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 :دهیچک
ظـات  تالش کشورها براي افزایش درآمد ملـی و رفـاه اگـر همـراه بـا مالح     

ع آب و تغییـرات سـری   ازجملـه ناپذیري هاي جبرانزیستی نباشد، زیانمحیط
ـ ازاهوایی و تخریـب محـیط زیسـت را بـه همـراه خواهـد داشـت.          در رونی

طوح زیسـت در سـ   توجه زیادي به کیفیت و پایـداري محـیط   ي اخیرهاسال
 تواننـد ینمـ کـه   اندشدهها متوجه ملی و فراملی شده است. بسیاري از دولت

ر بـه سـای   زیستی را صرفاً مرتبط با توسعه اقتصـادي ببیننـد و  عملکرد محیط
نیـز   خصوص توسعه اجتماعی توجه نکننـد. در سـطح جهـانی   ابعاد توسعه به

 نیتـر مهـم ی و توسـعه انسـانی یکـی از    سـت یزطیمحـ ضرورت بهبـود ابعـاد   
نوان عبه 2012ملل متحد در سال  20در کنفرانس ریو  موردبحثموضوعات 

نسـانی  اشاخص توسعه  کهییازآنجابخشی از اهداف توسعه هزاره بوده است. 
 درون خـود  توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادي را در مانزهمتوانایی توصیف 

انی بررسـی تـأثیر ابعـاد شـاخص توسـعه انسـ       مطالعهدارد، هدف اصلی این 
حاصـل از   نتـایج  زیسـتی اسـت.  خصوصاً آموزش بر شاخص عملکرد محـیط 

ات قل مربعـ هاي تابلویی از نوع اثرات ثابـت بـا روش حـدا   برآورد الگوي داده
-بهکشوري که در رت 101گروه کشورهاي منتخب،  در EGLS افتهیمیتعم

 را 50گین نمره بـاالي  ی میانموردبررسزیستی در دوره بندي عملکرد محیط
گانـه  دهد که ابعاد سـه نشان می 2015-2005کسب کردند، طی دوره زمانی 

مت، آمـوزش و رفـاه رابطـه    هـاي سـال  توسعه انسانی یعنی شاخص شاخص
 زیستی دارند.د محیطي با عملکرداریمعنمثبت و 

 

-زیسـتی، داده آموزش، سالمت، رفاه، عملکرد محـیط : هاي کلیديواژه
 .هاي تابلویی

 

 

 

Abstract: 
The effort of countries to increase national income and 
well-being, if not accompanied by environmental 
considerations, leads to unrepairable losses. For this reason, 
the environment over the past few decades has been one of 
the concerns of human societies. Hence, in recent years, the 
quality and sustainability of the environment have become 
very important at both the national and international levels. 
Many governments have realized that they could not isolate 
environmental performance apart from other measures of 
development. Hence, the necessity of HDI improvement 
with the environmental dimensions was a theme of 
discussion during the most recent Rio+20-United Nation 
Conference on Sustainable Development (2012), as part of 
Millennium Development Goals. Since the Human 
Development Index can describe social development and 
economic development simultaneously, the main goal of 
this study is to examine the impact of the dimensions of 
human development index, especially education, on the 
Environmental Performance Index. The results based on the 
panel data fixed effects model using GLS in the 101 
selected countries during 2005-2015 show that the three 
dimensions of the Human Development Index, namely 
health, education, and welfare, have a positive and 
significant effect on the environmental performance. 
 
Keywords: Education, Health, Welfare, Environmental 
Performance, Panel Data. 
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 مقدمه
تمایل زیادي به دانستن رابطه بین وضعیت  گذاراناستیسدر بین 

، این جهیدرنتتوسعه کشور و تأثیر آن بر محیط زیست وجود دارد. 
 طـور بـه موضوع توجه بسیاري از محققین را جلـب کـرده اسـت.    

یـا   GDPطه بین عملکرد و رشـد اقتصـادي (معمـوالً    خاص، راب
GNI  هـا قـرار   سرانه) و تأثیر آن بر محیط زیست در مرکز توجـه

زیسـتی انتشـار گازهـاي    هاي مختلف محیطگرفته است. شاخص
ــه ــد گلخان ــوارد دیگــر مــورد اســتفاده   2SOو  2COاي مانن و م

-انسان بـه  ي اقتصادي و رفاههاتیفعالو ارتباط آنها با  قرارگرفته
 منظور دستیابی به محیط زیست پایدار بررسی شده است.

  در زمانی که پایداري به معنی حفظ رفاه انسان در آینده نامح
هاي انسان بر محیط طبیعی دود و به حداقل رساندن تأثیر فعالیت

است که تداوم این رفاه در نهایت وابسـته بـه آن اسـت، توسـعه     
موضـوع   تواندیمآن بر محیط زیست اقتصادي و تأثیر  -اجتماعی

، اکثـر تحقیقـات بـه توسـعه     حـال نیبـاا اصلی تحقیق قرار گیرد. 
). Knight & Rosa, 2011شــود (اقتصــادي محــدود مــی

ي اجتمـاعی، ماننـد آمـوزش و    هـا جنبـه توجه به سایر  کهیدرحال
). بهبود وضـعیت  Lachmann, 2017است (بهداشت، ضروري 

وان ابعـادي از شـاخص توسـعه انسـانی     عنآموزشی و بهداشتی به
باشـد  تواند بهبود عملکرد محیط زیسـت را بـه دنبـال داشـته     می

)Boyce, 2003  لذا آموزش و ارتقاي دانش مردم در حفاظـت .(
 ,Holt & Barkemeyarاز محیط زیست تـأثیر مهمـی دارد (  

نقشـی فراتـر از    کـرده لیتحص). بر این اساس شهروندان 2012
 Hunter(براي حفاظت از محیط زیسـت دارنـد  توسعه اقتصادي 

(et al., 2004). 
 هابخشپایداري محیط زیست نیازمند توسعه متوازن در همه 

). Melnik et al., 2005ویژه در بخش توسعه انسانی است (به
با افزایش استانداردهاي سطح زنـدگی در یـک کشـور، تعهـدات     

. توسـعه  )Freymeyer, 2010یابـد ( زیستی افزایش مـی محیط
ها، نیازمند رفاه بشري در حین حفاظت از محیط زیست و زیستگاه

نگرش ویژه به درك رابطـه توسـعه انسـانی و محـیط زیسـت از      
 Dietz et) هاي مختلف و فراتر از نگرش اقتصادي اسـت جنبه

al., 2009). 
در گـزارش توسـعه    1(UNDP)برنامه توسـعه ملـل متحـد    

افزایش جهانی دماي زمـین بیـانگر آن    اعالم نمود 2007انسانی 
ي منتشـره بسـیار فراتـر از ظرفیـت جـو      هاندهیآالاست که مقدار 

اي که مسبب گرمایش پیرامون زمین است. ذخایر گازهاي گلخانه

                                                      
1. United Nations Development Program 

اي در حال انباشـت هسـتند. غلظـت    سابقهزمین هستند با نرخ بی
اکسـید  دي PPM2واحـد در میلیـون    380حال این گازها معـادل  

سال گذشته است.  650000بن است که فراتر از مقدار طبیعی کر
 توانـد یمـ در قرن بیست و یکم، میانگین دماي جهانی کره زمین 

افزایش یابد. پشت پرده ایـن اعـداد و    گرادیسانتدرجه  5بیش از 
ارقام یک واقعیت تلخ نهفته است که ما در تعامل با محیط زیست 

نسل آینـده، محـیط زیسـت و     ایم و برايشده تیریسوء مددچار 
را به ارث خواهیم گذاشت. مـا در حـال    تحملرقابلیغاکوسیستم 

 زیستی فرزندان خود هستیم.تخلیه سهام سرمایه محیط
 وهـوا آباجتناب و جلوگیري از این خطرات ناشی از تغییرات 

هایی براي کنتـرل  و تخریب محیط زیست نیازمند تدوین شاخص
المللـی اسـت. در ایـن راسـتا     ملی و بینهاي و نظارت و همکاري

زیسـتی یکـی از   ضرورت بهبـود توسـعه انسـانی و ابعـاد محـیط     
ملـل متحـد در سـال     20در کنفرانس ریـو   موردبحثموضوعات 

عنوان جزئی از اهداف توسعه هزاره بوده است. شـاخص  به 2012
توسعه اقتصادي و توسـعه   زمانهمتوسعه انسانی توانایی توصیف 

