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چکیده
امروزه عملکرد محیطزیست ،مورد توجه گستردهای قرار گرفته است .مسائلی همچون آلودگی
هوا ،گرمایش زمین ،نابودی زیستگاههای طبیعی ،تهدید تنوع زیستی ،بحران کمآبی و
بیابانزایی از جمله عواملی مسائلی هستند که آینده بشر را تهدید میکنند.حجم فعالیتهای
نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس ،از جمله بسترهایی هستند که توجه به عملکرد
محیطزیست این حوزه را نیز برجسته میسازند .از همین روی ،مقاله حاضر به دنبال بررسی
اثر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی موثر در عملکرد زیستمحیطی کشورهای حوزه خلیج
فارس است که عوامل اقتصادی نرخ رشد اقتصادی ،درجه بازبودگی اقتصادی ،شدت انرژی و
عوامل غیراقتصادی شهرنشینی ،دمکراسی ،جمعیت ،توسعه سرمایه انسانی و توسعهمالی را
با استفاده از مدل پنلدیتای فضایی مورد بررسی قرار میدهد تا آثار این تعامل را نیز آشکار
سازد .جامعه آماری هشت کشورحوزه خلیج فارس ،مشتمل بر کشورهای ایران ،امارات متحده
عربی ،بحرین ،عراق ،عمان ،عربستان سعودی ،قطر و کویت است که دوره زمانی  0991تا
 3601را مورد بررسی قرار میدهد .یافتههای تحقیق ،نشانگر معناداری اثرات فضایی مربوط
به توسعه مالی ،بازبودگی تجارت و شهرنشینی می باشد.
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کمیابی و نسبت منابع به جمعیت ،مسئلۀ اساسی علم اقتصاد است و عوامل مؤثر بر
تغییرات این نسبت ،باعث افزایش اهمیت آن در طی زمان شده است .نسبت منابع به
جمعیت ،بدین معناست که جمعیت ،برای ادامۀ حیات و رفاه خود ،چه میزان منابع
در اختیار دارند.
مالتوس( )0191نخستین اقتصاددانی بود که ،با بدبینی و نگرانی ،دربارۀ محدودیت
منابع طبیعی چارهجویی کرد .وی بر این باور بود که جمعیت ،بهصورت تصاعد
هندسی ،رشد میکند؛ درحالیکه عرضۀ منابع خوراک برای جمعیت ،بهصورت تصاعد
عددی رشد میکند .اگرچه پیشبینی مالتوس محقق نشد و رشد فناوری به کشاورزی
کمک کرد تا این دو نرخ ،با یکدیگر تناسب پیدا کنند ،اما مسئلۀ محیطزیست ،منابع
و عملکرد آن ،مورد توجه اقتصاددانان در دورههای مختلف قرارگرفت.
همانطورکه امروزه بر همگان واضح است ،بین اقتصاد و محیطزیست واکنشی
دوطرفه وجود دارد .بنگاهها ،با استفاده از منابع اقتصادی ،از جمله مواد اولیه و انرژی،
کاال و خدمات تولید میکنند و در این فرایند ،قسمتی از نهادههای مورد استفاده در
تولید را ،به عنوان ضایعات و پسماند ،شامل گازهای مونوکسیدکربن ،دیاکسیدکربن،
و یا مواد زائد جامد و فاضالب ،به محیطزیست باز میگردانند .این ضایعات موجب
بروز آلودگی یا تحمیل هزینههای خارجی به جامعه میشود؛ لذا ضروری است ،با
شناسایی عوامل مؤثر بر تشدید یا تخفیف این خسارتها ،سیاستهای مناسب،
شناسایی و بهکار گرفته شود.
میتوان در حوزۀ خلیج فارس نیز ،اثر عوامل متعدد پیشگفته (اقتصادی و
غیراقتصادی) را بر روی کیفیت محیطزیست ،تجزیه و تحلیل کرد .حجم فعالیتهای
نفت و گاز کشورهای حاشیۀ خلیج فارس ،حضور گستردۀ کشتیهای نفتی ،تجاری و
جنگی در خلیج فارس و طرحهای توسعۀ جزایر خلیج فارس ،از جمله بسترهایی

ادبیات تحقیق
مطالعات نظری دربارۀ عملکرد محیطزیست ،در قالب سه گروه کلی ،قابل تقسیم است:


