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مقدمه -1
اي در سـطح جهـانی شـده اسـت.     سـابقه هاي انسان موجب تغییرات محیط زیستی بیفعالیت

ــه ــین رفــتن گازهــاي الیــهاثــرات گازهــاي گلخان ــهاي و از ب هــا، ازن، انقــراض ســریع گون
هـاي انسـانی اسـت    بع فعالیـت تـا زدایی و کاهش منابع طبیعی بـه طـور انکارناپـذیري    جنگل

). 2007(اسپانگنبرگ، 
ثیر قـرار  تـا اقتصـادي، محـیط زیسـت را تحـت     هاي سوال در مورد اینکه چگونه فعالیت

ریخی نشـان  تـا سـوابق  هـر چنـد کـه    ، شـد بسـیار رایـج   1960دهد در میان محققان دهـه  می
زیست محیطی مربوط به انسان، یک رویداد نادر نیست. بـه عنـوان مثـال،    دهد که فجایع می
زدایی گسترده در چین شده اسـت و  کشت برنج منجر به جنگل،قبل از میالد مسیح800در 

هـاي انسـانی   در اوج امپراتوري روم، زمـین و آب در اطـراف رم بـه شـدت توسـط فعالیـت      
بـود و  »خـالی «حـال، در آن زمـان، جهـان    . بـا ایـن   )1998مرتبط آلوده شده اسـت (کـوال،   

چنـین مشـکالت و   بـدون تحمـل   توانستمشکالت زیست محیطی محلی بودند و انسان می
بـه ویـژه پـس از انقـالب     18هایی به زندگی خود ادامه دهد. بـا ایـن حـال، در قـرن     پرسش
جمعیت جهان در آغاز به سرعت رشدکرد و کمبودها و مشـکالت زیسـت محیطـی    ،صنعتی

. دیدگاه زمـین بـه عنـوان یـک سـفینه فضـایی کوچـک در تمـام         کردشروع به نمایان شدن 
).1966اقتصادیمورد توجه قرارگرفت (بولدینگ، هاي فعالیت

گاه رم تحت در عصر جدید براي اولین بار در گزارشی معروف از باش»پایدار«اصطالح 
) نوشته شده بود و از آن پس مـورد  1972هاي رشد (میدوس و همکاران، عنوان محدودیت

توجه قرار گرفت. 
المللـی حفاظـت از طبیعـت و    توسط گزارش اتحادیه بـین »توسعه پایدار«، 1980در سال 

و ) معرفی شد. پایداري زیست محیطی، همراه با ثبات اقتصادي IUCN ،1980منابع طبیعی (
) و تحـت عنـوان   2011دهند (بولدن و همکـاران،  سه رکن پایداري را تشکیل می،اجتماعی

بهبود رفاه بشر با حفاظت از منابع مواد خام مورد استفاده براي نیازهاي انسانی و دفـع زبالـه   «
تعریف شده است.»ها به منظور جلوگیري از آسیب رساندن به انسانانسان

منا، سهم بسیار بزرگی از صـادرات را منـابع طبیعـی    منطقهدر کشورهاي در حال توسعه
رو، ایـن عامـل و در کنـار آن افـزایش     ). از ایـن 2007نتینی و مـانی،  تادهند (کسـ تشکیل می
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جمعیت و تقاضاي انسان موجـب تخریـب محـیط زیسـت ایـن کشـورها شـده اسـت کـه از          
،بسیار بیشـتر شـده اسـت و    1970از اواسط دهه به خصوص ظرفیت بازسازي زیست محیطی 

). بنابراین، این پرسش که روند 2011این فاصله در حال افزایش است (اوینگ و همکاران، 
شـود بـا توجـه بـه     رشد اقتصادي چگونه با محیط زیست پایـدار ایـن کشـورها سـازگار مـی     

ها، بسیار پراهمیت است.اهداف این کشورهاي براي طراحی سیاست
اسـت.  بررسـی شـده  مختلـف  هـاي  سـت و رشـد اقتصـادي از روش   تعامل بین محیط زی

بــر اساســـمنحنی  را رشــد اقتصــادي   زیســت محیطیناشـــی از  اثــرات  مطالعــات بســیاري   
تجزیـه و تحلیـل اثـر رشـد     . همچنـین  انـد بررسـی کـرده  )EKC(1زیست محیطی کـوزنتس 

ران، صورت گرفتـه اسـت (مـارتینز و همکـا    اقتصادي بر ابعاد مختلف کیفیت محیط زیست
ــازانتی،  ؛2002 ــارین و م ــز،  و2009م ــف و جنکین ــی  ). 2010بوالت ــک منحن ــحبت از ی ص

