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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 macro-

economic 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; Abbasi-

Shavazi 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 
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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  

Time 
Number 

at risk 

Number of 

events 

Number of 

censors 

Survival 

function 

standard 

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 macro-

demographic 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 
به محاس ییآب و هوا راتییتغ و یستیهوا، تنوع ز یمنابع آب، آلودگ ازجملهزیستی محیطشاخص  ۲۲ اساس بر ،ستیزطیمحشاخص عملکرد 

دیریت و مـ ستیزطیمحكاهش معضالت محیط زیستی، حفاظت از  نهیزم دركشورها  یهابرنامهو  هااستیس. ایـن شـاخص عملکـرد گرددیم
به همین دلیل شناسایی وضعیت زیر ابعاد، واكاوی علل نوسانات و شناسایی عوامل  .دهدیمقرار  كمی و ارزیابی موردسنجشمنـابع طبیعی را 

اه ییل دانشگ تیساوباز  ستیزطیمحخص عملکرد ی شاهادادهاز اهداف این مقاله است.  ستیزطیمحپایداری شاخص عملکرد  كنندهنییتع
 لیتحلها از روش . برای تحلیل دادهاندشدههیته( ۲202تا  ۲202ی بانک جهانی )هادادهی كالن اقتصادی و جمعیتی نیز از رهایمتغ آمریکا و

است.  54/2 موردمطالعهدر كشورهای  ستیزطیمحاست. نتایج نشان داد كه احتمال پایداری شاخص عملکرد  شدهاستفاده واقعه نهیشیپ
 با متغیر امید زندگی در بدو تولد رابطه مثبت و با متغیرهای میزان ستیزطیمحهمچنین پس از تعدیل سایر متغیرها، پایداری شاخص عملکرد 

معیتی از ی جرهایمتغی رگذاریتأث، در كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بیترتنیابهمیزان رشد جمعیت رابطه منفی دارد.  شهرنشینی و
ایداری ی معطوف به پهااستیسبر عوامل جمعیتی در طراحی و اعمال  گذاراناستیسویژه  دیتأكی اقتصادی بیشتر است كه لزوم رهایمتغ

 دهد.را نشان می ستیزطیمحشاخص عملکرد 
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 سرآغاز
است؛  ستیزطیمحمسایل روز جهان، مساله  نیترمهماز  یکی

 انسان یرا از زندگ تیآرامش و امن تنهانه یستیزطیمحفاجعه 
 لیدل نی. به همكندیم دیتهد زیبشر را ن تیبلکه موجود دیربایم

پر سر و زیستی محیط یهابحث یاسیو س یدر محافل علم
در  (Vlaei, 2005) هستندروز ی هابحث نیتریوجد نیصداتر

یم و مستق طوربه هاانسانگفت محیطی كه  توانیمتعریفی عام 
 نامندیم ستیزطیمحبه آن وابسته هستند را  میرمستقیغ

(Griffin & Bone, 2016) ی بسیار مهم كه هاشاخص. یکی از
شاخص عملکرد  دهدیمرا نشان  كشورها ستیزطیمحوضعیت 

شاخص عملکرد  (Pinar, 2022). ستا (EPI) ستیزطیمح
شاخص  ۲۲است كه بر اساس مطالعه  یشاخص ست،یزطیمح
 و یستیهوا، تنوع ز یازجمله منابع آب، آلودگ ،یستیزطیمح
اعالم  لییساله توسط دانشگاه  هریی تعیین و آب و هوا راتییتغ
و  هااستیاین شاخص عملکرد س. (Yale Data, 2018) شودیم

زیستی، معضالت محیط كاهش نهیكشورها در زم یهابرنامه
و  سنجش و مدیریت منابع طبیعی را مورد ستیزطیحفاظت از مح

. (Abbasi-Shavazi et al., 2017) دهدیقرار م یارزیابی كم
 تواندین مآ كنندهنییتب یرهایشاخص و متغ نیا یسبرر بنابراین،

 باشد. داریف توسعه پااهدابه  دنیدررس یگرگام بز
 تواندیمدر زمان و مکان معین زیستی محیطیک رفتار مخرب 

د و داشته باش هامکانو  هازمانناخواسته فراوانی در سایر  راتیثات
ی آینده و بر زندگی هاستمیاكوسی بر ریناپذجبرانصدمات 

ه ی به توسعابیدستی فردا وارد كند. در چنین شرایطی هانسل
 ستیزطیمحرابطه بین توسعه پایدار و  چراكهپایدار ناممکن است؛ 

ی ابیدستمانع از  ستیزطیمحغفلت از  ؛ واست هیدوسوی ارابطه
نشان  آمارها. (Garavandi, 2011) شودیمبه اهداف توسعه 

، هارودخانهیی همچون هاگونهی، نیرزمیزی هاآبكه  دهدیم
 هاآن کیاكولوژو سیستم  اندشده آلوده هاانوسیاقو حتی  هااچهیدر

ی حیوانات، پرندگان، گیاهان هاگونهدر حال تغییر است و از تعداد 
و دیگر موجودات زنده به علت آلودگی و نامساعد شدن 

. (Masindi & Muedi, 2018)كاسته شده است  ستیزطیمح
طبیعی رو به اتمام است و شاید از همه بدتر آلودگی برخی از منابع

سالمتی  كه چرا میكنیمهوایی است كه استنشاق  روزافزون
 ;Manisalidis et al., 2020) كندیمرا تهدید  هاانسان

Mirzaei et al., 2020 .) 

كه با همدیگر در تعامل  استدارای زیر ابعاد متعددی  ستیزطیمح
جداگانه، امکان بررسی  صورتبه هاآنهستند و مطالعه 

کرد عمل بنابراین، شاخص .بردیمهای متقابل را از بین اثرگذاری
را  ستیزطیمحكه تعامل بین زیر ابعاد  جهتنیازا ستیزطیمح

اهمیت است. شناخت درست  حایز دهدیمی قرار بررس مورد
برای تعیین تغییرات الزم در نحوه مدیریت  ستیزطیمحوضعیت 

ی مدیریتی نقشی مهمی دارد. به همین دلیل است هابرنامه و ارایه
ی متعددی برای نظارت بر فرایند تخریب هاشاخصكه 

ی مختلف هادانشگاهاز سوی سازمان ملل متحد و  ستیزطیمح
 تسیزطیمح شاخص توسعهبه  توانیممطرح گردیده است كه 

(EDI) ،ستیزطیمح یریپذبیشاخص آس (EVI) ، شاخص
، تولید خالص ملی سبز، ردپای (ISEW)ی و رفاه اقتصادی داریپا

اشاره  (ANS) شده لیتعدخالص  اندازپسو  (EF) اكولوژیکی
گسترده  طوربهیی كه در حال حاضر هاشاخصكرد. یکی از 

. است ستیزطیمح، شاخص عملکرد ردیگیمقرار  مورداستفاده
 یاسیس یهادستگاه ییعملکرد اجرا ست،یزطیشاخص عملکرد مح

در خصوص سالمت  زیستیمحیط یهادر جهت كاهش تنش
نابع م خطریب تیریو مدزیستی محیط ییایپو یانسان و ارتقا

در  یكم عامل کیعنوان شاخص به نی. اكندیمبرآورد را  یعیطب
ابزار  ،یعیمنابع طب تیریمد یامدهایو پ هایكنترل آلودگ

ات سسوم ایبرزیستی محیط یهایریگمیجهت تصم یقدرتمند
 (& Wang et al., 2019; Zarandi كندیفراهم م یلیتحل

Bebran, 2008.)  ی برای اریو معمالک  تنهانهعالوه بر این
 است، بلکه ابزار قدرتمندی كشورها ستیزطیمحمقایسه وضعیت 

و  یریگمیتصمی، گذاراستیسرا نیز در جهت بهبود مدیریت، 
 .كندیمزیستی فراهم ی محیطراهبردهاتعیین 

