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  چكيده
 آن از حکایت بحث نظری مبانی .است نموده ثرأمت را انسان زندگی مختلف ابعاد ،اخير هایسال طی )فاوا( ارتباطات و اطالعات آوریفن
 سطوح با مختلف کشورهای رد اثر این بودن مشاهده قابل اما نماید. کمک زیستمحيط کيفيت بهبود به تواندمی فاوا از استفاده که دارد

 باشد.می کشوری بين صورتهب موضوع این بررسی دنبال به حاضر مقاله است. موردی مطالعات نيازمند یافتگی توسعه نظر از متفاوت
 اثر ردبرآو به ،(Panel Data) تلفيقی هایداده روش از استفاده با مربوطه مدل استخراج و بحث نظری مبانی بررسی از پس ،منظوربدین
 برای ایران( جمله )از توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای از گروه دو در تفکيک به زیستمحيط کيفيت بر ارتباطات و اطالعات آوریفن
  است. شده پرداخته 1990 -2005 زمانی دوره
 در توانسته ارتباطات و اطالعات آوریفن اقتصادی، هایفعاليت از ناشی آلودگی شدت افزایش با همزمان که دارد آن از حکایت نتایج

 در موضوع این اما .یابد بهبود زیستمحيط کيفيت مجرا این از و نماید تعدیل را آلودگی انباشت فزاینده روند یافته توسعه کشورهای
 زمينه در توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای ميان موجود وتاتف ،رسدمی نظر به باشد.نمی محسوس چندان توسعه حال در کشورهای
 .نمایدمی ایفا سزاییهب نقش رابطه این در ارتباطات و اطالعات آوریفن از استفاده شدن نهادینه
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 سرآغاز
 هیافت   افزایش رفته رفته زیستمحيط اهميت ،اخير هایدهه طی
ه ب است. شده برخوردار ییسزاهب اهميت از زیستمحيط کيفيت و

 اهمي ت  زیستمحيط کيفيت به جوامع، توسعه و رشد با کهطوری
 صادیقم در اساسی هایتفاوت با وجود و است شده داده بيشتری

 افتهی توسعه کشورهای در زیستمحيط حوزه مشکالت ماهيت و
 قاب ل  کش ورها  تم امی  در موض وع  ای ن  کليت توسعه، حال در و

 لح ا  در کشورهای در که همزمان برای مثال، باشد.می مشاهده
 استحص ال  از ناش ی  (1)زیستمحيط تخریب چون مواردی توسعه

 گي  ریان  دازه و بیارزی  ا ه  ایسيس  ت  نب  ود من  ابع، غيراص  ولی
 چ ون  ه ایی پدی ده  و ک ارا  یزیس ت محيط قوانين نبود ،(2))پایش(
 کش ورهای  در باش ند م ی  اص لی  مش کل  ... و (3)آلودگی گریزگاه
 ی افتن  و من ابع  ک ارای  مص ر   چ ون  نيز مب احثی  یافته توسعه

 ه ا، الیندهآ دفع و انتشار مدیریت ،هاآن برای بهينه هایجایگزین
 ه ای NGO قال ب  در لامث  ب رای  ) عمومی کاراف به گوییپاسخ
 ... و زیس ت مح يط  ح وزه  ترتيب ات  رعای ت  (،زیستمحيط حوزه

     .شوندمی محسوب اصلی دغدغه
 مص ادیق  و ماهي ت  در تف اوت  با وجود ،دش مطرح که گونههمان

 ح ال  در و یافت ه  توس عه  کش ورهای  زیس ت محيط در مشکالت
 یارتق ا  و حف    هتج در حرکت و زیستمحيط مدیریت توسعه،

 و کارراه هر بنابراین، شود.می محسوب المللیبين دغدغه یک آن
 توان د م ی  ،نمای د  کمک راستا این در را کشورها بتواند که ابزاری

 از اس تفاده  و گي ری به ره  آید. حساببه کلی کارراه یک عنوانبه
 انتقال در نتيجه و آن هایقابليت و ارتباطات و اطالعات آوریفن

و  )بس ترها(  ت رین مه    از یک ی  ،مج ازی  فض ای  ب ه  هافعاليت
 در چ ه  و یافت ه  توس عه  کش ورهای  در چه راستا، این در هاکارراه

 ک ه  آن توض ي   آی د. م ی  حس اب  ب ه  توسعه، درحال کشورهای
 متح ول  در مه    عوام ل  یک ی ، ارتباط ات  و اطالعات آورینف

 تواننمی ریباًتق و است بوده اخير هایدهه طی بشر حيات نمودن
 را غيرمستقي ( یا مستقي  صورت)به بشر امروزه زندگی از بخشی
 ض من  باشد. نشده مندبهره آوریفن این هایقابليت از که یافت
 اقتص ادی  توسعه و رشد از توجهی قابل بخش شک بدون که آن

 س ایه  در اخي ر  ده ه  طی یافته توسعه کشورهای ویژهبه کشورها
 ایج اد  ه ای فرصت و آوریفن این هایقابليت از مطلوب استفاده
 ح وزه  از کل ی  تصویری ،(1) شکل است. شده حاصل آن از شده
 ابع  اد در را ارتباط  ات و اطالع  ات فن  اوری گ  راریتأثير و نف  و 

 مالحظ ه  ک ه  گون ه هم ان  .ده د م ی  نش ان  بشر زندگی مختلف
 بهداش  ت، و س  المت همچ ون  مختل  ف ه  ایبخ ش  ،ش  ودم ی 

 توس عه  ،زیس ت مح يط  امني ت،  ،کار و کسب شغلی، هایفرصت
 مندبهره پدیده این هایقابليت از آموزش و بشر حقوق ،ایمنطقه
 دو تواندمی ارتباط این موارد از بسياری در که آن ضمن ،شوندمی

  باشد. سویه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتباطات و اطالعات فناوري ايتوسعه ارتباطات :(1) شكل

