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باشد که بیشترین تاثیر را بر آلودگی می39/0را نشان داده است که این میزان در بخش صنایع به میزان 
باشد.می18/0باشد و بخش تجارت و خانگی کمترین تاثیر بر آلودگی به میزان دارا می

,JEL:A1,I0يبندطبقه B4, Q1

مختلف.هاي تلفیقی، بهداشت و درمان، بخشهاىدادهزیست محیطی،هاي آالینده:هاي کلیديواژه
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مقدمه 
هاي اقتصادي با ورود به محیط زیست باعث تخریب هاي ناشی از فعالیتانواع آلودگی

هاي آبشوند. آلودگی هوا، آلودگی محیطی میهاي زیستگیاهان، جانوران و سیستم
ها و در سطحی و زیرزمینی، آلودگی خاك، افزایش نرخ بیماري و مرگ و میر انسان

مندي انسان از طبیعت، ناشی از مجموع کاهش کیفیت محیط زیست و کاهش بهره
هاي تولیدي به منظور رشد اقتصادي است. به همین دلیل بررسی رابطه میان فعالیت

ظر اقتصاددانان اهمیت بسیار زیادي داردرشد اقتصادي و کیفیت محیط زیست از ن
).1391(ارباب و همکاران، 

شود و توسعۀ ترین ارکان توسعۀ پایدار قلمداد میامروزه محیط زیست یکی از مهم
هاي اقتصادي و اجتماعی در گرو پایداري و کارکرد صحیح آن، معنی پیدا سایر بخش

میالدي و 90ویژه از اوایل دهه کند. به همین دلیل نیز طی سالهاي گذشته و بمی
در شهر ریودوژانیرو برزیل، 1992همزمان با برگزاري کنفرانس سران زمین در سال 

توجه جامعه جهانی بیش از پیش به موضوع حفاظت از محیط زیست معطوف شده 
المللی متعددي براي حفاظت اي و بینهاي منطقهاست. و به همین دلیل نیز تفاهم نامه

زیست در جامعه جهانی منعقد شد. تحوالت زیست محیطی در سطح بین از محیط
المللی از یک سو و گسترش فرآیندهاي تخریب محیط زیست در داخل کشور مانند 
بسیاري از کشورها از سوي دیگر موجب شده است تا موضوع حفاظت از محیط 

گیرد. روابط و گیران قرارزیست بیش از گذشته در کانون توجه سیاستگزاران و تصمیم
قوانین حاکم بین توسعۀ اقتصادي و تخریب محیط زیست، از مسائل مهم و بسیار 
پیچیده است. محیط زیست و منابع طبیعی، تأمین کننده بسیاري از نهادهاي تولید 

هاي هاي مطلوب (کاالي مصرفی)، خروجیباشند و فرآیند تولید، عالوه بر خروجیمی
حیط زیست) را نیز به همراه دارد. بنابراین، اگر تغییراتی در هاي مغیرمطلوب (آالینده

هاي فنون و فرآیند تولید صورت نگیرد، در آن صورت، ضرر حاصل از خروجی
نامطلوب، بیشتر از منافع تولیدات مطلوب خواهد بود. این مسأله در بعد کالن از 

گی مردم تحمیل هایی را بر زندآلودگی هوا هزینهاهمیت بیشتري برخوردار است.
وري، افزایش کند که از جملۀ آن به کاهش سالمتی و طول عمر افراد، کاهش بهرهمی
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، عدم استفادة کامل از منابع و امکانات اقتصادي ایجاد درمانیـ هاي بهداشتیهزینه
توان اشاره کرد. از این منظر، هاي دولت جهت کنترل آلودگی میشده، افزایش هزینه

رود. بر شمار میبه عنوان مانعی در مسیر توسعۀ اقتصادي کشورها به افزایش آلودگی
هاي این اساس الزم است عوامل مؤثر بر آن مورد شناسایی قرار گیرند و سیاست

در اکثر .)1392(مداح و همکاران، .مناسب جهت کاهش این پدیده اتّخاذ شود
شناسایی عوامل مؤثر بر براي 1نتسمحیطی کوزهاي تجربی از منحنی زیستپژوهش

بعیتاشود انتشار آلودگیآلودگی محیط زیست استفاده شده است که در آن فرض می
این سؤال مطرح است حال).1995، 2(گروسمن و کروگراستسرانهتولیدیادرآمداز

اقتصادهاي دنیا در کدام قسمت از منحنی کوزنتس قرار دارند و آیا الگوي اقتصاد که 
در پی یافتن پاسخی مطالعهاین باشند. در حال توسعه با این نظریه منطبق میکشورهاي 

ومدل درمتغیرهاي الزممناسب به این پرسش است. در این راستا پس از وارد کردن 
هاي بخشهاي مختلف بر مخارج بهداشت درمان (هزینهیمحیطاثر آن آلودگی زیست
مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار پانل دیتاالگويازاستفادهبابهداشت درمان) ایران

هاي طور که در قسمت مدل تجربی متغیرها (تکنولوژي، هزینههمچنین همان.گیردمی
تحقیق و توسعه و رشد جمعیت) بصورت مفصل اشاره شده است ارتباط بین این 

بهداشت و درمان بحث و بررسی شده است.هاي متغیرهاي و هزینه

ادبیات موضوع
ي مقدار ي سالمت، شناسایی عوامل تعیین کنندههاي اساسی حوزهاز چالشیکی

دهد. نتایج مطالعات سالمت اختصاص میهاي منابعی است که کشور براي مراقبت
اي در این زمینه همگی مؤید رابطه)2013(4)، آتیل آسیسی2007(3کریستا و همکاران

مدت است. به مت جامعه در بلندمستقیم و معنادار میان کیفیت محیط زیست و سال
مدت سالمت جامعه را با مخاطرة عبارت دیگر، گرچه تخریب محیط زیست در کوتاه

سازد، اما در بلندمدت، تهدیدي جدي براي سالمت جامعه محسوب چندانی روبرو نمی

1. EKC
2. Grossman, G. M. and A. G. Krueger
3. Cristea at all
4. Atil Acisi
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اند، هاي بیشتري به محیط زیست وارد آوردهتوجهی، آسیبشود. کشورهایی که با بیمی
توان اند. نهایتاً اینکه میهاي سنگین بهداشتی، جریمه شدهبلندمدت با پرداخت هزینهدر 

