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ارزيابی اثر فنآوري اطالعات و ارتباطات بر محيطزيست

نيلوفر مرادحاصل ،1اميرحسين

مزيني*2

 1استادیار پژوهشگاه فضای مجازی
 2استادیار دانشگاه تربيت مدرس

(تاریخ دریافت1390/1/30 :؛ تاریخ تصویب)1392/3/27 :

چكيده
فنآوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) طی سالهای اخير ،ابعاد مختلف زندگی انسان را متأثر نموده است .مبانی نظری بحث حکایت از آن
دارد که استفاده از فاوا میتواند به بهبود کيفيت محيطزیست کمک نماید .اما قابل مشاهده بودن این اثر در کشورهای مختلف با سطوح
متفاوت از نظر توسعه یافتگی نيازمند مطالعات موردی است .مقاله حاضر به دنبال بررسی این موضوع بهصورت بين کشوری میباشد.
بدینمنظور ،پس از بررسی مبانی نظری بحث و استخراج مدل مربوطه با استفاده از روش دادههای تلفيقی ) ،(Panel Dataبه برآورد اثر
فنآوری اطالعات و ارتباطات بر کيفيت محيطزیست به تفکيک در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (از جمله ایران) برای
دوره زمانی  1990 -2005پرداخته شده است.
نتایج حکایت از آن دارد که همزمان با افزایش شدت آلودگی ناشی از فعاليتهای اقتصادی ،فنآوری اطالعات و ارتباطات توانسته در
کشورهای توسعه یافته روند فزاینده انباشت آلودگی را تعدیل نماید و از این مجرا کيفيت محيطزیست بهبود یابد .اما این موضوع در
کشورهای در حال توسعه چندان محسوس نمیباشد .به نظر میرسد ،تفاوت موجود ميان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در زمينه
نهادینه شدن استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات در این رابطه نقش بهسزایی ایفا مینماید.

كليد واژهها :فنآوری اطالعات و ارتباطات ،محيطزیست ،آلودگی ،دادههای تلفيقی
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بهعنوان یک راهکار کلی بهحساب آید .به رهگي ری و اس تفاده از
فنآوری اطالعات و ارتباطات و قابليتهای آن و در نتيجه انتقال
فعاليتها ب ه فض ای مج ازی ،یک ی از مه ت رین (بس ترها) و
راهکارها در این راستا ،چه در کش ورهای توس عه یافت ه و چ ه در
کشورهای درحال توسعه ،ب ه حس اب م ی آی د .توض ي آن ک ه
فن آوری اطالعات و ارتباط ات ،یک ی عوام ل مه در متح ول
نمودن حيات بشر طی دهههای اخير بوده است و تقریباً نمیتوان
بخشی از زندگی امروزه بشر (بهصورت مستقي یا غيرمستقي ) را
یافت که از قابليتهای این فنآوری بهرهمند نشده باشد .ض من
آن که بدون شک بخش قابل توجهی از رشد و توسعه اقتص ادی
کشورها بهویژه کشورهای توسعه یافته طی ده ه اخي ر در س ایه
استفاده مطلوب از قابليتهای این فنآوری و فرصته ای ایج اد
شده از آن حاصل شده است .شکل ( ،)1تصویری کل ی از ح وزه
نف و و تأثيرگ راری فن اوری اطالع ات و ارتباط ات را در ابع اد
مختلف زندگی بشر نش ان م یده د .هم انگون ه ک ه مالحظ ه
م یش ود ،بخ شه ای مختل ف همچ ون س المت و بهداش ت،
فرصت های شغلی ،کسب و کار ،امني ت ،مح يطزیس ت ،توس عه
منطقهای ،حقوق بشر و آموزش از قابليتهای این پدیده بهرهمند
میشوند ،ضمن آن که در بسياری از موارد این ارتباط میتواند دو
سویه باشد.

سرآغاز
طی دهههای اخير ،اهميت محيطزیست رفته رفته افزایش یافت ه
و کيفيت محيطزیست از اهميت بهسزایی برخوردار شده است .به
طوریکه با رشد و توسعه جوامع ،به کيفيت محيطزیست اهمي ت
بيشتری داده شده است و با وجود تفاوتهای اساسی در مصادیق
و ماهيت مشکالت حوزه محيطزیست در کشورهای توسعه یافته
و در حال توسعه ،کليت ای ن موض وع در تم امی کش ورها قاب ل
مشاهده می باشد .برای مثال ،همزمان که در کشورهای در ح ال
توسعه مواردی چون تخریب محيطزیست( )1ناش ی از استحص ال
غيراص ولی من ابع ،نب ود سيس ت ه ای ارزی ابی و ان دازهگي ری
(پایش)( ،)2نبود قوانين محيطزیس تی ک ارا و پدی دهه ایی چ ون
گریزگاه آلودگی( )3و  ...مش کل اص لی م یباش ند در کش ورهای
توسعه یافته نيز مب احثی چ ون مص ر ک ارای من ابع و ی افتن
جایگزینهای بهينه برای آنها ،مدیریت انتشار و دفع آالیندهه ا،
پاسخ گویی به افکار عمومی (ب رای مث ال در قال ب NGOه ای
حوزه محيطزیست) ،رعای ت ترتيب ات ح وزه مح يطزیس ت و ...
دغدغه اصلی محسوب میشوند.
همانگونه که مطرح شد ،با وجود تف اوت در ماهي ت و مص ادیق
مشکالت در محيط زیس ت کش ورهای توس عه یافت ه و در ح ال
توسعه ،مدیریت محيطزیست و حرکت در جهت حف و ارتق ای
آن یک دغدغه بينالمللی محسوب میشود .بنابراین ،هر راهکار و
ابزاری که بتواند کشورها را در این راستا کمک نمای د ،م یتوان د
آموزش
حقوق بشر

