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 مقدمه

فعال در  جامعی از انسان اقتصادی انسانی دید سرمایه

تواند است که می یااقتصاداست. سرمایه انسانی تنها نهاده

های تولیدرا تغییردهد یا خود، سایر نهاده ضمن تغییر

سطح  سازد و در کند و مبنایی برای نوآوری فراهمتعدیل

اقتصادی بینجامد. سرمایه فیزیکی تنها  وسیع به رشد

شد که کشور دارای مقادیر  زمانی بیشتر مولد خواهند

این  له درأترین مسحال مهم لازم سرمایه انسانی باشد.

یرا هرگونه خصوص بحث سلامت نیروی انسانی است ز

 تواند بازدهی آسیب به سلامت نیروی انسانی می

خصوص نیروی انسانی را های انجام شده درگذاریسرمایه

کار و پرورش  گذاری در آموزش نیرویجمله سرمایهاز

دهد و درنتیجه  کار ماهر و متخصص را کاهش نیروی

اقتصادی و  ترین عامل رشدبازدهی نیروی انسانی که مهم

نوآوری است را کاهش دهد. یکی از عواملی  ایجاد عامل

 کند، انسانی آسیب وارد می که به سلامت نیروی

های گذشته زیستی است که در دهه های محیطآلودگی

نگرفته است. ولی در  توجه چندانی قرار این عامل مورد

های افزون آلودگیتوجه به افزایش روز های اخیر بادهه

باری که بر ای و اثرات زیانهای گلخانهگاز زیستی ومحیط

توجه  گذارد موردجای میاکوسیستم و نیروی انسانی بر

کلان منافع است. درنتیجه در سطح گرفتهبیشتری قرار

از انباشت سرمایه انسانی در بلندمدت بر  اجتماعی حاصل

را  گذارد و رفاه و آرامش جامعهاقتصادی تأثیر می رشد

این باورند  چنین اکثر اقتصاددانان بربخشد. همبهبود می

های انسانی عامل ذاری در سرمایهگکه کمبود سرمایه

کشورهای  اقتصادی در بودن سطح رشد پایین اصلی

کشورها آموزش و که اینتوسعه است و تا زمانی درحال

ای را ارتقاء های حرفهدانش و مهارت پرورش در سطح

سطح پایینی  کار و سرمایه درنیروی کارایی باشند، نداده

های سنگین کندی و هزینهماند و رشد اقتصادی بامیباقی

 (.Koshnevis & pajoyan. 2011)گیرد می صورت

گذاری در آموزش نیروی انسانی که دارای سلامت سرمایه

چنین اگر است. هم جسمی و روانی نباشد بسیار مشکل

 غنی تبدیل  انسانی کاری که به سرمایهبرای نیروی

نباشد یا  زیستی سالمی فراهماست، شرایط محیط شده

از  محیطی سرشار های انسانی دربه عبارتی اگر سرمایه

های هوا و سایر آلودگی های مختلف نظیر آلودگیآلودگی

کنند،  زندگی غیرهفسیلی و  هایسوختن سوخت از ناشی

به  ءدلیل ابتلا تواند بهکار می خود بازدهی نیرویبهخود

های موجود اثر وجود آلودگی های مختلفی که دربیماری

 یابد،  کاهش ،وی شده گیرزندگی گریبان محیط در

مرخصی که  تواند با افزایش تعداد روزهایچنین میهم

تولید نیز  کار و سطح آن بیماری است درآمد نیروی أمنش

نهایت  تصور در ابلق کاهش پیداکند که در یک چرخه

شد. پس تأثیر سلامت  اقتصادی خواهد موجب افول رشد

 ئزاقتصادی بسیار حا سرمایه انسانی در افزایش رشد

های شرایطی که آلودگی در اًمخصوصاهمیت است. 

حال افزایش  چشمگیری در زیستی با سرعتمحیط

 حاضر بررسی و مقایسه آثار هستند. هدف مطالعه

 بر رشد xNO و 2COزیستی نظیر های محیطآلاینده

انسانی  سلامت و سرمایه بر شاخص کیدأتاقتصادی با 

ای به بررسی تأثیرات مطالعه کمتر رسدنظر می به است.

 اقتصادی تأکید نموده زیستی بر رشدهای محیطآلودگی

به بررسی منحنی  شده مربوطباشد. اکثر مطالعات کار

  انتشار اقتصادی برمیزان کوزنتس و چگونگی تأثیرات رشد

اند و در رابطه با زیستی تأکید داشته های محیطآلودگی

  طور مشخص و مستقیم حاضر به موضوع تحقیق

 است.  ای انجام نشدهمطالعه

عنوان  خود بایمطالعه( در1122) خوشنویس و پژویان

بر شاخص توسعه زیست بررسی تأثیر آلودگی محیط"

کردند که  تلاش "یافتهکشورهای توسعه ( درHDIانسانی )

انسانی و عوامل مؤثر  به شاخص توسعه پرداختن ضمن

نظر  این شاخص در زیستی را نیز دربرآن، ابعاد محیط

عنوان عاملی زیست بهی بین آلودگی محیطو رابطه هگرفت

درکشورهای انسانی مؤثر بر توسعه و شاخص توسعه

منظور آثار دهند. برای اینبررسی قراریافته را موردتوسعه

مستقیم مورد رصورت مستقیم و غی زیستی را به دومحیط

دادند. روش برآورد دراین مطالعه براساس بررسی قرار

های سری های تابلویی )تلفیقی( که ترکیبی از دادهداده



 01-67 ،0011، تابستـان 27، شماره 6دوره                                  صلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی      ف 

 

 

 

