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 چکیده

زیستی در دو توسعه مالی در شدت اثرگذاری رشد اقتصادی بر شاخص عملکرد محیط تاثیرای هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی مقایسه
متغیرهایی چون توریسم، توسعه مالی )بر  تاثیرو همچنین  استت توسعه مالی بر مبنای بازار پول و توسعه مالی بر مبنای بازار سرمایه حال

گیرد. در زیستی کشورهای منتخب در حال توسعه مورد بررسی قرار میاساس بازار پول و بازار سرمایه( و رشد اقتصادی بر عملکرد محیط
زیستی و همچنین از رویکرد پانل پویا های محیطترین شاخصزیستی به عنوان یکی از کاملاز شاخص عملکرد محیط این مطالعه

یافته سیستمی( استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که شاخص توسعه مالی مبتنی بر های اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیمزن)تخمین
کاهش  سببشود؛ این در حالی است که شاخص توسعه مالی مبتنی بر بازار سرمایه زیستی میعملکرد محیطبازار پول منجر به بهبود 

حضور شاخص توسعه مالی مبتنی بر بازار پول در کنار متغیر رشد اقتصادی، شدت اثرگذاری . از طرفی دیگر، شودمیزیست محیطکیفیت 
ه است. در حالی که حضور شاخص توسعه مالی مبتنی بر بازار سرمایه در کنار متغیر رشد را افزایش دادزیست محیطرشد اقتصادی بر کیفیت 

را کاهش داده است. عالمت هر یک از متغیرهای توریسم و شاخص توسعه زیست محیطاقتصادی، شدت اثرگذاری رشد اقتصادی بر کیفیت 
بهبود  و شاخص توسعه انسانی منجر بهزیست محیطکاهش کیفیت  سبب؛ بدان معنا که متغیر توریسم استانسانی به ترتیب منفی و مثبت 

 شود.زیستی میعملکرد محیط
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 سرآغاز
ای به ویژه گاز های اخیر، انتشار گازهای گلخانهدر دهه

اکسیدکربن به شدت افزایش یافته است که دلیل این اتفاق را دی
ل توسعه توان در دستیابی کشورها به ویژه کشورهای در حامی

زیستی های محیطو همچنین عدم آگاهی بیشتربه رشد اقتصادی 
این کشورها و نیز عدم وجود قوانین و استانداردهای مناسب 

(. توسعه به باور 1393زیستی دانست )بهبودی و همکاران، محیط

ای ای مطلوب است چرا که بنا به تعریف آیندههمگان پدیده
را به ارمغان خواهد آورد. اما الگوی  -از گذشته و حال  -بهتر

گذار در نحوه تاثیردستیابی به این هدف به عنوان موضوعی 

تخصیص منابع جامعه همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. 
گذاران تبیین پیشرو سیاست مسایلترین در این بین یکی از مهم

. طبیعت، از طبیعی استها و منابعو تنظیم رابطه توسعه با سرمایه

یک سو انرژی و منابع الزم برای تولید، مصرف و در نتیجه 
آورد و از سوی دیگر با جذب، کسب مطلوبیت را فراهم می

ها و پسماندها، بشر را از پیامدهای سازی آلودگیپاالیش یا ذخیره

رهاند. گرچه شاید هنوز هم نامطلوب ناشی از افزایش آلودگی می
ذاران چنین نگاهی به طبیعت داشته باشند اما گبرخی از سیاست

تحوالت  (1)های رشدبه واقع، پس از طرح ایده محدودیت

. (Meadows et al., 1992)شگرفی در این حوزه روی داد 
های رشد بر این باور بودند که فرآیند محدودیت هطراحان اید

د؛ انجامبستی فراگیر میرشد اقتصادی موجود، به انحطاط و بن

های تالش برای پاسخ به این ایده و نیز باالگرفتن جنبش
زیستی، اقتصاددانان را به سوی بسط مفاهیمی سوق داد محیط

های مربوط به رشد و که امروزه سهم قابل توجهی از پژوهش

اقتصادی را در جوامع پیشرفته و حتی در حال توسعه به  هتوسع
رشد و توسعه  تاثیرکه  به طوریدهد. خود اختصاص می

به بعد  70زیستی از دهه های محیطاقتصادی و مالی در آلودگی

همواره مورد توجه محققان بوده است. برخی از محققان مانند 
(Kolstad & Krautkraemer, 1993)  برایمعتقدند که 

برداری و استفاده بهره بایدتر، میدی بیداشتن تولید و رشد اقتصا

های فسیلی افزایش یابد. و انرژی به ویژه سوختطبیعی منابعاز 
زیستی این امر در حالی است که پیامدهای نامناسب محیط

را در پی خواهد داشت. در نقطه زیست محیطهمچون تخریب 

زیستی ای از محققان اقتصاد محیطمقابل این نظریه، عده
 ( ;Shafik, 1992; Grossman & Krueger, 1995همچون 

(Selden & Song, 1994  ارتباط بین دو عامل مهم یعنی رشد
را در بین کشورهای مختلف زیست محیطاقتصادی و کیفیت 

گیرند. به عبارت دیگر آنها معتقدند که ثابت و یکسان در نظر نمی

با توجه به زیست، محیطنوع رابطه بین رشد اقتصادی و کیفیت 
کدیگر باشد. تواند متفاوت از یسطح درآمدی آن کشورها می

زیستی رشد توجه به اهمیت بسیار باالی آثار محیط ،بنابراین

ن این دو شد تا تحقیقات زیادی در زمینه رابطه بی سبباقتصادی 
 گیرد.متغیر مهم اقتصادی شکل 

عالوه بر متغیر رشد زیست محیطبر اساس ادبیات اقتصاد 

 اقتصادی، عوامل دیگری هستند که نقش مهمی را در کیفیت
کنند. به عنوان مثال متغیر توسعه مالی، یکی ایفا میزیست محیط

. این استزیست محیطاز این عوامل مهم اثرگذار بر کیفیت 

که از یک  استمتغیر از این جهت دارای اهمیت بسیار باالیی 
گذار است و تاثیرزیست محیططرف به طور مستقیم بر کیفیت 

تواند شدت ادی دارد، میی که بر رشد اقتصتاثیرهم به واسطه 

 رتاثیرا تحت زیست محیطگذاری رشد اقتصادی بر کیفیت تاثیر
قرار دهد. از طرفی، شدت اثرگذاری توسعه مالی بر کیفیت 

رشد اقتصادی قرار دارد. بنابراین،  تاثیرنیز تحت زیست محیط

مستقیم توسعه مالی و همچنین  تاثیرگرفتن  هپوشی و نادیدچشم
زیست محیطی توسعه مالی و رشد اقتصادی بر کیفیت تقاطع آثار
ای را در بر داشته و از کارایی کنندهتواند نتایج گمراهمی

تری برخوردار باشد )بهبودی و همکاران، گذاری پایینسیاست
1393.) 