امنيت

بهداشت

ICT

توسعه فضايي
و منطقهاي

سالمت و

حفظ محيط
زيست

فرصتهاي
شغلي

ايجاد درآمد
(کسبوکار)

شكل ( :)1ارتباطات توسعهاي فناوري اطالعات و ارتباطات
)Source: (Wakelin & Shadrach, 2001
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در این چارچوب ،بهرهگيری از قابليتهای ف نآوری اطالع ات و
ارتباطات در عرصههای مختلف بدون شک تبعات قاب ل ت وجهی
در حوزه محيطزیست نيز از خود به جای گراش ته و م یگ رارد و
این موضوع با توجه به نقش و اهميت محيطزیست ،بهویژه ط ی
دهههای اخير میتواند بهصورت خاص م ورد توج ه ق رار گي رد.
بنابراین ،بهنظر میرس د مطالع ه و بررس ی تبع ات ب هک ارگيری
فنآوری اطالعات و ارتباط ات ب ر مح يطزیس ت در کش ورهای
مختلف با سطوح توسعه یافتگی متفاوت ،میتوان د دس تاوردهای
جدیدی را بهویژه برای سياستگراران به همراه داشته باشد.
به طورکلی ،در ارتباط با اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر حوزه
محيطزیست میتوان موضوع را از جنب هه ای مختلف ی بررس ی
نمود .زیرا مصادیق و تبعات بهک ارگيری ای ن فن اوری در ش ئون
مختلف زندگی انس ان مش هود ب وده و قاب ل بررس ی اس ت .در
کاملترین تقسي بندی ارای ه ش ده تبع ات فن اوری اطالع ات و
ارتباطات بر محيطزیست در سه رده مج زا ب ه ش رح زی ر قاب ل
تقسي میباشند)(Berkhout & Hertin, 2001
الف -رده اول (سط ی ک) :در ای ن س ط آن بخ ش از تبع ات
(پيامدها) محيطزیس تی فن اوری اطالع ات و ارتباط ات بررس ی
میشود که صرفاً ناشی از توليد تجهيزات این حوزه و اس تفاده از
آنهاست که به اصطالح تبعات مستقي ناميده میشوند و ب ه دو
گروه تبعات منفی و مثبت تقس ي م یش وند .تبع ات منف ی ،آن
بخش از تبعات محيطزیست است که از فرایند توليد محص والت
فاوا همچون :توليد سختافزارهای رایآنهای ،کابله ای ش بکه،
مانيتورها ،تبعات ناشی از دفع و معدومسازی تجهي زات ف اوا و ...
حاصل میشود .تبعات مثبت نيز بيشتر ناظر به قابليتهایی اس ت
که از توليد و عرضه محصوالت فاوا بهدست میآید .ب رای مث ال
دستگاه های الکترونيکی نشانگر آلودگی ،کنترلهای الکترونيک ی
و . ...
ب -رده دوم (س ط دو) :در ای ن س ط  ،آن بخ ش از آث ار
محيطزیستی فاوا (همچون کاربرد فاوا در فرایند تولي د ،توزی ع و
مصر )مدنظر میباشد ک ه در قال ب مج ازیس ازی و اف زایش
امکان دسترسی ميان عاملين اقتصادی ،بخشهای کالن اقتص اد
را تحت تأثير قرار میدهند.
ج -رده سوم (سط سوم) :ای ن س ط ب ه آن بخ ش از تبع ات
تحری ککنن ده و انگيزش ی فن اوری اطالع ات و ارتباط ات ب از
می گردد که باعث م یش ود از مج رای رش د اقتص ادی ب االتر،
مصر کل اقتصاد (در مقایسه با حالتی که از فناوری اطالعات و
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ارتباطات استفاده نمیشود) افزایش یابد که ب ه آث ار ارتج اعی و
بازگشتکننده( )4معرو میباشند .نکتهای که در این رابطه جلب
توجه مینمای د ،آن اس ت ک ه محاس به آث ار ارتج اعی فن اوری
اطالعات و ارتباطات به راحتی امکانپریر نمیباش د .چ را ک ه در
اقتصاد کالن همزمان که به دليل استفاده از قابليتهای فن اوری
اطالعات و ارتباطات از مجرای رشد اقتصادی ،مقداری تقاض ای
جدید ایجاد میشود که میتواند بهعن وان مث ال باع ث اف زایش
تقاضای مواد خام و ان ريی ش ود .از س وی دیگ ر ،ب هک ارگيری
فناوری اطالعات و ارتباطات سبب کاهش استفاده از حام له ای
انريی و مواد اوليه می شود که میتوانند تا حدودی اثر یکدیگر را
خنثی نمایند و آنچه در عمل مشاهده میشود ،برآیند این دو اث ر
میباشد .کر این توضي نيز ضروری است که اندازه نس بی ه ر
یک از این آثار (در سه رده مط رح ش ده) یکس ان نم یباش ند و
بدون شک آنچه در قالب تبعات بهرهگيری از فناوری اطالع ات
و ارتباطات در رده دوم مطرح میشود ،به مراتب قابل توجهت ر از
دو سط دیگر است که موضوع مقاله حاضر میباشد .بدینمنظور
با استفاده از دادههای بين کشوری ب ه ارزی ابی ای ن موض وع در
قالب فرضيه محيطزیستی کوزنتس میپردازی .
در این مقاله ،پس از مقدمه حاضر در بخش دوم به ادبيات
موضوع پرداخته میشود که شامل چارچوب نظری و مروری بر
بررسیهای انجام شده در زمينه تبعات محيطزیستی فنآوری
اطالعات و ارتباطات میباشد .در بخش سوم ،به معرفی مدل
انتخابی ،دادهها و روش تخمين مدل پرداخته خواهد شد .در
بخش چهارم ،نتایج تخمين مدل و تحليلهای کمی ارایه خواهد
شد .بخش پنج نيز به جمعبندی و نتيجهگيری اختصاص یافته
است.
مروري بر ادبيات موضوع