ا توسعه بالا کشور ب 21باشد، برای زمانی و مقطعی می

ی کلی انجام شده است. نتیجه 1111-1121ی طی دوره

بدست آمده براساس برآورد مدل این است که به دلیل اثر 

منفی آلودگی محیطزیستی بر امید به زندگی، با افزایش 

مثبت کمتری بر شاخص توسعه  امید به زندگی، اثر

طریق  اثر از نشود. چرا که بخشی از ایانسانی ظاهر می

رو اثر نافزایش آلودگی خنثی خواهد شد. از ای

ی زیستی بر شاخص توسعهغیرمستقیم آلودگی محیط

یافته نیز منفی است.  کشورهای توسعه در انسانی

(، درمطالعه خود با 1122) سلاطین و غفاری صومعه

 در "زیستتأثیر سرمایه انسانی بر کیفیت محیط"عنوان 

های ازمیان شاخصگروه کشورهای درآمد متوسط، 

 2COانتشار ارزیابی کیفیت محیط زیست، شاخص میزان

 ها بهرا انتخاب کردند. که نتایج حاصل از برآورد مدل آن

یافته درگروه کشورهای  روش اثرات ثابت و گشتاور تعمیم

نشان دهنده تأثیر  2991-1122منتخب در دوره زمانی 

به عنوان  2COدار سرمایه انسانی بر انتشار منفی و معنا

زیست است. سلمان شاخص نشان دهنده کیفیت محیط

ای به بررسی اثر رشد جمعیت، ( در مطالعه1121) پور

های نفتی بر آلودگی سرمایه انسانی و مصرف فرآورده

 زیست در ایران با استفاده از مدل اقتصادسنجیمحیط

ARDL پرداختند. نتایج  2231-2292های برای سال

مدت بین متغیرها وجود رابطه بلند ها حاکی ازمطالعه آن

چنین نتایج گویای رابطه منفی بین سرمایه انسانی و و هم

 باشد.زیستی میآلودگی محیط

و همکاران  Nayaچنین در مطالعات خارجی، هم

 (، درپژوهشی با عنوان سرمایه انسانی و رشد1121)

سرمایه انسانی بر  کامرون به بررسی تأثیراقتصادی در 

 1121-2911زمانی اقتصادی کامرون در بازه رشد

رومر   -اند. این پژوهش برپایه الگوی رشد منکیوپرداخته

های و ویلبودهاست و الگوی رگرسیون فرموله شده سری

علیت انگل گرنجرتحلیل شده است.  زمانی با استفاده از

نده این است که سرمایۀ دهنتایج این پژوهش نشان

اقتصادی  داری بر رشدانسانی تأثیر مثبت و معنی

عنوان  تحت ای(، در مطالعه1122) Cakir  و  Alatasدارد

ی به بررسی رابطه ،اقتصادی اثر سرمایه انسانی بر رشد

 23اقتصادی برای  تجربی بین سرمایه انسانی و رشد

های از داده با استفاده 1122-2921های کشور بین سال

پردازد برای این منظور شاخص سرمایه انسانی تابلویی می

هر فرد براساس تحصیل و بازده آموزش و مرگ و 

عنوان اجزای که به نفر تولد( 211)در هر  میرنوزادان

عنوان داخلی به اصلی سرمایه انسانی و تولید ناخالص

پردازد. برآورد ضریب اقتصادی می شاخصی برای رشد

گذاری انسانی دهد که سرمایهآموزش و سلامت نشان می

دارای اثر مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال 

 و  Teixeiraدار است.توسعه است و از نظر آماری معنی

Queiros (1122در مطالعه ،)عنوان رشدی تحتا 

اقتصادی، سرمایه انسانی و تغییر ساختاری با استفاده از 

های پانل پویا به بررسی اهمیت دادهتجزیه و تحلیل 

توجه تخصص صنعتی نیروی انسانی در فرآیند رشد با

پردازند. این مطالعه با استفاده از یک الگو رشد که می

ادغامی از متغیرهای تأثیرگذار طرف تقاضا است که از 

و بالاتر به عنوان  13های تحصیل  افراد حاصل ضرب سال

 هم صنایع از کل استخدام،  بهسرمایه انسانی در س متغیر

عنوان متغیر تغییرات ساختاری به بررسی اثرات مستقیم 

پردازد. اقتصادی میو غیرمستقیم سرمایه انسانی بر رشد

 GMMهای تابلویی و روش این تحقیق با استفاده از داده

بر ثر ؤمگیرد که سرمایه انسانی مولد، عامل نتیجه می

این تعامل بین سرمایه رشداقتصادی است. علاوه بر 

انسانی و تغییر ساختاری در صنایع دانش محور اثرات 

حال اثر سرمایه  اقتصادی دارد. با این توجهی بر رشدقابل

نوع کشورها انسانی و تغییرات ساختاری بر رشد بستگی به

نیز دارد. درکشورهای بسیار توسعه یافته اثر تعامل 

سرمایه انسانی و تغییر ساختاری بر رشد مثبت خواهد 

ای به بررسی ( در مطالعه1121و همکاران ) Borhanبود. 

برکیفیت زندگی و رشد اقتصادی در  2COرابطه بین 

کشور آسیایی با استفاده از مدل اقتصاد سنجی و  هشت

های های سالزمان با استفاده از دادهعادلات همروش م

داد که ها نشانآن پرداختند. نتایج مطالعه 2923-1121

زمان وجود دارد و هوا و درآمد رابطه همآلودگی 2COبین 
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 زیستی کوزنتس برای این کشورها تأییدفرضیه محیط

 شد. 