بهرهبرداری بهینه و مطلوب از محیطزیست؛



روشهای تحلیل هزینه -فایده استفاده از منابع محیطزیست؛



معضالت زیستمحیطی گریبانگیر قلمروی ملی یا بینالمللی و جهانی؛

گروه سوم از مطالعات ،پس از دهۀ  ،0916مورد توجه جدی قرار گرفت؛ چون پیش
از آن ،با وجود هشدارهای اقتصاددانان کالسیک بدبین درباره فرسایش محیطزیست،
نگرانی عمدهای در این مورد ،وجود نداشت .اِروین ،3660( 0ص )0بر این باور است
که دلیل اصلی نبود چنین نگرانی ،وجود فرضی ضمنی دربارۀ قابلیت تفکیک جامعه
از محیطزیست یا طبیعت بود .دانشمندان علوم اجتماعی ،بهطورکلی ،به امور اجتماع
پرداختند و موضوع محیطزیست و طبیعت را به علوم طبیعی محول کردند .حتی
1. Irwin
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هستند که تحلیل وضعیت آلودگی هوای کشورهای حاشیۀ آن را ،بهعنوان یک مسئلۀ
مهم اقتصاد محیطزیست ،برجسته میسازند .ازهمینروی ،مقالۀ حاضر به دنبال
بررسی اثر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی مؤثر در عملکرد زیستمحیطی کشورهای
حوزۀ خلیج فارس است که برای پرهیز از اتکای صِرف به دادههای زمانی و مقطعی
مربوط به این کشورها  ،اثرات فضایی نیز ،در این تجزیه و تحلیل ،درنظر گرفته شده
تا براساس روابط همجواری بین کشورهای حاشیۀ خلیج فارس ،بتوان به تصویری
دقیقتر ،از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی مؤثر بر عملکرد زیستمحیطی در این
کشورها ،دست یافت.
ساختار مقاله بدین شرح است :نخست در قسمت ادبیات تحقیق ،مروری بر ادبیات
نظری و تجربی دربارۀ موضوع انجام میپذیرد .سپس مدل تحقیق ،تشریح میشود که
متغیرهای آن ،براساس جمعبندی از سوابق نظری و تجربی ،انتخاب شدهاند .قست
چهارم مقاله ،به تجزیه و تحلیل دادهها ،براساس مدل اقتصادسنجی فضایی ،اختصاص
دارد که آزمون فرضیات را ،براساس مدل تحقیق ،به انجام میرساند .در قسمت پنجم
و پایانی نیز ،جمعبندی و نتیجهگیری تحقیق ،صورت میگیرد.
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احتساب زمین (و سایر منابع طبیعی) بهمثابه یک عامل تولید نیز ،جنبههایی مانند
آلودگی یا فرسایش زمین را در نظر نمیگرفت و این منابع ،بهعنوان موهبتی موجود
و تجدیدپذیر لحاظ میشدند.
پس از دهۀ  ،0916متفکران علوم اجتماعی و علوم زیستی ،با انتقاد از سرمایهداری به
عنوان منبع تخریب محیطزیست ،پیوند بین علوم اجتماعی و محیطزیست را ،از نگاه
صرف بهمثابه عامل تولید ،بهسمت نگرانی از تخریب و فرسایش محیطزیست ،گسترش
دادند .میدو و همکاران )0913( 0در گزارش خود برای کلوب روم ،3مفهوم
محدودیتهای رشد را مطرح کردند .الگوی محدودیتهای رشد ،برای ارزیابی پنج
متغیر شتاب صنعتیشدن ،رشد سریع جمعیت ،سوءتغذیه ،تخلیۀ منابع طبیعی
تجدیدناپذیر و تخریب محیطزیست ،ارائه شد.
درهمینراستا ،ولف )0910( 2و اُکانر )0990( 0بر این باور بودند که برای مدتزمانی
طوالنی ،هوا و آب ،نمادی از کاالهای رایگان بودهاند که استفاده از آنها ،هیچ محدودیت
و بهایی نداشته و در فعالیتهای اقتصادی ،منابع طبیعی بدون توجه به آثار و
پیامدهای زیانبار فرسایش یا تجدیدپذیری آنها ،به کار گرفته میشدهاند؛ اما از زمانی
که منابع محیطزیست و تهدید کاهش ،فرسایش یا نابودی آنها به یک مسئلۀ عمومی
تبدیل شد ،مفهوم محیطزیست ،در تئوریهای اقتصادی و سپس تئوریهای تخصصی
زیستمحیطی ،جایگاه محوری را پیدا کرد.
پرمن و همکاران ،0290( 1ص )2بر این باورند که کمیابی منابع طبیعی ،به هزینۀ
استفاده و بهرهبرداری از آنها و هزینۀ فرصت استفاده از آنها اشاره دارد و بیان میکنند
هزینۀ کامل استفاده از منابع طبیعی (هزینۀ اجتماعی) به مجموع تمام هزینههای
خصوصی (فرصت) و خارجی (عمومی) مربوط به استفاده از منابع محیطزیست ،اشاره
دارد.
اما مطالعات تجربی دربارۀ عملکرد محیطزیست ،با مطالعۀ گراسمن و کروگر ()0991
با تمرکز بر منحنی کوزنتس زیستمحیطی ( )EKCآغاز شد .درهمینراستا ،مطالعات
متمرکز بر اثر درآمد سرانه ،بهعنوان تنها متغیر توضیحی و در قالب مدلهای سادۀ
1. Meadows et al.
2. Club of Rome
3. Wolf
4. O'Connor
5. Perman et al.