چارچوب نظري
طی دو دهه اخير ،ارتباط ميان سط توسعه یافتگی جوامع و
ميزان دستيابی به استانداردهای محيطزیست و به تعبيری رعایت
مالحظات محيطزیستی در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته
است .یکی از مباحثی که در این حوزه ،مطالعات مختلفی را به
خود اختصاص داده ارتباط ميان سط درآمد (رشد اقتصادی)
جوامع و ميزان تخریب محيطزیست و عوامل مؤثر بر آن
میباشد .بهعبارت دیگر کشورهای مختلف که در سطوح مختلفی
از توسعهیافتگی قرار دارند ،از نظر مخاطرات محيطزیستی در چه
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سطحی میباشند .این موضوع اساس فرضيه کوزنتس میباشد.
این رابطه نام خود را از سيمون کوزنتس ،برنده جایزه نوبل که
برای اولين بار به رابطه بين سط درآمد و توزیع درآمد
(بهصورت Uوارونه) پی برد ،گرفته است ).(Kuzents, 1955
براساس فرضيه محيطزیستی کوزنتس ،ارتباط ميان سط درآمد
کشورها و ميزان تخریب محيطزیست بهصورت یک  Uوارونه
تعریف میشود .بدینمعنا که در مراحل اوليه رشد اقتصادی،
تخریب محيطزیست تشدید میشود و به مرور زمان با توجه به
شرایط اقتصادی ،اجتماعی و  ...کشورها ،رشد تخریب
محيطزیست کاهش یافته و در ادامه ،این پدیده به موازات رشد
درآمد ،کاهش مییابد .بهطورکلی ،اقتصاددانان مکانيس های
منحنی محيطزیستی کوزنتس را در قالب سه اثر مقياس ،اثر
ساختاری و اثر تکنيکی تحليل میکنند .بدینصورت که بر اثر
مقياس رابطه بين رشد اقتصادی و تخریب محيطزیست بر حسب
مقياس فعاليتهای اقتصادی بحث میشود .بر اثر ساختاری به
فرایند تبدیل ساختار کشاورزی به ساختار صنعتی آالینده و سپس
به ساختار صنعتی متمرکز با آالیندگی کمتر تمرکز میشود .اثر
تکنيکی نيز حکایت از آن دارد که در مراحل پایين رشد
اقتصادی ،تکنيکهای توليد همراه با توليد آلودگی هستند .اما در
مراحل باالی توسعه اقتصادی با فناوریهای غيرآالینده و
تصفيهکنندهها ،فرایند توليد با ایجاد آلودگی به مراتب کمتر
همراه میباشد ). (Stokey, 1998
برخی از محققان معتقدند مطمئنترین راه ب رای بهب ود وض عيت
محيطزیست ،حرکت کشورها به سمت اقتصاد خدماتی است ک ه
یکی از راههای رسيدن به اقتصاد خدماتی ،توسعه زیرساخته ای
فناوری اطالع ات و ارتباط ات م یباش د ( Panayotou et al.,
 .)2000بن ابراین ،مش اهده م یش ود ک ه بس ياری از کش ورها،
س رمایهگ راری در فن اوری اطالع ات و ارتباط ات را یک ی از
استراتژیهای راهبردی خ ود جه ت توس عه مل ی ق رار دادهان د.
همزمان با این رویکرد در قالب مبانی نظری نيز تالش شده است
که ارتباط بين توسعه زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات
و توسعه تبيين شود.
الزم به کر است ،از اولين بررسیه ا در زمين ه ارتب اط فن اوری
اطالعات و ارتباطات و رشد اقتصادی می توان به منحنی جيپ()5
اشاره نمود .ادبيات این منحنی برای اول ين ب ار در س ال 1963
مطرح و به نام پيشنهاددهنده آن نامگراری ش د ).(Jipp, 1963
این منحنی ارتباط مثبت و شدت همبستگی ميان رشد اقتص اد و
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فناوریهای ارتباطی را نشان میدهد که به طور معمول بر اساس
دو متغير توليد ناخالص داخلی س رانه و ش دت اس تفاده از تلف ن
استخراج میشود ) .(Kenny, 2005در ادامه ،اقدامه ای انج ام
ش ده در ای ن رابط ه (در ح وزه تئوری ک) ط ی ده ه 1990،
بررسیهای زی ادی ،اثب ات فرض يه ک وزنتس و بررس ی عوام ل
تأثيرگرار بر محيطزیس ت را ب ا اس تفاده م دله ای  Adhocدر
دستور کار خود قرار دادند .این روند از اوایل دهه ،2000با کمک
مبانی خرد ادامه یافته و اثبات فرضيه منحنی کوزنتس با توجه به
بنيآنهای خرد( )6دنبال شده است .در این چارچوب ،ليوینگسون و
آندرونی مدلی را برای یک نف ر و ب ا ف ر ع دم وج ود پيام د
خارجی( )7انتخاب کردند .ایشان فر نمودند که آلودگی یک فرد
یا یک بنگاه از مصر حاص ل م یش ود و ب ا ک اهش مص ر ،
آلودگی کاهش مییابد .به همين جهت ،مطلوبي ت را ب هص ورت
ت ابعی از مص ر و آل ودگی ب هص ورت زی ر در نظ ر گرفتن د
(:)Levinson & Andreoni, 2000
)Ui=Ui(Ci,P
Uc> o ,Up< o
رابطه ()1
در رابطه فوق ،منحنی مطلوبيت  Uiتابعی از مصر ) (Ciو
آلودگی ) (Pاست و این مصر کننده به دو طریق میتواند
آلودگی را کاهش دهد ،الف -تخصيص دادن منابع جهت تميز
نمودن محيطزیست .ب -جلوگيری از ایجاد آلودگی .پس تابع
آلودگی بهصورت زیر تعریف شده است:
رابطه ()2
P=P(C, E) C= ΣCi , E= ΣEi Pc> o ,PE< o