گیــري کلــی بحــث، را در درون خــود دارد. لــذا جهــتاجتمــاعی 
 سناریوي محیط زیسـت بـا توسـعه انسـانی اسـت      لیوتحلهیتجز

(Maccari, 2014) .گزارش برنامـه ملـل متحـد در     بر اساس
بـه   2010تـا   1990هـاي  بـین سـال   HDI3، متوسط 2011سال 

درصد افزایش داشته است که بیانگر بهبود در امیـد بـه    18میزان 
بـاالتر   HDIها است. کشورهاي با زندگی، آموزش و درآمد کشور

بـاالتري   EPI4و داراي  هزیستی خـود را بهبـود داد  شرایط محیط
شدند. عالوه بر این برخی از کشورهایی که رتبه توسـعه انسـانی   
بسیار باالیی را به خود اختصاص دادند، بیشترین سـهم را نیـز در   

داشـتند.   2005تـا   1850هـاي  البین سـ  کربن دیاکسيدانتشار 
درصـد   7درصد و آلمان  8درصد، روسیه  30آمریکا،  مثالعنوانبه

تواند تنهایی نمیبه کربن دیاکسيدبنابراین شاخص ؛ سهم داشتند
 .(Abelinde, 2012)معیار قضاوت کیفیت محیط زیست باشد 

زیسـتی کـه   هاي متعدد محیطدر این پژوهش از بین شاخص
تخریـب محـیط زیسـت مطـرح شـدند،       فراینـد ت بـر  براي نظار

انتخـاب   (EPI)زیسـتی  عملکـرد محـیط  شاخص کلی و ترکیبی 
زیستی یـک شـاخص نتیجـه محـور     شد. شاخص عملکرد محیط

 زیسـتی ي محـیط هـا استیسحقوق و  ملی است که توسط مرکز
ی علـوم زمـین دانشـگاه    المللـ نیبو مرکز اطالعات  5دانشگاه ییل

                                                      
2. Parts Per Million 
3. Hunan Development Index 
4. Environmental Performance Index 
5. Yale Center for Environmental Law and Policy of 
Yale University 
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و مرکـز تحقیقـات    2بـا همکـاري مجمـع جهـانی اقتصـاد      1کلمبیا
-توانـایی رتبـه   EPI، رونیازاتدوین شد.  3مشترك کمیسیون اروپا

بـر  یابی اهـداف کشـورها   بندي کشورها در ارتباط با میزان دست
ـ هـاي  نامـه معاهـدات و توافـق   اساس ي اسـتانداردها ی، المللـ نیب
هـاي  ازمانتوسط سـ  شدهنیتدوزیستی و بهداشت عمومی محیط

ــ ــنیب ــره الملل ــطيذی و کارشناســان خب شــامل  EPIرا دارد.  رب
اصـلی سـالمت    دودسـته ي متعـددي اسـت کـه بـه     هـا شاخص
هـاي محیطـی را بـر سـالمت انسـان      کـه تـنش  زیسـتی  محیط
که سالمت اکوسیستم و سرزندگی اکوسیستم کند گیري میاندازه

 چندطبقـه  و بـه  کنـد گیـري مـی  و مدیریت منابع طبیعی را اندازه
شوند. رتبه کشورها بـر اسـاس دسترسـی بـه     سیاستی تقسیم می

یـابی  به معنـی دسـت   100است که در آن  100تا  0اهداف بین 
 .(Maccari, 2014) باشدیمکامل به اهداف 

ایـن دو  ، 2006 زیسـتی محـیط عملکـرد   در گزارش شاخص
ــی ــا اســتفاده از  هــدف کل ــه سیاســتی  6شــاخص در  16ب طبق

هاي اصلی بـراي محاسـبه امتیـاز و    شاخصشوند. گیري میاندازه
زیستی، شامل بندي کشورها بر اساس شاخص عملکرد محیطرتبه

ومیر کودکان، آلودگی هواي داخل منـازل، آب  هاي مرگشاخص
بهداشـت، ذرات معلـق در هـواي     آشامیدنی سالم، دسترسـی بـه  

ري، غلظت ازن در اتمسفر منطقه، بار نیتـروژن، مصـرف آب،   شه
اي، نرخ برداشت بوم منطقهشده، حفاظت از زیستمناطق حفاظت

رویه آبزیـان، کـارایی   هاي بخش کشاورزي، صید بیچوب، یارانه
به ازاي  اکسید کربنانرژي، انرژي تجدید ناپذیر، سرانه انتشار دي

، نمـره  آنهـا از مجموع نمرات  .هر واحد تولید ناخالص داخلی است
یـک تصـویر    ارائـه شود. این شاخص توانـایی  نهایی محاسبه می

زیستی ماننـد مصـرف منـابع طبیعـی،     مهم محیط مسائلجامع از 
ها ها، نابودي گونهزیستی، انتشار آالیندههاي محیطنابودي دارایی

 و سایر موضوعات مهم را دارد.
تواند تحت تأثیر عوامـل  زیستی یک کشور میعملکرد محیط

زیسـتی عمومـاً   متعددي باشد. ادبیات مرتبط بـا عملکـرد محـیط   
رشـد اقتصـادي و عملکـرد     فرایندمتمرکز بر مسیرهایی است که 

، منحنـی  مثـال عنـوان بـه  قرار دارند. آنهازیستی تحت تأثیر محیط
بر رابطه بین سطح درآمـد سـرانه    EKC4زیستی کوزنتس محیط

زیستی آن و نظریـه پناهگـاه آلـودگی    یک کشور و کیفیت محیط
PHH5   یعنی امکان تخریب محیط زیست در یک کشور به دلیـل

هاي اخیر، عـالوه بـر عوامـل    در سال پیوند تجاري متمرکز است.

                                                      
1. Center for International Earth Science Information 
Network of Columbia University 
2. World Economic Forum 
3. European Commission’s Joint Research Centre 
4. Environmental Kuznets Curve 
5. Pollution Haven Hypothesis 

زیسـتی  اقتصادي، به دیگر عوامل تأثیرگـذار بـر عملکـرد محـیط    
شـده اسـت.    روزافـزون اجتماعی و نهـادي توجـه    عوامل ازجمله

ایستی و پورتر در مطالعه خود مشاهده کردنـد کـه بـین عملکـرد     
زیستی کشـورهاي مختلـف بـا سـطح اقتصـادي یکسـان،       محیط
ي فاحشی وجود دارد کـه بیـانگر ایـن مهـم اسـت کـه       هاتفاوت

زیستی صرفاً تابع توسـعه و رشـد اقتصـادي نبـوده     عملکرد محیط
 Estyتأثیر دارند ( بر آنم نظارتی و عوامل اجتماعی نیز بلکه نظا

& Porter, 2005.( 
بر تأثیر توسعه اقتصادي بر محـیط زیسـت،    هاپژوهشبیشتر 

امـا  ؛ ي محیط زیست یا شدت رفـاه انسـانی تأکیـد دارنـد    وربهره
مطالعه حاضر، یـک چـارچوب سیاسـتی و عملکـردي را بـه کـار       

) EPIزیستی (ص عملکرد محیطو به بررسی ارتباط شاخ ردیگیم
) HDIگانـه شـاخص توسـعه انسـانی ملـل متحـد (      با ابعـاد سـه  

 توانـد یمـ کمتر از آن استفاده شـده اسـت و    تاکنونکه  پردازدیم
 حاضر تالشبر این اساس در تحقیق  شود.یک نوآوري محسوب 

عنـوان  گانه شـاخص توسـعه انسـانی بـه    شود تا تأثیر ابعاد سهمی
زیسـتی در  محیط تیفیشاخص کاجتماعی با -صاديمتغیرهاي اقت

ــی دوره    ــب ط ــورهاي منتخ ــود.   2015-2005کش ــی ش بررس
متغیرهاي تولید ناخالص داخلی سـرانه و آزادسـازي تجـاري هـم     

 شوند.متغیرهاي کنترلی وارد الگو می عنوانبه
-کشور است کـه در رتبـه   101ی شامل موردبررسکشورهاي 

ی میـانگین نمـره   موردبررسـ زیستی در دوره بندي عملکرد محیط
از گروهـاي   هـا دادهرا کسب کردنـد. در ایـن پـژوهش     50باالي 

