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  چکیده
 ياهـ  نهیفراهم آوردن زمتنها توان گفت که  می ،پایدار با توجه به مطرح شدن مفهوم توسعه

 عمـ اوج یگتفای هعسوت شجنس ياه هفلؤم هک شزومآ و تشادهب حطس شیازفا و يداصتقا دشر
ـ   هژیو هجوت اتسار نیا رد .دشاب رادیاپ هعسوت هب ندیسر يارب یهار دناوت یمن ،دنتسه  داصـ تقا هب
                                                                       .تسا رادروخرب یصاخ تیمها زا تسیز طیحم زا تظافح اب هارمه

خـود  رشد اقتصـادي  ، اغلب کشورها به منظور افزایش سطح توسعه (شاخص توسعه انسانی)
ی هـوا از نـوع انتشـار گازهـاي     آلودگ لذا این امر در نهایت برند، باال می شدن یصنعتاز طریق  را

سـالمت  تواند بر شرایط زیست محیطـی و   می این مسئلهکه  همراه خواهد داشت را بهاي  هگلخان
بـراي سـنجش   اي  هکه مولفـ ، افراد جامعه اثرات منفی داشته باشد و در نهایت بر امید به زندگی

  . اثر منفی بر جاي گذارد، است سطح سالمت جامعه و یکی از اجزاء مهم شاخص توسعه انسانی
از اینرو در این مقاله تالش شده با توجه به سهم امید به زندگی در سنجش شاخص توسـعه  

آلودگی زیست محیطی بر شاخص توسعه انسانی در سه گروه از کشورها با سـطوح   تأثیر، نیانسا
 اسـتفاده از روش داده  بـا  مختلف توسعه یافتگی به صورت غیرمستقیم از طریق امید به زنـدگی 

نتایج بیانگر آن است که هـر چـه   . قرار گیرد مورد بررسی 2000-2010 طی دوره زمانیتابلویی 
یابد اثر منفی آلودگی محیط زیسـت بـر امیـد بـه زنـدگی        یافتگی کشورها کاهشدرجه توسعه 

با توجه بـه همبسـتگی    .یابد می بیشتر کاهشامید به زندگی و با افزایش آلودگی  شود می بیشتر
2Co با افزایش آلودگی زیست محیطی انتشـار ، شاخص توسعه انسانی میان امید به زندگی و

 
و 

منفی آن بر امید به زندگی این نتیجه بـه رابطـه منفـی میـان شـاخص توسـعه انسـانی و         تأثیر
توان گفت هر چه درجـه توسـعه    می بیترت نیبدآلودگی زیست محیطی نیز قابل تعمیم است و 

میـزان بیشـتري    امید به زندگی بـه ، ستیز طیمح یآلودگ شیکشورها کمتر باشد با افزا یافتگی
      . بیشتر خواهد بود یشاخص توسعه انسانبدین ترتیب اثر منفی آلودگی بر یابد و  می کاهش

  JEL :O15, O44, Q56, C33, I15يبند هطبق

، امید به زنـدگی ، آلودگی محیط زیست، شاخص توسعه انسانی، توسعه انسانی :ها کلید واژه
                                   ییولبات ياه داده
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Abstract 

Attention to sustainability of developmental outcomes requires us to take into 
account the impact of growth on the environment.  The focus of many countries on 
achieving economic growth through industrialization leads to an increase in 
greenhouse gases. The resultant deterioration of air quality has a negative impact on 
environmental conditions and health of citizens. This can potentially lower life 
expectancy which if one of the important indicators of human development.  

This article analyzes the impact of environmental pollution on human 
development indices of three groups of countries with different degrees of human 
development, using the panel data on life expectancy for the period 2000 to 2010.  
We find that environmental pollution negatively impacts human development. We 
observe that the less developed a country is, the more it suffers from the negative 
effects of air pollution on human development  
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 مقدمه - 1

 يو ضـرور  یاز عوامـل اصـل   یکی يو مصرف انرژ یعیاز منابع طب يبهره بردار امروزه

و  يبه انرژ یوابستگ، تیرشد روزافزون جمع. شود می یتلق کشوردر هر  يتوسعه اقتصاد

 دح زا شیب هدافتسا نینچ مه و یلیسف ياه يانرژ ژهیبه و يبه تبع آن رشد مصرف انرژ

 هب يریذپان ناربج ياه تراسخ ،یناهج داصتقا یمئاد هعسوت ياتسار رد یعیبط عبانم زا

                                     .داد دهاوخ شهاک یتآ ياه لسن يارب ار یگدنز تیفیک و هدرک دراو تسیز طیحم

و جبران  شتریب شیبه رفاه و آسا یابیدست ، اي هتالش هرکشور و جامع که ییاز آنجا

، یاهـداف  نیبـه چنـ   دنیرسـ  مسلماً .بهتر و برتر است یزندگ یو به عبارت یعقب ماندگ

طـور   بـه  توسـعه  هـاي  ابعـاد و جنبـه   یاست که در آن بـه تمـام   داریپااي  هتوسع ازمندین

بحث انسان و منـابع  ، ابعاد مختلف توسعه انیاز م بیترت نیبد ،همزمان توجه شده باشد

هـدف اصـلی    دیدگاه،بر اساس این  است. افتی یلیبد یمنحصر به فرد و ب گاهیجا یانسان

انسان اي هو بهبود کیفیت زندگی مردم و پرورش قابلیتها  توسعه بهره رساندن به انسان

سـالم و  ، که برخورداري انسان از زندگی طوالنیاي هبه گون. باشد میو گسترش امکانات 

و انسان  بوده هدف نهایی توسعه، غنی و در جامعه مدنی دموکراتیک یاخالقی در محیط

                          .            )1385، هدف توسعه و در عین حال محور آن است (عظیمی

محـیط زیسـت موجـب     روزافـزون تخریـب  ، بـا وجـود پیشـرفت توسـعه انسـانی      اما

بـاالتر و   هايکـه در آمـد   یطیو در شـرا . شـود  مـی  خانوارهـا و جوامـع   یمحرومیت برخ

توسـعه حفـظ سـالمت     گرید دیکل یول ،توسعه است هايدیاز کل یکیبهتر  ايه يآور فن

ـ    مـی  کـه  باشد میافراد جامعه   هايدیـ و تهد هـا  نـده یم آالیو مسـتق  یتوانـد از اثـرات آن

 ،یستیز طیمح یکربن و آثار خارج دیاکس يهمچون انتشار د يتر و آهسته میمستقریغ

ي اخیر با رشد درآمد ملـی بـه عنـوان    ها هده طی 2Co انتشار و با وجود آنکه ریپذتأثیر

)HDI( یانسانه توسع شاخص يهااز محور یکی
1

ـ ،   یپیوند نزدیکی داشته اما اثرات مخرب

 ،گـذارد  مـی  يبر جا، همچون امید به زندگی، انسانی اي کلیدي توسعهرهمعیا ریرا بر سا

 دیـ بلکـه ام ، شـود  می ریمرگ و م رخن شیمنجر به افزا نه تنها ستیز طیمح بیتخر رایز

کـه   ییکشـورها ، امـروز  ايیـ در دن، نیبنابرا. دهد می کاهش زیرا ن اهدر کشور یبه زندگ

 شـتر یي بگـذار  هیسـرما  در زمینه دیبا، خود هستند یافتگیسطح توسعه  شیدرصدد افزا

 رشـد  رایـ تـالش کننـد ز   یانسان یزندگ یمنیو ا یسالمت ،ستیز طیي حفاظت از محابر

  

 

1- Human Development Index 
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پیش نیاز زندگی بهتر از منظـر   ،ستیز طیمح بیفسیلی و تخرصرف سوخت حاصل از م

1(جانسون تر توسعه انسانی نیست کلی
                                    ،2001(.                                                   

 هعسوت صخاش حطس ،یشزومآ ياه ساخت ریز شیدرآمد و به تبع آن افزا شیبا افزا

ـ آ اما دبای یم شیازفا یناسنا  ،يداصـ تقا دشـ ر زا هتـ فرگ تأشـ ن یطـ یحم تسـ یز یگدول

 هب دیما رب تدش هب و دهد یم رارق ریثأت تحت ار اه ناسنا یگدنز یفیک و یمک ياه هبنج

 صخاشـ  مهم ءازجا زا یکی و هعماج تمالس تیعضو يریگ هزادنا رد يرایعم هک( یگدنز

                                                                                                         .دراذگ یم رثا )تسا یناسنا هعسوت

و  ردیـ صـورت گ  یدر ساختار اقتصاد جهـان  يرییتغ، ياگر همراه با توسعه اقتصاد لذا

 ياهـ  يروآ نفـ  نیشـ ناج ،عبانـ م ظفاحـ  و رگـ  تظافح ،رگ شیالاپ ياه آور فن نیهم چن

 یناسـ نا هافر يدام ریغ ياه هبنج هکنآ نودب تروص نآ رد ،دنوش رب عبانم و  هدننک هدولآ

 يدام یگدنز رتالاب ياهدرادناتسا دناوت یم هتسویپ ،يداصتقا دشر ،دریگ رارق دیدهت دروم

                                                                                                                                           .دیامن نیمأت ار دشاب یم هعسوت یلصا فده هک ،اه ناسنا هافر و

 بـه شـمار   داریتوسعه پا یاز ارکان اصل یکی ستیز طیتوان گفت مح می بیترت نیبد

. آن وجود ندارد یبه مفهوم واقع یسالم امکان توسعه انسان طیو بدون داشتن مح دیآ می

گـذار  ثیرتأیط زیست بر شاخص توسعه انسانی موضوع که آیا کیفیت مح بررسی این، لذا

براي پذیرش مالك فعلی ارزیـابی رفـاه و کیفیـت     یتواند ابزاري مناسب می ،خیراست یا 

