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ABSTRACT 

 

Introduction 

 Public health has always been one of the main concerns of policy makers in different countries, 

while the speed of economic growth that has led to an increase in emissions of polluting the 

environment has added to this issue. OPEC member countries are turning to the expansion of the 

industry based on their oil revenues, which has added to the problems caused by degradation of 

environmental quality and the level of public health.  The purpose of this study is to examine the 

relationship between economic growth, environmental quality and general health in OPEC member 

countries over the period of 2000-2016. According to the mentioned materials, studies have been 

conducted on the subject under discussion, some of which are mentioned in the article. 

 

Materials and Methods 

   The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) is an oil cartel consisting of Algeria, 

Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Ecuador, 

Angola and Venezuela. Data and information have been extracted from the World Development 

Index (WDI) database, statistics of OPEC, and the World Health Organization and evaluated and 

analyzed using the fixed effects panel model. 

 

Results and Discussion 

    In order to select the fixed and random effects method, the F lemmer test was used and based on 

the computational statistic of this test which is significant at one percent level, it can be concluded 

that the hypothesis of the equality of the width of the origin can not be accepted. The Hausman test 

has been used to choose between fixed and random effects. The computational Hausman statistic in 

the model is also significant at 1% level. Therefore, a zero hypothesis based on the use of the 

random effects method for estimating the rejected model and the fixed effects method is valid.The 

results of estimating economic growth model among OPEC members showed that increased 

variable economic growth does not improve the environment and there are no conditions for 

accepting the Kuznets environmental hypothesis. On the other hand, increase the variables of 

accumulation of per capita capital,  carbon dioxide emissions, urbanization rate, public health and 

education increased economic growth by 0.23, 0.04, 0.02, 0.04 and 29.2, respectively. The results 

of this study are not consistent with the study by Mousavi (2015) and Mehrabi et al (2010). The 

results of estimating environmental quality model showed that the increase in per capita GDP and 

its square will lead to an increase 9.15% in per capita CO2 emissions. The positive and significant 

effect of the increase in the value added of the industry sector on CO2 emissions showed that a one 

percent increase in the share of industry's value added from GDP would lead to an increase of 0.42 

percent of pollutant emissions, indicating that OPEC member states Relying on their oil revenues 

to industrialization, which has led to an increase in the environmental degradation of these 

countries. The results of estimating public health model among OPEC members showed that 

economic growth significantly reduces the mortality rate and improves  the public health. This is 

while CO2 emissions and its upward trend have led to an increase in adult mortality rates. 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_9885_10331.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_78868.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_78868.html


 1399، 4 ، شماره51-2دوره  رانمجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي اي           636

Although the effect of increasing per capita health expenditure leads to a reduction of 0.47 percent 

mortality rate, but not significant. Improving the level of education in the context of increasing the 

average years of education could not have a significant effect on the adult mortality rate and public 

health in OPEC countries over the period of 2000-2016. 

 

Conclusions 

 Regarding the positive and significant effect of capital accumulation on economic growth and 

development, which is derived from the estimated model, and despite the high oil revenues of the 

OPEC member countries, Member States are encouraged by increasing the level of postponement 

and direction of capital accumulation in the path Growth and development, this can be achieved by 

establishing or enhancing the level of activities of national wealth funds. The results of this study 

indicate that the Kuznets environmental hypothesis has not been approved for OPEC member 

countries, which means that the level of economic growth and development in these countries has 

not been able to reduce the environmental degradation caused by the emission of pollutant gases by 

air. It is therefore recommended that the promotion of economic growth and development in these 

countries be carried out through less polluting activities, and along with these activities, the 

governments of these countries also have their own annual budget To allocate a significant amount 

to compensate for the environmental degradation caused by the promotion of economic growth and 

development. Increasing the level of education has a positive effect on the level of growth and 

economic development as well as public health. Therefore, it is recommended to increase the level 

of public awareness through the quantitative and qualitative increase of public and applied 

education on the effects of economic development and environmental degradation in the method 

various medications such as formal education, mass media, advertising done effectively and 

cyberspace. 
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 زیست و سالمت عمومی رتباط رشد اقتصادی، کیفیت محیطتحلیل  ا
 های تابلوییدر کشورهای عضو سازمان اوپک: رهیافت داده

 

3، فاطمه سخی2، سید مهدی میر1احمد فتاحی اردکانی
 

                      ، اردکان، ایراندانشگاه اردکان ،یعیو منابع طب یدانشکده کشاورز یگروه اقتصاد کشاورز اریدانش، 1
 ایران          ، ، کرجدانشگاه تهران ،یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد دانشکده یگروه اقتصاد کشاورز یدکتر انیدانشجو ، 3، 2

 (29/11/98تاریخ تصویب:  -30/4/98)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 
 .گذاران در کشورهای مختلف بوده استهای اصلی سیاستسالمت عمومی یکی از دغدغه

-دنبال خود افزایش انتشار گازهای آلودهسرعت رشد و توسعه اقتصادی که به دیگر، طرف از

بر این مساله افزوده است. کشورهای عضو سازمان اوپک  ،همراه دارد زیست را بهکننده محیط
با اتکاء به درآمدهای نفتی خود به گسترش بخش صنعت روی آوردند که این امر بر مشکالت 