مدت هاي سالمت در کوتاههاي تعیین کنندة هزینهکیفیت محیط زیست را یکی از مؤلفه
). 2013، 1تیر و همکاران(ناثن پلیو بلندمدت دانست 

سالمتسطحواقتصاديرشدرابطه
جسمی،کاملآسایشاز، برخورداري2جهانبهداشتسازماناهدیدگازسالمتتعریف
).1388(باباخانی، باشد میعضونقصوبیماريفقط نداشتننهواجتماعیوروانی

چندیک مقولهجامعهدرسالمتموضوعکهگرددمیمالحظهاین تعریفبهتوجهبا
توانمیراکشوريگیرد. لذامیبررا دربشرزندگیابعادازوسیعیطیفکهاستبعدي

دخیل (موثر) در اینمختلفهايجنبهازکهنمودقلمداداز سالمتقبولیقابلسطحدر
برخوردار باشد.قبولیقابلوضعیتازموضوع

هاشاخصاي ازبایست مجموعهمینیزحوزهایندرکشورهامیانمقایسهنتیجه دردر
ازبرآینديهاآنمحاسبهدرکهبهره جستهاییشاخصازکهآنیانمود،لحاظرا

اجتماعی هايشاخصرفاهی،امورسالمت،وبیماريهايدر حوزهدیگرهايشاخص
.شدخواهدموضوع پرداختهاینبهادامهدرکهباشندشدهگرفتهنظردر...و

سطحازکهکشوريکهرسیدهبه اثباتموضوعایناقتصاديادبیاتدردیگرسوياز
سرمایهواندازپسسطحازناخواهخواهباشد،باالتري برخورداروريبهرهوتولید

درآمدوبه معنی تولیدبیشترگذاريسرمایهوبودخواهدبرخوردارنیزگذاري باالتري
درخوبیبهموضوعیابد. اینادامهتواند پیوستهمیچرخهاینوبودخواهدبیشترملی

ازباشد.مشهود میهستندبرخوردارباالییسرانهدرآمدازکهیافتهتوسعه کشورهاي
هايحوزهدرباالترکرد)هزینهخرید (وقدرتمعنیبهباالترسرانهدرآمددیگرسوي

کاالهايمصرفی،(خرید) کاالهايچونهاییحوزهتوان بهمیکهباشدمیمختلف
محیطی،مخارج زیستسالمتی،وبهداشتیخدماتتفریحی،ورفاهیبادوام، خدمات

سرانه) (یاملیدرآمدازکهاست کشوريبدیهینمود. لذااشاره...وفرهنگیامور

1. Nathan Pelletier at all.
2. World Health Organization (WHO)
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هزینهمصرفی،کاالهايبهمربوطمخارجکناردرکشوردر آناست،برخوردارباالتري
...ومحیطیخدمات زیستودرمانوبهداشتتفریحی،اموردرگرفتههاي صورت

رابطهکهداشتاظهارتوانمیباشد. لذاباالتر میوکشورها) بیشترسایربامقایسه(در
هرچه کشورهاکهمعنابدیناست.مستقیمايرابطهسالمتسطحاقتصادي ورشدمیان

وضعیتازکهداشتانتظارتوانباشند میداشتهقراراقتصاديرشدازباالتريسطوحدر
موردایندراستباشند. بدیهیبرخوردارسالمتهايشاخصخصوصدربهتري

بهداشتیهايآگاهیافزایشچونعواملیآن،عاممعنايبهاقتصاديرشدهمزمان با
اطالعاتفناوريهايقابلیتازبا استفادهمثال،...وبهداشتیخدماتکیفیتشهروندان،

(لی و باشندمیدخیلخاصصورتبهالکترونیکیهايدر زمینهوارتباطاتو
).2010، 1همکاران

بر اساس مبانی تئوریک و مشاهدات تجربی، اهمیت چالش مخارج بهداشتی در حوزه 
اقتصاد سالمت، به دلیل رابطه متقابل مخارج بهداشتی و رشد است که از دو جنبه 

ج گردد. در رویکرد تأثیرگذاري مستقیم، اگر مخارمستقیم و غیرمستقیم بررسی می
هاي انسانی تلقی گردد، در گذاري براي انباشت سرمایهبهداشتی به عنوان یک سرمایه

ي انسانی به عنوان موتور رشد اقتصادي، هر افزایش آن صورت با در نظر گرفتن سرمایه
ي انسانی، افزایش درآمد را در در مخارج بهداشتی از طریق بهبود در موجودي سرمایه

رد تأثیرگذاري غیرمستقیم، افزایش در مخارج بهداشتی منجر پی خواهد داشت. در رویک
را طول عمر و کاهش روزهاي کاري گردیده که نیروي کار وبه افزایش امید به زندگی

ي نیروي کار و تولید را فراهم خواهد آورد. دهد و موجبات افزایش عرضهاز دست می
وري باالتري است، انگیزه و بهرهتر داراي چنین با توجه به این که نیروي کار سالمهم

تواند بنابراین مخارج بهداشتی در صورتی که سالمت افراد جامعه را ارتقاء بخشد، می
منجر به افزایش تولید شود. در این میان برخی از اقتصاددانان نیز معتقدند که مخارج 

شود و فرصت هاي مصرفی محسوب میبهداشتی دولت به دلیل این که جزء هزینه
تواند تأثیر منفی بر رشد تولید داشته باشد. از سوي دهد، میگذاري را کاهش میسرمایه

دیگر، ارتقاي بهداشت در صورت ثبات سایر شرایط بدان معناست که منابع کمتري 

1. Li, Z. and S. Fang
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درآینده صرف مخارج درمانی خواهد شد. بنابراین، برخی منابع که در آینده باید صرف 
(سلمانی و د دیگري قابل استفاده خواهند بودمخارج درمانی شوند براي مقاص

در کشورهارسدمینظر). به1395؛ به نقل از اسالمبلوچی و همکاران 1388همکاران، 
توسعهمراحلنمودنبا طیهمزمانمحیطیزیستضایعاتکاهشدنبالبهراستااین

در آنچهکنند. امامیدنبالراپایدارتوسعهازمختلفیرویکردهايتعبیريبهوهستند
مالحظاترعایتخوردچشم میبهمشتركصورتبهتوسعهمختلفهايرویکرد
ايپارهافزایشآلودگیپیامداولینچراکه.استهاانواع آلودگیکاهشومحیطیزیست