در رابطه ( )2متغير  Eتالش محيطزیست برای ک اهش آل ودگی
کل جامعه است و همچنين آلودگی تابعی مثبت از مصر ) (Cو
تابعی منفی از تالشها در حوزه محيطزیست ) (Eاست ک ه ای ن
تالش می تواند به شکل توس عه فن اوری اطالع ات و ارتباط ات
باشد .همچنين فر شده است که یک موجودی محدود به ن ام
درآمد ) (Miبهصورت رابطه  Mi=Ei+Ciوجود دارد که میتواند
روی  Ciو  Eiصر شود.
اگ ر از رابط ه ( )2دیفرانس يل کام ل گرفت ه ش ود ،رابط ه ()3
بهصورت زیر ایجاد میشود:
)dP=Pc dC+PE (dM-dC
رابطه ()3
اگر طرفين رابطه ( )3بر  dMتقسي شود ،خواهي داشت:
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رابطه ()4
رابطه ( )4بيان میکند که چگونه تغييرات درآمد بر آل ودگی اث ر
افزایش آلودگی ایجاد شده توس ط
می گرارد .عبارت

رابطه ()5
شرایط الزم و کافی برای برقراری فرضيه منحنی مح يطزیس تی
ک وزنتس ای ن اس ت ک ه در س طوح پ ایين درآم د

مصر کننده را نشان م ی ده د و عب ارت
تالشهای صورت گرفته در حوزه محيطزیست بهمنظور ک اهش
آلودگی را بيان میکند و زمانی آلودگی بدون تغيير باقی میمان د
که این دو عبارت با ه مساوی باشند .با یک جابهجایی در رابطه
( )4خواهي داشت:

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

آلودگي

dC
PE

dM PE  PC

dC
PE

dM
PE  PC

تغييرات درآمد

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

الزم به کر است ،لوینسون وآندرونی در مطالعهای دیگر با
جایگراری رابطه ( )2در رابطه ( )1به تابع مطلوبيتی رسيدند که
آن را با توجه به محدودیت درآمدی ( )Mi=Ei+Ciبه روش
الگرانژ حداکثر کردند و با حل شرایط اوليه  ،F.O.Cمقدار بهينه
مصر فرد iام را بهدست آوردند و با جایگراری مقدار بهينه
مصر و تالشها در حوزه محيطزیست در رابطه ( ،)2به نقطه
بهينه آلودگی و برقراری فرضيه منحنی محيطزیستی کوزنتس
رسيدند (.)Levinson & Andreoni, 2005
مروري بر مطالعات انجام شده
بهطورکلی ،در خصوص ارتباط ميان استفاده از قابليتهای
فناوری اطالعات و ارتباطات با رشد اقتصادی و کيفيت

