et al (2016)
4. H. Tursun, et al (2015)

)1393تی (برا. 5
6. Dietz and Rosa (1997)
7. Ibid



1398زمستان |7شماره|سومسال|ی عیطبمنابعوستیزطیمحاقتصادفصلنامه|6

فـرض آزمـون بـراي توانـد مـی کـه اسـت تصادفیمدلیکبلکه،نیستحسابداريمعادله
باشد:می)2(رابطهصورتبهمدلتصریح1گیرد.قراراستفادهمورد

)2(iud
i

c
i

b
ii eTAPaI 

وثـروت ،جمعیـت ،زیسـتی محـیط اثـرات دهنـده ننشـا ترتیـب بهTوI،P،A،آندرکه
اسـت تکنولوژيوثروت،جمعیتعاملسهتوانdوb،cوثابتعددaاست.تکنولوژي

.2باشدمیمدلاخاللجملهuiو

عمومیسالمتوسرانهدرآمد.2-2
وانعنـ بـه واقتصـادي دیگـر کـاالي هرمانندتوانمیراسالمت،انسانیسرمایهتئوريبنابر
برخـی کهآیندمیدنیابهسالمتازذخایريباافرادهمهگرفت.نظردربادوامکااليیک

افـراد سـالمتی ذخیره،بادوامکاالهايسایرمانندهستند.مندبهرهآنازبیشتربرخیوکمتر
مطلوبیـت ورضـایت آوردندسـت بـه موجـب کـه کنـد مـی تولیـد راخـدمات ازجریانی

کـار بـه گـذاري سـرمایه بـراي هـم ومصـرف بـراي همکاالیکعنوانهبسالمتشود.می
بـه صـورت ایـن درچـون ،هسـتند سالمتیداشتندنبالبهافراد،مصرفیدیدگاهازرود.می

برند.میبیشتريمطلوبیتولذتخودزندگیکیفیتبهبودخاطر
وضـعیت گـر اکـه اسـت گونـه بـدین سـالمت وزمـان رابطـه گـذاري سرمایهدیدگاهاز

کـار بـراي بیشـتري روزهـاي وبـود خواهـد کمتـر بیماريدوران،باشدخوبفردسالمتی
بـه تنهـا نهسالمتیبنابراین.3داشتخواهدتفریحواستراحتوبیشتردرآمدکسبوکردن
موجـب نیـز کـالن جنبـه ازبلکـه ،کندمیکمکخرداقتصادجنبهازشخصیدرآمدبهبود

جهـت درگذاريسرمایهیکعنوانبهبهداشتیمخارجاگر.4شودمیياقتصادرشدارتقاي
رشـد موتـور عنـوان بـه انسانیسرمایهاینکهبهتوجهبا،شودتلقیانسانیهايسرمایهانباشت

ازبهداشـتی مخـارج درافزایشـی هـر کهکردادعاتوانمی،شودمیگرفتهنظردراقتصادي
افزایششد.خواهداقتصاديرشدافزایشبهمنجر،سانیانسرمایهموجوديدربهبودطریق

باعـث ،شـود جامعـه افرادزندگیبهامیدافزایشبهمنجرکهدرصورتیبهداشتیمخارجدر
کـار نیروياینکهبهتوجهباهمچنینشد.خواهدتولیددرنتیجهوکارنیرويعرضهافزایش

1. York, et al (2003)
2. Dietz and Rosa (1997)
3. Grossman (1972)
4. N. Z. Lu, et al (2017)
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کـه درصـورتی بهداشـتی مخـارج بنـابراین ،اسـت باالتريوريبهرهوانگیزهداراي،ترسالم
تولیـد افـزایش بـه وريبهـره بهبـود طریـق ازتوانـد می،بخشدارتقاءراجامعهافرادسالمت

.1شودمنجر
علمـی مباحـث وعمـومی سـالمت سیاستمبحثدوبنايسنگکه2پرستونمنحنی

سطحبینمثبترابطهاینکهاولکند.میآشکاررامهمحقیقتدو،استعمومیسالمت
،ثروتمنـد کشـورهاي دروداردوجـود فقیـر کشـورهاي درزندگیبهامیدوملیدرآمد
ایـن اینکهدوماست.حساسکمتردرآمدمتوسطتغییراتبهنسبتزندگیبهامیدسطح
تغییـر حـال دردرآمـدي سـطوح همـه درزمـان طـول درزندگیبهامیدافزایشبارابطه
پرسـتون منحنـی درواقـع یابـد. مـی انتقـال بـاال سـمت بهزمانطولدرمنحنییعنیاست.

و،درآمـد رشـد ازنتیجـه یـک هـم واستعلتیکهمسالمتکهدهدنشانتواندمی
بـین بنـابراین 3،باشـد فقـر کـاهش واقتصـادي توسـعه بـراي قدرتمندابزاریکتواندمی

افـراد سـالمت ارتقـاي کهعنیمبدین،داردوجودمتقابلارتباطاقتصاديرشدوسالمت
کشـور سـالمت سـطح ارتقـاي بـه نیزاقتصاديرشدوبردمیباالرااقتصاديرشدجامعه
شود.میمنجر

بـرده نـام میـردال تـراکم ودورانـی علیتجریانازسالمتواقتصاديرشدبحثدر
.شـود مـی منجـر زنـدگی پـایین سـطح بـه کمدرآمدهايجریاناینبرحسبکهشودمی

میـردال کـرد. مـی اسـتفاده تراکمیعلیتتحلیلوتجزیهاز،تعادلمسئلهجايبهمیردال
فقـر رفـع واقتصـادي توسـعه بـه مربـوط تحلیـل در،1975سالدرراتحلیلوتجزیهاین

حالدرکشورهايدراجتماعیواقتصاديهايپدیده،اواعتقادبهقرارداد.استفادهمورد
ازکـه استخطراینمعرضدرفقیرآدممثالًهستند.معلولیوعلترابطهدارايتوسعه
قـرار بیماريبهابتالمعرضدررااوغذاییکمحالعیندر،نباشدبرخوردارکافیتغذیه

براي،امراینوآوردمیپایینرافردکارقدرت،جسمانیضعفدیگرسويازدهد.می
بـاقی معنـاي بـه ایـن کهغیرهومناسبتغذیهاشتنند،کارانجامقدرتنداشتنیعنیفرد

.4فقراستدرماندن

)1396(اسدي و همکاران. 1
2. Preston curve
3. E. Bloom and Canning (2007)

)1388(دادگر. 4
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عمومیسالمتوزیستمحیطآلودگی.3-2
سـبب اقتصـادي فعالیـت است.بودهتوجهمورددیربازازانسانسالمتبرهواآلودگیآثار

بـا همـراه آثـار ایـن گـذارد. مـی منفیاثرزیستمحیطبراماشودمیثروتودرآمدایجاد
آلـودگی درنتیجـه وانـرژي مصـرف ،جمعیـت افزایشبازیراشودمیتشدیدجمعیترشد
وبگـذارد اثـر جامعـه افـراد سـالمت بـر تواندمیهواآلودگیهمچنینیابد.میافزایشهوا

زنـدگی بـه امیـد هـاي سـال کـاهش وباشـد ومیرمرگنرخافزایشدرمهمعواملازیکی
رابطـه وسـالمت برزیستمحیطآلودگیتأثیربرعمدهطوربهموجودمطالعاتاما1باشد.
مهـم کانـال عنـوان بهعمومیسالمت،مقابلدردارند.تمرکززیستمحیطوفقرطرفهیک