نظربهکهچندهر.باشدها میانسانسالمتافتادنمخاطرهبهنتیجهدروهااز بیماري
اخیراکههواآلودگیها،آلودگیانواعمیاندارد. درمدتبلندماهیتیپدیدهاینرسدمی
پیچیدهمشکلیشده،تبدیلبزرگشهرهايزندگی درمعضالتاصلی ترینازیکیبه

هايچون بیماريمواردي.کندمیطلبراالمللیبینحتیوملیعزمیحل آنکهاست
تنشجامعه،افرادکاريوفکريکاهش بازدهکودکان،کم هوشیریوي،تنفسیمزمن
و اقتصاديسالمتبرآلودگینوعایناثراتازروحیوخستگی جسمیوعصبیهاي

در ایران نیز اثرات آلودگی .باشدمیجامعهدرمانیهايهزینهمتقابالٌوجامعهروانی
تنفسی، ي هامختلف بر عواملی مانند میزان مرگ و میر، افزایش بیماريهاي بخش

هاي اجتماعی و ... بیمارستانی، سایر هزینههاي خودکشی، افزایش ضریب اشغال تخت
گذارد که این امر اثرات منفی بر اقتصاد و سطح سالمت جامعه دارد.میتاثیر

آلودگی زیست محیطی (تحلیل منحنی کوزنتس)واقتصاديرشدرابطه
وارونه، به منحنی Uارتباط میان رشد اقتصادي و کیفیت زیست محیطی به صورت 

هاي اولیه رشد اقتصادي، زیست محیطی کوزنتس معروف است بدین شکل که در سال
یابد اما به مرور زمان و پس از رسیدن به مقدار تخریب زیست محیطی افزایش می

یابد. به عبارت دیگر در مراحل میسطح معینی از رشد، کیفیت زیست محیطی بهبود
(محمدي و همکاران، کند میباالي رشد، مقدار تخریب زیست محیطی کاهش پیدا

).1389؛ سحودي و همکاران، 1392
هاي مختلفی ارائه محققان در بررسی رابطه میان رشد اقتصادي و محیط زیست روش
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ي بر ابعاد گوناگون است که تأثیر رشد اقتصاد		1EKCها اند. یکی از این روشداده
برگردان Uکند. این روش مبتنی بر منحنی کیفیت محیط زیست را بررسی می

).1388؛ مهرآرا و همکاران، 1392(محمدي و همکاران، است 	2سکوزنت
) در مطالعه تجربی به توضیح چگونگی رابطه بین رشد اقتصادي 2010لی و همکاران (
پردازند. طبق این منحنی، محیطی، مبتنی بر منحنی سیمون کوزنتس میو آلودگی زیست

در یک کشور در حال توسعه در طول زمان به رشد اقتصاديگیرد کوزنتس نتیجه می
یابد و سطح معینی افزایش میکند بلکه درآمد تا طور یکسانی روند افزایشی را طی نمی

شود. با تعمیم روند منحنی کوزنتس به رابطه میان رشد سپس وارد روند کاهشی می
توان به دو مورد اصلی اشاره کرد: اول اینکه محیط محیطی میاقتصادي و کیفیت زیست

یافته، تقاضاي نیافته و کمتر توسعهزیست همانند یک کاال است. در اقتصادهاي توسعه
تر است. وقتی یک اقتصاد راي کاالهاي محسوس از تقاضا براي محیط زیست مهمب

رسد، آنگاه تقاضا براي محیط زیست با کیفیت یابد و به حد معینی میتوسعه می
یابد. مورد دوم تأثیر مقیاس اقتصاد و فناوري بر محیط زیست مطلوب هم افزایش می

شوند و از ابع طبیعی بیشتري مصرف میباشد. وقتی اقتصادي در حال رشد است، منمی
یابد. اما زمانی مقیاس اقتصاد به طرف دیگر تولید کربن و ضایعات هم افزایش می

تر جایگزین منابع مصرفی بخش هاي با فناوري پیشرفتهرسد، بخشآستانه مشخصی می
ت شوند. در این وضعیت انتشار آلودگی و ضایعات، کاهش یافته و به موازاصنعتی می
هاي مناسب هاي حمایت از سالمت محیط زیست و استفاده از تکنولوژيآن سیاست

شود. زمانی که یک کشور در تولید یک یا چند محیطی میسبب بهبود وضعیت زیست
کند، المللی، تخصص پیدا میکاال به دلیل شرایط خاص تجارت و تقسیم کار بین

ا را با کاالهایی مبادله کند که دیگر تواند کاالهاي مذکور را صادر نماید و آنهمی
کنند. در این حالت آن کشوري که اي کمتر و با کیفیت بهتري تولید میکشورها با هزینه

شود که این نیز به کند، بر درآمد ملی آن افزوده میدر تولید آن کاال برتري نسبی پیدا می
هد. محققان اثبات دنوبه خود سطح تولید، اشتغال و رشد اقتصادي را افزایش می

هاي اند رشد نامتوازن اقتصادي و عوامل مختلف مانند آزادسازي تجاري و سیاستکرده

1. Environment Kuznets Curve
2. Kuznets
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(محمدي و همکاران، شودمحیطی موجب ایجاد منحنی مانند منحنی کوزنتس میزیست
1392.(

بر اساس مبانی تئوریک و مشاهدات تجربی، اهمیت چالش مخارج بهداشتی در حوزه 
، به دلیل رابطه متقابل مخارج بهداشتی و رشد است که از دو جنبه اقتصاد سالمت

گردد. در رویکرد تأثیرگذاري مستقیم، اگر مخارج مستقیم و غیرمستقیم بررسی می
هاي انسانی تلقی گردد، در گذاري براي انباشت سرمایهبهداشتی به عنوان یک سرمایه

وان موتور رشد اقتصادي، هر افزایش ي انسانی به عنآن صورت با در نظر گرفتن سرمایه
ي انسانی، افزایش درآمد را در در مخارج بهداشتی از طریق بهبود در موجودي سرمایه

رویکرد تأثیرگذاري غیرمستقیم، افزایش در مخارج بهداشتی منجر پی خواهد داشت. در
ر به به افزایش امید به زندگی، طول عمر و کاهش روزهاي کاري گردیده که نیروي کا

ي نیروي دهد و موجبات افزایش عرضهخاطر بیماري خود یا بستگانش از دست می
تر داراي چنین با توجه به این که نیروي کار سالمکار و تولید را فراهم خواهد آورد. هم