محيطزیست با توجه به بررسی صورت گرفته ،بررسیهای موجود
را میتوان به سه گروه کلی تقسي نمود که عبارتند از:
در بخش اول از بررسیها ،فقط به مطالعه اثر فناوری اطالعات و
ارتباطات بر رشد اقتصادی پرداخته شده است .در این بخش از
بررسیها ،تأثير فناوری بر رشد به سه شکل (حالت) مورد بحث
قرار گرفته است .در حالت اول ،تأثير این فناوری برکاالهای
سرمایهای بررسی شده که نتيجه آن افزایش بهرهوری سرمایه
بوده است؛ در حالت دوم این فناوری ،بهرهوری نيروی کار را
افزایش داده است و در حالت سوم فناوری ،بهرهوری کل (و نه
لزوماً بهرهوری کار یا سرمایه) را افزایش داده است که از آن به
فناوری خنثی هيکس( )8تعبير میشود ) .(Romer, 2010در
دهههای گرشته ،به دليل تأثير اندك فاوا ،اثر آن را در مدلهای
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رشد در نظر نمیگرفتند ولی در اواخر دهه  ،1990همراه با رشد
سرمایهگراری فاوا و در دسترس قرار گرفتن حج زیاد نهاده فاوا،
این متغير وارد مدل رشد اقتصادی شد .در سالهای اخير،
تعدادی از اقتصاددانان با ارایه الگوهای رشد درونزا ،سعی در
توضي دانش و فناوریهای جدید بهعنوان عامل رشد نمودند .در
ادبيات اقتصادی ،برآورد تأثير سرمایهگراری فاوا بر بهرهوری کل
و رشد اقتصادی به چهار روش قابل انجام است که عبارتند از:
الف -حسابداری رشد ) (Jorgenson& Stiroh, 2006؛
ب -برآورد تابع توليد )(Jorgenson & Stiroh, 2000؛
ج -تئوری رشد اقتصادی در حالت پایدار )(Pohjola, 2000؛ و
د -روش پساندازهای اجتماعی (کميجانی و محمودزاده،
.)1387
در ایران نيز بررسیهایی در این حوزه انجام شده است .در برخی
از تحقيقها به بررسی ميزان تأثير استفاده از اینترنت بر جریان
صادرات در کشورهای منتخب پرداخته شده است (طيبی و
همکاران .)1386 ،برخی بررسیهای دیگر ،به مطالعه اثر فاوا بر
اشتغال در بخش خدمات ایران پرداختهاند (محمودزاده و اسدی،
 )1386و برخی دیگر به تخمين سه فاوا از رشد اقتصادی
ایران با رهيافت حسابداری رشد و با استفاده از روش تصحي
خطای برداری و دادههای سری زمانی  1338 -82در
زیربازههای مختلف پرداختهاند( .کميجانی ،محمودزاده.)1387 ،
در بخش دوم از بررسیها به مطالعه اثر رشد اقتصادی بر کيفيت
محيطزیست پرداخته شده است .از اولين بررسیهای انجام شده
در این حوزه میتوان به مطالعه گروسمن و کروگر اشاره کرد که
بهمنظور ارزیابی آثار محيطزیستی تجارت آزاد آمریکای شمالی
مطالعهای را انجام دادند و توسط رابطهای رگرسيونی ارتباط ميان
آلودگی و رشد اقتصادی را بررسی کردند .نتيجه بررسیها ،وجود
یک رابطه به شکل  Uوارونه ميان آلودگی هوا و توليد ناخالص
داخلی را نشان داد ) .(Grossman & Krueger, 1991به
همين ترتيب (شافيک و بندیوپادیا1992 ،؛ بکرمن1992 ،؛
سلدون و سانگ1994 ،؛ گيلز و ماسک2003 ،؛ شين و
هاشيموتو2004 ،؛ آزوماهو و همکارانش )2006 ،فرضيه
محيطزیستی کوزنتس را تأیيد نمودندShafik & ( .
Bandhopadhyay, 1992; Beckerman, 1992; Selden
Shen & Hashimoto, & Song, Giles, Mosk, 2003
;.)1994; Azomahou, et al., 2006; 2004

در ایران نيز تحقيقهایی در مورد اثر رشد اقتصادی بر

محيطزیست انجام شده است که اولين مطالعه در این حوزه
مربوط به پژویان و مرادحاصل ،تحت عنوان بررسی اثر رشد
اقتصادی بر آلودگی هوا در قالب منحنی محيطزیستی کوزنتس
برای  67کشور میباشد )پژویان و مرادحاصل .)1386 ،البته به
دنبال این مطالعه کارهایی در این زمينه انجام شده است .برای
نمونه در مطالعهای رابطه بين درآمد و انتشار دیاکسيدگوگرد
برای کشورهای خاورميانه طی دوره  1980تا  2003بررسی
شده است (پورکاظمی و ابراهيمی )1387 ،و مطالعهای دیگر به
ارتباط بين آلودگی هوا و رشد اقتصادی (آزمون فرضيه
محيطزیستی کوزنتس) در  16کشور منتخب توسعه یافته و در
حال توسعه از جمله ایران پرداخته است (اصغرپور و موسوی،
.)1388
بخش سوم از تحقيقهایی انجام شده ،شامل بررسیهایی
میشود که در آنها به مطالعه اثر فناوری اطالعات و ارتباطات
بر محيطزیست پرداخته شده است .میتوان اینگونه مطرح نمود
که در داخل کشور مطالعهای که بهصورت خاص به بررسی اثر
فناوری اطالعات و ارتباطات بر کيفيت محيطزیست پرداخته
باشد ،مشاهده نشد .اما از مطالعات انجام شده در سط جهان،
میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
پلپيس ( )2002در مطالعه خود به بررسی تبعات فناوری
اطالعات و ارتباطات بر محيطزیست با رویکردی منفی پرداخته
است .این مقاله در رده اول از طبقهبندی ارایه شده در بخش
مروری بر مبانی نظری قرار میگيرد .بدین مفهوم که چنانچه
مدیریت فرایند توليد و دفع ضایعات محصوالت سخت افزاری
فاوا با دقت الزم صورت نگيرد ،میتواند تبعات محيطزیستی
جدی به همراه داشته باشد .بهگونهای که در بعضی موارد تبعات
مثبت آن را تحت تأثير قرار دهد ).(Plepys, 2002
یی و توماس ( )2007در مقاله خود که به مرور بررسیهای
انجام شده در زمينه مطالعه اثر فناوری اطالعات و ارتباطات و
کسب و کار الکترویکی بر محيطزیست اختصاص یافته کليه
بررسیهای انجام شده در دسترس ،شامل :مقاله ،پرويه
تحقيقاتی ،پایاننامه و  ...را مورد بررسی قرار دادند .ایشان ادعا
مینمایند :چه بررسیهایی که بهصورت مورد کاوی و در سط
خرد انجام شدهاند و چه بررسیهایی که در سط کالن و در
قالب یک رویکرد آماری انجام شدهاند ،هنوز به ه گرایی کامل
در خصوص اثر مشخص استفاده از فاوا بر فرایند پایداری
محيطزیست نرسيدهاند ) .(Yi & Thomas, 2007بهعبارت

