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Abstract
Environmental Performance Index (EPI) is calculated based on 22 environmental indicators such as water
resources, air pollution, biodiversity and climate change. The index quantitatively measures and evaluates the
performance of policies and programs of countries aimed at reducing environmental issues as well as protecting
and managing the environment and natural resources. This paper aims at examining the status of the EPI’s
dimensions, exploring the causes of its fluctuations and identifying the determinants of its sustainability. The
paper uses secondary data. The EPI has been derived from the Yale University’s website and the macroeconomic and demographic variables have been extracted from the World Bank’s website for the period 2010
to 2018. The data have been analyzed using the event history analysis. The findings suggest that the probability
of the sustainability of the EPI is o.45 in the countries under study. Further, after adjusting for other variables,
the EPI has a positive relationship with life expectancy at birth and a negative relationship with variables such
as urbanization and population growth rates. Moreover, the impact of demographic variables is greater than
economic variables in Middle East and North Africa, which highlights the need for policymakers to focus on
demographic factors when designing and implementing polices aimed at the sustainability of the EPI.
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Extended abstract
Introduction
Environment is one of the most challenging issues in the world today. Environmental hazard not only robs
people of their own peace and security but also threatens their quiet existence. As a result, environmental
debates are the most vocal and serious topics in scientific and public circles (Vlaei, 2005: p49). The
Environmental Performance Index (EPI) is a major indicator of a country's environmental health (Pinar, 2022).
Yale University will determine and announce this index annually based on an analysis of 22 environmental
indicators, including water resources, air pollution, biodiversity and climate change (Yale Data, 2018). Yale
University determines and announces this index annually based on examining 22 environmental indicators,
including water resources, air pollution, biodiversity and climate change (Yale Data, 2018). This index assesses
political institutions' executive performance in reducing environmental tensions affecting human health and
promoting environmental dynamics and safe management of natural resources (Wang et al., 2019; AbbasiShavazi et al., 2017; Zarandi & Bebran, 2008). Examining this index and its determinants can, therefore, be a
crucial stage to achieve sustainable development goals.
Purpose
The relationship between people and the environment is complex and multifaceted and has been considered as
part of environmental demography over the last decade. Advanced statistical methods, such as event history
analysis, permit accurate assessment of demographic and economic factors that influence environmental
fluctuations. The purpose of this paper is to use event history analysis to identify the situation sub-dimensions
of the EPI, analyze the causes of fluctuations in this index and identify the factors dictating its sustainability.
Theoretical Framework
In this paper, three theories can be used to express the theoretical relationship between demographic and
economic variables and the environmental performance index, including the Thomas Robert Malthus, carrying
capacity and risk society theories. According to Malthus' theory, one of the most important factors in
environmental degradation is population growth; as the population grows, so will the demand for agricultural
land, energy, and water resources and these result in deforestation, decreased agricultural land fertility and air
pollution (Soltani et al., 2019). The carrying capacity theory, which is a developed model of Malthus' theory,
focuses on the relationship between population growth constraints and supply and demand pressures and
argues that if the carrying capacity balance is exceeded, both the natural and human environments will be
severely harmed (Godschalk, 1975; Schroll & Ansersen, 2012; Zebardast, 2008). Erich Beck coined the term
"risky society" to reflect the fundamental social changes that have brought environmental issues into political
and social life (Turner, 2006: p. 169). In Erich Beck's words, the characteristics of the dangerous situation are
"the same Iranian ecosystem." Even from the outside, they demonstrate "risk-taking" and embrace the dangers
of modern Iranian society.
Data and Method
This study relied on secondary data. From 2010 to 2018, environmental performance index data was gathered
from the Yale University website (Yale University Data Center, 2018). Macroeconomic and demographic
determinants include the variables of population growth rate, migration rate, life expectancy, urbanization rate,
level of development, Imports of goods and services (% of GDP), Exports of goods and services (% of GDP),
per capita income, inflation rate, Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP) and Industry,
value added (% of GDP), which are derived from the World Bank data from 2010 to 2018. The methods used
in this study are quantitative research and mathematical analysis. The statistical method of event history
analysis is used, which necessitates the use of longitudinal data. This paper includes information about the
consecutive years before reaching the event of obtaining the sustainability of the EPI for each of the 22
countries studied, for a total of 97 observations. Furthermore, STATA software version 16.0 was used to
analyze the data.
Result
The findings revealed that out of the 22 countries under study, 12 had achieved the desired level of EPI
sustainability and the remaining ten had not. For this group of countries, the probability of EPI stability until

283

Economic and Demographic Determinants of Sustainability of … (Fatemeh Torabi, Habiballah Sadeghi)

2018 is 0.4545. As shown in Table (1) and Figure (1) the likelihood of reaching the EPI's level of stability
increases over time.
Table (1): Estimation of Kaplan-Meier Survival Probability of EPI sustainability
Number
Number of
Number of
Survival
standard
Time
at risk
events
censors
function
error
2010
22
0
22
1.0000
0
2012
22
0
22
1.0000
0
2014
21
1
21
0.9545
0.0444
2016
10
11
10
0.4545
0.0106
2018
10
0
10
0.4545
0.0106

Figure (1): Estimation of Kaplan-Meier Survival Probability of EPI sustainability