وري باالتري است، بنابراین مخارج بهداشتی در صورتی که سالمت افراد انگیزه و بهره
تواند منجر به افزایش تولید شود. در این میان برخی از ، میجامعه را ارتقاء بخشد

هاي اقتصاددانان نیز معتقدند که مخارج بهداشتی دولت به دلیل این که جزء هزینه
تواند تأثیر دهد، میگذاري را کاهش میشود و فرصت سرمایهمصرفی محسوب می

شت در صورت ثبات سایر منفی بر رشد تولید داشته باشد. از سوي دیگر، ارتقاي بهدا
شرایط بدان معناست که منابع کمتري درآینده صرف مخارج درمانی خواهد شد. 
بنابراین، برخی منابع که در آینده باید صرف مخارج درمانی شوند براي مقاصد دیگري 

).1395(اسالمبلوچی، قابل استفاده خواهند بود

بررسی مطالعات پیشین
اي به بررسی ارتباط بین آلودگی هوا و بیماران در مطالعه)2015(1فرانکلین و همکاران

ها دریافتند که قرار گرفتن پرداختند. آنشود هاي که بر بیماران تحمیل میو هزینهقلبی 
عروقی و گسترش حوادث حاد قلبی ـهاي قلبیدر معرض آلودگی هوا بر بیماري

1. Franklin, Barry
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. بر این اساس، دنبال دارده را بهو مخارج باالي براي این افراد و جامعتاثیرگذار است
عروقی، شامل افراد مسن، -به افراد مبتال به بیماري شناخته شده یا مشکوك قلبی

شود که بیماران دیابتی، زنان باردار و کسانی که مبتال به بیماري ریوي هستند توصیه می
است، اوقات فراغت خود در فضاي باز را زمانی که آلودگی هوا باال هاي فعالیت

وري و د. که این امر در بلندمدت اثر منفی بر رشد اقتصاد و کاهش بهرهمحدود نماین
راندمان نیروي کارآمد جامعه خواهد شد.

رشد اقتصادي و تأثیر آن بر محیط «با عنوان ايمطالعهر ) د2013(1آتیل آسیسی
کشور اعم از کشورهاي با درآمد پایین، متوسط و باال را بین 213هاي داده» زیست

نتایج حکایت از وجود رابطه مثبت میان درآمد بررسی نموند.2008تا 1970هاي سال
د متوسط از سرانه و فشار سرانه بر طبیعت دارد و این تأثیر در کشورهاي با درآم

درآمد و با درآمد زیاد شدیدتر است. همچنین استفاده از متغیرهاي کمکی کشورهاي کم
داد. این محققان به تأثیر متنوع نهادي و ساختاري، وجود این تأثیر مثبت را نشان می

منفی افزایش تجارت بر محیط زیست پی بردند و ناپایداري رشد اقتصادي به خصوص 
) در 2014(2برونکریف و هولگیت.مد متوسط را تأیید کردنددر کشورهاي با درآ

به بررسی اثرات سوء استفاده "آلودگی هوا و سالمت"مطالعه اي تحت عنوان 
هاي هوا بر سالمت پرداختند. آنها دریافتند که قرار گرفتن در معرض آالیندههاي آالینده

ـه دلیل بیماریهاي قلبی هوا سبب افزایش مرگ و میر و بستري شدن در بیمارستان ب
با توجه به مصرف ،)2012(3در مطالعه دیگري هري و سلیمشود. عروقی و تنفسی می

زیاد و رشد تقاضاي روز افزون ذغال سنگ در چین و به منظور یافتن تأثیرات اقتصادي 
مدت و بلندمدت بین مصرف ذغال سنگ و درآمد ملی و آلودگی هواي آن, روابط کوتاه

ي عرضه و تقاضا بررسی نمودند. بدین منظور آنها از ک الگوي دو طرفهرا در ی
، نتایج نشانجمعی بهره بردنداقتصاد سنجی تصحیح خطاي برداري و همهاي مدل
در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه دو طرفه مستقیم بین مصرف ذغال سنگ دهدمی

باشد. همچنین نتیجه گردید در و انتشار دي اکسید کربن و انتشار آلودگی برقرار می

1. Atil Asici
2. Brunekreef.
3. Harry&Salim
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طرف عرضه رابطه غیر مستقیم از مصرف ذغال سنگ به تولید ناخالص داخلی وجود 
که در طرف تقاضا عکس این ارتباط نتیجه شده است.دارد در حالی

) تاثیر رشد اقتصادي، مصرف انرژي بر آلودگی محیط زیست را 2011(1جلیل و فریدان
اند. نتایج بررسی کرده1953-2006چین طی دوره درARDLبا استفاده از روش 

-حاکی از منفی بودن ضریب توسعه مالی در چین نه تنها نقشی در افزایش انتشار دي

مدت انتشار گردد. هم چنین در بلنداکسید کربن ندارد بلکه باعث کاهش آلودگی می
ري توضیح اکسید کربن عمدتا توسط درآمد ملی، مصرف انرژي و آزاد سازي تجادي

شود.داده می
اقتصاد در حال گذار، نقش مهم 24) در مطالعه خود براي 2010(2تامازیان و رآو

کنند دهند، و بیان میتوسعه مالی در بهبود کارآیی محیط زیست را مورد مطالعه قرار می
تواند براي محیط که اگر آزاد سازي مالی در چارچوب نهادي مستحکمی قرار نگیرد می

براي کشورهاي مورد EKCزیست مخرب باشد. همچنین طبق نتایج مطالعه، فرضیه 
نظر برقرار است.

بررسی میزان تأثیرگذاري آلودگی هوا (به عنوان ) به 1395(اسالمبلوچی و همکاران
در گروه کشورهاي شاخص نشان دهنده کیفیت محیط زیست) بر اقتصاد سالمت

سط و کشورهاي داراي بیشترین آلودگی هوا، با استفاده از روش منتخب درآمد متو
گروهدرثابتاثراتها به روش . نتایج حاصل از برآورد مدلپرداختندهاي تابلویی داده

تأثیرهواآلودگیکهدهدمینشان،2000-2012زمانیدورهدرمنتخبکشورهاي
.ه داردسالمت در کشورهاي در حال توسعبرمعناداريومثبت

اي با استفاده از روش همجمعی ) در مطالعه1389همچنین صادقی و فشاري (
-اکسیدهاي انتشار ديیا در نظر گرفتن شاخص1350-1386جوهانسون و جوسلیوس 

قابل کشت براي کیفیت محیط زیست به این نتیجه رسیدند که عالوه هاي کربن و زمین
هاي کیفیت محیط زیست، متغیرهاي شاخصبر وجود تعادل بلندمدت بین صادرات و 

هاي کیفیت صادرات و سرمایه گذاري مستقیم خارجی تاثیر منفی معناداري بر شاخص
محیط زیست دارند.