دریافـت اسـت آنشایسـته کـه توجهی،کندمیمرتبطدرآمدوفقربهرازیستمحیطکه
اقتصـادي وعمـومی رفـاه بربیشترسالمتبریزیستمحیطآلودگیاثردرواقعاست.نکرده

درانـدکی مطالعـات اگرچـه گذاشـت. خواهدتأثیرآنتوزیعودرآمد،کار،آموزشمثل
بـه مشـکل ایـن نظـري هـاي مؤلفـه اما،انددادهقراربررسیموردراموضوعاینحاضرحال
2.استشدهتأییدتجربیهايدادهباندرتبهونشدهدادهنشانمؤثرطور

پیشینمطالعات.3
درآمـد ،زیسـت محـیط آلـودگی بـین رابطهباارتباطدرمختلفیپژوهشیکارهايتاکنون

راموضـوع ایـن ازخاصـی زاویـه هاآنازهرکداماست.شدهانجامعمومیسالمتوسرانه
گرفتـه صـورت مطالعـات ازايخالصه،پژوهشازقسمتایندردادند.قراربررسیمورد

شود.میمطرحکشورداخلوخارجدرزمینهنایدر

خارجیمطالعات.1-3
رویکـرد اقتصادي:رشدبرسالمتتأثیر«عنوانتحتايمقالهدر)2004(3همکارانوبلوم
نظـر ازکـه اسـت متغیـر دوشـامل کـه کـل اقتصـادي رشدتولیدتابعمدلیک»تولیدتابع

بـراي رااسـت شـده شـناخته انسـانی سـرمایه یاساسـ اجـزاي عنوانبهخرداقتصادطرفداران
دوایـن زدنـد. تخمـین 2SLSروشازاسـتفاده بـا 1990ـ1960زمانیدورهطیکشور104

)1391(خوشنویس و پژویان. 1
2. N. Z. Lu, et al (2017)
3. E. Bloom, et al
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اثـر سـالمت کـه رسـیدند نتیجهاینبههاآنکار.نیرويتجربهوسالمتازاندعبارتمتغیر
رگرسـیون درزنـدگی بـه امیـد اثرهمچنیندارد.کلتولیدبرمعناداريوتوجهقابل،مثبت
در)2013(1همکـاران واردوغـان کنـد. میآشکارراکارنیرويواقعیوريبهرهاثر،رشد
برايکاربرداقتصادي:رشدرونددرنوزادانومیرمرگاستراتژیکنقش«عنوانباايمقاله

اقتصـادي رشدبینرابطهدیتاپانلتکنیکازاستفادهبا»OECDبااليدرآمدباکشورهاي
کشـور وپـنج بیستبرايرااستسالمتبخشمتغیرترینپایهازیکیکهومیرمرگنرخو
رسیدندنتیجهاینبههاآنکردند.بررسی2007تا1970دورهطیOECDبااليدرآمدبا

درواقعــیسـرانه GDPونـوزادان ومیـر مــرگنـرخ بـین معنـادار ومنفــیرابطـه یـک کـه 
عنـوان بـا خـود مقالـه در)2014(2شیمشـاك وبیتـی اسـت. شدهیدتأیOECDکشورهاي

اسـتفاده وهمزمـان معادالتسیستمکارگیريبهبا»کودکانتنفسیسالمتوهواآلودگی«
وهـوا آلـودگی بـین ارتبـاط بررسـی بـراي انگلیسدرتولدگروهچندینازبزرگدادهاز

نهـایی افـزایش کـه دریافـت هـا آنکردند.استفادهنوزادغیرکودکانتنفسیسالمتنتایج
تنفسـی هـاي درمـان درتوجـه قابـل آماريافزایشبازمینسطحدرازونومونوکسیدکربن

است.همراهکودکان
ومیـر مـرگ نـرخ بـر آلـودگی اثـر آیا«عنوانباايمقالهدر)2016(3همکارانوآرکئو
ازشــواهدياســت؟فــاوتمتیافتــهتوســعهوتوســعهحــالدرکشــورهايدرنــوزادان

هـاي دادهازاسـتفاده بـا رانـوزادان ومیـر مـرگ نـرخ وآلـودگی بـین رابطـه »مکزیکوسیتی
نتـایج کردنـد. بررسـی 2006تـا 1997هـاي سـال بـراي ابزاريمتغیرروشومکزیکوسیتی

،اسـت آنازکمتـر حتییاوامریکامتحدهایاالتمشابه5/2pmآالیندهبرايهاآنتخمین
ایـاالت بـراي کـه بـود چیزيآنازبیشترمونوکسیدکربنبرايهاآنهايیافتهکهحالیدر

ومونوکسـیدکربن میـان خطـی غیـر رابطـه یـک بـه هاآنبود.آمدهدستبهامریکامتحده
توضـیح رایافتـه توسعهوتوسعهکهحالیدرکشورهايمیانتفاوتآنکهرسیدندسالمت

دهد.می
ــوانتحــتايمقالــهدر)2017(انهمکــارولــو توســعه،محیطــیزیســتآلــودگی«عن

،اکسیدســولفورديانتشــارازاســتفادهبــا»چــینازشــواهديعمــومی:ســالمتواقتصــادي

1. Erdoğan, et al
2. Beatty and Shimshack
3. Arceo, et al



1398زمستان |7شماره|سومسال|ی عیطبمنابعوستیزطیمحاقتصادفصلنامه|10

کیفیـت بـین پویـا رابطـه ،زیسـت محـیط کیفیـت ازشاخصیعنوانبهگردوغباروفاضالب
بررسـی مـورد چـین دربـار اولـین برايراعمومیسالمتواقتصاديتوسعه،زیستمحیط

پنل هايدادهازاستفادهباوشدهطراحیدقیقهمزمانمعادالتمدلازمقالهایندادند.قرار
بـر رازیسـت محیطآلودگیمنفیتأثیر،2014تا2002زمانیدورهبرايچیناستان30از

سـالمت برنیزاجتماعیواقتصاديعواملدریافتندهاآناست.کردهتأییدعمومیسالمت
ومیـر مـرگ نـرخ بـر معنـاداري ومنفـی تـأثیر ،سـرانه GDPمثـال بـراي دارد.تأثیرعمومی
ارتقـاي واقتصـادي رشـد بهتوجهیقابلکمکپزشکیوضعیتوآموزشوداردپریناتال

کند.میعمومیسالمتسطح
مخـارج بـین طـی خغیـر گرانجـر علیـت «عنـوان تحتايمقالهدر)2018(1ژانگویه

بـا »توسـعه حـال دربـزرگ کشـورهاي وOECDدرکشـورهاي اقتصـادي رشدوسالمت
سالمتمخارجبینعلیرابطهبررسیبهخطیغیروخطیگرانجرعلیتآزمونازاستفاده

نتـایج پرداختند.توسعهحالدربزرگکشورپنجوOECDکشورپانزدهاقتصاديرشدو
خطـی غیـر وخطیگرانجرعلیتانگلستانواتریش،استرالیاهايکشوربرايدهدمینشان

رشـد ازخطـی یکطرفـه علیـت یـک نـدارد. وجـود اقتصـادي رشـد وسـالمت مخارجبین
بنـابراین دارد.وجودهندوپرتغال،کره،ایرلندکشورهايبرايسالمتمخارجبهاقتصادي

درتـأثیري ،بهداشـتی هـاي هزینـه بـا مرتبطمالییابهداشتیسیاست،کشورهفتاینبراي
یکطرفهخطیعلیتیکفقطمکزیکونروژ،بلژیکبرايداشت.نخواهداقتصاديرشد

راطرفـه دوخطـی علیـت یـک حالیکهدر،شدمشاهدهاقتصاديرشدبهسالمتمخارجاز
بـراي افـت. یجنوبیآفریقايوبرزیل،اسپانیا،نیوزیلند،ایسلند،فنالند،کانادابرايتوانمی

وجـود اقتصـادي رشـد بـه سـالمت مخارجازیکطرفهخطیغیرعلیتژاپنوچین،امریکا
دارد.