ي شـدند. در  آورجمـع هـاي متفـاوت   متفاوت جامعه هدف و زمان
سطوح درآمـدي،   بر اساسمطالعات قبلی، گروه کشورهاي هدف 

مطالعـه کشـورها    شدند. در ایناي انتخاب میجغرافیایی و منطقه
 زیستی انتخاب شدند.رتبه و عملکرد محیط بر اساس

ابطـه  هدف این مطالعه ارائه شواهد تجربی در مورد ماهیت ر
ــا عملکــرد    ــاه) ب ابعــاد توســعه انســانی (آمــوزش، ســالمت و رف

و مجریان  گذاراناستیسیجاد انگیزه براي ازیستی به امید محیط
و  گـذاري از طریق سرمایهها براي پایداري محیط زیست سیاست

 بهبود شاخص توسعه انسانی است.
شـود. در  بیان می در این تحقیق پس از مقدمه، مبانی نظري

ها شود. سپس به مواد و روشادامه به پیشینه تحقیق پرداخته می
هـاي تحقیـق   شود. بخش بعـدي، بـه اطالعـات و داده   اشاره می

 باشد.گیري میاختصاص دارد. بخش پایانی شامل بحث و نتیجه
 

 مبانی نظري
تالش کشورها براي افزایش درآمد ملی، رفاه بیشـتر و زنـدگی   

ی تمـام بـه بهتر متمرکز است، لذا براي تحقق چنین هدفی باید 
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هاي توسعه خصوصـاً توسـعه انسـانی توجـه ویـژه      ابعاد و جنبه
. در تعریف اهـداف توسـعه   (Anand & Sen, 2000)داشت 

هزاره سوم سازمان ملل بر لزوم هماهنگی کامل محیط زیسـت  
 نیتـر مهـم عنـوان  و توسعه انسانی تأکید شده است. آموزش به

زنــدگی و  رکــن از ابعــاد توســعه انســانی باعــث بهبــود ســطح
از آن  تواننـد یمـ  نـده یآ يهاو نسل شودمی یزندگ يهامهارت

 استفاده کنند. تسیز طیمحافظت از مح يبرا
و توسـعه سـازمان ملـل متحـد در      ستیز طیکنفرانس مح

را چنان  داریبه توسعه پا یابیدر دست آموزش تیاهم 1992سال 
تحت عنوان  یاتیفصل کامل از برنامه عمل کیمهم دانست که 

توسعه مسائل  يمردم برا ییتوانا تیبهبود ظرف يرا برا 2برنامه 
ـ اختصـاص داد. ا  سـت یز طیمربوط به محـ  مهـم دوبـاره در    نی
ـ توسعه پا یاجالس جهان در ژوهانسـبورگ   2000در سـال   داری

را دهه آموزش  2014-2005 يهاقرار گرفت و سال دیمورد تأک
ــرا ــعه پا يبـ ــتوسـ ــد  داریـ ــالم کردنـ  Irish Aid( اعـ

Development Education Strategy Plan 2003-
2005(. 

توسعه انسـانی و محـیط   در ادبیات موجود رابطه مثبت بین 
 یانسـان  هیسـرما اعتقاد دارد که  روسمنشود. گزیست تأیید می
 گـردد یمـ  یآلـودگ  کـاهش  جـه یپاك و درنت عیسبب رشد صنا

)Grossman, 1995(هـاي  کند که نـابرابري . بویس بیان می
زیسـتی  هـاي محـیط  اجتماعی و اقتصادي منجـر بـه نـابرابري   

نفـی بـر عملکـرد محـیط     شود، درنتیجه ممکن است تأثیر ممی
زیست داشته باشد. او عقیده دارد که بهبود وضعیت بهداشـتی و  

توانـد  عنوان ابعادي از شـاخص توسـعه انسـانی مـی    آموزشی به
 ,Boyce(بهبود عملکرد محیط زیست را به دنبال داشته باشد 

ــهروندان )2003 ــ. ش ــردهلیتحص ــعه   ک ــر از توس ــی فرات نقش
 Hunter et(زیسـت دارنـد   اقتصادي براي حفاظت از محـیط  

al., 2004(زیست نیازمند توسـعه متـوازن در    . پایداري محیط
 Melnik(ویژه در بخش توسعه انسانی است به هابخشهمه 

et al., 2005(مننی اعتقـاد دارنـد کـه رابطـه      . کوستانتینی و
ــانی و    ــعه انس ــین توس ــت ب ــمثب ــتیز طیمح ــود دارد  س وج

)Costantini & Monni, 2008(.     توسـعه رفـاه بشـري در
ها، نیازمند نگرش ویژه حین حفاظت از محیط زیست و زیستگاه

هـاي  به درك رابطه توسـعه انسـانی و محـیط زیسـت از جنبـه     
 ,.Dietz et al(مختلف و فراتـر از نگـرش اقتصـادي اسـت     

با افزایش استانداردهاي سطح زندگی در یـک کشـور،    .)2009
). Freymeyer, 2012د (یابافزایش می زیستیتعهدات محیط

و عامل ایجاد آگاهی در مورد محـیط زیسـت    نیترآموزش مهم

 ,Ergen & Ergen(ریزي براي حفاظـت از آن اسـت   برنامه
موزش و ارتقاي دانـش مـردم در حفاظـت از محـیط     . آ)2011

). Holt & Barkemeyer, 2012دارد ( العادهفوقزیست اثر 
 عث افزایش آگاهی افرادافزایش شاخص توسعه انسانی جوامع با

ي سـو بـه باعث حرکت یک جریان آگاهانـه   جهیدرنتو  شودیم
 & Mukherjee(هســـتیم  ســـتیز طیمحـــپایـــداري 

Chakraborty, 2013 .(ــ ــان نیب ــعه انس ــردو  یتوس  عملک
شـکل برقراراسـت، یعنـی بـا افـزایش       Uرابطـه   زیستیمحیط

یابد زیستی کاهش میشاخص توسعه انسانی ابتدا کیفیت محیط
که به نقطه حداقل رسید با افزایش شاخص توسعه و پس از این

 ,Maccari( یابدنیز افزایش می زیستیی عملکرد محیطانسان
 ). آموزش نقش محوري در حفاظت از محیط زیست دارد2014

(Bengtsson, 2016). 
وزش، (آمـ  یابعاد توسعه انسان ریتأث هدف این مطالعهاگرچه 

زم است، اما ال زیستیخص عملکرد محیطسالمت و رفاه) بر شا
خـی از  رعایت تصریح درست الگـوي تجربـی، بر   منظوربهاست 

 بـر اسـاس  زیستی نیز متغیرهاي مهم اثرگذار بر عملکرد محیط
ي و از ادبیـات نظـر  وسیعی مجموعه ادبیات موجود اضافه شود. 

ــر عوامــل اقتصــادي تعموجــود تجربــی  ــیب کیفیــت  کننــدهنی
زادسـازي  که درآمد سـرانه و درجـه آ   ار استاستو زیستیمحیط

ت بـه رابطـه   باشد. در ادامه الزم اسمی آنها نیترمهمتجاري از 
 .زیستی پرداخته شوداین دو متغیر با شاخص عملکرد محیط

اي از مبــانی نظــري و مطالعــات تجربــی در بخــش عمــده
زیسـتی و  ادبیات موجود با اثر درآمد سرانه بـر عملکـرد محـیط   

شـکل   زیسـتی کـوزنتس (وجـود رابطـه    منحنی محـیط الگوي 
مرتبط است  درآمد سرانه و تخریب محیط زیست)معکوس بین 

 & Grossman(بـه مطالعـات    تـوان یمـ  مثـال عنـوان بـه که 
Krueger 1991, 1995; Selden & Song, 1994; 
Agras & Chapman, 1999; Friedl & Getzner, 
2003; Frankel & Rose, 2005; Richman & 
Kufman, 2006; Culas, 2007; Luzzati & 
Orsiny, 2009; Ozturk & Acaravci, 2010; 

Thompson, 2014; Al-Mulali et al., 2015 (  اشـاره
شــکل  Uنتیجــه مشـترك ایــن مطالعـات وجــود رابطـه     کـرد. 