منحصر به فرد براي تمام انواع تخریب محیط زیسـت ممکـن نیسـت، همـین مـورد موجـب       
عـدم  ي). اجـزا 2009شده است (ازلـر و اوبـاچ،   EKCشک و تردید در مورد تعمیم فرضیه 

هاي کیفی محیط زیست که در مطالعـات  نسبت به تک شاخص2ANSگذاري طبیعیسرمایه
، بـر پایـداري محـیط    مورد استفاده قـرار گرفتـه  منحنی زیست محیطی کوزنتس ذکر شده با 

زیست بسیار مؤثرتر است.
ي اصول توسعه پایدار ضروري است و تاها در راسها جهت سیاستگذاريتوسعه شاخص

ر مـورد  ر کار کنفرانس جهانی سازمان ملل متحـد د عنوان یکی از اهداف اصلی در دستوه ب
به تصویب رسید. پـس از آن، مراحـل   1992دوژانیرو در سال محیط زیست و توسعه در ریو

اقتصـادي از طریـق   هـاي  گیري پیامدهاي زیست محیطی ناشی از فعالیتمختلفی براي اندازه
مولی درنظر گرفته ها و معیارهاي زیست محیطی در چارچوب حسابداري معتوسعه شاخص

شده است.  
نظریه رشد اقتصادي نئوکالسیک، رشد اقتصادي را به انباشـت سـرمایه فیزیکـی ارتبـاط     

انـداز معمـولی تنهـا بـه انباشـت سـرمایه فیزیکـی بسـتگی دارد و فاقـد          اما نرخ پس،دهدمی
یفیـت  انسـانی و ک هـاي  بسیاري از ابعاد رفـاه مـردم ماننـد اسـتراحت، منـابع طبیعـی، سـرمایه       

زیست است. افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه ممکن است لزوما منجر بـه افـزایش   محیط

1- Environmental Kuznets Curve
2-Adjusted Net Saving
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دي هان، ؛1999هملیتون و کلیمنس، ؛ 1997برابر در رفاه مردم نشود (زنینگ و ویگرینگ، 
).2012سینگ و همکاران، و2008سیش و همکاران، ؛2007ویلسون و همکاران، ؛2004

تـوان بـه شـرح زیـر نـام بـرد:      رابطه درآمد و محیط زیسـت را مـی  مرتبط با هاي شاخص
ESI :    ــیط زیســت ــعه پایــدار مح ــاخص توس ــاخص عملکــرد  : WEF ،2001(،EPI(1ش ش

3پـذیري محـیط زیسـت   شـاخص آسـیب  : EVI،)2007(بـورینگر و جـوکم،   2محیط زیسـت 

،)CES،2000(4شــاخص پایــداري و رفــاه اقتصــادي: ISEW)، 2012(ســینگ و همکــاران، 
: ANS) و 1999واکنگـال،  و 1992(ریـس،  5ردپاي اکولوژیکی:EF، تولید خالص ملی سبز

بحـث  البته باید توجه داشت کـه ).1999هملیتون و کلیمنس، (انداز خالص تعدیل شده پس
توسـعه پایـدار ادامـه دارد (ویلسـون و     هـاي  در مورد بهترین رویکـرد و اسـتفاده از شـاخص   

).2007همکاران، 
گـر ینسبت بـه د ANSو EFيهاشاخص،یطیمحستیزيداریدرآمد و پانیبدر رابطه

جهـت  بیـ کـه بـه ترت  ISEW ،EVI ،EPIيهـا ذکـر شـده از جملـه شـاخص    هـاي شاخص
و یطـ یمحسـت یاز مشـکالت ز یناشـ یاحتمـال هـاي بی، آسـ یزنـدگ تیفیکيرگیاندازه

اسـتفاده از  ).2012و همکاران، نگیتراست (سمناسبرود،یانجام شده بکار ميهااستیس
شـود از  شده بدون در نظر گرفتن کشور اصلی که در آن اسـتخراج(تولید) مـی  منابع مصرف

کنندگان قـادر  برخی از مصرف«است. با توجه به این واقعیت است که EFایرادات شاخص 
زلـر و  (ا»هسـتند از طریق تجارتجایی عواقب زیست محیطی مرتبط با مصرف خودهبه جاب

براي هدف مورد نظر ما در این تحقیق مناسب نیست. در مقابل، EFشاخص ،)2009اوباچ، 
اســت کــه در داخــل کشــور تولیــد و ANSطبیعــی جزئــی از شــاخص هــاي اتــالف ســرمایه

و این امکان را براي مشاهده اثر رشد درآمـد و پایـداري زیسـت محیطـی     شودمیاستخراج 
سازد.داخلی فراهم می