آلـودگی ،اقتصـادي رشـد اثـر «عنوانتحتايمقالهدر)2019(2همکارانوحاسیب
کشــورهايتوسـعه وتحقیقـات وســالمتمخـارج بـر انــرژيمصـرف ومحیطـی زیسـت 

ASEAN«کشــورهايهدادســالدهآوريجمــعبــاASEANرهیافــتازاســتفادهبــاو
ARDLویزیستمحیطآلودگی،اقتصاديرشدبلندمدتومدتکوتاهاثراتبررسیبه

1. Ye and Zhang
2. Haseeb et al.
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کـه دادنشـان نتـایج پرداختنـد. توسـعه وتحقیقـات وسـالمت مخـارج برانرژيمصرف
ــودگی ــرژيمصــرف،یزیســتمحــیطآل ــربلندمــدتدراقتصــاديرشــدوان ــتاث ومثب

آلــودگی،ایــنبــرعــالوهدارنــد.توســعهوتحقیقــاتوســالمتمخــارجبــرداريمعنــی
توسـعه وتحقیقـات هزینهبرداريمعنیاثرمدتکوتاهدراقتصاديرشدویزیستمحیط
توسـعه وتحقیقـات هزینـه بـر مدتکوتاهدرانرژيمصرفازداريمعنیتأثیرامادارند

مصرفمتغیرهايازیکهیچازتوجهیقابلرتأثیکهشدمشخصهمچنیننشد.مشاهده
وجـود مـدت کوتاهدرسالمتمخارجبریزیستمحیطآلودگیواقتصاديرشد،انرژي
ندارد.

داخلیمطالعات.3ـ2
مطالعـه ،سـرانه درآمـد برسالمتتأثیر«عنوانتحتايمقالهدر)1393همکاران(وسلمانی

ازگروهــیهــايدادهازاســتفادهبــا»ســطمتوســرانهدرآمــدســطحبــاکشــورهايمــوردي:
ازاقتصادسـنجی تکنیکو1980-2011زمانیدورهطیمتوسطدرآمدسطحباکشورهاي

سـالمتبر هـاي شـاخص تـأثیر ،یافتـه تعمـیم گشـتاورهاي روشوتصادفی،ثابتاثراتجمله
شـکل Uیرتـأث دهنـده نشـان آمـده دسـت بـه نتایجدادند.قراربررسیموردراسرانهدرآمد

سـالمت هـاي شـاخص بهبودهاکشورایندرباشد.میسرانهدرآمدبرسالمتهايشاخص
دارد.سرانهدرآمدبرداريمعنیومثبتاثر

اقتصـادي عوامـل ارزیابی«عنوانتحتايمقالهدر)1395(اسماعیلیوبیديدهکارگر
اقتصـادي عوامـل ،ARDLافـت رهیازاسـتفاده با»ایراندرمحیطیزیستآلودگیبرمؤثر
قـرار بررسـی مـورد را1350-1392هـاي سالطیایراندرمحیطیزیستآلودگیبرمؤثر

بـر داريمعنـی ومثبـت اثـر انـرژي مصـرف سـرانه متغیرکهاستآنازحاکینتایجدادند.
امـا منفـی آلـودگی انتشـار بـر تجـاري آزادسـازي شاخصتأثیردارد.آلودگیانتشارسرانه

دنبـال بـه شـود مـی پیشـنهاد یابـد مـی افـزایش آلودگیکهسطوحیدربنابراین،استاچیزن
باشیم.آلودگیکنترلهايروش

ــار ــارانوطرازک ــهدر)1396(همک ــتايمقال ــوانتح ــر«عن ــعهاث ــاديتوس واقتص
انتشـار بـین رابطـه ARDLرهیافـت ازاسـتفاده با»ایراندرآلودگیانتشاربرشهرنشینی

تجاريآزادسازيوانرژيمصرف،شهرنشینیرشد،سرانهملیدرآمدبااکسیدکربندي
رابطهکهاستآنازحاکینتایجدادند.قراربررسیمورد1392- 1350هايسالبرايرا



1398زمستان |7شماره|سومسال|ی عیطبمنابعوستیزطیمحاقتصادفصلنامه|12

Uومـدت درکوتـاه همچنـین دارد.وجـود آلـودگی انتشـار وشهرنشینیرشدبینوارون
آزادسـازي دارد.آلـودگی انتشـار سـرانه بـر دارعنـی مومثبتاثرسرانهدرآمدبلندمدت

بلندمـدت دراماداردآلودگیانتشارسرانهبردارمعنیومثبتاثرمدتکوتاهدرتجاري
نیست.دارمعنیاثراین

متغیرهـاي رونـد تحلیـل «عنوانتحتايمقالهدر)1398(زادهمهديوامیريمسگرپور
مـدل بـرازش ازاسـتفاده بـا »سـالمت هـاي شـاخص بـر آنثیرتأوایرانکالناقتصاداصلی

تغییـرات دهـه چهـار روند،گرانجرعلیتآزمونوبرداريتوضیحخودالگويرگرسیونی
دادنـد. قـرار بررسـی مـورد راعمومیسالمتوکالناقتصادهايشاخصدر1350-1390
نـابرابري دارد.سـالمت بـر دارمعنـی ومثبـت اثـر بیکـاري وسـرانه درآمـد ،دادنشاننتایج

کودکـان ومیـر مـرگ افزایشبرمثبتاثروزندگیبهامیدبردارمعنیومنفیاثردرآمدي
زنـدگی بـه امیـد شـاخص بـر دارمعنیومنفیاثرارزنرخنوساناتگذارد.میسالپنجزیر

نبود.دارمعنیسالپنجزیرکودکانومیرمرگبرآناثرامادارد.
بـراي سـرانه درآمـد واقتصـادي توسـعه ،زیسـت محیطآلودگیبینپویابطهرابررسی

،زمینـه ایـن درخـارجی مطالعـات اکثـر .اسـت شدهانجام2017سالدروچیندرباراولین
سـالمت بـر آلـودگی تـأثیر یـا اقتصـادي رشدوزیستمحیطآلودگیبینرابطهبرمعموالً 
پـژوهش .اسـت انـدك بسـیار عاملسهاینباارتباطدرجامعمطالعاتاما،اندشدهمتمرکز

عمـومی سـالمت واقتصـادي توسـعه ،زیستمحیطآلودگیبینمتقابلرابطهتحلیلحاضر
درنظـر مـورد اي	معادلـه سـه مـدل مشـابه اي	سـابقه ودهد	میقراربررسیموردراایراندر

.استشمارانگشتونادرزنیکشورازخارجمطالعاتدرونداردوجودداخلیمطالعات

پژوهششناسیروش.4
سیستمالگوياز،درونزاییمشکالتوپژوهشکلیديمتغیرهايبینمتقابلروابطدلیلبه

وزیسـت محیطمعادله،درآمدمعادلهسهرندهیدربرگکهشودمیاستفادههمزمانمعادالت
همکـاران ولومدلبراساسپژوهشایناقتصادسنجیالگوياست.عمومیسالمتمعادله

سـرمایه موجـودي بـه داخلـی ناخـالص تولیـد ،درآمـد معادلهدراست.شدهتنظیم)2017(
شهرنشـینی نرخوزندگی)بهامید(شاخصانسانیسرمایه،زیستمحیط،کارنیروي،سرانه

است.وابسته
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)3(ttttttt εlnurbanαlnlifeαclncoαlnlαlnkcααlngdprc  543210 2
موجـودي لگـاریتم Lnkc،سـرانه داخلـی الصناخـ تولیـد لگاریتمLngdprcآندرکه

Lnlife،کربندیاکسيدانتشارلگاریتمc2Lnco،کارنیرويلگاریتمlnl،سرانهسرمایه

معادلـه در.باشدیمشهرنشینینرخلگاریتمLnurbanوزندگیبهامیدشاخصلگاریتم
تولیـد ،سـرانه داخلـی ناخـالص تولیـد تـأثیر تحـت زیسـت محـیط کیفیت،زیستمحیط

داخلـی ناخـالص تولیـد ازصـنعت بخشافزودهارزشسهمودوتوانبهداخلیناخالص
است.