The results of the Cox model show that only the effect of three variables of population growth rate, life
expectancy at birth and urban growth rate are statistically significant. With a coefficient of -0.07 and a
significance level of 0.95, the population growth rate variable has a direct and negative relationship with the
EPI. Thus, increased population growth means increased environmental pressure and a drop in the
environmental performance index. The variable of life expectancy at birth has a positive and significant
relationship with the environmental performance index, with a coefficient of 0.61 and a significance level of
0.95. Life expectancy at birth is regarded as an important indicator of progress. Countries with longer life
expectancies will have more sustainable environmental performance. The variable of urbanization has a
negative and significant relationship with the environmental performance index, with a coefficient of -1.14
and a significance level of 0.95. As the rate of urbanization rises, particularly in developing countries such as
the Middle East and North Africa, this indicator may have further implications for the long-term sustainability
of environmental performance.
Discussion
Examining EPI from 2010 to 2018 revealed remarkable fluctuations in the environment of these countries.
After examining this index, it was discovered that for this group of countries the EPI on average increased
from 2014 to 2016 and slightly decreased from 2018 to 2020. Ecosystem vitality is an important factor that
must be considered too. This is because the weight of ecosystem vitality accounts for a large proportion of
fluctuations in the sustainability of environmental performance. However, the reasons for disparities in
environmental sustainability among the countries in this region remain unknown. This article investigated the
issue of achieving a level of stability using the event history analysis method, with a focus on macrodemographic and economic variables.
Conclusion
According to the current study, while policies focus on economic variables and their impact on the
environment, demographic variables play a larger role. In contrast to the neoclassical perspective, which
emphasizes the role of economic variables (Sadeghi, 2018), demographic variables are important in economic
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and environmental change. The most important demographic components of the unsustainable environmental
performance of the countries under study were swelling population growth and increasing urban population
growth. As a result, policy in the Middle East and North Africa should focus on demographic change and its
role in environmental instability. The two policies emphasized include declining population growth, which is
putting increasing strain on these countries' ability to compete and the policy of decentralization of
uninterrupted urban growth.
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چکیده
شاخص عملکرد محیطزیست ،بر اساس  ۲۲شاخص محیطزیستی ازجمله منابع آب ،آلودگی هوا ،تنوع زیستی و تغییرات آب و هوایی محاسبه
میگردد .ایـن شـاخص عملکـرد سیاستها و برنامههای كشورها در زمینه كاهش معضالت محیط زیستی ،حفاظت از محیطزیست و مـدیریت
منـابع طبیعی را موردسنجش و ارزیابی كمی قرار میدهد .به همین دلیل شناسایی وضعیت زیر ابعاد ،واكاوی علل نوسانات و شناسایی عوامل
تعیینكننده پایداری شاخص عملکرد محیطزیست از اهداف این مقاله است .دادههای شاخص عملکرد محیطزیست از وبسایت دانشگاه ییل
آمریکا و متغیرهای كالن اقتصادی و جمعیتی نیز از دادههای بانک جهانی ( ۲202تا  )۲202تهیهشدهاند .برای تحلیل دادهها از روش تحلیل
پیشینه واقعه استفادهشده است .نتایج نشان داد كه احتمال پایداری شاخص عملکرد محیطزیست در كشورهای موردمطالعه  2/54است.
همچنین پس از تعدیل سایر متغیرها ،پایداری شاخص عملکرد محیطزیست با متغیر امید زندگی در بدو تولد رابطه مثبت و با متغیرهای میزان
شهرنشینی و میزان رشد جمعیت رابطه منفی دارد .بهاینترتیب ،در كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تأثیرگذاری متغیرهای جمعیتی از
متغیرهای اقتصادی بیشتر است كه لزوم تأكید ویژه سیاستگذاران بر عوامل جمعیتی در طراحی و اعمال سیاستهای معطوف به پایداری
شاخص عملکرد محیطزیست را نشان میدهد.
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سرآغاز
یکی از مهمترین مسایل روز جهان ،مساله محیطزیست است؛
فاجعه محیطزیستی نهتنها آرامش و امنیت را از زندگی انسان
میرباید بلکه موجودیت بشر را نیز تهدید میكند .به همین دلیل
در محافل علمی و سیاسی بحثهای محیطزیستی پر سر و
صداترین وجدیترین بحثهای روز هستند ) (Vlaei, 2005در
تعریفی عام میتوان گفت محیطی كه انسانها بهطور مستقیم و
غیرمستقیم به آن وابسته هستند را محیطزیست مینامند
) .(Griffin & Bone, 2016یکی از شاخصهای بسیار مهم كه
وضعیت محیطزیست كشورها را نشان میدهد شاخص عملکرد
محیطزیست ) (EPIاست ) .(Pinar, 2022شاخص عملکرد
محیطزیست ،شاخصی است كه بر اساس مطالعه  ۲۲شاخص
محیطزیستی ،ازجمله منابع آب ،آلودگی هوا ،تنوع زیستی و
تغییرات آب و هوایی تعیین و هر ساله توسط دانشگاه ییل اعالم
میشود ) .(Yale Data, 2018این شاخص عملکرد سیاستها و
برنامههای كشورها در زمینه كاهش معضالت محیطزیستی،
حفاظت از محیطزیست و مدیریت منابع طبیعی را مورد سنجش و
ارزیابی كمی قرار میدهد ).(Abbasi-Shavazi et al., 2017
بنابراین ،بررسی این شاخص و متغیرهای تبیینكننده آن میتواند
گام بزرگی دررسیدن به اهداف توسعه پایدار باشد.
یک رفتار مخرب محیطزیستی در زمان و مکان معین میتواند
تاثیرات ناخواسته فراوانی در سایر زمانها و مکانها داشته باشد و
صدمات جبرانناپذیری بر اكوسیستمهای آینده و بر زندگی
نسلهای فردا وارد كند .در چنین شرایطی دستیابی به توسعه
پایدار ناممکن است؛ چراكه رابطه بین توسعه پایدار و محیطزیست
رابطهای دوسویه است؛ و غفلت از محیطزیست مانع از دستیابی
به اهداف توسعه میشود ) .(Garavandi, 2011آمارها نشان
میدهد كه آبهای زیرزمینی ،گونههایی همچون رودخانهها،
دریاچهها و حتی اقیانوسها آلوده شدهاند و سیستم اكولوژیک آنها
در حال تغییر است و از تعداد گونههای حیوانات ،پرندگان ،گیاهان
و دیگر موجودات زنده به علت آلودگی و نامساعد شدن
محیطزیست كاسته شده است ).(Masindi & Muedi, 2018
برخی از منابعطبیعی رو به اتمام است و شاید از همه بدتر آلودگی
روزافزون هوایی است كه استنشاق میكنیم چرا كه سالمتی
انسانها را تهدید میكند ( ;Manisalidis et al., 2020

محیطزیست دارای زیر ابعاد متعددی است كه با همدیگر در تعامل
هستند و مطالعه آنها بهصورت جداگانه ،امکان بررسی
اثرگذاریهای متقابل را از بین میبرد .بنابراین ،شاخص عملکرد
محیطزیست ازاینجهت كه تعامل بین زیر ابعاد محیطزیست را
مورد بررسی قرار میدهد حایز اهمیت است .شناخت درست
وضعیت محیطزیست برای تعیین تغییرات الزم در نحوه مدیریت
و ارایه برنامههای مدیریتی نقشی مهمی دارد .به همین دلیل است
كه شاخصهای متعددی برای نظارت بر فرایند تخریب
محیطزیست از سوی سازمان ملل متحد و دانشگاههای مختلف
مطرح گردیده است كه میتوان به شاخص توسعه محیطزیست
) ،(EDIشاخص آسیبپذیری محیطزیست ) ،(EVIشاخص
پایداری و رفاه اقتصادی ) ،(ISEWتولید خالص ملی سبز ،ردپای
اكولوژیکی ) (EFو پسانداز خالص تعدیل شده ) (ANSاشاره
كرد .یکی از شاخصهایی كه در حال حاضر بهطور گسترده
مورداستفاده قرار میگیرد ،شاخص عملکرد محیطزیست است.
شاخص عملکرد محیطزیست ،عملکرد اجرایی دستگاههای سیاسی
در جهت كاهش تنشهای محیطزیستی در خصوص سالمت
انسان و ارتقای پویایی محیطزیستی و مدیریت بیخطر منابع
طبیعی را برآورد میكند .این شاخص بهعنوان یک عامل كمی در
كنترل آلودگیها و پیامدهای مدیریت منابع طبیعی ،ابزار
قدرتمندی جهت تصمیمگیریهای محیطزیستی برای موسسات
تحلیلی فراهم میكند )& Wang et al., 2019; Zarandi
 .)Bebran, 2008عالوه بر این نهتنها مالک و معیاری برای
مقایسه وضعیت محیطزیست كشورها است ،بلکه ابزار قدرتمندی
را نیز در جهت بهبود مدیریت ،سیاستگذاری ،تصمیمگیری و
تعیین راهبردهای محیطزیستی فراهم میكند.
عالوه بر این ،رابطه جمعیت و محیطزیست نیز رابطهای پیچیده و
در عین حال چندوجهی است؛ كه در یک دهه اخیر در چارچوب
علم جمعیتشناسی محیطزیست مورد توجه قرار گرفته است.
استفاده از روشهای آماری پیشرفته مانند تحلیل پیشینه واقعه
امکان ارزیابی دقیق عوامل جمعیتی و اقتصادی تاثیرگذار بر
نوسانات محیطزیستی را فراهم میكند .هدف این مقاله استفاده
روش تحلیل پیشینه واقعه برای شناسایی وضعیت زیر ابعاد شاخص
عملکرد محیطزیست ،واكاوی علل نوسانات این شاخص و
شناسایی عوامل تعیینكننده پایداری آن است .منطقه جغرافیایی
موردمطالعه ،منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است كه در سالهای