این مطالعه بررسی روابط علّی بـین درآمـد و فشـار بـر طبیعـت از منظـر پایـداري        هدف 
عنـوان کشـورهاي   ه ) بMENA(6در کشورهاي خاورمیانه و آفریقاي شمالیزیست محیطی

1- Environmental Sustainability Index
2- Environmental Performance Index
3- Environmental Vulnerability Index
4- Index of Stability and Economic Welfare
5- Ecological Footprints
6- Middle East and North Africa
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صادرکننده منابع طبیعی اسـت. رشـد اقتصـادي، اثـرات محـیط زیسـتی داخلـی و در سـطح         
شده و براي ایـن منظـور از اجـزاي عـدم     رداخته جهانی دارد. در این مقاله به اثرات داخلی پ

هـاي  ) اسـتفاده شـده اسـت. داده   ANSانداز خالص تعـدیل شـده (  گذاري طبیعی پسسرمایه
لبنـان، کویـت، کشـور ایـران،  15شـامل  2012و 1990هاي مورد استفاده در دوره بین سال

کشـورهاي وخاورمیانـه درفلسـطین وسـوریه ،امـارات قطر،عمان،یمن،ن،تاعربسترکیه،
آفریقـا اسـت. ایـن مطالعـه بـا اسـتفاده از مجموعـه        شـمال درلیبـی وتونس، مراکشمصر،
ابزاري انجام شده است.بلویی در چارچوب رگرسیون اثرات ثابت متغیرهايتاهاي داده

تئوري و روش تحقیق-2
سرمایه فیزیکی، انسـانی  شکل گذاري در سه انداز خالص تعدیل شده ترکیبی از سرمایهپس

)).1(معادله (و طبیعی است
)1(ANS NNS E R P   

رانـت منـابع (تخلیـه    Rهزینه جـاري آمـوزش،   Eجویی خالص ملی، صرفهNNSکه در آن 
جـویی  ) است. صرفهCO2آسیبناشی از دي اکسید کربن (Pانرژي، مواد معدنی و جنگل) و 

انـــداز ناخـــالص ملـــی هـــاي ثابـــت از پـــسکســـر اســـتهالك ســـرمایهخـــالص ملـــی از 
انداز معمولی در انعکـاس درسـت رفـاه    نسبت به نرخ پسANSدست آمده است. برتري ه ب

).2009، نگنه، 2012متوسط مطالعات متعدد نشان داده شده است (آسیکی، 
گـاریتم فشـار بـر    در مقاله حاضر براي بررسی رابطه بین لگاریتم درآمد سرانه حقیقی و ل

هـاي ترکیبـی بـا در نظـر گـرفتن متغیرهـاي       طبیعت سرانه حقیقـی از تحلیـل رگرسـیون داده   
هاي ثابت صورت حقیقی به قیمته کمک گرفته شده است. متغیر فشار بر طبیعت ب1ابزاري

صـورت  ه عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده کـه بـ  ه ب)PNو بر حسب دالر (2005سال 
)، کـاهش  MD)، کاهش مواد معـدنی سـرانه (  CDDاکسید کربن سرانه (بی ديمجموع خرا

دسـت  ه ) بـ NFDزدایـی سـرانه (  ) و کاهش خالص جنگل سرانه یا جنگلEDانرژي سرانه (
).2012(آسیکی، )) 2(معادله (آمده است 

)2(PN CDD MD ED NFD   

1-Instrumental Variables



1396پاییز و زمستان، 1فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، سال اول، شماره دو100

انـداز خـالص   هـاي پـس  گـذاري کـه از داده  لفه عدم سـرمایه ووسیله مه فشار بر طبیعت ب
شـامل مجمـوع   و گیري شـده اسـت  ) بانک جهانی استخراج شده، اندازهANSتعدیل شده (

.استاکسید کربن کاهش خالص جنگل، مواد معدنی، انرژي و خرابی دي

هاي ترکیبیمدل داده-1-2
سري زمانی اسـت  هاي مقطع عرضی وصورت تلفیقی از دادهه هاي ترکیبی بیک مدل داده

) در طـول زمـان   iمتغیر وابسته بـراي کشـورها (  Yitو در آن ) است3معادله (صورت ه که ب
) در طـول  iمتغیرهـاي توضـیحی مـدل بـراي کشـورها (     Xit، اعرض از مبد)،tمشخص (

نـاهمگنی  یـا خطاي ویـژه فـردي یـا زمـانی (اثـر فـردي یـا زمـانی) و         t ،(Uiزمان مشخص (
.است، خطاي مدل itهاي زمانی ومیان کشورها یا دوره1ايغیرقابل مشاهده

