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ABSTRACT
Introduction
Public health has always been one of the main concerns of policy makers in different countries,
while the speed of economic growth that has led to an increase in emissions of polluting the
environment has added to this issue. OPEC member countries are turning to the expansion of the
industry based on their oil revenues, which has added to the problems caused by degradation of
environmental quality and the level of public health. The purpose of this study is to examine the
relationship between economic growth, environmental quality and general health in OPEC member
countries over the period of 2000-2016. According to the mentioned materials, studies have been
conducted on the subject under discussion, some of which are mentioned in the article.
Materials and Methods
The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) is an oil cartel consisting of Algeria,
Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Ecuador,
Angola and Venezuela. Data and information have been extracted from the World Development
Index (WDI) database, statistics of OPEC, and the World Health Organization and evaluated and
analyzed using the fixed effects panel model.
Results and Discussion
In order to select the fixed and random effects method, the F lemmer test was used and based on
the computational statistic of this test which is significant at one percent level, it can be concluded
that the hypothesis of the equality of the width of the origin can not be accepted. The Hausman test
has been used to choose between fixed and random effects. The computational Hausman statistic in
the model is also significant at 1% level. Therefore, a zero hypothesis based on the use of the
random effects method for estimating the rejected model and the fixed effects method is valid.The
results of estimating economic growth model among OPEC members showed that increased
variable economic growth does not improve the environment and there are no conditions for
accepting the Kuznets environmental hypothesis. On the other hand, increase the variables of
accumulation of per capita capital, carbon dioxide emissions, urbanization rate, public health and
education increased economic growth by 0.23, 0.04, 0.02, 0.04 and 29.2, respectively. The results
of this study are not consistent with the study by Mousavi (2015) and Mehrabi et al (2010). The
results of estimating environmental quality model showed that the increase in per capita GDP and
its square will lead to an increase 9.15% in per capita CO2 emissions. The positive and significant
effect of the increase in the value added of the industry sector on CO2 emissions showed that a one
percent increase in the share of industry's value added from GDP would lead to an increase of 0.42
percent of pollutant emissions, indicating that OPEC member states Relying on their oil revenues
to industrialization, which has led to an increase in the environmental degradation of these
countries. The results of estimating public health model among OPEC members showed that
economic growth significantly reduces the mortality rate and improves the public health. This is
while CO2 emissions and its upward trend have led to an increase in adult mortality rates.
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Although the effect of increasing per capita health expenditure leads to a reduction of 0.47 percent
mortality rate, but not significant. Improving the level of education in the context of increasing the
average years of education could not have a significant effect on the adult mortality rate and public
health in OPEC countries over the period of 2000-2016.
Conclusions
Regarding the positive and significant effect of capital accumulation on economic growth and
development, which is derived from the estimated model, and despite the high oil revenues of the
OPEC member countries, Member States are encouraged by increasing the level of postponement
and direction of capital accumulation in the path Growth and development, this can be achieved by
establishing or enhancing the level of activities of national wealth funds. The results of this study
indicate that the Kuznets environmental hypothesis has not been approved for OPEC member
countries, which means that the level of economic growth and development in these countries has
not been able to reduce the environmental degradation caused by the emission of pollutant gases by
air. It is therefore recommended that the promotion of economic growth and development in these
countries be carried out through less polluting activities, and along with these activities, the
governments of these countries also have their own annual budget To allocate a significant amount
to compensate for the environmental degradation caused by the promotion of economic growth and
development. Increasing the level of education has a positive effect on the level of growth and
economic development as well as public health. Therefore, it is recommended to increase the level
of public awareness through the quantitative and qualitative increase of public and applied
education on the effects of economic development and environmental degradation in the method
various medications such as formal education, mass media, advertising done effectively and
cyberspace.
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تحلیل ارتباط رشد اقتصادی ،کیفیت محیطزیست و سالمت عمومی
در کشورهای عضو سازمان اوپک :رهیافت دادههای تابلویی
3

احمد فتاحی اردکانی ،1سید مهدی میر ،2فاطمه سخی
 ،1دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه اردکان ،اردکان ،ایران
 ،3 ،2دانشجویان دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -98/4/30 :تاریخ تصویب)98/11/29 :

چکیده

سالمت عمومی یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران در کشورهای مختلف بوده است.