.)Mirzaei et al., 2020
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اخیر نوسانات بسیاری را در این شاخص تجربه كرده است .انتخاب
این منطقه جغرافیایی به دلیل وضعیت خاص محیطزیستی این
كشورها است كه نمونه بارز منطقه در حال گذار (محیط زیستی)
هستند و در تالشاند تا از محیطزیست خود حمایت كنند .عالوه
بر این به لحاظ اقتصادی تا حد زیادی وابسته به نفت میباشند و
به همین دلیل آینده محیطزیست آنها در صورت استمرار وضعیت
فعلی میتواند نگرانكننده باشد.
چارچوب نظری
در این مقاله برای بیان رابطه نظری بین متغیرهای جمعیتی و
اقتصادی با شاخص عملکرد محیطزیست از سه نظریه شامل
نظریه توماس رابرت مالتوس ،نظریه جامعه مخاطرهآمیز و نظریه
ظرفیت برد استفادهشده است .در ادامه این نظریهها معرفی
میشوند.
نظریه توماس رابرت مالتوس :در سال  0972گفتاری در باب اصل
جمعیت و تاثیر آن بر بهبود آتی جامعه را نوشت و برای اولین بار
این فرضیه را مطرح كرد كه آهنگ رشد جمعیت همواره از آهنگ
رشد منابع غذایی سریعتر خواهد بود .بدین ترتیب فقر سرنوشت
بشریت خواهد بود مگر آنكه رشد جمعیت بهوسیله جنگ قحطی
و بیماری كنترل شود Nozli Shukri .و  Robert Northنیز در
تایید نظریه مالتوس این فرضیه را مطرح كردند كه بین رشد
جمعیت و میزان تقاضا برای منابع طبیعی رابطهای ناگسستنی وجود
دارد و هرچه سطح تکنولوژی پیشرفتهتر باشد نیاز به منابع طبیعی
بیشتر خواهد شد ).(Malthus, 1888
در ادبیات جمعیت و محیطزیست ،رشد جمعیت از مهمترین عوامل
تخریب محیطزیست به شمار میرود .با گسترش و رشد جمعیت،
تقاضا برای زمینهای كشاورزی ،منابع انرژی ،منابع آبی افزایش
پیدا میكند و این امر ،از بین رفتن و تخلیه جنگلها ،كاهش
حاصلخیزی زمینهای كشاورزی و آلودگی هوا را در پی دارد
).(Soltani et al., 2019
نظریه جامعه مخاطرهآمیز ) :(Risk societyجامعه مخاطرهآمیز
وضعیتی است كه در آن خطر با منافع و ثروت توام شده است.
بهعبارتدیگر ،ریسک یا خطر زمانی پیش میآید كه انسان ،سود
و زیان احتمالی یک امر را میسنجد و گزینه مطلوبش را انتخاب
میكند .در هر ریسکی میزانی از عدم قطعیت و احتمال نهفته است
و از اینرو ،بهطور مستقیم با تصمیمگیری و نظمدهی به آینده
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ارتباط دارد ) Ghasemi, 2009; Ahmadi & Dehghani,
 .(2015به همین دلیل است كه نظریه الریش بک )Elrich

 (Beckدر جامعه مدرنیته امروزی بسیار كاربرد دارد و توانایی
برنامهریزی و تصمیمگیری در مورد مسایل جامعه مثل
محیطزیست را به سیاست مدران ارایه میكند .الریش بک مفهوم
جامعهی مخاطرهآمیز را برای بازتاب تغییرات اجتماعی اساسی ارایه
داد كه مشکالت محیطی را به زندگی سیاسی و اجتماعی آورده
است ) .(Turner, 2006اگر بخواهیم به زبان الریش بک صحبت
كنیم ،خصیصههای حاكی از وضعیت خطر خیز «همان زیستبوم
كشور ایران» است ،حتی در وجه بیرونی «ریسک زدگی» و در
آغوش خطر بودن جامعه مدرن ایران را نشان میدهند.
نظریه ظرفیت برد :یکی از مفاهیم اساسی در بحث محیطزیست،
مفهوم ظرفیت برد است كه به حداكثر جمعیت یکگونه خاص كه
میتوانند بهطور نامحدود در یک محیط معین زیست كنند بدون
اینکه بر بهرهوری و عملکرد سیستمهای پشتیبان حیات آن محیط
طبیعی ،اثرات نامطلوبی كه پایداری یک محیط را تهدید كند وارد
سازند یا باعث كاهش ظرفیت آن محیط برای نسلهای بعد گردند،
اشاره دارد ) ;Prato, 2009; Rees & Wackernagel, 1996
.(Xu & Xie, 2012; Lane, 2010
 Schrollو  )۲20۲( Ansersenظرفیت برد را به دو مفهوم
«ظرفیت برد پشتیبان» و «ظرفیت برد جایگزین» تقسیم نمودند
و عوامل تعیینكننده ظرفیت برد را در پنج بخش كمیت و كیفیت
آب ،امنیت غذایی ،مدیریت زبالههای جامد ،حملونقل ،تنزل
سطوح جنگلها و زمینها طبقهبندی كردهاند )& Schroll
 .(Ansersen, 2012بنابراین ،این نظریه بیشتر بر ارتباط بین
محدودیت رشد جمعیت و فشار عرضه و تقاضا تمركز میكند كه
در صورت تجاوز از تعادل ظرفیت برد هم محیط طبیعی و هم
محیط انسانی بهطور چشمگیری به مخاطره خواهند افتاد
) ;Godschalk, 1975; Schroll & Ansersen, 2012
.(Zebardast, 2008

نظریههای كه در باال ذكر گردید تاثیرپذیری محیطزیست از
شاخصهای جمعیتی و اقتصادی را تبیین میكنند .در چارچوب این
نظریهها میتوان به روابط ساختاری و زیر بنایی موجود پی برد.
پیشینه تحقیق
موضوع محیطزیست از آن دسته موضوعاتی است كه كمتر به آن
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پرداخته میشود .در بحث محیطزیست سابق بر این موضوعاتی
مانند منابع غذایی مطرح بوده است؛ اما در طول دهههای اخیر
موضوعات نوظهوری همچون آلودگی و تخریب محیطزیست نیز
مورد توجه قرار گرفته است .بنابراین ،در اینجا و در قالب جدول
( )0منتخبی از تحقیقاتی كه به مهمترین عوامل تعیینكننده شامل؛
رشد جمعیت ) ،(Riahi Vafa, 2005; Wicks, 2016سطح
توسعه ) ;Razavi, 2017; Hill & Jones, 2012
 ،(Środowiska, 2016میزان مصرف ) Aminata & Pillai,
 ،(2014; Alam et al., 2015درآمد )& Muradian

 (Martinez, 2001; Asiki, 2012; Alam et al., 2015و در
نهایت تغییرات اقتصادی و اجتماعی )Bradshaw & Di
 (Minin, 2019پرداختهاند ،اشاره خواهیم كرد .این مطالعات
رابطه رگرسیونی بین محیطزیست و جمعیت را با فرض توزیع
زمانی نرمال بررسی كردهاند .این در حالی است كه روش
مورداستفاده در این مقاله هیچگونه فرضی مبنی بر توزیع زمانی را
در نظر نمیگیرد و به همین دلیل نتایج دقیقتری را به دست
میدهد.

جدول ( :)1مطالعات انجامگرفته مرتبط با موضوع موردبررسی
نویسنده/

سال

عنوان

نتیجه

Riahi Vafa

۲224

John Wicks

۲202

Razavi

۲209

& Muradian
Martinez

۲220

جمعیت آلودگیهای
محیطزیستی و پست.
جمعیت :مقدمهای بر
مفاهیم و موضوعات
عوامل جمعیتی و
اقتصادی موثر بر
عملکرد محیطزیستی
كشورها
تجارت و محیطزیست

Asiki

۲20۲

Hill & Jones

۲20۲

جمعیت و توسعه بعد از
گذار اول جمعیتی :شرق
و جنوب شرقی آسیا

& Aminata
Pillai

۲205

همبستگی عملکرد
در
محیطزیست
كشورهای در حال
توسعه

Alam et al

۲204

Środowiska

۲202

روابط بین انتشار كربن،
رشد اقتصادی ،مصرف
انرژی و افزایش
جمعیت
شاخص
ارزیابی
عملکرد محیطزیست