متغیرهای اند بر تأثیر بیشتر مطالعاتی که تاکنون کار شده

)تجارت  انرژی، بازبودن تجاریاقتصادی، مصرف رشد

زیستی تمرکز های محیطبرانتشار آلاینده غیرهآزاد( و 

 این مستقیم را بهکدام اثر غیرچنین هیچاند و همداشته

این مطالعه قصد داریم  اند. اما درصورت بررسی نکرده

منظور از شده را بررسی کنیم.  عکس مطالعات تاکنون کار

بر شاخص  xNO و 2COمتغیر  مستقیم تأثیراثر غیر

سلامت بر  سپس اثر شاخص و )امید به زندگی( سلامت

HDI  ثیر أتو بعداز آنHDI اقتصادی  شده بر رشد تعدیل

ثیر أتبررسی  پژوهش جهت لذا این .شد برازش خواهد

)امید به  سلامتاکسید بر شاخصدیانتشار گاز کربن

 این شاخص به بر xNO انتشار آن بامقایسه و زندگی(

  است.انجام رسیده 

 

 هاروش و مواد

مختلف عواملی شناسایی اثر مطالعات متعددی در زمینه

 ها آن است که در گرفت اقتصادی صورت بر رشد

ترین کار مهمنیروی انسانی و یسرمایه ی فیزیکی،سرمایه

مبنای بررسی مطالعات شده هستند. برعوامل معرفی

 نظرانبسیاری از صاحبمختلف،  تجربی کشورهای

تدریج از نقش و اهمیت این باور هستند که بهاقتصادی بر

ی انسانی به سرمایهده و توجهش ی فیزیکی کاستهسرمایه

است.  یافته اقتصادی افزایش رشد کلیدیعنوان عاملبه

 ی انسانی موجب شدهسرمایهافزون بنابراین، اهمیت روز

 کار بیشتر مورد میت وکیفیت نیرویاست که نقش ک

اصلی  یرد. آموزش، سلامت و تجربه ابعادگقرارتوجه 

 حقیقت،  آیند. درشمار می ی انسانی بهسرمایه

گذاری انسانی بیانگر سرمایه یگذاری در سرمایهسرمایه

ت است که هایی چون آموزش، سلامت و بهداشدر فعالیت

بخشد. میکار را بهبود و ارتقاء وری افراد در بازاربهره

لازم برای  ترین عواملدیده یکی از مهمآموزشکار نیروی

 آید. حساب میی اقتصادی بهرشد و توسعه

نظریات اولیه پیرامون  نقش انسان در رشد اقتصادی، نگاه 

تولید  عواملشته و انسان را مانند دیگر ابزاری به انسان دا

 نظر  تولید در عنوان یک ابزار در رشد و توسعه به

آمد که وجود میای که این تصور بهگونهگرفتند، بهمی

و یا ملحقات مربوط به آن است. عامل توسعه فقط سرمایه 

عه توس أبحث توسعه انسانی، انسان مبد که در صورتیدر

که نقش انسان در  داد شود و گذر زمان نشانمی معرفی

 ها و تولید است و مهارتکار در از نیروی توسعه فراتر

 از فاکتورهای مؤثر در رشد است.انسانی یکیدانش

کشورها  له توسعهأکه اقتصاددانان به بررسی مساز زمانی

  از بهترین عنوان یکی اقتصادی به پرداختند، رشد

کشورها مقبولیت  های رشد و توسعه انسانی درشاخص

طی  چند دهه یافت، ولی تجربه اغلب کشورها  درعام 

 لازم برای  اقتصادی شرطچه رشدداد که اگرگذشته نشان

  کافی در جامعه است. ولی شرط زندگی افراد بهبود

از حاصل است منافع ها ممکنشد. دولتبازمینه نمیاین

شهروندان نکنند.  بهبود رفاه را صرف اقتصادی رشد

تعیین سرانه دراقتصادی و درآمد بودن معیار رشد ناکافی

، که برخی اقتصاددانان توجه شدرفاه شهروندان موجب

بر هایی معطوف سازند که علاوهاخصش را به خود

اجتماعی و  گیرنده متغیرهایرمتغیرهای اقتصادی، درب

شاخص  ها،ترین این شاخصاز مهمانسانی نیز باشد. یکی

 است. HDIتوسعه انسانی 

 ملل منتشره توسط برنامه توسعه سازمان هایگزارش در

شاخص توسعه انسانی  برای 1121 سال متحد در

شاخص توسعه  رفت.گ جهی صورتتو تعدیلات قابل

استاندارد زندگی،  های سطحنامهبشاخص  انسانی از سه

این است. سلامت تشکیل شده خص آموزش و شاخصشا

 ملل دراز گزارش سازمان توسعه سازمان قبل ها تاشاخص

 صورت این خصوص تعدیل شاخص توسعه انسانی به

سلامت و  برای محاسبه شاخصشدند که  می تعیین

نظر  را در تولد زندگی در بدو هب شاخص امید بهداشت،

چنین برای شاخص آموزش نیز از میانگین گرفتند. هممی

نرخ  متغیرسال و افراد بزرگاسوادی دربشاخص نرخ  وزنی

 تا دبیرستان( مقاطع تحصیلی ابتدایی) مدرسه نام درثبت

داخلی کشورها  ناخالص کردند. متغیر تولیداستفاده می
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شد. استاندارد زندگی استفاده می طحبرای شاخص س

سه  ی هروزن انسانی با ترکیب میانگین ص توسعهشاخ

استاندارد  زش و سطحآمو سلامت، بهپایه مربوط شاخص

 1121 گزارش سال از که بعد شدمی زندگی محاسبه

آموزش و  عنوان شاخصاستفاده به متغیرهای مورد

چنین شیوه محاسبه استاندارد زندگی و همشاخص سطح

ی شاخص آموزش، میانگین هندسی نمود برا ها تغییرآن

د بزرگسال )در افرا شودآموزش میکه صرف ایدوره طول

انتظار برای تحصیل  دوره مورد سال به بالا( و طول 13

شد و همچنین  به مدرسه معرفی سن ورود کودکان در

ناخالص  سرانه استاندارد زندگی درآمد شاخص سطح برای

 جایگزین شد.