ده و ی پیچیارابطهنیز  ستیزطیمحعالوه بر این، رابطه جمعیت و 
در یک دهه اخیر در چارچوب  ؛ كهی استچندوجه حال نیع در

. است گرفته قرار توجه مورد ستیزطیمحی شناستیجمععلم 
ی آماری پیشرفته مانند تحلیل پیشینه واقعه هاروشاستفاده از 

ر ب رگذاریثاتامکان ارزیابی دقیق عوامل جمعیتی و اقتصادی 
. هدف این مقاله استفاده كندیمرا فراهم زیستی محیطنوسانات 

بعاد شاخص ا ریز تیوضع ییشناساروش تحلیل پیشینه واقعه برای 
و  صشاخ نیعلل نوسانات ا یواكاو، ستیزطیعملکرد مح

 پایداری آن است. منطقه جغرافیایی كنندهنییتعشناسایی عوامل 
 یاهدر سال، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است كه موردمطالعه



 580  اهلل صادقی()فاطمه ترابی و حبیب ...  ستیزطیمح عملکرد شاخصپایداری  یتیجمع و یاقتصاد یهاکنندهنییتع

تخاب ان .شاخص تجربه كرده است نیرا در ا یارینوسانات بس ریاخ
این  زیستیمحیطاین منطقه جغرافیایی به دلیل وضعیت خاص 

( یستیط زیمح) بارز منطقه در حال گذارنمونه كشورها است كه 
وه عال خود حمایت كنند. ستیزطیمحتا از  اندتالشهستند و در 

 و باشندیوابسته به نفت م ی تا حد زیادیبه لحاظ اقتصاد نیبر ا
 تیها در صورت استمرار وضعآن ستیزطیمح ندهیآ لیدل نیبه هم

 .باشدكننده نگران تواندیم یفعل
 

 چارچوب نظری

متغیرهای جمعیتی و  نیب یرابطه نظر انیب یبرا مقاله نیدر ا
شامل  هیاز سه نظر ستیزطیمحشاخص عملکرد با  اقتصادی

 هیو نظر زیآمجامعه مخاطرهنظریه  ،توماس رابرت مالتوسنظریه 
معرفی  هاهینظردر ادامه این  شده است.استفاده برد تیظرف

 .شوندیم

در باب اصل  یگفتار 0972توماس رابرت مالتوس: در سال  هینظر
بار  نیاول یجامعه را نوشت و برا یآن بر بهبود آت ریثاو ت تیجمع

همواره از آهنگ  تیرا مطرح كرد كه آهنگ رشد جمع هیفرض نیا
وشت فقر سرن بیترت نیبد خواهد بود. ترعیسر ییمنابع غذارشد 
 یطقح جنگ لهیوسبه تیعرشد جم كهآن خواهد بود مگر تیبشر
نیز در  Robert Northو  Nozli Shukri. كنترل شود یماریو ب

شد ر نیرا مطرح كردند كه ب هیفرض نیانظریه مالتوس  داییت
وجود  یتنناگسس یارابطه یعیمنابع طب یتقاضا برا زانیو م تیجمع

 یعیع طببه مناب ازیباشد ن ترشرفتهیپ یدارد و هرچه سطح تکنولوژ
 . (Malthus, 1888) خواهد شد شتریب

مل عوا نیتراز مهم تیرشد جمع ست،یزطیو مح تیجمع اتیدر ادب
 ت،ی. با گسترش و رشد جمعرودیبه شمار م ستیزطیمح بیتخر

 شایافز یمنابع آب ،یمنابع انرژ ،یكشاورز یهانیزم یتقاضا برا
 ها، كاهشجنگل هیرفتن و تخل نیامر، از ب نیو ا كندیم دایپ

 دارد پی در را اهو یآلودگ ی وكشاورز یهانیزم یزیخحاصل
(Soltani et al., 2019). 

 زیآممخاطرهجامعه  :(Risk society) زیآمجامعه مخاطره هینظر
 .م شده استااست كه در آن خطر با منافع و ثروت تو یوضعیت

ود كه انسان، س دیآیمپیش زمانی  یا خطر ، ریسکگریدعبارتبه
مطلوبش را انتخاب  نهیو گز سنجدیو زیان احتمالی یک امر را م

. در هر ریسکی میزانی از عدم قطعیت و احتمال نهفته است كندیم
ده دهی به آینو نظم یریگمیتصم امستقیم ب طور، بهرونیا و از

 ( ,Ghasemi, 2009; Ahmadi & Dehghani داردارتباط 

 (Elrichبک  الریش هیاست كه نظر لیدل نیبه هم .2015)

(Beck ییكاربرد دارد و توانا اریبس یامروز تهیر جامعه مدرند 
در مورد مسایل جامعه مثل  یریگمیو تصم یزیربرنامه

هوم بک مفالریش . كندیم مدران ارایه استیرا به س ستیزطیمح
 ارایه یاساس یاجتماع راتییتغرا برای بازتاب  زیآممخاطره یجامعه

ه آورد یو اجتماع یاسیس یرا به زندگ یطیداد كه مشکالت مح
بک صحبت  لریشبخواهیم به زبان ا اگر. (Turner, 2006) است

 بومستیزهمان » زیاز وضعیت خطر خ یحاك یهاصهیكنیم، خص
 و در« یریسک زدگ» یبیرون در وجه یاست، حت «كشور ایران

  .دهندینشان مآغوش خطر بودن جامعه مدرن ایران را 
، ستیزطیمحیکی از مفاهیم اساسی در بحث  :برد تیظرف هینظر

كه  خاص گونهکمفهوم ظرفیت برد است كه به حداكثر جمعیت ی
در یک محیط معین زیست كنند بدون  نامحدود طوربه توانندیم

ن محیط حیات آ بانیپشتی هاستمیسی و عملکرد وربهرهاینکه بر 
وبی كه پایداری یک محیط را تهدید كند وارد طبیعی، اثرات نامطل

دند، ی بعد گرهانسلسازند یا باعث كاهش ظرفیت آن محیط برای 
 ( ;Prato, 2009; Rees & Wackernagel, 1996اشاره دارد

(Xu & Xie, 2012; Lane, 2010 . 
Schroll  وAnsersen (۲20۲ ظرفیت برد را به دو مفهوم )

م نمودند تقسی «ظرفیت برد جایگزین»و  «ظرفیت برد پشتیبان»
ظرفیت برد را در پنج بخش كمیت و كیفیت  كنندهنییتعو عوامل 

، تنزل ونقلحملی جامد، هازبالهآب، امنیت غذایی، مدیریت 
 (& Schroll اندكردهی بندطبقه هانیزمو  هاجنگلسطوح 

(Ansersen, 2012 . ین ب ارتباطبنابراین، این نظریه بیشتر بر
 هك كندیممحدودیت رشد جمعیت و فشار عرضه و تقاضا تمركز 

در صورت تجاوز از تعادل ظرفیت برد هم محیط طبیعی و هم 
چشمگیری به مخاطره خواهند افتاد  طوربهمحیط انسانی 

Godschalk, 1975; Schroll & Ansersen, 2012; ) 

(Zebardast, 2008.  
ز ا ستیزطیمحی ریرپذیثاتی كه در باال ذكر گردید هاهینظر

 این چارچوب در .كنندیم تبیین را اقتصادی و جمعیتی یهاشاخص

 به روابط ساختاری و زیر بنایی موجود پی برد. توانیم هاهینظر

 
 تحقیق نهیشیپ

از آن دسته موضوعاتی است كه كمتر به آن  ستیزطیمحموضوع 
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سابق بر این موضوعاتی  ستیزطیمح. در بحث شودیمپرداخته 
ی اخیر هادههاما در طول ؛ مانند منابع غذایی مطرح بوده است

 نیز ستیزطیمحموضوعات نوظهوری همچون آلودگی و تخریب 
بنابراین، در اینجا و در قالب جدول است.  گرفته قرار توجه مورد