آلودگیهای محیطزیستی نتیجه افزایش جمعیت است .بنابراین ،در یک ارتباط دوسویه
جمعیت بر محیطزیست و محیطزیست نیز بر جمعیت اثر میگذارد.
رشد جمعیت عامل منحصربهفرد در تباهی محیطزیست نیست اما رشد جمعیت نابودی
محیطزیست را تسریع و مشکالت محیطزیستی را پیچیدهتر میكند.
متغیرهای جمعیتی و اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با موضوعات محیطزیستی دارند؛ اما در
خصوص سایر متغیرهای غیر جمعیتی مؤثر بر عملکرد محیطزیستی میتوان به وضعیت توسعه
كه یک مفهوم كلیدی مخصوصاً در زمینه اقتصادی و فرهنگی است اشاره كرد .عالوه بر این
جمعیت در سن فعالیت و رشد جمعیت بر شاخص عملکرد محیطزیست اثرگذار بوده است.
كشورهای منطقه منا برای رسیدن به رشد اقتصادی به سمت افزایش بیرویه مصرف منابع و
فشار بر محیطزیست گرایش پیدا میكنند كه مطابق تحلیل منحنی كوزنتس در مراحل اولیه
رشد ،وجود رابطه مثبت میان درآمد سرانه و فشار محیطزیستی در این كشورها قابلمشاهده
است.
مفهوم واقعی توسعه پایدار شدیداً به ساختار و توزیع جمعیت در طول زمان بستگی دارد.
بنابراین ،تغییرات اقلیمی كه ساخته دست بشر است جمعیت بزرگی را در معرض خشکسالی
و تغییرپذیری روزافزون آبوهوا قرار میدهد .درنتیجه بهرهوری كشاورزی و شیالت را كاهش
میدهد.
هدف از این مقاله بررسی تاثیر رشد جمعیت و میزان مصرف در كشورهای درحالتوسعه بر
سالمت محیطزیست است و استدالل میكند كه «تغییرات در فرهنگ» همچنین بر سالمت
محیطزیست مستقل از تاثیر مصرف و رشد جمعیت بر سالمت محیط تأثیر میگذارد .متغیر
نتیجه با استفاده از شاخص عملکرد محیطی ( )۲202اندازهگیری میشود .نمونه شامل 72
كشور درحالتوسعه است .یافتهها حاكی از آن است كه میزان مصرف در كشورهای
درحالتوسعه تأثیر منفی قابلتوجهی بر سالمت محیط دارد.
به بررسی اثرات درآمد ،مصرف انرژی و رشد جمعیت بر انتشار گاز دیاكسیدكربن در هند،
اندونزی ،چین و برزیل پرداختند .نتایج نشان داد كه با افزایش درآمد در طول زمان ،انتشار
گازهای گلخانهای نیز كاهش خواهد یافت .بهعالوه ،رشد جمعیت در این كشورها بهواسطهی
افزایش مصرف انرژی ،سبب افزایش تولید آالیندهها میگردد.
همبستگی باال بین عملکرد محیطی و شاخص توسعه انسانی نشان میدهد كه كشورهای
مورد تجزیهوتحلیل باید سالمت محیطزیست و نشاط اكوسیستم را برای بهبود كلی توسعه

نویسندگان

تعیینکنندههای اقتصادی و جمعیتی پایداری شاخص عملکرد محیطزیست ( ...فاطمه ترابی و حبیب اهلل صادقی)

در اروپا
Sheik
Abdullah et al

۲207

مقدمهای بر روش
تحلیل بقا ،نوع و كاربرد
آن

& Bradshaw
Di Minin

۲207

پیشبینیهای
اقتصادی و اجتماعی
عملکرد محیطزیستی
در بین كشورهای
آفریقایی
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پایدار بلندمدت بهبود بخشند .بهعبارتدیگر ،بهبود در رقابت جزئی بخشی از كشور باعث رشد
رقابت در محیطزیست بلندمدت خود میشود.
بسته به ماهیت و نوع دادهها ،استفاده از انواع تحلیلی نیز ممکن است متفاوت باشد .مهمترین
نوع تحلیلی كه بیشتر در بخش مراقبتهای بهداشتی مورداستفاده قرارگرفته است،
تجزیهوتحلیل بقا است .اصطالح تجزیهوتحلیل بقا از حوزه پزشکی است كه بهنوبه خود میزان
بقای بیماران را تعیین و تخمین زده است .در بین انواع تجزیهوتحلیل دادهها ،تجزیهوتحلیل
بقا یکی از مواردی است كه كامالً به زمان و وقوع آن بستگی دارد.
نشان دادند كه تغییرات اقتصادی و اجتماعی در آفریقا فشار بر اكوسیستمهای قاره را افزایش
داده است .بیشتر تحقیقات تا حد زیادی از شرایط اقتصادی و اجتماعی گسترده در زمینه
تخریب محیطزیست غفلت كرده است .به همین دلیل فرض مقیاس ملی در مورد پیشبینی
كنندههای اقتصادی و اجتماعی تغییر و تخریب اكوسیستم در سراسر آفریقا مورد آزمایش قرار
گرفت كه فرض میشد تراكم انسان و توسعه اقتصادی احتمال آسیب تجمعی محیطزیستی
را افزایش میدهد .درنهایت ،مدلهای معادالت ساختاری نشان داد كه افزایش تراكم جمعیت
و فعالیت كلی اقتصادی (سرانه تولید ناخالص داخلی اصالحشده برای برابری قدرت خرید)
بیشترین ارتباط را با تخریب بیشتر محیط دارد ،درحالیكه نابرابری بیشتر ثروت (شاخص
جینی) با عملکرد محیطی بهتر ،ارتباط دارد .ارزیابی در مقیاس آفریقا از تغییرات اجتماعی و
اقتصادی تخریب محیطزیست نشان میدهد كه برنامهریزی اختصاصی خانواده برای كاهش
رشد جمعیت و توسعه اقتصادی كه توسعه كشاورزی را محدود میكند برای حمایت از پایداری
محیطزیست مورد نیاز است.

داده و روش
دادههای مورد استفاده در این تحقیق از نوع دادههای ثانویه هستند.
بهطور خاص ،دادههای شاخص عملکرد محیطزیست كه شامل
شاخص سالمت محیطزیست (با زیر ابعاد اثرات سالمت ،كیفیت
هوا ،آب و بهداشت) و شاخص سرزندگی اكوسیستم (با زیر ابعاد
منابع آب ،كشاورزی ،جنگلداری ،شیالت ،زیستگاه و تنوع زیستی،
تغییرات اقلیمی و انرژی ،آلودگی هوا) است از وبسایت دانشگاه
ییل از سال  ۲202تا  ۲202تهیه شد .طبق تقسیمبندی دانشگاه
ییل نمره  92بهعنوان شروع دوره پایداری محیطزیستی شناخته

میشود ).(Yale University Data Center, 2018
تعیینكنندههای كالن اقتصادی و جمعیتی كه به تفکیک برای
همه كشورهای ذكر شده مورد استفاده قرار گرفتهاند شامل
متغیرهای میزان رشد جمعیت ،میزان مهاجرت ،امید زندگی ،میزان
شهرنشینی ،سطح توسعهیافتگی ،صادرات كاال ،واردات كاال ،درآمد
سرانه ،میزان تورم ،تولیدات كشاورزی ،تولیدات صنعتی است كه
از دادههای بانک جهانی ) (World Bank Dataاز سال ۲202
تا  ۲202بهدست آمده است (جدول .)۲

جدول( :)2تعریف استاندارد از متغیرهای تحقیق
متغیرها
شاخص عملکرد محیطزیست (ساالنه)

تعریف استاندارد
این شاخص درواقع بهعنوان شاخصی از عملکرد است كه تفاوت بین وضع به وجود آمده را با آنچه بر مبنای
اهداف باید به آن دستیافت بررسی میكند.
به متوسط سالهایی گفته میشود كه در صورت ثابت بودن شرایط زیستی و الگوی مرگومیر ،انتظار میرود
هر فرد واقع در یک سن خاص ،عمر كند.
از تفریق تعداد مهاجران به خارج و تعداد مهاجران به داخل به دست میآید.
مقدار افزایش یا كاهش جمعیت یک منطقه را در یک سال نسبت به صد نفر از همان جمعیت نشان میدهد.

رشد تولید ناخالص ملی (ساالنه)

تولید ناخالص ملی سرانه مجموع ارزشافزوده ناخالص كلیه تولیدكنندگان در اقتصاد بهعالوه مالیات بر محصول
(بدون یارانه) كه در ارزشگذاری تولید لحاظ نشده است ،تقسیمبر جمعیت نیمه سال به دست میآید.