ي اقتصـادي و تخریـب محـیط زیسـت     هاتیفعالمعکوس بین 
رشد اقتصـادي کـه    است. بر اساس این فرضیه، در مراحل اولیه

ي اقتصـادي و درآمـد سـرانه    هـا تیفعالهمراه با افزایش اندازه 
است، تخریب محیط زیسـت ابتـدا سـیر صـعودي و سـپس بـا       

 .کندیمرسیدن به یک نقطه اوج، سیر نزولی پیدا 
 همـه  در است ممکن کوزنتس زیستیمحیط یمنحن يالگو
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 قیشـف  مطالعـه  در. نباشد صادق هاهندیآال همه يبرا وها زمان
 يالگـو  بـا ) گـوگرد  يدهایاکسـ  و معلـق  ذرات( ندهیآال دو تنها

EKC هستند  سازگار)Shafik, 1994( . همکـاران  وق هاربـا 
ها توان براي تمامی انواع آالیندهوارون را نمی U رابطهمعتقدند 

بـراي   EKCزیستی که فرضـیه  هاي محیطتعمیم داد. شاخص
و ذرات  NOX2, SO2CO ,از  انـد عبارتاست  قبولقابلآنها 

. عالم و کبیر نشان دادنـد  )Harbaugh et al., 2002(معلق 
و  وهواآبهاي زیستی کوزنتس فقط براي آالیندهفرضیه محیط
 Alam(صـادق اسـت    زیستیمحیط هايشاخصنه براي کل 

& Kabir, 2013.( 
رابطـه مثبـت میـان رشـد اقتصـادي و       نیمحققتعدادي از 
 Jafari Samimi et(ی را بیـان کردنـد   زیسـت شاخص محیط

al., 2011; Lee & Thiel, 2017(   برخـی از مطالعـات .
شکل بین درآمد سرانه و بعضـی   Nبیانگر رابطه یکنواخت و یا 

 .)Dinda, 2004(زیستی هستند هاي محیطاز آالینده
در ادبیات موجود رابطه تجارت و محـیط زیسـت حـاکی از    

، یعنی مطالعاتی وجود دارند که ستاثرات مثبت، منفی و مبهم ا
بر رابطه مثبت و مفید بین تجارت و محیط زیست داللت دارنـد  
و در همان زمان مطالعات دیگري نیـز بیـانگر تـأثیر مخـرب و     

ـ منفی تجارت بر محیط زیست و یا  بـودن آن هسـتند    ریتـأث یب
)Bernauer & Koubi, 2011(. 

هـاي  افزایش تجارت باعـث بهبـود رقابـت و ورود فنـاوري    
تجارت را  جهیدرنتشده و  توسعهدرحالتر به کشورهاي پیشرفته

و رابطه مثبت بین آزادي تجـارت و   دانندیمبراي همه سودمند 
 ;Bhagwati, 1993( کننــدیمــمحــیط زیســت را تأییــد 

Selden & Song, 1994; Antweiler et al., 1998; 
Copeland & Taylor, 2004; Frankel & Rose, 
2005; Grether et al., 2007; Kohler, 2013; 

Bernard & Mandal, 2016(   این محققین اعتقـاد دارنـد .
که آزادسازي تجاري باعث تخصیص بهتر منابع داخلی، تسهیل 
انتقال دانش و فناوري، گذر از صنایع قدیم و آالینده به صـنعت  

افزایش رفاه و افزایش کیفیـت محـیط    هجیدرنتشود و پاك می
 زیست را در پی خواهد داشت.

تأثیر مخرب تجارت بر محـیط زیسـت از طریـق افـزایش     
 ,.Chang, 2012; Shabaz et al(ها و کاهش منابع آالینده
. در همین ارتباط برخی از پژوهشگران ردیگیمصورت  )2013

منفی اسـت،  اعتقاد دارند اثر آزادسازي تجارت بر محیط زیست 
خصوصاً زمانی کـه کشـورهاي ثروتمنـد در صـنایع آالینـده در      

 ;Lopez, 1997(گـذاري کننـد   کشـورهاي میزبـان سـرمایه   
Cole et al., 1997; Strutt & Anderson, 2000; 

Hakimi & Hamidi, 2016(. 

برنارد و مندال نیز اعتقاد دارند که رابطه تجارت با شـاخص  
 ند مثبت، منفـی و یـا مـبهم باشـد.    توازیستی میعملکرد محیط

هـاي  شـاخص اثرات مثبت بر برخـی از   آزادسازي تجاري داراي
هاي سـرزندگی  شاخصمنفی بر  زیستی و اثراتسالمت محیط

 .)Bernard & Mandal, 2016( باشدمیاکوسیستم 
 در این مطالعه منظور از درجـه آزادسـازي تجـاري، نسـبت    

 داخلی است. ناخالصمجموع صادرات و واردات بر تولید 
 

 پیشینه تحقیق
ساله در مقیـاس   7جها و مورثی فرضیه کوزنتس را براي دوره  

جـاي درآمـد   کشور بررسی کردنـد. آنـان بـه    174جهانی براي 
قـرار دادنـد.    مورداسـتفاده سرانه، رتبه توسعه انسانی کشورها را 

وارون بـوده   Nنتیجه مطالعه یک رابطه درجه سوم بـه شـکل   
. کوستانتینی و مونی ضـمن  )Jha & Murthy, 2003(است 

بررسی رابطه رشد اقتصادي، توسعه انسانی و محیط زیسـت در  
سه گروه کشورهاي نفتی با درآمد باال، متوسط و پائین، به ایـن  
نتیجه رسیدند که براي رسیدن به توسعه پایدار، ضمن افـزایش  

سـانی  گـذاري در انباشـت سـرمایه ان   کیفیت نهادها باید سرمایه
ها، افزایش سـطح تحصـیالت و   انجام شود. افزایش رفاه انسان

بهداشت از ضروریات توسعه انسانی و انباشت سـرمایه انسـانی   
 .)Costantini & Monni, 2008(است 

هـاي  ابلینده بـا اسـتفاده از رگرسـیون چنـد متغیـره و داده     
به بررسی رابطه توسعه انسانی و حکمرانـی   2010مقطعی سال 

زیستی پرداخـت و نتیجـه گرفـت کـه توسـعه      کرد محیطبا عمل
ــی  ــأثیر مثبــت و معن ــی ت ــر عملکــرد انســانی و حکمران داري ب

-زیستی دارند، ولی اثر توسعه اقتصادي بر عملکرد محیطمحیط
 .)Abelinde, 2012(نیست  توجهقابلزیستی چندان 
سـرمایه انسـانی و    اي تحـت عنـوان  در مطالعه لن و مونرو

هـاي بـین   با اسـتفاده از مجموعـه داده   1محیط زیستانطباق با 
هاي چینی بـه بررسـی آثـار خـارجی و داخلـی سـرمایه       شرکت

نتـایج   .انسانی بر عملکرد محیط زیسـت ایـن کشـور پرداختنـد    
ها مجبور به ایجـاد قـوانینی در جهـت    دهد که شرکتنشان می

حفاظت بیشتر محیط زیست هستند تا کیفیت محیط زیسـت را  
ــ ــا ارتقـ ــند بـ ــود بخشـ ــانی بهبـ ــرمایه انسـ ــوزش سـ               اي آمـ

(Lan & Monro)با استفاده از الگـوي   . حاجدووا و همکاران
هاي تابلویی به مطالعه اثر شاخص توسعه انسانی، شـاخص  داده

زیسـتی در  درك فساد و درآمد سرانه بر شاخص عملکرد محیط
 2012-2002کشور منتخب عضو اتحادیه اروپـا طـی دوره    10

پرداختند. نتایج این مطالعه حـاکی رابطـه مثبـت بـین شـاخص      

                                                      
1. Environmental compliance and human capital 
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ــیط   ــرد مح ــاخص عملک ــانی و ش ــعه انس ــت  توس ــتی اس زیس
)Hajduova et al., 2014(.   داده آرفانوزمان با اسـتفاده از-

، کـربن  دیاکسيدبه بررسی اثر  2013-2000هاي سري زمانی 
درآمد سرانه و شـاخص توسـعه انسـانی بـر شـاخص عملکـرد       

زیستی در بنگالدش پرداخت. یکی از نتایج ایـن تحقیـق   محیط
شاخص توسعه انسانی بر شاخص  توجهقابلدار و اثر مثبت معنی
 .)Arfanuzzaman, 2016(زیستی است عملکرد محیط

در داخل کشور نیز مطالعات تجربـی در ارتبـاط بـا توسـعه     
جعفـري صـمیمی و    انسانی و محیط زیست انجام شـده اسـت.  