ي مناسـب زیسـت محیطـی    هـا  زندگی در کشورها یا اصالح آن از طریق لحاظ شـاخص 

  . باشد

 (HDI) یبر شاخص توسعه انسان ستیز طیمح یآلودگ تأثیر یبررس نکهیتوجه به ا با

جزء در ، مهم نیا یبه منظور بررس مقاله نیدر ا نرویبرخوردار است از ااي  هژیو تیاز اهم

 طـور  بـه ی را بر شاخص توسعه انسان یآلودگ تأثیرآمد و آموزش را ثابت در نظر گرفته و 

سه گروه از کشورهاي با توسـعه   ی دربه زندگ دیبر ام يگذار تأثیر قیاز طر میمستق ریغ

  . مینما می یبررس ،متوسط و پایین، یافتگی باال

مطالعات انجام شده در این زمینـه مـورد   ، بدین منظور پس از بررسی مباحث نظري

ارائـه نتـایج تخمـین    به و بررسی شده گیرد و در ادامه مدل مورد استفاده  می توجه قرار

 بخش پایانی این مطالعه را تشـکیل نیز ، يگیر هنتیجبندي و  جمع .شود می مدل پرداخته

  . دهد می
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 مبانی نظري -2
بـا  ، مبانی نظري و شاخص توسـعه انسـانی   ،مفاهیم بخش ضمن پرداختن به نیادر 

آلـودگی محـیط    ومبـانی نظـري رشـد و توسـعه     ، آننگاهی بر محیط زیست و آلودگی 

  . زیست مورد بررسی قرار گرفته است

 توسعهرویکردهاي  -  

توسـعه  ، به این سـو  1980سیر تحوالت در تعاریف توسعه بیانگر آن است که از دهه 

ي ملـی و  هـا  نظامناخالص ملی بلکه به معناي بازسازي  تولیداقتصادي نه به معناي رشد 

یعنی توسعه به . باشد می ها ملتو  ها گروه، للی براي آزاد نمودن انرژي نهایی افرادالم بین

انسان حمایت کرده و ارتقاء زنـدگی وي را از طریـق    جایگاه و مقاماز ، معناي صحیح آن

ایجاد شرایطی که درآن قواي روحی و جسمی او به وجه احسن در جهـت خیـر جامعـه    

  . دهد می هدف خود قرار ،تحقق یابد

الگوهاي توسـعه قـرار    کانون توجهپیش از آنکه مفهوم توسعه انسانی ، این فرآینددر 

. اصلی توسعه بـوده اسـت  اساسی و  فاهدای به زندگی بهتر همواره یکی از دستیاب، گیرد

نظران توسعه مطـرح   از اینرو رویکردهاي متعددي نیز در مجامع علمی و در میان صاحب

کـه در   ممکن نمایـد. در فرآیند توسعه کشورها  شده تا بتواند دستیابی به زندگی بهتر را

رویکرد توسعه  بهاقتصادي و رویکرد نیازهاي اساسی ذیل بعد از اشاره به دو رویکرد رفاه 

  .     )1385، (عظیمی خواهیم داشتانسانی نیز 

  رویکرد رفاه اقتصادي - 

دانست و شاخص آن را  می مصرف کاالها و خدمات را اساس زندگی بهتراین رویکرد 

تعیین کننده میزان مصرف  ،که درآمد واقعی ردو باور دا هکرد  معرفی "درآمد واقعی"نیز 

ایـن رویکـرد بـه نیازهـاي     ، شود می که مالحظهطور همان. افراد از کاالها و خدمات است

                                    .درادن یهجوت هعسوت دنیآرفرد یناسنا ياه روحی و معنوي و نیز پرورش ظرفیت

  رویکرد نیازهاي اساسی - 

مـادي یعنـی   حـداقل نیازهـاي مـادي و غیر    تـأمین این رویکرد زنـدگی بهتـر را در   

 ياهـ  این رویکرد نیز به گسـترش ظرفیـت  . ددان میاز حداقل کاال و خدمات اي  همجموع

 يددعتم ياهداقتنا اب .تسا هجوت یب هعسوت دنیآرف رد ناسنا )ینهذ( يدامریغ و يدام

 رد جیـ ار و رتـ رب درکیور تروص هب یناسنا هعسوت درکیور ،دش دراو درکیور ود نیا هب هک

                                .دش هتفریذپ یملع عماجم



     37   ...انسانیبر شاخص توسعه  اي اثر آلودگی زیست محیطی بررسی مقایسه
  

  رویکرد توسعه انسانی - 

ـ  دوخـ  تساوخ ساسا رب ناسنا ياه در این رویکرد بسط انتخاب  نتشـ اد يانـ عم هب

 ار نآ يرورض رصانع ،درکیور نیا حیضوت و نییبت رد دنچ ره ،دوش یم یقلت رتهب یگدنز

 ياهـ  لسـ ن لابـ ق رد تیلوئسم لکش رد يرادیاپ ،اه تصرف هب یسرتسد بلاق رد يربارب

 و ینوناکـ  هتـ کن اما ،دنا هتسناد یناسنا عبانم رد يراذگ هیامرس بلاق رد يرو هرهب و هدنیآ

 قافـ تا یگتفایـ  هعسـ وت طیارشـ  رد هک تسا یناسنا ياه باختنا طسب نامه نآ يروحم

                                                                                                                                           .دتفا یم

  

   مفهوم توسعه انسانی 

 بسـط  نـد یفرآ ،)UNDP( 1برنامه توسعه سازمان ملل فیبر اساس تعر یتوسعه انسان

ـ ا .اسـت  ینسانهاي ا تیظرف وها  انتخاب  کـرد یخـود را از رو  یشـالوده اصـل  ، کـرد یرو نی

هـاي   بداشـتن انتخـا   يفرد بـرا  کی ییتوانا"که عبارت است از  2اسنیآمارت يها تیقابل

همـۀ زنـدگی   ، وي درآمـد  از نظر. گرفته است "ربه سطح رفاه متناظ یابیمختلف و دست

ي کـرد  گیر هسرانه اندازتوان تنها با درآمد  نمی بنابراین پیشرفت انسانی را ،انسانی نیست

پـرورش و بسـط   ، بلکه الزمه دستیابی به زندگی بهتـر عـالوه بـر داشـتن درآمـد بـاالتر      

انسانی است که این نه تنها به درآمد بلکـه بـه عوامـل دیگـري      هاي استعدادها و ظرفیت

 بهداشت و مالحظات زیست محیطـی بسـتگی دارد  ، سواد، آموزش، مانند امید به زندگی

  .                         )2000، آناند(سن و 

نـه   انسان در مرکز الگوهاي توسـعه قـرار دارد و  ، کلی در مفهوم توسعه انسانی طور به

  .)1389، (صادقی شود می انسان مبدأ توسعه معرفی عبارتی بهدر حاشیه 

  

  نحوه محاسبه آن  شاخص توسعه انسانی و 
 مبنـاي  بـر  1990در سال شاخص توسعه انسانی به عنوان مقیاس جدیدي از توسعه 

و  معرفی شـد 3 اقتصاددان پاکستانی محبوب الحق و برنده جایزه نوبل آمارتیاسن نظریات

5استاد دانشگاه ییل و دساي4 با همکاري گوستا و رانیس
لنـدن   اسـتاد مدرسـه اقتصـاد    

  

 

1- United National Development Program  
2- Amartya Sen 
3- Mahbub-UL Hag 
4- Gustav Ranis 
5- Desai 
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مورد استفاده  (UNDP) برنامه توسعه سازمان مللاز همان زمان توسط و  بسط داده شد

این شاخص مبتنی بر این ایده اساسی اسـت کـه الزمـۀ دسـتیابی بـه      . ه استگرفت قرار

هـاي   تپـرورش و بسـط اسـتعدادها و ظرفیـ    ، زندگی بهتر عالوه بر داشتن درآمد بـاالتر 

 روندانشـه ي متوسـط دسـتیابی   یـر گ هشاخص توسعه انسانی در صدد انداز. انسانی است

 دانـش ، زندگی طوالنی توأم با سالمتییعنی سه بعد اساسی توسعه انسانی  بهیک کشور 

1(آناند و سن است (رفاه اقتصادي) استاندارد شایسته زندگی و
      ،2000(.  

2از امید به زندگی در بدو تولد در محاسبه این شاخص
، به عنوان نمایندة طول عمـر  

و نسـبت   3دو شاخص نسبت بـا سـوادي بزرگسـاالن    به منظور محاسبه شاخص دانش از

4دوم و سوم تحصـیلی ، ناخالص ثبت نام در سطوح اول
و بـراي محاسـبه شـاخص رفـاه      

5اقتصادي از برابري قدرت خرید تولید ناخالص داخلی سرانه
(گـزارش   شـود  مـی  استفاده 

UNDP ،2000(.  