از طرف دیگر ،سرعت رشد و توسعه اقتصادی که بهدنبال خود افزایش انتشار گازهای آلوده-
کننده محیطزیست را به همراه دارد ،بر این مساله افزوده است .کشورهای عضو سازمان اوپک
با اتکاء به درآمدهای نفتی خود به گسترش بخش صنعت روی آوردند که این امر بر مشکالت
ناشی از کاهش کیفیت محیطزیست و سطح سالمت عمومی افزوده است .از اینرو ،هدف از
مطالعه حاضر بررسی ارتباط رشد اقتصادی ،کیفیت محیطزیست و سالمت عمومی در
کشورهای عضو سازمان اوپک طی دوره زمانی ( )2000-2016با استفاده از الگوی پانل است.
نتایج الگوی رشد اقتصادی نشان داد که افزایش انباشت سرمایه سرانه ،انتشار دیاکسیدکربن،
نرخ شهرنشینی ،سالمت عمومی و آموزش موجب افزایش رشد اقتصادی به ترتیب به میزان
 0/04 ،0/02 ،0/04 ،0/23و  0/29میشود .در الگوی کیفیت محیطزیست نتایج بیانگر
اثرگذاری مثبت متغیرهای تولید ناخالص داخلی ،هزینههای بهداشتی و ارزش افزوده صنعت
بر کیفیت محیطزیست به ترتیب به میزان  0/63 ،9/15و  0/42درصد میباشد .همچنین ،نتایج
حاصل از برآورد الگوی سالمت عمومی نیز بیانگر اثرگذرای منفی تولید ناخالص داخلی به
میزان  4/66درصد و اثرگذرای مثبت کیفیت محیطزیست به میزان  0/22میباشد .بنا بر نتایج
حاصل از مطالعه ،توصیه میگردد الگوهای توسعه ملی کشورهای عضو اوپک بهسمت
پایداری درآمدهای نفتی در تمامی بخشهای اقتصاد سوق یابد.
واژههای کلیدی :رشد اقتصادی ،سالمت عمومی ،کشورهای عضو اوپک ،کیفیت محیط-
زیست
مقدمه
در طول دو دهه اخير سرعت رشد و توسعه اقتصادي
کشورها ،آلودگیهاي محيطزيست را بهطور چشمگيري
افزايش داده است؛ بهطوريکه اين امر به يک مشکل
بزرگ براي سالمت عمومی تبديل شده است و مورد
توجه کشورها و جامعه جهانی میباشد .توجه به رشد و

توسعه اقتصادي کشورها از يک سو و تخريب محيط-
زيست و بحران سالمت عمومی ناشی از آن ،از سوي
ديگر ،اقتصاددانان را به دو گروه خوشبين و بدبين نسبت
به اين موضوع تقسيم کرده است .بهطوريکه عدهاي
افزايش چشمگير مصرف انرژي را موجب رونق و رفاه
اقتصادي میدانند و عدهاي ديگر اين افزايش صعودي را
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به ضرر جامعه میدانند (.)Ahmadian et al., 2017
کشورهاي عضو سازمان اوپک ،که عمدهترين دارندگان
منابع انرژي فسيلی هستند و بخش عظيمی از صادرات
نفت را به تمام نقاط جهان صورت میدهند ،طبق آمار و
اطالعات بانک جهانی در بين سالهاي 2000-2016
داراي ميانگين رشد انتشار گاز  CO2باالتر از رشد
جهانی بودهاند ( .)WorldBank, 2018کشورهاي عضو
سازمان صادرکننده نفت اوپک با دارا بودن 1/89
تريليون دالر توليد ناخالص داخلی حدود  2درصد توليد
ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص دادهاند ،که
اين ميزان از جنبه سرانه بودن حدود  9460دالر می-
باشد که تنها  36درصد از ميانگين جهانی کمتر است.
کشورهاي اوپک  414/49ميليون نفر جمعيت و 9/73
ميليون کيلومتر مربع مساحت دارند که به ترتيب  5و 7
درصد از کل جهان را شامل میشود و از اينرو ،اهميت
اين کشورها در اقتصاد جهانی دو چندان میباشد
( .)OPEC, 2018اين کشورها از يک طرف به لحاظ
اتکاي اقتصادي به نفت ،منابع فسيلی و معدنی خود را
براي مصارف داخلی و نيز صادرات استخراج میکنند و از
طرف ديگر ،براي دستيابی به رشد و توسعه باالتر ،سعی
در گسترش بخش صنعت دارند که براي اين کار بعضا به
صنايعی که بسيار آالينده هستند ،روي آوردهاند که اين
امر موجب تخريب محيطزيست و به دنبال آن کاهش
کيفيت سالمت عمومی میشود ( Asgharpour et al.,
& 2013; Nasrolahi & Ghafari, 2009; Groosman
.)Krouger, 1993

رابطه بين رشد اقتصادي و کيفيت محيطزيست به-
طور وسيعی در ادبيات اقتصادي مورد مطالعه قرار گرفته
است .اين مطالعات بيان میکنند که رابطه بين رشد
اقتصادي و تخريبهاي محيطزيست از يک شکل U
معکوس پيروي میکنند .در ادبيات اقتصادي ،اين رابطه
 Uمعکوس به منحنی محيطزيست کوزنتس معروف
است ( & Asgharpour et al., 2013; Groosman
 .)Krouger, 1993; Mehrabi et al., 2010بر اساس اين
نظريه در مراحل اوليه توسعه اقتصادي بهدليل عوامل
مختلفی مانند :اولويت باالي توليد و اشتغال نسبت به
محيطزيست پاک ،پايين بودن تکنولوژي توليد ،پايين
بودن سطح آگاهیهاي محيطزيست و غيره رشد