Source: (Wakelin & Shadrach, 2001) 
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 و اطالع ات  آوریف ن  هایقابليت از گيریبهره ،چارچوب این در
 ت وجهی  قاب ل  تبعات شک بدون مختلف هایعرصه در ارتباطات

 و گ رارد م ی  و گراش ته  جایه ب خود از نيز زیستمحيط حوزه در
 ط ی  ویژههب ،زیستمحيط اهميت و نقش به توجه با موضوع این
 گي رد.  ق رار  توج ه  م ورد  خاص صورتهب ندتوامی اخير هایدهه

 ک ارگيری هب   تبع ات  بررس ی  و مطالع ه  رس د می نظرهب بنابراین،
 کش ورهای  در زیس ت مح يط  ب ر  ارتباط ات  و اطالعات آوریفن

 یدس تاوردها  توان د می متفاوت، یافتگی توسعه سطوح با مختلف
  د.باش داشته همراه به گرارانسياست برای ویژههب را جدیدی

 حوزه بر تارتباطا و اطالعات فناوری اثر با ارتباط در ،طورکلی هب
 یبررس   مختلف ی  ه ای جنب ه  از را موضوع توانمی زیستمحيط
 ئونش   در فن اوری  ای ن  ک ارگيری هب تبعات و مصادیق زیرا نمود.

 در اس ت.  بررس ی  قاب ل  و ب وده  مش هود  انس ان  زندگی مختلف
 و اطالع ات  فن اوری  تبع ات  ش ده  ارای ه  بندیتقسي  ترینکامل

 اب ل ق زی ر  ش رح ه ب   مج زا  رده سه در زیستمحيط بر ارتباطات
 (Berkhout & Hertin, 2001)باشندمی تقسي 
 تبع ات  از بخ ش  آن س ط   ای ن  در ی ک(:  )سط  اول رده -الف

 ررس ی ب ارتباط ات  و اطالع ات  فن اوری  یزیس ت محيط)پيامدها( 
 از ادهاس تف  و وزهح این تجهيزات توليد از ناشی صرفاً که شودمی
 دو ب ه  و شوندمی ناميده مستقي  تبعات حاصطالبه  که ستهاآن

 آن منف ی،  تبع ات  ش وند. م ی  تقس ي   مثبت و منفی تبعات گروه
 ص والت مح توليد فرایند از که است زیستمحيط تبعات از بخش
 ش بکه،  ه ای کابل ی،هاآنرای افزارهایسخت توليد همچون: فاوا

 ... و اف او  تجهي زات  سازیمعدوم و دفع از اشین تبعات مانيتورها،
 اس ت  هاییقابليت به ناظر بيشتر نيز مثبت تبعات شود.می حاصل

 ب رای مث ال   آید.می دستهب فاوا محصوالت عرضه و توليد از که
 الکترونيک ی  هایکنترل ،آلودگی نشانگر الکترونيکی هایاهدستگ

 . ... و
 آث  ار از بخ  ش آن ،س  ط  ای  ن در دو(: )س  ط  دوم رده -ب

 و وزی ع ت تولي د،  فرایند در فاوا کاربرد )همچون اواف یزیستمحيط
 اف زایش  و س ازی مج ازی  قال ب  در ک ه  باشدمی دنظر(ممصر 
 اقتص اد  کالن هایبخش ،اقتصادی عاملين ميان دسترسی امکان

 دهند.می قرار تأثير تحت را
 تبع ات  از بخ ش  آن ب ه  س ط   ای ن  سوم(: )سط  سوم رده -ج

 ب  از ارتباط  ات و اطالع  ات فن  اوری انگيزش  ی و کنن  دهتحری  ک
 ب االتر،  اقتص ادی  رش د  مج رای  از ش ود م ی  باعث که گرددمی

 و اطالعات فناوری از که حالتی با مقایسه )در اقتصاد کل مصر 

 و ارتج اعی  آث ار  ب ه  که یابد افزایش شود(نمی استفاده ارتباطات
 جلب رابطه این در که ایهنکت باشند.می معرو  (4)کنندهبازگشت
 فن اوری  ارتج اعی  آث ار  محاس به  ک ه  اس ت  آن ،نمای د می توجه

 در ک ه  چ را  باش د. نمی پریرامکان راحتی به ارتباطات و اطالعات
 فن اوری  هایقابليت از استفاده دليل به که همزمان کالن اقتصاد

 تقاض ای  مقداری اقتصادی، رشد مجرای از ارتباطات و اطالعات
 اف زایش  باع ث  مث ال  عن وان به تواندمی که شودمی یجادا جدید

 ک ارگيری هب   ،دیگ ر  س وی  از د.ش و  ان ريی  و خام مواد تقاضای
 ه ای حام ل  از استفاده کاهش سبب ارتباطات و اطالعات فناوری
 را یکدیگر اثر حدودی تا توانندمی که شودمی اوليه مواد و انريی
 اث ر  دو این برآیند ،شودمی مشاهده عمل در چهآن و نمایند خنثی
 ه ر  نس بی  اندازه که است ضروری نيز توضي  این  کر .باشدمی
 و باش ند نم ی  یکس ان  ش ده(  مط رح  رده سه )در آثار این از یک
 اطالع ات  فناوری از گيریبهره تبعات قالب در چهآن شک بدون

 از ت ر توجه قابل مراتب به ،دشومی مطرح دوم رده در ارتباطات و
 منظوربدین .باشدمی حاضر مقاله موضوع که است دیگر سط  دو
 در موض وع  ای ن  ارزی ابی  ب ه  کشوری بين هایداده از استفاده با

 پردازی .می کوزنتس یزیستمحيط فرضيه قالب
 تادبيا به دوم بخش در حاضر مقدمه از پس ،مقاله این در

 بر مروری و نظری ارچوبچ شامل که شودمی پرداخته موضوع
 آوریفن یزیستمحيط تبعات زمينه در شده انجام هایبررسی