امید زندگی در بدو تولد (سال)
میزان خالص مهاجرت (ساالنه)
میزان رشد جمعیت (ساالنه)
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ادامه جدول( :)2تعریف استاندارد از متغیرهای تحقیق
متغیرها
ارزشافزوده صنعت
(درصد از تولید ناخالص داخلی ساالنه)
ارزشافزوده كشاورزی ،جنگلداری
ماهیگیری
(درصد از تولید ناخالص داخلی ساالنه)
سهم صادرات كاال و خدمات
(درصد از تولید ناخالص داخلی ساالنه)
سهم واردات كاال و خدمات
(درصد از تولید ناخالص داخلی ساالنه)
میزان رشد شهرنشینی (ساالنه)
میزان تورم (ساالنه)

تعریف استاندارد
ارزشافزوده خروجی خالص یک بخش پس از جمعكردن همه خروجیها و كم كردن ورودیهای متوسط
و
بدون كسر از استهالک داراییهای ساختگی یا تخلیه و تخریب منابع طبیعی محاسبه میشود.

صادرات بخشی از كل تولید كاالها و خدمات هر كشور-تولید ناخالص داخلی -كه به بقیه كشورهای جهان
ارایه میشود را اندازهگیری میكند.
واردات بخشی از كل هزینههای هر كشور -خریدهای ناخالص داخلی -است كه توسط كاالها و خدمات ارایه
شده توسط بقیه جهان محاسبه میشود.
جمعیت شهری به افرادی اطالق میشود كه در مناطق شهری زندگی میكنند ،همانطور كه توسط دفاتر ملی
آمار تعریفشده است.
تورم عبارت است از كاهش قدرت خرید یک ارز معین در طول زمان.
Source: World Bank, 2020; Yale University Website, 2020

از مجموعه كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ،كشورهای بحرین،
قبرس ،امارات ،الجزایر ،مصر ،موریتانی ،ایران ،عراق ،فلسطین
اشغالی ،اردن ،كویت ،لبنان ،عمان ،پاكستان ،فلسطین ،قطر،
سوریه ،سودان ،عربستان ،تونس ،تركیه و یمن مورد تحلیل قرار
گرفتهاند .معیار انتخاب كشورها و متغیرها در دسترس بودن و كامل
بودن اطالعات در دوره زمانی مورد مطالعه است.
روش تحقیق حاضر از نوع پژوهش كمی و تحلیل ریاضی است .از
روش آماری تحلیل پیشینه واقعه )(Event History Analysis
استفاده شده است كه به دادههای طولی نیاز دارد .در این مقاله،
اطالعات مربوط به سالهای متوالی پیش از رسیدن به واقعه كسب
شاخص عملکرد محیطزیست برای هر یک از  ۲۲كشور مورد
مطالعه وارد شده است كه در مجموع  79مشاهده را تشکیل
میدهد .برای تحلیل دادهها از نرمافزار  STATAنسخه 16.0
استفاده شد كه كاملترین مجموعه در دسترس برای تحلیل
پیشینه واقعه است.
مدل كاكس یکی از متداولترین مدلهای تحلیل چند متغیره
پیشینه واقعه است .عالوه بر سادگی و ظرافت ،عدم وجود دالیل
نظری قوی برای برتری یک شکل پارامتری توزیع زمانبر دیگری،
موجب محبوبیت این روش شده است؛ چرا كه مشخص كردن یک
تابع نادرست ،میتواند به برآوردهای نادرست ضرایب رگرسیونی
منجر گردد ) .(Cleves et al., 2010; Blossfeld, 2007در این
مدل هیچ شکل پارامتری برای توزیع زمان واقعه در نظر گرفته
نمیشـود و تنها یک شکل تابعـی بـرای تاثیـر متغیرهـا مشخص

میگردد.
معادله زیر مدل كاكس را نشان میدهد:

𝑝𝑥 𝑝𝑏 ℎ (𝑡) = ℎ0 (𝑡) × exp(𝑏1 𝑥1 + 𝑏2 𝑥2 + ⋯ +

جایی كه tزمان بقا h(t) ،تابع خطر تعیین شده توسط مجموعهای
از كوواریانس ) p (x1,x2,...,xpx1,x2,...,xpو ضرایب
) (b1,b2,...,bpb1,b2,...,bpتاثیر (اندازه اثر) كوواریانسهای
متغیر را نشان میدهند .عالمت ( )hنشان میدهد كه خطر ممکن
است با گذشت زمان تغییر كند .عالوه بر این ،مدل كاكس را
میتوان بهعنوان یک رگرسیون خطی چندگانه از لگاریتم خطر بر
روی متغیرها  xiنوشت .مقادیر ) exp(biرا نسبت خطر ()HR
مینامند .مقداری  biبیشتر از صفر (یا معادل آن نسبت خطر بیشتر
از یک) نشان میدهد كه با افزایش مقدار كوواریانس  ،ithخطر
واقعه افزایش مییابد و بهاینترتیب طول بقا كاهش مییابد
(.)Cox, 1972
یافتهها
روند و الگوی شاخص عملکرد محیطزیست

نمودار ( )0نشان میدهد كه كشورهای موردمطالعه در بعد سالمت
محیطی وضعیت نسبتاً مناسبی دارند اما بعد تعیینكننده عملکرد
محیطزیستی بعد سرزندگی اكوسیستم است كه طی سالهای
 ۲205تا  ۲202افزایش قابلتوجهی داشته است و بعد از آن
كاهشی محسوس را دنبال میكند .این مقاله به دنبال یافتن عوامل

تعیینکنندههای اقتصادی و جمعیتی پایداری شاخص عملکرد محیطزیست ( ...فاطمه ترابی و حبیب اهلل صادقی)

تاثیرگذار بر پایداری شاخص عملکرد محیطزیست است تا
بدینوسیله گامی در جهت بهبود این شاخص و حفظ محیطزیست
این كشورها بردارد .برای شناخت بهتر ابعاد شاخص عملکرد محیط
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زیستی ،در بخش بعد اطالعات این شاخص و زیر ابعاد آن برای
كشور ایران ارایه داده میشود.

نمودار ( :)1شاخص عملکرد محیطزیست( )EPIو دو بعد سالمت محیطی و سرزندگی اکوسیستم آن
در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 2212 ،تا 2212

نمره شاخص

80
70
60
50
40
30
20
10
0

2018

2016

2014

2012

2010

58.98

66.12

52.32

44.46

53.9

EPIشاخص

69.59

71.4

72.26

67.98

67.92

شاخص سالمت محیطی

51.74

63.63

39.5

34.19

39.81

شاخص سر زندگی اكوسیستم

Source: Yale University Website, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018

جهان در رتبه  72قرار داشت .این رتبه پس از آن و همزمان با
تغییر تعداد كشورهای مورد ارزیابی و تغییر زیر شاخصها و
سنجهها ،شاهد تغییراتی بود .رتبه ایران با  ۲۲پله نزول ،از رتبه 22
در سال  ۲205به رتبه  024در سال  ۲202و به رتبه  22در سال
 ۲202و بر اساس آخرین گزارش شاخص عملکرد محیطزیست در
سال  ۲2۲2با كسب امتیاز 52/2در رتبه  29در بین  022كشور قرار
گرفت.

شاخص عملکرد محیطزیست و زیر ابعاد آن در ایران

ارایه اطالعات در مورد هر یک از كشورهای انتخاب شده دشوار
است اما از آنجا كه ارایه اطالعات در مورد كم و كیف این شاخص
در چارچوب یک نمونه (كشور) نیز آگاهیبخش است ،در این بخش
كشور ایران بهعنوان كشوری كه به سطح پایداری عملکرد
محیطزیست دست پیدا نکرده انتخاب شده است تا در مورد روند و
الگوی حركتی این كشور اطالعاتی ارایه كنیم .همانگونه كه
نمودار ( )۲نشان میدهد ،در سال  ۲22۲ایران در میان كشورهای

نمودار ( :)2رتبه ایران در شاخص عملکرد محیطزیست 2222 ،تا 2222
150
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رتبه در شاخص عملکرد زیست محیطی

Source: Yale University Website, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020
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پس از كسب اطالعاتی كلی از رتبه ایران در شاخص كل ،میتوان
جایگاه ایران در هر یک از معیارهای شاخص عملکرد زیستی نیز
به نمایش گذاشت تا با شناخت این ابعاد درک دقیقتری از وضعیت
محیطزیست ایران حاصل گردد .همانگونه كه جدول ( )3نشان
میدهد ،زیر معیارهای اثرات سالمت ،با رتبه  ،025منابع آب ،009
زیستگاه و تنوع زیستی  0۲2و تغییرات اقلیمی و انرژی 022

بیشترین اثر را در پایین بودن شاخص عملکرد محیطزیستی ایران
داشتهاند .با توجه به شاخصهای فوق ،وضعیت محیطزیست در
ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست .بنابراین ،پیشگیری از
تخریب بیشتر محیطزیست و بهبود شاخصهای آن در راستای
سیاستهای كلی توسعه و جمعیت ،مستلزم برنامههای جامع،
هدفدار و درازمدت است.