اقتصادي با افزايش تخريبهاي محيطزيست همراه
خواهد بود .اما بعد از رسيدن به يک سطح مشخصی از
درآمد سرانه ،اين رابطه معکوس شده و افزايش رشد
اقتصادي منجر به بهبود کيفيت محيطزيست خواهد شد
که دليل آن میتواند باال رفتن سطح تکنولوژي توليد،
افزايش آگاهیهاي محيطزيستی ،تصويب و اجراي
قوانين سختگيرانه محيطزيستی و غيره باشد .هم-
چنين ،در سطوح درآمدي باالتر ،ساختار اقتصادي
کشورها به سمت صنايع و فناوريهاي پاک و توسعه
بخش خدمات تغيير میکند که اين خود میتواند يکی
از داليل کاهش آلودگی در سطوح درآمدي باالتر باشد.
در اکثر مطالعات صورت گرفته انتشار گاز  CO2را به-
عنوان منبع آلودگی در نظر گرفتند ( & Salimifar
& Dehnavi, 2009; World Bank,2016; Dehdidi
.)Esmaeli,2016; Mousavi, 2015

مطابق با نظريه سرمايه انسانی ،سالمت خوب نه تنها
از جنبه خرد باعث افزايش درآمد شخصی افراد میشود؛
بلکه از جنبه کالن قضيه نيز منجر به ارتقا سطح درآمد
ملی و افزايش بهرهوري نيروي انسانی میگردد .از طرف
ديگر ،رشد و توسعه اقتصادي و بهدنبال ،آن پيشرفت
تکنولوژي به خصوص در پزشکی منجر به بهبود سطح
سالمت عمومی میشود؛ بهطوريکه افزايش در توليد
ناخالص داخلی سرانه منجر به کاهش چشمگير نرخ
مرگ و مير نوزادان در بدو تولد در کشورهاي مختلف
شده است .با توجه به اين تفاسير تبيين ارتباط علَی بين
توسعه اقتصادي و سالمت عمومی امري ضروري است
که مطابق با مطالعات صورت گرفته توليد ناخالص
داخلی سرانه و نرخ مرگ و مير نوزادان در بدو تولد به-
عنوان متغيرهاي کليدي مد نظر قرار میگيرد
( .)Mikucka et al., 2017ارتباط آلودگی محيطزيست و
سالمت عمومی همواره در طول زمان مورد توجه بوده و
در ادبيات اقتصادي تحت عنوان تابع توليد سالمت از آن
ياد میشود .در اين تابع ،وروديها و خروجیهاي
سالمت مد نظر قرار میگيرد که وروديهاي آن شامل
مراقبتهاي بهداشتی ،سبک زندگی ،محيطزيست و
وراثت میباشد و از جمله مهمترين خروجی آن نرخ
مرگ و مير افراد به خصوص در بزرگساالن و نوزادان
میباشد .محيطزيست از طريق انتشار گازهاي آلوده-
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کننده نظير  CO2و  SO2و ذرات  pm10بر ميزان مرگ
و مير افراد تأثير میگذارد و سالمت عمومی جامعه را
تحت الشعاع قرار میدهد ( Miao et al., 2017; Chen et
 .)al., 2017مطالعات زيادي در داخل و خارج به ارتباط
بين کيفيت محيطزيست و رشد اقتصادي پرداختهاند .اما
کمتر مطالعهاي میتوان يافت که به ارتباط بين کيفيت
محيطزيست و سالمت عمومی و ارتباط رشد اقتصادي و
سالمت عمومی بهطور همزمان پرداخته باشد.
مطالعات مرتبط با ارتباط کيفيت محيطزيست ،رشد
اقتصادي و سالمت عمومی به سه دسته تقسيم میشود؛
نخست مطالعاتی که ميان رشد اقتصادي و آلودگی
محيطزيست تمرکز داشته و با دقت فراوانی فرضيات
منحنی محيطزيستی کوزنتس را آزمون میکنند .نتايج
اين مطالعات حاکی از تأييد فرضيات محيطزيستی
کوزنتس در گروه کشورهاي مختلف و با در نظر گرفتن
متغيرهاي مختلف بود (مانند ;Sadeghi & Saadat, 2004
Salimifar & Dehnavi, 2009; Nasrolahi & Ghafari,
2009; Asgharpour et al., 2013; Ahmadian et al.,
;2017; Tamazian et al., 2009; Pao & Tsai, 2011
 .)Richard, 2010در گروه دوم مطالعات ،ارتباط بين