هدف از  ،روزیست و سطح سالمت عمومی افزوده است. از اینکیفیت محیطناشی از کاهش 
زیست و سالمت عمومی در مطالعه حاضر بررسی ارتباط رشد اقتصادی، کیفیت محیط

( با استفاده از الگوی پانل است. 2000-2016کشورهای عضو سازمان اوپک طی دوره زمانی )
کربن، اکسیدش انباشت سرمایه سرانه، انتشار دینتایج الگوی رشد اقتصادی نشان داد که افزای

نرخ شهرنشینی، سالمت عمومی و آموزش موجب افزایش رشد اقتصادی به ترتیب به میزان 
زیست نتایج بیانگر شود. در الگوی کیفیت محیطمی 29/0و  04/0، 02/0، 04/0، 23/0

ی و ارزش افزوده صنعت های بهداشتری مثبت متغیرهای تولید ناخالص داخلی، هزینهااثرگذ
نتایج  ،باشد. همچنیندرصد می 42/0و  63/0، 15/9زیست به ترتیب به میزان بر کیفیت محیط

اثرگذرای منفی تولید ناخالص داخلی به  حاصل از برآورد الگوی سالمت عمومی نیز بیانگر
نا بر نتایج ب باشد.می 22/0زیست به میزان درصد و اثرگذرای مثبت کیفیت محیط 66/4میزان 

سمت گردد الگوهای توسعه ملی کشورهای عضو اوپک بهتوصیه می ،حاصل از مطالعه
  های اقتصاد سوق یابد.پایداری درآمدهای نفتی در تمامی بخش

 

-رشد اقتصادی، سالمت عمومی، کشورهای عضو اوپک، کیفیت محیط کلیدی: هایهواژ

 زیست

 

  مقدمه

 اقتصادي توسعه و رشد سرعت اخير دهه دو طول در

 گيريچشم طوربه را زيستمحيط هايآلودگی کشورها،

 مشکل يک به امر اين کهطوريبه ؛است داده افزايش

 مورد و است شده تبديل عمومی سالمت براي بزرگ

 و رشد به توجه. باشدمی جهانی جامعه و کشورها توجه

-محيط تخريب و سو يک از کشورها اقتصادي توسعه

 سوي از آن، از ناشی عمومی سالمت نبحرا و زيست

 نسبت بدبين و خوشبين گروه دو به را اقتصاددانان ،ديگر

 ايعده کهطوريبه .است کرده تقسيم موضوع اين به

 رفاه و رونق موجب را انرژي مصرف گيرچشم افزايش

 را صعودي افزايش اين ديگر ايعده و دانندمی اقتصادي
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. (Ahmadian et al., 2017دانند )می جامعه ضرر به

 دارندگان ترينعمده که اوپک، سازمان عضو کشورهاي

 صادرات از عظيمی بخش و هستند فسيلی انرژي منابع

 و آمار طبق دهند،می صورت جهان نقاط تمام به را نفت

 2000-2016 هايسال بين در جهانی بانک اطالعات

 رشد از باالتر CO2 گاز انتشار رشد ميانگين داراي

کشورهاي عضو . (WorldBank, 2018اند )بوده انیجه

 89/1سازمان صادرکننده نفت اوپک با دارا بودن 

درصد توليد  2تريليون دالر توليد ناخالص داخلی حدود 

اند، که ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده

-دالر می 9460اين ميزان از جنبه سرانه بودن حدود 

ميانگين جهانی کمتر است.  درصد از 36باشد که تنها 

 73/9ميليون نفر جمعيت و  49/414کشورهاي اوپک 

 7و  5ميليون کيلومتر مربع مساحت دارند که به ترتيب 

اهميت  ،روشود و از ايندرصد از کل جهان را شامل می

باشد اين کشورها در اقتصاد جهانی دو چندان می

(OPEC, 2018اين .) لحاظ به طرف يک از کشورها 

 را خود معدنی و فسيلی منابع نفت، به اقتصادي اتکاي

 از و کنندمی استخراج صادرات نيز و داخلی مصارف براي

 سعی باالتر، توسعه و رشد به دستيابی براي ،ديگر طرف

 به بعضا   کار اين براي که دارند صنعت بخش گسترش در

 اين که اندآورده روي هستند، آالينده بسيار که صنايعی

 کاهش آن دنبال به و زيستمحيط تخريب موجب امر

 ,.Asgharpour et alشود )می عمومی سالمت کيفيت

2013; Nasrolahi & Ghafari, 2009; Groosman & 

Krouger, 1993 .) 