هاي تابلویی به مطالعه عملکرد با استفاده از الگوي داده احمدپور
کشور منتخب از  114زیستی و شاخص توسعه انسانی در محیط

ــان شــامل   ــهیتوســعهکشــور  28سراســر جه کشــور  86و  افت
پرداختنــد. نتــایج ایــن  2010-2006طــی دوره  توســعهدرحــال

دار بـین شـاخص توسـعه انسـانی و     مطالعه رابطه مثبت و معنی
زیستی براي کل کشـورها و کشـورهاي   اخص عملکرد محیطش

در  توسـعه درحـال اما در ارتباط با کشـورهاي  ؛ است افتهیتوسعه
معرض تخریب محیط زیست، شـاخص توسـعه انسـانی بـاالتر     

 Jafarriشـود ( زیسـتی نمـی  لزوماً باعث بهبود کیفیت محـیط 
Samimi & Ahmadpour, 2011.( 

زادي تجـــارت، محمـــدي و ســـخی بـــه بررســـی اثـــر آ
گذاري خارجی و شـاخص توسـعه انسـانی بـر شـاخص      سرمایه

 73هاي مقطعـی بـراي   زیستی با استفاده از دادهعملکرد محیط
کشور جهان براي دو گروه درآمدي باال و گروه درآمـدي پـایین   

دهد که بندي بانک جهانی پرداختند. نتایج نشان میطبق تقسیم
آمد باال باعث بهبود شاخص آزادسازي تجاري درکشورهاي با در

زیستی و درکشورهاي با درآمد پایین باعث افـت  عملکرد محیط
زیستی یعنـی تأییـد فرضـیه پناهنـدگی     شاخص عملکرد محیط

آلودگی شده اسـت؛ امـا شـاخص توسـعه انسـانی اثـر مثبـت و        
ــی ــیط معنـ ــرد محـ ــاخص عملکـ ــر شـ ــتی دارد داري بـ زیسـ

)Mohammadi & Sakhi, 2013(مکاران بـا  . احمدنیا و ه
هاي تابلویی به مطالعه اثر شاخص توسعه استفاده از الگوي داده

انسانی بر شاخص عملکرد محیط زیست درکشـورهاي منتخـب   
پرداختنـد. نتـایج ایـن مطالعـه      2008-2006اسالمی طی دوره 
دار بـین شـاخص توسـعه انسـانی و شـاخص      رابطه مثبت معنی

 ,.Ahmadnia et al(دهد عملکرد محیط زیست را نشان می
کشور با  110هاي هراتی و همکاران با استفاده از داده .)2014

هاي تـابلویی  سطوح درآمدي متفاوت و با استفاده از الگوي داده
گـذاري  رابطه میان تجـارت، جریـان سـرمایه    لیوتحلهیتجزبه 

هـاي اقتصـادي سیاسـی و شـاخص     مستقیم خـارجی، شـاخص  

پرداختنـد.   2012-2000زمـانی  زیسـتی در دوره  عملکرد محیط
منفـی و   دهـد کـه صـادرات کـاال تـأثیر     نتایج برآورد نشان می

گـذاري مسـتقیم   صادرات خـدمات و جریـان خروجـی سـرمایه    
خارجی تأثیر مثبت بر محیط زیست دارد. درآمد سرانه داراي اثر 

زیستی است، ولی اثـر مجـذور   مثبت بر شاخص عملکرد محیط
زیستی منفـی اسـت کـه    لکرد محیطدرآمد سرانه بر شاخص عم
زیستی کوزنتس است. اثـر شـاخص   دال بر تأیید منحنی محیط

زیسـتی مثبـت اسـت    توسعه انسانی بر شاخص عملکرد محـیط 
)Harati et al., 2016(. 

هـاي ارزیـابی کیفیـت    سالطین و غفاري از میان شـاخص 
و بـه   را انتخـاب  2COزیسـت، شـاخص میـزان انتشـار     محیط 

تأثیرگذاري سـرمایه انسـانی بـر کیفیـت محـیط       بررسی میزان
زیست در گروه کشورهاي منتخب با درآمـد متوسـط پرداختنـد.    
نتایج حاصل از بـرآورد الگـو بـه روش اثـرات ثابـت و گشـتاور       

-1998یافته در گروه کشورهاي منتخب طی دوره زمانی تعمیم
داري بـر  دهد سرمایه انسانی تأثیر منفی و معنینشان می 2013
دهنده کیفیت محیط زیست عنوان شاخص نشانبه 2COانتشار 

عطرکــار روشــن و . )Salatin & Ghaffari, 2016(دارد 
هـاي تـابلویی بـه بررسـی اثـر      فتحی با استفاده از الگـوي داده 

کشور منتخب منطقه منا از جملـه   12آموزش بر آلودگی هوا در 
حاصـل از  پرداختنـد. نتـایج    2012 -1999 ایران در دوره زمانی

برآوردهاي مختلف حاکی از تأثیر مثبت آموزش بر بهبود کیفیت 
ایـن   اگرچـه باشـد،  محیط زیست و کاهش رشد آلودگی هوا می

 Atrkar(تأثیر در سـطوح مختلـف تحصـیلی متفـاوت اسـت      
Roshan & Fathi, 2017(. 

 
 روش شناسی پژوهش

منظور بررسی اثر شاخص توسعه انسانی بر در پژوهش حاضر به
زیسـتی، از الگـوي اقتصادسـنجی    هاي عملکرد محـیط شاخص

هاي تابلویی استفاده شده است. دوره زمانی مطالعـه حاضـر   داده
ي شاخص بندرتبهکشور است که در  101براي  2015تا  2005

و  50زیستی طی دوره زمانی فوق میانگین نمره عملکرد محیط
از  هاي مربوط به متغیرهاي تحقیـق ا کسب کردند. دادهباالتر ر

هـاي معتبـر   و دیگر پایگاه المللی پول، بانک جهانیصندوق بین
ــراي انجــام محاســبات و برآوردهــا از  اســتخراج شــده اســت. ب

حسب مورد  Excelو  EViews،Stata ،SPSS يافزارهانرم
 استفاده شده است.

ابعاد توسعه انسانی تأثیر حاضر بررسی  هدف مطالعهاگرچه 
زیسـتی  بـر شـاخص عملکـرد محـیط     (آموزش، سالمت و رفاه)
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است، اما الزم است جهت تصریح درست الگوي تحقیق، برخی 
بـر  زیسـتی  از دیگر متغیرهاي مهم اثرگذار بـر عملکـرد محـیط   

از ادبیـات  وسـیعی  مجموعـه  ادبیات موجود اضافه شـود.   اساس
کیفیـت   کنندهنییدي تعبر عوامل اقتصاموجود نظري و تجربی 

که درآمد سـرانه و درجـه آزادسـازي     استوار است زیستیمحیط
در  ذکرشـده با توجه به مـوارد   باشد.می آنها نیترمهمتجاري از 

مقدمه، مبانی نظـري و پیشـینه تحقیـق، الگـوي تجربـی ایـن       
 مطالعه به شرح زیر است:

EPI = F (YD, TR, HEL, EDU, INC) 
تولید  YDزیستی، شاخص عملکرد محیط EPIدر رابطه فوق، 
 HELشاخص آزادسـازي تجـاري،    TRسرانه،  ناخالص داخلی

شاخص رفاه  INCشاخص آموزش و  EDUشاخص سالمت، 
) HDIیا سطح استاندارد زندگی از ابعاد شاخص توسعه انسانی (

 هستند.
 EPIزیسـتی  متغیر وابسته در رابطه بـاال، عملکـرد محـیط   

 عنـوان بـه کـربن   دیاکسـ يدطالعات قبلی از باشد. در اکثر ممی
زیسـتی  شاخص آالیندگی هوا و یا حتی شاخص کیفیت محـیط 

-هـاي کیفیـت محـیط   استفاده شده است. در مقایسه با شاخص
زیستی نظیر غلظت ذرات معلق و یـا گازهـاي آالینـده کـه در     

 EPIمطالعات پیشین مورد استفاده قرار گرفته اسـت، شـاخص   
هـاي  گیـري مستقیم از ظرفیت دولت و تصمیمبازتابی شفاف و 

هاي بر سایر شاخص EPIسیاستی و مدیریتی دارد. لذا شاخص 
یک شاخص کلی متشـکل از   EPI زیستی ارجحیت دارد.محیط