زیستی در یک های متعددی برای ارزیابی عملکرد محیطشاخص

ن آنها شاخص عملکرد تریکشور وجود دارد که از معروف
است، که توسط دانشگاه ییل با همکاری مجمع  (2)زیستمحیط

شود. تفاوت این جهانی اقتصاد به صورت ساالنه منتشر می
در محدودتر بودن زیست، محیطهای دیگر شاخص با شاخص

زیست محیطمتغیرها و تأکید بیشتر بر عملکرد کشورها در زمینه 

بر دو هدف اصلی حفاظت از یست زمحیطاست. شاخص عملکرد 
و ارتقای وضعیت حیاتی زیست محیطشامل سالمت زیست محیط

 9شاخص در  19ها تأکید دارد. این دو مؤلفه توسط اکوسیستم

زمینه بهداشت محیط، کیفیت هوا، آب و فاضالب، منابع آب، 
زیستی و زیستگاه، آب و هوا داری، شیالت، تنوعکشاورزی، جنگل

(. 1390صمیمی و احمدپور، شوند )جعفریگیری میاندازهو انرژی 

زیستی برای تعداد جا که مقدار شاخص عملکرد محیط از آن
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 تاثیرتوان زیادی از کشورهای جهان در دسترس است، می
های مختلف از متغیرهای مختلف روی این شاخص را با روش

بررسی قرار داد.  های مقطعی موردی یا دادهیهای تابلوجمله داده
، اثر لب گفته شده در این بخش از مقالهمطاتوجه به با  بنابراین،

المللی، توسعه انسانی، متغیرهای مختلف از جمله توریسم بین

توسعه اقتصادی، توسعه مالی )بر مبنای بازار پول و بازار سرمایه( 
زیستی در کشورهای منتخب و رشد اقتصادی بر عملکرد محیط

از حضور هر یک گیرد و مورد بررسی قرار می (3)توسعه در حال

در  های توسعه مالی )مبتنی بر بازار پول و بازار سرمایه(شاخص
آن در شدت اثرگذاری رشد  تاثیر کنار متغیر رشد اقتصادی و

مورد بررسی و مقایسه قرار زیست محیطعملکرد اقتصادی بر 

 گیرد.می
که  استله حاضر بدین صورت های مختلف مقابخش بنابراین،

در بخش دوم، مروری بر ادبیات موضوع )شامل مبانی نظری و 

پیشینه تحقیق( خواهیم داشت. در بخش سوم، به تجزیه و 
شناسی خواهیم پرداخت. در بخش چهارم، ها و روشتحلیل داده

گیرد و در نهایت در نتایج تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می

ه شده یگیری و پیشنهادات تحقیق ارانتیجه بخش پنجم نیز
 است.

 

 مروری بر ادبیات موضوع

 مبانی نظری 

المللی، توسعه اقتصادی، توسعه توریسم بین آثاردر این قسمت 

زیستی را به تفکیک مورد مالی و توسعه انسانی بر کیفیت محیط
 دهیم.بررسی قرار می

  المللیو توریسم بینزیست محیطکیفیت 

هایی است که از ترین فعالیتروزه توریسم یکی از امیدبخشام
(. 1337)خسروی نژاد،  شودآن به عنوان گذرگاه توسعه یاد می

ترین صنایع نیمه دوم قرن بیستم بود و یافته توریسم یکی از رشد
به عنوان کلید یا رمز اقتصادی، چه در کشورهای  بیشتر

 ,Font & Ahjem)کار رفت  هیافته و در حال توسعه بتوسعه

. در زمان حاضر بسیاری از کشورها منافع اجتماعی و (1999
کنند و درآمدهای اقتصادی خود را از صنعت توریسم دریافت می

برند کار میه های منطقه بتوریسم را برای توسعه زیرساخت
(Eccles & Casta, 1996) زیست محیط. صنعت توریسم و

رو، توسعه و مدیریت صنعت ند. از اینوابستگی متقابل دار

ای که با محیط سازگار باشد، عامل توریسم و گردشگری به گونه

آید. گردشگری اساسی در دستیابی به توسعه پایدار به حساب می
های طبیعی و فرهنگی و و یا توریسم باید خود بخشی از محیط

 (& Altinayانسانی باشد تا تعادل بین آنها را حفظ کند 

(Husain, 2005 . سیاستگذاران دریافتند که بر حسب
زیستی، توسعه صنعت توریسم در آینده، های محیطنیازمندی

مستلزم یک تصمیم و اراده منطقی و منسجم است. در این بین، 
ترین و بهترین برخی معتقدند که صنعت توریسم یکی از مهم

زیست محیطه های اقتصادی است که کمترین آسیب را بفعالیت

کنند که از آن به عنوان صنعت بدون دود و آلودگی نام وارد می
برند. اما نباید فراموش کرد که خدمات جانبی از قبیل حمل و می

ه طور در صنعت توریسم بطبیعی منابعنقل و استخراج 

)نوری و  شودمیزیست محیطمستقیم منجر به آلودگی غیر
اس توسعه صنعت توریسم در آینده بر این اس(. 1331آوارگانی، 

زیستی باشد. محافظتی محیط هایباید همراه با احتیاط و اقدام

طور مستقیم و غیرمستقیم ه های توریستی ببدون شک فعالیت
زیستی از خود برجای گذارد. اما در مورد تواند تبعات محیطمی

ج توان به نتاینمیزیست محیطتوریسم بر کیفیت  تاثیرنوع 

مثبت و یا  آثارتواند دارای واحدی دست یافت؛ چرا که این امر می
 (.1332بنی، )میکای و نادری باشدزیست محیطمنفی بر 

توان به مواردی از قبیل میزیست محیطمنفی آن بر  آثاراز 

ها و سوزی جنگلها و مراتع، آتشتخریب محیط طبیعی جنگل
های گسترده در اطراف مراکز سازیتخریب گیاهان، ساختمان
 های صوتی و ...های هوا و آلودگیتوریستی، افزایش آلودگی

بر اساس مطالعاتی . (Altinay & Husain, 2005) اشاره کرد
صورت گرفت، یکی از  (Gartner, 1996)که توسط 

. استزیستی مناسب های اولیه توریسم کیفیت محیطجذابیت
گذار بر تقاضای توریسم مراجعه تاثیرمل وقتی ما به عوا ،بنابراین

زیستی به یابیم که در نظر گرفتن کیفیت محیطکنیم، در میمی

در کنار تبعات منفی . استعنوان یک عامل مهم، ضروری 
های توریستی هم مطرح زیستی فعالیتمثبت محیط آثارتوریسم، 

م و زیستی در توریسارتقاء فرهنگ محیطاز قبیل  آثاریاست. 