رشد اقتصادي و سالمت عمومی از طريق بررسی ارتباط
علی بين افزايش سطح درآمد با ارتقاء سطح سالمت
عمومی در قالب نرخ مرگ و مير صورت گرفت و نتايج
حاکی از اين مدعا بود که افزايش سطح درآمد جامعه
منجر به کاهش نرخ مرگ و مير و بهبود سالمت جامعه
میگردد (مانند ;Stenberg, 2014; Weil, 2014
 .)Mikucka et al., 2017سومين بخش از مطالعات به
بررسی ارتباط بين کيفيت محيطزيست و سالمت
عمومی میپردازد .نخستين بار در سال 1917
 ،Groosmanارتباط بين آلودگی محيطزيست و سالمت
عمومی را تحت تابع توليد سالمت معرفی کرد و پس از
آن مطالعات زيادي به بررسی ارتباط بين انتشار گازهاي
آلودهکننده نظير  SO2 ،CO2و ذرات معلق  Pm10با
نرخ مرگ و مير به ويژه در بزرگساالن پرداختند که
نتايج نشان داد که کاهش ميزان آلودگیها منجر به
کاهش نرخ مرگ و مير میگردد ( ;Fang et al., 2016
 .)Chen et al., 2017; Miao et al., 2017بر اساس
برآوردهاي آژانس بينالمللی انرژي  ،EIAکشورهاي عضو
اوپک قريب به  40درصد از توليد نفت جهان را به خود
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اختصاص داده اند .اين در حالی است که آمارها حاکی از
وجود تقريبی دو سوم ذخاير نفتی جهان ( 65درصد) در
اين کشورهاست .همچنين 16 ،درصد از منابع گاز جهان
و  55درصد صادرات نفتی جهان در اختيار اين سازمان
است .مطابق با آمارهاي بانک جهانی در  5سال اخير
ميانگين انتشار سرانه گاز  1/62 Co2تن براي اعضاي
سازمان اوپک میباشد که کمتر از ميانگين جهانی
( )2/54آن است و ميانگين توليد ناخالص داخلی سرانه
در کشورهاي عضو اين سازمان ( 4/27برحسب دالر
آمريکا به قيمت ثابت سال  )2000است که نسبت به
ميانگين جهانی ( )2/43در جايگاه باالتري قرار دارد.
کشورهاي عضو سازمان اوپک از لحاظ مصرف انرژي نيز
در  5سال اخير از ميانگين جهانی ( )2/02فراتر رفته و
به ميزان ( 2/21معادل ميليون بشکه نفت خام) رسيده
است .هدف کشورهاي عضو اوپک در راستاي صنعتی
شدن و ارتقاي توليد داخل که مبتنی بر افزايش انتشار
گازهاي آلوده و تهديدي براي سالمت عمومی میباشد،
ضرورت سياستگذاري در حوزههاي ملی و بينالمللی را
دو چندان کرده است .لذا بررسی ارتباط بين رشد
اقتصادي ،کيفيت محيطزيست و سالمت عمومی در بين
کشورهاي عضو سازمان اوپک جهت تسهيل در سياست-
گذاري و ارتقا رفاه جامعه امري ضروري است.
مواد و روشها
ترکيب سري زمانی و مقطعی ،محيطی بسيار غنی از
اطالعات را براي گسترش روشهاي برآورد و نتايج
نظري فراهم میآورد .در بسياري از موارد ،محققان می-
توانند از دادههاي تابلويی براي مواردي که نمیتوان فقط
بهصورت سري زمانی و يا فقط بهصورت مقطعی بررسی
کرد ،استفاده کنند .براي برآورد الگوهاي پانل حالتهاي
مختلفی وجود دارد .حالت اول ،اگر هيچ اختالفی بين
مقاطع وجود نداشته باشد ،روش حداقل مربعات معمولی
( ،)OLSبرآوردهاي کارا و سازگاري ضرايب ارائه خواهد
داد .حالت دوم ،اگر بين مقاطع مختلف ،اختالف وجود
داشته باشد ،و اين اختالف بين مقاطع در طول زمان
ثابت فرض شود ،به اين روش ،روش اثرات ثابت می-
گويند .حالت سوم ،در صورتی که فرض شود ،اختالف
بين مقاطع بهصورت تصادفی بوده و در طول زمان ثابت
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نيست ،از روش ديگري ،با عنوان روش اثرات تصادفی،
براي تخمين مدل استفاده میشود .براي انتخاب نوع
برآورد الگو در ابتدا از آزمون  fليمر استفاده میشود.
زمانی که آزمون  fليمر وجود مدل اثر ثابت را تأييدکند
سوالی پيش میآيد که چگونه بايد بين دو مدل اثرات
ثابت و تصادفی يکی را انتخاب کرد؟ اين مشکل را می-
توان از طريق آزمون هاسمن برطرف کردHausman .
( ،)1978اين آزمون را مطرح کرد ،اين آزمون بيان
میدارد که تحت فرض عدم وجود همبستگی بين
دادههاي مقطعی و ساير متغيرهاي توضيحی هر دو
برآوردگر اثر ثابت و اثر تصادفی ناسازگارند ولی برآوردگر