 مدل فیمعر به ،سوم بخش در .باشدمی ارتباطات و اطالعات
 رد .شد خواهد پرداخته مدل تخمين روش و هاداده ،انتخابی
 اهدخو ارایه کمی هایتحليل و مدل تخمين نتایج ،چهارم بخش
 تهیاف صاصاخت گيرینتيجه و بندیجمع به نيز پنج  بخش .شد
 .است
 

 موضوع ادبيات بر مروري

 نظري ارچوبچ
 و جوامع یافتگی توسعه سط  ميان ارتباط ،اخير دهه دو طی

 رعایت تعبيری به و زیستمحيط استانداردهای به دستيابی ميزان
 گرفته قرار پژوهشگران توجه کانون در یزیستمحيط مالحظات

ه ب را مختلفی اتمطالع حوزه، این در که مباحثی از یکی است.
 اقتصادی( )رشد درآمد سط  ميان ارتباط داده اختصاص خود

 آن بر ثرؤم عوامل و زیستمحيط تخریب ميزان و جوامع
 مختلفی سطوح در که مختلف کشورهای دیگر عبارتهب .باشدمی
 چه در یزیستمحيط مخاطرات نظر از ،دارند قرار یافتگیتوسعه از
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 .باشدمی کوزنتس فرضيه اساس موضوع این باشند.می سطحی
 که نوبل جایزه برنده کوزنتس، سيمون از را خود نام رابطه این
 درآمد توزیع و درآمد سط  بين رابطه به بار اولين برای
 .(Kuzents, 1955) است گرفته برد، پی وارونه( Uصورته)ب

 درآمد سط  ميان ارتباط ،کوزنتس یزیستمحيط فرضيه براساس
 وارونه U یک صورتهب زیستمحيط تخریب زانمي و کشورها
 ،اقتصادی رشد اوليه مراحل در که معنابدین .شودمی تعریف
 به توجه با زمان مرور به و شودمی تشدید زیستمحيط تخریب
 تخریب رشد ،کشورها ... و اجتماعی اقتصادی، شرایط
 رشد موازات به پدیده این ادامه، در و یافته کاهش زیستمحيط

 هایمکانيس  اقتصاددانان ،طورکلیهب یابد.می کاهش آمد،در
 اثر ،سايمق اثر سه قالب در را کوزنتس یزیستمحيط منحنی

 اثر بر که صورتبدین .کنندمی ليتحل کیيتکن اثر و ساختاری
 حسب بر زیستمحيط تخریب و اقتصادی رشد بين رابطه مقياس
 به ساختاری اثر بر .شودمی بحث اقتصادی هایفعاليت مقياس
 سپس و آالینده صنعتی ساختار به کشاورزی ساختار تبدیل فرایند

 اثر شود.می تمرکز کمتر آالیندگی با متمرکز صنعتی ساختار به
 رشد پایين مراحل در که دارد آن از حکایت نيز تکنيکی
 در اما هستند. آلودگی توليد با همراه توليد هایتکنيک اقتصادی،
 و غيرآالینده هایفناوری با اقتصادی سعهتو باالی مراحل
 کمتر مراتب به آلودگی ایجاد با توليد فرایند ها،کنندههيتصف
 . (Stokey, 1998) باشدمی همراه
 وض عيت  بهب ود  ب رای  راه ترینمطمئن معتقدند نامحقق از برخی
 ک ه  است خدماتی اقتصاد سمت به کشورها حرکت ،زیستمحيط
 ه ای زیرساخت توسعه ،خدماتی اقتصاد به رسيدن هایراه از یکی

 ,.Panayotou et al) باش د م ی  ارتباط ات  و اطالع ات  فناوری

 کش  ورها، از بس ياری  ک  ه ش ود م  ی مش اهده  بن ابراین،  .(2000
 از یک  ی را ارتباط  ات و اطالع  ات فن  اوری در گ  راریس  رمایه
 ان د. داده ق رار  مل ی  توس عه  جه ت  خ ود  راهبردی هایاستراتژی
است  دهش الشت نيز نظری مبانی قالب در رویکرد این با همزمان

 ارتباطات و اطالعات فناوری هایزیرساخت توسعه بين ارتباط که
 د.شو تبيين توسعه و

 فن اوری  ارتب اط  زمين ه  در ه ا بررسی اولين از ،است  کره ب الزم
 (5)جيپ منحنی به توانمی اقتصادی رشد و ارتباطات و اطالعات

 1963 س ال  در ب ار  اول ين  برای منحنی این اتادبي نمود. اشاره
 .(Jipp, 1963) ش د  گرارینام آن پيشنهاددهنده نامه ب و مطرح
 و اقتص اد  رشد ميان همبستگی شدت و مثبت ارتباط منحنی این

 اساس بر به طور معمول که دهدمی نشان را ارتباطی هایفناوری
 تلف ن  از اس تفاده  ش دت  و س رانه  داخلی ناخالص توليد متغير دو

 انج ام  ه ای اقدام ،ادامه در .(Kenny, 2005) شودمی استخراج
 1990، ده  ه ط  ی تئوری  ک( ح  وزه )در رابط  ه ای  ن در ش  ده
 عوام ل  بررس ی  و ک وزنتس  فرض يه  اثب ات  ،زی ادی  هایبررسی
 در Adhoc ه ای م دل  اس تفاده  ب ا  را زیس ت محيط بر گرارتأثير
 کمک با ،2000دهه ایلاو از روند این .دادند قرار خود کار دستور
 به توجه با کوزنتس منحنی فرضيه اثبات و یافته ادامه خرد مبانی
 و ليوینگسون ،چارچوب این در .ه استشد دنبال (6)خرد یهاآنبني

 پيام د  وج ود  ع دم  ف ر   ب ا  و نف ر  یک برای را مدلی آندرونی
 فرد یک آلودگی که نمودند فر  ایشان .کردند انتخاب (7)خارجی

 مص ر ،  ک اهش  ب ا  و ش ود م ی  حاص ل  مصر  از گاهبن یک یا
 ص ورت هب   را مطلوبي ت  جهت، همين به یابد.می کاهش آلودگی
 گرفتن  د نظ  ر در زی  ر ص  ورتب  ه آل  ودگی و مص  ر  از ت  ابعی