جدول ( :)3جایگاه ایران در هر یک از معیارهای شاخص عملکرد محیطزیست در سال  2212تا 2222
رتبه در سطح جهان
شاخص

زیر معیار

شاخص EPI

امتیاز از

امتیاز از

امتیاز از

امتیاز از

122

122

122

122

)2222( )2212( )2212( )2212( 2222 2212 2212
شاخص سالمت محیطزیست
۲205
۲202
۲202
۲2۲2

92/0۲
9۲/۲2
95/20
52/3

شاخص سرزندگی اكوسیستم
35/37
۲205
22/32
۲202
59/47
۲202
۲2۲2

59/2

-

23

22

29

40.22

22.23

42/02

52/2

اثرات سالمت

025

-

-

25/32

23/۲0

-

-

كیفیت هوا

42

50

47

22/20

92/22

24/0۲

57/۲

آب و بهداشت

59

93

92

94/۲0

92/27

42/95

43/2

منابع آب

009

72

24

۲/99

44/79

25/3۲

3/9

كشاورزی

09

93

003

7۲

7۲/37

3۲/70

33/2

جنگلداری
شیالت
زیستگاه و تنوع زیستی
تغییرات اقلیمی و انرژی

02
22
0۲2
022

4
000
035
059

47
032
94

25/0۲
۲۲/50
39/22
32/93

33/09
25/02
43/22

70/2
54/93
40/27
34/73

03/2
32/5
44/2

-

029

40

-

-

۲2/29

33/2

آلودگی هوا

Source: Yale University Website, 2014, 2016, 2018, 2020

نتایج تحلیل پیشینه واقعه

در این بخش ،دادههای  ۲۲كشور خاورمیانه و شمال آفریقا برای
دورهی زمانی  ۲202تا  ۲202مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است.
همانگونه كه در بخش دادهها و روش بیان شد ،متغیر وابسته
رسیدن شاخص عملکرد محیطزیست به نمره  92است .جدول ()5
اطالعات توصیفی متغیرها را نشان میدهد كه كشور سودان در
تمامی عوامل وضعیت جالبی ندارد .در مقابل ،كشورهای قطر و
امارت در بهترین وضعیت قرار دارند.
جدول شماره ( )4نشان میدهد كه از مجموع  ۲۲كشور انتخاب
شده  0۲كشور به سطح  92از شاخص عملکرد محیطزیستی دست
یافتهاند و  02كشور نیز تا پایان دوره مورد مطالعه به سطح موردنظر
دست نیافتهاند .احتمال پایداری شاخص عملکرد محیطزیست برای

این دسته از كشورها تا سال  ۲202برابر با  2/5454است.
همانطور كه جدول شماره ( )4و نمودار شماره ( )3نشان میدهد
با افزایش زمان ،احتمال دست یافتن به سطح  92شاخص موردنظر
افزایش پیدا میكند.
بخش بعد با استفاده از تحلیل چند متغیره به بررسی تاثیر هر یک
از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بعد از تعدیل تاثیر سایر
متغیرها میپردازد تا از این طریق بتوان نقش متغیرهای كالن
جمعیتی و اقتصادی را در احتمال بقای شاخص موردنظر تعیین
كرد.

تعیینکنندههای اقتصادی و جمعیتی پایداری شاخص عملکرد محیطزیست ( ...فاطمه ترابی و حبیب اهلل صادقی)
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جدول ( :)2اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش
میانگین

متغیرها

انحراف از

کمترین

بیشترین

معیار

کشور (سال)

کشور (سال)

2۲/95
سودان ()۲202
-33/5۲
اردن ()۲20۲
2/09
امارات ()۲204
-03/2۲
یمن ()۲202
۲/30
سودان ()۲202
2/275
قطر ()۲20۲
2/04
سودان ()۲204
00/32
سودان ()۲205
2/43
امارات ()۲205
-۲/5۲
قطر ()۲202

2۲/22
فلسطین اشغالی ()۲209
23/2۲
لبنان ()۲205
00/52
قطر ()۲200
47.07
قطر ()۲202
95/20
كویت ()۲20۲
33/05
سودان ()۲20۲
02۲/05
بحرین ()۲20۲
23/95
بحرین ()۲20۲
00/24
قطر ()۲202
32/7
سودان ()۲205

امید زندگی در بدو تولد (سال)

93/92

5/97

میزان خالص مهاجرت (ساالنه)

0/95

00/92

میزان رشد جمعیت (ساالنه)

۲/42

0/20

رشد تولید ناخالص ملی (ساالنه)

3/57

3/27

ارزشافزوده صنعت
(درصد از تولید ناخالص داخلی ساالنه)
ارزشافزوده كشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری
(درصد از تولید ناخالص داخلی ساالنه)
سهم صادرات كاال و خدمات
(درصد از تولید ناخالص داخلی ساالنه)
سهم واردات كاال و خدمات
(درصد از تولید ناخالص داخلی ساالنه)
میزان رشد شهرنشینی (ساالنه)

32/59

02/35

9/25

9/57

5۲/5۲

۲3/۲2

37/44

09/25

3/03

0/22

میزان تورم (ساالنه)

4/25

2/97

جدول ( :)5برآورد احتمال بقاء کاپالن-میر پایداری شاخص عملکرد محیطزیست
زمان

تعداد در معرض خطر

تعداد واقعه

تعداد سانسور

تابع بقاء

خطای استاندارد

۲202
۲20۲
۲205
۲202
۲202

۲۲
۲۲
۲0
02
02

2
2
0
00
2

۲۲
۲۲
۲0
02
02

0/2222
0/2222
2/7454
2/5454
2/5454

.
.
2/2555
2/2022۲
2/2022۲

نمودار ( :)3برآورد احتمال بقاء کاپالن-میر برای پایداری شاخص عملکرد محیطزیستی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
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تحلیل چند متغیره کاکس

چند متغیره است كه نتایج برآورد آن در جدول شماره ( )2ارایه
میگردد.

مدل كاكس یکی از متداولترین مدلهای تحلیل پیشینه واقعه

جدول ( :)2برآورد مدل کاکس برای شاخص عملکرد محیطزیست
متغیرهای مستقل

ضریب

خطای استاندارد

نمره Z

|P>|z

رشد جمعیت
میزان مهاجرت
امید زندگی
وضعیت توسعه
سهم صادرات كاال و خدمات
( ٪از تولید ناخالص داخلی)
سهم واردات كاال و خدمات
( ٪از تولید ناخالص داخلی)
رشد تولید ناخالص ملی
میزان رشد شهرنشینی
ارزشافزوده صنعت
( ٪از تولید ناخالص داخلی)
ارزشافزوده كشــاورزی ،جنگلداری و
ماهیگیری ( ٪تولید ناخالص داخلی)
میزان تورم
مدل سنجی

][95 Conf. Interval

-0.295922
2/2000732
2/0202357
-2/0۲23۲47

2/44۲0420
2/23۲439
2/297479
2/ 39۲944

-0.74
2/35
۲.23
-2.35

2.257
2/930
2.25۲
2/930

-۲.042703
-2/24۲497۲
2/2242۲22
-2/242703

2/2295772
2/2957225
2/309253۲
2/22۲۲209

-2/22۲9253

2/2324932

-2/27

2.7۲2

-2/22۲2294

2/2490427

2/2402325

2/2395423

0.32

2.093

2/2029252

2/3424903

2/0222220
-0.05032۲

2/0253۲50
2/442347

0.04
-۲.24

2/۲40
2.252

-2/ 03352
-۲.۲30954

2/4022274
-2/242242۲

-2/200320۲

2/207729

-2/49

2/427

-2/242442۲

2/2۲99737

-2/227353

2/244297

-0/۲5

2/۲04

-2/092225

2/2520927

-2/02۲9۲99

2/2203۲3

-0.۲2

2/۲29

-2/۲2۲0027

2/2422232

تعداد مشاهدهشده۲۲:
تعداد واقعهها0۲:
زمان در معرض واقعه79 :