 محیط یآلودگ دیگری که مطرح است بحث موضوع

 جایبه انسانی سلامت نیروی که بر استزیستی و تأثیری

به  مطالعات مختلف موضوعات مربوط گذارد. درمی

 کوزنتس زیستیفرضیه محیط زیستی باآلودگی محیط

ط بین رشد اقتصادی و آلودگی است که ارتبا بررسی شده

رضیه منحنی فکند. کوزنتس، می را بررسی زیستیمحیط 

نمود که به  بیان 2933سال بار درکوزنتس را برای اولین

 اقتصادی  بررسی رابطه بین نابرابری درآمدی و رشد

 . (2)شکل  آن پرداخت در

 
نتس؛ رابطه توسعه کوززیستی محیطمنحنی  -1شکل 

 زیست. اقتصادی و محیط

 

دانان های بسیاری توسط اقتصاداز آن پژوهش پس

اقتصادی و آلودگی  ه بین رشدرابطمورد وجودمختلف در

ی مشابهی منحن صورت گرفت و چون پژوهشگران به

 دست آمده از رابطه بین رشد همانند منحنی کوزنتس به

کوزنتس  که توسطاقتصادی و نابرابری درآمدی )

را منحنی  منحنی یافتند، ایندست بود( گردیده استخراج

 تس نامیدند. طبق فرضیه کوزنتس درکوزنزیستی محیط 

ها افزوده میزان آلودگیبهمراحل اولیه رشد اقتصادی، 

سرانه، سطح  سطحی از درآمداز رسیدن بهبعدشود اما می

زیست و کیفیت محیط بالاتر درآمد سرانه سبب بهبود

ارچوب هچ بررسی مدل و شود.کاهش آلودگی می

بع قالب تا رکوزنتس دمحیط زیستی مفهومی فرضیه 

به فرض بازدهی ثابت نسبتاستاندارد باتولید نئوکلاسیک 

شکل حالت تابع تولید به این گیرد. درمی مقیاس انجام

 بیان است:زیر قابل
(2)                                  Y=F(k,l) 

Y=GDP اخلی است، دناخالص دهنده تولیدو نشانk 

طبق ؤثر است، برکار منیروی Lبیانگر میزان سرمایه و 

گازهای  (، تابع انتشار1123بوگوم و همکاران )مدل 

 :صورت شده و به تولید ناشی فرآیند از 2COای گلخانه

(1          )                (t)=U(F(Y(t)))2CO 

 ثابت انتشار از نرخ حاکی Uتابع  این بیان است. در قابل

 حال، میزان است. با این صنعتی از فرآیندهای 2COگاز 

 توجه به ساختار تولید، با فرآیند از 2COگاز  انتشار

 غیرهاقتصادی، ساختار رشد، فناوری، ترکیب انرژی و 

تجربی مختلف، برای  متفاوت است. براساس مطالعات

نوع ازمدل سه، کوزنتسزیستی محیطبررسی فرضیه 

 یا  Nسوم ) معکوس( و درجه Uیا  Uدوم ) خطی، درجه

N  )های کلی روابط شود. صورتمی تهگرف نظردرمعکوس

 شرح زیر است:ای بهو انتشار گازهای گلخانه GDPبین 

(2       )                         CO
2
=α

0
+α

1
y

t
+G

t
+ε

t
 

(4                )𝐶𝑂2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑦𝑡 + 𝛼2𝑦𝑡
2 + 𝐺𝑡 + 𝜀𝑡 

(3)        lnCO2=α0(lny
t
)+α2(lny

t
)
2
+Gt+εt                   

(2)lnCO2=α0+α1(lny
t
)+α2(lny

t
)
2
+α3(lny

t
)
3
+Gt+εt  

(1)   lnCO2=α0+α1(lny
t
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t
2)+α3(lny

t
)
3
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 ای،گلخانههایسرانه گازانتشار 2COها، مدل این در

Y داخلی سرانهناخالص تولید، G ها برونزای متغیر سایر

    ها لگواها نیز ضرایب αi تصادفی واخلال ءجز εTمدل، 

 شکل منحنی  .((Huang et al., 2008 باشندمی
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 علامت پارامتر متغیرهای درجه کوزنتس بهزیستی محیط

های بالا مدل داخلی در ناخالص دوم و سوم تولید اول،

 ارتباطحاضر بررسی  پژوهشاصلی در محور بستگی دارد.

 است. بهزیستی محیطهای اقتصادی و آلودگیبین رشد 

 این پژوهش عکس تمام مطالعاتی عبارتی قصد داریم در

کوزنتس زیستی محیطخصوص منحنی  که تاکنون در

که  ه است را بررسی نماییم و تـأثیریگرفت صورت

های شده از فعالیت ناشیزیستی محیطهای آلودگی

انتشار گازهای آلاینده  طریق ایجاد و از) اقتصادی مختلف

های فسیلی و اثر مصرف سوخت در  xNOو 2COجمله  از

طریق  را از اقتصادی دارند بر رشد د(فرایند تولی در غیره

 ،کنیم. پسسلامت بررسیکانال سرمایه انسانی و شاخص

وابسته کوزنتس متغیرزیستی محیطبرخلاف فرضیه 

متغیرهای مستقل اقتصادی است و  حاضر رشد پژوهشدر

 EC )سرمایه فیزیکی(، K )نیروی کار(، L از عبارت

شاخص ) HDIنفتی،  ( درآمدهای0TR، )مصرف انرژی()