شامل؛  نندهكنییعوامل تع نیترمهم( منتخبی از تحقیقاتی كه به 0)
، سطح (Riahi Vafa, 2005; Wicks, 2016) تیجمع رشد

 ( ;Razavi, 2017; Hill & Jones, 2012توسعه

(Środowiska, 2016 ،مصرف  زانیمAminata & Pillai, ) 

(2014; Alam et al., 2015 درآمد ،Muradian &) 

(Martinez, 2001; Asiki, 2012; Alam et al., 2015 در و 
 (Bradshaw & Di یو اجتماع یاقتصاد تراییتغ تینها

(Minin, 2019 خواهیم كرد. این مطالعات  اشاره، اندپرداخته
و جمعیت را با فرض توزیع  ستیزطیمحرابطه رگرسیونی بین 
. این در حالی است كه روش اندكردهزمانی نرمال بررسی 

ا فرضی مبنی بر توزیع زمانی ر گونهچیهدر این مقاله  مورداستفاده
 تبه دسی را ترقیدقو به همین دلیل نتایج  ردیگیمندر نظر 

 .دهدیم

 

 یموردبررسمرتبط با موضوع  گرفتهانجام(: مطالعات 1جدول )
نویسنده/ 

 نویسندگان
 نتیجه عنوان سال

Riahi Vafa ۲224 ی هایآلودگ تیجمع
 .پست و زیستیمحیط

 هیسودوبنابراین، در یک ارتباط زیستی نتیجه افزایش جمعیت است. ی محیطهایآلودگ
 .گذاردیمنیز بر جمعیت اثر  ستیزطیمحو  ستیزطیمحجمعیت بر 

John Wicks ۲202  :ی بر امقدمهجمعیت
 مفاهیم و موضوعات

نیست اما رشد جمعیت نابودی  ستیزطیمحدر تباهی  فردمنحصربهرشد جمعیت عامل 
 .كندیم تردهیچیپزیستی را را تسریع و مشکالت محیط ستیزطیمح

Razavi ۲209  عوامل جمعیتی و
بر  ثروماقتصادی 

زیستی عملکرد محیط
 كشورها

در اما  ؛زیستی دارندی جمعیتی و اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با موضوعات محیطرهایمتغ
عیت توسعه به وض توانیمزیستی بر عملکرد محیط مؤثری غیر جمعیتی رهایمتغسایر  خصوص

در زمینه اقتصادی و فرهنگی است اشاره كرد. عالوه بر این  مخصوصاًكه یک مفهوم كلیدی 
 ت.بوده اس اثرگذار ستیزطیمحجمعیت در سن فعالیت و رشد جمعیت بر شاخص عملکرد 

Muradian & 

Martinez 

 

Asiki 

۲220 
 

۲20۲ 

منابع و  مصرف هیرویب شیبه سمت افزا یبه رشد اقتصاد دنیرس یمنطقه منا برا یكشورها ستیزطیتجارت و مح
 هیراحل اولكوزنتس در م یمنحن لیكه مطابق تحل كنندیم دایپ شیگرا ستیزطیفشار بر مح

شاهده مكشورها قابل نیدر ا زیستیمحیطدرآمد سرانه و فشار  انیرشد، وجود رابطه مثبت م
 است. 

Hill & Jones ۲20۲  جمعیت و توسعه بعد از
گذار اول جمعیتی: شرق 

 و جنوب شرقی آسیا

به ساختار و توزیع جمعیت در طول زمان بستگی دارد.  داًیشدمفهوم واقعی توسعه پایدار 
ی سالشکخبنابراین، تغییرات اقلیمی كه ساخته دست بشر است جمعیت بزرگی را در معرض 

ی كشاورزی و شیالت را كاهش وربهره جهیدرنت. دهدیمقرار  وهواآب روزافزونو تغییرپذیری 
 .دهدیم

Aminata & 

Pillai 

 

همبستگی عملکرد  ۲205
در  ستیزطیمح

 حال دركشورهای 
 توسعه

ر توسعه بدرحال یمصرف در كشورها زانیو م تیرشد جمع ریثات یمقاله بررس نیهدف از ا
المت بر س نیهمچن «در فرهنگ راتییتغ»كه  كندیاستدالل مو  است ستیزطیسالمت مح

 ری. متغدگذاریم ریتأث طیبر سالمت مح تیمصرف و رشد جمع ریثامستقل از ت ستیزطیمح
 72. نمونه شامل شودیم یریگ( اندازه۲202) یطیعملکرد مح اخصبا استفاده از ش جهینت

 یمصرف در كشورها زانیاز آن است كه م یحاك هاافتهیتوسعه است. كشور درحال
 دارد.  طیبر سالمت مح یتوجهقابل یمنف ریتوسعه تأثدرحال

Alam et al ۲204 ن، انتشار كرب نیروابط ب
، مصرف یرشد اقتصاد

 شیو افزا یانرژ
 تیجمع

د، كربن در هندیاكسیبر انتشار گاز د تیاثرات درآمد، مصرف انرژی و رشد جمع یبه بررس
 درآمد در طول زمان، انتشار شینشان داد كه با افزا جیپرداختند. نتا لیو برز نیاندونزی، چ

 یهواسطكشورها به نیدر ا تیعالوه، رشد جمع. بهافتیكاهش خواهد  زین یاگلخانه یگازها
 .گرددیم هاندهیآال دیتول شیانرژی، سبب افزا مصرف شیافزا

Środowiska ۲202  ارزیابی شاخص
 ستیزطیمحعملکرد 

 یورهاكه كش دهدینشان م یو شاخص توسعه انسان یطیعملکرد مح نیباال ب یهمبستگ
توسعه  یبهبود كل یرا برا ستمیو نشاط اكوس ستیزطیسالمت مح دیبا لیوتحلهیمورد تجز



 582  اهلل صادقی()فاطمه ترابی و حبیب ...  ستیزطیمح عملکرد شاخصپایداری  یتیجمع و یاقتصاد یهاکنندهنییتع

ور باعث رشد از كش یبخش ی، بهبود در رقابت جزئگریدعبارتبلندمدت بهبود بخشند. به داریپا اروپادر 
 .شودیبلندمدت خود م ستیزطیرقابت در مح

Sheik 

Abdullah et al  
ی بر روش امقدمه ۲207

رد ، نوع و كاربتحلیل بقا
 آن

 نیترممکن است متفاوت باشد. مهم زین یلیها، استفاده از انواع تحلو نوع داده تیبسته به ماه
 ،مورداستفاده قرارگرفته است یبهداشت یهادر بخش مراقبت شتریكه ب یلینوع تحل

 زانیوبه خود مناست كه به یبقا از حوزه پزشک لیوتحلهیبقا است. اصطالح تجز لیوتحلهیتجز
 لیوتحلهیها، تجزداده لیوتحلهیانواع تجز نیزده است. در ب نیو تخم نییرا تع مارانیب یبقا

 دارد. یاست كه كامالً به زمان و وقوع آن بستگ یاز موارد یکیبقا 
Bradshaw & 

Di Minin 
 یهاینیبشیپ ۲207

 یو اجتماع یاقتصاد
 زیستیمحیطعملکرد 

 یكشورها نیدر ب
 ییقایآفر

 شیره را افزاقا یهاستمیفشار بر اكوس قایدر آفر یو اجتماع یاقتصاد راتییكه تغند نشان داد
 نهیگسترده در زم یو اجتماع یاقتصاد طیاز شرا یادیتا حد ز قاتیتحق شتریداده است. ب

 ینیبشیدر مورد پ یمل اسیفرض مق به همین دلیلغفلت كرده است.  ستیزطیمح بیتخر
قرار  شیزمامورد آ قایدر سراسر آفر ستمیاكوس بیو تخر رییتغ یو اجتماع یاقتصاد یهاكننده
 زیستیمحیط یتجمع بیاحتمال آس یتراكم انسان و توسعه اقتصاد شدیفرض مكه  گرفت
 تیتراكم جمع شیكه افزا دادنشان  یمعادالت ساختار هایمدل، تی. درنهادهدیم شیرا افزا
( دیت خرقدر یبرابر یشده برااصالح یناخالص داخل دی)سرانه تول یاقتصاد یكل تیو فعال