(Levinson & Andreoni, 2000): 
Ui=Ui(Ci,P)        Uc> o ,Up< o                    )1( رابطه  

 و (Ci) مصر  از تابعی Ui وبيتمطل منحنی فوق، رابطه در
 تواندمی طریق دو به کنندهمصر  این و است (P) آلودگی
 ميزت جهت منابع دادن تخصيص -الف دهد، کاهش را آلودگی
 تابع پس آلودگی. ایجاد از جلوگيری -ب .زیستمحيط نمودن
 :است شده تعریف زیر صورتبه آلودگی

 (2) رابطه

P=P(C, E)    C= ΣCi , E= ΣEi   Pc> o ,PE< o  
 

 آل ودگی  ک اهش  برای زیستمحيط تالش E متغير (2) رابطه در
 و (C) مصر  از مثبت تابعی آلودگی همچنين و است جامعه کل

 ای ن  ک ه  است (E) زیستمحيط حوزه در هاتالش از منفی تابعی
 ارتباط ات  و اطالع ات  فن اوری  توس عه  شکل به تواندمی تالش
 ن ام  هب محدود موجودی یک که ستا شده فر  همچنين باشد.
 تواندمی که دارد وجود Mi=Ei+Ci رابطه صورتبه (Mi) درآمد
 شود. صر  Ei و Ci روی

 (3) رابط  ه ،ش  ود گرفت  ه کام  ل دیفرانس  يل (2) رابط  ه از اگ  ر
 :شودمی ایجاد زیر صورتبه

  dP=Pc dC+PE (dM-dC)                        (3) رابطه
 داشت: خواهي  شود، تقسي  dM بر (3) رابطه طرفين اگر
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                       (4) رابطه

 اث ر  ل ودگی آ بر درآمد تغييرات چگونه که کندمی بيان (4) رابطه
 توس ط  شده ایجاد آلودگی افزایش عبارت گرارد.می

  عب ارت  و ده د م ی  نشان را کنندهمصر 
 هشک ا  منظوربه زیستمحيط حوزه در گرفته صورت هایتالش
 مان د می اقیب تغيير بدون آلودگی زمانی و کندمی بيان را آلودگی

 رابطه در جاییهجاب یک با باشند. مساوی ه  با عبارت دو این که
 داشت: خواهي  (4)

                            (5) رابطه
 یزیس ت مح يط  منحنی فرضيه برقراری برای کافی و الزم شرایط

 درآم   د پ   ایين وحس   ط در ک   ه اس   ت ای   ن ک   وزنتس

  درآم   د ب   االی س   طوح در و 
 (.2 شکل) باشد برقرار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آلودگي و درآمد تغييرات: )2( شكل
Source: (Levinson & Andreoni, 2005) 

 
 با دیگر ایمطالعه در وآندرونی سونوینل ،است  کره ب الزم
 که سيدندر یمطلوبيت تابع به (1) رابطه در (2) رابطه گراریجای
 روش به (Mi=Ei+Ci) درآمدی محدودیت به توجه با را آن

 بهينه ارمقد ،F.O.C اوليه شرایط حل با و ندکرد حداکثر الگرانژ
 هينهب مقدار گراریجای با و آوردند دستهب را امi فرد مصر 
 نقطه هب ،(2) رابطه در زیستمحيط حوزه در هاتالش و مصر 
 کوزنتس یزیستمحيط نحنیم فرضيه برقراری و آلودگی بهينه

   .(Levinson & Andreoni, 2005) رسيدند
 

 شده انجام مطالعات بر مروري
 هایقابليت از استفاده ميان ارتباط خصوص در ،طورکلیهب

 کيفيت و اقتصادی رشد با ارتباطات و اطالعات فناوری

 موجود هایبررسی ،گرفته صورت بررسی به توجه با زیستمحيط
 از: عبارتند که نمود تقسي  کلی گروه سه به توانمی را

 و اطالعات فناوری اثر مطالعه به فقط ،هابررسی از اول بخش در
 از بخش این در .است شده پرداخته اقتصادی رشد بر ارتباطات
 بحث مورد )حالت( شکل سه به رشد بر فناوری تأثير ها،بررسی
 کاالهایبر یفناور این تأثير اول، حالت در است. گرفته قرار

 سرمایه وریبهره افزایش آن نتيجه هک شده بررسی ایسرمایه
 را کار نيروی وریبهره فناوری، این دوم حالت در است؛ بوده

 نه )و کل وریبهره فناوری، سوم حالت در و است داده افزایش
 به آن از که است داده افزایش را سرمایه( یا کار وریبهره لزوماً

 در .),Romer 2010( شودمی تعبير (8)سهيک خنثی فناوری
 هایمدل در را آن اثر ،فاوا اندك تأثير دليل به ،گرشته هایدهه

CE

E

PP

P

dM

dC




 

CE

E

PP

P
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dC




 

 تغييرات درآمد

 آلودگي
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 رشد با همراه ،1990 دهه اواخر در ولی گرفتندنمی نظر در رشد
 ،فاوا نهاده زیاد حج  گرفتن قرار دسترس در و فاوا گراریسرمایه

 اخير، هایلسا در شد. اقتصادی رشد مدل وارد متغير این
 در سعی زا،درون رشد الگوهای ارایه با اقتصاددانان از تعدادی
 در نمودند. رشد عامل عنوانبه جدید هایفناوری و دانش توضي 
 کل وریبهره بر فاوا گراریسرمایه تأثير برآورد اقتصادی، ادبيات

 از: عبارتند که است انجام قابل روش چهار به اقتصادی رشد و
  ؛ (Jorgenson& Stiroh, 2006) رشد بداریحسا -الف
  ؛(Jorgenson & Stiroh, 2000) توليد تابع برآورد -ب
 و ؛(Pohjola, 2000) پایدار حالت در اقتصادی رشد تئوری -ج
 محمودزاده، و کميجانی) اجتماعی اندازهایپس روش -د