دست آوردن ارز خارجی و افزایش در تولید ه رویکرد فرهنگی، ب
ناخالص ملی، فراهم کردن شغل مانند فروش کاالها، حمل و 

های توریستی و ... . فعالیتسازی نقل و خدمات، توسعه ادغام

منفی و مثبت بر  آثارتواند بنابراین، توسعه صنعت توریسم می
ای و مدیریت توریستی به گونه داشته باشد. توسعهزیست محیط

 ترین د، یکی از مهمـباشزیست محیطاسب با ـکه هماهنگ و متن
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 دستیابی به توسعه پایدار است.عوامل در 
  و رشد اقتصادیزیست محیطکیفیت 

طور وسیع در ه زیستی برابطه بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط
ی از این ادبیات اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است. برخ

زیستی را های محیطمطالعات رابطه بین رشد اقتصادی و تخریب
زیستی، از کنند که در ادبیات اقتصاد محیطبیان می به صورت 
زیستی کوزنتس معکوس تحت عنوان منحنی محیط این رابطه 

برند. بر اساس این نظریه در مراحل ابتدایی رشد اقتصادی نام می
تر دانستن تولید و اشتغال در ختلفی چون مهمبه دلیل عوامل م

های سالم و پاک، قدیمی بودن تکنولوژیزیست محیطمقایسه با 

زیستی کافی و ... رشد های محیطتولید، عدم وجود آگاهی
. اما شودمیزیستی های محیطاقتصادی منجر به افزایش تخریب

ش رشد بعد از رسیدن به یک سطح مشخصی از درآمد، افزای

؛ که دلیل شودمیزیست محیطاقتصادی منجر به بهبود کیفیت 
های نو و دوستدار کارگیری تکنولوژیه توان در باین امر را می

به زیستی و یا های محیطافزایش سطح آگاهیزیست، محیط

و استفاده از قوانین و استانداردهای مناسب کارگیری 
 زیستی دانست.محیط

 
  و توسعه مالیست زیمحیطکیفیت 

که در اکثر مطالعات رابطه بین رشد اقتصادی و  با توجه به این

به عنوان یک موضوع بحث برانگیز و مورد زیست محیطکیفیت 
های چالش در کانون توجه اقتصاددانان قرار داشته است، در سال

 ( ;Tamazian et al., 2009ن مانندیاخیر برخی از محقق

Tamazian & Rao, 2010; Zhang, 2011; Pao & Tsai, 

(2011; Shahbaz et al., 2013   توسعه مالی را به عنوان یکی
اند در نظر گرفتهزیست محیطگذار بر کیفیت تاثیراز عوامل مهم 

اند. گسترش توسعه بخش ل شدهیو اهمیت زیادی برای آن قا

گذاری گذاری )شامل سرمایهتسهیل سرمایه سببتواند مالی می
. با توجه به شودهای پایین زیستی( با هزینههای محیطپروژه در

بر عهده بخش زیست محیطکه امورات مربوط به حفاظت از  این

های گذاری در پروژهگسترش این سرمایه بنابراین، استعمومی 
باشد ز اهمیت مییها بسیار حازیستی برای دولتمحیط

(Tamazian & Rao, 2010) توسعه و گسترش . همچنین

های تکنولوژیکی تواند از طریق افزایش نوآوریبخش مالی می
زیست محیططور چشمگیری از تخریب ه های انرژی بدر بخش

. بر اساس مطالعات (Shahbaz, 2011)جلوگیری نماید 

(Tamazian et al., 2009)  توسعه بیشتر بخش مالی و رشد
. نتایج شودمیست زیمحیطیفیت اقتصادی منجر به بهبود ک

که آزادسازی مالی از  استکننده این امر العات آنها بیانمط
هستند. بر زیست محیطعوامل مهم و اثرگذار در کاهش تخریب 

هایی که منجر به آزادسازی مالی سیاستبه کارگیری این اساس 

گذاری مستقیم جذب سطوح باالیی از سرمایه برایشود می
تواند گذاران میافزایش انگیزه سرمایه و خارجی مربوط به 

 بهبود بخشد.بیشتر را هر چه زیست محیطکیفیت 

تواند در کیفیت های مختلفی میتوسعه مالی به روش
، توسعه مالی با ه سزایی را ایفا کند: اولنقش بزیست محیط

ای های صنعتی و کارخانهمین سرمایه الزم برای فعالیتات

 ( ,Sadorskyزیستی بکاهد های محیطیزان آلودگیتواند از ممی

های مالی از طریق دستیابی به ، واسطه. دوم2010)
را زیست محیطکیفیت زیست محیطهای دوستدار تکنولوژی

، توسعه بخش . سوم(Tamazian et al., 2009)بهبود بخشند 
گذاری گذاری )شامل سرمایهتسهیل سرمایه سببتواند مالی می

 .شودهای پایین زیستی( با هزینههای محیطر پروژهد

(Tamazian et al., 2009; Tamazian & Rao, 2010) از .
های های بنگاهیندهجایی که جرایم مربوط به افزایش آال آن

گذاری الزم برای کنترل های سرمایهتولیدی در مقایسه با هزینه

افزایش  برای بنابراین،است  ترها به مراتب پایینیندهو کاهش آال
ها اجرای های الزم برای کنترل و کاهش تولید آالیندهانگیزه

زیستی های انتشار اطالعات مربوط به ترجیحات محیطتژیااستر

کنندگان( در گذاران و مصرفها به جامعه و بازارها )سرمایهبنگاه
 (.1393پور و همکاران، )لطفعلیاولویت قرار گرفته است 

 

  و توسعه انسانیزیست محیطکیفیت 

زیستی با ابعاد دهنده شاخص عملکرد محیطاجزای تشکیل
. به عنوان استمختلف توسعه انسانی دارای یک ارتباط مستقیم 

مثال مواردی مانند عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم، انتشار 
اکسیدکربن از زدایی و دی، جنگل()اکسید سولفور دی

شاخص توسعه انسانی هستند. در مقابل میزان آلودگی  یجزاا

و طبیعی منابعآب، میزان آلودگی صنعتی، میزان از بین رفتن 
های عملکرد ای از جمله شاخصمیزان انتشار گازهای گلخانه

ر این است که با بهبود ترتیب انتظار ب. بدینهستند زیستیمحیط

نیز بهبود  زیستیمحیطوضعیت توسعه انسانی، شاخص عملکرد 
است. از طرف دیگر، زیست محیطیابد، که بیانگر بهبود کیفیت 
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توسعه و رشد اقتصادی و به دنبال آن بهبود شاخص توسعه 
تواند عامل مستقیمی در تعیین کیفیت انسانی به نوبه خود نمی

ها تابعی از فرآیند به شمار آید. تولید و انتشار آالیندهزیست محیط
جایی که رشد اقتصادی یکی از  آناقتصادی است و از  رشد
با توجه  ،کننده شاخص توسعه انسانی است بنابراینای تعییناجز

که بین رشد اقتصادی و شاخص توسعه انسانی همبستگی  به این
مثبت و معنادار آن بر  آثاروجود دارد، با افزایش رشد اقتصادی و 