)4(ttttt μlniratioβlngdprcβlngdprcββclnco  3210 22 )(

ناخـالص تولیـد لگـاریتم Lngdprc،کربندیاکسـ يدانتشـار لگـاریتم c2Lncoآندرکه
لگـاریتم Lniratioوسـرانه ناخـالص تولیـد لگـاریتم مجذور^2Lngdprc،سرانهداخلی

سـالمت معادلـه درباشـد. مـی داخلـی ناخـالص تولیـد ازصـنعت بخـش افزودهارزشسهم
ــهعمــومیســالمتوضــعیت،عمــومی وزیســتمحــیط،ســرانهداخلــیناخــالصتولیــدب

دارد.بستگیبهداشتبخشافزودهارزش
)5(ttttt ωlnhγclncoγlngdprcγγlnlife  3210 2

ناخـالص تولیـد لگـاریتم Lngdprc،زنـدگی بـه امیـد شـاخص لگاریتمLnlifeآندرکه
بخشافزودهارزشلگاریتمLnhواکسیدکربنديانتشارلگاریتمc2Lnco،سرانهداخلی

باشد.میبهداشت
سیسـتم صـورت بـه کـه داردوجـود زابرونمتغیرششوزادرونمتغیرسهالگوایندر

سـه این،گذشتهتجربیلعاتمطاوشدهارائهنظريمبانیبهتوجهباشدند.طراحیمعادالت
شوند:میمرتبطهمبهمعادله

معـادالت سیسـتم بـرآورد جهـت 3SLSو2SLSروشدوازمطالعـه ایندرهمچنین
معـادالت برآوردجهتپژوهشایندرشدهاستفادهاصلیروشدرواقعاست.شدهاستفاده
روشبـه معـادالت تـدا اب،تشـخیص هـاي آزمـون انجاممنظوربهاماباشدمی3SLS،سیستم
2SLSبرآوردگرهـاي در،معـادالت شناسـایی هـاي آزمـون انجـام زیرا،گردندمیبرآورد
2SLS3روشبـا معـادالت ،وتحلیـل تجزیـه جهـت سپساست.پذیرامکانSLS بـرآورد

گردد.می
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باشندمی1368ـ1393زمانیدورهبهمربوطوزمانیسريصورتبهپژوهشيهاداده
جهـانی بانـک وبودجهوبرنامهسازمانکالناقتصادامور،ایرانمرکزيبانکمنبعسهازو

اند.شدهاخذ

اطالعاتوهاداده.1جدول

منبع عملیاتیتعریف تعریف متغیرنام

https://www.cbi.ir

داخلیناخالصتولیدتقسیمازمتغیراین
ریال)(میلیارد1383سالثابتقیمتبه
است.آمدهدستبهجمعیتبر

ناخالصتولیدلگاریتم
قیمتبهسرانهداخلی

1383سالثابت
Lngdprc

https://www.cbi.ir

ناخالصتولیدتقسیم(ازمتغیراین
1383سالثابتقیمتبهداخلی

به2توانهبجمعیت)برریال)(میلیارد
است.آمدهدست

ناخالصتولیدلگاریتم
قیمتبهسرانهداخلی

توانبه1383سالثابت
2

2lngdprc

https://mpb.mporg.ir

آموزشداراي(نفر)کشورشاغلینکل
عالی.آموزشفاقدوعالی
جمعیتـفعالجمعیت=اشتغالکل

بیکار

کارنیرويگاریتمل
شاغل Lnl

https://www.worldbank.org

2COانتشارمقدارتقسیمازمتغیراین

محاسبهجمعیتبرکیلوگرم)حسب(بر
است.شده

انتشارسرانهلگاریتم
کربناکسیددي c2lnco

https://www.worldbank.org
یکرودمیانتظارکههاییسالتعداد

کند.زندگیمتولدشدهتازهکودك
زندگیبهامیدلگاریتم
تولدبدودر Lnlife

https://www.worldbank.org
برشهرنشینجمعیتتقسیمازمتغیراین
است.آمدهدستبهکشورجمعیتکل شهرنشینینرخلگاریتم Lnurban

https://www.cbi.ir

بخشافزودهارزشتقسیمازمتغیراین
بر1383سالثابتقیمتبهصنعت

ثابتقیمتبهداخلیناخالصتولید
است.آمدهدستبه1383سال

سهملگاریتم
بخشافزودهارزش

ناخالصتولیدازتصنع
ثابتقیمتبهداخلی

383سال

Lniratio

https://www.cbi.ir

بهسرمایهموجوديتقسیمازمتغیراین
ریال)(میلیارد1383سالثابتقیمت

بهارقاماست.آمدهدستبهجمعیتبر
باشد.میریالمیلیارد

یهسرماموجوديلگاریتم
ثابتقیمتبهسرانه

1383سال
Lnkc

https://www.cbi.ir
قیمتبهبهداشتبخشافزودهارزش
باشد.میریال)(میلیارد1383سالثابت

افزودهارزشلگاریتم
بهداشتبخش Lnh
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هایافتهتحلیلونتایج.5
دروشـده بررسـی مـدل دراسـتفاده مـورد متغیرهايییمانااستالزم،مدلبرآوردازقبل

ایـن غیـر درچـون ،شـود آزمـون هـا آنبـین جمعـی هـم رابطـه ،واحدریشهوجودصورت
خواهـد اطمینـان قابلغیرتخمیننتایجوداردوجودکاذبرگرسیونایجادامکانصورت

یافتـه تعمـیم فولرکیدیآزموناززمانیهايسريماناییبررسیبرايپژوهشایندربود.
است.شدهگزارش)2(جدولدرآنازحاصلنتایجواستشدهاستفاده

مدلدرشدهاستفادهمتغیرهايبرايماناییآزمون.2جدول

آزموننتیجه بحرانیمقدار آزمونآماره متغیرنام

)1(I
72407/3- 198427/1- c2lnco

737853/3- *154427/5- c)2D(lnco

)1(I
986225/2- 903147/1- Lngdprc

991878/2- **54242/3- D(lngdprc)

)1(I
635542/2- 614785/0- Lnkc

608793/1- ***598635/1- D(lnkc)

)0(I 632604/2- ***853432/2- Lnl

)0(I 632604/2- ***853432/2- Lnlife

)0(I 808546/3- *376396/4- Lnurban

)1(I
986225/2- 864966/1- 2lngdprc

991878/2- **534556/3- )2D(lngdprc

)1(I
72407/3- 459198/1- Lniratio

737853/3- *62165/4- D(lniratio)

)1(I
752946/3- 26679/1- Lnh

752946/3- *336655/8- D(lnh)

،درصد1سطوحدرضرایبمعناداريگربیانترتیببه***و**و*عالئمواحدریشهآزموندر-
باشد.میدرصد10ودرصد5