109اثر فن آوری اطالعات و ارتباطات بر محیطزیست
ارزیابی

دیگر مروری بر مطالعات انجام شده کماکان امکان قضاوت
صری در خصوص اثر استفاده از فاوا بر پایداری محيطزیست را
نمیدهد و کماکان نيازمند مطالعات و روشهای جدیدی
میباشي  .اضافه مینماید .برکاوت و هرتين ( )2001نيز در
مطالعه خود به نتایجی مانند آنچه در مقاله فوق بهدست آمده،
دست یافتهاند.Berkhout &) (Hertin, 2001
اردمان و همکاران ( )2004در مطالعه خود که به بررسی اثر
فناوری اطالعات و ارتباطات بر پایداری محيطزیست پرداختهاند،
ضمن تفکيک کاربردهای مختلف فنآوری اطالعات و ارتباطات،
به بررسی آثار آنها بر بخشهای مختلف پرداختهاند .نتایج این
مطالعه که بهصورت توصيفی انجام شده است .به طورکلی
حکایت از اثر مثبت کاربرد فاوا بر کاهش توليد گازهای
گلخآنهای ،ميزان بازیافت زبالههای شهری و مصر انريی
دارد ).(Erdmann et al., 2004
مواد و روشها
معرفي مدل
با توجه به مب انی نظ ری مط رح ش ده ،در ای ن قس مت ت الش
میشود اثر فناوری اطالع ات و ارتباط ات ب ر مح يطزیس ت در
چارچوب فرضيه ک وزنتس بررس ی ش ود .ب دین منظ ور از م دل
گروس من و کروگ ر ب ا تع دیالتی ب ه ش رح ی ل اس تفاده
میشود ):(Grossman & Krueger, 1991
LNPit   0  1 LNYit   2 ( LNYit ) 2 it

رابطه ()6
  3 LICTit   4 LPDit   it
در رابطه ( ،)6نماد  Lبيانگر لگاریت متغيرها است و  0

عر از مبداء و   3 , 2 ,1و   4ضرایب مدل میباشند.
متغيرهای به کار گرفته شده به شرح زیر میباشند:
 : LNPitلگاریت شاخص آلودگی ه وا (س رانه) ،لگ اریت انتش ار
سرانه  NOxهزار تن /نفر،
 : LNYitلگاریت سرانه توليد ناخالص داخلی کشورها -دالر /نفر،
 : LNYit2مجرور لگاریت سرانه توليد ناخالص داخلی کش ورها-
دالر /نفر،
 : LICTitلگاریت شاخص فاوا (لگاریت ش اخص ض ریب نف و
اینترنت) -درصدکاربران اینترنت در هر هزار نفر،
 : LPDitلگاریت شاخص تمرکزجمعيت -نفر در هر کيلومترمربع
و

 :  itجمله خطا
افزایش فعاليتهای بشر بهویژه پ س از انق الب ص نعتی ،باع ث
افزایش آالیندههای هوا به شکل گاز و یا رات ریز معلق در ه وا
شده است .ازجمله گازهای آالینده اکسيدهای نيتروين به اشکال
مختلف (بسته به تعداد ات ه ای اکس يژن) م یباش ند .ب ه ط ور
تقریبی تمامی دیاکسيد نيتروين موجود در جو بر اثر فعاليتهای
بشر توليد میشود .انواع خودروها و نيروگاهه ایی ک ه از س وخت
فسيلی استفاده میکنند ،منابع اصلی انتش ار ای ن گ از محس وب
میشوند (بوتکين و کلر .)1379 ،بنابراین ،در این مطالعه مي زان
انتشار گاز  NOxبهعنوان شاخص آلودگی (متغير وابسته) انتخاب
شده است .در صورتی که بسياری از مطالعات بين کشوری و بين
المللی نيز در مورد اثبات فرضيه محيطزیستی کوزنتس از مي زان
انتشار گاز  NOxبه عنوان شاخص آلودگی هوا استفاده نمودهان د.
در این رابطه میتوان به مطالعات (کل و همکاران1997 ،؛ خانا،
2002؛ فرانکل و رز )2005 ،اشاره نمود )Cole,et al., 1997
;.(Frankel & Rose, 2005; Khanna, 2002
همچنين برای نشان دادن وضعيت فنآوری اطالعات و ارتباطات
کشورها ،از شاخص ضریب نفو اینترنت استفاده شده اس ت ک ه
بهصورت تع داد ک اربران اینترن ت در ه ر ه زار نف ر نش ان داده
میشود و انتظار میرود تفاوتهای موج ود مي ان کش ورها را در
این حوزه نشان دهد .انتظار میرود ضرایب این متغير (بس ته ب ه
تخمين مدل) ،وض عيت اثرگ راری ح وزه ف ن آوری اطالع ات و
ارتباطات را بر شاخص آلودگی هوا نشان دهد.
روش برآورد
روش برآورد مدل کوزنتس در مطالعه حاضر ،براساس دادههای
تلفيقی (پانل)( )9است .این روش ترکيبی از «اطالعات سری
زمانی»( )10و «دادههای مقطعی»( )11است .در هر یک از
مدلهای سری زمانی و دادههای مقطعی ،نارساییهایی وجود
دارد که در مدل تلفيقی میتوان آنها را کاهش داد (Baltagi,
) .1995در روش دادههای تلفيقی ،ابتدا دو آزمون انجام میشود.
برای تعيين حالت برابری عر از مبدا کشورها با حالت تفاوت
در عر از مبدا کشورها از آزمون  Fو برای تعيين روش اثر
ثابت( )12و یا اثر تصادفی( )13از آزمون هاسمن( )14استفاده
میشود که در این تحقيق پس از انجام این دو آزمون روش اثر
ثابت انتخاب شده است .در مرحله بعد ،آزمونهای ریشه واحد()15

110
پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،4شماره  ،7بهار و تابستان 1392