، امید به زنـدگی متشکل از سه زیرشاخص یعنی ، شاخص مذکور خود 2010تا سال 

که معیار محاسبه این شاخص بـه صـورت میـانگین سـه      بودسطح سواد و درآمد سرانه 

  .)UNDP ،2000به صورت ذیل بود (گزارش زیرشاخص 

 شاخص امید به زندگی) + شاخص آموزش + GDP(شاخص   
3

1
 = HDI  

یـا   8/0بـاال (معـادل   به سه گروه با توسـعه انسـانی    HDIکشورها بر اساس شاخص 

 )5/0(کمتر از  توسعه انسانی پایین و )799/0 تا 5/0 (بین توسعه انسانی متوسط، )باالتر

 . ندشد می بندي تقسیم

حـال حاضـر شـاخص     درو  نمودهنحوه محاسبه این شاخص تغییر  2010اما از سال 

در هنگـام   یبـه زنـدگ   دیـ شاخص ام چهاراست و از  یبیشاخص ترک کی یتوسعه انسان

 لیتحصـ  يهـا  سـال به تعداد  دیو ام لیتحص يها سالتعداد  نیانگیم، درآمد سرانه، تولد

 لیو آمـوزش را تشـک   یسـطح زنـدگ  ، سـالمت  يارهـا یمع بیکه به ترت شود می لیتشک

  .(همان منبع) دهند می

ي کشورها براساس درجه توسـعه یـافتگی در سـه سـطح     بند هروش فوق نیز دست در

اطالعات  ،)3(و  )2(، )1ول (ادر جد. گیرد می صورت متوسط و پایین، باالتوسعه یافتگی 
  

 

1- Anand&Sen 
2- Life Expectancy at Birth 
3- Adult literacy Ratio  
4- Gross Enrolment Ratio toPrimary, Secondary and Tertiary 
5- Purchasing Power Parity Gross Domestic Product Per Capita 
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کشـور منتخـب    10ن در آمربوط به شاخص توسعه انسانی سه گروه از کشورها و اجـزاء  

  . در این گروه آورده شده است

 
  )2010سال ( شاخص توسعه انسانی در کشورهاي با درجه توسعه یافتگی باال -1جدول 

درآمد سرانه 

  ناخالص ملی

ي ها سالانتظار 

  تحصیل

ي ها سالمیانگین 

  تحصیل

امید به زندگی 

  در بدو تولد
HDI کشورها  

 نروژ  0.938 81.0 12.6 17.3 58810

  استرالیا  0.937  81.9  12.0  20.5  38692

 آمریکا 0.902 79.6 12.4 15.7 47094

 سوئد 0.885 81.3 11.6 15.6 36936

 آلمان 0.885 80.2 12.2 15.6 35308

 ژاپن 0.884 83.2 11.5 15.1 34692

 فرانسه 0.872 81.6 10.4 16.1 34341

 دانمارك 0.866 78.7 10.3 16.9 36404

  اسپانیا 0.863 81.3 10.4 16.4 29661

  انگلیس 0.849 79.8 9.5 15.9 35087

  UNDP Report 2011 منبع:

  

  )2010سال ( یافتگی متوسط شاخص توسعه انسانی در کشورهاي با درجه توسعه -2جدول 

درآمد سرانه 

  ناخالص ملی

ي ها سالانتظار 

  تحصیل

ي ها سالمیانگین 

  تحصیل

امید به زندگی 

  در بدو تولد
HDI کشورها  

 آرژانتین  0.775 75.7 9.3 15.5 14603

 رومانی 0.767 73.2 10.6 14.8 12844

 مالزي 0.744 74.7 9.5 12.5 13977

 روسیه 0.719 67.2 8.8 14.1 15258

 ایران 0.702 71.9 7.2 14.0 11764

 برزیل 0.699 72.9 7.2 13.8 10607

 ترکیه 0.679 72.2 6.5 11.8 13359

  چین 0.663 73.5 7.5 11.4 7258

  مصر 0.620 70.5 6.5 11.0 5889

 هند 0.519 64.4 4.4 10.3 3337

 UNDP Report 2011منبع:
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  )2010سال ( کشورهاي با درجه توسعه یافتگی پایینشاخص توسعه انسانی در  -3جدول 

درآمد سرانه 

  ناخالص ملی

ي ها سالانتظار 

  تحصیل

ي ها سالمیانگین 

  تحصیل

امید به زندگی 

  در بدو تولد
HDI  کشورها  

 پاکستان 0.490 67.2 4.9 6.8 2678

 بنگالدش 0.469 66.9 4.8 8.1 1587

 یمن 0.439 53.9 2.5 8.6 2387

 نپال 0.428 67.5 3.2 8.8 1201

 نیجریه 0.423 48.4 5.0 8.9 2156

 سنگال 0.411 56.2 3.5 7.5 1816

 سودان  0.379 58.9 2.9 4.4 2061

  افغانستان  0.349 44.6 3.3 8.0 1419

  بروندي 0.282 51.4 2.7 9.6 402

 زیمباوه  0.140 47.0 7.2 9.2 176

  UNDP Report 2011 منبع:

  

  هاي شاخص توسعه انسانی و تعدیالت آنمشکالت و محدودیت 

 و اه تیدودحم ،اه یکاست، یو سادگ یجهان تیمقبول با وجود استفاده HDIشاخص 

ـ اوت یمـ ن یلـ م ياهـ  طسوتم زا هدافتسا لیلد هب صخاش نیا .دراد زین یتالکشم  مامـ ت دن

 رد ار ناهـ ج ياهروشـ ک ياه شالت هتسناوتن هک دسر یم رظن هب و دنک نایب ار اه تیعقاو

 ،یعامـ تجا ياهـ  شخـ ب رد نالکـ  و هبـ ناج همه تاظحالم اب هعسوت و دشر هب یبایتسد

                                                                                                                                      .دهد ناشن ،تسا هتسیاش هکروط نآ يداصتقاو یطیحم تسیز

به کار رفته در توسعه انسانی نتـایج  هاي  شاخص با توجه به بیان کلیبه عبارت دیگر 

         .     )1385، (بختیاري تواند بیانگر تمام واقعیات یک کشور یا منطقه باشد نمی حاصل

ـ اوت هلـ مج زا ،یناسـ نا هعسوت یتایح ياه جنبه یشاخص برخ نیدر ا هم چنین  ییان

 همـ ه زا و اهـ  يدازآ هبـ  طوبرم داعبا ،یگدنز رد شخب رثا ياه يریگ میمصت رد تکراشم

 و اه ناسنا تشادهب و تمالس حطس رب لماع نیرترثؤم هک یطیحم تسیز لئاسم رتمهم

                                     .دنا هدشن ظاحل تسا يروشکره رد هعسوت روحم نیرت یلصا

 مقالـه  نیاما هدف ا ،وارد باشد یبر مفهوم توسعه انسان اتیاگر چه ممکن است انتقاد

ضمن پرداختن بـه شـاخص    دهیبلکه تالش گرد. ستین یکنکاش در مفهوم توسعه انسان

و با  در نظر گرفته شود زین یطیاز ابعاد مح گرید یکی، و عوامل مؤثر بر آن یتوسعه انسان
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به عنوان  ستیز طیمح یآلودگ میانمسائل مربوط به آن رابطه  و ستیز طیبر مح ینگاه

از اینرو به منظـور   .ردیقرار گ یمورد بررس یانسان توسعهمؤثر بر توسعه و شاخص  یعامل

به معرفی مفـاهیم   ،آلودگی محیط زیست بر شاخص توسعه انسانی در ذیل تأثیربررسی 

  . توسعه پرداخته شده است -مربوط به محیط زیست 

  

  (اقتصاد آلودگی) زیستنگرش اقتصادي به آلودگی محیط  

سیسـتماتیک بـه تحلیـل اقتصـادي و ارائـه مطلـب در مـورد         طور بهاولین کسی که 

نظریه اثرات جانبی تولیـد مطـرح و    1950طی دهه . بود) 1920( آلودگی پرداخت پیگو

توسـط  جامعی مطالعه 1966در سال . توجه زیادي به اقتصاد آلودگی شد 1960در دهه 

مشـکالت غیرمعمـول یـا     ،مـواد زائـد و پسـماندها   ، داد که گازها بولدینگ انجام و نشان

بـا افـزایش    وجزء الینفک هر نوع فعالیت اقتصـادي بـوده   ، اهمیت نیستند و برعکس بی

اي از مواد است و  کره زمین سیستم بسته. یابد مقدار آنها نیز افزایش می ها فعالیتسطح 

، ي که مقدار مـواد زائـد  طور به ،شود میگردش این مواد طبق قوانین ترمودینامیک انجام 

مـواد   و مواد سوختی، پسماندها و ضایعات صنعتی در مجموع باید با کل مقدار مواد خام

یـک پدیـدة فراگیـر    ، آلودگی در اقتصاد رو بـه رشـد  . غذایی ورودي به اقتصاد برابر باشد

  . است

 هاگدید اًفرص ،هعسوت ياه پروژه یدر تمام يالدیم 1970تا قبل از دهه ، وجود نیا با

 دوجـ وب ياهدمـ ایپ هکنیا ات دوب رظن دم ،رتشیب يداصتقا هدزاب و دمآرد داجیا و يداصتقا

 نادنمشناد و نانادداصتقا ینارگن ثعاب هک یعیبط عبانم و تسیز طیحم هصرع رد هدمآ

 هک درک حرطم هعسوت نازیر همانرب و ناراذگ تسایس راکفا رد ار تینهذ نیا ،دش يژولوکا

ـ  رجـ نم تیـ اهن رد ،يداصـ تقا دشر دنور هنوگ نیا ـ  ،تسـ یز طیحـ م بیـ رخت هب  يرباربان

 دوجـ و هب بجوم تدمدنلب رد تالضعم نیا ناربج و دوش یم ...و عبانم شهاک ،یعامتجا

                                     .دش دهاوخ يداصتقا ناوارف ياهررض ندمآ

  

  زیسترشد و آلودگی محیط  

. رشد اقتصادي بر محیط زیست رویکردهـاي متفـاوتی وجـود دارد    تأثیردر ارتباط با 

خـود  ، تخریب محیط زیست چگونـه خواهـد بـود   ، اینکه همراه با گسترش رشد و درآمد

 این در کلی فکري جریان دو، اخیر دهه چند طی. داراي کاربردهاي سیاسی مهمی است

  . است شده تبدیل  میسو درویکر یک به نهایت در که داشته وجود حوزه
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  (بدبینانه) رویکرد اول - 

 يرشـد اقتصـاد  کـه   کند می بیان، است معروف "رشد ضد" نظریه به که اول رویکرد

 يطور به به همراه دارد، یطیمح ستیز ریاز منابع و ذخا شتریاستفاده ب از جمله یالزامات

 رشـد ، بنـابراین . خطر انداخته اسـت را به  از آنها یبرخ، منابع نیا يریکارگ که سرعت به

 ضـایعات  رفتن جریان فراتر بابت از بلکه ،منابع کمیابی جریان لحاظ به تنها نه اقتصادي

 یـا  تخریـب  باعـث  کـه  آورد مـی  بار به را خطراتی، طبیعی محیط پذیرش ظرفیت حد از

، (پژویـان  دهـد  مـی  کـاهش  را رفـاه  و شـده  حیات تأمین براي ضروري يها نظامنابودي 

1389(.  