-به زيستمحيط کيفيت و اقتصادي رشد بين رابطه

 گرفته قرار مطالعه مورد اقتصادي ادبيات در وسيعی طور

 رشد بين رابطه که کنندمی بيان مطالعات اين. است

 U شکل يک از زيستمحيط هايتخريب و اقتصادي

 رابطه اين اقتصادي، ادبيات در. کنندمی پيروي معکوس

U معروف کوزنتس زيستمحيط منحنی به معکوس 

 & Asgharpour et al., 2013; Groosmanاست )

Krouger, 1993; Mehrabi et al., 2010 اين اساس (. بر 

 عوامل دليلبه اقتصادي توسعه اوليه مراحل در ظريهن

 به نسبت اشتغال و توليد باالي اولويت: مانند مختلفی

 پايين توليد، تکنولوژي بودن پايين پاک، زيستمحيط

 رشد غيره زيست ومحيط هايآگاهی سطح بودن

 زيست همراهمحيط هايتخريب افزايش با اقتصادي

 از مشخصی سطح يک به نرسيد از بعد اما. بود خواهد

 رشد افزايش و شده معکوس رابطه اين سرانه، درآمد

 شد خواهد زيستمحيط کيفيت بهبود به منجر اقتصادي

 توليد، تکنولوژي سطح رفتن باال تواندمی آن دليل که

 اجراي و تصويب زيستی،محيط هايآگاهی افزايش

-هم. باشد غيره زيستی ومحيط گيرانهسخت قوانين

 اقتصادي ساختار باالتر، درآمدي سطوح در ،چنين

 توسعه و پاک هايفناوري و صنايع سمت به کشورها

 يکی تواندمی خود اين که کندمی تغيير خدمات بخش

. باشد باالتر درآمدي سطوح در آلودگی کاهش داليل از

-به را CO2 گاز انتشار گرفته صورت مطالعات اکثر در

 & Salimifarفتند )گر نظر در آلودگی منبع عنوان

Dehnavi, 2009; World Bank,2016; Dehdidi & 

Esmaeli,2016; Mousavi, 2015 .)  

 تنها نه خوب سالمت انسانی، سرمايه نظريه با مطابق

 ؛شودمی افراد شخصی درآمد افزايش باعث خرد جنبه از

 درآمد سطح ارتقا به منجر نيز قضيه کالن جنبه از بلکه

 طرف از .گرددمی انسانی نيروي وريهبهر افزايش و ملی

 پيشرفت آن ،دنبالبه و اقتصادي توسعه و رشد ،ديگر

 سطح بهبود به منجر پزشکی در خصوص به تکنولوژي

 توليد در افزايش کهطوريبه ؛شودمی عمومی سالمت

 نرخ گيرچشم کاهش به منجر سرانه داخلی ناخالص

 مختلف ايکشوره در تولد بدو در نوزادان مير و مرگ

 بين علَی ارتباط تبيين تفاسير اين به توجه با. است شده

 است ضروري امري عمومی سالمت و اقتصادي توسعه

 ناخالص توليد گرفته صورت مطالعات با مطابق که

-به تولد بدو در نوزادان مير و مرگ نرخ و سرانه داخلی

گيرد می قرار نظر مد کليدي متغيرهاي عنوان

(Mikucka et al., 2017ارتباط .) زيست ومحيط آلودگی 

 و بوده توجه مورد زمان طول در همواره عمومی سالمت

 آن از سالمت توليد تابع عنوان تحت اقتصادي ادبيات در

 هايخروجی و هاورودي ،تابع اين در. شودمی ياد

 شامل آن هايورودي که گيردمی قرار نظر مد سالمت

 و زيستمحيط ،زندگی سبک بهداشتی، هايمراقبت

 نرخ آن خروجی ترينمهم جمله از و باشدمی وراثت

 نوزادان و بزرگساالن در خصوص به افراد مير و مرگ

-آلوده گازهاي انتشار طريق از زيستمحيط. باشدمی
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 مرگ ميزان بر pm10 ذرات و SO2 و CO2 نظير کننده

 را جامعه عمومی سالمت و گذاردمی تأثير افراد مير و

 Miao et al., 2017; Chen etدهد )می قرار شعاعال تحت

al., 2017 مطالعات زيادي در داخل و خارج به ارتباط .)

اما  .اندزيست و رشد اقتصادي پرداختهبين کيفيت محيط

توان يافت که به ارتباط بين کيفيت اي میکمتر مطالعه

زيست و سالمت عمومی و ارتباط رشد اقتصادي و محيط

 طور همزمان پرداخته باشد. به سالمت عمومی

زيست، رشد ارتباط کيفيت محيط مطالعات مرتبط با

شود؛ اقتصادي و سالمت عمومی به سه دسته تقسيم می

 آلودگی و اقتصادي رشد ميان که نخست مطالعاتی

 فرضيات فراوانی دقت با و داشته زيست تمرکزمحيط

ايج نت .کنندمی آزمون را زيستی کوزنتسمنحنی محيط

زيستی اين مطالعات حاکی از تأييد فرضيات محيط

کوزنتس در گروه کشورهاي مختلف و با در نظر گرفتن 

 ;Sadeghi & Saadat, 2004متغيرهاي مختلف بود )مانند

Salimifar & Dehnavi, 2009; Nasrolahi & Ghafari, 

2009; Asgharpour et al., 2013; Ahmadian et al., 

2017; Tamazian et al., 2009; Pao & Tsai, 2011; 

Richard, 2010 در گروه دوم مطالعات، ارتباط بين .)

رشد اقتصادي و سالمت عمومی از طريق بررسی ارتباط 

علی بين افزايش سطح درآمد با ارتقاء سطح سالمت 

عمومی در قالب نرخ مرگ و مير صورت گرفت و نتايج 

د جامعه حاکی از اين مدعا بود که افزايش سطح درآم

منجر به کاهش نرخ مرگ و مير و بهبود سالمت جامعه 

 ;Stenberg, 2014; Weil, 2014گردد )مانندمی

Mikucka et al., 2017 سومين بخش از مطالعات به .)