ه را به یک رابطه مثبت و توان این نتیجمیزیست، محیطکیفیت 

تعمیم زیست محیطمعنادار بین شاخص توسعه انسانی و کیفیت 
 (.1391داد )خوشنویس و پژویان، 

 

 زیستیتجربی شاخص عملکرد محیط -مفهوم نظری
یک شاخص بسیار مهم و مرکبی زیست، محیطشاخص عملکرد 

مشخص زیست محیطنیل به کارایی  برایاست که اهدافی را 
دهنده این و موقعیت فعلی هر یک از اجزای تشکیل نموده

نظر هر و چگونگی نیل به اهداف موردگیری شاخص را اندازه
زیست محیطکند. همچنین شاخص عملکرد کشور را ارزیابی می

گذاران در زمینه یک ابزار کارآمد و مفید برای راهنمایی سیاست

خص عملکرد نماید. شاای را فراهم میهستهزیست محیط
از جمله زیست محیطبر دو هدف اصلی حفاظت از زیست محیط

ها و ارتقای زیستی بر سالمت انسانکاهش فشارهای محیط

تأکید دارد طبیعی منابعها و مدیریت صحیح بوموضعیت زیست
سالمت »زمینه  1شاخص در  21که این دو مؤلفه توسط 

تنوع »، «آب کیفیت منابع»، «ت هوایکیف»، «زیستمحیط

انرژی »و « مولدطبیعی منابعکیفیت »، «زیستی و زیستگاه
 100شود. مقدار این شاخص از صفر تا گیری میاندازه« پایدار

مطابق هدف و صفر بدترین حالت است )زرندی و  100است که 

 (.1373ببران، 

 

 پیشینه تحقیق
ـ      هبه دنبال رشد گسترده اقتصادی بعـد از جنـگ جهـانی دوم و ب

زیسـتی و عوامـل مـؤثر بـر     خصوص دو دهه اخیر، مباحث محیط
در دنیای آکادمیک اقتصاد رونـق خاصـی گرفتنـد و    زیست محیط
های گوناگونی با متدهای آماری و اقتصادسنجی مختلف بـه  مدل

 ها پرداختند.وریئبررسی این ت
 

 مطالعات داخلی 

 وردم زیادی توسط محققانزیست محیطعوامل مؤثر بر کیفیت 
بررسی قرار گرفته است. در اینجا به تعدادی از این مطالعات 

 کنیم.اشاره می

؛ 1337؛ پورکاظمی و ابراهیمی، 1331)پژویان و مرادحاصل، 
؛ موالیی و 1333؛ غزالی و زیبای، 1333فر و دهنوی، سلیمی

رشد اقتصادی  وزیست محیطرابطه بین کیفیت  (1339همکاران، 

ر دادند. نتایج حاکی از آن است که رشد را مورد بررسی قرا
پور و دارد. )لطفعلیزیست محیطاقتصادی رابطه مثبتی با تخریب 

و مصرف انرژی زیست محیط( رابطه بین کیفیت 1339همکاران، 

را بررسی کردند و نتایج مطالعات آنها نشان داد که افزایش 
. )برقی شودمیزیست محیطمصرف انرژی منجر به تخریب 

؛ عاقلی و 1339؛ بهبودی و همکاران، 1391، و همکاران سکوییا

باز بودن  تاثیر( 1391پور و همکاران، ؛ لطفعلی1339همکاران، 
را مورد بررسی قرار دادند. نتاج زیست محیطتجاری بر کیفیت 

حاکی از آن است که متغیر باز بودن تجاری با توجه به مدل 

 مستقیم بر کیفیت تواند رابطه معکوس یاانتخابی می
( رابطه بین 1333ای و حقانی، داشته باشد. )شرزهزیست محیط

را مورد زیست محیطعوامل نیروی کار و سرمایه با کیفیت 

مطالعه قرار دادند و نتیجه گرفتند که عوامل نیروی کار و سرمایه 
دارند. )واثقی و اسماعیلی، زیست محیطرابطه مثبت با تخریب 

هم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص س تاثیر( 1333

د بررسی قرار دادند و به این مورزیست محیطداخلی را بر کیفیت 
یافتند که سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید  دسته نتیج

دارند. زیست محیطناخالص داخلی رابطه مثبت با تخریب 

رشد  (، به بررسی ارتباط میان1393سراجی، )محمدی و تیرگری
در کشورهای زیست محیطاقتصادی، آزادسازی تجاری و آلودگی 

منتخب منطقه خاورمیانه پرداختند. نتایج حاکی از آن است که 

دار بر میزان آلودگی است و مثبت و معنی تاثیردرآمد سرانه دارای 
کاهش آلودگی  سببهای بیشتر درآمد سرانه افزایش

معنی منفی بی تاثیری نیز شود. آزادسازی تجارزیستی میمحیط
 تاثیر(، 1393زیستی دارد. )صادقی و صادقی، بر آلودگی محیط

در کشورهای در حال زیست محیطرشد اقتصادی بر کیفیت 

دهنده وجود منحنی توسعه را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان
باشد. زیستی در کشورهای در حال توسعه میکوزنتس محیط

گذار بر آلودگی تاثیر( عوامل 1393اران، )نظری و همک

در ایران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاکی از زیست محیط
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آن است که هر یک از متغیرهای رشد اقتصادی، درجه تراکم، 
زیست محیطمصرف انرژی و تعداد خودروها اثر مثبت بر آلودگی 

ار (، رابطه علی بین انتش1391دارند. )صادقی و همکاران، 
گذاری مستقیم خارجی، سرانه اکسیدکربن و متغیرهای سرمایهدی

العه قرار دادند. و تولید ناخالص داخلی را مورد مط مصرف انرژی

زیستی کوزنتس صادق است نتایج نشان داد فرضیه منحنی محیط
ای مثبت و معنادار با انتشار گاز و تمام متغیرها رابطه

 تاثیر(، 1391اسکویی و همکاران،  اکسیدکربن دارند. )برقیدی

ای، درجه باز متغیرهایی از قبیل مصرف انرژی، تولیدات کارخانه
گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی را بودن اقتصاد، سرمایه

اکسیدکربن مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان بر انتشار گاز دی

گذاری مستقیم داد که تمام متغیرهای مورد بررسی به جز سرمایه
اکسیدکربن دارند. )موالیی و خارجی رابطه مثبت با انتشار دی

(، به بررسی ارتباط بین تولید ناخالص داخلی و 1394بشارت، 

ردپای اکولوژیکی پرداختند. نتایج حاصل از مطالعات آنها نشان 
مدت دهد که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه هم در کوتاهمی

 مثبتی بر ردپای اکولوژیکی سرانه دارد. تاثیردمدت و هم در بلن

 
 مطالعات خارجی

(Shahbaz et al., 2013) ،ای دیگر به بررسی اثر در مطالعه
رشد اقتصادی، مصرف انرژی، توسعه مالی و باز بودن تجارت بر 