انجام و مشخص شد که تمام متغيرها انباشته از مرتبه اول
هستند و در نهایت آزمون ه جمعی( )16دادههای تلفيقی ،وجود
رابطه ه جمعی بين شاخص آلودگی و توليد ناخالص داخلی
سرانه ،شاخص فاوا و شاخص تمرکزجمعيت را نشان داد.
دادههاي آماري
در این مطالعه ،دو گروه کشورهای توسعه یافته عضو سازمان
همکاری و گسترش اقتصادی( )17شامل ایتاليا ،فرانسه ،دانمارك،
ایاالت متحد آمریکا ،فنالند ،پرتغال ،نروي ،اطریش ،آلمان ،یونان،
ياپن ،استراليا ،بریتانيا ،اسپانيا و سوئد و کشورهای در حال توسعه
(منطقه آسيا) شامل ایران ،مالزی ،ازبکستان ،پاکستان ،ترکيه،
فيليپين ،تایلند ،قزاقستان ،چين ،تاجيکستان ،امارات متحد عربی،
عربستان سعودی ،آ ربایجان ،بنگالدش و هندوستان انتخاب
شدهاند .الزم به کر است که کليه دادههای مربوط به کشورها از
بانک اطالعات آماری بانک جهانی ) (WDI, 2011استخراج
شده است.
يافتهها
مدل انتخابی به روش دادههای تلفيقی (و با توجه امکان
دسترسی به اطالعات) برای دوره زمانی  1990-2005تخمين
زده شده است .کليه ضرایب تخمين زده شده مطابق با انتظارات
و چارچوب تئوریک میباشند و با توجه به آماره آزمونها ،کليه
ضرایب مدل به جزء شاخص فاوا برای گروه کشورهای آسيایی از
نظر آماری و در سط  95درصد معنیدار و قابل قبول میباشند.
نتایج در جدول ( )1منعکس شده است.
جدول ( :)1نتايج حاصل از برآورد مدل براي كشورهاي
منتخب (متغير وابسته (LNP
شرح

كشورهاي

كشورهاي

درحال توسعه

توسعه يافته

ضرايب

ضرايب

(  ها)

آمارهt

(  ها)

آماره t

LNY

1/71

2/76

7/02

1/98

LNY2

-0/11
-0/001
0/69

-2/42
-0/17
3/33

-0/36
-0/03
1/47

-2 /04
-2/51
1/94

LICT
LPD

در جدول ( )1مقادیر ستونهای اول و دوم از هر گروه کشورها
به ترتيب بيانگر مقدار ضرایب (  ها) و مقدار آماره tمیباشند.
همانطور که مالحظه میشود ،مثبت بودن ضریب لگاریت سرانه
توليد ناخالص داخلی در دو مدل فوق ،نشان از افزایش آلودگی به
ازای افزایش توليد ناخالص داخلی دارد .به عبارت دیگر ،آلودگی
به ازای افزایش درآمد روند صعودی داشته است .این ضریب به
صورت تلویحی این واقعيت را بيان میکند که رشد اقتصادی
(افزایش درآمد در مراحل اوليه رشد) با ایجاد آلودگی و تشدید
تخریب محيطزیست همراه است .این ضریب برای کشورهای در
حال توسعه و توسعه یافته بهترتيب برابر  1/71و 7/02برآورد
شده است .اما همانگونه که مالحظه میشود ،ضریب بهدست
آمده برای متغير مجرور لگاریت سرانه توليد ناخالص داخلی (که
بيانگر مراحل باالی رشد اقتصادی است) منفی میباشد .این
ضریب حکایت از روند نزولی ارتباط ميان درآمد و آلودگی دارد.
بهعبارت دیگر ،این ضریب بيانگر آن بخش از منحنی کوزنتس
است که پس از نقطه عطف در مسير نزولی قرار میگيرد.
ضریب بهدست آمده برای شاخص تمرکز جمعيت مثبت است .به
این مفهوم که با افزایش (تمرکز) جمعيت در یک منطقه ،آلودگی
افزایش مییابد .این ضریب نشان میدهد که اگر چنانچه ده
درصد تمرکزجمعيت افزایش یابد ،با شرط ثابت بودن سایر
شرایط ،آلودگی به ميزان  1/47درصد در گروه کشورهای توسعه
یافته و به ميزان  0/69درصد در گروه کشورهای در حال توسعه
افزایش خواهد یافت .همانگونه که مالحظه میشود ،قدرمطلق
مقدار بهدست آمده برای این متغير در دو گروه کشورهای مورد
بررسی به نسبت قابل توجه میباشد که میتواند حکایت از تأثير
قابل توجه زندگی بشر و تبعات آن بر ایجاد آلودگی داشته باشد.
مقایسه قدرمطلق ضرایب بهدست آمده برای متغير رشد اقتصادی
در هر دو گروه حکایت از آن دارد که در نيمه اول منحنی
کوزنتس روند مثبت و صعودی ميان رشد اقتصادی و آلودگی با
شيب زیاد طی شده است .اما در فرآیند نزولی و کاهشی آن که
نيمه دوم منحنی کوزنتس میباشد ،شيب منحنی کاهش زیادی
یافته است .بهعبارت دیگر ،منحنی کوزنتس شکلی قرینه نداشته
و شيب (صعودی) منحنی در نيمه اول به مراتب بيشتر از شيب
(نزولی) منحنی در نيمه دوم است .این وضعيت در شکل ( ،)3به
تصویر کشيده شده است.
ضریب بهدست آمده برای متغير فنآوری اطالعات و ارتباطات
برای گروه کشورهای در حال توسعه در سط  95درصد
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معنیدار نمیباشد .اما همين ضریب برای کشورهای توسعه یافته
معنیدار است که حکایت از بهبود کيفيت محيطزیست به موازات
گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات دارد .این ضریب نشان
میدهد :چنانچه در کشورهای توسعهیافته ضریب نفو اینترنت
به اندازه ده درصد افزایش یابد ،با فر ثابت بودن سایر شرایط،
آلودگی هوا به ميزان  0/3درصد کاهش مییابد .همانگونه که
مالحظه میشود ،این ضریب حکایت از آن دارد که فعاليتهای
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ،نقش مؤثر و معناداری بر
کاهش تخریب محيطزیست دارند.