زيست و سالمت بررسی ارتباط بين کيفيت محيط

 1917نخستين بار در سال  پردازد.عمومی می

Groosman، زيست و سالمت طارتباط بين آلودگی محي

عمومی را تحت تابع توليد سالمت معرفی کرد و پس از 

آن مطالعات زيادي به بررسی ارتباط بين انتشار گازهاي 

با  Pm10و ذرات معلق  CO2 ،SO2 کننده نظيرآلوده

نرخ مرگ و مير به ويژه در بزرگساالن پرداختند که 

ها منجر به نتايج نشان داد که کاهش ميزان آلودگی

 ;Fang et al., 2016گردد )هش نرخ مرگ و مير میکا

Chen et al., 2017; Miao et al., 2017 .)اساس بر 

عضو  يکشورها ،EIA يانرژ یالمللنيب آژانس يبرآوردها

نفت جهان را به خود  دياز تول درصد 40به  بياوپک قر

از  یاست که آمارها حاک یحال در نياختصاص داده اند. ا

( در درصد 65جهان ) ینفت ريذخا سوم دو یبيتقروجود 

درصد از منابع گاز جهان  16 ،نيچنکشورهاست. هم نيا

سازمان  نيا اريجهان در اخت یدرصد صادرات نفت 55و 

 ريسال اخ 5در  یبانک جهان يبا آمارها مطابقاست. 

 ياعضا يبراتن  Co2 62/1 گاز سرانهانتشار  نيانگيم

 یجهان نيانگيم باشد که کمتر ازیسازمان اوپک م

سرانه  یناخالص داخل ديتول نيانگيم و( آن است 54/2)

 دالر)برحسب  27/4سازمان  نيعضو ا يدر کشورها

(  است که نسبت به 2000ثابت سال  متيبه ق کايآمر

قرار دارد.  يباالتر گاهي( در جا43/2) یجهان نيانگيم

 زين يانرژ مصرف لحاظ از اوپک سازمان عضو يکشورها

 و(  فراتر رفته 02/2) یجهان نيانگيم از رياخ الس 5 در

 دهيرس( خامبشکه نفت  ونيلي)معادل م 21/2 زانيبه م

هدف کشورهاي عضو اوپک در راستاي صنعتی   .است

شدن و ارتقاي توليد داخل که مبتنی بر افزايش انتشار 

باشد، گازهاي آلوده و تهديدي براي سالمت عمومی می

المللی را هاي ملی و بينحوزهگذاري در ضرورت سياست

رشد  نيارتباط بدو چندان کرده است. لذا بررسی 

ی در بين و سالمت عموم زيستمحيط تيفيک ،ياقتصاد

-کشورهاي عضو سازمان اوپک جهت تسهيل در سياست

 گذاري و ارتقا رفاه جامعه امري ضروري است.
 

 ها مواد و روش

 از غنی بسيار محيطی مقطعی، و زمانی سري ترکيب

 نتايج و برآورد هايروش گسترش براي را اطالعات

-می محققان موارد، از بسياري در. آوردمی فراهم نظري

 فقط تواننمی که مواردي براي تابلويی هايداده از توانند

 بررسی مقطعی صورتبه فقط يا و زمانی سري صورتبه

 هايبراي برآورد الگوهاي پانل حالت .کنند استفاده کرد،

 ينب یاختالف يچاول، اگر همختلفی وجود دارد. حالت 

حداقل مربعات معمولی  مقاطع وجود نداشته باشد، روش

(OLS ،)ه خواهد ئاراضرايب  برآوردهاي کارا و سازگاري

مقاطع مختلف، اختالف وجود  يندوم، اگر ب. حالت داد

در طول زمان  طعامق يناختالف بو اين داشته باشد، 

-یم ثابت روش، روش اثرات ينبه اشود، ثابت فرض 

که فرض شود، اختالف  یسوم، در صورتحالت . يندگو

زمان ثابت  بوده و در طول یصورت تصادفمقاطع به ينب
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ی، با عنوان روش اثرات تصادف ،يگرياز روش د يست،ن

براي انتخاب نوع  .شودیمدل استفاده م ينبراي تخم

 شود.استفاده میليمر   fبرآورد الگو در ابتدا از آزمون 

ليمر  وجود مدل اثر ثابت را تأييدکند   fزمانی که آزمون 

آيد که چگونه بايد بين دو مدل اثرات سوالی پيش می

-ثابت و تصادفی يکی را انتخاب کرد؟ اين مشکل را می

 Hausman .توان از طريق آزمون هاسمن برطرف کرد

 (، اين آزمون را مطرح کرد، اين آزمون بيان 1978)