روت )شاخص ث شتریب ینابرابر كهیدارد، درحال طیمح شتریب بیارتباط را با تخر نیشتریب
و  یجتماعا تغییراتاز  قایآفر اسیدر مق یابیبهتر، ارتباط دارد. ارز یطی( با عملکرد محینیج

اهش ك یخانواده برا یاختصاص یزیركه برنامه دهدینشان م ستیزطیمح بیتخر یاقتصاد
 یداریااز پ تیحما یبرا كندیرا محدود م یكه توسعه كشاورز یو توسعه اقتصاد تیرشد جمع

 است. ازین مورد ستیزطیمح

 

 و روش داده
. ی ثانویه هستندهادادهدر این تحقیق از نوع  استفاده موردی هاداده

كه شامل  ستیزطیمحی شاخص عملکرد هادادهخاص،  طوربه
 اثرات سالمت، كیفیت ابعاد)با زیر  ستیزطیمحشاخص سالمت 

ی اكوسیستم )با زیر ابعاد سرزندگهوا، آب و بهداشت( و شاخص 
 ی، شیالت، زیستگاه و تنوع زیستی،دارجنگلمنابع آب، كشاورزی، 

 گاهدانش تیساوبتغییرات اقلیمی و انرژی، آلودگی هوا( است از 
ه ی دانشگابندمیتقسطبق  .تهیه شد ۲202تا  ۲202از سال  لیی

 ی شناختهستزیطیمحشروع دوره پایداری  عنوانبه 92ییل نمره 

. (Yale University Data Center, 2018) شودیم
ی كالن اقتصادی و جمعیتی كه به تفکیک برای هاكنندهنییتع

شامل  اندگرفته قرار استفاده مورد شده ذكرهمه كشورهای 
ی میزان رشد جمعیت، میزان مهاجرت، امید زندگی، میزان رهایمتغ

 ی، صادرات كاال، واردات كاال، درآمدافتگیتوسعهی، سطح نیشهرنش
كه  تاسسرانه، میزان تورم، تولیدات كشاورزی، تولیدات صنعتی 

 ۲202از سال  (World Bank Data) یجهان بانک یهادادهاز 
 (.۲)جدول  است آمده دستبه ۲202تا 
 

 
 تعریف استاندارد از متغیرهای تحقیق (:2)جدول

 تعریف استاندارد متغیرها
 یبنابر م آنچهوضع به وجود آمده را با  نیتفاوت ب كهاز عملکرد است  یشاخص عنوانبه درواقعشاخص  نیا )ساالنه( ستیزطیمحشاخص عملکرد 

 .كندیم یبررس افتیدستبه آن  دیاهداف با

 رودیظار مانت ر،یوممرگ یو الگو یستیز طیكه در صورت ثابت بودن شرا شودیگفته م ییهابه متوسط سال امید زندگی در بدو تولد )سال(
 سن خاص، عمر كند. کیهر فرد واقع در 

 .دیآیمدست  هب لداخ هخارج و تعداد مهاجران ب هتعداد مهاجران ب قیاز تفر میزان خالص مهاجرت )ساالنه(

 .دهدینشان م تیسال نسبت به صد نفر از همان جمع کیمنطقه را در  کی تیكاهش جمع ای شیمقدار افزا میزان رشد جمعیت )ساالنه(

بر محصول  اتیمال عالوهبهدر اقتصاد  دكنندگانیتول هیناخالص كل افزودهارزشسرانه مجموع  ملیناخالص  دیولت رشد تولید ناخالص ملی )ساالنه(
 .دیآیمبه دست  سال مهین تیجمع برمیتقسلحاظ نشده است،  دیتول یگذارارزش( كه در ارانهی)بدون 



 3043بهار و تابستان ، 52 ، شماره31 زیست، سالهای محیطپژوهش 524

 (: تعریف استاندارد از متغیرهای تحقیق2ادامه جدول)

 تعریف استاندارد متغیرها
  صنعت افزودهارزش

 (ی ساالنهناخالص داخل دتولی از درصد)
متوسط  یهایورودو كم كردن  هایخروجهمه  كردنجمعبخش پس از  کیخالص  یخروج افزودهارزش

 .شودیممحاسبه  یعیمنابع طب بیو تخر هیتخل ای یساختگ یهاییدارابدون كسر از استهالک 
و  یدارجنگل ،یكشاورز افزودهارزش

  یریگیماه
 (ی ساالنهناخالص داخل دتولی درصد از)

 سهم صادرات كاال و خدمات 
 ی ساالنه(ناخالص داخل دتولی از درصد)

هان جكشورهای  هیكه به بق -یناخالص داخل دیتول-هر كشوركاالها و خدمات  دیاز كل تول یصادرات بخش
 .كندیم یریگاندازهرا  شودیم ارایه

 واردات كاال و خدمات  سهم
 ی ساالنه(ناخالص داخل دتولی از درصد)

ارایه است كه توسط كاالها و خدمات  -یناخالص داخل یدهایخر -هر كشور یهانهیهزاز كل  یواردات بخش
 .شودیمجهان محاسبه  هیتوسط بق شده

 یكه توسط دفاتر مل طورهمان، كنندیم یزندگ یكه در مناطق شهر شودیماطالق  یبه افراد یشهر تیجمع ی )ساالنه(نیشهرنش رشدمیزان 
 .است شدهفیتعرآمار 

 در طول زمان.  نیارز مع کی دیقدرت خرتورم عبارت است از كاهش  میزان تورم )ساالنه(

Source: World Bank, 2020; Yale University Website, 2020 
 

 ن،یبحر یكشورها قا،یآفر شمال و انهیخاورمكشورهای  مجموعه از
 نیفلسط عراق، ران،یا ،یتانیمور مصر، ر،یالجزا امارات، قبرس،

 طر،ق ن،یفلسط پاكستان، عمان، لبنان، ت،یكو اردن، ،یاشغال
 قرار لیتحل مورد منی و هیترك تونس، عربستان، سودان، ه،یسور

امل در دسترس بودن و ك رهایمتغ. معیار انتخاب كشورها و اندگرفته
 است.  مطالعه موردبودن اطالعات در دوره زمانی 

روش تحقیق حاضر از نوع پژوهش كمی و تحلیل ریاضی است. از 
 (Event History Analysis) واقعه نهیشیپ لیتحلروش آماری 

ی طولی نیاز دارد. در این مقاله، هادادهاست كه به  شده استفاده
ی متوالی پیش از رسیدن به واقعه كسب هاسالاطالعات مربوط به 

 موردكشور  ۲۲ر یک از زیست برای هشاخص عملکرد محیط
مشاهده را تشکیل  79 مجموع دراست كه  شده وارد مطالعه

 16.0نسخه  STATA افزارنرمها از . برای تحلیل دادهدهدیم
مجموعه در دسترس برای تحلیل  نیتركاملشد كه  استفاده

 پیشینه واقعه است. 