1. Jalil and Feridun
2.Tamazian at all.
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به بررسی رابطه بین مصرف انرژي، رشد ايمطالعه)، در 1389(بهبودي و همکاران
محیط زیست در ایران اکسیدکربن به عنوان معیاري براي آلودگی اقتصادي و انتشار دي

1346-1383هاي هاي سري زمانی براي سالپرداختند. آنها براي این منظور از داده
استفاده کردند و از مدل تصحیح خطا برداري بهره بردند. نتایج حاصل از این مطالعه 
نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین متغیرهاي مستقل مانند مصرف انرژي، رشد 

فطرس و نسرین ي تجاري، جمعیت و انتشار دي اکسیدکربن است.اقتصادي، آزاد ساز
ي آلودگی هوا، آلودگی آب، مصرف بررسی رابطه«اي با عنوان )، در مقاله1389دوست (

رابطه علیت بین متغیرها را با استفاده از روش تودا و » انرژي و رشد اقتصادي در ایران
یک طرفه از نشر دي اکسید کربن به سه رابطه علیبررسی کردند. آنها نتیجه یاماتو

درآمد سرانه، از نشر دي اکسید کربن به سرانه مصرف انرژي و از سرانه مصرف انرژي 
به آلودگی آب وجود دارد.

) در مطالعه خود رابطه علیت گرنجري بین مصرف انرژي، 1388(شرزه اي و حقانی
نیروي کار و سرمایه مورد اکسید کربن را با افزودن متغیر درآمد ملی و انتشار دي

اند. نتایج آنها حاکی از وجود رابطه علی یک طرفه اي از درآمد ملی به بررسی قرار داده
اکسید کربن است، اما علیت میان مصرف انرژي و نیز از مصرف انرژي به انتشار دي

.گیرداکسید کربن مورد تایید قرار نمیدرآمد ملی و انتشار دي

مدل تجربی پژوهش
ر این پژوهش به منظور بررسی عوامل تاثیرگذار آلودگی هوا ناشی از بخشهاي عمده د

بعنوان شاخص تجاري و خانگی، کشاورزي و حمل و نقل)صنعت،اقتصاد ایران (
آلودگی بر مخارج بهداشت و درمان و پی بردن به درجه اهمیت هر یک از عوامل از 

) به شرح 2015(2رانکلین و همکاران) و ف1995(1مدل پیشنهادي گروسمن و همکاران
=نماییم.ذیل استفاده می + + + + & + + +

LFGو دي دي اکسیدنیتروژندي اکسیدکربن،آالیندهگازهايانتشارلگاریتم: میزان

1. Gerosman at all.
2. Franklin, Barry
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اي، هوایی، خانگی و تجاري، صنعت، حمل و نقل (جادههاي براي بخشاکسیدگوگرد
دریایی، ریلی) و کشاورزي به میلیارد ریال.

LFUهاي در بخشهاي فسیلی در انتشار گازهاي گلخانههاي : لگاریتم سهم سوخت
مختلف به میلیارد ریال. 

LIT1تکنولوژي: لگاریتم شاخص.
LR&Dتحقیق و توسعه.هاي : لگاریتم هزینه

LNPصنعت، تجاري و خانگی، هاي مختلف بخشهاي : آمار جمعیت شاغلین در بخش
کشاورزي و حمل و نقل.

LHS : به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده استدرمان کشورمخارج بهداشت و .
این شاخص سهم کل هزینه بهداشت و درمان از تولید ناخالص داخلی کشور شامل 

هاي دارویی، هزینه مراجعات بیماران هاي بهداشتی اولیه، هزینه(هزینه تخت روز، هزینه
باشد.میها)تنفسی و آسم، و سایر هزینه

برآورد شده Eviews,9در ادامه مدل مورد نظر با استفاده از تکنیک پانل دیتا و نرم افزار 
.اسـت

روش تحقیق
لیمرFترکیبیهاي آزمون تشخیص مدل اثرات ثابت از مدل داد

شود. لیمر استفاده میFاغلب براي انتخاب بین مدل پولینگ . اثرات ثابت از آزمون 

ظرفیت برایجاددررایکسانینقشعاملچهارهرکهکنندمیفرض"کوکووآرکو"تکنولوژیکیظرفیتبه منظور محاسبه.1
=تکنولوژي کلشاخصبنابراین،کنند،میایفاکشورهرتکنولوژي(Arco)وآیدمیدستبهشاخصهریکسانوزناساس 

است. شاخص هر گروه4/1ضریب ثابتی است که مقدار آن وبودهکشورهربرايتکنولوژيظرفیتچهارعاملبیانگرliکه
نظرظرفیت درشاخصازبعدهرمحاسبهمنظوربهاساسیشاخصزیرهشتکلدروشدهمحاسبهیکسانمراحلبه وسیله

ایجادتکنولوژیکی ظرفیتArcoمحاسبه میزانبرايعلمیمقاالتوثبت شدهاختراعاتمیزانشاخصدو.استشدهگرفته
میزان زیربنايمحاسبهبرايالکتریسیتهمصرفمقدارواینترنتکاربردونفوذشاخصدوکشور،هردرتکنولوژيخلقو

دستمنظور بهبهسوادنرخومدرسهسالهايمیانگینمهندسی،مهارتهايثبتشاخصسهکشور،هردرموجودتکنولوژي
عنوانخارجی بهمستقیمسرمایه گذاريوروديمقدارشاخصتنهانهایتاًوانسانیمهارتهايتوسعهدرپیشرفتمقدارآوردن

.گرفته اندقراراستفادهموردتکنولوژيوارداتمیزانمحاسبهبرايکشورهرداخلیناخالصتولیدازدرصدي



1397بهار و تابستان ، 2، شماره دومو منابع طبیعی، سال ستیزطیفصلنامه اقتصاد محدو72

=ساختار فرضیه این آزمون عبارتند از:  هستند برابر مقاطع مکانها تمام در مبدا از عرض 1پارامترهاي = نیستند برابر مقاطع مکانها تمام در مبدا از عرض پارامترهاي
) حاصل از تخمین مدل RRSSاستفاده از مجموع مربعات پسماند مقید (آزمون با آماره

) حاصل از برآورد رگرسیون URSSو مجموع مربعات پسماند غیر مقید (OLSترکیبی 
درون گروهی به صورت ذیل معرفی شده است.