هنگامیكه در مورد متغیرهای معنیدار صحبت میشود تنها
میتوان به سه متغیر میزان رشد جمعیت ،امید زندگی در بدو تولد
و میزان رشد شهرنشینی اشاره كرد .متغیر میزان رشد جمعیت با
ضریب  -0.29و با سطح معنیداری  ،2/74رابطه مستقیم و منفی
با شاخص عملکرد محیطزیستی دارد .به این ترتیب كه رشد بیشتر
جمعیت به معنای فشار بیشتر بر محیطزیست و كاهش شاخص
عملکرد محیطزیستی است .متغیر امید زندگی در بدو تولد با ضریب

= -۲9/227020Log likelihood
= )02/20LR chi2(12
= 2/2090Prob > chi2

 2/20و با سطح معنیداری  2/74دارای رابطه مثبت و معنیداری
با شاخص عملکرد محیطزیستی است .امید زندگی در بدو تولد
بهعنوان یکی از شاخصهای مهم توسعه در نظر گرفته میشود.
كشورهای با امید زندگی باالتر از سطح باالتری در پایداری
عملکرد محیطزیستی برخوردار خواهند بود .متغیر میزان
شهرنشینی نیز با ضریب  -0/05و با سطح معنیداری  2/74رابطه
منفی و معنیداری با شاخص عملکرد محیطزیستی دارد .از آنجایی
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كه روزبهروز بر میزان شهرنشینی بهویژه در كشورهای در حال
توسعهای مانند كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا افزوده میشود
این شاخص میتواند در آینده اثرات بیشتری نیز بر پایداری عملکرد
محیطزیست اعمال كند .سایر متغیرها برخالف پیشبینیهای
نظری و تجربی معنیدار نشدهاند كه عدم معنیداری آنها به
مجموعه كشورهای انتخابی و دوره زمانی مورد مطالعه مربوط
میشود و اگر نمونه یا دوره زمانی تغییر یابد ممکن است نتایج نیز
تغییر مییابد.
بحث
شاخص عملکرد محیطزیست ازاینجهت كه مجموعهای از زیر
ابعاد را در كنار هم قرار میدهد و رابطه متقابل این مجموعه از
عوامل را بررسی میكند حایز اهمیت است .این شاخص شامل دو
بعد اصلی «سالمت محیط» و «سرزندگی اكوسیستم» است .بعد
سالمت محیط شامل اثرات سالمت ،كیفیت هوا ،آب و بهداشت و
بعد سرزندگی اكوسیستم شامل منابع آب ،كشاورزی ،جنگلداری،
شیالت ،زیستگاه و تنوع زیستی ،تغییرات اقلیمی و انرژی و آلودگی
هوا است .اطالعات و ارقام این شاخص و زیر ابعاد آن برای كشور
ایران كه یکی از كشورهای خاورمیانه است ارایه گردید .مطالعه
این شاخص در دوره زمانی  ۲202تا  ۲202نوسانات شدیدی در
محیطزیست این دسته از كشورها نشان داد .پس از بررسی این
شاخص مشخص گردید كه در طول دوره  ۲205تا  ۲202شاخص
عملکرد محیطزیست بهطور میانگین برای این دسته از كشورها
افزایش یافته و در سالهای  ۲202تا  ۲2۲2روند آن كمی كاهشی
بوده است .این در حالی است كه نتایج تحقیق & Ghazi
 )۲202( Molaeeعکس این قضیه را نشان میدهد .بعد سرزندگی
اكوسیستم عامل اصلی افزایش شاخص عملکرد محیطزیست بود.
بنابراین ،بعد سرزندگی اكوسیستم نقش تعیینكنندهای در پایداری
محیطزیست این كشورها دارد .با این وجود ،هنوز علل تفاوت
كشورهای این منطقه در دستیابی به سطح پایداری محیطزیستی
نامشخص است .در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پیشینه
واقعه ،موضوع دستیابی به سطح پایداری با تأكید بر متغیرهای
كالن جمعیتی و اقتصادی مطالعه گردید.
متغیر میزان رشد جمعیت رابطه منفی و ازنظر آماری معنیداری با
شاخص عملکرد محیطزیست دارد .در كشورها مورد بررسی نیز،
كشورهای امارات و قبرس با میزان رشد جمعیت ( )2/09و()2/93
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درصد در سال ۲204از شاخص عملکرد محیطزیست بهتری
برخوردار بودهاند كه با نتایج تحقیق );Aminata & Pillai, 2014
(Riahi Vafa, 2005; Wicks, 2016 Mohajerani, 2007

همسو بوده است .متغیر میزان خالص مهاجرت ،رابطهای مثبتی و
ازنظر آماری غیر معنیداری با شاخص عملکرد محیطزیست دارد.
درنتیجه انتظار میرفت بخشی از عملکرد پایدار كشورهای لبنان
( ،)23/2۲قطر ( )52/2۲و امارات ( )۲9/34ناشی از میزان باالی
خالص مهاجرت آنها باشد ،اما خالف پیشبینیهای نظری و
تجربی متغیر مهاجرت از نظر آماری معنیدار نیست كه با نتایج
) Mir et al (2006همسو نبوده است .متغیر امید زندگی در بو
تولد دارای رابطه مثبت و ازنظر آماری معنیداری با شاخص
عملکرد محیطزیست است .در كشورهای خاورمیانه و شمال افریقا
میتوان دید كه بهبود شاخص عملکرد محیطزیست همسو با
افزایش میزان امید زندگی است .كشورهای فلسطین اشغالی،
قبرس و قطر با امید زندگی (به ترتیب  22 ،2۲و  )97در سال
 ۲202از شاخص عملکرد محیط زیستی بهتری برخوردار بودهاند
كه با نتایج تحقیق ), Hill & Jones, 2012; Razavi, 2017
 (Human Development Report 2019همسو بوده است.
متغیر میزان رشد شهرنشینی رابطه منفی و ازنظر آماری معنیداری
با شاخص عملکرد محیطزیست دارد .از آنجا كه روزبهروز بر میزان
شهرنشینی بهویژه در كشورهای در حال توسعهای مانند كشورهای
خاورمیانه و شمال آفریقا افزوده میشود این شاخص میتواند در
آینده اثرات بیشتری نیز بر محیطزیست اعمال كند .به همین دلیل
نیازمند توجه بیشتری بهویژه از جنبهی سیاستگذاریهای فضایی
و توزیع جمعیت است .كشورهای قطر ،عمان و اردن با رشد جمعیت
شهری (به ترتیب 7/00 ،00/24 ،و  2/27درصد) تاثیر كاهنده و
كشورهای امارات ،قبرس و تونس با كمترین رشد جمعیت شهری
(به ترتیب 2/22 ،2/۲9و )0/4۲تأثیر افزاینده بر شاخص عملکرد
محیطزیست داشتهاند كه با تحقیق ) Mir et al (2006همسو
بوده است.
متغیر سهم صادرات كاال و خدمات (از تولید ناخالص داخلی)
رابطهای منفی با متغیر وابسته دارد .در نتیجه انتظار میرفت
كشورهای بحرین ،كویت ،عمان و عربستان كه بیشترین سهم
صادرات كاال و خدمات را از تولید ناخالص داخلی دارند و هنوز به
سطح پایداری شاخص عملکرد محیطزیست دست نیافتهاند با
كاهش صادرات به پایداری شاخص عملکرد محیطزیست دست
یابند اما خالف مباحث نظری و تجربی موجود رابطه معنیدار نبود
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هر چند با نتایج تحقیق Tavakoli Kazerooni and Feshari