در اندونزی پرداختند. در  1971-2011در دوره  انتشار 

قی داخلی به بخش خصوصی به ها سرانه اعتبار حقیمطالعه آن
عنوان معیار توسعه مالی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که 

 انتشار  سببرشد اقتصادی و مصرف انرژی در اندونزی 

حالی که توسعه مالی و تجارت سبب کاهش آن  شود. درمی
، به بررسی توسعه مالی، رشد (Shahbaz, 2011) شوند.می

 1971-2011در دوره  بر انتشار اقتصادی و مصرف انرژی 

در مالزی پرداختند. نتایج نشان داد توسعه مالی در مالزی سبب 
کاهش و مصرف انرژی و رشد اقتصادی موجب افزایش انتشار 

، به بررسی (Ozturk & Acaravaci, 2013) شده است. 
اثر توسعه مالی، تجارت، رشد اقتصادی و مصرف انرژی بر انتشار 

 جمعیهمدر ترکیه با استفاده از  1910-0072در دوره  

پرداختند. نتایج نشان داد که در بلندمدت تجارت، رشد اقتصادی 
شوند و متغیر می افزایش انتشار  سببو مصرف انرژی 

، اثر (Tamazian et al., 2009)معنا است. توسعه مالی بی

با استفاده از رویکرد  (4) توسعه مالی را در کشورهای

 1992-2004یافته استاندارد طی دوره هشسازی شکل کامدل
ی از توسعه مالی بیشتربررسی کردند. نتایج نشان داد که درجات 

دهند و آزادسازی زیستی را کاهش میو اقتصادی آلودگی محیط
 و باز بودن مالی فاکتورهای اساسی برای کاهش انتشار 

زادسازی و باز بودن هایی که به آهستند. همچنین اتخاذ سیاست

مرتبط با  ی از بیشتر مالی برای جذب سطوح 
شوند، ممکن است گذاری مستقیم خارجی معطوف میسرمایه

زیستی را در این کشورها کاهش دهند. آلودگی محیط

(Tamazian & Rao, 2010) در مطالعه خود توسعه مالی و ،
ار طی کشور در حال گذ 24در  نهادی را روی انتشار گاز 

بررسی کردند.  با استفاده از روش  1993-2004دوره 

یید نمود. همچنین اهمیت ازیستی را تنتایج وجود منحنی محیط
یید اتزیست محیطکیفیت نهادی و توسعه مالی نیز بر عملکرد 

شد. بر اساس نتایج، توسعه مالی اثر مثبتی را در حفاظت از 

رد. نتایج همچنین حال گذار دا در کشورهای درزیست محیط
مشخص کرد که آزادسازی مالی اگر در یک چارچوب قوی 

زیست محیطسازمانی انجام نشده باشد، ممکن است بر کیفیت 

افزایش  سببمضر باشد. باز بودن تجاری نیز در این کشورها 
، به (Pao & Tsai, 2011)شده است. زیست محیطآلودگی 

اکسیدکربن، انتشار دیبررسی رابطه بلندمدت و علیت پویا بین 

گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص مصرف انرژی، سرمایه
داخلی با استفاده از آزمون هم انباشتگی پانلی و آزمون 

گرنجری برای کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین علیت

پرداختند. نتایج بیانگر این مطلب است که در تعادل بلندمدت 
کشش و نسبت  سبت به مصرف انرژی بااکسیدکربن نانتشار دی

کشش است و در بلندمدت گذاری مستقیم خارجی بیبه سرمایه
 افزایش انتشار  سببناخالص داخلی و مصرف انرژی تولید 

معنا است. گذاری مستقیم خارجی بیشوند و متغیر سرمایهمی

(Zhang, 2011) در مطالعه خود به بررسی اثر توسعه مالی بر ،
پرداختند و از  1994-2009در چین طی دوره  شار گاز انت

یوهانسن، آزمون علیت  جمعیهمهایی مانند بردار تکنینک

گرنجری و تجزیه واریانس استفاده کرد. نتایج نشان داد که 
ای به عنوان توسعه مالی چین در افزایش تولید گازهای گلخانه

قیاس کند. همچنین اندازه و میک محرک مهم عمل می

های توسعه مالی اهمیت های مالی از دیگر شاخصواسطه
تر های مالی به مراتب ضعیفبیشتری دارد. اما اثر کارایی واسطه

است و اندازه و مقیاس بازار سهام چین اثر نسبتا بزرگتری روی 
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، در مطالعه خود با (Arouri et al., 2012)انتشار کربن دارد. 
در کشورهای  اقتصادی و تولید عنوان مصرف انرژی، رشد 

و مصرف  خاورمیانه و شمال آفریقا، به بررسی رابطه بین 
کشور این منطقه در  12انرژی و تولید ناخالص داخلی بر روی 

پرداختند. نتایج نشان داد که در  1931 -2001دوره زمانی 

رابطه مثبت   بلندمدت بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و تولید
 وجود دارد.

ا توجه به بررسی پیشینه تحقیق که در این بخش مورد بررسی و ب

شود که به صورت تجربی در مطالعه قرار دادیم، مالحظه می
تقاطعی توسعه مالی و رشد  آثارالمللی و توریسم بین تاثیرزمینه 

اقتصادی )با در نظر گرفتن توسعه مالی مبتنی بر بازار پول و بازار 

( EPIزیستی )بر اساس شاخص طسرمایه( بر عملکرد محی
طالعه مستقیمی صورت نگرفته و در کشورهای خارجی نیز م

مطالعات محدودی پیرامون این موضوع انجام شده است. 

المللی، متغیرهایی چون توریسم بین تاثیربررسی تجربی  ،بنابراین
رشد اقتصادی، توسعه مالی )بر اساس بازار پول و بازار سرمایه( و 

زیستی کشورهای منتخب در صادی بر عملکرد محیطرشد اقت

توسعه مالی در شدت اثرگذاری رشد  تاثیرحال توسعه و مقایسه 
زیستی در دو حالت توسعه اقتصادی بر شاخص عملکرد محیط

مالی بر مبنای بازار پول و توسعه مالی بر مبنای بازار سرمایه 

العات پیشین های نوآوری این مطالعه نسبت به مطیکی از جنبه
 .است

 

 مواد و روش
 هاتجزیه و تحلیل داده 

با توجه به اهداف تحقیق، متغیرهای مورد استفاده به شرح زیر 

مقدار این که  (EPI)زیستی محیط: شاخص عملکرد است

مطابق با هدف و صفر  100است که  100شاخص از صفر تا 
؛ (TOUR)؛ درآمدهای ناشی از توریسم باشدبدترین حالت می

های امید به متوسط شاخص که (HD)شاخص توسعه انسانی 
بین صفر تا یک قرار دارد که باشد و زندگی و میزان آموزش می