گریمز2

1. Shafik
2. Holtz-Eaken and Selden
3. Roberts and Grimes
)4. Dijkgraaf and Vollebergh (1998
5. Panayotou et al.
6. Eagli
7. Kearsley and Riddle
8. Franklin and Ruth
9. Baek
10. Al-Mulali et al
11. Wang et al
12. Kang et al
13. McPherson, M.A.; Nieswiadomy
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رگرسیونی مانند شفیق ،)0990( 0هولتز -ایکن و سلدن )0991( 3و رابرتز و
( )0991درباره شکل منحنی کوزنتس زیستمحیطی که به این نتیجه رسیدند که
این منحنی U ،شکل نیست.
مطالعات دیگری روی متغیرهای توضیحی بیشتری متمرکز شدند؛ از جمله مطالعۀ
دیژگراف و ولوبرگ )0991( 0به روش پانلدیتا ،یا مطالعۀ پانایوتو و همکاران)3666( 1
یا ایگلی )3663( 0به روش مدلهای تصحیح خطا و تغییر گرایش از مدلهای پانلدیتا
(به دلیل اعتقاد به اثر درجۀ متفاوت توسعۀ کشورها روی نتایج نامتجانس).
دستهای دیگر از مطالعات ،مطالعات متمرکز بر مدلهای  ARDLیا خودرگسیون
دارای وقفۀ توزیعی است که از دادههای پانلدیتا و سری زمانی نیز بهره گرفتهاند؛
مانند کرزلی و ریدل )3606( 1و فرانکلین و روت )3603( 1در ارزیابی اثر ثروت و
نابرابری درآمدی ،روی آلودگی هوا یا مطالعاتی مانند بائک )3601( 9و ال -مواللی و
همکاران )3600( 06در ارزیابی اثر متغیرهای توضیحی جدیدی مانند شدت انرژی و
ترکیب انرژی.
اما در مطالعات پیشین ،اثر روابط فضایی در تصریح معادالت ،نادیده گرفته شده است.
وانگ و همکاران )3602( 00و کانگ و همکاران )3600(03روی این نکته تأکید داشتند
که روابط متقابل فضایی ،انعکاسی از فرایند یکپارچگی جهانی است که در تجارت،
جریانهای سرمایه و اشاعۀ فناوری خود را نشان میدهد .براساس چنین رویکردی،
مطالعات مربوط به محیطزیست و اثر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی روی آن ،بهسمت
مطالعات مبتنی بر آثار فضایی ملی یا منطقهای توسعه یافت .گروهی از مطالعات مانند
مکفرسون و نیزویادومی )3661( 02تحلیل فضایی اثر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی
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روی کیفیت محیطزیست را ،از نظر تهدید گونههای پستانداران و پرندگان  002کشور
جهان ،مورد مطالعه قرار دادند .آنها روی نیاز به آزمون خودهمبستگی فضایی بالقوه
تأکید داشتند؛ چون معتقد بودند ریسکهای مؤثر بر تنوع زیستی ،فراتر از مرزهای
سیاسی است.
اما در زمینۀ تحلیل فضایی آلودگی محیطزیست ،از نظر انتشار دیاکسیدکربن،
راپسینگا و همکاران )3660(0سرریز فضایی در چارچوب منحنی کوزنتس
زیستمحیطی را بررسی کردند .تِوییِه و همکاران )3600( 3فرضیۀ منحنی کوزنتس
زیستمحیطی را ،برای ریسک تنوع زیستی در ایاالت متحده و براساس رویکرد
اقتصادسنجی فضایی ،به انجام رساندند .آنها از شاخص  2MODEXاستفاده کردند که
برای ارزیابی ریسک تنوع زیستی ملی به کار میرود .این مطالعات حاکی از وجود
خودهمبستگی فضایی ،بهویژه از نظر آثار همجواری درآمد روی انتشار دیاکسیدکربن
در سطح ملی بودند .ژائو و همکاران )3600( 0نیز ،اثر تولید سرانۀ استانی بر روی
شدت دیاکسیدکربن را ،در  26استان چین ،در دورۀ  3606-0990و به روش
اقتصادسنجی فضایی پانلی تجمعی ،بررسی کردند .اما بهعنوان رویکردی میانکشوری،
مدیسون )3660( 1با استفاده از سه مدل فضایی SLX 1 ،SLM0و  SEM 1به تحلیل
انتشار چندین آالیندۀ متعدد پرداخت .او فرض را بر این گذاشت که سرانۀ انتشار
آالیندهها در کشورها ،از کشورهای همجوار آنها اثر میپذیرد .او به این نتیجه رسید
که سرانۀ انتشار دیاکسیدسولفور در یک کشور ،از سرانۀ انتشار در کشورهای همجوار،
بهشدت تأثیر میگیرد .سادورسکی )3602( 9نیز ،رابطۀ بین شدت انرژی و وفور ثروت
با آلودگی را ،در میان  00کشور نوظهور و برای دورۀ  3660 -0910بررسی کرد.

1. Rupsingha et al
2. Tevie et al
 .2شاخص  MODEXبرای سنجش ریسک تنوع زیستی به کار میرود و بر اساس شاخص ملی ارزیابی تنوع
زیستی ،طراحی شده است .این شاخص ،فعالیتهای انسانی و ابزارهای حفظ محیطزیست را نیز به حساب
میآورد.
4. Zhao et al
5. Maddison
6. Spatial Lag Model
7. Spatial Lag of X
8. Spatial Error Model
9. Sadorsky