پژوهشمحاسباتمنبع:
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مانـا سـطح درشهرنشـینی نـرخ وزندگیبهامید،کارنیرويمتغیرهاي،)2(جدولطبق
ازاگرکهامراینبهتوجهبااماشدند.ناماگیريتفاضلمرتبهیکبامتغیرهابقیهاما،هستند

درخصوصـاً رهـا یمتغازارزشـمندي اطالعـات ،شـود گرفتـه تفاضـل زمانیسريمتغیرهاي
سیسـتم برايARDLرهیافتازاستفادهامکاندیگرطرفازورودمیدستازبلندمدت
بنابرایناست.شدهنگرفتهتفاضلرهایمتغازپژوهشایندر،نداردوجودهمزمانمعادالت

کـاذب ازاطمینـان برايسپس،شدهبرآورديامرحلهسهمربعاتحداقلروشباالگوابتدا
نکـات ازیکـی .اندشدهآزمون1گرنجرـانگلآزمونبراساسهاماندهیباقرگرسیوننبودن

رمنظـو بهپژوهشایندرباشد.میتشخیصمسئله،همزمانمعادالتسیستمبرآورددرمهم
نتـایج اسـت. شـده اسـتفاده 2پـاپ وکلیبرگنشناساییآزموناز،معادالتسیستمشناسایی

است:آمده)3(جدولدرآزموناین

پاپوکلیبرگنشناساییآزمون.3جدول

آزموننتیجه احتمالسطح rkآزمونآماره معادالت
صفرفرضیهرد 021150/0 01/18 اولمعادله
صفرفرضیهرد 003036/0 94/24 دوممعادله
صفرفرضیهرد 007616/0 83/20 سوممعادله

پژوهشمحاسباتمنبع:

نامشـخص بـر مبنـی آزمـون ایـن صـفر فرضیه،آزموناینازآمدهدستبهنتایجبراساس
است.شدهپذیرفتهمعادالتبودنمشخصدقیقاًیعنیمقابلفرضیهوشدهردمعادالتبودن

سیسـتم درشـوند. مـی بـرآورد ايمعادلـه تـک وسیستمیروشدوازهمزمانمعادالت
همبسـتگی مشـخص زمـان یـک درمختلـف معادالتاخاللجمالتاگرهمزمانمعادالت

درشـد. خواهـد ضرایبناکارايبرآوردهايبهمنجرايمعادلهتکهايروشباشندداشته
پـژوهش ایـن درمنظـور بدین.کرداستفادهبرآوردبرايسیستمیروشازبایدصورتاین

)4(جـدول درنتایجکهشداستفاده3پاگانـبروشکوواریانسماتریستشخیصآزموناز

1. Engle-Granger Test
2. Kleibergen-Paap LM Test
3. Breusch-Pagan test
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است.شدهگزارش

پاگانـبروشکوواریانسماتریسآزمون.4جدول

آزموننتیجه احتمالسطح الگرانژضریبآماره
صفرفرضیهرد 00000/0 14332/54

پژوهشمحاسباتمنبع:

ردصـفر فـرض ،پاگـان ــ بـروش کوواریـانس ماتریسآزمونازحاصلنتایجبراساس
آزمـون انجـام درنتیجهشود.میتأییدمعادالتپسماندخطايجمالتبینهمبستگیوشده

معـادالت سیسـتم بـرآورد جهـت تـوان نمـی کـه کنـد میتأییدراموضوعاین،بودنقطري
معـادالت دسـتگاه بـرآورد جهتاستالزموکردستفادهاايمعادلهتکروشازهمزمان

روشازپـژوهش ایـن دربنـابراین گیرنـد. قـرار استفادهموردسیستمیروشبایدنظرمورد
است.شدهاستفادهمدلبرآوردبرايايمرحلهسهمربعاتحداقل

مختلـف متغیرهـاي ومختلـف هـاي حالـت پـژوهش ايمعادلـه سـه الگويبرآوردبراي
نـوزادان ومیرمرگنرخ،کلومیرمرگنرخمتغیرهايسالمتشاخصبرايشدند.مونآز
گـاز ،متـان گـاز متغیرهـاي اززیسـت محـیط آلـودگی شـاخص بـراي وزنـدگی بهامیدو

نـرخ متغیـر ازاسـتفاده بـا مـدل بـار یـک شدند.آزموناکسیدکربنديواکسیدسولفوردي
آلودگیشاخصعنوانبهاکسیدسولفورديمتغیروسالمتشاخصعنوانبهکلومیرمرگ
عنوانبهنوزادانومیرمرگنرخازاستفادهبامدلدیگرحالتدرشد.برآوردزیستمحیط

شد.برآوردزیستمحیطآلودگیشاخصعنوانبهاکسیدسولفورديوسالمتشاخص
اکسیدسـولفور ديوسـالمت شـاخص عنـوان بـه زنـدگی بـه امیـد متغیردیگرحالتیدر

همـین وگردیـد بـرآورد مدلوشدهگرفتهنظردرزیستمحیطآلودگیشاخصعنوانبه
نیززیستمحیطآلودگیشاخصعنوانبهاکسیدکربنديومتانگازمتغیرهايبرايروند

نـرخ متغیرهـاي کـه هـایی حالـت درامـا ،گردیـد بـرآورد مختلـف هـاي حالتوشدتکرار
ــهنــوزادانومیــرمــرگنــرخوکــلومیــرمــرگ ومتــانگــازوســالمتشــاخصعنــوانب

دسـت بـه مطلـوبی جواب،بودندزیستمحیطآلودگیشاخصعنوانبهاکسیدسولفوردي
عنـوان بـه زنـدگی بـه امیدمتغیرکهآمددستبهحالتیدرخروجیبهتریننهایتدرنیامد.

مـدل لـذا بودند.زیستمحیطآلودگیشاخصعنوانبهاکسیدکربنديوسالمتشاخص
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گردید.برآوردآلودگیوسالمتهايشاخصعنوانبهمتغیردواینبانهایی
قـرار نظـر مـد نیـز STIRPATالگـوي ،زیسـت محـیط معادلـه الگوسـازي درهمچنین

ازووابسـته متغیـر عنـوان بـه اکسـیدکربن ديمتغیـر از،4معادلـه درکهمعنیاینبهگرفت.
بخـش افـزوده ارزشسهموانرژيشدت،شهرنشینینرخ،جمعیت،سرانهدرآمدمتغیرهاي

امـا ،گردیـد بـرآورد مـدل واسـتفاده توضـیحی متغیرهـاي عنوانبهسرانهGDPدرصنعت
سیستمعنوانبهقبلقسمتدرشدهذکرمعادالتسیستمبنابرایننشد.حاصلمطلوبنتیجه

است.شدهارائهادامهدربرآوردنتیجهکهتگرفقرارمدنظربرآوردبراينهاییمعادالت

درآمدمعادلهبرآورد.1-5
7و5،6جـداول درايمرحلهسهمربعاتحداقلروشبا5و4و3معادالتبرآوردنتایج
است.آمدهدرآمدمعادلهبرآوردنتیجه5جدولدراست.آمده

lngdprcوابسته:متغیر،درآمدمعادلهبرآوردنتایج.5جدول

احتمالسطح tآماره معیارخطاي ضرایب مستقلمتغیرهاي
0000/0 164288/5- 105915/0 *61146/17- C

0000/0 252182/9 105915/0 *979942/0 Lnkc

000/0 846128/5 240764/0 *407535/1 Lnl

0758/0 808089/1- 132135/0 ***238911/0- c2lnco

0003/0 818440/3 621886/0 *374633/2 Lnlife

0007/0 597863/3- 986843/0 *550527/3- Lnurban

درصد10ودرصد5،درصد1سطوحدرضرایبمعناداريگربیانترتیببه***و**و*عالئم-
باشد.می

پژوهشمحاسباتمنبع:

صورتبهضرایبلذاهستند.لگاریتمیصورتبهمتغیرهاتمام،شدهبرآوردهايمدلدر
وسـرانه سـرمایه موجـودي ضـرایب ،اولمعادلهبرآوردنتایجبراساسشوند.میسیرتفکشش
سـرانه داخلـی ناخـالص تولیدبرداريمعنیومثبتاثردرصد99اطمینانسطحدرکارنیروي
وسـرانه سـرمایه موجـودي هـاي نهـاده بـه نسبتسرانهداخلیناخالصتولیدکششکهدارند
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وباشـد مـی دارمعنـی ومنفیاکسیدکربنديانتشارسرانهضریبند.دهمینشانراکارنیروي
منفـی ضـریب ،دیگـر عبـارت بهباشد.میتولیددرزیستمحیطاهمیتدهندهنشانآنمقدار

بـوده) آنتخریـب شـکل به(کهزیستمحیطنهادهازاستفادهکهاستمعنیاینبهمتغیراین
واسـت آمـده دستبه- 238/0ضریباینمقدارهمچنین.استداشتهتولیدرشدبرمنفیاثر

ناخـالص تولیـد ،اکسـیدکربن ديانتشارسرانهدرافزایشدرصدیکازايبهکهدهدمینشان
یابد.میکاهشدرصد- 238/0سرانهداخلی

بـه منجرسالمتهايهزینهافزایشوزندگیکیفیتکاهشطریقاز2COانتشارافزایش
زنـدگی بـه امیـد ،شودمیمشاهدهکهطورهمانشود.میتولیدوکارنیرويريوبهرهکاهش

بـه امیـد اگـر کـه دهـد مـی نشـان متغیـر اینضریبدارد.سرانهدرآمدبرمعنادارومثبتتأثیر
بـا مطـابق کـه یابـد مـی افـزایش درصد374/2سرانهدرآمد،یابدافزایشدرصدیکزندگی

کمـک خـرد اقتصـاد جنبـه ازشخصـی درآمـد بهبـود بـه تنهـا نهتیسالم،انسانیسرمایهنظریه
سـالم کـارگران همچنینشود.میاقتصاديرشدارتقايموجبنیزکالنجنبهازبلکهکندمی

بـراي ذخیـره وتحصـیل درگـذاري سـرمایه بـراي هاییانگیزهترطوالنیعمروهستندمولدتر
شـرکت مدرسهدرمنظمطوربهسالمهايبچه،اینبرعالوهکند.میایجادبازنشستگیدوران

هـم سـالمت ،پرسـتون منحنـی براسـاس درواقـع کنند.میجذبرادانشترراحتوکنندمی
توسـعه بـراي قدرتمنـد ابـزار یـک توانـد میو،درآمدرشدازنتیجهیکهماستعلتیک

جامعـه یـک توسـعه بـراي الزمعنصـر سـالمت دیگـر طرفاز.1باشدفقرکاهشواقتصادي
درآمـد بـه تنهـا نهتوسعهزیرادارد.وجوداجتماعیرفاهوسالمتاندازهبینقويرابطهاست.
بـه امیـد ،نـوزادان ومیـر مـرگ نـرخ مثلاجتماعیهايشاخصشاملبلکه،داردبستگیسرانه

،پـژوهش پیشـینه ونظـري مبـانی طبـق بنـابراین شـود. میآموزشوبهداشتیمخارج،زندگی
سـویی هـم نتیجـه ایـن همچنـین دارد.وجـود سـرانه درآمدوعمومیسالمتمیانقويرابطه
وچـابونی و)2004(2همکـاران وبلـوم قبیـل ازحوزهایندرگرفتهصورتمطالعاتباکامل

ومنفـی تـأثیر درصـد 99اطمینـان سـطح درشهرنشـینی متغیردارد.ضریب)2016(3همکاران
دارد.سرانهداخلیخالصناتولیدبرمعنادار

وچـابونی و)2007(همکـاران وعـالم جملـه ازمطالعـات ازبسـیاري هايیافتهبراساس

1. Bloom, and Canning (2007)
2. Bloom, et al
3. Chaabouni, et al
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زیسـت محـیط تخریـب برمثبتاثر،جمعیتافزایشوشهرنشینیرشد،)2016(1همکاران
یدگاهدبنابردارد.سرانهداخلیناخالصتولیدبرداريمعنیومنفیتأثیرکهحالیدر،دارد
:2دارداکسیدکربنديگازانتشاربراثرسهشهرنشینیرشد،شهرنشینیمورددراول

تغییـر سـبب کـه صـنعتی بـه کشاورزيازوشهريبهروستاییازاقتصادساختارتغییر-
وخـانگی بخـش درانـرژي مصـرف افـزایش بـه منجـر امرهمینوشودمیمصرفالگوي
گردد.میصنعتی

ایـن وکننـد مـی پیداگسترشبهنیازشهرنشینیرشدباهمراهونقلحملوهازیرساخت
آیند.میحساببهکربنانتشارمهممنابعازهابخش
ايگلخانـه گازهـاي انتشـار ازدیـاد موجبمسکونیمناطقبهمراتعوهاجنگلتبدیل-

شد.خواهداکسیدکربنديویژهبه
وونقـل حمل،هازیرساختازکاراتراستفادهسببیشهرنشینکهاستمعتقددومدیدگاهاما

شود.میتأییدایراندرشهرنشینیمورددرنخستدیدگاهبنابراینشود.میانرژيمصرف

زیستمحیطمعادلهبرآورد.2-5
است:آمده)6(جدولدرزیستمحیطمعادلهبرآوردنتایج

c2lncoبسته:وامتغیر،زیستمحیطمعادلهبرآوردنتایج.6جدول

احتمالسطح tآماره معیارخطاي ضرایب مستقلمتغیرهاي
0716/0 835342/1- 4854/114 ***1199/210- C

0636/0 891439/1 47327/13 ***48387/25 Lngdprc

0684/0 856738/1- 396906/0 ***736950/0- 2lngdprc

0000/0 226406/5 127425/0 *665974/0 Lniratio

درصـد 10ودرصـد 5،درصـد 1سـطوح درضرایبمعناداريگربیانترتیببه***و**و*عالئم
باشد.می

پژوهشمحاسباتمنبع:

1. Chaabouni, et al
)1393براتی (. 2
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تـرین مهـم ازیکیداخلیناخالصتولید،شودمیبیاناقتصاديمباحثدرطورکههمان
مـردم برخـورداري ورفـاه میزانکهبهترشاخصالبتهاست.اقتصاديعملکردهايشاخص

ازايبـه تولیـد میـزان کـه استسرانهداخلیناخالصتولید،کندمیمشخصراکشوریک
بـراي آنمجـذور وسـرانه داخلـی ناخـالص تولید،پژوهشایندردهد.مینشانرانفرهر

بـرآورد نتـایج طورکـه همـان اسـت. شـده مدلواردکوزنتسمحیطیزیستمنحنیبررسی
تولیـد افـزایش بـا یعنـی ،باشـد مـی مثبتسرانهداخلیصناخالتولیدضریب،دهدمینشان

مثبـت ویابـد مـی افـزایش اکسـیدکربن ديانتشارسرانهمیزان،کشورسرانهداخلیناخالص
است.انتظاربامطابقعالمتاینبودن

-736/0ضریباینمقدارواستمنفیتئوريبراساسداخلیناخالصتولیددومتوان
هـاي سـال طـی ایـران بـراي کـوزنتس محیطـی زیسـت منحنـی وارونهU،درنتیجهباشد.می