1387). 
 خیبر در .ستا شده انجام حوزه این در هاییبررسی نيز ایران در
 جریان بر رنتاینت از استفاده تأثير ميزان بررسی به هاتحقيق از

 و طيبی) است شده پرداخته منتخب کشورهای در صادرات
 بر فاوا ثرا مطالعه به ،دیگر هایبررسی برخی .(1386 ،همکاران
 ،سدیا و )محمودزاده اندپرداخته ایران خدمات بخش در اشتغال
 اقتصادی رشد از فاوا سه  تخمين به دیگر برخی و (1386
 صحي ت روش از استفاده با و رشد حسابداری رهيافت با ایران
 در 1338 -82 زمانی سری هایداده و برداری خطای
  .(1387 محمودزاده، )کميجانی، اند.پرداخته مختلف هایزیربازه

 کيفيت بر اقتصادی رشد اثر مطالعه بهها بررسی از دوم بخش در
 شده انجامهای بررسی اولين از است. شده اختهپرد زیستمحيط

 که کرد اشاره کروگر و گروسمن مطالعه به توانمی حوزه این در
 شمالی آمریکای آزاد تجارت یزیستمحيط آثار ارزیابی منظوربه

 ميان ارتباط رگرسيونی ایرابطه توسط و دادند انجام را ایمطالعه
 وجود ،هابررسی نتيجه .کردند بررسی را اقتصادی رشد و آلودگی
 ناخالص توليد و هوا آلودگی ميان وارونه U شکل به رابطه یک

 به .(Grossman & Krueger, 1991) داد نشان را داخلی
 ؛1992 ،بکرمن ؛1992 ،بندیوپادیا و شافيک) ترتيب همين
 و شين ؛2003 ،ماسک و گيلز ؛1994 ،سانگ و سلدون

 فرضيه (2006 ،نشهمکارا و آزوماهو ؛2004 ،هاشيموتو
 & Shafik) نمودند. تأیيد را کوزنتس یزیستمحيط

Bandhopadhyay, 1992; Beckerman, 1992; Selden 

& Song, Giles, Mosk, 2003 Shen & Hashimoto, 

2004; 1994; Azomahou, et al., 2006;.) 
 بر اقتصادی رشد اثر مورد در هاییتحقيق نيز ایران در

 حوزه این در مطالعه اولين که است دهش انجام زیستمحيط
 رشد اثر بررسی عنوان تحت ،مرادحاصل و پژویان به مربوط

 کوزنتس زیستیمحيط منحنی قالب در هوا آلودگی بر اقتصادی
 به البته .(1386 مرادحاصل، و پژویان( باشدمی کشور 67 برای
 برای .است شده انجام زمينه این در کارهایی مطالعه این دنبال
 اکسيدگوگرددی انتشار و درآمد بين رابطه ایمطالعه در نمونه
 بررسی 2003 تا 1980 دوره طی خاورميانه کشورهای برای
 به دیگر ایمطالعه و (1387 ابراهيمی، و )پورکاظمی است شده

 فرضيه )آزمون اقتصادی رشد و هوا آلودگی بين ارتباط
 در و افتهی توسعه منتخب کشور 16 در کوزنتس( یزیستمحيط
 ،موسوی و )اصغرپور است پرداخته ایران جمله از توسعه حال

1388.) 
 ییهابررسی شامل شده، انجامهایی تحقيق از سوم بخش
 ارتباطات و اطالعات فناوری اثر مطالعه به هاآن در که شودمی
 دنمو مطرح گونهاین توانمی است. شده پرداخته زیستمحيط بر
 اثر بررسی به خاص صورتبه که ایعهمطال کشور داخل در که

 پرداخته زیستمحيط کيفيت بر ارتباطات و اطالعات فناوری
 ،هانج سط  در شده انجام مطالعات از اما د.شن مشاهده ،باشد
 نمود: اشاره زیر موارد به توانمی

 فناوری تاتبع بررسی به خود مطالعه در (2002) پلپيس
 پرداخته یمنف رویکردی با زیستمحيط بر ارتباطات و اطالعات

 بخش در شده ارایه بندیطبقه از اول رده در مقاله این است.
 چهنچنا که مفهوم بدین گيرد.می قرار نظری مبانی بر مروری
 یافزار سخت محصوالت ضایعات دفع و توليد فرایند مدیریت

 یزیستمحيط تبعات تواندمی ،نگيرد صورت الزم دقت با فاوا
 تبعات ددر بعضی موار که ایگونههب باشد. داشته همراه به جدی
 .(Plepys, 2002) دهد قرار تأثير تحت را آن مثبت
 یهابررسی مرور به که خود مقاله در (2007) توماس و یی

 و ارتباطات و اطالعات فناوری اثر مطالعه زمينه در شده انجام
 کليه یافته اختصاص زیستمحيط بر الکترویکی کار و کسب

 پرويه مقاله، شامل: دسترس، در شده انجام یهارسیبر
 ادعا ایشان دادند. قرار بررسی مورد را ... و نامهپایان تحقيقاتی،

 سط  در و کاوی مورد صورتبه که ییهابررسی چه :نمایندمی
 در و کالن سط  در که ییهابررسی چه و اندشده انجام خرد
 کامل گراییه  به هنوز اند،شده انجام آماری رویکرد یک قالب
 پایداری فرایند بر فاوا از استفاده مشخص اثر خصوص در

 عبارتبه .(Yi & Thomas, 2007) اندنرسيده زیستمحيط
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 قضاوت امکان کماکان شده انجام مطالعات بر مروری دیگر
 را زیستمحيط پایداری بر فاوا از استفاده اثر خصوص در صری 
 جدیدی هایروش و مطالعات نيازمند کماکان و دهدنمی
 در نيز (2001) هرتين و برکاوت نماید.می اضافه باشي .می