10. Hosseini and Kaneko
1. Balado- Naves et al
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حسینی و کانکو )3602( 0روی فرضیۀ کوزنتس زیستمحیطی برای شدت
دیاکسیدکربن و سرریز فضایی کیفیت محیطزیست ،در  039کشور درحالتوسعه و
توسعهیافته متمرکز شدند و مطالعۀ خود را ،براساس روش اقتصادسنجی فضایی پانلی،
به روش رگرسیونهای بهظاهر نامرتبط و براساس ماتریس وزنی نهادی ،به انجام
رساندند.
درهمینراستا ،مطالعۀ باالدو -ناوِس و همکاران )3601( 3از جدیدترین مطالعات دربارۀ
آلودگی هوا ،براساس رویکرد اقتصادسنجی فضایی است .اثر همجواری کشورها را بر
روی انتشار گاز دیاکسید کربن بررسی کردند .آنها  012کشور جهان را در دورۀ
 3600 -0996مورد مطالعه قرار دادند تا نقش مصرف انرژی تجدیدپذیر ،سهم بخش
خدمات در  ،GDPشدت انرژی و درآمدواقعی سرانه در میزان انتشار سرانۀ  CO2را
تجزیه و تحلیل کنند .آنها برای هفت مجموعه از کشورها ،دو دسته مدل استاندارد و
فضایی پانل را بهکار گرفتند .اگرچه این مطالعات ،بهطور عمده ،روی منحنی کوزنتس
زیستمحیطی متمرکز بودهاند ،اما ساختار تصریح مدل آنها ،به ویژه در مطالعۀ باالدو-
ناوس و همکاران ( ،)3601عواملی از قبیل شدت انرژی ،درآمد سرانه و مصرف انرژی
تجدیدپذیر را لحاظ کرده است.
مطالعات داخلی ،مبتنی بر روش اقتصادسنجی فضایی ،برای بررسی کیفیت
محیطزیست نیز ،روی منحنی کوزنتس زیستمحیطی تمرکز دارند .میرشجاعیان
حسینی و رهبر ( )0296فرضیۀ زیستمحیطی کوزنتس را برای دیاکسیدکربن و
دیگر ذرات معلق در کشورهای آسیایی و برای دورۀ  ،3661-0999براساس مدل
خودرگرسیون فضایی و خطای فضایی بررسی کردند .نتایج مطالعۀ آنها ،دال بر تأیید
اثر سرریز فضایی آالیندههای دیاکسیدکربن و ذرات معلق در  21کشور منتخب
آسیایی بود .در مطالعۀ دیگری ،محمدزاده و همکاران ( ،)0290فرضیۀ کوزنتس
زیستمحیطی را برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ( )MENAبرای دورۀ
 3669-0996آزمون کردند .نتایج مطالعۀ آنها ،ضمن تأیید فرضیۀ  ،EKCآثار سرریز
مجاورتی مثبت آلودگی برای کشورها را تأیید کرد .شهبازی و همکاران ( )0290نیز،
عوامل مؤثر در انتشار آلودگی هوا را ،بر اساس رویکرد دوربین فضایی و برای کشورهای
حوزۀ دریای خزر ،ارزیابی کردند .آنها  00کشور حوزۀ دریای خزر را برای بررسی اثرات
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سرریز فضایی آلودگی و تکنولوژی و در طی دورۀ  0993تا  3606بررسی کردند و با
استفاده از مدل دوربین فضایی ( ،)SDMنشان دادند که درجۀ شهرنشینی و شدت
انرژی در انتشار سرانۀ دیاکسیدکربن ،اثر مثبت و معناداری دارد .محمودی اصل و
همکاران ( )0291در بررسی رابطۀ بین مصرف انرژی و انتشار دیاکسیدکربن در
کشورهای عضو اوپک ،روی اقتصادسنجی فضایی ،متمرکز شدند .آنها دورۀ زمانی
 3601-0991را مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که مصرف انرژی ،با انتشار
دیاکسیدکربن ،رابطۀ مستقیم و معناداری دارد و نبود تکنولوژی پیشرفته ،مسبب
شدت باالی انرژی در این کشورهاست که آالیندگی را افزایش میدهد.
نمودار  ،0مبانی نظری تحقیق را ،براساس جمعبندی از مطالعات نظری و تجربی،
نشان میدهد .برایناساس ،عملکرد زیستمحیطی ،بهمثابه متغیر وابسته ،و متغیرهای
رشد شهرنشینی ،رشد اقتصادی ،توسعۀ مالی ،درجۀ بازبودگی ،مصرف انرژی
تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر ،رشد جمعیت و شدت مصرف انرژی ،بهمثابه متغیرهای
توضیحی ،در نظر گرفته میشوند که اثر انتظاری آنها ،بر روی متغیر وابسته ،با عالمت
 +و – نشان داده شده است .مطالعات اولیۀ اقتصاددانان کالسیک بدبین ،دربارۀ نسبت
جمعیت و منابع (بهخصوص منابع طبیعی) ،دال بر این بود که همراه با افزایش
جمعیت ،فرسایش منابع رو به فزونی میگذارد و ازاینروی ،متغیر جمعیت ،بهعنوان
یکی از متغیرهای توضیحی اصلی ،در نظر گرفته شد .افزون بر این ،شهرنشینی و رشد
جمعیت شهرنشین ،به معنای تقاضای بیشتر برای حملونقل و ترافیک شهری است
که از مجرای افزایش تولید آالیندهها ،روی عملکرد محیطزیست ،کارگر میافتد و به
این اعتبار ،بهعنوان متغیر توضیحی دیگر در مدل ،لحاظ میشود .اما همراه با توسعۀ
انسانی ،افراد به اهمیت منابع محیطزیست و برداشت پایدار از آنها پی میبرند و به
این دلیل ،انتظار میرود که همراه با توسعۀ انسانی ،توجه به محیطزیست و حفظ آن،
بیشتر شود و بههمیندلیل ،بهعنوان متغیر توضیحی دیگری در نظر گرفته میشود.
بههمینترتیب ،شدت مصرف انرژی و افزایش مصرف انرژی نیز میتواند عملکرد
محیطزیست را ،بهصورت منفی ،تحتتأثیر قرار دهد و این امر در مطالعات تجربی،
نشان داده شد .رشد اقتصادی نیز ،براساس رویکرد منحنی کوزنتس زیستمحیطی،
بهخصوص در کشورهای روبهتوسعه ،متغیری اثرگذار است .درجۀ بازبودگی نیز ،از

نمودار  :1مبانی نظری براساس مطالعات نظری و تجربی

مأخذ :جمعبندی محقق از مطالعات نظری و تجربی

مدل تحقیق
برای تجزیه و تحلیل اطالعات دراین تحقیق ،از رویکرد مدل پانل پویای فضایی
استفاده میشود تا اثرات همجواری کشورهای منتخب ،بر روی دیگر ،به حساب آید.
اقتصادسنجی فضایی ،روی وابستگی میان مشاهدات مکانی متمرکز میشود و برای
توصیف ترتیبات فضایی واحدهای جغرافیایی نمونه ،ماتریس وزنهای فضایی را به کار
میبرد .برای آزمون اثرات فضایی و وابستگی فضایی ،بین کشورهای منتخب ،از آزمون
موران استفاده میشود:

در معادله موران  nتعداد کشورها yi ،و  yjمقدار متغیر  iو  y ،jمیانگین متغیرو W

ضریب همسایگی دو منطقه است .ضریب موران ،اغلب بین  -0و  +0قرار دارد؛ هرچند
ممکن است در حالتهای حدی ،خارج از این بازه قرار گیرد .اگر ضریب موران به
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طریق افزایش حملونقل ،روی محیطزیست اثر میگذارد و توسعۀ مالی ،بهواسطۀ
کاهش فقر ،میتواند عاملی در کاهش آسیب و برداشت ناپایدار از محیطزیست باشد.
این متغیرها در زمرۀ پُرتکرارترین و مؤثرترین متغیرها در مطالعات تجربی بودهاند و
ازاینروی ،برای احتساب عوامل مؤثر و اثرگذاری فضایی احتمالی آنها ،در مدل وارد
شدهاند.
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مقدار  +0نزدیک شود خودهمبستگی فضایی مثبت 0وجود دارد و توزیع بهصورت
خوشهای 3است .اگر به  -0نزدیک شود ،خودهمبستگی فضایی منفی 2داریم و توزیع
1
بهصورت یکنواخت( 0شطرنجی)است و اگر صفر باشد ،خودهمبستگی فضایی نداریم
و توزیع ،تصادفی 0است .در این مقاله ،ماتریس وزنهای فضایی براساس رابطۀ تجاری
بین کشورهای منتخب و فرمول زیر ،محاسبه شد:
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در رابطۀ باال :Exportij,t ،میزان صادرات بین دوکشور  iو jدر طول دورۀ  tو
 :Imporij,tمیزان واردات بین دوکشور  iو jدر طول دورۀ  tرا نشان میدهند.
ازاینروی ،مدل تحقیق براساس معادلۀ شمارۀ  ،0تصریح میشود.
معادلۀ .1
𝑙𝑛𝐸𝑃𝐼𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛾𝑡 + 𝛽𝑝𝑜𝑝 𝑙𝑛𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽𝑔𝑑𝑝 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 +
𝛽𝑒𝑜𝑑 𝑙𝑛𝐸𝑂𝐷𝑖𝑡 + 𝛽𝑒𝑖 𝑙𝑛𝐸𝐼𝑖𝑡 + 𝛽𝑢𝑟𝑏 𝑙𝑛𝑈𝑅𝐵𝑖𝑡 + 𝛽𝑙𝑜𝑔𝑟 𝑙𝑛𝐿𝑂𝐺𝑅𝑖𝑡 +
𝑁∑ 𝛽𝑝𝑠𝑖 𝑙𝑛𝑃𝑆𝐼𝑖𝑡 + 𝛽𝐵𝑈𝐷 𝑙𝑛𝐵𝑈𝐷𝑖𝑡 + 𝜃1
𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 𝑙𝑛𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 +
𝑁
𝑁
𝜃2 ∑𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝜃3 ∑𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 𝑙𝑛𝐸𝑂𝐷𝑖𝑡 +
𝑁
𝑁∑ 𝜃4
𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 𝑙𝑛𝐸𝐼𝑖𝑡 + 𝜃5 ∑𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 𝑈𝑅𝐵𝑖𝑡 +
𝑁
𝑁∑ 𝜃6
𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 𝑙𝑛𝐿𝑂𝐺𝑅𝑖𝑡 + 𝜃7 ∑𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 𝑙𝑛𝑃𝑆𝐼𝑖𝑡 +
𝑁∑ 𝜃8
𝑡𝑖𝜀 𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 𝐵𝑈𝐷𝑖𝑡 +
𝑁∑ 𝜆 = 𝑡𝑖𝜀
𝑡𝑖𝑣 𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 𝜀𝑖𝑡 +
معادله باال از سه بخش تشکیل شده است :دربخش اول ،قالب معمول معادالت
لگاریتمی دوطرفه به چشم میخورد که ،براساس جدول بخش دادهها و نتایج ،به
𝑁∑
معرفی آنها خواهیم پرداخت .بخش دوم ،جمالت جبری جمع گسسته 𝑗𝑖𝑤 𝑗=1
در معادله ،آثار تعاملی برونزای مربوط به متغیر توضیحی  jکشور همجوار کشور  iرا
1. Positive Autocorrelation
2. Clustered
3. Negative Autocorrelation
4. Uniform/Dispersed
5. No Autocorrelation
6. Random