)3 (it it i ity x u     

هاي ترکیبی وجود دارند. اگـر نـاهمگنی غیـر قابـل     هاي مختلفی براي تخمین دادهروش
زمـانی وجـود نداشـته باشـد از روش حـداقل مربعـات       هاي اي میان کشورها یا دورهمشاهده

قابـل مشـاهده میـان کشـورها یـا      ا اگـر نـاهمگنی غیر  شـود. امـ  استفاده مـی 2هاي ترکیبیداده
هاي زمانی وجود داشته باشد، بسته به اینکه این ناهمگنی داراي اثـر ثابـت یـا تصـادفی     دوره

و مـدل اثـر   3مـدل اثـر ثابـت   ).2011هاي تخمین متفاوتی وجود دارند (پارك، باشد، روش
).2011تعریف شده است (پارك، ) 4هاي (معادلهدر 4تصادفی

)4 (: ( )

: ( )
it i it it

it it i it

FE Y u X

RE Y X u

  

  

   
   

قابل مشاهده (اثر فردي یا زمانی) که یـک متغیـر حـذف    در مدل اثر ثابت، ناهمگنی غیر
دیگر، مدل اثرات ثابـت  دهد. به عبارتمدل، خود را نشان میااست، در عرض از مبد5شده

در مـدل اثـر   امـا ،کندهاي زمانی را بررسی میکشورها یا دورهااختالف میان عرض از مبد
دهد. خطا در این مـدل  قابل مشاهده در خطاي مدل، خود را نشان میتصادفی، ناهمگنی غیر

1- Heterogeneity Unobserved
2- Pooled OLS
3-Fixed Effect
4- Random Effect
5-Omitted Variable
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در مدل اثـر تصـادفی،   بنابرایناست، ) Ui) و خطاي ویژه (itداراي دو جزء خطاي سنتی (
) ضـروري اسـت.   Xit) و متغیرهـاي توضـیحی (  Uiفرض عدم همبستگی میان خطاي ویـژه ( 

دست آمده ناسازگار و داراي اریـب خواهنـد   ه اگر این فرض برقرار نباشد، برآوردگرهاي ب
یـا  بود. مدل اثر تصادفی بر خالف مدل اثر ثابت، اختالف در واریانس خطاي میان کشورها 

).2011کند (پارك، هاي زمانی را بررسی میدوره

هاي ترکیبیروش متغیرهاي ابزاري داده-2-2
شود و یکـی  زایی، همبستگی میان متغیرهاي توضیحی معادله و جزء اخالل تعریف میدرون

ــت. درون   ــنجی اس ــاي اقتصادس ــدي در الگوه ــکالت ج ــازگاري  از مش ــب ناس ــی موج زای
). بنـابراین بـراي کنتـرل    2005جی، تـا شـود (بال ات معمـولی مـی  برآوردگرهاي حداقل مربع

هاي تلفیقـی  زایی این متغیرها باید از متغیرهاي ابزاري استفاده کرد. در چارچوب دادهدرون
نیز استفاده از متغیرهاي ابزاري براي جلوگیري از اریب همزمانی الزامی است.  

هاي تلفیقی وجود دارد: دادهسه روش استفاده از متغیرهاي ابزاري در چارچوب 
) IVروش متغیرهاي ابزاري (-الف

1تیلور-روش هاسمن-ب

. 2بوند-روش آرالنو-ج
عنـوان متغیـر   ه شـود کـه متغیـر وابسـته بـا وقفـه بـ       بوند زمانی استفاده مـی -روش آرالنو

تیلور فرض اساسـی بـر ایـن اسـت کـه      -توضیحی در مدل بکار رفته باشد. در روش هاسمن
تعدادي از متغیرهاي توضیحی با جز اثرات فردي ناهمبسته و تعدادي دیگر همبسـته هسـتند.   

شوند. بنابراین در این روش، نیـاز  در این روش، متغیرهاي ثابت در طول زمان نیز برآورد می
هـاي  به دو گروه از متغیرها اسـت. گـروه اول، متغیرهـایی کـه در طـول زمـان داراي ارزش      

هـاي  دلیـل محـدودیت  ه . بنابراین، بهستند4م، متغیرهاي ثابت در طول زمانو گروه دو3متغیر
). در 2009شـود (کـامرون و تریـودي،    براي تخمین استفاده میIVبیشتر این روش از روش 

نیز اگر متغیرهاي توضیحی با جزء اثرات فردي یا زمانی همبسـتگی داشـته باشـند،    IVروش 