 تیـ فیکـاهش مـداوم مقـدار و ک   ، دگاهیـ د نیـ رشد مطـابق ا  ندیفرآ گریبه عبارت د 

مشـکالت   شیامر موجبـات افـزا   نیداشته که خود ا را به دنبال یطیمح ستیخدمات ز

  )1390، زاده (رحیم. دینما می را فراهم یرشد دائم تأمیندر  ستمیس

 ) و1817( کـاردو یر، )1798( مالتوس اتینظر توان به می مورد نظر دگاهیاثبات د در

 یبحرانـ  طیشرا شیدایو احتمال پ ندهیتوجه خود را به آ اشاره نمود که )1867( مارکس

افسـار   شیکـه در آن افـزا  را ترسـیم نمودنـد   نگـران کننـده   اي  هنـد یمعطوف کردند و آ

مسـئله   نیـ بـه ا  زیـ توجه آنهـا ن . گره خواهد خورد ابعمن تیبا محدود تیجمع ختهیگس

 داشـته  سـتم یاکوس یعنـ ی یاصل ستمیس ظرفیتافزون بر  يرشد دیمعطوف بوده که نبا

  . میباش

  (خوشبینانه) رویکرد دوم - 

 "اقتصـادي  رشـد " نظریـه  بـه  کـه  دارد وجود دوم رویکرد، طیف این دیگر سوي در

 سـرمایه  تـأمین  و ایجـاد  راه تنهـا  رشد که است این بر اعتقاد این گروه در .است معروف

 کـه  آن جـاي  بـه  رشـد اقتصـادي  ، بنـابراین ، اسـت  زیسـت  محیط از حفاظت براي الزم

رشـد   که تدریج به. کمک کند آن کیفیت بهبود به دتوان می، نماید تهدید را زیست محیط

و  از محـیط زیسـت   حمایت يها هانگیز، شود می خدمات و کاالها افزایش باعث اقتصادي

 جانشینی مانند ي مختلفیها روش و شود می بیشترنیز  سیاسی يها هبرنام در آن اهمیت

 )ي نسـبی هـا  قیمت تغییر هنگام( تقاضا الگوي تغییر و يآور فن به مربوط ابداعات، منابع

  . آید می وجود به محیط زیست از حمایت براي

بـر مشـکالت    براي غلبـه مناسبی  بستر ،رشد درآمد، دگاهید نیا براساس قتیدر حق

ثروتمنـد   هايرکشـو موضـوع در   نیا آورد. فراهم می زیآم تیموفق طور به طییمح ستیز

بـین   يکـه همبسـتگی شـدید    ) معتقد است1992از اینرو بکرمن (. مشاهده شده است
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محیط زیسـت وجـود دارد کـه حـاکی از آن اسـت کـه بـراي        از حفاظت  میزاندرآمد و 

  .     )1389، (پژویان بایست ثروتمند بود می داشتن محیط زیست بهتر

  رویکرد سوم - 

 شـواهد  کنـار  در ،آنها استدالل در بنیادین يها تفاوت و رویکرد دو این میان تعارض

 شـد  منجـر  1990 دهه در عرصه این در سومی رویکرد ظهور به هر گروه تجربی مختلف

 )منفـی  یـا  مثبت( زیست محیط کیفیت و رشد اقتصادي ارتباط میان، نماید می که بیان

 بـا  زمـان  طـول  در این ارتبـاط ، واقع در، ت نیست ثبا با کشور هر توسعه مسیر طول در

  . شود می معکوس معین حد یک به درآمد رسیدن

 زیست محیطی منحنی به محیط زیست و اقتصادي رشد متون معکوس در Uارتباط 

 نـام  رابطه این. است ) معروفETH(2زیست محیطی انتقال فرضیه ) و یاEKC(1کوزنتس

 میان رابطه به بار نخستین براي که نوبل برنده جایزه )1955( کوزنتس سیمون از را خود

  . است گرفته، برد پی درآمد توزیع و درآمد سطح

صورت  رابطه میان درآمد سرانه و معیارهاي تخریب محیط زیست به، طبق این نظریه

رسـد کـه    مـی  در حقیقت هنگامی که کشـور بـه حـدي از درآمـد    . برعکس است Uیک 

 رتاراک ياه تر و تالش آنان براي زیر ساخت دم براي یک محیط زیست پاکیزهتقاضاي مر

 تسـ یز ینـ حنم .دنـ ک یمـ  ریـ یغت یفـ نم هبـ  تبثم زا هطبار نیا تمالع ،دوش یم رتشیب

 رد هکـ  ینـ عم نیـ ا هب .تسا رییغت يایوپ دنیارف کی حیرشت لابند هب ،ستنزوک یطیحم

ـ  ،یطیحم تسیز بیرخت تدش مه و تیفیک مه ،یگتفای هعسوت نییاپ حوطس ـ ا هب  تارث

 ریذپـ  هیـ زجت تاعیاضـ  ریداقـ م هب نینچ مه و یعیبط عبانم رب موادم يداصتقا تیلاعف

 جارختسـ ا نتفرگ تدش اب ،دتفا یم قافتا یتعنص شهج هک یماگنه اما .دوش یم دودحم

 رد .دریگ یم تعرس تاعیاض دیلوت و یعیبط عبانم يزاس یهت ،يزرواشک و یعیبط عبانم

 ،تاعـ الطا هب هتسباو تامدخ و عیانص تمس هب يراتخاس تارییغت ،هعسوت رتالاب حوطس

 تخـ اون کی شهاک هب ،تسیز طیحم تیفیک يارب یشیازفا ياضاقت و رترب ياه يژولونکت

ادنید( تسا هدش هداد ناشن 1 رادومن رد هک دماجنا یم تسیز طیحم بیرخت
3
           ،2004(.                                                            

  

 

  

 

1- Environmental kuznets curve 
2- Environmental Transition Hypothesis 
3- Dinda 
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 رابطه رشد اقتصادي و آلودگی محیط زیست -1نمودار

  

  توسعه پایدار  

رشـد  ، 1990و اوایـل دهـه    1980با معرفی مفهـوم توسـعه پایـدار در اواخـر دهـه      

و یکـی از   محیط زیسـت مـورد توجـه قـرار گرفـت     اقتصادي با تأکید بر حفظ و کیفیت 

محیط زیست و ، چگونگی تعامل بخش انرژي ،محورهاي اصلی توسعه پایدار در هر کشور

رویکرد نوین جهـان متمـدن را حرکـت از    ، اقتصاد معرفی شد به نحوي که توسعه پایدار

 بـا توجـه بـه   . دانـد  مـی  "اقتصادي زیست محیطی"به سوي  "محیط زیستی اقتصادي"

اهمیت صنایع در فرآینـد   با وجودکه  شود می مشخص، مطرح شدن مفهوم توسعه پایدار

توانـد   نمـی  تنها گسترش بخش صنعت و افزایش رشد اقتصـادي ، رشد و توسعه کشورها

رسیدن به توسعه باشد بلکه نیاز به توجه جدي به اقتصاد همراه با محـیط زیسـت    مسیر

  . )2008، 1(سانگ و همکاران شود می احساس

 زا ،روشک ره ياه عنوان یک رکن اساسی در مجموعه سیاست لذا توسعه اقتصادي به

 یکـ یدزن طابـ ترا یطـ یحم تسیز یگدولآ اب رگید يوس زا و يژولونکت ،تعنص اب وس کی

                                     .دراد

  

 

1- Song et al 

 آلودگی

 محیط زیست

 رشد اقتصادي

 نقطه بازگشت
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  و آلودگی زیست محیطی توسعه اقتصادي 

انرژي یکی از اساسی ترین پیش نیازهاي توسعه اقتصادي و اجتماعی کشورها  تأمین

مشـکالت  ، نقـش اساسـی در فرآینـد توسـعه     با وجـود اما بخش انرژي  ،رود می به شمار

اصـلی و  هـاي   طوري کـه امـروزه یکـی از چـالش     به، زیست محیطی را نیز به دنبال دارد

 آلودگی هـوا و تغییـر آب و هـوا   ، پایدار ي توسعه، تأمین انرژي براضروري در بعد جهانی

 نفت، سنگ زغال( فسیلیهاي  انتشار گازهاي آالینده ناشی از سوخت در اثر که باشد می

در نهایـت   و شـود  مـی  تولیـد ، مختلف خدمات و کاالها تولید در استفاده منظور به )گاز و

                .)2006، 1(آدامز شود می منجر به پدیده گرم شدن زمین

توان گفت برخی از تهدیدات زیسـت محیطـی از جملـه انتشـار گازهـاي       می از اینرو

   .یابد می افزایش ) HDIبا حرکت در مسیر توسعه (افزایشاي  هگلخان

بیانگر آنسـت کـه   اي  هگازهاي گلخان روند تولید آمده در خصوص عمل بههاي  بررسی

سـال   60نیتـروژن طـی    اکسـید نظیر متـان و  گازهایی اقصتادي، تولید در مسیر توسعه 