متغیره  چند لیهای تحلمدل نیتراز متداول یکی كاكس مدل
ل دالی رافت، عدم وجودظپیشینه واقعه است. عالوه بر سادگی و 

یگری، بر دپارامتری توزیع زمان شکل کینظری قوی برای برتری 
كه مشخص كردن یک  چرا موجب محبوبیت این روش شده است؛

به برآوردهای نادرست ضرایب رگرسیونی  تواندیتابع نادرست، م
در این . (Cleves et al., 2010; Blossfeld, 2007) منجر گردد

مدل هیچ شکل پارامتری برای توزیع زمان واقعه در نظر گرفته 
 ا مشخص ـمتغیره رـیثارای تـی بـتابع شکل کیو تنها  ودـشینم

  .گرددیم
 :دهدیمرا نشان كاكس  مدلمعادله زیر 

ℎ (𝑡) = ℎ0(𝑡) × exp (𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + ⋯ + 𝑏𝑝𝑥𝑝 

 
 یامجموعهتوسط  شده نییتعتابع خطر  t(h(، زمان بقا tكه ییجا

 بیضرا و x1,x2,...,xpxp,...,2x,1x( p( كوواریانساز 
)b1,b2,...,bpbp,...,2b,1b( ریثات  )یهاانسیاروكو)اندازه اثر 

كه خطر ممکن  دهدیمنشان  (h). عالمت دهندنشان میرا  ریمتغ
مدل كاكس را عالوه بر این،  كند. رییزمان تغ گذشت بااست 

طر بر خ تمیچندگانه از لگار یخط ونیرگرس کی عنوانبه توانیم
( HRنسبت خطر )را  bi(exp( ریمقاد. نوشت xi رهایمتغ یرو
 شتریمعادل آن نسبت خطر ب ا)ی از صفر شتریب bi ی. مقدارنامندیم

، خطر ith انسیكووارمقدار  شیكه با افزا دهدیمنشان  (کیاز 
 بداییمطول بقا كاهش  بیترتنیابهو  ابدییم شیواقعه افزا

(Cox, 1972). 

 
 هاافتهی

  ستیزطیمحعملکرد  شاخص روند و الگوی

در بعد سالمت  موردمطالعهی كشورهادهد كه ( نشان می0) نمودار
عملکرد  دهكنننییتعمناسبی دارند اما بعد  نسبتاًمحیطی وضعیت 

ی هالسای ط بعد سرزندگی اكوسیستم است كهزیستی محیط
 آن از بعدی داشته است و توجهقابلافزایش  ۲202تا  ۲205

وامل ع. این مقاله به دنبال یافتن كندیمكاهشی محسوس را دنبال 
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است تا  ستیزطیشاخص عملکرد مح یداریبر پا رگذاریثات
 ستیزطیمحگامی در جهت بهبود این شاخص و حفظ  لهیوسنیبد

ط یمحعاد شاخص عملکرد بردارد. برای شناخت بهتر اب كشورهااین 

ی، در بخش بعد اطالعات این شاخص و زیر ابعاد آن برای ستیز
 .شودیمداده  كشور ایران ارایه

 

 و دو بعد سالمت محیطی و سرزندگی اکوسیستم آن  (EPI)ستیزطیمح(: شاخص عملکرد 1نمودار )

 2212تا  2212شمال آفریقا، ی خاورمیانه و کشورهادر 
 

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

 

 و زیر ابعاد آن در ایران ستیزطیمحعملکرد  شاخص

دشوار  شده انتخاباطالعات در مورد هر یک از كشورهای  ارایه
اطالعات در مورد كم و كیف این شاخص  ارایه كه آنجا ازاست اما 

بخش است، در این بخش در چارچوب یک نمونه )كشور( نیز آگاهی
كشوری كه به سطح پایداری عملکرد  عنوانبهكشور ایران 

 است تا در مورد روند و شده انتخابدست پیدا نکرده  ستیزطیمح
 هكگونه همان كنیم. الگوی حركتی این كشور اطالعاتی ارایه

در میان كشورهای  ایران ۲22۲در سال ، دهدیم( نشان ۲) نمودار

زمان با آن و هم از قرار داشت. این رتبه پس 72در رتبه  جهان
 ها وارزیابی و تغییر زیر شاخص مورد یتغییر تعداد كشورها

 22پله نزول، از رتبه  ۲۲با  رانیرتبه اها، شاهد تغییراتی بود. سنجه
در سال  22و به رتبه  ۲202در سال  024به رتبه  ۲205در سال 

ر د ستیزطیبر اساس آخرین گزارش شاخص عملکرد مح و ۲202
كشور قرار  022در بین  29در رتبه 2/52با كسب امتیاز  ۲2۲2سال 

 . گرفت
 

 

 2222تا  2222، ستیزطیمح(: رتبه ایران در شاخص عملکرد 2)نمودار 

 
Source: Yale University Website, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020  
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 توانیدر شاخص كل، م رانیاز رتبه ا یكل یكسب اطالعات از پس
 زین یستیشاخص عملکرد ز یارهایاز مع کیدر هر  رانیا گاهیجا

 تیوضع از یترقیابعاد درک دق نیگذاشت تا با شناخت ا شیبه نما
( نشان 3كه جدول ) گونههمان حاصل گردد. رانیا ستیزطیمح

، 009، منابع آب 025ی اثرات سالمت، با رتبه ارهایمعزیر  ،دهدیم
 022 و تغییرات اقلیمی و انرژی 0۲2زیستگاه و تنوع زیستی 

ایران تی زیسمحیطاثر را در پایین بودن شاخص عملکرد  نیترشیب
ر د ستیزطیفوق، وضعیت مح یهاا توجه به شاخص. باندداشته

ری از بنابراین، پیشگی مناسبی برخوردار نیست.وضعیت ایران از 
 آن در راستای یهاو بهبود شاخص ستیزطیتخریب بیشتر مح

 جامع، یهازم برنامهو جمعیت، مستل كلی توسعه یهااستیس
 .دار و درازمدت استهدف

 

 2222 تا 2212در سال  ستیزطیمحی شاخص عملکرد ارهایمعاز  کیهر (: جایگاه ایران در 3جدول )

 زیر معیار شاخص
امتیاز از  رتبه در سطح جهان

122 

(2212) 

امتیاز از 

122 

(2212) 

امتیاز از 

122 

(2212) 

امتیاز از 

122 

(2222) 2212 2212 2222 

 EPI - 23 22 29 40.22 22.23 02/42 2/52شاخص 

 - - ۲0/23 32/25 - - 025 اثرات سالمت ستیزطیمحشاخص سالمت 

 ۲/57 0۲/24 22/92 20/22 47 50 42 كیفیت هوا 0۲/92 ۲205

۲202 ۲2/9۲ 
 2/43 95/42 27/92 ۲0/94 92 93 59 آب و بهداشت

۲202 20/95 

 9/3 3۲/25 79/44 99/۲ 24 72 009 منابع آب 3/52 ۲2۲2

 2/33 70/3۲ 37/7۲ 7۲ 003 93 09 كشاورزی 

 - 2/70 - 0۲/25 - 4 02 یدارجنگل ی اكوسیستمسرزندگشاخص 

 2/03 93/54 09/33 50/۲۲ 47 000 22 شیالت 37/35 ۲205

 5/32 27/40 02/25 22/39 032 035 0۲2 تیزیسزیستگاه و تنوع  32/22 ۲202

 2/44 73/34 22/43 93/32 94 059 022 تغییرات اقلیمی و انرژی 47/59 ۲202

 2/33 29/۲2 - - 40 029 - آلودگی هوا 2/59 ۲2۲2

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

 

 نتایج تحلیل پیشینه واقعه

برای خاورمیانه و شمال آفریقا  كشور ۲۲ یهادادهدر این بخش، 
. است گرفته قرار لیوتحلهیتجزمورد  ۲202تا  ۲202زمانی  یدوره

 متغیر وابستهو روش بیان شد،  هادادهكه در بخش  گونههمان
( 5جدول ) .است 92نمره به  ستیزطیمحشاخص عملکرد  رسیدن

كه كشور سودان در  دهدیماطالعات توصیفی متغیرها را نشان 
تمامی عوامل وضعیت جالبی ندارد. در مقابل، كشورهای قطر و 

 امارت در بهترین وضعیت قرار دارند.
 انتخابكشور  ۲۲كه از مجموع  دهدیم( نشان 4جدول شماره )

 دست یستزیطیمحاز شاخص عملکرد  92كشور به سطح  0۲ شده
 دنظرموربه سطح  مطالعه موردكشور نیز تا پایان دوره  02 و اندافتهی