آلـودگی وسـرانه درآمـد بـین رابطـه نظريمبانیبامطابقبنابرایناست.شدهتأییدمذکور
دریعنـی کنـد. مـی تبعیـت وارونـه شـکل Uرابطـه یکازونبودهیکنواختزیستمحیط

امـا ،یابـد میکاهشپیوستهزیستمحیطکیفیتسرانهدرآمدافزایشبا،رشداولیهمراحل
زیسـت محـیط کیفیتبهبودبهدرآمدافزایش،رسدمیبازگشتنقطهبهدرآمدکههنگامی
وفطـرس ،)1386(حاصـل مـراد وپژویـان مطالعـات ازحاصـل هـاي یافتـه کند.میکمک

،کوزنتسمنحنیزیستفرضیهتأییدبرمبنی)1390(همکارانوفطرسو)1389(معبودي
است.بودهمطالعهایننتیجهباهمسو

99اطمینـان سـطح درداخلـی ناخـالص تولیـد درصـنعت بخـش افزودهارزشسهمضریب
اکسـیدکربن ديگـاز انتشـار سـرانه میـزان بـر متغیـر ایـن معنـادار ومثبـت اثـر دهندهنشاندرصد

داخلـی ناخـالص تولیـد درتصنعبخشافزودهارزشاگرکهدهدمینشانضریباینباشد.می
مشـخص ویابـد مـی افـزایش درصـد 665/0اکسـیدکربن ديانتشـار ،یابـد افـزایش درصدیک
است.ایرانکشوردراکسیدکربنديگازانتشارعمدهمنبعصنعتیبخشکهکندمی

عمومیسالمتمعادلهبرآورد.5ـ3
نتـایج براسـاس اسـت.  شـده گـزارش )7(جـدول درعمـومی سـالمت معادلـه برآوردنتایج

امیدبرمثبتتأثیردرصد95اطمینانسطحدرسرانهدرآمد، عمومیسالمتمعادلهبرآورد
امیددرصدي007/0افزایشموجب، سرانهدرآمددرصديیکافزایشوداشتهزندگیبه
وسـیله بـدین وشـود مـی زنـدگی بـاالتر کیفیـت موجـب اقتصـادي رشدشود.میزندگیبه
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، )2014(1ویـل ازجملـه مطالعـات ازبسـیاري هـاي یافتهبخشد.میبهبودرامتسالوضعیت
درآمـد مثبـت تـأثیر بـر مبنینیز)2015(3همکارانوابنستینو)2014(2همکارانوبیالس
است.بودهزندگیبهامیدبرسرانه

lnlifeوابسته:متغیر،عمومیسالمتمعادلهبرآوردنتایج.7جدول

احتمالسطح tآماره معیارخطاي ضرایب مستقلمتغیرهاي
0000/0 65104/24 164552/0 *056390/4 C

0429/0 070501/2 003429/0 **007099/0 Lngdprc

8818/0 149386/0- 002261/0 000338/0- c2lnco

4459/0 767490/0 000260/0 000200/0 Lnh

درصـد 10ودرصـد 5،درصـد 1سـطوح درضـرایب معناداريگربیانترتیببهو*****و*عالئم
باشد.می

پژوهشمحاسباتمنبع:

فعالیـت باشـد. مـی 0003/0آنمقـدار واستمنفیاکسیدکربنديانتشارسرانهضریب
ایـن گـذارد. مـی منفیاثرزیستمحیطبراماشودمیثروتودرآمدایجادباعثاقتصادي

یابـد. مـی افـزایش هـوا آلـودگی درنتیجـه وشـود مـی تشـدید جمعیترشدباهمزمانآثار
وومیـر مرگنرخافزایشبهمنجرترتیببدینوگذاردمیاثرافرادسالمتبرهواآلودگی

مقدارومثبتبهداشتبخشافزودهارزش.ضریب4شودمیزندگیبهامیدهايسالکاهش
اسـتفاده مـورد هـاي ادهدباشند.نمیدارمعنیضرایباینازکدامهیچاما،است0002/0آن
ضـریب دوایـن درنتیجـه کننـد. ایجـاد اثـر اینبرايکافیشواهدنتوانستندپژوهشایندر

نشدند.دارمعنی

پیشنهادهاوگیرينتیجه.6
ومثبـت رابطـه پـژوهش ایـن درمـدل بـرآورد ازحاصلنتایجوتوصیفیهايیافتهبراساس

1. D. N. Weil
2. V. Bilas, et al
3. A. Ebenstein, at al

)1391(خوشنویس و پژویان. 4
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یعنـی دارد.وجودسرانهدرآمدوعمومیسالمتنمیادرصد99اطمینانسطحدردارمعنی
دارد.سـرانه درآمـد بـر دارمعنـی ومثبـت تـأثیر سالمتازشاخصیعنوانبهزندگیبهامید

ارتقـاي بـه منجـر کـه هـایی سیاسـت ،ریزانبرنامهوگزارانسیاستشودمیپیشنهادبنابراین
افـزایش ،درمـان وبهداشـت خـش بهـاي هزینهافزایشقبیلازشودمیجامعهسالمتسطح
افـزایش بـه بهداشـتی هـاي هزینـه ازبخشـی اختصـاص ،درمـان وبهداشـت بخشوريبهره

دهند.قرارخودکاردستوردررابهداشتترویجوعمومیآگاهی
ازشاخصـی عنـوان بـه اکسـیدکربن ديگـاز انتشـار سـرانه وسـرانه درآمـد بـین رابطه

بـین رابطـه نظـري مبـانی بـا مطـابق بنابرایناست.وارونهUشکلبهزیستمحیطآلودگی
وارونـه شـکل Uرابطـه یـک ازونبـوده یکنواخـت زیسـت محیطآلودگیوسرانهدرآمد
زیسـت محـیط کیفیـت سـرانه درآمـد افزایشبا،رشداولیهمراحلدریعنیکند.میتبعیت
بـه درآمـد افـزایش ،رسدمیزگشتبانقطهبهدرآمدکههنگامیاما،یابدمیکاهشپیوسته
کند.میکمکزیستمحیطکیفیتبهبود

افـزایش بـا ابتـدا کـه کـرد بیـان تـوان مـی مدلبرآوردازآمدهدستبهنتایجبراساس
درآمـد مقداراینکهازبعدیابد.میافزایشاکسیدکربنديانتشارسرانهمیزان،سرانهدرآمد
بـه منجـر سـرانه درآمـد افـزایش وشـده معکـوس رابطـه نای،رسیدبازگشتینقطهبهسرانه

پیشـینه ونظريمبانیبهتوجهبااینبنابراست.شدهاکسیدکربنديگازانتشارسرانهکاهش
بـا نتیجـه ایـن واسـت دودرجـه زیسـت محیطآلودگیوسرانهدرآمدمیانرابطهپژوهش
معبـودي وفطـرس ،)1386(حاصلمرادوپژویانقبیلاززمینهایندرگرفتهانجاممطالعات

نظـارت شـود مـی پیشنهادراستاایندردارد.مطابقت)1390(همکارانوفطرسو)1389(
کـه صـنایعی بـراي شـود. متمرکـز ايگلخانـه هـاي گـاز تولیدکننـده اصلیصنایعبردولت

بـا صـنایع توسـعه همچنـین کند.وضعجریمه،کنندمینقضرایزیستمحیطهاياستاندارد
ــد.ترغیــبرازیســتمحــیطوحــامیپــاكفنــاوري انتشــارســرانهازپــژوهشایــندرکن