ایـن  ، در مقایسه بـا دي اکسـیدکربن  این گازها اما ، صعودي داشته است يگذشته روند

همچنـین  . کننـد  مـی  اي ایفـاء  در ایجاد اثرات گلخانه ينقش کمتر به مراتبنقش گازها 

زمین بـه مراتـب بیشـتر از     جوو باقی ماندن گاز دي اکسیدکربن در پایداري مدت زمان

و  شـود تغییـرات آب و هـوایی    مـی  که این موضـوع باعـث   است اي گلخانه زهايسایر گا

 تري نسبت به سایر گازهـاي بیشاهمیت  از انتشار دي اکسیدکربن افزایش ناشیآلودگی 

  .     )(IEA, 2009 برخوردار باشداي  هگلخان

) درآلـودگی هـوا و افـزایش    �COاز اینرو باتوجه به اهمیت ویژه دي اکسـید کـربن (  

ــین  ــایش جهــانی و هــم چن ــده گرم ــه دل پدی ــب ــاال یهمبســتگ لی ــم يب انتشــار  زانی

و داشــتن بیشــترین فراوانــی میــان گازهــاي  نــدهیآال يرگازهایبــا ســاکربن دیاکســ يد

  .  گیرد تواند به عنوان شاخص آلودگی هوا مورد استفاده قرار می این گاز، اي گلخانه

محیطی  آلودگی زیست هاي میان شاخصلذا در این مقاله نیز به منظور بررسی رابطه 

گرفته شده  درنظر  دي اکسیدکربن به عنوان معیارآلودگی محیط زیست، و توسعه انسانی

  . است

که مسـیر   یکشورهایدر بیانگر آن است که  1نمودار  UNDPدر این راستا مطالعات 

روند رو به رشدي  آنهاکنند و شاخص توسعه انسانی  می توسعه را با سرعت بیشتري طی

  

 

1- Adams 
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) رونــد �CO(اي  همیــزان آلــودگی محــیط زیســت از نــوع انتشــار گازهــاي گلخانــ، دارد

  . به خود گرفته است اي هفزایند

کشورها در چهار گروه با توسـعه خیلـی    شود می مشاهده )1( نمودارهمانطور که در 

انتشار دي اکسـید کـربن   ي گردیده و میزان بند همتوسط و با توسعه پایین طبق، باال، باال

هر اندازه  دهد نشان میبررسی آمارهاي موجود  .در این کشورها در نظر گرفته شده است

در آن کشـورها   میزان انتشار دي اکسید کـربن باشد  میزان توسعه یافتگی کشورها باالتر

 . است بیشتر

 

  

  

  

  

  

  

 UNDP Report 2011:منبع

  

چگونگی اثر گذاري شاخص توسعه انسانی بـر انتشـار   ) و 1(نمودار در راستاي تفسیر 

که توسـعه اقتصـادي و بـه تبـع آن      است دي اکسید کربن ذکر این مطلب حائز اهمیت

 زیسـت  در آلـودگی محـیط   يمـؤثر  ص توسعه انسانی به خودي خود عامـل افزایش شاخ

همـانطور   .کشورهاستاین ولید و انتشار آلودگی تابعی از فرایند رشد اقتصادي و ت بودهن

 یشاخص توسعه انسان راتییبر تغ مؤثرمؤلفه  شود می مشاهده )3 و 2، 1(که در جداول 

 هعسـ وت صخاشـ  حطسـ  تاریـ یغت رد زیـ ن يرگید ياه و با وجود آنکه مؤلفه است درآمد
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ـ  اهـ نآ يراذگرثا یلو ،دنراد ییازس هب شقن یناسنا ـ ا هب  لمـ اع نیـ ا و تسـ ین دمـ آرد هزادن

                                     .دشاب یم حرطم اهروشک هعسوت حطس نتفر الاب رد يدیلک رایعم کی ناونع هب

، از اینرو کشورها براي حرکت در مسیر توسعه و باال بـردن شـاخص توسـعه انسـانی     

کنند  می خود را ملزم به افزایش رشد اقتصادي، بدون توجه به مالحظات زیست محیطی

بر  .را به همراه داشته باشداي  هنوع انتشار گازهاي گلخان تواند آلودگی از می که این رشد

در  ،از مصرف انـرژي ناشی اي  هنکربن به عنوان مهمترین گاز گلخا این اساس دي اکسید

کـه رشـد اقتصـادي یکـی از      از آنجـائی  و. مطرح استمسیر رشد اقتصادي این کشورها 

 توجه به همبستگی میان رشدلذا با  است تعیین کننده شاخص توسعه انسانیهاي  مؤلفه

با افزایش رشد اقتصادي و اثرات مثبت و معنـادار آن  ، اقتصادي و شاخص توسعه انسانی

این نتیجه به رابطه مثبت و قوي میان شـاخص  ، )�COبر آلودگی زیست محیطی (انتشار

            . توسعه انسانی و آلودگی زیست محیطی قابل تعمیم است

 شجنسـ  ياهـ  شـاخص  شاخص توسعه انسانی که از معروفترین اما با توجه به اینکه

 دشر( هنارس دمآرد و شزومآ ،یگدنز هب دیما هفلؤم هس زا ،دشاب یم عماوج یگتفای هعسوت

 بیـ رخت تامادقـ ا اب داعبا نیا هنوگچ هک هلئسم نیا یسررب اذل هدش لیکشت ) يداصتقا

                                     .دشاب یم تیمها زئاح رایسب زین تسا لماعت رد تسیز طیحم

  

  

  

  

  

  

  

   HDRO, 2007 نبع:م

  ���  ارتباط میان اجزاي شاخص توسعه انسانی با انتشار -2نمودار 
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دي رشد اقتصادي رابطه تنگاتنگی بـا انتشـار   که  شود می ) مشاهده2( نمودارمطابق 

در مراحـل مختلـف   دي اکسـید کـربن   میـزان انتشـار    و با وجود آنکهدارد  اکسید کربن

میزان انتشار دي ، شاخص توسعه انسانی است ولی با افزایش جزء در آمدي توسعه متغیر

(سـالمت و   اجـزاء شـاخص توسـعه انسـانی     اما میان سـایر یابد  می اکسید کربن افزایش

اکسـید  آموزش) با انتشار دي اکسید کربن ارتباط معناداري وجود ندارد و در انتشار دي 

اثر درآمدي منجر به معنا دار شدن رابطه مثبت میان شـاخص   ، البتهکربن نقشی ندارند

شـاخص   کـه بـا بهبـود    يبـه نحـو   ،توسعه انسانی با انتشار دي اکسید کربن خواهد شد

تعبیر  به .)1 نمودار( دده رخ میکربن  دیاکس يدر انتشار د عیسر شیافزا، یتوسعه انسان

 دشـ ر زا ،نبرک دیسکا يد راشتنا زا یشان یطیحم تسیز ياه نهیهزتوان گفت  می دیگر

 هعسوت ازجا ریاس تارثا و هعسوت درواتسد و دوش یم یشان )دمآرد شیازفا( الاب يداصتقا

 هب و يداصتقا دشر شیازفا اب تسا هدش هداد ناشن )2( رادومن رد هک روطنامه .دشاب یمن

ـ اب یمـ  شیازفـ ا نبرکـ  دیسکا يد راشتنا نازیم ،هنارس دمآرد حطس شیازفا نآ عبت  و دب

 رادومن اما .)دوش یم هدهاشم پچ تمس رادومن رد لماع ود نیا نایم تبثم یگتسبمه(

 ابـ  شزومآ و تمالس هلمج زا هعسوت ءازجا ریاس نیب هک تسا نآ زا یکاح تسار تمس

 نیرتـ  مهم تفگ ناوت یم ورنیا زا و درادن دوجو يراد انعم هطبار ،نبرک دیسکا يد راشتنا

                                     .دشاب یم دمآرد شیازفا و يداصتقا دشر ،هعسوت دنیآرف رد 2COراشتنا شیازفا لماع

  

  اثر آلودگی محیط زیست بر فرآیند توسعه  

ـ  امـ ا دوشـ  یمـ  تورثـ  و دمـ آرد داجـ یا ببس يداصتقا ياه که فعالیتي با وجود  رب

 ،دوشـ  یمـ  دیدشـ ت تیعمج دشر اب ماگمه راثآ نیا .دراذگ یم یفنم رثا زین تسیز طیحم

 )يا هناخلگ ياهزاگ راشتنا( اوه یگدولآ هجیتن رد و يژرنا فرصم ،تیعمج شیازفا اب اریز

                                     .دوش یم رتشیب زین

تـر،   مطلـوب  یزنـدگ  فـراهم آوردن امکـان   وجودبا عیتوسعه سر دهد نشان میشواهد 

این و از بین رفتن منابع با ارزش طبیعی شده  ی وطیمح ستیمشکالت ز شیموجب افزا

کاهش  تواند موجب یم، کند می دیتهد نیدر کره زمرا انسان  يبقا نکهیعالوه بر امسئله 

(جوهانسون گردد کشورها ياقتصادو توسعه رشد 
1

 ،2001(.  