برای  تسیزطیمح. احتمال پایداری شاخص عملکرد اندافتهیندست 

است.  5454/2برابر با  ۲202این دسته از كشورها تا سال 
 دهدیم( نشان 3( و نمودار شماره )4كه جدول شماره ) طورهمان

 موردنظرشاخص  92حتمال دست یافتن به سطح با افزایش زمان، ا
 .كندیمافزایش پیدا 

 کی هر ریثات یبه بررس رهیچند متغ لیبا استفاده از تحلبخش بعد 
 ریسا ریثات لیوابسته بعد از تعد ریمستقل بر متغ یرهایاز متغ

ن ی كالرهایمتغتا از این طریق بتوان نقش  پردازدیم رهایمتغ
ن تعیی موردنظرجمعیتی و اقتصادی را در احتمال بقای شاخص 

 كرد. 
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 ی پژوهشرهایمتغ(: اطالعات توصیفی 2جدول )

 میانگین متغیرها
انحراف از 

 معیار

 کمترین

 کشور )سال(

 بیشترین

 کشور )سال(

 95/2۲ 97/5 92/93 تولد )سال( ودر بد یزندگ دیام

 (۲202سودان )
22/2۲ 

 (۲209) یاشغال نیفلسط
 -5۲/33 92/00 95/0 خالص مهاجرت )ساالنه( زانیم

 (۲20۲اردن )
2۲/23 

 (۲205لبنان )
 09/2 20/0 42/۲ )ساالنه( تیرشد جمع زانیم

 (۲204امارات )
52/00 
 (۲200قطر )

 -2۲/03 27/3 57/3 )ساالنه( یناخالص مل دیرشد تول
 (۲202) منی

47.07 

 (۲202قطر )
 صنعت  افزودهارزش

 ساالنه( یناخالص داخل دی)درصد از تول
59/32 35/02 30/۲ 

 (۲202سودان )
20/95 

 (۲20۲) تیكو
  یریگیو ماه یدارجنگل ،یكشاورز افزودهارزش

 ساالنه( یناخالص داخل دی)درصد از تول
25/9 57/9 275/2 

 (۲20۲قطر )
05/33 

 (۲20۲سودان )
 سهم صادرات كاال و خدمات 

 ساالنه( یناخالص داخل دی)درصد از تول

5۲/5۲ ۲2/۲3 04/2 
 (۲204سودان )

05/02۲ 
 (۲20۲) نیبحر

 سهم واردات كاال و خدمات 
 ساالنه( یناخالص داخل دی)درصد از تول

44/37 25/09 32/00 

 (۲205سودان )
95/23 

 (۲20۲) نیبحر
 43/2 22/0 03/3 )ساالنه(ی نیشهرنش رشدمیزان 

 (۲205امارات )
24/00 

 (۲202قطر )
 -5۲/۲ 97/2 25/4 )ساالنه(میزان تورم 

 (۲202قطر )
7/32 

 (۲205سودان )

 
  ستیزطیمحپایداری شاخص عملکرد میر -کاپالن احتمال بقاء برآورد(: 5جدول )

 

 

 

 

 

 

 

  قای خاورمیانه و شمال آفریزیستی کشورهامحیطشاخص عملکرد  پایداری میر برای-برآورد احتمال بقاء کاپالن(: 3نمودار )

 خطای استاندارد تابع بقاء تعداد سانسور تعداد واقعه تعداد در معرض خطر زمان

۲202 ۲۲ 2 ۲۲ 2222/0 . 
۲20۲ ۲۲ 2 ۲۲ 2222/0 . 
۲205 ۲0 0 ۲0 7454/2 2555/2 
۲202 02 00 02 5454/2 2022۲/2 
۲202 02 2 02 5454/2 2022۲/2 
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 کاکس رهیچند متغ لیتحل

عه پیشینه واق های تحلیلمدل نیتراز متداول یکی كاكس مدل
 ( ارایه2كه نتایج برآورد آن در جدول شماره ) است چند متغیره

 .گرددیم
 

 ستیزطیمحشاخص عملکرد برآورد مدل کاکس برای (: 2جدول )

 Z P>|z| [95 Conf. Interval]نمره  خطای استاندارد ضریب متغیرهای مستقل

 2295772/2 -۲.042703 2.257 -0.74 44۲0420/2 -0.295922 رشد جمعیت
 2957225/2 -24۲497۲/2 930/2 35/2 23۲439/2 2000732/2 میزان مهاجرت

 309253۲/2 2242۲22/2 2.25۲ ۲.23 297479/2 0202357/2 امید زندگی
 22۲۲209/2 -242703/2 930/2 -2.35 2/ 39۲944 -0۲23۲47/2 وضعیت توسعه

 صادرات كاال و خدمات سهم 
 (یناخالص داخل دتولی از ٪)

22۲9253/2- 2324932/2 27/2- 2.7۲2 22۲2294/2- 2490427/2 

 واردات كاال و خدمات سهم 
 (یناخالص داخل دتولی از ٪)

2402325/2 2395423/2 0.32 2.093 2029252/2 3424903/2 

 4022274/2 -2/ 03352 ۲40/2 0.04 0253۲50/2 0222220/2 یناخالص مل دیرشد تول
 -242242۲/2 -۲.۲30954 2.252 -۲.24 442347/2 -0.05032۲ ینیشهرنشمیزان رشد 

 افزوده صنعتارزش

 (یناخالص داخل دتولی از ٪) 
200320۲/2- 207729/2 49/2- 427/2 242442۲/2- 2۲99737/2 

ــاورزارزش و  یدار، جنگلیافزوده كش
 (یناخالص داخل دتولی ٪) یریگیماه

227353/2- 244297/2 ۲5/0- ۲04/2 092225/2- 2520927/2 

 2422232/2 -۲2۲0027/2 ۲29/2 -0.۲2 2203۲3/2 -02۲9۲99/2 میزان تورم

 مدل سنجی
 ۲۲:شدهمشاهدهتعداد 
 0۲:هاواقعهتعداد 

 79 زمان در معرض واقعه:

Log likelihood = 227020/۲9- 

LR chi2(12) = 20/02 

Prob > chi2 = 2090/2 

 
تنها  شودیصحبت م داریمعن یرهایدر مورد متغ كهیهنگام

 ولدت ی در بدوزندگ دیام ت،یرشد جمع زانیم ریبه سه متغ توانیم
با  تیرشد جمع زانیم ریمتغ اشاره كرد. ینیشهرنشرشد  زانیو م
 یو منف می، رابطه مستق74/2 یداریو با سطح معن -0.29 بیضر

 شترید برش كه بیترت نیا به. دارد یستزیطیبا شاخص عملکرد مح
 و كاهش شاخص ستیزطیبر مح شتریفشار ب یبه معنا تیجمع

 بیا ضرب ی در بدو تولدزندگ دیام ریمتغ است. یستزیطیعملکرد مح

 یداریرابطه مثبت و معن یدارا 74/2 یداریو با سطح معن 20/2
 دی در بدو تولزندگ. امید است یستزیطیبا شاخص عملکرد مح

 .دشویمهم توسعه در نظر گرفته م یهااز شاخص یکیعنوان به
از سطح باالتری در پایداری باالتر  یزندگ دیبا ام یكشورها

 زانیم ریمتغ. برخوردار خواهند بود یستزیطیعملکرد مح
رابطه  74/2 یداریو با سطح معن -05/0 بیبا ضر ی نیزنیشهرنش

 ییجاآن دارد. از یستزیطیبا شاخص عملکرد مح یداریو معن یمنف
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 حال در یدر كشورها ژهیوبه ینیشهرنش زانیروز بر مروزبه كه
 شودیافزوده م قایو شمال آفر انهیخاورم یمانند كشورها یاتوسعه

 ی عملکردپایدار بر زین یشتریاثرات ب ندهیدر آ تواندین شاخص میا
ی هاینیبشیبرخالف پ رهایمتغ سایر اعمال كند. ستیزطیمح