توانـد  هاي مربوطه اسـت کـه مـی   سیاستی و شاخص چندطبقه
زیسـتی، توسـعه   هاي مهم در ارتبـاط بـا کیفیـت محـیط    تفاوت

ي سیاسی مرتبط را نشان دهد. این شـاخص  اقتصادي و نهادها
یابی به اهداف سیاسـتی کشـورها در   مقدار دست کنندهمنعکس

صد است که در  شاخص صفرتاالمللی است. نمره این سطح بین
 Kellher et(آن صد به مفهوم دستیابی کامل به هدف است 

al., 2009(. 
ی همانظور که بیان شد با بررسی مطالعات پیشین که حـاک 

 ز عدم بررسی رابطه اجزاي توسعه انسـانی بـر محـیط زیسـت    ا
نی بر زیستی کوزنتس مبمنحنی محیط است و با توجه به نظریه

وجود رابطه بـین سـطح درآمـد سـرانه یـک کشـور و کیفیـت        
زیستی آن و نیـز نظریـه پناهگـاه آلـودگی یعنـی امکـان       محیط

تخریب محیط زیست در یک کشور به دلیل پیوندهاي تجـاري  
عنـوان متغیرهـاي   بـه  INCو  HEL ،EDUست، متغیرهاي ا

ي، براي جلوگیري از تصریح نادرست الگوي برآوردتوضیحی و 
-) بـه TR) و آزادسازي تجـاري ( YDمتغیرهاي درآمد سرانه (
 وارد الگو شدند. عنوان متغیرهاي کنترلی

شاخص توسعه انسانی یک شـاخص ترکیبـی شـامل سـالمت،     

 هاي جایگزین این ابعادآموزش و رفاه است. شاخص
 :)Maccari, 2014(گانه به شرح زیر است سه

براي توصیف کمی  )HEL(شاخص امید به زندگی از بدو تولد 
 کیفیت زندگی مردم در کشورها است.

-که با میانگین هندسی دو جزء انـدازه  EDUشاخص آموزش 
هاي تحصیلی بـراي افـراد بـاالي    شود: میانگین سالگیري می

هاي مورد انتظار براي تحصیل کودکان در سـن  سال سال و 25
 ورود به مدرسه است.

-کـه نشـان   INCشاخص درآمد سرانه با قدرت برابري خریـد  
 دهنده جزء رفاه است.

 
آرژانتـین،   اند از: آلبـانی، الجزایـر،  ی عبارتموردبررسکشورهاي 

ارمنستان، استرالیا، اتریش، آذربایجان، بحرین، بالروس، بلژیک، 
یوي، بوسنی و هرزگوین، بوتسوانا، برزیل، بلغارستان، کانـادا،  بول

شیلی، چین، کلمبیـا، کاسـتاریکا، کرواسـی، قبـرس، جمهـوري      
چک، دانمارك، دومینیکا، جمهوري دومینیکن، اکـوادور، مصـر،   
السالوادور، گینه استوایی، استونی، فیجی، فنالند، فرانسه، گابن، 

، مجارستان، انـدونزي، ایـران،   گرجستان، آلمان، یونان، گواتماال
ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، جامائیکا، ژاپن، اردن، قزاقستان، کویـت،  
قرقیزستان، لتونی، لبنان، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالزي، موریس، 

نگرو، مراکش، نامیبیا، هلنـد،  مکزیک، مولدووا، مغولستان، مونته
لهستان، پرتغال، قطر، نیوزیلند، نروژ، عمان، پاناما، پرو، فیلیپین، 

رومانی، روسیه، عربستان سعودي، سنگال، صربستان، سنگاپور، 
اســلواکی، اســلوونی، آفریقــاي جنــوبی، کــره جنــوبی، اســپانیا، 

النکا، سورینام، سوئد، سوئیس، تایلند، ترینیـداد و توبـاگو،   سري
تــونس، ترکیــه، اوکــراین، امــارات متحــده عربــی، انگلســتان،  

یکـا، اروگوئـه، ازبکسـتان، ونـزوئال، زامبیـا و      متحـده آمر ایاالت
 زیمبابوه.

 
 هاي پژوهشیافته

) مقادیر میانه، میانگین، حداقل، حداکثر و انحـراف  1در جدول (
  استاندارد متغیرهاي مستقل و نشان داده شده است:

شود کـه میـانگین درآمـد    ) مشاهده می1در جدول شماره (
دالر آمریکا به قیمـت   78/23134 موردمطالعهسرانه کشورهاي 

دالر مربـوط   44/1129بوده که کمترین میـزان آن   2011ثابت 
ــال   ــتان در س ــور بلغارس ــه کش ــدار آن  2005ب ــترین مق و بیش

اســت.  2011دالر مربــوط بــه کشــور قطــر در ســال  149642
با حـداقل مقـدار    50/72زیستی متوسط شاخص عملکرد محیط

و بیشـترین   2005ل مربوط به کشور السـالوادور در سـا   36/38
تعلـق دارد.   2008کـه بـه کشـور سـنگاپور در سـال       91مقدار 

بـا کمتـرین مقـدار     12/94میانگین شاخص آزادسازي تجـاري  
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و بیشـترین مقـدار    2009براي کشـور برزیـل در سـال     11/22
اسـت. میـانگین    2008براي کشور سـنگاپور در سـال    66/439

قل مقدار ایـن  باشد. حدامی 13/74شاخص بهداشت و سالمت 
و حـداکثر آن   2005براي کشور زیمباوه در سال  8/41شاخص 

اسـت. متوسـط شـاخص     2015براي کشور ژاپن در سال  7/83
مربوط به کشور سـنگال در   2/ 4با حداقل مقدار  65/9آموزش 

مربوط به کشور سوئیس در  4/13و بیشترین مقدار  2011سال 
ي بنـد رتبـه س در است کشور سـوئی  ذکرقابلاست.  2015سال 

زیسـتی نیـز داراي رتبـه بـاالیی اسـت      جهانی عملکرد محـیط 
ي قرار گرفت. بندرتبهدر صدر جدول  2012در سال  کهيطوربه

ــدگی   ــاه و اســتاندارد زن ــانگین شــاخص رف دالر  09/23730می
 1107است که حـداقل مقـدار آن    2011آمریکا به قیمت ثابت 

و بیشـترین مقـدار    2008 دالر مربوط به کشور زیمباوه در سال
 است. 2015دالر متعلق به کشور قطر در سال  129916آن 

هـاي تلفیقـی و الگـوي    ی براي الگوي دادههم خطآزمون 
هاي تابلویی (اثرات ثابت و اثرات تصادفی) انجام شد. نتایج داده

  ی است.هم خطها دال بر نبود آزمون
 ضروري تشخیصهاي آزمون قبل از برآورد الگو الزم است

بنابراین، از آزمون چـاو  ؛ هاي تابلویی انجام شودنوع الگوي داده
هاي تابلویی اسـتفاده  هاي تلفیقی یا دادهبراي تعیین الگوي داده

جانبه یا دوجانبه بودن الگو عالوه بر آزمون تعیین یکشد. براي 
F هاياز آزمون Breusch-Pagan ،Honda، King-Wu ،

SLM  وGHM ه شد. براي تشخیص نوع الگـو از بعـد   استفاد
ثابت یا تصادفی بودن اثرات ناشناخته از آزمون هاسمن استفاده 

آمـده   3و  2هـاي  هـا در ادامـه در جـدول   شد. نتایج این آزمون
 است.

جانبـه از  )، الگوي یـک 2هاي جدول (آزمون جینتا بر اساس
تأییـد  شود. نتیجه آزمون هاسمن حکایت از نوع مقطع تأیید می

)، از 2هـاي جـدول (  اثرات ثابت دارد. با توجه به نتـایج آزمـون  
جانبه مقطع ارجحیـت دارد.  میان الگوي اثرات ثابت، الگوي یک
 .) است4جدول ( صورتبهنتیجه برآورد الگوي تجربی تحقیق 

 اسـتثناء به) تأثیر همه متغیرهاي توضیحی 4مطابق جدول (
-عملکـرد محـیط   شاخص درجه آزادسازي تجاري بـر شـاخص  

و مطـابق مبـانی نظـري     داریمعنزیستی در کشورهاي منتخب 
 است.