 دارد که تحت فرض عدم وجود همبستگی بين می

هاي مقطعی و ساير متغيرهاي توضيحی هر دو داده

برآوردگر اثر ثابت و اثر تصادفی ناسازگارند ولی برآوردگر 

اما در صورت وجود همبستگی  .اثر ثابت ناکارا هم هست

هاي مقطعی و ساير متغيرهاي توضيحی اثر بين داده

اگر  باشد.اثرتصادفی ناسازگارمیاما  ؛ثابت سازگاراست

تر از مقدار بحرانی آن باشد، در اين مقدار  آماره بزرگ

 . شودیم واقع قبول موردصورت مدل با اثر ثابت 

با توجه به مطالعات فراوانی که در ادبيات موضوع نيز 

 اقتصادي، منظور تحليل ارتباط ميان رشدذکر گرديد، به

مومی و بررسی فرضيه ع سالمت زيست ومحيط آلودگی

 زير صورتبه پژوهش کلی زيستی کوزنتس الگويمحيط

  :گرددتبيين می

 

(1                                        )  

(2                                                            )  

 (3                                                         )       

  

 توليد ناخالص داخلی سرانه،    که در آن،

 نرخ شهرنشينی،  انباشت سرمايه سرانه، 

سرانه(،  CO2زيست )انتشار گاز شاخص کيفيت محيط

نرخ مرگ و مير شاخص سالمت عمومی ) 

هاي اخص آموزش ) ميانگين سالش بزرگساالن(، 

هاي بهداشتی از کل بودجه، سهم هزينه تحصيل(، 

 ،  GDPسهم ارزش افزوده صنعت از کل  

تعداد  هاي مراقبت بهداشت عمومی سرانه، هزينه

 برازشمنظور بهباشد. هزار نفر می 10پزشک به ازاي هر 

را دارا  کاملمدل  کي يهایژگيمناسب که و يلگوا

شکل خود قرار  نيدر بهتر ديالگو با يرهايمتغباشد، 

در حاالت  رهايدر مطالعه حاضر متغ ،رونيا. از رنديبگ

-یتميلگار ،یتميلگار-یخط ،یخط-یمختلف )خط

 وارد يبرآورد يالگو در( یتميلگار -یتميو لگار یخط

 .بود Log-Log يودن الگوب بهتراز  یحاک جينتا. شدند

وارد  یتميبه صورت لگار رهايمتغ يینها يدر الگو ،لذا

باشند کليه صورت سهم میجز متغيرهايی که بهبه شدند.

صورت لگاريتمی هستند. اطالعات مربوط به متغيرها به

 براي 2000 -2016  زمانی دوره  فوق براي  متغيرهاي 

 

 

عراق،  ران،يا ر،يالجزاکشورهاي عضو سازمان اوپک ) 

امارات  ،يقطر، عربستان سعود ه،يجرين ،یبيل ت،يکو

هاي ( از آمارنامهاکوادور، آنگوال و ونزوئال ،یمتحده عرب

OPEC بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی اخذ شد ،

دهنده توسعه ( که به ترتيب نشان3( تا )1و معادالت )

ند زيست و سالمت عمومی هستاقتصادي، کيفيت محيط

دليل نبود شوند. بهکه با استفاده از روش پانل برآورد می

تعداد پزشک به  اطالعات کافی در مورد متغير 

هزار نفر، اين متغير از الگوي مربوطه حذف  10ازاي هر 

  (. Souri, 2012) گرديد
 

 نتایج و بحث 

هاي ترکيبی در يک مدل چنانچه متغيرهاي داده

ستا باشند، برآورد ضرايب به يک رگرسيون رگرسيون، نااي

منظور جلوگيري از انجامد. در مرحله اول بهکاذب می

انجام رگرسيون کاذب و تست سکون متغيرها، آزمون 

گيرد. در ريشه واحد بر روي متغيرهاي الگو صورت می

از آزمون لوين، لين و چو استفاده شد که  ،اين پژوهش

 گردد.می ( مشاهده1نتايج آن در جدول )
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نتايج آزمون ايستايی متغيرها با استفاده از آزمون  -1جدول 

 لوين، لين و چو

 متغيرها
آزمون در 

 سطح

سطح 

 احتمال

تفاضل 

 مرتبه اول

سطح 

 احتمال

 10450/2 9780/0 8139/16- 000/0*** 

 18632/0 5739/0 7765/10- 000/0*** 

 7598/0- 2237/0 9191/26- 000/0*** 

 04645/5 000/1 4275/26- 000/0*** 

 4359/0 6686/0 5699/23- 000/0*** 

 07731/9 000/1 561/154- 000/0*** 

 07541/2 9810/0 4399/19- 000/0*** 

 4190/9 000/1 1055/10- 000/0*** 

 
2087/3 999/0 6458/23- 000/0*** 

نده دهنشان بيبه ترت * و ** و ***)  قيتحق هايافتهيمأخذ: 

 و ده درصد( پنج و کيدر سطح  يداریمعن

 

( مقادير آزمون لوين، لين 1با توجه به نتايج جدول )

ها بيانگر عدم ايستايی بعضی از و چو، در سطح داده

که متغيرهاي مربوط به متغيرها هستند، به طوري

زيست، آموزش و هزينه سرانه بهداشتی در کيفيت محيط

 ،يستا نبودند. به اين منظوردرصد احتمال نيز ا 10سطح 

ها، مجددا  آزمون فوق صورت گيري از دادهپس از تفاضل

-بهگرفت و نتايج حاکی از ايستايی کليه متغيرها بود. 