 .است( سلامتشاخص) Hشده( و انسانی تعدیلتوسعه

روش  مستقیم ازرای تخمین سیستم معادلات مدل غیرب

(PANEL-SUR) ظاهر نامرتبط استفاده  یا معادلات به

ظاهر بهها، معادلات سهم این سیستم زیرا در شد؛ خواهد

 یک )دستمزد( قیمتاز یکدیگر هستند. اما اگر مستقل

 خواهد تغییر، دیگر نیز کند، تقاضا برای کالای کالا تغییر

 ظاهر نامرتبط که شکل تعمیمکرد. معادلات رگرسیونی به

معادله از چند  خطی است و متشکل یافته مدل رگرسیون

وابسته و نیز  با داشتن متغیر یکت که هررگرسیونی اس

های توضیحی برونزا تبعیت مجموعه متغیرطور بالقوه، ازبه

خطی یک رگرسیون سطح خودش، معادله در هرکنند. می

زد.  طور مستقل تخمین را به توان آنمعتبر است و می

اما کارایی  ،چه سازگار هستند هایی اگرچنین تخمین

ماتریس  SURرا ندارند. زیرا در  SURهای تخمین

تصریح معادلات  خطا نیز درکواریانس، اجزای واریانس

مربعات،  های حداقلحالت تخمین شود. تنها دروارد می

برابر  SURآمده از روش دستهای بهمعادل با تخمین

  .باشدمی

 یکدیگر  با مختلف معادلات خطا در که اجزایزمانی -2

 ارتباط نباشند.  در

ها را در معادله مجموعه رگرسیون است که هرمانیز -1

 استفادهاینصورت  باشد. در داشته نیز، معادله راستسمت

  .ها تفاوتی نداردبرای دستیابی به تخمین SURیا  OLSاز 

های آماری سالانه این تحقیق برای برآورد الگو از داده در

کشورهای نفتیِ منتخب  2991-1121های لبه سامربوط

لحاظ شاخص  عربستان، الجزایر و روسیه که از ایران،

 است.  شده هم هستند استفاده به انسانی نزدیکهتوسع

جمله  از کشورها از کافی، برخی دلیل نبود اطلاعاتبه

کشور  4شده و تنها  مطالعه حذف غیره، ازکویت و  عراق،

این مطالعه  در است. تهگرف برده ملاک محاسبات قرار نام

 بر رشدزیستی محیطهای برای برآورد اثر آلاینده

 انسانی ازو سرمایهسلامت  اقتصادی از کانال شاخص

ایم کردهاستفاده PANEL-SUR سنجیاقتصاد الگوی 

 :استاز متغیرهای زیر بررسی تابعی مدل مورد

(1  )                    )XNO ,2CO HS, (URB, f LE= 

 (9          )               HDI= f (GNIP, EDU, LE) 

(21    )Egrowth= f (LK, LCE, LOILRG, LHDI) 
  

 سلامتشده در معادله شاخص از متغیرهای استفادهبرخی

(LE)  مانندURB ،2CO ،HS  وURB شده از برگرفته

 عنوان عوامل  تحت و بیاتیکاووسی  مطالعه الگوی

شرقی  منطقه مدیترانه امید به زندگی درکننده  تعیین

 که بربررسی تابع تولید سلامت پرداختند  آن  بهکه در

گروسمن اساسی مدل گروسمن است. فرضیهاساس مدل

این مدل ای است. دراست که سلامتی کالایی سرمایهاین

زمان  گذشت که بااولیه از سلامتی  موجودیبا یک افراد 

 از  توانند با استفادهشوند و میشود متولد میمستهلک می

 ت حفظ و افزایش سطحجه های پزشکی درمراقبت

سلامتی که موجودی  گذاری کنند. هنگامیسلامت سرمایه

 افتد.یابد مرگ اتفاق میسطح مشخصی کاهش می به
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 کشورهای مورد بررسیدر 2COشدن انتشار  -2شکل 

 

 
 کشورهای منتخبدر XNOشدت انتشار گاز  -3شکل 

 

 
 2۱12-1۹۹۱الجزایر و روسیه از شدت انرژی ایران، عربستان،  -4 شکل
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عبارتنداز  حاضر تحقیقاستفاده دردیگر مورد متغیرهای

 به) LL کارنیروی لگاریتم ،(Egrowth) اقتصادی رشد

تشکیل  ، لگاریتمداخلی( ناخالص داز تولی صورت سهم

اخلی(، د ناخالص تولید از)سهمLK ناخالص  سرمایه

ناخالص تولید از د)درص LCEنرژی ا مصرف لگاریتم

 داز تولی )درصد OILRGنفتی  هایداخلی(، لگاریتم درامد

، 2COاکسید دیگاز کربن داخلی(، لگاریتم انتشارناخالص 

این متغیرها که از لگاریتم انتشارگاز اکسیدهای نیتروژن

برای چنین است. هم مستقیم استفاده شده برای مدل

 LE های امید به زندگیمستقیم از متغیرمعادله غیر

از تولید )درصد HS بهداشتی  مخارجسال(،  )برحسب

از  )درصد URB شهرنشینی داخلی(، میزان ناخالص

، متغیر شاخص 2COو  XNO متغیرهای (،کل تیجمع

، شاخصGNIP، درآمد سرانه ناخالص HDIانسانی  توسعه

 در ملل زارش سازماناساس گکه بر (EDUآموزش )

انسانی برای شاخص خصوص تعدیل شاخص توسعه

متغیر دو  میانگین هندسی شاخص پایه آموزش از

دوره و متغیر طول MYتحصیل  هایمیانگین سال

استفاده  EY به مدرسه سن ورودانتظار در موردتحصیل 

  شده است.

چنین روند شدت هم و xNO و 2COشدت انتشار  1شکل 

 اگر  دهد.میبررسی را نشانکشورهای مورد انرژی در

کنیم و با  اکسید توجهدیانتشار کربن نمودار شدت به

دید  ژی مقایسه کنیم خواهیمانر به شدت نمودار مربوط

کشور  و شدت انرژیزمان شدت تولید آلودگی که طی

موضوع را  است دلیل این از سایرکشورها بیشترعربستان 

 ها افزایشآن GDPهم  ،نمود که گونه توجیه توان اینمی

ای است که گونه ها بهکه تولید آناین یافته است و هم

 شده 2CO به افزایش مصرف انرژی و افزایش انتشارمنجر

 است.
 