؛ استیافتگی انسانی دهنده درجه باالی توسعهباال بودن آن نشان

سنجش رشد اقتصادی، از رشد  برایتولید ناخالص داخلی سرانه )
متغیر تقاطعی  و ستفاده شده است(ا (GDP)تولید ناخالص داخلی 

. به منظور (GDP*FD)های توسعه مالی و اقتصادی شاخص

 زیستیمحیطاز شاخص عملکرد  زیستیمحیطگیری کیفیت اندازه
(EPI)  زیستیمحیطکه با همکاری مرکز قوانین و سیاست 

همکاری شبکه اطالعات علوم زمین  و مرکز (1)دانشگاه ییل

ده شآوری شده است، استفاده جمع (1)کلمبیا شگاهالملل دانبین
است. در ارتباط با شاخص توسعه مالی، در این تحقیق از دو 
شاخص توسعه مالی مبتنی بر بازار پول )شاخص کارایی توسعه 

مالی( و شاخص توسعه مالی مبتنی بر بازار سرمایه )شاخص 
الی از های توسعه محجم بازار سهام( استفاده شده است. شاخص

یافتگی جهانی منتشره توسط بانک جهانی های توسعهشاخص

های مربوط به توسعه انسانی از آمار دادهآوری شده است. جمع
UNDP  ،)های مربوط به داده)برنامه عمران سازمان ملل متحد

های مربوط و داده (7)المللی از سازمان جهانی توریسمتوریسم بین

 دست آمده است.ه خلی از آنکتاد ببه تولید ناخالص دا
 
 شناسی تحقیقروش  

متغیرهای  تاثیردر این مطالعه با توجه به ادبیات نظری موجود، 
المللی، توسعه انسانی، توسعه مختلف از جمله توریسم بین

 زیستیاقتصادی، توسعه مالی و رشد اقتصادی بر عملکرد محیط

 :به صورت تابع زیر در نظر گرفته شده است
 

 
 

بر اساس مطالعات تجربی و همچنین با توجه به اهداف مقاله و 
پس از تعدیل این مدل و در نظر گرفتن متغیرهای توریسم 

المللی، شاخص توسعه مالی )مبتنی بر بازار پول و بازار بین

سرمایه(، اثر تقاطعی توسعه مالی و اقتصادی و توسعه انسانی، 

های نهایی تحقیق به صورت دلها و مشده مدل شکل تصریح
 شود:در نظر گرفته میزیر 

در نظر گرفتن توسعه مالی مبتنی بر بازار پول  مدل اول:

 )شاخص کارایی توسعه مالی(
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توسعه مالی به عنوان یکی از در معادله باال، از شاخص کارایی 
های توسعه مالی مبتنی بر بازار پول استفاده شده است. شاخص
ها اخص برابر است با نسبت مطالبات سیستم بانکی )بانکاین ش

  و مؤسسات اعتباری( از بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی.

 ی مبتنی بر بازار سرمایه ـرفتن توسعه مالـر گـدر نظ مدل دوم:

 )شاخص حجم بازار سهام(
، از شاخص حجم بازار سهام به عنوان یکی از زیردر معادله 

ه مالی مبتنی بر بازار سرمایه استفاده شده های توسعشاخص

در بورس  ص از نسبت ارزش سهام داخلی موجوداست. این شاخ
 آید.دست میه به تولید ناخالص داخلی ب

 

 
 

 هایافته
 آزمون ریشه واحد 

برای اطمینان از برآوردی دقیق و قابل اتکا، قبل از تخمین مدل 

بررسی شود. در این مقاله الزم است که مانایی متغیرهای تحقیق 

برای بررسی مانایی  (3)از آزمون ریشه واحد ایم، پسران و شیم
های بهینه در این آزمون با معیار متغیرها استفاده شده است. وقفه

 شوارتز تعیین شده است.

 

 (: آزمون ریشه واحد ایم، پسران و شیم1جدول )

 تفاضل اول سطح 

 احتمال t ارهآم احتمال t آماره نام متغیرها

 123/2 99/0 27/1- 000/0 

 393/2 99/0 323/2- 000/0 

 373/1 91/0 100/3- 002/0 

 421/1 93/0 223/2- 020/0 

 723/1 394/0 321/3- 000/0 

 334/1 91/0 231/2- 030/0 

 412/2 331/0 323/2- 000/0 

 
137/1 91/0 323/2- 000/0 

 
123/1 13/0 112/1- 000/0 

 

دست آمده از آزمون مانایی، هیچ یک از ه با توجه به نتایج ب

بار  متغیرهای تحقیق در سطح مانا نیستند. اما با یک
شود. بنابراین کلیه گیری، نامانایی متغیرها برطرف میتفاضل

 هستند. I(1)از مرتبه اول،  ،متغیرها مانا

یل نامانایی دست آمده از این آزمون، به دله با توجه به نتایج ب
در  ،زیرا .استفاده شده است جمعیهممتغیرها در سطح، از آزمون 

توان به نتایج اعتماد می یحالت نامانایی متغیرها، تنها در صورت

 میان متغیرها وجود داشته باشد. جمعیهمکرد که رابطه 
 

  جمعی  همنتایج آزمون 

از میان متغیرهای تحقیق  جمعیهمبررسی وجود رابطه  برای
  پدرونی استفاده شده است. جمعیهمآزمون 

دست آمده، فرض صفر مبنی بر عدم وجود ه با توجه به نتایج ب

توان شود. بنابراین، میمیان متغیرها رد میجمعی همرابطه 
 یید کرد.اارتباط بلندمدت بین متغیرهای تحقیق را ت

 

 پدرونی جمعیهم(: آزمون 2جدول )

 احتمال tآماره  

Panel PP-Statistic 114211/1-  000/0 

Group PP-Statistic 721411/3-  000/0 
 

 تخمین الگو 

(، در ابتدا الزم است تـا نـوع روش   3و  2قبل از تخمین معادالت )
 Fهـا در ایـن زمینـه آزمـون     ترین آزمونتخمین تعیین شود. رایج

 است. (10)و آزمون هاسمن (9)لیمر
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  نتایجF لیمر 

های پانل دیتا تعیین نمودن قیود وارد شده خمینن گام در تاولی
بر مدل اقتصادسنجی است. به عبارت دیگر ابتدا باید مشخص 
کنیم که رابطه رگرسیونی در نمونه مورد بررسی دارای عرض از 

که فرضیه عرض از  های ناهمگن و شیب همگن است یا اینامبد
های های مشترک و شیب مشترک در بین مقاطع )مدل دادهامبد

لیمر مورد استفاده  Fمنظور آزمون شود. بدینپذیرفته می تلفیقی(

مبتنی بر همگن بودن مقاطع  Fگیرد. فرضیه صفر آماره قرار می
های آماری( است. اگر فرضیه صفر رد )پولینگ دیتا بودن داده