منظور تخمين الگوي پوياي ارتباط بين رشد اقتصادي با 

زيست و سالمت عمومی ابتدا الزم است کيفيت محيط

الت برابري عرض دو آزمون صورت گيرد. براي انتخاب ح

از مبدأ کشورها يا تفاوت در عرض از مبدأ کشورها از 

( 2شد که نتايج آن در جدول ) ليمر استفاده Fآزمون 

 ه شده است.ارائ

 
 ليمر Fنتايج آزمون  -2جدول 

 آماره الگوي تجربی
درجه 

 آزادي
 سطح احتمال

مدل رشد 

 اقتصادي
025/18 

و  175)

11) 
000/0*** 

مدل کيفيت 

 يستزمحيط
145/32 

و  175)

11) 
000/0*** 

مدل سالمت 

 عمومی
896/24 

و  175)

11) 
000/0*** 

 کيطدر سططح  يداریدهنده معننشان***)  قيتحق هايافتهيمأخذ: 

 درصد(

ليمر نشان داد که فرض صفر مبنی  Fنتايج آزمون 

شود و برآورد ها رد میسازي دادهبر برآورد الگو با تجميع

 ،چنينالگو بايد به صورت مدل پانل صورت پذيرد. هم

-منظور تشخيص اين موضوع که برآورد الگوي پانل بهبه

صورت اثرات تصادفی باشد يا اثرات ثابت، از آزمون 

( مشاهده 3هاسمن استفاده شد که نتايج آن در جدول )

 شود.می
 نتايج آزمون هاسمن -3 جدول

 آماره یتجرب يالگو
درجه 

 آزادي
 سطح احتمال

مدل رشد 

 اقتصادي
025/18 4 000/0*** 

مدل کيفيت 

 زيستمحيط
145/32 4 000/0*** 

مدل سالمت 

 عمومی
896/24 4 000/0*** 

 

 کيدر سطح  يداریدهنده معن)***نشان  قيتحق هايافتهيمأخذ: 

 درصد(

(، مقدار 3ه شده در جدول )براساس اطالعات ارائ

اسمن در هر سه الگوي مورد بررسی در آماره آزمون ه

باشد و فرض صفر دار میسطح احتمال يک درصد معنی

آزمون هاسمن مبنی بر برآورد الگوي اثرات تصادفی 

الگوي نهايی به  ،شود و بنابراينبراي هر سه مدل رد می

صورت اثرات ثابت برآورد گرديد. نتايج ضرايب برآورد 

 4اقتصادي در جدول شده الگوي اثرات ثابت مدل رشد 

 نشان داده شد. 
نتايج برآورد الگوي اثرات ثابت مدل رشد اقتصادي  -4جدول 

 در کشورهاي عضو اوپک

 متغيرها
عالمت 
 اختصاري

 سطح احتمال ضرايب

 ***C1 173/1 016/0 عرض از مبدا

 ***008/0 234/0  انباشت سرمايه سرانه

 ***004/0 021/0  نرخ شهرنشينی

 ***012/0 045/0  ت محيطیکيفيت زيس

 **054/0 04/0  سالمت عمومی

 *082/0 297/0  آموزش

دهنده نشان بي* به ترت و**  و)***   قيتحق هايافتهيمأخذ: 
 و ده درصد( پنج و کيدر سطح  يداریمعن
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در مدل رشد اقتصادي، نتايج نشان داد انباشت 

ناخالص داري بر توليد سرمايه سرانه اثر مثبت و معنی

-هداخلی سرانه به عنوان نماينده رشد اقتصادي داشت، ب

که يک درصد افزايش در انباشت سرمايه سرانه طوري

توليد ناخالص داخلی کشورهاي عضو اوپک را حدود 

-به توجه با ،نيبنابرادرصد افزايش خواهد داد.  23/0

( به هيسرما)انباشت  يگذارهيسرما آمده دستهب جهينت

کارا،  تيريارزان، مد هياز سرما ياهصورت مجموع

 يتر به بازارهاراحت یابي، دستشرفتهيپ يتکنولوژ

 مثبت ريثأت يتواند بر رشد اقتصادیم رهيغو  یالمللنيب

افزايش درصد شهرنشينی، انتشار  ،چنينهم داشته باشد.

CO2 هاي تحصيل به طور مثبت و سرانه و ميانگين سال

داخلی سرانه اثرگذار بودند و  دار بر توليد ناخالصمعنی

در متغيرهاي مذکور، توليد ناخالص  شيدرصد افزا کي

 29/0و  04/0، 02/0داخلی سرانه به ترتيب به ميزان 

گفت  ديبا ینيخصوص شهرنش دردهد. درصد افزايش می

 يکشورها ،جهان تيجمع روزافزون رشدکه با توجه به 

که عمده  قايآفر و ايدر آس ژهيبه وِ زين افتهيکمتر توسعه 

آهنگ  با ،قراردارند درآنجا همعضو اوپک  يکشورها

توجه به کمبود  باهمراه شده اند.  تيجمع شيافزا

 عيدر روستاها و تمرکز صنا لياشتغال و تحص يهافرصت

رخ  ینيشهرنش شيافزا يزا در بخش شهرمولد و اشتغال

 در عيصنا وکار مولد  يرويتمرکز ن ،نيداده است و بنابرا

بهبود  د،يتول يهايدر کنار توسعه فناور يبخش شهر

 يهااستيسو و سکيحمل و نقل و ارتباطات از 

-متيق يهایمشو خط یبخش صنعت بانيپشت یبازرگان

 درون ياقتصاد يهاتيرا به فعال يکه برتر يگذار

را  يموجبات رشد اقتصاد ،گريد ياز سو .دادیم يشهر

ه افزايش سرمايه انسانی تحصيالت منجر ب  فراهم کردند.