 آمده، دستهب فوق مقاله در آنچه مانند نتایجی به خود مطالعه
 .Berkhout &) (Hertin, 2001اندیافته دست
 ثرا بررسی به که خود مطالعه در (2004) همکاران و اردمان
 ،اندپرداخته زیستمحيط پایداری بر تارتباطا و اطالعات فناوری
 ،تارتباطا و اطالعات آوریفن مختلف کاربردهای تفکيک ضمن

 این نتایج اند.پرداخته مختلف هایبخش بر هاآن آثار بررسی به
 به طورکلی .است شده انجام توصيفی صورتهب که مطالعه
 گازهای توليد کاهش بر فاوا کاربرد مثبت اثر از حکایت
 انريی مصر  و شهری هایزباله بازیافت ميزان ی،هاآنگلخ
 .(Erdmann et al., 2004) دارد

 

 هاروش و مواد
 مدل معرفي

 ت الش  قس مت  ای ن  در ،ش ده  مط رح  نظ ری  مب انی  به توجه با
 در زیس ت مح يط  ب ر  ارتباط ات  و اطالع ات  فناوری اثر شودمی

 م دل  از منظ ور ب دین  ش ود.  بررس ی  سک وزنت  فرضيه چارچوب
 اس  تفاده  ی  ل ش  رح ب  ه تع  دیالتی ب  ا کروگ  ر و وس  منگر
 : (Grossman & Krueger, 1991)شودمی

  

itititit LNYLNYLNP 2

210 )( 

ititit LPDLICT   43  رابطه )6(             

 0 و است متغيرها لگاریت  بيانگر L نماد ،(6) رابطه در
123و مبداء از عر  ,,  4وباشند.می مدل ضرایب 

  باشند:می زیر شرح به شده گرفته کاره ب متغيرهای

itLNP:  انتش ار  لگ اریت   ،)س رانه(  ه وا  آلودگی شاخص لگاریت 
 ،نفر /تن هزار  NOx سرانه

itLNY:  نفر، دالر/ -کشورها داخلی ناخالص توليد سرانه لگاریت 
2

itLNY: کش ورها  داخلی ناخالص توليد سرانه لگاریت   مجرور- 
 نفر، دالر/

itLICT:  نف و   ض ریب  ش اخص  لگاریت ) فاوا شاخص لگاریت 
 ،نفر هزار هر در اینترنت انکاربردرصد -(اینترنت

itLPD:  کيلومترمربع هر در نفر -تمرکزجمعيت شاخص لگاریت 
  و

it: خطا جمله  
 ثباع   ،ص نعتی  انق الب  از پ س  ویژههب بشر هایفعاليت افزایش
 ه وا  رد معلق ریز  رات یا و گاز شکل به هوا هایآالینده افزایش
 شکالا به نيتروين ایاکسيده آالینده گازهای ازجمله است. شده
 ب ه ط ور   .باش ند م ی  (اکس يژن  ه ای ات  تعداد به بسته) لفمخت

 هایيتفعال اثر بر جو در موجود نيتروين اکسيددی یتمام تقریبی
 س وخت  از ک ه  ه ایی نيروگاه و خودروها انواع .شودمی توليد بشر

 بمحس و  گ از  ای ن  انتش ار  اصلی منابع ،کنندمی استفاده فسيلی
 مي زان  مطالعه این در ابراین،بن (.1379 کلر، و )بوتکين شوندمی

 نتخابا وابسته( )متغير یآلودگ شاخص عنوانهب NOx گاز انتشار
 ينب و کشوری بين مطالعات از بسياری در صورتی که .است شده

 مي زان  از کوزنتس یزیستمحيط فرضيه اثبات مورد در نيز المللی
 .ن د انموده استفاده هوا آلودگی شاخص عنوانبه NOx گاز انتشار

، اناخ ؛1997، همکاران و کل) مطالعات به توانمی رابطه این در
 (Cole,et al., 1997 نمود اشاره (2005، رز و فرانکل ؛2002

Khanna, 2002; (Frankel & Rose, 2005;. 
 تباطاتار و اطالعات آوریفن وضعيت دادن نشان برای همچنين
 ک ه  س ت ا شده استفاده اینترنت نفو  ضریب شاخص از ،کشورها

 دهدا نش ان  نف ر  ه زار  ه ر  در اینترن ت  ک اربران  تع داد  صورتهب
 در ار کش ورها  مي ان  موج ود  هایتفاوت رودمی انتظار و شودمی
 ب ه  ه)بس ت  متغير این ضرایب رودمی انتظار دهد. نشان حوزه این

 و اطالع ات  آوریف ن  ح وزه  اثرگ راری  وض عيت  ،(مدل تخمين
  دهد. نشان اهو آلودگی شاخص بر را ارتباطات

 

 برآورد روش
 هایداده براساس ،حاضر مطالعه در کوزنتس مدل برآورد روش
 سری اطالعات» از ترکيبی روش این است. (9))پانل( تلفيقی
 از یک هر در است. (11)«مقطعی هایداده» و (10)«زمانی
 وجود هایییینارسا مقطعی، هایداده و زمانی سری هایمدل
 ,Baltagi) داد کاهش را هاآن توانمی قیتلفي مدل در که دارد

 .شودمی انجام آزمون دو ابتدا ،تلفيقی هایداده روش در .(1995
 تفاوت حالت با کشورها مبدا از عر  برابری حالت تعيين برای
 اثر روش تعيين برای و F آزمون از هاکشور مبدا از عر  در

 استفاده (14)هاسمن آزمون از (13)تصادفی اثر یا و (12)ثابت
 اثر روش آزمون دو این انجام از پس تحقيق این در که شودمی
 (15)واحد شهیر هایآزمون بعد، مرحله در است. شده انتخاب ثابت
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 اول مرتبه از انباشته رهايمتغ تمام که شد مشخص و انجام
 وجود تلفيقی، هایداده (16)جمعیه  آزمون نهایت در و هستند
 داخلی ناخالص توليد و آلودگی صشاخ نيب جمعیه  رابطه
  داد. نشان را جمعيتتمرکز شاخص و فاوا شاخص ،سرانه

 