شود، فرضیه مقابل آن یعنی وجود ناهمگنی بین مقاطع )پانل دیتا 

در جدول  Fشود. نتایج آزمون آماری( پذیرفته می هایبودن داده
ه شده است. نتایج جدول بیانگر رد شدن فرضیه صفر و ی( ارا3)

باشد و در واقع بیانگر مناسب بودن وجود ناهمگنی مقاطع می

 های تحقیق است.روش پانل دیتا برای برآورد مدل

 
 لیمر F(: آزمون 3جدول )

 احتمال tآماره  آماره

Cross-section F 721/11 000/0 

Cross-section Chi square 120/93 000/0 

 آزمون هاسمن 

مگنی در مقاطع وجود دارد و بعد از این که مشخص شد ناه
که  های فردی قابل لحاظ کردن است به منظور اینتفاوت

 برایتصادفی(  آثارثابت و یا  آثارکدام روش ) شودمشخص 

شود. در مون هاسمن استفاده میآزتر است، از برآورد مناسب
است که ارتباطی بین جزء  بدین معنا آزمون هاسمن، فرضیه صفر

و متغیرهای توضیحی وجود ندارد  ااخالل مربوط به عرض از مبد

( نشان 4ها از یکدیگر مستقل هستند. همانگونه که جدول )و آن
درصد  1دست آمده، کمتر از ه دهد، احتمال آماره آزمون بمی
ثابت،  آثارتوان گفت که الگوی تخمین با ت. بنابراین میاس

 باشد.های تحقیق حاضر میترین الگوی برای دادهمناسب

 
 (: نتایج آزمون هاسمن4جدول )

 ,t Chi-sqآماره  آزمون اثر

df 
 احتمال

Cross-section 
Random 

941/34 4 003/0 

 
 های تحقیقتجزیه و تحلیل یافته 

 یه شده است:( در جدول زیر ارا1برآورد معادله ) نتایج حاصل از

 
 (: برآورد مدل اول5جدول )

 

 (زیستی )متغیر وابسته: شاخص عملکرد محیط

 روش اثرات ثابت یافته سیستمیروش گشتاورهای تعمیم

 ارزش احتمال آماره آزمون ضرایب ارزش احتمال آماره آزمون ضرایب

 000/0 7373/1 3412/0 000/0 7373/1 1142/0 عرض از مبدأ

 13/2- 21/21 000/0 93/1- 07/1 000/0 

 
11/0 79/14 002/0 73/0 32/4 0021/0 

 11/0 13/7 000/0 23/0 03/4 001/0 

 33/21- 11/2 003/0 72/23- 32/3 012/0 

 
03/2 37/1 000/0 39/1 19/2 000/0 

 19/2 39/2 000/0 23/2 13/2 000/0 

 

توان به صورت زیـر  بوط به برآورد مدل اول تحقیق را مینتایج مر
 تفسیر کرد:

دهنده رابطه منفی منفی بودن ضریب متغیر توریسم نشان -

باشد؛ بدین معنا که زیستی میبین این متغیر با عملکرد محیط
زیستی کاهش با افزایش متغیر توریسم، عملکرد محیط

بدین شکل تفسیر کرد که با توان یابد. دلیل این امر را میمی
های اقتصادی که به افزایش در مقیاس و بازدهی فعالیت

دهد، منجر به تولید آلودگی دنبال تجارت خدمات روی می

بخشد. را سرعت میطبیعی منابعشده است و کاهش  بیشتر
کننده خدمات از ماشین آالت آلوده بیشتره یهمچنین برای ارا
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در این زمان مردم اهمیت حمایت از  ،ازیر .شوداستفاده می
برای زیست محیطاند و کیفیت را نادیده گرفتهزیست محیط

تخریب  بنابراین،شود. آنها یک کاالی لوکس محسوب می
با افزایش تجارت خدمات توریسم افزایش زیست محیط

 یابد.می

ضریب مثبت توسعه انسانی نشان از رابطه مثبت آن با کیفیت  -
باشد که با توجه به ادبیات موضوع در این میست زیمحیط

 .استتحقیق این رابطه مورد انتظار 

مثبت بودن ضریب شاخص توسعه مالی مبتنی بر بازار پول  -
)اعتبارات تخصیص داده شده به بخش خصوصی( نشان از 
این است که به ازای هر واحد افزایش در این شاخص، 

یابد. علت افزایش می 11/0زیستی به میزان عملکرد محیط
توان در این دانست که بخش خصوصی در این امر را می

 هاییتکنولوژی از زیستیمحیط گذاریسرمایه هایپروژه انجام

هستند که این امر زیست محیطکند که دوستدار استفاده می
 شود.میزیست محیطبهبود کیفیت  سبب

مثبت بودن ضریب منفی بودن ضریب تولید ناخالص داخلی و  -

 کننده این امر است که در ی بیانـولید ناخالص داخلـمجذور ت

کاهش زیست محیطابتدا با افزایش مقیاس تولید، کیفیت 
یافته است اما بعد از رسیدن به سطح مشخصی از درآمد، 

وجود منحنی  بنابراین،یابد. افزایش میزیست محیطکیفیت 
 گیرد.قرار می ییدازیستی کوزنتس مورد تمحیط

رشد اقتصادی دارای عالمت  -متغیر تقاطعی توسعه مالی -

بدان معنا که افزایش این متغیر منجر به بهبود  استمثبت 
شود. به عبارت دیگر، حضور هر یک میزیست محیطکیفیت 

از این دو متغیرها در کنار یکدیگر منجر به افزایش در کیفیت 

دست آمده برای ه ضرایب بشود. با توجه به میزیست محیط
متغیرهای تولید ناخالص داخلی و شاخص توسعه مالی مبتنی 

 -بر بازار پول در جدول، ضریب متغیر تقاطعی توسعه مالی

گونه تفسیر کرد که با حضور  توان اینرشد اقتصادی را می
این دو متغیر در کنار یکدیگر، شدت اثرگذاری رشد اقتصادی 

زایش یافته است؛ بدین معنا که افزیست محیطبر کیفیت 

شاخص توسعه مالی مبتنی بر بازار پول، شدت اثرگذاری رشد 
 است. را افزایش دادهزیست محیطاقتصادی بر کیفیت 

 ه شده است:ی( در جدول زیر ارا2نتایج حاصل از برآورد معادله )

 

 (: برآورد مدل دوم6جدول )

 

 (زیستی )متغیر وابسته: شاخص عملکرد محیط

 روش اثرات ثابت یافته سیستمیروش گشتاورهای تعمیم

 ارزش احتمال آماره آزمون ضرایب ارزش احتمال آماره آزمون ضرایب

 001/0 33/1 7731/0 000/0 34/4 3912/0 عرض از مبدأ

 73/2- 23/1 001/0 93/1- 21/1 000/0 

 12/0 31/2 000/0 21/0 73/3 000/0 

 31/0- 12/1 000/0 73/0- 22/4 000/0 

 42/19- 23/1 000/0 33/17- 71/1 003/0 

 23/3 13/2 003/0 19/2 44/2 001/0 

 17/1 14/1 000/0 09/1 11/1 000/0 

 