)1(, ( )F = ( ) ( )⁄( )⁄
یا ترکیبی) در Pollingیکسان بودن عرض از مبداها (روش فرضیه Fدر آزمون 

هاي پانلی پذیرفته میشود. روش دادبرابر فرضیه مخالف 
آزمون هاسمن

آماره این آزمون که براي تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوتهاي مقطعی به صورت 
ا تعداد متغیرهاي دو با درجه آزادي برابر بـ زیر محاسبه میشود که داراي توزیع کاي 

) است. kمستقل (
)2(W=x2=[b- ^]
)3(cvar [b- ^] = var [b]  var[ b  ^]

صفر بودن آزمون هاسمن، برابري برآوردکننده هر دو روش حداقل مربعات تعمیم یافته 
و متغیر مجازي است یعنی داریم:

)4(= ^ =1 = ^ ≠
شود رد میجدول باشد فرضیه چنانچه آماره آزمون محاسبه شده بزرگتر از 

شود از روش تصادفی براي دریافت پس برابري برآوردهاي این روش رد و توصیه می
).1392در واحدهاي مقطعی استفاده شود (عباسی، 

ي اول متغیرها در جدولوقفهنتایج حاصل از آزمون ریشه واحد براي مقادیر سطح و 
) آورده شده است.1(
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جمعی و بررسی مانایی متغیرهاهمآزمون نتایج .1جدول
آزمون

متغیر
ADF-FisherPP-Fisher

StatisticProbStatisticProb

L(FU)23.13230.00125.3240.032
L(FG)17.123*0.01232.0980.023
L(HS)27.130.02332.870.000
dL(IT)49.320.000049.350.0000
L(NP)12.430.05418.340.000

L(R&D)12.530.05418.340.013

دهد. * بیانگر معناداري در تفاضل گیري مرتبه اول را نشان میd :مأخذ: خروجی نرم افزار ایویوز. 
درصد است.10سطح 

ـ دیکی فولر و فیلیپسهاي شواهد ناشی از انجام آزمونطبق نتایج حاصل از جداول فوق، 
ي واحد در مقادیر جاري متغیرها دارد. پرون عمدتاً داللت بر تأیید فرض صفر وجود ریشه

موردهايدادهپایدارينتیجهدر. شودمیردواحدریشهوجودبرمبنیصفرفرضیهبنابراین
.گیرندمیقرارتأییدموردمدلبرآوردازقبلمقالهدر ایناستفاده

آزمون چاو نتایج .2جدول
آزمون اثراتآمارهدرجه آزاديP-valueنتیجه آزمون

دوره41.45F)4و12()0.00(ترکیبیهاي مدل داده
اسکوئر دورهکاي432.101)0.00(

.خروجی نرم افزار ایویوزمأخذ: 

است در نتیجه 05/0کمتر از p-valueدهد، مقدار ) نشان می2نتایج آزمون چاو (جدول 
توان نتیجه گرفت که ناهمگنی فردي (اثرات فردي شود، بنابراین میرد میH0فرض 

براي برآورد مدل 1هاي ترکیبیغیر قابل مشاهده) وجود دارد و باید از روش داده
مقابل مدل اثر تصادفی در کرد. در نتیجه براي تعیین استفاده از مدل اثر ثابت در استفاده 

.شودانجام می2مرحله بعد آزمون هاسمن

1. Panel data
2. Hausman test
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دیتاي برآورد شده، آزمون هاسمن وجود مدل ـ حاصل از مدل پانل هاي مطابق یافته
تر بودن مقدار آماره آزمون از آماره جدول، دلیل کند؛ زیرا بزرگاثرات ثابت را تأیید می

باشد.فی میبر رد فرضیه صفر مبنی بر وجود مدل تصاد
آزمون هاسمن نتایج.3جدول 

آزمون هاسمن
P-valueآمارهدرجه آزاديTest summary

)0.00(442.05Cross-section random

خروجی نرم افزار ایویوزمأخذ: 

برآورد مدل و نتایج آن
تخمین در ادامه با توجه به مشخص شده مدل اثرات ثابت در مرحله قبل در این مرحله 

.) آورده شده است4(مدل بلندمدت در جدول
مخارج بهداشت درماننتایج مدل اثرات ثابت.4جدول

TP-Valueآمارهضریبمتغیر

C32/202/200/0
L(FU)018/0032/300/0
L(FG)056/063/500/0

L(R&D)12/0 -65/4 -045/0
L(IT)950/0-21/5 -00/0
I(NP)015/036/600/0

R2 bar=0/835 D-W=2/01 Prob (F- statistic)=12/01 (0/00)

ضرایب بخشهاي 
39/0صنعت

18/0تجارت و خانگی
23/0کشاورزي

25/0حمل و نقل(جاده اي، هوایی، دریایی و ریلی)

برابر Fدهد که مقدار آماره ) نشان می4بدست آمده از مدل اثرات ثابت (جدولنتایج
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توان گفت که فرض صفر بودن درصد می95است، بنابراین با ضریب اطمینان 01/12
دار است. ضریب تعیین شود و در نتیجه مدل معنیها رد میهمزمان ضریب تمامی متغیر

درصد متغیر وابسته را متغیرهاي مستقل توضیح 83است یعنی 83/0تصحیح شده مدل 
باشد). با توجه به نتایج دهندگی باالیی برخوردار میدهند (مدل از قدرت توضیح می
دست آمده از برآورد مدل، مقادیر ضرایب متغیرهاي توضیحی به صورت زیربه

باشند.می

گیري خالصه و نتیجه
-و دياکسیدنیتروژندياکسیدکربن،ديآالیندهگازهايانتشارلگاریتممقدار ضریب 

اي، هوایی، نقل (جادهوخانگی، صنعت، حملتجاري و هايبراي بخشاکسیدگوگرد
- درصد معنی95است و در سطح اطمینان 012/0برابر با دریایی و ریلی) و کشاورزي 