1- Hausman-Taylor
2- Arellano-Bond
3-Time Variant
4-Time Invariant
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صـورت، روش  تن اثرات ثابـت فـردي و در غیـر ایـن    روش متغیرهاي ابزاري با در نظر گرف
گیـرد (کـامرون و   متغیرهاي ابزاري با در نظر گرفتن اثر تصادفی فردیمورد استفاده قرار مـی 

).2009تریودي، 
هـاي ترکیبـی   براي مقایسه میان روش اثرات ثابت فردي و حداقل مربعات معمـولی داده 

اسـتفاده  1صـادفی از آزمـون تصـریح هاسـمن    و براي مقایسـه اثـر ثابـت و اثـر ت    Fاز آزمون 
تحـت  )) 5(معادلـه ( زیـر  به ایـن صـورت اسـت کـه آمـاره     شود. آزمون تصریح هاسمن می

).2008(گرین، شود میمحاسبه H0فرضیه 

)5 (

1 2

0

ˆ( ) ( ) ( )

ˆ ( ) ( ) ( )

: cov( , ) 0

fe re fe re

fe re fe re

i it

LM b b W b b k

W Var b b Var b Var b

H x





   

   



دو است از مقـدار جـدول بـا    -محاسباتی که داراي توزیع کايچنانچه اگر مقدار آماره
شود. در نتیجه مدل اثرات ثابت ترجیح رد میH0درجه آزادي مشخص بیشتر باشد، فرضیه 

.شودمیشود در غیر اینصورت، مدل اثر تصادفی انتخاب داده می
).2012) آمده است (آسیکی، 6(معادله حاضر در مقاله مدل کلی 

)6(
1 , 1 2

3 4 5

6 7

log( ) log( ) ( )

log( ) log( ) ( )

( ) ( )

it i t it

it it it

it it i it

PN G Log POPDEN

EN OPEN RL

CO DEMO u

  

  

  

  

  

   

وقفه مرتبه اول لگاریتم Log(Gi,t-1)لگاریتم فشار بر طبیعت سرانه، Log(PNit)که در آن 
لگاریتم نـرخ ثبـت   Log(ENit)لگاریتم تراکم جمعیت، Log(POPDENit)درآمد سرانه، 

لگـاریتم  Log(OPENit)نام در مدارس (بـر حسـب درصـدي از تولیـد ناخـالص داخلـی)،       
شـاخص  )RLit(سازي تجـاري یـا لگـاریتم سـهم تجـارت از تولیـد ناخـالص داخلـی،         آزاد

)DEMOit(شاخص آزادسازي (ورود و خـروج) میـزان سـرمایه و    )COit(کیفیت قوانین، 
ــی   ــاخص دموکراس ــتندش ــا. دادههس ــانی    يه ــراي دوره زم ــا ب ــورهاي من ــه کش ــوط ب مرب

) WDIغیرهـا از پایگـاه شـاخص توسـعه اقتصـادي (     هاي مت. تمامی دادههستند1990-2011

1- Hausman Specification Test
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) PPDهـاي سیاسـی (  ) و پایگـاه داده WGIحکـومتی جهـانی (  هـاي بانک جهانی، شـاخص 
استفاده شد.STATAافزار استخراج شد. براي برآورد مدل نیز از نرم

یج بحثتان-3
انـرژي، مـواد   هـاي  )، کـاهش CO2دي اکسید کـربن ( هاي خرابیمقاله، چهار مولفهدر این 

انـد. سـهم   عنوان شـاخص فشـار بـر طبیعـت در نظـر گرفتـه شـده       ه معدنی و خالص جنگل ب
منـا  حیط زیسـت بـراي کشـورهاي منطقـه    ها در شاخص جامع فشار بر مهریک از این مولفه

هــا در شــاخص عــدم   ســهم هریــک از ایــن مولفــه   )، 1اســت. نمــودار ( داراي اهمیــت 
دهد.بر محیط زیست) را نشان میگذاري زیست محیطی (فشار سرمایه
هــاي هــاي کــاهش انــرژي و خرابــیشــود کــه ســهم مؤلفــهمشــاهده مــی) 1نمــودار (در 

در ایـن  شـود. بـه عبـارت دیگـر،    طبیعت را شامل میاز فشار بردرصد90دي اکسید کربن 
و دي اکسـید کـربن بـیش از سـایر     گذاري در کنتـرل انـرژي  عدم سرمایه،دسته از کشورها

ها در فشار بر محیط زیست مؤثر اسـت. خالصـه آمـاري متغیرهـاي مـورد بررسـی در       مولفه
آمده است.)1(جدول 

هاي ترکیبی الزم است مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گیـرد.  هاي دادهدر تخمین مدل
غیـر مانـا بـودن متغیرهـا،     هاي سري زمـانی در صـورت  هاي ترکیبی نیز همانند مدلدر مدل