شكل ( : )3منحني كوزنتس براي كشورهاي توسعه يافته

در مقایسه اثر نسبی کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در دو
گروه از کشورها مشاهده میشود که اثر مثبت فناوری اطالعات
و ارتباطات بر (کاهش) کيفيت محيطزیست در کشورهای در
حال توسعه (آسيایی) از نظر جبری ناچيز میباشد .اما این اثر در
کشورهای توسعه یافته معنیدار و مثبت ظاهر شده است که
جلب توجه می نماید .بهنظر میرسد ،بخشی از علت این موضوع
را بتوان در نهادینه شدن و بلوغ کاربرد فناوری اطالعات و
ارتباطات در کشورهای توسعه یافته جستجو کرد.
بحث و نتيجهگيري
در این مقاله ،رابطه ميان فناوری اطالعات و ارتباطات و آلودگی
محيطزیست در دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
طی دوره  .1990-2005براساس فرضيه کوزنتس بررسی شد.
نتایج به دست آمده نشاندهنده وجود یک رابطه به شکل U
معکوس بين توليد ناخالص داخلی سرانه و شاخص آلودگی
میباشد .همچنين براساس مدلهایی که برآورد شد ،در گروه
کشورهای در حال توسعه ،رابطه معنیداری ميان فناوری

اطالعات و ارتباطات و کاهش آلودگی هوا بهدست نيامد .در
حالیکه در گروه کشورهای توسعه یافته ،این رابطه معنیدار و
قابل توجه بود .بنابراین ،میتوان اینگونه استدالل نمود که
گسترش فعاليتهای فناوری اطالعات و ارتباطات جدا از تبعات
مطلوب در حوزه اقتصاد ،میتواند تبعات محيطزیستی مناسبی را
نيز به همراه داشته باشد.
بهنظر میرسد ،مه ترین دليل این امر انتقال ،بخش قابل توجهی
از فعاليتهای روزمره اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اداری و غيره
از شکل فيزیکی به فضای مجازی و در قالب پدیدههایی چون
تجارت الکترونيک ،دولت الکترونيک ،آموزش الکترونيک،
بهداشت الکترونيک و مواردی از این دست میباشد که به اجمال
در شکل ( ،)1به تصویر کشيده شد .در این راستا ،بهصورت نمونه
میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
الف -فعاليتهای اداری ،مانند :ثبت اسناد و امالك ،درخواست
پاسپورت و امثال آن در محيط الکترونيکی
ب -فعاليتهای بانکی ،مانند :پرداخت قبو  ،برداشت و انتقال
پول وغيره در محيط الکترونيکی
ج -فعاليتهای تفریحی ،مانند :بازیهای رایآنهای و بازدید از
موزهها ،گالریها و نمایشگاهها بهصورت الکترونيکی
د -کسب اطالعات ،مانند :مطالعه اخبار روزنامهها ،آگاهی از
وضعيت آب و هوا ،ترافيک شهری ،ساعات پرواز هواپيماها و
غيره بهصورت الکترونيکی
ه -فعاليتهای تجاری ،مانند :خرید و فروش کاال ،موسيقی ،فيل
و بستههای آموزشی و غيره بهصورت الکترونيکی
و -فعاليتهای علمی ،مانند :انجام تحقيق ،یافتن مقاالت،
دسترسی به منابع و کتب بهصورت الکترونيکی
ز -فعاليتهای آموزشی ،مانند :برگزاری دورههای دانشگاهی،
کارآموزی و غيره بهصورت الکترونيکی
ح -فعاليتهای سياسی ،مانند :شرکت در انتخابات ،حضور در
نظرسنجیها و غيره در فضای الکترونيکی
ط -فعاليتهای مسافرتی ،مانند :رزرو بليت سفر ،رزرو هتل و
کرایه اتومبيل بهصورت الکترونيکی
ی -کاریابی و درخواست کار :همچون آگاهی یافتن از فرصتهای
شغلی ،پرکردن فرم درخواست کار بهصورت الکترونيکی
موارد فوق مصادیقی هستند که در آنها در سایه قابليتهای
فناوری اطالعات و ارتباطات ،مراجعه حضوری به شدت کاهش
یافته و به فضای مجازی (الکترونيکی) انتقال مییابد که
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بدیهیترین پيامد این وضعيت ،کاهش تقاضا برای حملونقل و
در نتيجه کاهش مصر انواع مختلف حاملهای انريی و
متعاقب آن بهبود کيفيت و یا کاهش مخاطرات محيطزیست
میباشد .به طورکلی اثر معنیداری فناوری اطالعات و ارتباطات
بر کاهش آلودگی هوا در قالب نتایج مدل برآورد شده در تحقيق
حاضر ،برای کشورهای توسعه یافته اثبات شد .اما برای
کشورهای در حال توسعه ،نيازمند گرر زمان و بررسیهای
تکميلی میباشد.
يادداشتها
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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