هاي اي در بخشفسیلی در انتشار گازهاي گلخانههاي لگاریتم سهم سوختدار هست. 
یک دار هست. و به ازاءمعنی05/0است و در سطح خطاي 056/0برابر با مختلف

دهد.میصدم درصد متغیر وابسته را تغییر056/0درصد تغییر در متغیر توضیحی 
دار هست % معنی5است و در سطح خطاي -12/0برابر با تحقیق و توسعههاي هزینه

درصد مخارج بهداشت درمان را 12/0و به ازاء یک درصد تغییر در متغیر توضیحی 
است و 015/0هاي مختلف برابر با شاغلین در بخشدهد. لگاریتم جمعیت افزایش می

هاي دار هست. و به ازاء یک واحد تغییر در متغیر شاغلینمعنی10/0در سطح خطاي 
-دهد. البته میزان تاثیردرصد مخارج بهداشتی را افزایش می015/0مختلف به میزان 

این خاطرباشد و این امر بهمیمختلف خیلی ناچیزهاي گذاري جمعیت در بخش
که منتشر هاي باشد که با افزایش آمار شاغلین میزان استفاده از سوخت ها و انرژيمی

باشند نیز افزایش یافته و از سوي دیگر افزایش تعداد افراد آموزش کننده آلودگی می
کرده در بلندمدت باعث کاهش آلودگی و در نهایت این متغیر باعث دیده و تحصیل

ار ناچیزي ولی مثبت بر مخارج بهداشتی داشته باشد.شده است تاثیر بسی
دار هست. % معنی5است و در سطح خطاي -95/0برابر با تکنولوژيلگاریتم شاخص

درصد مخارج بهداشت درمان را 95/0و به ازاء یک درصد تغییر در متغیر توضیحی 
دید که باعث مدرن و جهاي دهد. یعنی با افزایش و استفاده از تکنولوژيافزایش می
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در1گذارد.میشوند تاثیر مثبت و معناداري بر مخارج بهداشت درمانکاهش آلودگی می
آلودگیکاهش دهندهمتغیریکعنوانبهاستفادهموردتکنولوژيشاخصمطالعهاین

زیست کیفیتبهبودبهتکنولوژيسطحارتقايکهمعنیبدینشده است،شناخته
گذارد. اول اینکه تکنولوژي از دو طریق بر میزان آلودگی اثر میشود. میمنجرمحیطی

هاي جدید، توابع تولید احتیاج کمتري به کاالي با بهبود تکنولوژي و استفاده از فناوري
زیست محیطی خواهند داشت و یا اینکه به عنوان کاالي مکمل تولید میزان کمتري 

همراه با تخریب کمتر محیط زیست آلودگی تولید خواهد شد که به معنی تولید کاال
تواند در صنایع کاهش آلودگی نیز رخ دهد و است. دوم آنکه با بهبود تکنولوژي می

هاي کمتري نسبت به باعث شود که این صنایع به نحو کاراتري عمل کرده و با هزینه
گی رفع آلودگی اقدام کنند که نتیجه هر دو اثر بهبود تکنولوژي، کاهش شدت نشر آلود

است.
هاي این مطالعه نشان داده است که آلودگی در بخش صنعت که عامل نتایج تخمین

باشد بیشترین تاثیر را متغیر مخارج بهداشت و درمان داشته اصلی آلودگی صنعتی می
باشد. دلیل این امر بدلیل وجود درصد می39است. ضریب تاثیرگذاري این بخش 

هاي حمل و نقل باشند. همچنین بخشن و بروز میصنایع بزرگ و فاقد تکنولوژي مدر
باشد.میدرصد25باشد که این ضریب برابر با میدر ردیف دوم

نتایج این مطالعه بیانگر آن است که با افزایش صنایع (حجم سرمایه گذاري) میزان 
آلودگی نیز افزایش یافته است. این بدین معنا است که فرضیه زیست محیطی کوزنتس 

دهند که کیفیت زیست محیطی، به باشد. نتایج نشان میاقتصاد ایران صادق میبراي 
باشد. به بیان دیگر اقتصاد دلیل پایین بودن سطح درآمد، هنوز یک کاالي ضروري می

ایران پیش از آنکه نگران آلودگی زیست محیطی و اثرات منفی آن باشد بیشتر نگران 
باشد.افزایش درآمد و رشد صنایع می

باشد با توجه به نتایج این مطالعه میاي که باید به آن پرداخته شود ایننکنه قابل توجه

فرآیندهاي تکنولوژیکازناشیآلودگیکه"لولهانتهاي"کنترلیتکنولوژيمیگیرد: توسطصورتطریقدوبهآلودگیکاهش.1
گونهبهدر منبعفرآوردهمجددساختوطراحییا"منبعدرآلودگیازکاستن"طریقازودهد،کاهش میرامعینخامموادو

موجودهاي زیست محیطیسیاستکند. به طور کلیتولیدضایعاتاستممکنکهباشدکمتريانرژيوموادحاويکهاي
).1389استوارند (پژویان، "لولهانتهاي"کنترلتکنولوژيمبنايبر
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توان گفت اقتصاد ایران در مرحله اول منحنی کوزنتس قرار دارد. در مرحله ابتداي می
بار باشد و در این مرحله آثار بد و زیانرشد اقتصادي تخریب محیط زیست زیاد می

گذارد. طور معکوس اثرات منفی بر تولید ناخالص داخلی میعوامل زیست محیطی به
رسد و سپس در مراحل باالي رشد، اي در حداکثر خود میتا اینکه این موضوع به نقطه

یابد و خود این امر اثر مثبتی بر تولید ناخالص و ارزش کیفیت محیط زیست بهبود می
ذارد. همچنین، شدت نشر گاقتصادي و مخارج بهداشت درمان میهاي افزوده بخش

آلودگی میتواند تحت تاثیر اقدامات سیاسی یعنی قوانین و الزامات زیست محیطی که 
شود، قرار گیرد. در سطوح پایین فعالیت اقتصادي، قوانین توسط دولت ها اعمال می
کارا بوده و اثر کمی روي کاهش آلودگی دارند، چرا که براي مبارزه با آلودگی تقریبا غیر

باشیم. در سطوح نظیم یک سیستم قانونمند جهت کاهش آلودگی نیازمند هزینه میت
آمدي تمایل پرداخت هزینه کاهش آلودگی کمتر از مقدار تعیین شده است. در پایین در