  

 

1- Johnsson 
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  زیست بر اجزاء شاخص توسعه انسانی اثر آلودگی محیط 

  اثر آلودگی محیط زیست بر رشد اقتصادي 

آنچه تا کنون مورد بررسی قرار گرفت حاکی از آن است که فعالیت اقتصـادي باعـث   

ولی عـدم رعایـت مالحظـات زیسـت محیطـی و اسـتفاده        شود می ایجاد درآمد و ثروت

بـر محـیط   ، ه در مسـیر رشـد اقتصـادي   رویه از منابع طبیعی و انتشار گازهاي آالیند بی

توان گفـت کـه جهـت علیـت بـین       می بر این اساس. گذارد می يزیست اثر منفی بر جا

سطح در آمد و کیفیت محیط زیست لزوماً یـک سـویه و از درآمـد بـه کیفیـت محـیط       

  .)1920، (پیگو این اثر دو سویه باشد تواند می نیست و زیست

خود را ملزم به افـزایش رشـد   ، ت در مسیر توسعهبدین ترتیب که کشورها براي حرک

ـ    می کنند که این رشد می اقتصادي را بـه  اي  هتواند آلودگی از نوع انتشـار گازهـاي گلخان

خشکسـالی و  ، انتشار این گازها منجر به گـرم شـدن زمـین    . از طرفیهمراه داشته باشد

ورها بخصـوص  که بر فعالیت اقتصادي برخی کشـ  شود می سایر خسارات زیست محیطی

، کشورهاي در حال توسعه کـه بخـش عمـده درآمدشـان از محـل تولیـدات کشـاورزي       

جنگلداري و منابع طبیعی است اثرات منفی بر جاي خواهد گذاشـت و رشـد اقتصـادي    

  .)2007، (گالئوتی آنها را با رکود مواجه خواهد کرد

بر این اساس این کاهش درآمد و رشد اقتصادي ناشی از خسـارات زیسـت محیطـی    

بـه مـوازات    نـرو یاز ا. مستقیم بر شاخص توسعه انسانی اثر کاهنده خواهد داشـت  طور به

 یطـ یمح سـت یو ز یو ابعـاد اجتمـاع   يرشد اقتصاد انیارتباط م درك بهتر در خصوص

 يریاجتنـاب ناپـذ   بـه نحـو   ياقتصـاد  جانبه به رشد کیتوان گفت که توجه  می ،توسعه

 یخوشـبخت ، دیجد میتوسعه در پاراداي  هدغدغ که یاز آنجائ و. سازد می داریتوسعه را ناپا

مگـر بـا    شود مین سریم داریپاي  هتوسع توان گفت که می بشر است لذا لنس ي چندجانبه

  . ستیز طیو حفاظت از مح یاجتماعي  هتوسع، ياقتصادي  هتوسع

   آلودگی محیط زیست بر سالمتاثر  

به حرکت در مسیر توسعه پایدار یعنـی  ، برخورداري از عمر طوالنی و توأم با سالمتی

توانـد بـر    مـی  که محـیط زیسـت سـالم   اي  هبه گون. بستگی دارد حفظ محیط زیست نیز

اثـرات   باشـد  مـی  سالمت افراد جامعه که یکی از ابعاد سنجش شـاخص توسـعه انسـانی   

(کاتلر. مثبتی را بر جا گذارد
1

 ،2006(  

  

 

1- Cutler 
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ـ  می در این راستا و افـزایش آلـودگی هـوا در    اي  هتوان گفت که انتشار گازهاي گلخان

ناشی از  به امراض مختلف افراد جامعه ابتالتواند به طور مستقیم منجر به  می مسیر رشد

 کـه ایـن مسـئله    ) شـود  ...ي دستگاه تنفسـی و ها بیماري، قلبیهاي  (بیماريها  آلودگی

. در نهایت کاهش نرخ امید به زندگی منتهی شـود  تواند به افزایش نرخ مرگ و میر و می

(پوترل
1

نجش سطح ) و با توجه به اینکه امید به زندگی به عنوان معیاري براي س2009، 

سنجش شاخص توسعه انسانی است لذا اثـرات مخـرب   هاي  لفهسالمت افراد جامعه از مؤ

آلودگی بر سالمت افراد جامعه عاملی بر کاهش امید به زندگی بوده و کـه ایـن کـاهش    

شاخص توسعه انسانی گردد و از منجر به کاهش  مستقیم طور به تواند یمامید به زندگی 

(انشار گازهـاي   دگیناشی از آلوهاي  طرف دیگر نیز کاهش کارایی افراد به دلیل بیماري

 یملـ  دیکاهش تول تایو نها، انساني ور رهو به يدیتول تیظرفاي) منجر به کاهش  گلخانه

و بدین ترتیب کـاهش سـالمتی و کـارایی ناشـی از      )2004، 2( بلوم و کنینگ. گردد می

تواند بر شاخص توسعه  می آلودگی با اثر گذاري منفی بر رشد اقتصادي از طرف دیگر نیز

و از نگاهی دیگر ذکر این نکتـه حـائز اهمیـت اسـت کـه      . منفی برجا گذارد تأثیرانسانی 

 طـور  بهخسارات زیست محیطی در کشورها عالوه بر اینکه  واسطه بهکاهش سطح درآمد 

بر شاخص توسعه انسانی اثـر کاهنـده   ، مستقیم به دلیل اثر گذاري منفی بر جز درآمدي

تواند هم چنین از طریق کاهش میزان سالمت افراد جامعه به دلیل پایین آمدن  می ،دارد

 هب ینامرد ياه هنیزه تخادرپ مدع و ینامرد و یتشادهب ياه سطح درآمد و عدم مراقبت

 ربـ  یفـ نم رثا صخاش نیا رب و هداد شهاک ار یگدنز هب دیما نازیم ،دمآرد دوبمک لیلد

                                                                                                                      )2010 ،3ناراکمه و ینایرام( .دراذگ اج

  

  مطالعات تجربی - 3

آلودگی محیط زیست بر شاخص  تأثیر اي در زمینه تاکنون مطالعه با توجه به این که

 زمینـه مطالعـاتی کـه در   بـه  منظور روشن شدن مسیر راه  به، انجام نشده توسعه انسانی

امیـد بـه زنـدگی     -و هم چنین محیط زیست بر آن مؤثرشاخص توسعه انسانی و عوامل 

  :شود می پرداخته ،انجام شده

  

 

1- Pautrel 
2- Bloom & Canning 
3- Mariani et al 
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ي تـابلویی  ها هاز منحنی کوزنتس و روش داد استفادهبا ، )1388( نصراللهی و غفاري

 مـان یعضو پ يدر کشورها ستیز طیمح یآلودگ و يبه بررسی رابطه بین توسعه اقتصاد

 يایآسـ  يکشـورها  يبرا یبررس جینتا. پرداختند یجنوب غرب يایآس يو کشورها وتویک

انتشار دي اکسـید کـربن و شـاخص توسـعه      نیب یخط یشیرابطه افزا کی یجنوب غرب

بوده شکل   N به صورت وتویک مانیپ يکشورها يرابطه برا نیا .دهد می انسانی را نشان

  . است

شـرایط محیطـی بـر امیـد بـه زنـدگی        تـأثیر ، )2010و همکـاران (  در مقاله ماریانی

مبستگی مثبت بین طول عمـرو  هنتایج حاصل  وه شدمورد بررسی  OLGاساس مدل بر

که هر دو متغیر در بلند مدت در طول اي  هگون به، دهد را نشان می کیفیت محیط زیست

  .  کنند می یک مسیر حرکت

آلـودگی هـوا و ذرات    که ند) به بررسی این مسئله پرداخت2003( 1همکاران کویل و

 نیـ ا رد .دراد یگتسـ بمه یبلق ياه و بروز بیماريمرگ و میر زودرس با موجود در هوا 

 ياهـ  کیـ نکت زا هدافتسـ ا ابـ  یلـ یلحت يریگ میمصت لدم ساسا رب لیلحت و هیزجت هلاقم

 رد شهاکـ  دحـ او کیـ  دهـ د یمـ  ناشـ ن نآ جیاتن و هدش ماجنا ولراک تنوم يزاس هیبش

                                                           .دشاب یم یگدنز ياه لاس تیفیک رد هنالاس شیازفا ینعم هب اوه یگدولآ تافلوس

مورد را سالمت و بهداشت بر رشد اقتصادي  تأثیر) 2004( 2هم چنین بلوم و کنینگ

 ،یکـ یزیف هیامرسـ  ینـ عی نآ ياهـ  آنها تولید ملی را تابعی از نهـاده  اند. دادهبررسی قرار 

 رظـ ن رد یتمالسـ  و يراکـ  هبـ رجت ،تالیصـ حت ءزجـ  هس اب یناسنا هیامرس و راک يورین

 دیلوت لماوع لک يرو هرهب اب اه هداهن نیا یشخب رثا و ییاراک هطبار ،لدم نیا رد .دنتفرگ

)TFP( دشـ ر رب تشادهب و تمالس هک تسا نآ رگنایب یسررب نیا هجیتن و هدش یسررب 

 راهچ ثعاب ،هعماج یگدنز هب دیما رد شیازفا لاسکی ینعی .دراد يراد ینعم رثا يداصتقا

 دهـ د یمـ  ناشـ ن و تسـ ا ییالابـ  تبسـ ن هب رثا هک دوش یم یلم دیلوت رد شیازفا دصرد

 راکـ  يورین يرو هرهب رب هک يرثا هطساو هب ،تشادهب و یتمالس دوبهب ياه هنیزه شیازفا

                                                                                                                     .تسا هیجوت لباق ،دراد

 

  

 

1- Coyle 
2- Bloom&Canning 
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  معرفی مدل -4

گرفت کـه الزمـه حرکـت بـه سـمت توسـعه        جهیتوان نت یمبا توجه به مبانی نظري 

 زا یکـ ی هکـ لب هدوبـ ن شزومـ آ و تشـ ادهب ،دمآرد ياه نهیآوردن زمفراهم تنها ، یافتگی

ـ  ملاسـ  یتسیز طیحم داجیا ،رادیاپ  هعسوت نتشاد يارب مهم ياهرتسب  ظفـ ح روظـ نم هب