به  هاآنی داریمعنكه عدم  اندنشده داریمعن نظری و تجربی
مربوط  مطالعه موردی و دوره زمانی مجموعه كشورهای انتخاب

و اگر نمونه یا دوره زمانی تغییر یابد ممکن است نتایج نیز  شودیم
 یابد. تغییر می

 

 بحث
ی از زیر امجموعهكه  جهتنیازا ستیزطیمحشاخص عملکرد 

و رابطه متقابل این مجموعه از  دهدیمابعاد را در كنار هم قرار 
حایز اهمیت است. این شاخص شامل دو  كندیمعوامل را بررسی 

. بعد است« تمیساكوس یسرزندگ»و « سالمت محیط»بعد اصلی 
سالمت محیط شامل اثرات سالمت، كیفیت هوا، آب و بهداشت و 

ی، دارلجنگبعد سرزندگی اكوسیستم شامل منابع آب، كشاورزی، 
 شیالت، زیستگاه و تنوع زیستی، تغییرات اقلیمی و انرژی و آلودگی

. اطالعات و ارقام این شاخص و زیر ابعاد آن برای كشور استهوا 
گردید. مطالعه  ی خاورمیانه است ارایهكشورهاایران كه یکی از 

نوسانات شدیدی در  ۲202تا  ۲202این شاخص در دوره زمانی 
نشان داد. پس از بررسی این  كشورهااین دسته از  ستیزطیمح

شاخص  ۲202تا  ۲205 شاخص مشخص گردید كه در طول دوره
 ورهاكشمیانگین برای این دسته از  طوربه ستیزطیمحعملکرد 

روند آن كمی كاهشی  ۲2۲2تا  ۲202ی هاسالو در  افتهی شیافزا
 & Ghaziی است كه نتایج تحقیق در حالبوده است. این 

Molaee (۲202 عکس این قضیه را نشان )ی سرزندگ. بعد دهدیم
بود.  زیستاكوسیستم عامل اصلی افزایش شاخص عملکرد محیط

ی در پایداری اهكنندنییتعی اكوسیستم نقش سرزندگبنابراین، بعد 
، هنوز علل تفاوت وجود نیا بادارد.  كشورهااین  ستیزطیمح

ی ستیزطیمحكشورهای این منطقه در دستیابی به سطح پایداری 
با استفاده از روش تحلیل پیشینه نامشخص است. در این مقاله 

ی رهایغمتبر  دیتأكی به سطح پایداری با ابیدستواقعه، موضوع 
 كالن جمعیتی و اقتصادی مطالعه گردید.

با  یداریمعن یو ازنظر آمار یرابطه منف تیرشد جمع زانیم ریمتغ
 ز،ین یبررس در كشورها مورد دارد. ستیزطیمحشاخص عملکرد 

( 93/2( و)09/2) تیرشد جمع زانیامارات و قبرس با م یكشورها

 یبهتر ستیزطیاز شاخص عملکرد مح ۲204درصد در سال
 (;Aminata & Pillai, 2014قیتحق جینتا با كه اندبوده برخوردار

Wicks, 2016 Mohajerani, 2007 (Riahi Vafa, 2005; 
 و یمثبت یاخالص مهاجرت، رابطه زانیم ریمتغ است. دههمسو بو

 .ددار ستیزطیمحبا شاخص عملکرد  یداریمعن ریغ یازنظر آمار
 بنانل یكشورها داریاز عملکرد پا یبخش رفتیانتظار م جهیدرنت

 یباال زانیاز م ی( ناش34/۲9) ( و امارات2۲/52) (، قطر2۲/23)
و  ینظر یهاینیبشیها باشد، اما خالف پخالص مهاجرت آن

 جیكه با نتا ستین داریمعن ینظر آمار مهاجرت از ریمتغ یتجرب
Mir et al (2006) .متغیر امید زندگی در بو  همسو نبوده است

ی با شاخص داریمعنآماری  ازنظرتولد دارای رابطه مثبت و 
 قایو شمال افر انهیخاورم یدر كشورها است. ستیزطیمحعملکرد 

همسو با  ستیزطیكه بهبود شاخص عملکرد مح دید توانیم
 ،یاشغال نیفلسط یاست. كشورها یزندگ دیام زانیم شیافزا

( در سال 97و  22، 2۲ بی)به ترتی زندگ دیقبرس و قطر با ام
اند برخوردار بوده یبهتر یستیز طیمحعملکرد از شاخص  ۲202

 , ;Razavi, 2017) Hill & Jones, 2012 قیتحق جیكه با نتا

2019 (Human Development Report .همسو بوده است 
 یدارینمع یو ازنظر آمار یرابطه منف نشینیرشد شهر میزان ریمتغ

ان بر میز روزروزبه كه آنجا از. دارد ستیزطیمحبا شاخص عملکرد 
ی ورهاكشی مانند اتوسعه حال دری كشورهادر  ژهیوبهی نیشهرنش

ر د تواندیماین شاخص  شودیمخاورمیانه و شمال آفریقا افزوده 
دلیل  اعمال كند. به همین ستیزطیمحآینده اثرات بیشتری نیز بر 

فضایی  یهایگذاراستیسی از جنبه ژهیوبهنیازمند توجه بیشتری 
و توزیع جمعیت است. كشورهای قطر، عمان و اردن با رشد جمعیت 

كاهنده و  ریثاتدرصد(  27/2و  00/7، 24/00شهری )به ترتیب، 
ت، قبرس و تونس با كمترین رشد جمعیت شهری كشورهای امارا

افزاینده بر شاخص عملکرد  ریتأث( 4۲/0و 22/2، ۲9/2)به ترتیب
همسو  Mir et al (2006) قیبا تحق كه اندداشته ستیزطیمح

 .بوده است
( یناخالص داخل دیسهم صادرات كاال و خدمات )از تول ریمتغ

 فتریمانتظار  جهینت در وابسته دارد. ریبا متغ یمنف یارابطه
كشورهای بحرین، كویت، عمان و عربستان كه بیشترین سهم 
صادرات كاال و خدمات را از تولید ناخالص داخلی دارند و هنوز به 

با  اندافتهیندست  ستیزطیمحسطح پایداری شاخص عملکرد 
دست  ستیزطیمحكاهش صادرات به پایداری شاخص عملکرد 

 بودن داریموجود رابطه معن یو تجرب یخالف مباحث نظریابند اما 
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 Tavakoli Kazerooni and Feshariتحقیق  جیبا نتاهر چند 

سهم واردات كاال و خدمات )از  ریمتغهمسو بوده است.  (2010)
با شاخص عملکرد  یمثبت یا( رابطهیناخالص داخل دیتول
كشورهای بحرین، اردن و تونس  رفتیم. انتظار دارد ستیزطیمح

گیرند  ی بهتری بهرهستیزطیمح از شاخصبا بیشترین واردات كاال 
یر نبود. متغ داریمعناما خالف مباحث نظری و تجربی موجود رابطه 

ی مثبتی با شاخص عملکرد رشد تولید ناخالص ملی رابطه
 نرایقطر، عراق، ا یكشورهادر  رفتیانتظار مدارد.  ستیزطیمح

 شیافزا از یدرآمد سرانه هستند بخش نیشتریب یكه دارا هیو ترك
ه درآمد سران شیوابسته به افزا ستیزطیدر شاخص عملکرد مح

. تسین داریموجود معن یو تجرب یباشد كه برخالف مباحث نظر
 Lotfi & Lotfi قیتحق جیو عدم تناسب با نتا یداریعدم معن نیا

ی با ی منفارابطهمتغیر وضعیت توسعه  همسو بوده است. (2016)
این متغیر در جهت  رفتیمدارد هرچند انتظار  موردنظرشاخص 
 هموردمطالعباشد اما در نمونه انتخابی و در زمان  داریمعنمثبت و 

ه ب داریمعنبرخالف مباحث نظری و تجربی رابطه منفی و غیر 
همسو و با  Hill & Jones (2012) قیتحق جیبا نتا دست آمد كه