ــ  ــه بررس ــه الزم اســت ب ــوار یدر ادام و  یناهمســان انسی
پرداختـه   حیمدل صـح  کیشروط  رسای عنوانبه یخودهمبستگ

 واریـانس  افـزایش  بـه  منجر واریانس ناهمسانی مشکالت شود
 طرفـی واریـانس   از و شـود مـی  مبدأ از عرض برآوردي ضرایب

 و دهـد یمـ  قرار تأثیر تحت را برآوردي مستقل متغیرهاي سایر
برخـوردار نباشـد    الزم کـارایی  از برآوردهـا  کـه  شـود باعث می

)Baltagi, 2005(وجـود  احتمال هاي تابلویی. در الگوي داده 
 بررسی جهت وجود دارد. مقاطع بین واریانس ناهمسانی مشکل
اسـتفاده   LRآمـاره   از مقـاطع  میـان  ناهمسانی واریانس وجود

دو مدل رگرسیون مقید و نامقید  براي انجام این آزمون شود.می
شود. در مدل مقید فرض همسانی واریانس یا فـرض  برآورد می

شـود.  و مستقل جمالت اخالل در نظر گرفته می توزیع یکسان
حالی است که در مدل نامقید فرض بر یکسـان نبــودن    این در

الت اخـــالل بـــین واحــدهاي مقطعـــی    واریـــانس جمـــ 
نتیجه آزمون ناهمسانی واریانس و  (ناهمسـانی واریانس) است.

  ) آمده است.5خودهمبستگی در جدول (
شـود فـرض   ) مشـاهده مـی  5کـه در جـدول (   گونـه همان

شـود. لـذا الزم   همسانی واریانس و نبود خودهمبستگی رد مـی 
 است مـدل نامقیـد برآورد شود. 

و با ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سـریالی  هرگاه الگ
بـرآورد کـرد.    1GLSتـوان بـا اسـتفاده از روش    مواجه باشد می

-هـا بـه  اسـت کـه در آن داده   OLSهمان روش  GLSروش 
تا پسماندها داراي واریانس همسان شوند.  اندشدهلیتبداي گونه

این روش گاهی اوقات با عنـوان روش حـداقل مربعـات وزنـی     
WLS شود، زیرا در این روش جمـع وزنـی مجـذور    عرفی میم

جمـع غیـر    OLS درروش کهیدرحالشود پسماندها حداقل می
شود. نتایج حاصل از برآورد نهـایی الگـوي   وزنی آنها حداقل می

تحقیق با رفع واریانس ناهمسـانی و خودهمبسـتگی در جـدول    
 ) آمده است.6(

درآمد سـرانه،  ي هاشاخصنتایج برآورد بیانگر آن است که 
هاي بهداشت گانه شاخص توسعه انسانی یعنی شاخصابعاد سه

و سالمت، آموزش و رفاه مطابق مبانی نظـري رابطـه مثبـت و    
زیستی دارند. رابطه شـاخص آزادي  داري با عملکرد محیطمعنی

دار اسـت  زیستی منفی و معنیتجارت با شاخص عملکرد محیط
عالمـت منفـی   ي باشـد.  تواند هماهنگ بـا مبـانی نظـر   که می

ضریب مجذور درآمد سـرانه بیـانگر تأییـد فرضـیه کـوزنتس و      
 وارون است. Uرابطه 

                                                      
1. Generalized Least Squares 
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 هاي مرکزي و پراکندگی کلیه متغیرهاشاخص. 1جدول 
Table 1. Central and dispersion indexes of all variables 

 مشاهدات انحراف استاندارد کمینه بیشینه میانه میانگین متغیر

Variable Mean Median Maximum Minimum St.d.Dev Observations 

EPI 72.50 73.33 91.05 38.36 11.27 1104 

YD 23134.78 16432.37 149642.1 1129.44 20239.83 1104 

TR 94.12 84.77 439.66 22.11 52.12 1104 

HEL 74.13 74.7 83.7 41.8 6.46 1104 

EDU 9.65 9.9 13.4 2.4 2.25 1104 

INC 23730.09 16822.5 129916 1107 19802.9 1104 

 محاسبات تحقیقمنبع: 
 

 هاي تابلوییجانبه یا دوجانبه بودن الگوي دادهیک آزمون.  2جدول 
Table 2. The test of a one-side or two-side model of the panel data 

𝐻𝐻0𝑒𝑒  
𝜎𝜎𝜆𝜆2 = 0/𝜎𝜎µ2 > 0 

𝐻𝐻0𝑑𝑑  
𝜎𝜎µ2 =0/𝜎𝜎𝜆𝜆2 >0 

𝐻𝐻0𝑐𝑐  
𝜎𝜎𝜆𝜆2 = 𝜎𝜎µ2 = 0 

𝐻𝐻0𝑏𝑏  
𝜎𝜎𝜆𝜆2 = 0 

𝐻𝐻0𝑎𝑎 
𝜎𝜎µ2 = 0 

Null (no rand. 
effect) 

Alternative  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- -- 
 

35.95541 
(0.0000) 

 

 
-2.356501 
(0.9908) 

 

 
53.20512 
(0.0000) 

 

 
Honda  

 
-- 

 
-- 

 
13.79228 
(0.0000) 

 

-2.356501 
(0.9908) 

 

53.20512 
(0.0000) 

 

 
King-Wu 

 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-2.242343 
(0.9875) 

 

 
53.47832 
(0.0000) 

 

 
SLM 

 
-- 

 
-- 

 
2830.785 
(0.0000) 

 

 
-- 

 
-- 

 
GHM 

 
94.294804 

(0.0000) 

 
12.153167 
(0.0000) 

 
63.362875 
(0.0000) 

 
 260.028013 

(0.0000) 

 
32.751385 

 

(0.0000) 

 
F 

 دهد.توجه: اعداد داخل پرانتز سطح اهمیت را نشان می
Note: Numbers in parentheses show Confidence Level 

 تحقیقمحاسبات منبع: 

 
 خالصه نتیجه آزمون هاسمن. 3جدول 

Table 3. Hausman test result 
 سطح احتمال

Prob. 
 درجه آزادي

Degree of Freedom 
 

 
 آماره

Statistic 

0.0000 
0.0000 

6 
6 

249.199155 
142.855979 

 

 محاسبات تحقیقمنبع: 

 



 زیستیمحیطبر شاخص عملکرد  (آموزش، سالمت و رفاه) مطالعه تأثیر ابعاد توسعه انسانی همکاران:  و پورعلی                  18

 

 نتایج برآورد الگوي تحقیق .4جدول 
Table 4. The results of the research pattern estimation 

 متغیر
Variable 

 ضریب برآورد
Coefficient 

 انحراف معیار
Std. Error 

 tآماره 
t-Statistic 

 سطح احتمال
Prob. 

YD 0.000231 5.96E-05 3.872038 0.0001 
2YD -1.89E-09 5.67E-10 -3.326368 0.0009 

TR -0.001436 0.017395 -0.082571 0.9342 
HEL 2.386553 0.190626 12.51956 0.0000 
EDU 4.365604 0.566465 7.706748 0.0000 
INC 0.000240 7.63E-05 3.144903 0.0017 

C -155.6705 11.68488 -13.32239 0.0000 
2R 

2AdjustedR 

D.W 

0.747901 
0.721098 
0.896477 

   

 محاسبات تحقیقمنبع: 

 ناهمسانی و خودهمبستگینتایج آزمون واریانس  .5جدول 
Table 5. Test for autocorrelation and heteroskedasticity 

 LRآزمون 
LR Test 

LR chi2(100) = 483.81 
Prob > chi2 = 0.0000 

 )Wooldridge( آزمون خودهمبستگی وولدریج
Wooldridge test for autocorrelation 

F (1,100) = 624.160 
Prob > F = 0.0000 

 محاسبات تحقیقمنبع: 

 نتایج حاصل از برآورد الگوي نهایی .6جدول 
Table 6. Final estimation of the Model 

 متغیر
Variable 

 ضریب برآورد
Coefficient 

 انحراف معیار
Std. Error 

 tآماره 
t-Statistic 

 سطح احتمال
Prob. 

YD 0.000161 4.38E-05 3.666897 0.0003 
2YD -1.21E-09 3.80E-10 -3.174524 0.0015 

TR -0.032007 0.009944 -3.218674 0.0013 
HEL 2.850141 0.170019 16.76371 0.0000 
EDU 2.794774 0.374162 7.469422 0.0000 
INC 0.000176 3.62E-05 4.851792 0.0000 

C -169.4799 10.41539 -16.27206 0.0000 
2R 

Adjusted R2 
D.W. 