دادهها و نتایج آماری
با توجه به ساختار معادلۀ  ،0متغیرها عبارتند از:
نوع

اقتصادی/

عالمت

متغیر

غیراقتصادی

اختصاری

وابسته

غیراقتصادی

EPI

شاخص عملکرد
محیطزیست

مستقل

غیراقتصادی

POP

رشد جمعیت

data.worldbank.org

مستقل

اقتصادی

GDP

نرخ رشد
تولیدناخالص
داخلی سرانه

data.worldbank.org

مستقل

اقتصادی

EOD

درجه باز بودن
اقتصاد

data.worldbank.org

مستقل

غیراقتصادی

EI

شدت انرژی

شاخص  KAYA0بر
اساس محاسبات آژانس
بینالمللی انرژی

مستقل

غیراقتصادی

URB

درصد
شهرنشینی

data.worldbank.org

مستقل

اقتصادی

LOGR

توسعۀ مالی

data.worldbank.org

مستقل

غیراقتصادی

BUD

شاخص
دموکراسی

data.worldbank.org

مستقل

غیراقتصادی

PS

شاخص توسعۀ
سرمایۀ انسانی

data.worldbank.org

توضیح

منبع
دانشگاه ییل
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𝑁∑ آثار تعاملی برونزای میان شدت انرژی
میسنجد .برای نمونه𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 𝑙𝑛𝐸𝐼𝑖𝑡 ،
تمامی  jکشور همجوار کشور  iرا اندازه میگیرد .ضرایب 𝑝𝜃 نیز ،به سنجش آثار
سرریز متغیرهای دارای وقفۀ فضایی  pاختصاص دارد .در بخش سوم نیز،
𝑁∑ آثار تعاملی میان جمالت اخالل مشاهدات متفاوت را میسنجد𝜆 .
𝑡𝑖𝜀 𝑗𝑖𝑤 𝑗=1
نیز ،نشانگر شدت وابستگی بین جمالت خطاست.
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1. https://webstore.iea.org/co2-emissions-from-fuel-combustion-2019-highlights.
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شاخص  EPIیا عملکرد محیطزیست ،توسط دانشگاه ییل ،سنجیده و گزارش میشود.
این شاخص ،وضعیت سالمت زیستمحیطی ،کیفیت هوا ،تخلیۀ فاضالب و آب
آشامیدنی ،مدیریت انتشار فلزات سنگین ،مدیریت فضوالت ،سرزندگی زیستبوم،
تنوع زیستی و زیستگاهها ،خدمات زیستبوم ،شیالت ،کنترل تغییرات اقلیمی،
مدیریت انتشار آالیندهها ،کشاورزی کارآمد و مدیریت منابع آب را میسنجد .ایران
در این زمینه ،رتبۀ  01را داراست0.
جامعۀ آماری ،شامل هشت کشورحوزۀ خلیج فارس ،مشتمل بر کشور ایران ،امارات
متحدۀ عربی ،بحرین ،عراق ،عمان ،عربستان سعودی ،قطر و کویت است که دورۀ
زمانی  0991تا  3601را مورد بررسی قرار میدهد.
نخستین آزمون مهم در شناسایی ساختار پنلدیتا یا پول ،آزمون  Fلیمر است که پس
از تخمین مدل به روش اثرات ثابت مقطعی و زمانی ،انجام میپذیرد .نتیجۀ آزمون F
لیمر برای معادلۀ  0بدون اجزای فضایی آن (یعنی با وجود متغیرهای اصلی) به شرح
جدول  0است .آزمون  Fلیمر با این هدف انجام میپذیرد که مناسببودن رویکرد
پنلدیتا به دادهها مشخص شود .با توجه به مقدار احتمال کمتر از  6061برای آمارۀ
 Fلیمر ،دادهها از ساختار پنل برخوردارند .هرچند که در رویکرد اقتصادسنجی فضایی
از روش تخمین ( OLSمناسب دادههای مخزنی یا  )Pooledاستفاده نمیشود ،اما
انجام این آزمون ،برای شناسایی پنلبودن دادهها ،ضرورت داشت .نتیجۀ آزمون
هاسمن نیز ،در جدول 0نشان داده شده است .براساس مقدار احتمال آمارۀ خی ،3که
از مقدار  6061بزرگتر است ،مدل آثار تصادفی برای دادهها ،مناسبتر تشخیص داده
میشود.
جدول :1آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن
نوع آزمون

آماره

مقدار احتمال

آزمون  Fلیمر

1001

6

آزمون هاسمن (آماره خی)3

30023

606011

مأخذ :محاسبات نرمافزار STATA

اما برای تحلیل دادهها به روش اقتصادسنجی فضایی ،الزم است تا آزمونهای
تشخیصی دیگری نیز انجام گیرد .نخستین آزمون ،آزمون موران برای تشخیص نوع
1. www.epi.yale.edu/downloads/epi2020report20200911.pdf.

جدول  :2نتایج آزمون موران برای معادلۀ 1
آزمون موران

آمارۀ موران

مقدار احتمال

6039

6

مأخذ :محاسبات نرمافزار  /STATAخروجی در پیوست

آزمون والد ،آزمون دیگری است که نتایج آن ،برای تشخیص مناسبت رویکرد
خودرگرسیون فضایی یا دوربین فضایی بهکار میرود .البته ،در مدلهای فضایی
بهدنبال رفع خودهمبستگی فضایی نیستیم ،بلکه اگر وجود داشته باشند ،باید آنها را
در مدل لحاظ کرد و عارضه به حساب نمیآید .مقدار احتمال آمارۀ خی 3جدول ،2از
 6061کوچکتر است؛ یعنی از لحاظ آماری ،ضرایب متغیرها ،همراه با هم ،برابر با صفر
نیستند و ازاینروی ،فرضیۀ صفر این آزمون پذیرفته نمیشود .بنابراین ،مدل از نوع
خودرگرسیون فضایی نیست و مدل دوربین فضایی ،مناسبتر است.
جدول  :3نتایج آزمون والد برای معادله 1
آزمون والد

آمارۀ خی3

مقدار احتمال

091011

6
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در جدول ،0نتیجۀ آزمون مناسبت مدل خطای فضایی ،نشان داده میشود که
باتوجهبه مقدار احتمال کمتر از  6061آمارۀ خی ،3فرضیۀ صفر از نظر آماری پذیرفته
شده و مدل  SEMمناسب تشخیص داده میشود.
جدول  :4آزمون والد برای سنجش خطای فضایی برای معادله 1
آزمون خطای فضایی

آمارۀ خی3

مقدار احتمال

311001

6
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بررسی اثر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بر عملکرد محیطزیست  ...ریحانه گنجی ،رهرا عابدی ،عبدالرسول قاسمی و ...

خودهمبستگی فضایی بین دادهها است (جدول .)3نتایج آزمون موران در جدول ،3
دال بر این است که آمارۀ موران به عدد صفر نزدیک است و ازاینروی ،دادهها از توزیع
تصادفی برخوردارند .میتوان علت این نوع توزیع را در تأکید تحقیق بر مجاورت مبتنی
بر روابط تجاری متقابل میان کشورهای منتخب دانست .مقدار احتمال صفر برای
آمارۀ موران نیز ،نشان از تأیید آزمون موران در وابستگی فضایی از نوع توزیع تصادفی
دارد.
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آزمونهای پیشین ،مدل مناسب تخمین برای معادلۀ  0را بهصورت دوربین فضایی با
آثار تصادفی نشان دادند؛ اما واپسین معیار انتخاب مدل مناسب ،براساس مقدار آماره،
لگاریتم درستنمایی است که نتیجۀ آن ،برای چهار الگوی تخمینی ،SEM ،SDM
 SACو  ،SARدر جدول 1نشان داده شده است .منطق این چهار الگو در تصریح کلی
مدلهای پانل فضایی نمایان است:
𝐾∑ 𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝜏𝑦𝑖𝑡−1 + 𝜌 ∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 𝑦𝑗𝑡 +
𝑘=1 𝑥𝑖𝑡𝑘 𝛽𝑘 +
𝑛
𝐾
𝑡𝑖𝜎 ∑𝑘=1 ∑𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 𝑥𝑗𝑡𝑘 𝜃𝑘 + 𝜇𝑖 + 𝛾𝑡 +
𝑇 ; 𝑡 = 1. … .
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𝑛 𝑖 = 1. … .