اثر ثابت ناکارا هم هست .اما در صورت وجود همبستگی
بين دادههاي مقطعی و ساير متغيرهاي توضيحی اثر
ثابت سازگاراست؛ اما اثرتصادفی ناسازگارمیباشد .اگر
مقدار آماره بزرگتر از مقدار بحرانی آن باشد ،در اين
صورت مدل با اثر ثابت مورد قبول واقع میشود.
با توجه به مطالعات فراوانی که در ادبيات موضوع نيز
ذکر گرديد ،بهمنظور تحليل ارتباط ميان رشد اقتصادي،
آلودگی محيطزيست و سالمت عمومی و بررسی فرضيه
محيطزيستی کوزنتس الگوي کلی پژوهش بهصورت زير
تبيين میگردد:

() 1
() 2
() 3
توليد ناخالص داخلی سرانه،
که در آن،
نرخ شهرنشينی،
انباشت سرمايه سرانه،
شاخص کيفيت محيطزيست (انتشار گاز  CO2سرانه)،
شاخص سالمت عمومی (نرخ مرگ و مير
شاخص آموزش ( ميانگين سالهاي
بزرگساالن)،
سهم هزينههاي بهداشتی از کل بودجه،
تحصيل)،
سهم ارزش افزوده صنعت از کل ، GDP
تعداد
هزينههاي مراقبت بهداشت عمومی سرانه،
پزشک به ازاي هر  10هزار نفر میباشد .بهمنظور برازش
الگوي مناسب که ويژگیهاي يک مدل کامل را دارا
باشد ،متغيرهاي الگو بايد در بهترين شکل خود قرار
بگيرند .از اينرو ،در مطالعه حاضر متغيرها در حاالت
مختلف (خطی-خطی ،خطی-لگاريتمی ،لگاريتمی-
خطی و لگاريتمی -لگاريتمی) در الگوي برآوردي وارد
شدند .نتايج حاکی از بهتر بودن الگوي  Log-Logبود.
لذا ،در الگوي نهايی متغيرها به صورت لگاريتمی وارد
شدند .بهجز متغيرهايی که بهصورت سهم میباشند کليه
متغيرها بهصورت لگاريتمی هستند .اطالعات مربوط به
متغيرهاي فوق براي دوره زمانی  2000 -2016براي

کشورهاي عضو سازمان اوپک ( الجزاير ،ايران ،عراق،
کويت ،ليبی ،نيجريه ،قطر ،عربستان سعودي ،امارات
متحده عربی ،اکوادور ،آنگوال و ونزوئال) از آمارنامههاي
 ،OPECبانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی اخذ شد
و معادالت ( )1تا ( )3که به ترتيب نشاندهنده توسعه
اقتصادي ،کيفيت محيطزيست و سالمت عمومی هستند
که با استفاده از روش پانل برآورد میشوند .بهدليل نبود
تعداد پزشک به
اطالعات کافی در مورد متغير
ازاي هر  10هزار نفر ،اين متغير از الگوي مربوطه حذف
گرديد (.)Souri, 2012
نتایج و بحث
چنانچه متغيرهاي دادههاي ترکيبی در يک مدل
رگرسيون ،ناايستا باشند ،برآورد ضرايب به يک رگرسيون
کاذب میانجامد .در مرحله اول بهمنظور جلوگيري از
انجام رگرسيون کاذب و تست سکون متغيرها ،آزمون
ريشه واحد بر روي متغيرهاي الگو صورت میگيرد .در
اين پژوهش ،از آزمون لوين ،لين و چو استفاده شد که
نتايج آن در جدول ( )1مشاهده میگردد.
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جدول  -1نتايج آزمون ايستايی متغيرها با استفاده از آزمون
لوين ،لين و چو
متغيرها

آزمون در
سطح

سطح
احتمال

تفاضل
مرتبه اول

سطح
احتمال

2/10450

0/9780

-16/8139

0/000

***

0/18632

0/5739

-10/7765

0/000

***

-0/7598

0/2237

-26/9191

0/000

***

5/04645

1/000

-26/4275

0/000

***

0/4359

0/6686

-23/5699

0/000

***

9/07731

1/000

-154/561

0/000

***

2/07541

0/9810

-19/4399

0/000

***

9/4190

1/000

-10/1055

0/000

***

3/2087

0/999

-23/6458

0/000

***

***

**

*

مأخذ :يافتههاي تحقيق ( و و به ترتيب نشاندهنده
معنیداري در سطح يک و پنج و ده درصد)

با توجه به نتايج جدول ( )1مقادير آزمون لوين ،لين
و چو ،در سطح دادهها بيانگر عدم ايستايی بعضی از
متغيرها هستند ،به طوريکه متغيرهاي مربوط به
کيفيت محيطزيست ،آموزش و هزينه سرانه بهداشتی در
سطح  10درصد احتمال نيز ايستا نبودند .به اين منظور،
پس از تفاضلگيري از دادهها ،مجددا آزمون فوق صورت
گرفت و نتايج حاکی از ايستايی کليه متغيرها بود .به-
منظور تخمين الگوي پوياي ارتباط بين رشد اقتصادي با
کيفيت محيطزيست و سالمت عمومی ابتدا الزم است
دو آزمون صورت گيرد .براي انتخاب حالت برابري عرض
از مبدأ کشورها يا تفاوت در عرض از مبدأ کشورها از
آزمون  Fليمر استفاده شد که نتايج آن در جدول ()2
ارائه شده است.
جدول  -2نتايج آزمون  Fليمر
الگوي تجربی