مساله رگرسیون سـاختگی مصـداق خواهـد داشـت. بنـابراین کـاربرد آزمـون ریشـه واحـد          
هاي ترکیبی جهت تضمین صحت و اعتبار نتایج امري ضروري خواهد بود. داده

منطقه منايکشورهاعتیفشار بر طبهاياز مولفهکیسهم هر -)1نمودار (

سهم خرابیهاي دي اکسید 
سهم کاهش انرژيکربن

سهم کاهش مواد معدنی

سهم کاهش خالص جنگل
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متغیرهاخالصه آماري - )1(جدول 

حداکثرحداقلخطاي معیارمیانگین

2/1*39/4105*82/1101*42/9104*103فشار بر طبیعت (بر حسب میلیون دالر)
91/489181/90025/64998/47331درآمد سرانه (بر حسب دالر)

49/5848/2764/1802/136درصد)سهم تجارت (بر حسب 
16/6015/2261/216/119مربع)تراکم جمعیت (جمعیت در هر کیلومتر 

78/6897/1561/3559/92)درصدنرخ ثبت نام در مدارس (بر حسب
73/0- 53/052/1- 22/0شاخص کیفیت قوانین

44/2- 12/067/186/1شاخص آزادسازي سرمایه
9-77/59- 44/2شاخص دموکراسی

هاي تحقیقمأخذ: یافته

هـاي ترکیبـی وجـود دارد کـه عبارتنـد از: لـوین و       دادهچندین آزمون ریشه واحد روي 
هـاي لـوین و   . آزمـون 4و آزمـون هـادري  3هاي فیشر، آزمون2، ایم، پسران و شین1همکاران

. آزمـون لـوین و   هسـتند تـري  هاي مشـهورتر و عمـومی  همکاران و ایم، پسران و شین تست
در کنـد را فـرض مـی  اعضـاي تلفیقـی  گنی ضرایب خودرگرسیونی براي همههمکاران، هم

دهـد. بـه عبـارت    هـا را اجـازه مـی   حالیکه آزمون ایم، پسران و شین ناهمگنی در این پویایی
دیگر، آزمون لوین و همکاران داراي فرایند ریشه واحد مشـترك و آزمـون ایـم، پسـران و     

هاي ریشـه واحـد فـردي    یج حاصل از آزمونتاشین داراي فرایند ریشه واحد فردي هستند. ن
نند آزمون ایم، پسران و شین، زمانیکه طول دوره زمانی هریک از مقاطع کوچک باشد به ما

). 1995شوند (پییرس و شل، انحراف کشیده می
در مطالعه حاضر از آزمون لوین و همکاران براي بررسـی مانـایی متغیرهـا اسـتفاده شـد.      

مـین بـا اسـتفاده از روش    ). تخI(0)(هسـتند یج مانایی نشـان داد کـه همگـی متغیرهـا مانـا      تان
عنوان یک ه که متغیر با وقفه درآمد سرانه خود ب) صورت گرفت، چراIVمتغیرهاي ابزاري (

1- Levin et al.
2- Im, Pesaran and Shin
3- Fisher
4- Hadri
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زایی این متغیر بنـا بـه دو   ). درون2012بعی از یکسري متغیرهاست (آسیکی، تامتغیر وابسته، 
یر عوامـل  ثتـا اول اینکه براساس مفاهیم تئوریک متغیر درآمد سرانه خود تحـت  است؛ دلیل 

متعددي است و دلیل دوم اثبات این مفهوم تئوریک با تست هاسمن ویژه است. 
، در F) گـزارش شـده اسـت. مطـابق آمـاره     2(و هاسـمن در جـدول   Fي هامقدار آماره

. همچنـین  شـود میداري باالیی، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود اثرات فردي رد سطح معنی
درصـد، فرضـیه صـفر مبنـی بـر      5داري دهد که در سطح معنیمقدار آماره هاسمن نشان می
شود. در نتیجـه، تخمـین بـا روش متغیرهـاي ابـزاري بـا در نظـر        وجود اثرات تصادفی رد می

یج آن در جـدول  تاگرفتن اثرات ثابت فردي براي کشورهاي منطقه منا صورت گرفت که ن
آورده شده است.)3(

هاسمنو آزمون ویژه Fیج آزمون تان-2جدول 
احتمالمقدار آمارهنوع آزمون

F2/173000/0آزمون )MENAکشورهاي منا (
30/18011/0آزمون ویژه هاسمن

هاي تحقیقمأخذ: یافته

با وجود اثرات ثابت IV Panelیج روش تان- )3(جدول 
خطاي معیارضرایبمتغیرهاي توضیحی

Log(G)-1
***28/231/0

Log(POPDEN)
***46/138/0

Log(EN)29/028/0
Log(OPEN)