;

𝑡𝑖𝜖 𝜎𝑖𝑡 = 𝜆 ∑𝑛𝑗=1 𝑚𝑖𝑗 𝜎𝑖𝑡 +

اگر θ = 0باشد ،مدل خودرگسیونی با اجزای اخالل خودرگسیونی ()SAC

مناسب است.


اگر θ = 0و 𝜆 = 0باشد ،مدل دوربن فضایی ( )SDMمناسب است.



اگر θ = 0و ρ = 0باشد ،مدل خطای فضایی ( )SEMمناسب است.
اگرρ = 0،θ = 0و 𝑖𝜑  𝜇𝑖 = ∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 𝜇𝑖 +باشد  ،مدل آثار


تصادفی پانل فضایی تعمیمیافته ( )GSPREمناسب است.

طبق نتایج تخمینها در جدول ،1الگوی دوربین فضایی ،در مقایسه با  2الگوی دیگر،
دارای باالترین مقدار راستنمایی ( )390009است.
جدول :5نتایج تخمین معادلۀ  1به  4روش پنلدیتای فضایی
الگوی تخمین
متغیرها

SEM

SDM

SAR

مقدار
ضریب

احتمال

مقدار
ضریب

احتمال

SAC
مقدار
ضریب

مقدار
ضریب

احتمال

احتمال

60211
60692

logr

60661

60119

-60010

60620

-60262

60010

-60629

eod

6061

60000

60010

60661

-60631

60101

-60619

ei

-6000

6060

-60090

60600

-60310

60660

-60603

6011

gdpr

6003

60319

60633

60192

-60019

60602

60019

60692

pop

-606603

60910

60039

60692

60300

60663

-60010

60060

urb

-60900

6

-60261

60011

-60131

60091

-0022

60660

bud

60600

6010

6001

60610

6061

60000

-60661

60932

ps

0000

6

3012

6

20039

6

3011

6

w*logr

60262

60663

w*eod

-60390

60603

الگوی تخمین
SDM

متغیرها

SEM

w*ei

60690

60001

w*gdpr

-6000

60010

w*pop

-60320

60601

w*urb

-10261

6

w*bud

60211

60011

w*ps

0091

6

LogL

390009

6

3220610

احتمال

603

322011

احتمال

60190

مقدار
ضریب

316011

احتمال

60193
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عالوهبراین ،مقدار احتمال مربوط به حداکثر راستنمایی  0روش تخمین ،در جدول
 ،1نشان میدهد که فقط مدل دوربن فضایی تصادفی ،مناسب است (احتمال کمتر از
 )6061و ازاینروی ،برازش بهتری دارد .مقدار  R2این تخمین ،برابر با  10درصد است؛
بهعبارتدیگر ،متغیرهای توضیحی 10 ،درصد از تغییرات متغیر وابسته یا عملکرد
محیطزیست را توضیح میدهند؛ درحالیکه همین مقدار برای رویکرد  SARبرابر با
 10درصد ،برای رویکرد  SEMبرابر با  11درصد و برای رویکرد  SACبرابر با 10
درصد است که برتری رویکرد  SDMو برازش بهتر تخمین با این مدل را نشان میدهد.
جدول ،0نتایج تخمین معادلۀ  0به روش دوربین فضایی با آثار تصادفی را منعکس
میسازد .طبق جدول ،ضرایب مربوط به شدت انرژی ،جمعیت ،شهرنشینی ،دمکراسی،
اثرفضایی توسعۀ مالی ،اثرفضایی تولیدناخالصداخلی ،اثرفضایی شهرنشینی ،اثرفضایی
توسعۀ انسانی و اثرفضایی دمکراسی ،دارای ضرایب معناداری هستند چون مقدار
احتمال ضرایب آنها کوچکتر از  6061است.
جدول :6نتایج تخمین معادلۀ  1به  4روش دوربین فضایی با آثار تصادفی
مقدار ضریب