آماره

درجه
آزادي

سطح احتمال

مدل رشد
اقتصادي

18/025

( 175و
)11

***0/000

مدل کيفيت
محيطزيست

32/145

( 175و
)11

***0/000

مدل سالمت
عمومی

24/896

( 175و
)11

نتايج آزمون  Fليمر نشان داد که فرض صفر مبنی
بر برآورد الگو با تجميعسازي دادهها رد میشود و برآورد
الگو بايد به صورت مدل پانل صورت پذيرد .همچنين،
بهمنظور تشخيص اين موضوع که برآورد الگوي پانل به-
صورت اثرات تصادفی باشد يا اثرات ثابت ،از آزمون
هاسمن استفاده شد که نتايج آن در جدول ( )3مشاهده
میشود.
جدول  -3نتايج آزمون هاسمن
الگوي تجربی
مدل رشد
اقتصادي

0/000

مأخذ :يافتههاي تحقيق (***نشاندهنده معنیداري در سططح يطک
درصد)

درجه
آزادي

آماره
18/025

4

سطح احتمال
***0/000

مدل کيفيت
محيطزيست

32/145

4

***0/000

مدل سالمت
عمومی

24/896

4

***0/000

مأخذ :يافتههاي تحقيق (***نشاندهنده معنیداري در سطح يک
درصد)

براساس اطالعات ارائه شده در جدول ( ،)3مقدار
آماره آزمون هاسمن در هر سه الگوي مورد بررسی در
سطح احتمال يک درصد معنیدار میباشد و فرض صفر
آزمون هاسمن مبنی بر برآورد الگوي اثرات تصادفی
براي هر سه مدل رد میشود و بنابراين ،الگوي نهايی به
صورت اثرات ثابت برآورد گرديد .نتايج ضرايب برآورد
شده الگوي اثرات ثابت مدل رشد اقتصادي در جدول 4
نشان داده شد.
جدول  -4نتايج برآورد الگوي اثرات ثابت مدل رشد اقتصادي
در کشورهاي عضو اوپک
متغيرها

عالمت
اختصاري

ضرايب

سطح احتمال

عرض از مبدا

C1

1/173

***0/016

انباشت سرمايه سرانه

***

641

0/234

***0/008

نرخ شهرنشينی

0/021

***0/004

کيفيت زيست محيطی

0/045

***0/012

سالمت عمومی

0/04

**0/054

آموزش

0/297

*0/082

مأخذ :يافتههاي تحقيق (*** و ** و * به ترتيب نشاندهنده
معنیداري در سطح يک و پنج و ده درصد)
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در مدل رشد اقتصادي ،نتايج نشان داد انباشت
سرمايه سرانه اثر مثبت و معنیداري بر توليد ناخالص
داخلی سرانه به عنوان نماينده رشد اقتصادي داشت ،به-
طوريکه يک درصد افزايش در انباشت سرمايه سرانه
توليد ناخالص داخلی کشورهاي عضو اوپک را حدود
 0/23درصد افزايش خواهد داد .بنابراين ،با توجه به-
نتيجه بهدست آمده سرمايهگذاري (انباشت سرمايه) به
صورت مجموعهاي از سرمايه ارزان ،مديريت کارا،
تکنولوژي پيشرفته ،دستيابی راحتتر به بازارهاي
بينالمللی و غيره میتواند بر رشد اقتصادي تأثير مثبت
داشته باشد .همچنين ،افزايش درصد شهرنشينی ،انتشار
 CO2سرانه و ميانگين سالهاي تحصيل به طور مثبت و
معنیدار بر توليد ناخالص داخلی سرانه اثرگذار بودند و
يک درصد افزايش در متغيرهاي مذکور ،توليد ناخالص
داخلی سرانه به ترتيب به ميزان  0/04 ،0/02و 0/29
درصد افزايش میدهد .در خصوص شهرنشينی بايد گفت
که با توجه به رشد روزافزون جمعيت جهان ،کشورهاي
کمتر توسعه يافته نيز به وِيژه در آسيا و آفريقا که عمده
کشورهاي عضو اوپک هم درآنجا قراردارند ،با آهنگ
افزايش جمعيت همراه شده اند .با توجه به کمبود
فرصتهاي اشتغال و تحصيل در روستاها و تمرکز صنايع
مولد و اشتغالزا در بخش شهري افزايش شهرنشينی رخ
داده است و بنابراين ،تمرکز نيروي کار مولد و صنايع در
بخش شهري در کنار توسعه فناوريهاي توليد ،بهبود
حمل و نقل و ارتباطات از يکسو و سياستهاي
بازرگانی پشتيبان بخش صنعتی و خطمشیهاي قيمت-
گذاري که برتري را به فعاليتهاي اقتصادي درون
شهري میداد .از سوي ديگر ،موجبات رشد اقتصادي را
فراهم کردند .تحصيالت منجر به افزايش سرمايه انسانی
و در نتيجه ،بهرهوري نيروي کار بهعنوان مهمترين عامل
توليد میشود .با افزايش بهرهوري نيروي کار توليد
افزايش میيابد و در نتيجه ،باعث رشد اقتصادي بيشتر
میگردد .همچنين ،بهبود سالمت عمومی اثر مثبت و
معنیداري بر رشد اقتصادي داشت .بهعبارت بهتر ،يک
درصد کاهش در نرخ مرگ و مير ناشی از بهبود و
پيشرفت علم پزشکی منجر به  4درصد افزايش توليد
ناخالص داخلی کشورهاي مورد نظر شده است .ارتباط