   آماري هايداده
 مانساز عضو یافته توسعه کشورهای گروه دو ،مطالعه این در

 نمارك،دا فرانسه، ایتاليا، شامل  (71)اقتصادی گسترش و همکاری
 ان،یون لمان،آ ش،اطری نروي، پرتغال، فنالند، آمریکا، متحد ایاالت
 وسعهت حال در کشورهای و سوئد و اسپانيا بریتانيا، استراليا، ياپن،

 ترکيه، پاکستان، ازبکستان، مالزی، ایران، شامل (آسيا منطقه)
 ی،عرب تحدم امارات تاجيکستان، چين، قزاقستان، تایلند، فيليپين،
 بانتخا هندوستان و بنگالدش آ ربایجان، سعودی، عربستان

 از شورهاک به مربوط هایداده کليه که است  کر به الزم اند.شده
 استخراج (WDI, 2011) جهانی بانک آماری اطالعات بانک
 .است شده
 

 هايافته
 امکان توجه با )و تلفيقی هایداده روش به انتخابی مدل

 خمينت 1990-2005 زمانی دوره برای اطالعات( به دسترسی
 ظاراتانت با مطابق شده زده ينتخم ضرایب کليه .است شده زده
 کليه ها،زمونآ آماره به توجه با و باشندمی تئوریک چارچوب و

 از یآسيای کشورهای گروه برای فاوا شاخص جزء به مدل ضرایب
 باشند.می قبول قابل و دارمعنی درصد 95 سط  در و آماری نظر
  .است شده منعکس (1) جدول در نتایج

 

 كشورهاي براي مدل برآورد از لحاص نتايج  (:1) جدول

 LNP) وابسته )متغير منتخب

 شرح

 كشورهاي

 توسعه درحال

 كشورهاي

 يافته توسعه

 ضرايب

()ها 
 tآماره

 ضرايب

()ها 
 t آماره

LNY 71/1 76/2 02/7 98/1 
2LNY 11/0- 42/2- 36/0- 04/ 2- 

LICT 001/0- 17/0- 03/0- 51/2- 

LPD 69/0 33/3 47/1 94/1 

 

 کشورها گروه هر از دوم و اول هایستون مقادیر (1) جدول در
 باشند.می tآماره مقدار و ها() ضرایب مقدار بيانگر ترتيب به

 سرانه لگاریت  ضریب بودن مثبت ،شودمی مالحظه که طورهمان
 به آلودگی افزایش از نشان ،فوق مدل دو در داخلی ناخالص توليد
 آلودگی ،دیگر عبارت به دارد. داخلی ناخالص توليد افزایش ازای
به  ضریب این است. داشته صعودی روند درآمد افزایش ازای به

 اقتصادی رشد که کندمی بيان را واقعيت این یتلویح صورت
 تشدید و آلودگی ایجاد با رشد( اوليه مراحل در درآمد )افزایش
 در کشورهای برای ضریب این است. همراه زیستمحيط تخریب
 برآورد 02/7و  71/1 برابر ترتيببه یافته توسعه و توسعه حال
 دستهب ضریب ،شودمی مالحظه که گونههمان اما .است شده
 که) داخلی ناخالص توليد سرانه لگاریت  مجرور متغير برای آمده
 این .باشدمی منفی (است دیاقتصا رشد باالی مراحل بيانگر
 دارد. آلودگی و درآمد ميان ارتباط نزولی روند از حکایت ضریب

 سکوزنت منحنی از بخش آن گربيان ضریب این ،دیگر عبارتهب
 .گيردمی قرار نزولی مسير در عطف نقطه از پس که است

 هب .است مثبت جمعيت تمرکز شاخص برای آمده دستهب ضریب
 لودگیآ ،منطقه یک در جمعيت )تمرکز( افزایش با که مفهوم این

 ده چهچنان اگر که دهدمی نشان ضریب این یابد.می افزایش
 سایر بودن ثابت شرط با ،یابد افزایش جمعيتتمرکز درصد
 وسعهت کشورهای گروه در درصد 47/1 ميزان به آلودگی شرایط،
 عهوست حال در کشورهای گروه در درصد 69/0 ميزان به و یافته

 قدرمطلق ،شودمی مالحظه که گونههمان یافت. خواهد افزایش
 مورد یکشورها گروه دو در متغير این برای آمده دستهب مقدار
 تأثير از حکایت تواندمی که باشدمی توجه قابل به نسبت بررسی
  باشد. تهداش آلودگی ایجاد بر آن تبعات و بشر زندگی توجه قابل

 تصادیاق رشد متغير برای آمده دستهب ضرایب قدرمطلق مقایسه
 یمنحن اول نيمه در که دارد آن از حکایت گروه دو هر در

 با آلودگی و اقتصادی رشد ميان صعودی و مثبت روند کوزنتس
 که نآ یکاهش و نزولی فرآیند در اما است. شده طی زیاد شيب
 یادیز کاهش منحنی شيب ،باشدمی سکوزنت منحنی دوم نيمه
 داشتهن قرینه شکلی کوزنتس منحنی ،دیگر عبارتهب .است یافته

 يبش از بيشتر مراتب به اول نيمه در منحنی )صعودی( شيب و
 به ،(3) شکل در وضعيت این است. دوم نيمه در منحنی )نزولی(
   است. شده کشيده تصویر
 ارتباطات و اطالعات آوریفن متغير برای آمده دستهب ضریب
 درصد 95 سط  در توسعه حال در کشورهای گروه برای
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 یافته توسعه کشورهای برای ضریب همين اما .باشدمین دارمعنی
 موازات به زیستمحيط کيفيت بهبود از حکایت که است دارمعنی

 نشان ضریب این .دارد ارتباطات و اطالعات فناوری گسترش
 اینترنت نفو  ضریب یافتهتوسعه کشورهای در چهچنان :دهدمی
 شرایط، سایر بودن ثابت فر  با ،یابد افزایش درصد ده ازهاند به