توان به صورت زیر نتایج مربوط به برآورد مدل اول تحقیق را می
 تفسیر کرد:

دهنده رابطه منفی بین عالمت ضریب متغیر توریسم نشان -
باشد؛ بدین معنا که زیستی میتغیر با عملکرد محیطاین م

زیستی افزایش متغیر توریسم منجر به کاهش عملکرد محیط

توان در افزایش مقیاس و شود. دلیل این امر را میمی
های اقتصادی که به دنبال تجارت خدمات بازدهی فعالیت

دهد و همچنین نادیده گرفتن اهمیت حمایت از روی می
 دانست.زیست یطمح

مثبت بودن ضریب توسعه انسانی نشان از رابطه مستقیم بین  -
باشد که با توجه به میزیست محیطاین متغیر و کیفیت 

 ادبیات موضوع در این تحقیق این رابطه دور از انتظار نبود.

ضریب شاخص توسعه مالی مبتنی بر بازار سرمایه )حجم بازار  -
کننده آن است که که بیان استسهام( دارای عالمت منفی 
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به ازای هر واحد افزایش در این شاخص، عملکرد 
یابد. علت این امر را کاهش می 31/0زیستی به میزان محیط

توان در این دانست که بخش خصوصی در انجام می
هایی زیستی از تکنولوژیگذاری محیطهای سرمایهپروژه

نیستند که این امر یست زمحیطکند که دوستدار استفاده می

 شود.میزیست محیطکاهش کیفیت  سبب

ضریب تولید ناخالص داخلی و ضریب مجذور تولید ناخالص  -
کننده این امر داخلی به ترتیب با عالمت منفی و مثبت بیان

زیست محیطاست که در ابتدا با افزایش مقیاس تولید، کیفیت 
مشخصی از کاهش یافته است اما بعد از رسیدن به سطح 

یابد. بر این اساس، افزایش میزیست محیطدرآمد، کیفیت 

 گیرد.یید قرار میازیستی کوزنتس مورد توجود منحنی محیط

رشد اقتصادی به  -عالمت مثبت متغیر تقاطعی توسعه مالی -
بهبود عملکرد  سببمعنای آن است که افزایش این متغیر 

ضور هر یک از این شود. به عبارت دیگر، حزیستی میمحیط
دو متغیرها در کنار یکدیگر منجر به افزایش در کیفیت 

دست آمده برای ه شود. با توجه به ضرایب بمیزیست محیط

و شاخص توسعه مالی مبتنی  متغیرهای تولید ناخالص داخلی
 -بر بازار سرمایه در جدول، ضریب متغیر تقاطعی توسعه مالی

ونه تفسیر کرد که با حضور گ توان اینرشد اقتصادی را می

این دو متغیر در کنار یکدیگر، شدت اثرگذاری رشد اقتصادی 
کاهش یافته است؛ بدین معنا که زیست محیطبر کیفیت 

شاخص توسعه مالی مبتنی بر بازار سرمایه، شدت اثرگذاری 

 را کاهش داده است.زیست محیطرشد اقتصادی بر کیفیت 

 

 گیریبحث و نتیجه

ای به ویژه گاز ای اخیر، انتشار گازهای گلخانههدر دهه

اکسیدکربن به شدت افزایش یافته است که دلیل این اتفاق را دی
توان در دستیابی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه می

زیستی های محیطو همچنین عدم آگاهی بیشتربه رشد اقتصادی 

انداردهای مناسب این کشورها و نیز عدم وجود قوانین و است
زیستی دانست. در این مطالعه به بررسی رابطه بین کیفیت محیط
زیستی، درآمدهای ناشی از توریسم، توسعه انسانی و محیط

توسعه مالی در شدت اثرگذاری رشد  تاثیرهمچنین مقایسه 
زیستی در دو حالت توسعه اقتصادی بر شاخص عملکرد محیط

توسعه مالی بر مبنای بازار سرمایه در مالی بر مبنای بازار پول و 
کشورهای منتخب در حال توسعه پرداخته شده است. در این 

عنوان یکی از زیستی بهراستا از شاخص عملکرد محیط
زیستی و همچنین از رویکرد پانل های محیطترین شاخصکامل

یافته ثابت و گشتاورهای تعمیم آثارهای زنپویا )تخمین
 شده است. استفاده سیستمی(

حضور شاخص توسعه مالی دهد که دست آمده نشان میه نتایج ب

مبتنی بر بازار پول در کنار متغیر رشد اقتصادی، شدت اثرگذاری 
را افزایش داده است. در زیست محیطرشد اقتصادی بر کیفیت 

حالی که حضور شاخص توسعه مالی مبتنی بر بازار سرمایه در 

تصادی، شدت اثرگذاری رشد اقتصادی بر کنار متغیر رشد اق
را کاهش داده است. متغیر توریسم نیز رابطه زیست محیطکیفیت 

دارد. عالمت هر یک از متغیرهای زیست محیطعکس با کیفیت 

توریسم و شاخص توسعه انسانی به ترتیب منفی و مثبت 
کاهش کیفیت  سببباشد؛ بدان معنا که متغیر توریسم می

شاخص توسعه انسانی منجر به بهبود عملکرد و زیست محیط

 شود.زیستی میمحیط
زیستی در کشور به ارتقاء کیفیت محیط برایهای سیاستی توصیه
 باشد:می زیرشرح 

 که توسعه مالی مبتنی بر بازار پول در افزایش  با توجه به این
نقش زیست محیطشدت اثرگذاری رشد اقتصادی بر کیفیت 

ها به این بخش کند، توجه بیشتر دولتمیمهمی را ایفا 

 .شودمیتوصیه 

 شود که در کشورهای در حال توسعه، پیشنهاد می
های تولیدکنندگان صنعتی به استفاده بیشتر از تکنولوژی

کنند، که آلودگی کمتری را ایجاد میزیست محیطدوستدار 
 تشویق و حمایت شوند.

 نسانی در کیفیت با توجه به نقش مثبت شاخص توسعه ا
با اتخاذ تصمیمات  هاشود که دولتزیستی، توصیه میمحیط

 سبباجرایی مناسب و موثر در استفاده از ثروت و درآمد کل 
 افزایش توسعه انسانی شوند.

  توریسم از طریق کمک در حفظ منابع طبیعی، به عنوان یک

شود. به تلقی میزیست محیطعامل بسیار مهم در حفاظت از 
تواند در حفاظت از این دلیل که درآمد حاصل از توریسم می

گذاری شود. این امر مستلزم آن است که سرمایهطبیعی منابع

 مسایلزیست، محیطتوریسم بر  اثراتهنگام تجزیه و تحلیل 
 در نظر گرفته شود. آن و مشکالت بالقوه درونی
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