در آغوش خطر و نظریه ظرفیت برد قابلتحلیل است .نظریه
مالتوس بهواسطه معنیدار شدن متغیر میزان رشد جمعیت و اثر
منفی آن بر پایداری عملکرد محیطزیستی قدرت باالیی در تبیین
نتایج دارد؛ زیرا مالتوس بر این عقیده بود كه رشد جمعیت از
مهمترین عوامل تخریب محیطزیست به شمار میرود .با گسترش
و رشد جمعیت ،تقاضا برای زمینهای كشاورزی ،منابع انرژی،
منابع آبی و سایر منابع محیطزیستی افزایش پیدا میكند و این
امر ،از بین رفتن و تخلیه جنگلها ،كاهش حاصل خیزی زمینهای
كشاورزی ،آلودگی هوا و غیره را در پی دارد .همچنین نتایج با
نظریه جامعه در آغوش خطر نیز همخوانی دارد زیرا دو مؤلفهی
شهرنشینی فزاینده و رشد بیرویه جمعیت ریسکهای اجتماعی،
اقتصادی ،بهداشتی و سیاسی محیطزیستی جامعه را افزایش
میدهد و بهواسطه تأثیر منفی بر محیطزیست مانع از رسیدن به
پایداری شاخص عملکرد محیطزیستی این كشورها میشوند .بر
اساس رویکرد ظرفیت برد نیز با افزایش بیرویه رشد جمعیت و
تمركز بیش از اندازه در نقاط شهری اصل مهم تجدید ناپذیر بودن
منابع و ظرفیت برد زیر سؤال میرود و در صورت تجاوز از تعادل
ظرفیت برد هم محیط طبیعی و هم محیط انسانی بهطور
چشمگیری به مخاطره خواهند افتاد .دو مؤلفه میزان رشد و میزان
شهرنشینی تأثیر منفی بر عملکرد محیطزیست خواهد گذاشت.
بهاینترتیب ،یافتههای این مقاله با این نظریه نیز همخوانی دارد.

) (2010همسو بوده است .متغیر سهم واردات كاال و خدمات (از
تولید ناخالص داخلی) رابطهای مثبتی با شاخص عملکرد
محیطزیست دارد .انتظار میرفت كشورهای بحرین ،اردن و تونس
با بیشترین واردات كاال از شاخص محیطزیستی بهتری بهره گیرند
اما خالف مباحث نظری و تجربی موجود رابطه معنیدار نبود .متغیر
رشد تولید ناخالص ملی رابطهی مثبتی با شاخص عملکرد
محیطزیست دارد .انتظار میرفت در كشورهای قطر ،عراق ،ایران
و تركیه كه دارای بیشترین درآمد سرانه هستند بخشی از افزایش
در شاخص عملکرد محیطزیست وابسته به افزایش درآمد سرانه
باشد كه برخالف مباحث نظری و تجربی موجود معنیدار نیست.
این عدم معنیداری و عدم تناسب با نتایج تحقیق Lotfi & Lotfi
) (2016همسو بوده است .متغیر وضعیت توسعه رابطهای منفی با
شاخص موردنظر دارد هرچند انتظار میرفت این متغیر در جهت
مثبت و معنیدار باشد اما در نمونه انتخابی و در زمان موردمطالعه
برخالف مباحث نظری و تجربی رابطه منفی و غیر معنیدار به
دست آمد كه با نتایج تحقیق ) Hill & Jones (2012همسو و با
نتایج تحقیق ) Razavi (2017تفاوت داشته است .متغیر
ارزشافزوده تولیدات صنعتی (از تولید ناخالص داخلی) رابطهای
منفی با شاخص عملکرد محیطزیست دارد هرچند این رابطه ازنظر
آماری معنیدار نیست .متغیر ارزشافزوده تولیدات كشاورزی،
جنگلداری و ماهیگیری (از تولید ناخالص داخلی) رابطهای منفی
با شاخص عملکرد محیطزیست دارد هرچند انتظار میرفت
كشورهای سودان ،مصر ،الجزایر و ایران به دلیل دارا بودن
بیشترین میزان ارزشافزوده تولیدات كشاورزی ،جنگلداری و
ماهیگیری (از تولید ناخالص داخلی) با كاهش شاخص عملکرد
محیطزیست خود روبهرو شوند و یکی از علل مهم عدم دستیابی
به سطح پایداری عملکرد محیطزیستی این كشورها همین متغیر
باشد اما این رابطه برخالف مباحث تجربی و نظری معنیدار نیست
كه با نتایج تحقیق ) Zobeidi & Ajili (201همسو بوده است.
متغیر میزان تورم؛ رابطهای منفی با شاخص عملکرد محیطزیست
دارد هرچند اطالعات توصیفی نشان داد كشورهای سودان ،مصر،
ایران و تركیه با بیشترین میزان تورم هنوز به سطح پایداری
عملکرد محیطزیست دست نیافتهاند اما این رابطه ازنظر آماری
معنیدار نیست كه با نتایج ) Razavi (2017همسو بوده است.
نتایج تحقیق حاضر در قالب سه نظریهی مالتوس ،نظریه جامعه

نتیجهگیری
در بحث مدیریت محیطزیست در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
باید اشاره كرد كه محیطزیست و منابع طبیعی تنها متعلق به
نسلهای امروزه نیست و آیندگان نیز از آن سهم دارند .بنابراین،
بهمنظور دستیابی به اصل توسعه پایدار ،نیاز به استقرار سیاستهای
مدیریتی همچون سیستم مدیریت محیطزیستی )& Ghazi
 (Molaee, 2016در سطح كالن منطقهای و كشوری امری
اجتنابناپذیر است .عالوه بر این بعد سرزندگی اكوسیستم مولفه
اساسی است كه باید به آن توجه شود .چراكه نسبت بزرگی از
نوسانات پایداری عملکرد محیطزیستی به خاطر بعد سرزندگی
اكوسیستم است.
تحقیق حاضر نشان داد درحالیكه سیاستها به نقش متغیرهای
اقتصادی و تأثیر آن بر محیطزیست معطوف است .اما نقش
متغیرهای جمعیتی وزن بیشتری دارد .برخالف دیدگاه
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كشورهای خاورمیانه و شمال افریقا تغییر بنیادی رخ ندهد میتوان
انتظار داشت كه در چند سال آینده شرایط بهگونهای مخاطرهآمیز
 به.گردد و شرایط زیست و ظرفیت برد محیط كاهش یابد
 شناخت درست از رابطه جمعیت و محیطزیست كه،همین دلیل
 آن را میدان مطالعاتی بهطور فزاینده مهمHill & Jones (2012)
میداند میتواند در این منطقه راهگشا باشد و تا حدودی سبب
 پیشبینی میشود كه، هر چند.پایداری عملکرد محیطزیست گردد
در طی چند دهه آینده روند عوامل تعیینكننده شاخص عملکرد
محیطزیست در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا عوض شود و این
 با.متغیرهای كالن اقتصادی باشند كه اهمیت بیشتری پیدا كنند
، توصیه میشود كه در منطقه جغرافیایی مورد مطالعه،این وجود
 بیشتر بر متغیرهای جمعیتی و نقش آنها در تبیین،سیاستگذاران
این شاخص تأكید كنند و سیاستهای اجرایی را بر پایه عوامل
.جمعیتی اعمال كنند

نئوكالسیکها كه بر نقش متغیرهای اقتصادی در تغییر و تحوالت
( این نقشSadeghi, 2018) اقتصادی و محیطی تاكید میكنند
 دو مؤلفه مهم.متغیرهای جمعیتی است كه حایز اهمیت است
جمعیتی شامل رشد بیرویه جمعیت و رشد فزاینده جمعیت شهری
از مهمترین مولفههای عدم پایداری عملکرد محیطزیستی
 مسیر سیاستگذاریها، بنابراین.كشورهای مورد بررسی بوده است
در خاورمیانه و شمال آفریقا باید بر تحوالت جمعیتی و نقش آن
 دو سیاست مورد تاكید.در ناپایداری محیطزیست متمركز شود
شامل كاهش رشد جمعیت كه فشار فزایندهای بر ظرفیت برد این
كشورها اعمال میكند و سیاست تمركززدایی از رشد بیوقفه
.شهرنشینی است
 راهکار اصلی توجه به توسعه برابر است چرا كه،عالوه بر این
سیاستهای مربوط به توسعه برابر مانع از رشد بیرویه جمعیت و
 چنانچه در سیاستهای.تمركزگرایی در كالنشهرها میشود
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