 که گونههمان .یابدمی کاهش درصد 3/0 ميزان به هوا آلودگی
 هایفعاليت که دارد آن از حکایت ضریب این ،شودمی مالحظه
 بر معناداری و ثرؤم نقش ،ارتباطات و اطالعات فناوری حوزه

   دارند. زیستمحيط تخریب کاهش
 

 
 يافته توسعه كشورهاي براي كوزنتس منحني : (3) شكل

 
 دو در تارتباطا و اطالعات فناوری کاربرد نسبی اثر مقایسه در

 عاتاطال فناوری مثبت اثر که شودمی مشاهده کشورها از گروه
 در یکشورها در زیستمحيط کيفيت )کاهش( بر ارتباطات و

 در اثر این اما .باشدمی ناچيز جبری نظر از (آسيایی) توسعه حال
 که است شده ظاهر مثبت و دارمعنی یافته توسعه کشورهای

 وضوعم این علت از بخشی ،رسدمی نظرهب نماید. می توجه جلب
 و اتاطالع فناوری کاربرد بلوغ و شدن نهادینه در بتوان را

 د.کر جستجو یافته توسعه کشورهای در ارتباطات
 

  گيرينتيجه و بحث
 آلودگی و ارتباطات و اطالعات فناوری ميان ابطهر ،مقاله نیا در

 یافته توسعه و توسعه حال در یهاکشور گروه دو در زیستمحيط
 .شد بررسی کوزنتس هيفرض براساس .1990-2005 دوره طی
 U شکل به رابطه کی وجود دهندهنشان آمده دست به جینتا

 آلودگی شاخص و سرانه داخلی ناخالص توليد نيب معکوس
 گروه در ،شد برآورد که یهایمدل براساس همچنين .شدبامی

 فناوری ميان داریمعنی رابطه ،توسعه حال در کشورهای

 در .نيامد دستهب هوا آلودگی کاهش و ارتباطات و اطالعات
 و دارمعنی رابطه این ،یافته توسعه کشورهای گروه در کهحالی
 که نمود داللاست گونهاین توانمی ،بنابراین .بود توجه قابل

 تبعات از جدا ارتباطات و اطالعات فناوری هایفعاليت گسترش
 را مناسبی یزیستمحيط تبعات تواندمی اقتصاد، حوزه در مطلوب

 .باشد داشته همراه به نيز

 توجهی قابل خشب ،انتقال امر این دليل ترینمه  ،رسدمی نظرهب
 غيره و داریا ،گیفرهن اجتماعی، ،اقتصادی روزمره هایفعاليت از
 چون هاییپدیده قالب در و مجازی فضای به فيزیکی شکل از

 الکترونيک، آموزش الکترونيک، دولت الکترونيک، تجارت
 اجمال به که باشدمی دست این از مواردی و الکترونيک بهداشت

 نمونه صورتبه راستا، این در .شد کشيده تصویر به ،(1) شکل در
 نمود: اشاره زیر موارد به توانمی
 درخواست ،امالك و اسناد ثبت :مانند ،اداری هایفعاليت -الف

 الکترونيکی محيط در آن امثال و پاسپورت

 انتقال و برداشت قبو ، پرداخت :مانند ،بانکی هایفعاليت  -ب
 الکترونيکی محيط در وغيره پول

 از بازدید و یهاآنرای هایبازی :مانند ،تفریحی هایفعاليت -ج
 الکترونيکی صورتهب هانمایشگاه و هاگالری ،هاوزهم
 از آگاهی ،هاروزنامه اخبار مطالعه :مانند ،اطالعات کسب -د

 و هاهواپيما پرواز ساعات شهری، ترافيک هوا، و آب وضعيت
 الکترونيکی صورتهب غيره

 فيل  يقی،موس کاال، فروش و خرید :مانند ،تجاری یهافعاليت -ه
 الکترونيکی صورتهب غيره و وزشیآم هایبسته و
 ،تالمقا یافتن تحقيق، انجام :مانند ،علمی هایفعاليت -و

 الکترونيکی صورتهب کتب و منابع به دسترسی
 دانشگاهی، هایدوره برگزاری :مانند ،آموزشی هایفعاليت -ز

 الکترونيکی صورتهب غيره و کارآموزی
 در رحضو تخابات،ان در شرکت :مانند ،سياسی هایفعاليت -ح

 الکترونيکی فضای در غيره و هانظرسنجی

 و هتل زرور سفر، بليت رزرو :مانند ،مسافرتی هایفعاليت -ط
 الکترونيکی صورتهب اتومبيل کرایه

 هایفرصت از یافتن آگاهی همچون :کار درخواست و کاریابی -ی

 الکترونيکی صورتهب کار درخواست فرم پرکردن شغلی،
 هایقابليت سایه در هاآن در که هستند مصادیقی فوق موارد

 کاهش شدته ب حضوری مراجعه ،ارتباطات و اطالعات فناوری
 هک یابدمی انتقال )الکترونيکی( مجازی فضای به و یافته
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 و نقلوحمل برای تقاضا کاهش ،وضعيت این پيامد ترینبدیهی
 و انريی هایحامل مختلف انواع مصر  کاهش نتيجه در
 زیستمحيط مخاطرات کاهش یا و کيفيت بهبود آن عاقبمت
 ارتباطات و اطالعات فناوری داریمعنی اثربه طورکلی  باشد.می
 تحقيق در شده برآورد مدل نتایج قالب در هوا آلودگی کاهش بر

 برای اما د.ش اثبات یافته توسعه کشورهای برای ،حاضر
 هایررسیب و زمان گرر نيازمند ،توسعه حال در کشورهای
 .باشدمی تکميلی

 هايادداشت
1. Environmental Degradation 

2. Environmental Monitoring 

3. Pollution Heaven 

4. Rebound Effects 
5. Jipp Curve 
6. Micro foundation 

7. Externality 

8. Hiks Neutrality  

9. Panel data 

10. Time series data 

11. Cross section data  

12. Fixed effects  

13. Random effects    

14. Hasman test   

15. Unit Root  

16. Cointegration 

17. Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) 
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