ترين عامل عنوان مهموري نيروي کار بهبهره ،و در نتيجه

وري نيروي کار توليد شود. با افزايش بهرهتوليد می

باعث رشد اقتصادي بيشتر  ،يابد و در نتيجهافزايش می

بهبود سالمت عمومی اثر مثبت و  ،چنينگردد. هممی

يک  ،عبارت بهتربه .داري بر رشد اقتصادي داشتمعنی

درصد کاهش در نرخ مرگ و مير ناشی از بهبود و 

درصد افزايش توليد  4پيشرفت علم پزشکی منجر به 

ناخالص داخلی کشورهاي مورد نظر شده است. ارتباط 

و بررسی فرضيات  زيستمحيطرشد اقتصادي و کيفيت 

 ه شده است.ئارا 5منحنی کوزنتس در جدول 

 
لگوي اثرات ثابت مدل کيفيت نتايج برآورد ا -5جدول 

 محيطی کشورهاي عضو اوپکزيست

 متغيرها
عالمت 

 اختصاري
 سطح احتمال ضرايب

 ***C2 139/36 007/0 عرض از مبدا

توليد ناخالص 

 **042/0 156/9  داخلی سرانه

توان دوم توليد 

ناخالص داخلی 

 سرانه
 58/0 036/0** 

سهم هزينه 

هاي بهداشتی 

 از بودجه
 632/0 352/0 

سهم ارزش 

افزوده صنعت از 
GDP 

 425/0 0736/0* 

دهنده نشان بي* به ترت و**  و)***   قيتحق هايافتهيمأخذ: 

 و ده درصد( پنج و کيدر سطح  يداریمعن

( که کيفيت 5ه شده در جدول )ئبنا بر اطالعات ارا

-همراه عوامل تأثيرگذارش نشان میزيست را بهمحيط

داشت که افزايش توليد ناخالص داخلی  دهد، بايد اذعان

سرانه  CO2سرانه و توان دوم آن منجر به افزايش انتشار 

ترين مطالعه گردد، اين در صورتی است که در نزديکمی

هاي چين توسط به اين پژوهش که در مورد استان

(Hao et al, 2017 انجام شده، افزايش رشد اقتصادي  )

 ،بنابراين .است شده CO2منجر به کاهش انتشار 

زيستی کوزنتس در کشورهاي اوپک رد فرضيات محيط

 ،(Hao et al, 2017شود که بر خالف مطالعات )می

(Mousavi, 2015( و )Mehrabi, 2010 )باشد که می

زيستی کوزنتس را در هرکدام تأييد فرضيات محيط

 ،چنينکنند. همشرايط زمانی و مکانی خاص بيان می

که با وجود اثرگذاري مثبت سهم  نتايج نشان داد 

، اين  CO2هاي بهداشتی در کل بودجه بر انتشار هزينه

باشد. اثر قابل اتکا نمی ،دار نشده است و لذااثر معنی

مثبت و معنادار افزايش سهم ارزش افزوده بخش صنعت 

نشان داد که افزايش يک  CO2بر انتشار  GDPاز 

 منجر به  GDP  از  صنعت  درصدي سهم ارزش افزوده
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شود که درصدي انتشار گازهاي آلوده می 42/0افزايش 

دهد کشورهاي عضو اوپک با اتکاء به اين امر نشان می

درآمدهاي نفتی شان به سمت صنعتی شدن حرکت 

زيست کردند که اين امر موجب افزايش تخريب محيط

بود اين کشورها شده است. عوامل تأثيرگذار بر به

 ه داده شد. ( اراي6دول )سالمت عمومی در ج
 

سالمت  مدل ثابت اثرات الگوي برآورد نتايج -6جدول 

 اوپک عضو کشورهاي عمومی

 متغيرها
عالمت 

 اختصاري
 سطح احتمال ضرايب

 ***C3 809/8 0147/0 عرض از مبدا

توليد 

ناخالص 

 داخلی سرانه

 668/4- 0345/0** 

کيفيت 

زيست 

 محيطی

 221/0 0078/0*** 

هزينه 

داشتی به

 سرانه

 475/0- 214/0 

 389/0 235/0  آموزش

دهنده نشان بي* به ترت و**  و)***   قيتحق هايافتهيمأخذ: 