 حطسـ  شیازفـ ا روظـ نم هب اهروشک دش هتفگ هک روطنامه اریز .دشاب یم اه ناسنا تمالس

 نیـ ا و دنـ یامن یم دوخ يداصتقا دشر ندرب الاب هب مادقا )یناسنا هعسوت صخاش( هعسوت

ـ ا .دوشـ  یمـ  رجنم يا هناخلگ ياهزاگ شیازفا هب ور راشتنا هب هلئسم ـ آ نی ـ ا ابـ  یگدول  رث

ـ  روشـ ک دمآرد حطس شهاک( میقتسمریغ و )اه يرامیب زورب( میقتسم  تاراسـ خ لیـ لد هب

ـ  رجنم )ینامرد و یتشادهب تاناکما شهاک تیاهن رد و یطیحم تسیز  ندمـ آ نییاپـ  هب

 هعسوت شجنس ياهروحم زا یکی هک( یگدنز هب دیما شهاک و هعماج دارفا تمالس حطس

                                     .دهد شهاک ار یناسنا هعسوت صخاش دناوت یم تیاهن رد و دش دهاوخ )دشاب یم

به منظور بررسی اثرآلودگی زیست محیطی بر شاخص توسعه ، از اینرو در این تحقیق

گـذاري آلـودگی زیسـت    غیرمسـتقیم از طریـق اثر   طـور  بـه  این موضوع، انسانی کشورها

افتگی محیطی بر امید به زندگی در سه گروه از کشـورها بـا سـطوح مختلـف توسـعه یـ      

  :)2010، همکاران(ماریانی و  اساس مدل زیر بررسی شده استبر

)1(   ititit U)CO(LE  210  

)it)CO، امtدر زمانام i امید به زندگی کشور itLE، که در آن دي میـزان انتشـار   2

(پراکسی از آلـودگی   امtام در زمانi اکسید کربن برحسب میلیون متریک تن در کشور

  .باشد نیز جمله اختالل می Uو  زیست محیطی)

ـ  رثؤمـ  ياه امید به زندگی از شاخص با توجه به این که  یناسـ نا هعسـ وت صخاشـ  رب

 هب دیما رب یطیحم تسیز یگدولآ ریثأت صوصخ رد ،)1( لدم دروآرب جیاتن تساهروشک

                                     .دشاب یم زین یناسنا هعسوت صخاش هب میمعت لباق ،یگدنز

  

                                    دروآرب شور و يرامآ ياه داده -5 

جامعه آماري مـورد  ، براي بررسی اثر آلودگی محیط زیست بر شاخص توسعه انسانی

باشند که ایـن کشـورها    می سه گروه از کشورها با سطوح مختلف توسعه یافتگی بررسی

در این راستا با توجه به اینکه میزان انتشار ، اند ه) مشخص شد3) و (2) و (1در جداول (

از اینـرو   باشـد  مـی  دي اکسید کربن به عنوان جانشینی براي بیان آلودگی محیط زیست
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 2000-2010طـی دوره زمـانی    1بانـک جهـانی  هـاي   ز دادهآمار مربوط به ایـن متغیـر ا  

از نیز براي این گروه از کشورها  و اجزاء آن HDIبه مربوط ي ها داده. استاستخراج شده 

، طـی دوره مـورد بررسـی    UNDP(2( گزارش سالیانه توسعه انسانی سازمان ملل متحـد 

                                      . جمع آوري شده است

ایـن روش  . سـت تابلویی( تلفیقـی) ا  يها هبراساس داد در مطالعه حاضربرآورد روش 

ویژگی بارز این مـدل ایـن   . باشد میي مقطعی ها هي سري زمانی و دادها هترکیبی از داد

 اهنآ جیاتن و هدروآدرگ یعطقم و ینامز يرس لکش هب ار اه داده تواند میاست که همزمان 

 ،یعــطقم ياهــ هداد و ینامــز يرســ ياهــ لدمــ زا کیــ رهــ رد .دهــد هئــارا مهــ ابــ ار

 شور رد .داد شهاک ارنآ ناوت یم یقیفلت ياه هداد لدم اب هک دراد دوجو ياه تیدودحم

 ادبم ضرع يربارب تلاح نییعت يارب لوا :دوش یم ماجنا نومزآ ود ادتبا یقیفلت ياه هداد

 و تباث رثا نییعت يارب مود ) F نومزآ( اهروشک ادبم زا ضرع رد توافت تلاح اب اهروشک

 لدم ۀنومزآ ود نیا جیاتن ساسارب سپس .دوش یم هدافتسا نمساه نومزآ زا یفداصت رثا

                                                                                                         .دوش یم دروآرب ریز ياه شور زا یکی اب رظن دروم

  

  برآورد مدل - 6

  ي تعیین روش برآورد مدلها آزمون 

به منظور  .باشد میهاي تابلویی مطرح  مسئله انتخاب روش برآورد داده، قبل از برآورد

استفاده شـده و بـراین اسـاس در مـدل       Fانتخاب روش اثرات ثابت و مشترك از آزمون 

و مجمـوع مجـذور   در ابتدا به روش اثـرات ثابـت بـرآورد    ، براي این کشورها مطرح شده

پسماندها محاسبه و سپس با مجموع مجذور پسماندها حاصل از برآورد مدل مذکور بـه  

براساس آماره محاسـباتی ایـن آزمـون کـه در     . صورت اثرات مشترك مقایسه شده است

است  33/4و 1/5، 2/10 ترتیب به در حال توسعه و توسعه نیافته، کشورهاي توسعه یافته

نتیجه گرفت که فرضیه برابري عـرض از مبـداءها    توان می، گتر استو از آماره جدول بزر

  . پذیرفت توان میرا ن

براي انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی از آزمون هاسمن استفاده شده در مرحله بعد 

در حـال توسـعه و توسـعه    ، آماره هاسمن محاسباتی در کشـورهاي توسـعه یافتـه    .است

ایـن آمـاره نیـز از مقـدار کـاي دو جـدول        .باشد می 5/10و  7/6، 5/12 به ترتیب نیافته
  

 

1- www.worldbank. org 
2- www.undp. org 
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رد  ،مبنی بر اسـتفاده از روش تصـادفی بـراي تخمـین     H0از این رو فرضیه  .بیشتر است

در هـر سـه گـروه از کشـورها معتبـر و قابـل        شده و روش اثرات ثابت براي برآورد مدل

  . استناد است

  

  برآورد مدل آثار غیر مستقیم آلودگی زیست محیطی بر شاخص توسعه انسانی  

اکسید کربن) بر امید به زندگی  (انتشار دي اثرات غیرمستقیم آلودگی زیست محیطی

نتـایج حاصـل از بـر آورد مـدل در      وهاي تابلویی رگـرس شـده    با استفاده از روش داده

 آمده است: 6و  5، 4جداول 

  
  برآورد مدل به روش اثرات ثابت براي کشورهاي توسعه یافته  -4 جدول

  احتمال  t آماره ضرایب متغیرها

itCO )2( -2.34492 -3.33703 0.0043 

 0 15.991 81.50059 عرض از مبدا

   0.21658- نروژ

   1.987134  استرالیا

   0.9082- آمریکا

   0.00708- سوئد

   0.52004- آلمان

   2.193002 ژاپن

   0.363171 فرانسه

   2.32283- دانمارك

   0.638582  اسپانیا

   1.20716-  انگلیس

  DW= 1.32 R2=0.98  

  ي تحقیقها همنبع: یافت

  

کشور با توسعه بـاال طـی    10بیانگر آن است که متوسط امید به زندگی در  4جدول 

ضریب انتشار دي اکسید کربن در این گروه . سال است 82در حدود ، دوره مورد بررسی
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سال از امید به زندگی در  3/2تقریبا ، که به ازاء یک واحد افزایش آلودگی دهد می نشان

 . شود این کشورها کاسته می

بـه دلیـل اثـر منفـی      نتیجه را اینگونـه تعمـیم داد کـه   توان  میبراساس برآورد مدل 

اثر مثبت کمتـري بـر   ، زایش امید به زندگیاف، آلودگی زیست محیطی بر امید به زندگی

بخشی از این اثر از طریق افزایش آلودگی خنثی خواهـد   زیرا داردشاخص توسعه انسانی 

مستقیم آلودگی زیست محیطـی بـر شـاخص توسـعه     اثر غیرگفت  توان می بنابراین. شد

  . انسانی در کشورهاي توسعه یافته نیز منفی و غیرقابل اغماض است

  
  برآورد مدل به روش اثرات ثابت براي کشورهاي با توسعه متوسط -5 جدول

  احتمال  t آماره ضرایب متغیرها

it)CO( 2 -2.72301 -2.4657 0.0154 

 0.0067 19.17601 69.6359 عرض از مبدا

   5.085414 آرژانتین

   24.04272 رومانی

   11.63617 مالزي

   1.981559 روسیه

   6.4036- ایران

   4.75115- برزیل

   1.80789- ترکیه

   15.2212-  چین

   1.57663-  مصر

   12.9854- هند

  
DW= 1.97 2R =0.96  

  ي تحقیقها همنبع :یافت 

  

کشور بـا توسـعه متوسـط     10متوسط امید به زندگی در  دهد که نشان می 5جدول 

ضریب انتشار دي اکسید کربن در ایـن  . سال است 70در حدود ، طی دوره مورد بررسی

سـال از امیـد بـه     7/2تقریبـا  ، که به ازاء یک واحد افزایش آلـودگی  دهد می گروه نشان
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 در حدود، نسبت به کشورهاي با توسعه باال یعنیشود  زندگی در این کشورها کاسته می