 جینتا
 واحد برای برسی پایایی متغیرها  ابتدا آزمون ریشه

 گزارش  2جدول  است که نتایج برآورد در گرفتهصورت

گیری تفاضلبار  یک یا  و سطح در رهامتغی همه است.شده

 اند.پایا شده

 
 از روش بررسی پایایی متغیرها با استفاده جنتای -1جدول 

Levin  و. lin, chu 

 ریمتغ نام

Variable 

name 

 احتمال
P-Value 

 آماره

Statistics 
 تیوضع

Condition 

LE 1111/1 34221/2- I (0) 

HS 1111/1 93211/4- I(1) 

URB 1111/1 21414/1- I(0) 

2CO 1132/1 93414/2- I(0) 

XNO 1129/1 42121/1- I(1) 

EDU 1293/1 1913292- I(1) 

2GNIP 1111/1 21331/4- I(1) 

Egrowth 1111/1 11921/2- I(0) 

LK 1141/1 23111/1- I(0) 

LCE 1141/1 24191/1- I(1) 

LOilrg 1111/1 12223/2- I(1) 

LHDI 1111/1 14111/4- I(0) 

 

 جمعیآزمون هم

گیری بار تفاضلمتغیرها با یکاز  برخیکه این توجه بهبا

 انباشتگی متغیرها بررسیاست که هم لازم ،اندشدها پای

این مرحله از  درجمعی متغیرها بررسی هم جهت شود.

 وجود بر عدم صفر مبنیفرض )با وکائجمعیآزمون هم

انباشتگی متغیرها در و همشود  استفاده (انباشتگیهم

و  2، 1 هایجدولتایج نبهتوجه گردد. با بلندمدت بررسی

دار های مختلف معنیرهاز آمامتغیرهای مدل با استفاده 4

جمعی بین وجود هم بر عدمو فرضیه صفر مبنیهستند 

یید أجمعی میان متغیرها در بلندمدت تمتغیرها رد و هم

 .شودمی

 
 جمعی برای معادله با متغیر شاخصهمنتایج آزمون -2جدول

 سلامت

 آماره آزمون
Test statistics 

 احتمال
Prob 

 آماره
Statistic 

Panel ADF-Statistic 1112/1  141249/2-  
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 توسعه شاخص معادله برای جمعیهمنتایج آزمون -3جدول

 انسانی

 آزمون آماره
Test statistics 

         

 احتمال 
Prob       

 آماره
Statistic 

Panel ADF-Statistic 1111/1 421911/4- 

 
کائو برای معادله رشداقتصادی درمدل زموننتایج آ -4جدول

 مستقیمغیر

 آزمون آماره
Test statistics 

 احتمال          
Prob       

 آماره
Statistic 

ADF 1121/1  911111/1-  
 

 

 F-Limer نآزمو

شود که آیا می له انجامأمس این آزمون برای تشخیص این

این است یا خیر. به پنلشود،  است ارائه مدلی که قرار

توجه به نتایج شود. بالیمر استفاده می -Fمنظور از آزمون 

 1 و 2، 3های جدول زمون که دراین آ بدست آمده از

نظر این  توان دریافت که مدل مورداست، میشدهمطرح 

لیمر  -Fنتایج آزمون که ازطورهمان تحقیق پنل است.

بر فرضیه صفر، مبنی برای تمامی الگوها مشخص است،

  درصد رد 99 همگن بودن مقاطع درسطح معنادار

بر ناهمگنی بین مقاطع شود و فرضیه مقابل، مبنیمی

ترکیبی  هایداده روش گردد؛ بنابراین، باید ازپذیرفته می

 شود. الگو استفاده جهت تخمیندر
 

برای شاخص  F-Limerبه آزمون نتایج مربوط -5جدول 

 سلامت
Effect test Prob Statistic d.f 

Period F 1111/1 211111/111 (93/2) 

Period 

Chi-square 1111/1 321331/124 2 

 

رای معادله شاخص ب F-Limerبه آزمون نتایج مربوط -6جدول 

 توسعه انسانی

Effect test Prob Statistic d.f 

Period F 1111/1 111232/41 (92/2) 
Period 

Chi-square 1111/1 241292/93 2 

 

برای معادله رشد  F-Limerنتایج مربوط به آزمون  -2جدول 

 مستقیم راقتصادی در مدل غی
 

Effect test Prob Statistic d.f 
Cross-section/ 

period F 111/1 931341/11 (92/2) 

Cross-section/ 
Period Chi-

square 
111/1 143121/32 2 

 

 

 هاسمنآزمون 

 ،است پنلشده، کار گرفتهکه مدل بهایناز اطمینان ازپس

کمک انجام آزمون هاسمن نوع اثر متغیرهای به استلازم

نوع الگو با اثرات ثابت  توضیحی را دریابیم که مدل از

صفر این  فرضیهتصادفی.  نوع الگو با اثرات است یا از

مقابل، وجود اثرات تصادفی و فرضیه  آزمون، وجود اثرات

 9، 1های هاسمن که درجدولنتایج جدولاز ثابت است.

توان دریافت که مدل ما است می آن اشاره شده به 21و

 .کندنوع اثرات ثابت تبعیت می برای تمامی معادلات از

 صفر مبنی دهد که فرضیهمیهاسمن نشان نتایج آزمون

سطح برای تمامی معادلات در تصادفی بر انتخاب روش

 شود؛ بنابراین، الگو موردمیرد د درص 99معناداری 

با اثرات ثابت  های ترکیبیدادهاز الگوی بررسی با استفاده

 های ترکیبیداده به الگوی دارای ضریب کاراتری نسبت

برای از روش ثابت  با اثرات تصادفی است و استفاده

 .باشدالگو، مناسب میتخمین این 
 

 

 

 در یزندگ به دیام معادله یبرا هاسمن آزمون جهینت -8 جدول

 میمستقریغ مدل
Test 

Summary 
Chi-Sq.df Chi-Sq. 