احتمال

logr

توسعۀ مالی

60600

60230

eod

درجۀبازبودگی اقتصاد

60602

60320

ei

شدت انرژی

-60002

60662

gdpr

تولیدناخالصداخلی

-60610

60200

pop

جمعیت

60613

60600

urb

شهرنشینی

-60191

6
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مقدار
ضریب

احتمال

مقدار
ضریب

SAR
مقدار
ضریب

SAC
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مقدار ضریب

احتمال

bud

توسعۀ سرمایۀ انسانی

60610

60203

ps

دمکراسی

1060

6

w*logr

اثرفضایی توسعۀ مالی

6022

60662

w*eod

اثرفضایی بازبودگی اقتصاد

-60000

60091

w*ei

اثرفضایی شدت انرژی

-60610

60103

w*gdpr

اثرفضایی تولیدناخالصداخلی

-60011

60601

w*pop

اثرفضایی جمعیت

-6060

60020

w*urb

اثرفضایی شهرنشینی

-10011

6

w*bud

اثرفضایی توسعۀ انسانی

60199

60603

w*ps

اثرفضایی دمکراسی

06000

6
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گذشته از معناداری ضرایب ،نکات دیگری نیز از جدول  0استنباط میشود :هرچند
که تصریح معادله و چیدمان مختلفی از متغیرهای توضیحی در کنار یکدیگر ،میتواند
روی ضرایب اثرگذار باشد ،اما در چارچوب همین تصریح ،از میان متغیرهای توضیحی
منجر به بهبود عملکرد محیطزیست ،شاخص دمکراسی ،بیشترین اثر و از میان
متغیرهای توضیحی منجر به تضعیف عملکرد محیطزیست ،شاخص شهرنشینی،
بیشترین اثر را نشان میدهد .از نظر آثار فضایی نیز ،شاخص دمکراسی ،بیشترین اثر
مثبت را دارد و بیشترین اثر منفی مربوط به سرریز اثر شهرنشینی است .یعنی اگر
شهرنشینی ،در یکی از کشورهای همجوار ،به اندازۀ  0درصد افزایش پیدا کند ،اثر
سرریز فضایی آن باعث میشود تا عملکرد محیطزیست در دیگر کشورهای همجوار،
به اندازه  1درصد تضعیف شود .براساس مدلهای جاذبه در اقتصاد حملونقل ،افزایش
جمعیت یکی از مؤلفههای افزایش دادوستد اقتصادی میان دو کشور است و ازاینروی ،افزایش
شهرنشینی ،به همراه تقاضای بیشتر شهرنشینان برای کاالهای صنعتی ،به معنای افزایش
مبادالت تجاری در این زمینه و حتی خود حملونقل است که از مجاری مؤثر بر کیفیت
محیطزیست هستند .اثر مثبت همجواری دمکراسی را نیز ،میتوان بهواسطه افزایش
پاسخگوسازی دولتها ،در عصر حساسیت شهروندان به محیطزیست ،بررسی کرد که میتواند
موضوعی برای تحقیقات آینده باشد.
اثر مثبت شاخص دمکراسی در مطالعات تجربی نیز نشان داده شده بود .در این مقاله ،شاخص
دمکراسی براساس حکمرانی خوب ،لحاظ شد و از این روی ،پیام تأیید اثر مثبت آن روی

نتیجهگیری
تجزیه و تحلیل دادهها به روش پنلدیتای فضایی ،نتایج زیر را به همراه داشت:
 نوع توزیع دادهها از نظر فضایی ،بهصورت تصادفی است و خودهمبستگی فضاییمشاهده نمیشود.
 از میان عوامل غیراقتصادی ،نقش منفی شهرنشینی در تضعیف عملکرد محیطزیست(ضریب منفی) از نظر آماری (مقدار احتمال کمتر از  )6061تأیید میشود .این نتیجه،
اثر عوامل فرهنگی-اجتماعی را ،بهطور برجسته ،نشان میدهد؛ چون افزایش میزان
شهرنشینی ،به معنای افزایش استفاده از وسایل نقلیه و افزایش ترافیک و ازدحام است
که با افزایش رفتوآمدهای غیرضروری ،از مجرای افزایش انتشار آالیندهها ،عملکرد
محیطزیست را تضعیف میکند .اما در فاصلۀ اطمینان  91درصد ،ضریب اثرگذاری
جمعیت ،تأیید نمیشود (مقدار احتمال بزرگتر از )6060؛ به دیگرسخن ،نقش
شهرنشینی و فرهنگ شهری در کاهش کیفیت محیطزیست و تضعیف عملکرد آن،
بیشتر است.
اما نقش توسعۀ سرمایۀ انسانی نیز ،از نظر آماری تأیید نمیشود؛ باوجوداین ،ضریب
شاخص دمکراسی از نظر آماری ،مورد تأیید است و بیشترین میزان اثرگذاری در میان
ضرایب ،به این شاخص تعلق دارد .بهعبارتدیگر ،چون دو طرف رابطه لگاریتمی است،
هر یکدرصد افزایش میزان دمکراسی ،عملکرد محیطزیست را به میزان  1060درصد
بهبود میبخشد.
 از میان عوامل اقتصادی ،اثر منفی شدت انرژی نیز ،روی عملکرد محیطزیست ازنظر آماری (مقدار احتمال کوچکتر از  )6061تأیید میشود .اما اثر مربوط به توسعۀ
مالی ،درجۀ بازبودگی اقتصاد و تولیدناخالصداخلی ،از نظر آماری تأیید نمیشود.

بررسی اثر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بر عملکرد محیطزیست  ...ریحانه گنجی ،رهرا عابدی ،عبدالرسول قاسمی و ...

عملکرد محیطزیست ،این است که هرچه کیفیت حکمرانی در کشورهای منطقه بهتر شود،
آنگاه عملکرد محیطزیست آنها نیز ،بهبود خواهد یافت.
نکتۀ مهم دیگر ،تأیید معناداری اثر فضایی توسعۀ انسانی است؛ بهعبارتدیگر ،هرچه شاخص
توسعۀ انسانی یکی از کشورهای منتخب بهتر شود ،آنگاه عملکرد محیطزیست در کشورهای
دیگر منطقه نیز ،بهبود پیدا میکند .بنابراین ،توسعه انسانی از عواملی است که هم عملکرد
محیطزیست یک کشور را بهتر میکند و هم عملکرد محیطزیستی کشورهای همجوار (یا
دارای ارتباط همجواری اقتصادی) را بهبود میدهد.
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 از نظر آثار فضایی ،ضرایب مربوط به اثر فضایی یا آثار غیرمستقیم متغیرهایتوضیحی در یک مکان ،روی متغیر وابستۀ مکان دیگر ،برای متغیرهای توسعۀ مالی،
تولیدناخالصداخلی ،شهرنشینی ،توسعۀ سرمایۀ انسانی و دمکراسی ،ضرایب از نظر
آماری معنادارند و اثرگذاری فضایی آنها روی عملکرد محیطزیست ،تأیید میشود.
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 بهعنوان یکی از متغیرهای کلیدی ،جمعیت ،هم از نظر غیرمکانی و هم از نظر مکانییا جغرافیایی ،روی کیفیت محیطزیست مؤثر است و الزم است تا سیاستهای
جمعیتی با مالحظۀ اثر منفی افزایش جمعیت روی عملکرد محیطزیست ،طراحی
شوند.
درمجموع ،تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهد که نهتنها عوامل اقتصادی و
غیراقتصادی روی عملکرد محیطزیست کشورهای حوزه خلیجفارس اثر میگذارند،
بلکه اثرفضایی آنها ،بهصورت غیرمستقیم نیز ،کشورهای منطقه را تحتتأثیر قرار
میدهد.

...  عبدالرسول قاسمی و، رهرا عابدی، ریحانه گنجی ...بررسی اثر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بر عملکرد محیطزیست
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