عنـوان بـه زنـدگی بـه امیـد ازوزیسـت محـیط آلـودگی شـاخص عنـوان بهاکسیدکربندي
بـر اکسـیدکربن ديانتشـار سـرانه اثرحاضرپژوهشدراست.شدهاستفادهسالمتیشاخص

ایـن دراسـتفاده مـورد هـاي دادهبنـابراین ،باشـد نمیدارعنیمامااستمنفیزندگیبهامید
کنند.فراهمامرایناثباتبرايکافیشواهدنتوانستندپژوهش



1398زمستان |7شماره|سومسال|ی عیطبمنابعوستیزطیمحاقتصادفصلنامه|24

منابع
رشدودولتبهداشتیمخارجمتقابلارتباط«،)1396(جواد،هراتیوم.،قدمنیکوومنیژه،اسدي

واقتصـاد فصـلنامه ،»همزمـان دالتمعاسیستمرویکردمنا:منتخبکشورهايدراقتصادي
.56ـ87.صفحات31شماره،الگوسازي

گـروه کشـورهاي درزیستمحیطبرانسانیعواملتأثیراقتصاديتحلیل«،)1393(محسن،براتی
8D:مــدلرهیافــتSTIRPAT«،عالمــهدانشــگاهتهــران:،ارشــدکارشناســینامــهپایــان

اقتصاد.دانشکده،طباطبایی
فصـلنامه ،»هـوا آلـودگی بـر اقتصاديرشداثربررسی«،)1386(ن.،مرادحاصلویدجمش،پژویان

.141ـ160صفحات،زمستانچهارم.شماره،هفتمسال،اقتصاديهايپژوهش
عملکــردشــاخصبــرتأکیــدبــاســالمتبــرآلــودگیتــأثیربررســی«)1395(افســانه،زادهحســین

،ارشــدکارشناسـی نامـه پایـان ،»بــاالبـه متوسـط درآمـد بــاکشـورهاي درمحیطـی زیسـت 
ارومیه.دانشگاه،غربیآذربایجان

توسـعه شـاخص بـر زیسـت محیطآلودگیتأثیربررسی«،)1391(ج.،پژویانومریم،خوشنویس
شـماره ،ششـم سـال ،اقتصـادي علـوم فصـلنامه ،»یافتتوسعهکشورهايدر)HDI(انسانی
پاییز.،بیستم

مفید.دانشگاهانتشارات،قم،اولچاپ.»اقتصادياندیشهتحوالتتاریخ«،)1388(یداهللا.،دادگر
مطالعـه ،سـرانه درآمدبرسالمتتأثیر«،)1393(ر.،خانقاهیمحمديوح.پناهیوبهزاد،سلمانی

،اقتصاديتوسعهورشدهايپژوهشفصلنامه،»متوسطدرآمدسطحباکشورهايموردي:
.99ـ108صفحات،ییزپابیستم.شمارهپنجم.سال

هـاي متغیـر تـأثیر بررسـی «،)2016(ف.،دلجواناحمدزادهوس.سجودیفوکمالسید،صادقی
تکنولـوژي وعلـوم فصلنامه،»STIRPATمدلمبنايبرزیستمحیطکیفیتبرجمعیتی

.257ـ275صفحات،18شماره،زیستمحیط
ــديدهکــارگرومحمدحســین،طرازکــار ــر«،)1397(م.،ودهبخشــون.،بی واقتصــاديتوســعهاث

،دومشـماره ،کشـاورزي اقتصادتحقیقاتفصلنامه،»ایراندرآلودگیانتشاربرشهرنشینی
.155ـ174صصتابستان.

بـر خصوصـی وعمـومی بخـش سـالمت مخـارج اثـر «،)2015(ب.،بادپـا والهحشمت،عسگري
شـماره ،ایالمپزشکیعلومدانشگاهشیپژوهعلمیمجله،»ایراندرافرادسالمتوضعیت

.36ـ46صفحات،23)5(
گسـترش وانـرژي شدتتأثیربررسی«،)1390(ح.،مهرپیماوم.وفردوسیفمحمدحسن،فطرس

سـی سال،شناسیمحیط،»)جمعیهمتحلیل(ایراندرزیستمحیطتخریببرنشینیشهر



25|حمید آماده و ندا السادات حمیدیان  

.13ـ22صفحات،زمستان.60شمارههفتم.و
وشهرنشـین جمعیـت ،انـرژي مصـرف علـی رابطـه «،)1389(ر.،معبـودي ومحمدحسـین ،فطرس

هفتم.سال،انرژياقتصادمطالعاتفصلنامه،»1350ـ1385،ایراندرزیستمحیطآلودگی
.1ـ17صفحات،زمستان.27شماره

آلـودگی ثراسازيمدلبررسی«،)1392(س.،عباسپوروم.،نظیفیوك.،سهیلیوعلی،فالحتی
،ایـران اپیـدمیولوژي تخصصـی مجله،»مصنوعیعصبیشبکهازاستفادهبا،سالمتبرهوا

.39ـ49صفحات.2شماره.9دوره
ومیـر مـرگ بـا هـوا آلـودگی ارتبـاط «،)1388(م.،دارنـد م.و،زادهفـرج و،محمدحسین،زادهقلی

.65ـ71صفحاتدوم.ارهشمدوازدهم.دوره،حکیمتحقیقاتیمجله،»تهرانشهرجمعیت
ــابی«،)1395(ع.،اســماعیلیونویــد،بیــديدهکــارگر ــرمــؤثراقتصــاديعوامــلارزی آلــودگیب

،زمسـتان ،چهـارم شـماره ،کشـاورزي اقتصـاد تحقیقـات فصلنامه،»ایراندرمحیطیزیست
.85ـ108صفحات

کـالن اقتصـاد اصـلی ايمتغیرهـ رونـد تحلیـل «،)1398(پ.،زادهمهديومحمد،امیريمسکرپور
چهـارم. شـماره ،ایـران سـالمت بیمـه فصـلنامه ،»سـالمت هـاي شاخصبرآنتأثیروایران

.206ـ215صفحات،زمستان
درزیسـت محـیط آلـودگی واقتصـادي توسـعه «،)1388(م.،گولـک غفـاري وزهـرا ،نصراللهی

منحنـی بـر تأکیـد (بـا غربـی جنـوب آسـیاي کشـورهاي وکیوتـو پیمـان عضوکشورهاي
صـفحات ).35(پیـاپی 2شـماره ،اقتصـادي علـوم پژوهشـنامه ،»کـوزنتس) محیطـی زیست

.106ـ126
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Abstract
As early as the economic growth became a desirable goal to achieve, the
environmental degradation appeared as a topical issue by environmentalists.
Economic growth has exacerbated environmental problems which in turn
limit sustainable economic growth and development. In addition, economic
growth and technological advances have had an opposite effect on human
health. Considering that Iran is a developing country and pursues sustainable
economic growth, discussions on environmental degradation and public
health should be of prime importance. The purpose of this study is, therefore,
to investigate the inter-relationship between environmental quality, per
capita income and public health in Iran during 1368-1393 using a
simultaneous equation system and the 3SLS method. The results of the
research indicate that the health at the level of 99% has a positive and
significant effect on per capita income. If life expectancy increases by one
percent, then per capita income will increase by 2/374 percent. The data used
in this study could not provide sufficient evidence for the negative impact of
environmental pollution on public health. The results also show that the per
capita income coefficient is positive but the square of per capita income is
negative. As a results, the findings confirm the existence of an inverted U-
shaped relation between per capita income and the environmental pollution.

Keywords: Air Pollution, Economic Growth, Public Health, Simultaneous
Equation.
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