   یابد. کاهش میماه بیشتر  4

اثر این افزایش بر شاخص توسعه انسانی کمتر ، یبدین ترتیب با افزایش امید به زندگ

مستقیم آلـودگی زیسـت محیطـی بـر شـاخص      اثر غیرگفت  توان میخواهد بود از اینرو 

  . است پوشی چشمتوسعه انسانی در کشورهاي با توسعه متوسط منفی و غیرقابل 

 شیافزا خود را دیتول دهند یم حیترج و توسعه هستند این گروه از کشورها در مسیر

 عیدر واردات صـنا . کشورشان داشـته باشـند   ستیز طیبه مح یتوجه نکهیبدون ا دهند،

 یناشـ  یآلـودگ  ، در نتیجهآن ندارند میزان آالیندگیبه  یکنند و توجه می شتابزده عمل

بر سطح سالمت افـراد جامعـه    فته وای  شیافزا کشورها ایندر دي اکسید کربن از انتشار 

بـا  کشـورها   نیـ در ا یدرمـان  و یامکانـات پزشـک   . از طرفـی گذارد می يبر جا یاثر منف

 شـده  دیجوامع تشد نیبر سالمت در ا یآلودگ یمنف تأثیر نرویروبرو است از ا تیمحدود

  . ابدی می کاهش يشتریب زانیکشورها به م نیدر ا یبه زندگ دیام زانیو م
  

  برآورد مدل به روش اثرات ثابت براي کشورهاي با توسعه پایین -6 جدول

  احتمال  tآماره ضرایب متغیرها

it)CO( 2 -4.072114 -6.17938 0  

  0 9.0269 60.79896 عرض از مبدا

    0.49699- پاکستان

    1.689611 بنگالدش

    0.36357- یمن

    0.22196- نپال

    0.53862- نیجریه

    0.84329 سنگال

    0.963008 سودان 

    0.67856-  افغانستان 

    1.56376-  بروندي

    0.367545 زیمباوه

  
D.W=1.89 2R =0.92   

  ي تحقیقها همنبع: یافت 
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کشـور بـا    10متوسط امید به زنـدگی در   توان نتیجه گرفت که می ،6 مطابق جدول

ضریب انتشار دي اکسـید  . سال است 60در حدود ، بررسیتوسعه پایین طی دوره مورد 

سـال از   4تقریبـا  ، که به ازاء یک واحد افزایش آلودگی دهد می کربن در این گروه نشان

 .شود امید به زندگی در این کشورها کاسته می

اینگونه نتیجه گرفت که بـه دلیـل اثـر منفـی آلـودگی زیسـت        توان می بدین ترتیب

و با توجه به باال بودن میـزان اثـر گـذاري در     زندگی در این کشورهامحیطی بر امید به 

با افزایش امید به زندگی قطعا اثر مثبـت کمتـري بـر    ، گروه دیگر دواین گروه نسبت به 

زیرا بخشـی از ایـن اثـر از طریـق      شود می شاخص توسعه انسانی در این کشورها نمایان

غیر مستقیم آلودگی زیسـت محیطـی بـر     بنابراین اثر. افزایش آلودگی خنثی خواهد شد

  . شاخص توسعه انسانی در کشورهاي با توسعه پایین نیز منفی و غیرقابل اغماض است

  

  و پیشنهادات يگیر هنتیج -7

بـا توجـه   ، در بررسی اثر غیر مستقیم آلودگی محیط زیست بر شاخص توسعه انسانی

محیط زیسـت بـر امیـد بـه     اثر آلودگی ، این شاخصبه سهم امید به زندگی در سنجش 

زندگی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بیانگر آن است که هر چه درجه توسعه یافتگی 

و  شـود  مـی  اثر منفی دي اکسیدکربن بر امید به زنـدگی بیشـتر   ،یابد می کشورها کاهش

   .یابد می امید به زندگی با افزایش آلودگی بیشتر کاهش

 دلیـل  بیـان نمـود کـه کشـورهاي توسـعه یافتـه بـه       توان اینگونه  می علت این امر را

به سـمت تولیـد    ،زیست محیط حفاظت ازي زیست محیطی و قوانین و مقررات ها مالیات

تا کمتـر محـیط    اند هتکنولوژي خود را تغییر داد ،یا حداقل و  هکاالهاي پاك حرکت کرد

ایی که تولیدشـان  کنند کااله به این ترتیب این کشورها سعی می .زیست را آلوده نمایند

بنـابراین صـنایع آلـوده    . نماینـد  تـأمین آلودگی زیادي به همراه دارد را از طریق واردات 

کـه ایـن    دهنـد  کننده با تکنولوژي پایین خود را به کشورهاي در حال توسعه انتقال می

بـر شـاخص    عوامـل مـؤثر  افراد جامعه و میزان امید به زنـدگی کـه از    امر سطح سالمت

        . دهد می افزایشرا نی است توسعه انسا

ولی در کشورهاي کمتر توسعه یافته و یا با توسعه پایین بـه دلیـل کمبـود امکانـات     

 میـزان سـالمت جامعـه کـم     ،بـا افـزایش آلـودگی   ، بهداشتی و پوشش درمانی و پزشکی

 کـاهش ، و بدین ترتیب امید به زندگی که شاخص سنجش سالمت جامعه است شود می
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کـاهش امیـد بـه    ، شاخص توسعه انسانی برو به دلیل اثر گذاري امید به زندگی  یابد می

  . دهد می میزان این شاخص را کاهش، زندگی

توان گفت که هر چه درجه توسعه یافتگی کشـورها کمتـر باشـد بـا      می بدین ترتیب

مسـتقیم بـه واسـطه    غیر طـور  بـه شاخص توسعه انسـانی  ، افزایش آلودگی محیط زیست

   .یابد می به میزان بیشتري کاهش، ر امید به زندگیکاهش بیشت

کلـی   طور به توان گفت می آمده از این مطالعه دست بهبر این اساس با توجه به نتایج 

بر شاخص توسعه انسانی داراي پیامد منفی و غیرقابل اغمـاض   اثر آلودگی محیط زیست

 توسعه انسانی بیشتر منفی آلودگی بر شاخص اثر، است و با کاهش سطح توسعه یافتگی

 .  شود می

د که اگر براي محاسبه شاخص توسـعه  شو میپیشنهاد  آمده دست بهباتوجه به نتایج 

عامـل آلـودگی ناشـی از توسـعه      ،بهداشتی و آموزشی، انسانی عالوه بر سه بعد درآمدي

و وزنی نیز به آلودگی محیط زیسـت   هدي گلخانه اي) نیز در نظر گرفته ش(انتشار گازها

توانـد در مسـیر توسـعه     مـی  ایـن عامـل   ، زیرار راستاي سنجش این شاخص داده شودد

  . باشدمؤثر اقتصادي کشورها بر سطح شاخص توسعه انسانی آنها 

توانـد   مـی  ،اظ مؤلفه آلودگی محیط زیست در سـنجش شـاخص توسـعه انسـانی    لح

یطـی و  توجه بیشـتري بـه مالحظـات زیسـت مح     ،که در مسیر توسعه دکشورها را وادار

زیرا در غیر اینصورت سطح توسعه  ،معطوف نماینداي  هجلوگیري از انتشار گازهاي گلخان

  . یابد می یافتگی آنها با اثر گذاري عامل آلودگی کاهش

حفاظت از محیط زیسـت در سیسـتم    به قرار گرفتنتواند  می از طرف دیگر این امر 

ي  هاز نـوع توسـع  اي  هو توسع شود منجرخود  در جایگاه مناسباین کشورها ریزي  برنامه

  .  پایدار محقق گردد

توسـعه پایـدار زمـانی محقـق خواهـد شـد کـه تمـام         توان نتیجه گرفت  میبنابراین 

، در فرآیند توسعه ها سیاستها و  از بدو شروع برنامه، زیست هاي آن از جمله محیط مؤلفه

                                     .دنریگ رارق رظندم روشک هعسوت ياه ریزي برنامه در

 سـت یبا مـی  در ایـران  داریـ پاي  هبـه منظـور حرکـت در جهـت توسـع      در این راسـتا 

پیـاده  در کشـور   يکند به طور جد می کمک ستیز طیمح که به حفاظت ییها سیاست

  موارد اشاره شده است:این در ذیل به برخی از  .شود

   اقتصاديکاهش آلودگی طی دوره رشد  پیشرفت فنی در -

  در مسیر توسعه  یمحیط زیستي ها سیاست بیشتر به توجه -
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محیطـی و یـا    زیسـت مقـررات  ، مالیات بـر آلـودگی   ابزارهاي استاندارد استفاده از -

  شود می آوري فنموجب توسعه که مجوزهاي قابل مبادله 

 سـازي الگـوي مصـرف و    طریـق بهینـه   ي فسـیلی از هـا  کاهش روند مصرف انرژي -

  صنعتی تجاري و، ي خانگیها انرژي در بخش هدر رفت سازي حداقلهمچنین 

عـدم اسـتفاده از    و پـاك تـر   هـایی  آوري فندسترسی آزاد به  فراهم ساختن امکان -

  ي فسیلیها سوخت

  تجدیدپذیر هاي يه انحصار طلبی در امر توسعه انرژحذف روحی -

هـاي نـو و رفـع موانـع      در جهـت اسـتفاده از تکنولـوژي    ها بنگاهارائه تسهیالت به  -

   ها بنگاهگذاري این  سرمایه
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Abstract 

Attention to sustainability of developmental outcomes requires us to take into 
account the impact of growth on the environment.  The focus of many countries on 
achieving economic growth through industrialization leads to an increase in 
greenhouse gases. The resultant deterioration of air quality has a negative impact on 
environmental conditions and health of citizens. This can potentially lower life 
expectancy which if one of the important indicators of human development.  

This article analyzes the impact of environmental pollution on human 
development indices of three groups of countries with different degrees of human 
development, using the panel data on life expectancy for the period 2000 to 2010.  
We find that environmental pollution negatively impacts human development. We 
observe that the less developed a country is, the more it suffers from the negative 
effects of air pollution on human development  
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