***66/018/0
(RL)

**44/0-18/0
(CO)02/0 -04/0

(DEMO)003/0-017/0
(عرض از مبدأ)***68/1-29/6

وقفه دوم متغیر لگاریتمدرصد10و 5، 1داري در سطح ***،** و * به ترتیب معنی
عنوان متغیر ابزاري وقفه اول آن در مدل در نظر گرفته شده است.ه درآمد سرانه حقیقی ب
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. اسـت برازش بسـیار مناسـب مـدل    دهنده) نشان=08/728466waldآزمون والد (آماره
دهد براي کشورهاي منطقه منا، رابطه مثبـت بـین درآمـد سـرانه و     نشان می) 3(یج جدول تان

فشار زیست محیطی برقرار است. 
دسـت  ه ) مطابقـت دارد. از نتیجـه بـ   2012یج مطالعـه آسـیکی (  تـا حاضر با نمطالعه یج تان

ثیر مخربـی بـر محـیط زیسـت     تامنا د که رشد اقتصادي کشورهاي منطقهتوان فهمیآمده می
تحلیل منحنی کوزنتس در مراحل اولیه رشد، وجود رابطه مثبت میان درآمد براساس دارند. 

). 2010کشـورها قابـل توجیـه اسـت (بوالتـف و جنکینـز،       سرانه و فشار زیست محیطی این 
درآمـد سـرانه ایـن    درصدي10افزایش با دهد که نشان می)3(ضریب این متغیر در جدول 

یابد.افزایش میدرصد8/22کشورها، فشار زیست محیطی به میزان 
. ایـن  دار و مثبت متغیر تراکم جمعیت بر فشار زیست محیطی اسـت یج بیانگر اثر معنیتان

دنبال آن افزایش تراکم جمعیت باعـث تخریـب   ه است که افزایش جمعیت و بآن مفهوم به 
در درصـدي 10دهـد کـه افـزایش    . ضریب این متغیر نشـان مـی  شودمیبیشتر محیط زیست 

افزایش خواهد داد. 6/14تراکم جمعیت، فشار زیست محیطی را به میزان 
هــانی و یــا آزادســازي تجــاري، فشــار ، افــزایش تجــارت ج)3(یج جــدول تــانبراســاس 

طوریکـه  ه دهـد بـ  داري افـزایش مـی  طـور معنـی  ه زیست محیطی این دسته از کشـورها را بـ  
آزادسازي تجاري این کشورها، فشارهاي زیست محیطـی را بـه میـزان    درصدي10افزایش 

.است) 2012هاي مطالعه آسیکی (دهد. این نتیجه سازگار با یافتهافزایش میدرصد6/6
ندارهاي موجـود باعـث   تار قـوانین و اسـ  تاکه بهبود در سـاخ آن است یج تحلیل بیانگر تان
منا خواهد شـد. ضـریب ایـن متغیـر     و پایداري شرایط زیست محیطی کشورهاي منطقهارتقا

درصـد 44/0نداردها، تادهد که یک واحد افزایش در شاخص کیفیت قـوانین و اسـ  نشان می
نداردها و تان معتقدند که اثر کیفیت اسـ دهد. برخی محققاش میمحیطی را کاهفشار زیست 

هـاي اجتمـاعی و   قوانین جامعه بـا آزادسـازي تجـاري در تضـاد هسـتند. وجـود محـدودیت       
شوند. بـه طـور مثـال،    میWTOهایی مانند زیست محیطی رفته رفته باعث نقض قوانین نهاده

هـا را  آزادسازي تجاري رقابت میان بنگـاه اي به این نتیجه رسید که) در مطالعه1993(1دالی
نداردها و قوانین زیست محیطی را تنزیل داده است.تابهبود بخشیده و در نتیجه سطح اس

1- Daly
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ن دسـته از کشـورها مشـخص نیسـت    عـت ایـ  یاثر شاخص آزادسازي سرمایه بر فشـار طب 
شـت.  طوریکه ورود و خروج سرمایه به این کشورها اثـري بـر محـیط زیسـت نخواهـد دا     ه ب

. ایـن یافتـه   نیسـت دار همچنین اثر شاخص دموکراسی بر فشارهاي زیست محیطی نیـز معنـی  
)3() است. جدول 2011(2) و نایت و روسا2010(1پیات-هاي مارکوارتسازگار با بررسی

دار نیسـت.  دهد که اثر متغیر نرخ ثبت نام در مدارس بر فشار زیست محیطـی معنـی  نشان می
است که کیفیـت آمـوزش ایـن دسـته از کشـورها بـراي بهبـود شـرایط         آنبه دلیل این یافته 