رشد اقتصادي و کيفيت محيطزيست و بررسی فرضيات
منحنی کوزنتس در جدول  5ارائه شده است.
جدول  -5نتايج برآورد الگوي اثرات ثابت مدل کيفيت
زيستمحيطی کشورهاي عضو اوپک
متغيرها

عالمت
اختصاري

ضرايب

سطح احتمال

عرض از مبدا

C2

36/139

***0/007

توليد ناخالص
داخلی سرانه

9/156

**0/042

توان دوم توليد
ناخالص داخلی
سرانه

0/58

**0/036

سهم هزينه
هاي بهداشتی
از بودجه

0/632

0/352

سهم ارزش
افزوده صنعت از
GDP
مأخذ :يافتههاي تحقيق (*** و ** و * به ترتيب نشاندهنده
معنیداري در سطح يک و پنج و ده درصد)
0/425

*0/0736

بنا بر اطالعات ارائه شده در جدول ( )5که کيفيت
محيطزيست را بههمراه عوامل تأثيرگذارش نشان می-
دهد ،بايد اذعان داشت که افزايش توليد ناخالص داخلی
سرانه و توان دوم آن منجر به افزايش انتشار  CO2سرانه
میگردد ،اين در صورتی است که در نزديکترين مطالعه
به اين پژوهش که در مورد استانهاي چين توسط
( )Hao et al, 2017انجام شده ،افزايش رشد اقتصادي
منجر به کاهش انتشار  CO2شده است .بنابراين،
فرضيات محيطزيستی کوزنتس در کشورهاي اوپک رد
میشود که بر خالف مطالعات (،)Hao et al, 2017
( )Mousavi, 2015و ( )Mehrabi, 2010میباشد که
هرکدام تأييد فرضيات محيطزيستی کوزنتس را در
شرايط زمانی و مکانی خاص بيان میکنند .همچنين،
نتايج نشان داد که با وجود اثرگذاري مثبت سهم
هزينههاي بهداشتی در کل بودجه بر انتشار  ، CO2اين
اثر معنیدار نشده است و لذا ،قابل اتکا نمیباشد .اثر
مثبت و معنادار افزايش سهم ارزش افزوده بخش صنعت
از  GDPبر انتشار  CO2نشان داد که افزايش يک
درصدي سهم ارزش افزوده صنعت از  GDPمنجر به
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افزايش  0/42درصدي انتشار گازهاي آلوده میشود که
اين امر نشان میدهد کشورهاي عضو اوپک با اتکاء به
درآمدهاي نفتی شان به سمت صنعتی شدن حرکت
کردند که اين امر موجب افزايش تخريب محيطزيست
اين کشورها شده است .عوامل تأثيرگذار بر بهبود
سالمت عمومی در جدول ( )6ارايه داده شد.
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آموزشی افراد در چهارچوب افزايش ميانگين سالهاي
تحصيل نتوانست اثر معناداري بر نرخ مرگ و مير
بزرگساالن و سطح سالمت عمومی در کشورهاي عضو
اوپک داشته باشد ،اين در حالی است که در مطالعه
( )Hao et al, 2017ارتقاء سطح آموزش اثر معنادار و
مثبتی بر سطح سالمت عمومی داشت.
نتيجهگيري و پيشنهادها

جدول  -6نتايج برآورد الگوي اثرات ثابت مدل سالمت
عمومی کشورهاي عضو اوپک
متغيرها

عالمت
اختصاري

ضرايب

سطح احتمال

عرض از مبدا

C3

8/809

***0/0147

توليد
ناخالص
داخلی سرانه

-4/668

**0/0345

کيفيت
زيست
محيطی

0/221

***0/0078

هزينه
بهداشتی
سرانه

-0/475

0/214

آموزش

0/235

0/389

مأخذ :يافتههاي تحقيق (*** و ** و * به ترتيب نشاندهنده
معنیداري در سطح يک و پنج و ده درصد)