 ریمتغ. تفاوت داشته است Razavi (2017) قیتحق جینتا
 یاهرابط (یناخالص داخل دی)از تولی صنعت داتیافزوده تولارزش

ظر رابطه ازن نیدارد هرچند ا ستیزطیمحبا شاخص عملکرد  یمنف
تولیدات كشاورزی،  افزودهارزش ریمتغ .ستین داریمعن یآمار

فی ی منارابطهی و ماهیگیری )از تولید ناخالص داخلی( دارجنگل
رفت دارد هرچند انتظار می ستیزطیمحبا شاخص عملکرد 

كشورهای سودان، مصر، الجزایر و ایران به دلیل دارا بودن 
و  یدارجنگل ،یكشاورز داتیافزوده تولارزشبیشترین میزان 

با كاهش شاخص عملکرد  (یناخالص داخل دی)از تولی ریگیماه
رو شوند و یکی از علل مهم عدم دستیابی خود روبه ستیزطیمح

غیر همین مت كشورهای این ستزیطیمحبه سطح پایداری عملکرد 
یست ن داریمعنباشد اما این رابطه برخالف مباحث تجربی و نظری 

همسو بوده است.  Zobeidi & Ajili (201)كه با نتایج تحقیق 
 ستیزطیمحی منفی با شاخص عملکرد ارابطهان تورم؛ متغیر میز

دارد هرچند اطالعات توصیفی نشان داد كشورهای سودان، مصر، 
ایران و تركیه با بیشترین میزان تورم هنوز به سطح پایداری 

 یازنظر آمار اما این رابطه اندافتهیندست  ستیزطیمحعملکرد 
 .همسو بوده است Razavi (2017) جیبا نتا كه ستین داریمعن

امعه ج هینظر، مالتوس ینتایج تحقیق حاضر در قالب سه نظریه

است. نظریه  لیتحلقابل برد تیظرف هینظرو  در آغوش خطر
ثر و ا تیجمع رشدمتغیر میزان شدن  داریواسطه معنبه مالتوس

 نییر تبد ییقدرت باال یستزیطیعملکرد مح پایداریآن بر  یمنف
ز ا تیرشد جمع؛ زیرا مالتوس بر این عقیده بود كه دارد جینتا

ش . با گستررودیبه شمار م ستیزطیمح بیعوامل تخر نیترمهم
 ،یمنابع انرژ ،یكشاورز یهانیزم یتقاضا برا ت،یو رشد جمع

 نیو ا ندكیم دایپ شافزای یستزیطیمحسایر منابع و  یمنابع آب
 یهانیزم یزیها، كاهش حاصل خجنگل هیرفتن و تخل نیامر، از ب
. همچنین نتایج با ددار پی در را رهیهوا و غ یآلودگ ،یكشاورز

 یدو مؤلفه ی دارد زیراخوانهمنیز  جامعه در آغوش خطر هیظرن
اعی، ی اجتمهاسکیر تیجمع هیرویو رشد ب ی فزایندهنیشهرنش

 شیجامعه را افزا یستزیطیمح اقتصادی، بهداشتی و سیاسی
به  دنیمانع از رس ستیزطیمح ی برمنف ریواسطه تأثبه و دهدیم
بر  .شوندیكشورها م نیا یستزیطیشاخص عملکرد مح یداریپا

و  تیرشد جمع هیرویب شیبا افزا نیز برد تیظرف اساس رویکرد
ودن ب ریپذنا دیاصل مهم تجد یدر نقاط شهر اندازه از شیتمركز ب

در صورت تجاوز از تعادل  و رودیسؤال م ریبرد ز تیو ظرف منابع
طور به یانسان طیو هم مح یعیطب طیهم مح برد تیظرف

میزان رشد و میزان  مؤلفه. دو به مخاطره خواهند افتاد یریچشمگ
شت. خواهد گذا ستیزطیبر عملکرد مح یمنف ریتأث شهرنشینی

 ی دارد. انخوهمی این مقاله با این نظریه نیز هاافته، یبیترتنیابه
 

 ی ریگجهینت

 قایو شمال آفر انهیدر منطقه خاورم ستیزطیمح تیریدر بحث مد
ه تنها متعلق ب یعیو منابع طب ستیزطیاشاره كرد كه مح دیبا

ن، بنابرایاز آن سهم دارند.  زین ندگانیو آ ستیامروزه ن یهانسل
 یهااستیبه استقرار س ازین دار،یبه اصل توسعه پا یابیمنظور دستبه
 (& Ghaziیستزیطیمح تیریمد ستمیهمچون س یتیریمد

(Molaee, 2016 یامر یو كشور یادر سطح كالن منطقه 
لفه وم مستیاكوس یبعد سرزندگ نیاست. عالوه بر ا ریناپذاجتناب

از  یبه آن توجه شود. چراكه نسبت بزرگ دیاست كه با یاساس
 یبه خاطر بعد سرزندگ یستزیطیعملکرد مح پایدارینوسانات 

 است. ستمیاكوس
ی رهایمتغبه نقش  هااستیس كهیدرحالتحقیق حاضر نشان داد 

معطوف است. اما نقش  ستیزطیمحآن بر  ریتأثاقتصادی و 
دیدگاه  برخالفی جمعیتی وزن بیشتری دارد. رهایمتغ
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الت ی اقتصادی در تغییر و تحورهایمتغها كه بر نقش نئوكالسیک
این نقش  (Sadeghi, 2018) كنندیم دیكاتاقتصادی و محیطی 

مهم  مؤلفهاهمیت است. دو  ی جمعیتی است كه حایزهاریمتغ
جمعیت و رشد فزاینده جمعیت شهری  هیرویبجمعیتی شامل رشد 

ی ستزیطیمحی عدم پایداری عملکرد هالفهوم نیترمهماز 
 هایگذاراستیسبنابراین، مسیر ی بوده است. بررس موردی كشورها

در خاورمیانه و شمال آفریقا باید بر تحوالت جمعیتی و نقش آن 
 دیكاتمتمركز شود. دو سیاست مورد  ستیزطیمحدر ناپایداری 
 ی بر ظرفیت برد ایناندهیفزاجمعیت كه فشار  رشدشامل كاهش 

 وقفهیبیی از رشد داتمركززو سیاست  كندیماعمال  كشورها
 شهرنشینی است.

عالوه بر این، راهکار اصلی توجه به توسعه برابر است چرا كه  
یت و جمع هیرویبی مربوط به توسعه برابر مانع از رشد هااستیس

ی هااستیس. چنانچه در شودیم شهرهاكالنیی در تمركزگرا

 توانیمی خاورمیانه و شمال افریقا تغییر بنیادی رخ ندهد كشورها
 زیآممخاطرهی اگونهبهانتظار داشت كه در چند سال آینده شرایط 

 گردد و شرایط زیست و ظرفیت برد محیط كاهش یابد. به 
ه ك ستیزطیمحهمین دلیل، شناخت درست از رابطه جمعیت و 

Hill & Jones (2012) فزاینده مهم  طوربهتی آن را میدان مطالعا
در این منطقه راهگشا باشد و تا حدودی سبب  تواندیم داندیم

كه  شودیم ینیبشیپگردد. هر چند،  ستیزطیمحپایداری عملکرد 
شاخص عملکرد  كنندهنییروند عوامل تع ندهیچند دهه آ یدر ط

 نیعوض شود و ا قایو شمال آفر انهیدر منطقه خاورم ستیزطیمح
 كنند. با ادیپ یشتریب تیباشند كه اهم یكالن اقتصاد یرهایمتغ

، همطالع مورد ییایكه در منطقه جغراف شودیم هی، توصوجود نیا
 نییا در تبهو نقش آن یتیجمع یرهایبر متغ شتری، بگذاراناستیس
ی اجرایی را بر پایه عوامل هااستیس كنند و دیشاخص تأك نیا

 جمعیتی اعمال كنند.
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