.نیستزیست محیطی مناسب 

گیري و پیشنهاداتنتیجه-4
انـد. امـا ایـن    کنون مطالعات زیادي به بررسی رابطه رشد اقتصادي و محیط زیست پرداختهتا

درصـدد  عنـوان فشـار بـر طبیعـت،     ه مطالعه با در نظر گرفتن یک شاخص جـامع و کامـل بـ   
برآورد اثر حقیقی درآمد سرانه و سایر متغیرهاي اثرگذار بر محیط زیسـت بـوده اسـت کـه     

دلیـل درونزایـی   ه هاي تلفیقـی بـ  براي برآورد این اثر حقیقی از روش متغیرهاي ابزاري داده
متغیر درآمد سرانه استفاده شده است.  

از کشـورها داراي  که ایـن دسـته   ، چراکشورهاي منطقه منا صورت گرفتروي بررسی 
رو، بررسی عوامـل مـؤثر از جملـه    . از اینهستندمنابع طبیعی فراوان و به دنبال رشد و توسعه 

تواند دولتمـردان ایـن کشـورها را در رسـیدن     درآمد سرانه بر محیط زیست این کشورها می
به توسعه پایدار یاري رساند. 

داري میــان درآمــد ســرانه و فشــارهاي    یج نشــان داد کــه رابطــه مثبــت و معنــی    تــان
زیست محیطی براي این دسته از کشورها وجود دارد. این یافته بیـانگر توسـعه ناپایـدار ایـن     

منـا (از جملـه ایـران)   هـاي کشـورهاي منطقـه   شود دولتپیشنهاد میبنابراین کشورها است. 
ابع سمت استفاده از منـ به جاي تخریب منابع طبیعی تجدیدناپذیر براي رشد و توسعه خود به 

هاي دي اکسید کربن این که سهم کاهش انرژي و خرابیجایگزین روي آورند. از آنجایی 
کـه رشـد و   دریافـت  تـوان  )، مـی )1نمـودار ( (است دسته از کشورها در فشار بر طبعیت باال 

هاي دي اکسید کربن همـراه  توسعه در این کشورها با کاهش شدید انرژي و افزایش خرابی

1- Marquart-Pyatt
2- Knight and Rosa
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بلکـه  ،این روند نه تنها اثر بسیار نامطلوبی بر طبیعت این کشـورها واهد بود. بنابراین، ادامهخ
بر محیط زیست جهانی خواهد گذاشت.

نداردها و قوانین موجود براي این جوامـع بیـانگر اثـر مطلـوب ایـن      تایج کیفیت استاهمچنین ن
ردان ایـن کشـورها (از جملـه    دولتمـ شـود  از این رو پیشـنهاد مـی  شاخص بر محیط زیست است. 

ر قـوانین دولتـی و   تاانسـجام در سـاخ  ،هـاي تولیـدي  نداردهاي الزم براي بنگاهتاایران) با وضع اس
.شوندهاي اداري باعث رشد و توسعه پایدار روکراسیوهاي قانونی و بکاهش پیچیدگی

هاي بررسی حاضر این بود کـه افـزایش تـراکم جمعیـت کشـورهاي      یکی دیگر از یافته
منطقه منا باعث افزایش فشار بر طبیعـت خواهـد شـد و افـزایش نـرخ ثبـت نـام در مـدارس         

شود که دولتمردان ایـن کشـورها   بنابراین توصیه می،ثیري بر محیط زیست نخواهد داشتتا
سـازي الزم در ایـن زمینـه    فرهنگبا بهبود کیفیت آموزش افراد در توجه به محیط زیست و

. کننـد حدودي اثر نامطلوب افزایش تراکم جمعیت بر محیط زیسـت را کنتـرل   تاتوانند می
امـا پیشـنهاد ایـن    اسـت، اگرچه کنترل جمعیت نیز یک راهکار براي کاهش فشار بر طبیعت 

.نیستئل مهم دیگر منطقی مساراهکار به دلیل وابستگی به
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Abstract
This paper aims to explore the relationship between the economic growth and the

pressure on nature from the environmental sustainability perspective. The pressure
on nature is measured by the natural disinvestment component of the Adjusted Net
Savings data of the World Bank; which is the sum of energy, mineral, net forest
depletions and carbon dioxide damage. Our panel consists of 15 countries and spans
the period between 1990 and 2011. We employ a panel Fixed-Effects Instrumental
Variable (IV) methodology. Regression analysis reveals that there is a positive
relationship between income and pressure on nature in MENA, yet the effect is
much stronger in low-income than in high-income countries. We found that
increasing trade, all else equal, increases the pressure on nature.
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