، تنظیم یک سیستم قانونمند کاهش آلودگی ارزشی ندارد و با نبود چنین این حالت
. اما در سطوح یابدرشد اقتصادي افزایش میسیستمی نیز آلودگی به یقین همراه با

، شدت نشر آلودگی باالي درآمدي و پس از رسیدن به اقتصاد به یک آستانه درآمدي
هاي مبارزه با آلودگی به اجرا درآمده یابد و در مرحله کاهش آلودگی سیاستکاهش می

ادي و افزایش درآمد رود همراه با رشد اقتص، انتظار میو یا تشدید شده است. بنابراین
، شدت انتشار آلودگی به علت وضع و اجراي قوانین زیست محیطی کاهش یابد.ها
هايزیرساختبهتوجهمهمتحقق اینهايزمینهترینمهمازیکیرسدمینظربه

شودمیباعثباشد. چرا کهمیآنمختلفو کاربردهايارتباطاتواطالعاتفناوري
سطححیثاز اینوباشدهمراهکمتريمحیطیزیستتخریببااقتصاديفرایند رشد

اطالعاتفناورياساساًکهاینضمن.منفی) کمتر متاثر گرددصورت(بهجوامعسالمت
بر معناداريتاثیرتواندمی…والکترونیکیسالمتچونقالب مباحثیدرارتباطاتو

ویابدمیمصداقایران نیزمورددراستداللاین.گذاردبه جايجامعهسالمتسطح
.گیردقرارسیاستگذاريمبنايتواندمی

محیطباسازگاروپاكهايتکنولوژيجایگزینیهايزمینهتوسعه،وتحقیقطرفیاز
جریانونمایند،فراهمهزینهکمترینباآالیندهومخربهايرا با تکنولوژيزیست
پیدرراآنمحیطیزیستکارآییافزایشکنند کهمدیریتايگونهبهراگذاريسرمایه
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آنازمعینیسطحمصرفکهشودمدیریتايگونهبهبایدانرژيمصرف.باشدداشته
مورددرویژهبهمسئلهاینباشد.در پی داشتهرامحیطیزیستکارآییبیشترین

کهنحويبه.کندمیپیدابیشترياهمیتدارندانرژيبهوابستهاقتصادکهکشورهایی
کلیطوربه.شودبرقراراقتصاديرشدوانرژيعرضهمیانبیشتريهماهنگیباید

انرژيمصرفازناشیآلودگیکنترلوانرژيمحیطیزیستافزایش کارآییجهت
درآنکهگیرند. نخستپیشدرراايگانهدوسیاستبایدتوسعهدر حالکشورهاي

زیست محیطیکارآییموجباتهاساختزیردرگذاريسرمایهباانرژي،عرضهبخش
هايسیاستانرژي،تقاضايبخشدرو دیگر آنکه.آورندفراهمراشدهعرضهانرژي
تولیددرنوینهايروشوهاشیوهکارگیريبهباوگرفتهپیشرا درانرژيکنندهذخیره

این.آورندعملبهممانعتحد ممکنتاآناتالفوانرژيضروريغیرمصرفاز
وطریق کاهشازآلودگیانتشارکاهشجهتموثريراهکهرسدمینظربهسیاست

.باشدکشورهاایندرانرژيذخایرحفظنیزوتقاضاکنترل

مختلفی براي بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش آلودگی در هاي در طول زمان طرح
وجود ساختار نهادي قوي جهت ایران به خصوص در کالن شهرها اجرا شده است. 

دنبال خواهد داشت. متعدد، اجراي موفق این طرح ها را بههاي ها و برنامهسیاست
گزاران، جامعه دانشگاهی، بنابراین تالش براي افزایش مشارکت شهروندان، سیاست

نهادي جهت افزایش همکاري و هم مردمهاي صاحبان صنایع و نمایندگان سازمان
تخصصی و همایش ها ضروري است. این امر هاي برگزاري کارگاهفکري از طریق

هاي کنترل آلودگی جهت آگاهی جمعیت و مشارکت فعال افراد، براي پذیرش سیاست
الزم و ضروري است. همچنین با توجه به اینکه رشد اقتصادي باعث ایجاد آلودگی 

ها اي کاهش آالیندهباشد. بنابراین سیاستهشود و از طرفی کاهش رشد منطقی نمیمی
باید ضمن تشویق رشد و توسعه اقتصادي، هزینه اولیه و کارآیی سرمایه گذاري را در 

نظر بگیرد.
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Abstract
The process of economy development and economy policies cause
environmental challenges as the major concern of policy makers in recent
decades. Therefore, the investigation of the impact of government economy
policies on environment would be necessary and important. The aim of this
study is to assess the impact of environmental pollutants (air pollutants) on
hygiene expenditures in Iran. The specified pattern of Grossman et. al. and
Franklin et al was applied as the model for this study and in order to analysis
the data “Panel Data” method is used employing “Eviews 9” software. The
result of Dickey-Fuller unit root and Fisher test revealed the integration
between variables. The result of Hausman test verified the fixed effects
model to estimate long-term relationship. The measure of impact of
industrial pollutant’s diffusion (carbon dioxide, nitrogen dioxide, and sulfur
dioxide) is equal to 0.012 and has direct relationship with health expenditure.
The share of fossils fuels in greenhouse gases ‘emission in different sectors
was equal to 0.056 and had a positive effect, and the R&D costs’ logarithm
was equal to –0.12 that it can be possible to find a way to reduce the
pollution by increasing research and development’s budget and also the
damaging effect of industrial and commercial pollution could be
significantly reduced by transferring technology and new innovations.
Additionally, the intercept of the model revealed the amount of negative
effect related to the different industrial sector individually which the
industrial sector with 0.39 obtained the highest score while business and
household sectors had the least impact on the infection’s rate.

Keywords: Environmental Pollutants, Integrated Data, Healthcare, Different
Parts.
JEL Classification:Q1,B4,I0,A1

 Assistant Professor of Economics, Islamic Azad University, (Ahvaz branch), Iran. (Corresponding
Author). Email:dr.ghobadi@gmail.com
 Master of Science (Economics), Economics, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran -
Visiting Moderator of Payame Noor University of Ahwaz.
Received: 24/9/2016 Accepted: 6/3/2017


	3.pdf (p.1-22)
	31.pdf (p.23)