 

0.885136 
0.872923 
1.003291 

   

 محاسبات تحقیقمنبع: 
 

 گیريبحث و نتیجه 
گانـه  رابطـه ابعـاد سـه    لیـ وتحلهیـ تجز منظوربهدر این مطالعه 

 101هاي زیستی از دادهشاخص توسعه انسانی با عملکرد محیط
 2015تـا   2005طی دوره  EPIي بندرتبهکشور مختلف که در 
هـاي  را کسـب کردنـد از الگـوي داده    50میانگین نمره بـاالي  

 شـده اسـتفاده  OLSتابلویی و روش حداقل مربعـات معمـولی   

هاي مربوطه، الگوي اثرات ثابت براي پس از انجام آزمون است.
برآورد الگو انتخاب شد. با توجه به وجـود ناهمسـانی واریـانس،    

تگی مقطعــی، الگــوي نهــایی بــا روش خودهمبســتگی و وابســ
GLS .برآورد شد 

دهد کـه تـأثیر   نتایج برآورد الگوي نهایی تحقیق نشان می
گانه شاخص توسعه انسانی یعنی آمـوزش، بهداشـت و   ابعاد سه
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زیستی مثبت اسـت  درآمد ملی سرانه بر شاخص عملکرد محیط
که بیانگر اثر مثبت شاخص کل و ترکیبـی توسـعه انسـانی بـر     

باشـد. ایـن نتـایج بـا مبـانی      زیستی میشاخص عملکرد محیط
)، جعفـري  2010ابلینـده ( نظري و نتایج مطالعات پیشین ماننـد  

ــدپور ( ــمیمی و احم ــاران (2011ص ــدووا و همک )، 2014)، حاج
ــاران (  ــدنیا و همک ــاران ( 2014احم ــی و همک ) و 2016)، هرات

دار ) مبنـی بـر وجـود رابطـه مثبـت و معنـی      2016آرفانوزمان (
، زیسـتی شـاخص عملکـرد محـیط   شاخص توسـعه انسـانی بـا    

) دال بـر ایـن کـه افـزایش رفــاه،     2008( کوسـتانتینی و مـونی  
هـا از ضـروریات   افزایش سطح تحصـیالت و بهداشـت انسـان   

توسعه انسانی و حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار اسـت،  
) حاکی از بهبـود وضـعیت بهداشـتی و آموزشـی     2003بویس (

تواند بهبود عملکرد نوان ابعادي از شاخص توسعه انسانی میعبه
) 2009محیط زیست را به دنبال داشته باشد، دایتز و همکاران (

) مبنی بر اثـر مثبـت توسـعه رفـاه و افـزایش      2010و فریمییر (
استانداردهاي سطح زندگی بر کیفیت محیط زیست، لن و مونرو 

ل بـر تـأثیر مثبـت    ) دا2017)، عطرکار روشن و فتحـی ( 2013(
 آموزش بر بهبود کیفیت محیط زیست، همخوانی دارد.

زیستی منفـی  اثر متغیر آزادسازي تجاري بر عملکرد محیط 
یعنـی   PHHی تأیید نظریـه پناهگـاه آلـودگی    به معناست که 

امکان تخریب محیط زیسـت در یـک کشـور بـه دلیـل پیونـد       
رخـی از  ایـن نتیجـه بـا مبـانی نظـري و نتـایج ب       تجاري است.

) مطابقـت  2011برنـاور و کـوبی (   مثال عنوانبهمطالعات قبلی 
نتـایج در مطالعـات مختلـف بـا هـم در       دهـد یمدارد که نشان 

بر رابطـه مثبـت و   اي که در برخی موارد گونهمغایرت هستند به
و در همان زمـان   مفید بین تجارت و محیط زیست داللت دارند

ب و منفی تجارت بـر محـیط   مطالعات دیگري بیانگر تأثیر مخر
نیز برنـارد   به لحاظ نظري بودن آن هستند. ریتأثیبزیست و یا 

اعتقاد دارنـد کـه رابطـه تجـارت بـا شـاخص       ) 2016و مندال (
 تواند مثبت، منفـی و یـا مـبهم باشـد.    زیستی میعملکرد محیط

هـاي  شـاخص اثرات مثبت بر برخـی از   آزادسازي تجاري داراي
هاي سـرزندگی  شاخصمنفی بر  اثرات زیستی وسالمت محیط

زیســتی و ســرزندگی (ســالمت محــیط باشــدمــیاکوسیســتم 
زیسـتی هسـتند و   اکوسیستم دو شاخص اصلی عملکرد محـیط 

ایـن دو   رمجموعـه یززیسـتی  هاي عملکرد محـیط کلیه شاخص
ها هستند). همچنین نتیجه مطالعه حاضر با نتایج هراتی شاخص

ثیر منفی صادرات کاال بـر محـیط   ) دال بر تأ2016و همکاران (
 دارد.زیست، مطابقت 

گانه شاخص توسـعه انسـانی   نتایج در ارتباط با آثار ابعاد سه
دهد که آثار آمـوزش نیـروي   زیستی نشان میبر عملکرد محیط

با ارتقاي آموزش  کهيطوربهاست  توجهقابلانسانی و بهداشت 

واحـد   79/2نیروي انسانی (یک سال بـه متوسـط تحصـیالت)    
شـود.  زیسـتی حاصـل مـی   افزایش در شاخص عملکـرد محـیط  

همچنین با بهبود شاخص بهداشت (متوسـط طـول عمـر یـک     
واحـد   8/2زیستی حـدود  سال افزایش پیدا کند) عملکرد محیط

شود. این در حالی است که اگر شاخص رفاه یک واحـد  بهتر می
د واحـ  000176/0بیشتر شود تأثیر مثبت آن بر محـیط زیسـت   

 خواهد بود.
 10کشور داراي رتبـه اول تـا دهـم آمـوزش و      10بررسی 

 طالعـه موردمکشور  101کشور برتر به لحاظ درآمد سرانه از بین 
ر کشـو  10که سه کشور از بین  دهدیمطی دوره بررسی نشان 

تبـه  رزیستی نیـز در  عملکرد محیط ازنظرآموزش  به لحاظبرتر 
ا از امـ ؛ دپانزدهم قرار دارن یک تا دهم و سه کشور دیگر تا رتبه

ر رتبـه  دکشور برتر از بعد درآمد سرانه، تنها یک کشور  10بین 
یـن  ایک تا دهم و یک کشور هم در رتبه پانزدهم وجـود دارد.  

 جـه آن نتیجه بیانگر اهمیت نسبی آموزش و اثر مثبت و قابل تو
باشـد. لـذا   زیسـتی مـی  در ارتباط با پایداري و عملکـرد محـیط  

ـ  بـر اسـاس  باید  گذاراناستیسریزان و برنامه ل وضـعیت  تحلی
زیستی کشور خود و شکاف آن با وضعیت مطلوب، موجود محیط

 ر خـوبی هاي خود را معطوف به متغیرهایی نمایند که آثااولویت
ر زیستی در شرایط فعلی دارند. به دیگـ بر ارتقاي عملکرد محیط

یـروي انسـانی   گـذاري در ن توانند با سـرمایه ها میسخن، دولت
رمایه سـ ایجـاد و توسـعه    منظـور بـه خصوصاً در زمینه آمـوزش  

 توسعه یابی بهترین بستر را براي دستانسانی بهترین و مناسب
 زیستی آن فراهم کنند.پایدار و اهداف محیط

مطالعـات   شـود در خصوص تأثیر توسعه اقتصادي پیشنهاد مـی 
و  2ترکیـب ، 1بیشتري در خصوص میزان و سـهم اثـرات مقیـاس   

 زیستی انجام شود.بر عملکرد محیط 3تکنیک
هاي این پـژوهش کـه تأکیـد بـر     در پایان با توجه به یافته

گانه شاخص همبستگی قوي بین درآمد سرانه، همراه با ابعاد سه
زیستی دارد که همه این عوامـل  توسعه انسانی و عملکرد محیط

و امعـان   موردتوجـه رود بر توسعه پایدار مؤثر هستند، انتظار می
 .قرار گیرد گذاراناستیسنظر 

                                                      
1. Scale 
2. Composition 
3. Technique 
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