Statistic Prob 

Period 
random 3 131141/441 1111/1 

 

 

 

 توسعه شاخص معادله  یبرا هاسمن آزمون جهینت -۹ جدول

 میمستقریغ مدل در یانسان
Test 

Summary 
Chi-Sq.df Chi-Sq. 

Statistic Prob 

Period 
random 

4 319131/22 1111/1 
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در  یمعادله رشد اقتصاد یآزمون هاسمن برا جهینت-1۱ جدول

 میمستقریمدل غ

Test 
Summary 

Chi-Sq.df Chi-Sq. 
Statistic Prob 

Period 
random 4 429229/12  1111/1 

 

 نهایی تحلیلو تجزیه و  شدهارائه یبرآورد الگو

 نتایج

و هاسمن تخمین الگو  لیمر -Fهای آزمونتوجه به نتایج با

 یید أثابت مورد ت روش اثرات های تابلویی بهداده

مستقیم که با نتایج تخمین الگو برای مدل غیر باشد.می

ظاهر  به )معادلات PANEL-SUR از روش استفاده

 22و  21، 22 هایجدول درگردیده  برآورد نامرتبط(

سلامت به شاخص مربوط 22 رابطه. است گزارش شده

 .است
(11) αit+β1URBit+β2HSit+β3CO2 it+β4NOx it=LEit 
 

 میمستق ریغ مدل اول معادلهمربوط به برآورد  جنتای -11جدول

 PANEL-SUR روش به

 ضرایب

Coefficients 
 

 تیآماره

statistics T 
 

P-value 
 متغیر

Variable 
 

1291/43 21143/21 111/1 cC 

4112/1 444/22 111/1 URB 

1111/1 1311/1 1132/1 𝑯𝑺 

33/1- 1192/9- 111/1 2CO 

1392/1- 911/2- 191111 XNO 

 

 R1
به متغیر میزان و ضریب مربوط باشدیم0/00 =2

)جمعیت شهرنشین منهای  (𝑈𝑅𝐵) جمعیت شهرنشین

است که در  برآورد شده 411/1 کل جمعیت کشور( نیز

بیانگر این  باشد ودرصد معنادار می 99اطمینان سطح

واحد افزایش در جمعیت شهرنشین متغیر  یک است که با

واحد افزایش  411/1)امید به زندگی(  سلامت شاخص

که مطابق نتایج مطالعه بیاتی و همکاران  یافت خواهد

ست. دلیل تأثیر ا (1121) ( و نایا و همکاران1122)

توان افزایش مثبت این شاخص بر امید به زندگی را می

درمان و  به خدمات بهداشتی و افزایش دسترسیآگاهی و 

های شغلی بیشتر علت فرصتچنین افزایش درآمد بههم

 دیبه متغیر میزان انتشار کربن ضریب مربوطدانست. 

 سطح اطمیناناست  که دربرآورد شده 333/1اکسید 

 گر این است که با یکباشد و بیاندرصد معنادار می99

 اکسید، متغیر شاخصدیربندر انتشار ک واحد افزایش

یابد. کاهش می 333/1میزان  )امید به زندگی( به سلامت

به متغیر میزان انتشار اکسیدهای نیتروژن  ضریب مربوط

درصد  99سطح اطمینان  است که دربرآورد شده 139/1

واحد افزایش  باشد و بیانگر این است که با یکمیمعنادار 

 سلامت نیتروژن، متغیر شاخص در انتشار اکسیدهای

 یابد.میواحد کاهش  139/1میزان به )امید به زندگی(

 .به شاخص توسعه انسانی است مربوط 21 معادله
 

 

(21)   HDIit=αit+β5
EDUit+β6

GNIPit+β7
LEit+εit 

 

 میمستقریغ مدل دوممعادله برآورد بهمربوط نتایج -12جدول

  PANEL-SUR روش به

 Variable ریمتغ
 احتمال

 آماره
یتآماره  

T statistics 
 بیضرا

Coefficients 

2C 111/1 2432/1 2212/1 

2GNIP 111/1 1144/22 E-0612/2 

LE 111/1 242/21 1113/1 

EDU 111/1 214/13 211/1 

=0.992
2R    

 

شد  برآورد 1113/1 یبه زندگ دیام ریمتغ یبرآورد بیضر

 انگریب و باشدیم معنادار درصد 99 نانیاطم سطح که در

د به زندگی یام ریدرمتغ شیافزا واحدکی با که است نیا

واحد افزایش  113/1 زانیم انسانی به شاخص توسعه

 روسیوکو رایتکث مطالعات جینتا باکه  افتی خواهد

 .دارد مطابقت( 1122)

شده است که در  برآورد 211/1 به آموزش ضریب مربوط

بیانگر این  د وباشیم معنادار درصد 99 نانیاطم سطح

به آموزش،  مربوط ریمتغ در شیافزا واحد است که با یک

 شیافزا واحد 211/1 زانیم به انسانی شاخص توسعه
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 روسیوکو رایتکث مطالعات جینتا باکه  افتی خواهد

  :22 معادله .دارد مطابقت( 1122)

(22) 
Egrowthit=αit+β8LKit+β9LCEit+β10LOILRit+β11LHDIit+εit 

 

 ری)رشد( مدل غ سوم معادلهه برآورد نتایج مربوط -13جدول

 PANEL-SURبه روش  میمستق

 متغیر
Variable 

 
P-value 

تیآماره   

T statistics 
 

 ضرایب
Coefficients 

 