نتايج برآورد الگوي سالمت عمومی نشان داد که
رشد اقتصادي به طور معنیداري منجر به کاهش نرخ
مرگ و مير و بهبود سطح سالمت عمومی به ميزان
 4/66درصد میشود اما اين نتيجه برخالف مطالعه
( )Hao et al, 2017میباشد .بهطوريکه در مطالعه
مذکور که ايالتهاي مختلف چين را در نظر گرفته بود،
رشد اقتصادي افزايش توليد ناخالص داخلی سرانه اثر
منفی و معنیداري بر نرخ مرگ و مير بزرگساالن داشت.
اين در حاليست که انتشار  CO2و روند صعودي آن
منجر به افزايش نرخ مرگ و مير بزرگساالن به ميزان
 0/22درصد میشود .اثر افزايش هزينههاي بهداشتی
سرانه گرچه منجر به کاهش  0/47درصدي نرخ مرگ و
مير شده اما معنیدار نشده است که اين امر برخالف
مطالعه ( )Hao et al, 2017میباشد به طوريکه افزايش
هزينههاي بهداشتی و بهبود وضعيت پزشکی در ايالت-
هاي مختلف چين موجب ارتقاي سطح سالمت عمومی و
هم چنين افزايش و رشد اقتصادي شد .ارتقاي سطح

با توجه به اثرگذاري مثبت و معنیدار انباشت
سرمايه بر رشد و توسعه اقتصادي که از الگوي برآوردي
حاصل شد ،و با وجود درآمدهاي باالي نفتی کشورهاي
عضو اوپک توصيه میگردد کشورهاي عضو با افزايش
سطح پسانداز و جهتدهی انباشت سرمايه در مسير
رشد و توسعه اقتصادي قدم بردارند ،اين مهم میتواند با
تأسيس و يا ارتقاي سطح فعاليتهاي صندوقهاي ثروت
ملی صورت پذيرد .نتايج حاصل از اين مطالعه حاکی از
عدم تأييد فرضيه محيطزيستی کوزنتس در مورد
کشورهاي عضو اوپک میباشد ،اين بدان معناست که
سطح رشد و توسعه اقتصادي در اين کشورها نتوانسته
تخريب محيطزيست ناشی از انتشار گازهاي آلودهکننده
هوا را کاهش دهد و لذا ،توصيه میگردد ارتقا رشد و
توسعه اقتصادي در اين کشورها از طريق فعاليتهايی
که کمتر منجر به آلودگی میگردند ،صورت پذيرد و در
کنار اين فعاليتها ،دولتهاي اين کشورها نيز در
بودجههاي ساالنه خود بخش قابل توجهی را براي
جبران تخريبهاي محيطزيستی ناشی از ارتقاء رشد و
توسعه اقتصادي ،اختصاص دهند .بهطور کلی ،با توجه به
نتايج حاصله از الگوهاي برآوردي ،افزايش سطح آموزش
اثر مثبتی بر سطح رشد و توسعه اقتصادي و همچنين
سالمت عمومی داشته است .لذا ،توصيه میگردد افزايش
سطح آگاهی عمومی جامعه از طريق افزايش کمی و
کيفی آموزش همگانی و کاربردي در مورد اثرات توسعه
اقتصادي و تخريب محيطزيست به روشهاي مختلف
نظير آموزش رسمی ،رسانههاي جمعی ،تبليغات مؤثر و
فضاي مجازي صورت پذيرد .با توجه به نتايج حاصل از
الگوهاي برآوردي ،تغيير سبک زندگی و روِي آوري مردم
به سمت شهرنشين شدن موجب ارتقاء سطح رشد و
توسعه اقتصادي شده و از طرفی ،افزايش جمعيت
شهرنشينی و تغيير الگوي توسعه از بعد روستايی و

1399 ،4  شماره،51-2 مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره

 همانطور که نتايج الگوهاي برآورد شده.هم کم شود
نشان داد سالمت عمومی جامعه مؤلفه بسيار مهمی در
راستاي توسعه اقتصادي و شکلگيري محيطزيست
پايدار و با کيفيت میباشد که هم از اين دو متغير تأثير
- توصيه می، لذا.میپذيرد و هم بر آنها تأثيرگذار است
گردد سياستگزاران در کشورهاي عضو اوپک سهم
مناسبی از درآمدهاي نفتی را به بهبود سطح سالمت
.عمومی جوامع خود اختصاص دهند
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کشاورزي به سمت توسعه شهري و صنعتی افزايش
هزينهها به خصوص هزينههاي بهداشتی را به دنبال دارد
که سالمت عمومی را تحت تأثير قرار میدهد لذا توصيه
میگردد حاکمان و سياستگذاران کشورهاي عضو
 تعادل را در الگوي، با تبيين سياستهاي مؤثر،اوپک
توسعه ملی خود حفظ کنند؛ بهطوريکه دو بخش
کشاورزي و صنعت به عنوان ارکان اصلی اقتصاد سهم
منصفانه اي در رشد و توسعه اقتصادي داشته باشند و از
ميزان تخريب ناشی از استفاده افراطی از اين بخشها
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