 و ده درصد( پنج و کيدر سطح  يداریمعن

نتايج برآورد الگوي سالمت عمومی نشان داد که 

داري منجر به کاهش نرخ رشد  اقتصادي به طور معنی

سالمت عمومی به ميزان مرگ و مير و بهبود سطح 

شود اما اين نتيجه برخالف مطالعه  درصد می 66/4

(Hao et al, 2017می )که در مطالعه طوريبه .باشد

 ،هاي مختلف چين را در نظر گرفته بودمذکور که ايالت

رشد اقتصادي افزايش توليد ناخالص داخلی سرانه اثر 

داشت.  مير بزرگساالنداري بر نرخ مرگ و منفی و معنی

و روند صعودي آن  CO2ست که انتشار اين در حالي

 زانيبه ممنجر به افزايش نرخ مرگ و مير بزرگساالن 

هاي بهداشتی شود. اثر افزايش هزينهمیدرصد  22/0

درصدي نرخ مرگ و  47/0سرانه گرچه منجر به کاهش 

دار نشده است که اين امر برخالف مير شده اما معنی

که افزايش باشد به طوري( میHao et al, 2017مطالعه )

-هاي بهداشتی و بهبود وضعيت پزشکی در ايالتهزينه

هاي مختلف چين موجب ارتقاي سطح سالمت عمومی و 

چنين افزايش و رشد اقتصادي شد. ارتقاي سطح هم

هاي آموزشی افراد در چهارچوب افزايش ميانگين سال

مير تحصيل نتوانست اثر معناداري بر نرخ مرگ و 

و بزرگساالن و سطح سالمت عمومی در کشورهاي عض

ست که در مطالعه اوپک داشته باشد، اين در حالی ا

(Hao et al, 2017 ارتقاء سطح آموزش اثر معنادار و )

 مثبتی بر سطح سالمت عمومی داشت.

 گيري و پيشنهادهانتيجه

دار انباشت با توجه به اثرگذاري مثبت و معنی

وسعه اقتصادي که از الگوي برآوردي سرمايه بر رشد و ت

حاصل شد،  و با وجود درآمدهاي باالي نفتی کشورهاي 

گردد کشورهاي عضو با افزايش عضو اوپک توصيه می

دهی انباشت سرمايه در مسير انداز و جهتسطح پس

تواند با رشد و توسعه اقتصادي قدم بردارند، اين مهم می

هاي ثروت صندوق هايتأسيس و يا ارتقاي سطح فعاليت

ملی صورت پذيرد. نتايج حاصل از اين مطالعه حاکی از 

زيستی کوزنتس در مورد عدم تأييد فرضيه محيط

باشد، اين بدان معناست که کشورهاي عضو اوپک می

سطح رشد و توسعه اقتصادي در اين کشورها نتوانسته 

کننده زيست ناشی از انتشار گازهاي آلودهتخريب محيط

گردد ارتقا رشد و توصيه می ،کاهش دهد و لذاهوا را 

هايی توسعه اقتصادي در اين کشورها از طريق فعاليت

گردند، صورت پذيرد و در که کمتر منجر به آلودگی می

هاي اين کشورها نيز در ها، دولتکنار اين فعاليت

هاي ساالنه خود بخش قابل توجهی را براي بودجه

ناشی از ارتقاء رشد و  زيستیهاي محيطجبران تخريب

با توجه به  ،طور کلیتوسعه اقتصادي، اختصاص دهند. به

نتايج حاصله از الگوهاي برآوردي، افزايش سطح آموزش 

چنين اثر مثبتی بر سطح رشد و توسعه اقتصادي و هم

افزايش گردد توصيه می ،لذا است. سالمت عمومی داشته

می و سطح آگاهی عمومی جامعه از طريق افزايش ک

کيفی آموزش همگانی و کاربردي در مورد اثرات توسعه 

هاي مختلف زيست به روشاقتصادي و تخريب محيط

هاي جمعی، تبليغات مؤثر و نظير آموزش رسمی، رسانه

ل از فضاي مجازي صورت پذيرد. با توجه به نتايج حاص

زندگی و روِي آوري مردم  الگوهاي برآوردي، تغيير سبک

شدن موجب ارتقاء سطح رشد و  به سمت شهرنشين

افزايش جمعيت  ،توسعه اقتصادي شده و از طرفی

شهرنشينی و تغيير الگوي توسعه از بعد روستايی و 
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کشاورزي به سمت توسعه شهري و صنعتی افزايش 

هاي بهداشتی را به دنبال دارد ها به خصوص هزينههزينه

ه دهد لذا توصيکه سالمت عمومی را تحت تأثير قرار می

گذاران کشورهاي عضو گردد حاکمان و سياستمی

هاي مؤثر، تعادل را در الگوي اوپک، با تبيين سياست

که دو بخش طوريبه ؛توسعه ملی خود حفظ کنند

کشاورزي و صنعت به عنوان ارکان اصلی اقتصاد سهم 

اي در رشد و توسعه اقتصادي داشته باشند و از منصفانه

ها اده افراطی از اين بخشميزان تخريب ناشی از استف

هاي برآورد شده هم کم شود. همانطور که نتايج الگو

نشان داد سالمت عمومی جامعه مؤلفه بسيار مهمی در 

زيست گيري محيطراستاي توسعه اقتصادي و شکل

باشد که هم از اين دو متغير تأثير پايدار و با کيفيت می

-توصيه می ،الذ .ها تأثيرگذار استپذيرد و هم بر آنمی

اران در کشورهاي عضو اوپک سهم زگگردد سياست

مناسبی از درآمدهاي نفتی را به بهبود سطح سالمت 

 عمومی جوامع خود اختصاص دهند. 
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