3C 3122/1 2244/1 221/2 

LK 1124/1 121/2 211/1 

LCE 111/1 211/2 121/2 

LOIRG 111/1 421/2 411/1 

LHDI 111/1 331/1 241/22 

= 0.863
2R    

 

  بحث

 2CO) زیستیآلودگی محیطاین پژوهش با لحاظ شاخص 

)امید به زندگی(  و شاخص سلامت نیروی انسانی (xNO و

به زیستی های محیطدنبال سنجش اثرگذاری آلودگیبه

که بر سلامت نیروی ثیری أتطریق مستقیم ازصورت غیر

ارتقاء سرمایه انسانی بر رشد ثیر أتگذارد و جای میبهکار  

های فرضیه باشد.منتخب نفتی میاقتصادی درکشورهای 

 .شرح زیر استبهپژوهش 

کربن بر شاخص اکسیدانتشارگاز دیثیر أت :1 فرضیه

  xNO انتشار از بیشتر  منفی و زندگی( به سلامت )امید

رد این فرضیه را باید در معادله اول در  پذیرش یااست؛ 

و به نتایج مدل  توجه مستقیم جستجو کنیم بامدل غیر

 توانمی 2CO و xNOضریب برآوردی متغیرهای 

 منفی و معنادار و  ثیرأتمتغیر  گرفت که این دونتیجه

دارند و افزایش  توجهی بر امید به زندگی چنین  قابلهم

 شود. و سلامت می این متغیرها باعث کاهش شاخص

 از اکسید بیشتردیبه متغیر کربن چنین ضریب مربوطهم

xNO رفت که انتظار می طوراست. و این فرضیه همان

 شود.پذیرفته می

متغیر شاخص توسعه انسانی دارای رابطه  :2 فرضیه

 اقتصادی است. این فرضیه  داری با رشدمثبت و معنی

معادله آخر  در HDIتوجه به ضریب برآوردی متغیر  با

شود و ضریب متغیر شاخص توسعه انسانی پذیرفته می

معادله  از سایر متغیرهای مستقل موجود در بسیار بیشتر

باشد. همانند بوده و دارای علامت مثبت و معنادار می

خصوص ارتباط گرفته در نتایج سایر مطالعات صورت

اقتصادی، افزایش در  شاخص توسعه انسانی و رشد

توجهی در رشد  شاخص توسعه انسانی باعث افزایش قابل

 شود.بررسی می اقتصادی کشورهای مورد

توجه با تأثیرگذاری مثبت و معنادار شاخص توسعه  با

 نفتی منتخب در اقتصادی کشورهای انسانی بر رشد

گذاری ها به بحث سرمایهد دولتشومی پیشنهادپژوهش 

انسانی درقالب  سلامت و بهداشت و اعمال در سرمایه

کننده جهت کاهش انتشار گازهای آلوده هایی درسیاست

زیست که برسلامت انسان آثار سوء دارد توجه محیط

توجه به اثرگذاری منفی  باشند. با بیشتری داشته

( 2CO و xNO) زیستیمتغیرهای مربوط به آلودگی محیط

این پژوهش درنظر گرفته  عنوان شاخص آلودگی درکه به

لازم را در راستای ها اقداماتشود دولتشدند پیشنهاد می

زیست که کننده محیطکاهش انتشار این گازهای آلوده

صورت مستقیم برسلامت انسان و هم به صورت به

گذارد میثیر  أتاقتصادی  دمستقیم بر رشمستقیم و غیر

های ای که بدون کاهش فعالیتگونهدهند، به را انجام

اقتصادی و تولیدی میزان انتشار این گازها کاهش یابد و 

توان به غیرمستقیم می ثیراتأتممکن برسد. از  به حداقل

کاهش سرمایه سلامت انسان و کاهش تعداد روزهای 

یا خود  دلیل  بیماریکار به کاری که  به مرخصی نیروی

کاری و تولید و  خانواده که باعث کاهش ساعات افراد

درآمد و کاهش  چنین کاهشهای اقتصادی و همفعالیت

 کرد  شود اشارهمی گذاری منجرانداز و سرمایهپس

اقتصادی  ها بر رشدمستقیم انتشار این گازثیر أتچنین هم

صورت نمود که به این اساس توجیه توان  بررا می

شود و آلودگی مستقیم آلودگی منجربه کاهش تولید می
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 کیفیت منجر و کنترل زیستیمحیطعلت مسائل  زیاد به

 شود.نهایت کاهش رشد می ها و دربه تعطیلی کارخانه

 صورت وجود گردد که درمحققین پیشنهاد میبه سایر

های ترکیبی سلامت که بتواند با این امکان از شاخص

های کنندهمتر  اثر آلودهک یخطا ضریب بیشتر ودقت

 را بر سلامت انسان و نیروی انسانی  زیستیمحیط

شود چنین پیشنهاد میکنند و هم دهد استفاده نشان

از وهش ژپکه دراین  زیستیمحیطبرای شاخص آلودگی 

 شده از سایرگازهای آلوده استفاده 2CO و xNOدو گاز 

انتشار این گازها ثیر أتکننده نیز استفاده نموده و میزان 

از آلودگی را  میر ناشی و ها و میزان مرگبر سلامت انسان

 باهم مقایسه نمایند. 
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Abstract 
In this paper, for survey human health effect on economic growth, an econometric model 

with panel data is used for oil countries in 1995-2017. Innovation of this paper is estimation 

of an endogenous economic growth model with survey effect of health of human on 

economic growth, with effect of environmental pollution on human health. This paper, used 

from a health index and an environmental pollution index (CO2 and NOX). PANEL-SUR 

model is used. Results reveal that environmental pollution has negative effect on health 

index and human development index. Results reveal that in our countries there is a negative 

relation between pollution and economic growth because of positive relation between health 

index and human development index and positive relation between human development 

index and economic growth, more pollution decrease positive effect of human development 

index on economic growth. 
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