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چکیده
منظور از آلودگی آب ،آلودگی شیمیایی ،بیولوژیکی ،میکروبی و آلوودگی بوا موواد زایود آب دریاچو ها ،رودخانو ها ،اقیانوسهوا و آبهوای
زیرزمینی است .آالیندههای خاصی ک سبب آلودگی آب میشوند شامل طیف وسیعی از مواد شیمیایی ،بیماری زاهوا و تغییورات حسوی و
فیزیکی از قبیل افزایش دما و تغییر رنگ هستند .آلودگی آب چ ب صورت بیولوژیکی یعنی وجود میکروب های بیماری زا و چ ب صورت
آلودگی شیمیایی یعنی وجود مواد شیمیایی آالینده سبب بیماری ها و اختالالت متعددی در سالمتی فرد و جامع می شود .در این راسوتا
هدف اصلی این مقال بررسی میزان تاثیر گذاری آلودگی آب بر نرخ مرگ و میر و مخارج بهداشتی ب عنووان شواخه هوای ن وان دهنوده
اقتصاد سالمت در گروه ک ورهای منتخب اروپایی می باشد .تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی ،علّی و از نظر شیوه پورداختن بو مسو ل
استنباطی است .نتایج حاصل از برآورد مدل ها ب روش اثرات ثابت درگروه ک ورهای منتخب اروپایی ن ان موی دهود آلوودگی آب تو ثیر
مثبت و معناداری بر نرخ مرگ و میر و مخارج بهداشتی ب عنوان شاخه های ن ان دهنده اقتصاد سوالمت در گوروه ک وورهای منتخوب
دارد .محدود بودن منابع آب و آلودگی آن زنگ خطری برای کمبود آب سالم در آینده محسوب می شوود و بورای مقابلو بوا ایون بحوران،
مدیریت مصرف آب بهترین گزین می باشد.
کلمات کلیدي :آلودگی آب ،اقتصاد سالمت ،پانل دیتا.

 -1استادیار ،گروه اقتصاد ،واحد فیروزکوه ،دان گاه آزاد اسالمی ،فیروزکوه ،ایران(* .مسوول مکاتبات)
 -2کارشناس ارشد اقتصاد ،گروه اقتصاد ،واحد فیروزکوه ،دان گاه آزاد اسالمی ،فیروزکوه ،ایران.
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مقدمه
اقتصاد محیط زیسوت شواخ ای از علوم اقتصواد اسوت کو در

بوده و نقش تعیین کننده ای در زندگی دارد .روند رو بو رشود

راستای تفکر توسع پایدار شکل گرفت است .در ایون راسوتا از

جمعیت و نیاز ب آب برای تامین غذای ب ور اهمیوت آن را بو

مباحث اصلی اقتصاد محویط زیسوت ،مسوال آلوودگی محویط-

عنوان یک عامل حیاتی افزایش داده است .از این رو هدف اصلی

زیست است ک بخش اعظمی از آن بو آلوودگی آب اختصوا

این مقال بررسوی میوزان تاثیرگوذاری آلوودگی آب بور اقتصواد

دارد .از آن جا ک اقتصاد یک سیستم باز است ،س فرایند اصلی

سووالمت در گووروه ک ووورهای منتخووب اروپووایی دردوره زمووانی

آن ( استخراج ،فرآیند سازی یا تولید و مصرف ) سبب ضایعاتی

 2112-2112و آزمون فرضی های زیر می باشد.

می گردد ک ب محیط زیست باز گردانده می شوود .بور اسواس

 آلودگی آب تاثیر مثبت و معناداری بر نرخ مورگ و میور بو

الگوی تعادل مواد ،هر چ منوابع بویش توری از محویطزیسوت

عنوان شاخه ن ان دهنده اقتصاد سالمت در گروه ک وورهای

جذب سیستم اقتصادی شود ،ضایعات بویش توری بو محویط-

منتخب دارد.

زیست بازگردانده خواهد شد .از دیدگاه اقتصاددانان چنوان چو

 آلودگی آب تاثیر مثبت و معناداری بر مخوارج بهداشوتی بو

ضایعات و خسارت محیط زیست ب سالمتی و بهداشت انسانها

عنوان شاخه ن ان دهنده اقتصاد سالمت در گروه ک وورهای

آسیب رسانده و اثر منفی بر رفاه انسان ها گذارد ،آلودگی اتفاق

منتخب دارد.

افتاده است .آن چ ک موجب اهمیت بیش تر بحث آلودگی در

ابزار گرد آوری اطالعات موورد نیواز بوا اسوتفاده از گزارشوات و

چند سال اخیر شده است ،توج دولوت هوا بو مسوال توسوع

آمارهووای منت وور شووده و سووایت هووای  1WDIب و ن ووانی

پایدار است .در چارچوب توسع پایدار ک مفهومی نو در دنیوای

 www.worldbank.orgو European Environment

امروز است ،رشد اقتصادی تنها متکی بر فرایند تولید کواال و یوا

) Agency (EEAمووی باشوود .جامع و آموواری ایوون مطالع و

خدمات نمی باشد ،بلکو رشود در کنوار محویط زیسوت آرموان

منتخبی از ک ورهای اروپایی 2میباشد .الزر بو ککور اسوت در

بسیاری از دولت ها در جهان می باشد .یکی از ایراداتوی کو در

انتخاب ک ورهای منتخب  ،ک وورهایی انتخواب شودهانود کو

حال حاضر ب سیستم های اقتصوادی وارد اسوت عودر در نظور

دادههای آماری متغیرهای مورد استفاده در ایون مقالو در دوره

گرفتن کاال و خدمات محیط زیستی است ک در جریان تولیود،

زمووانی مووورد بررسووی در دسووترس بووود .در ایوون مقال و گووروه

مصرف می شوند .درواقع بر اساس توسع پایدار دیگر نمیتووان

ک ورهای منتخب اروپایی شوامل اتوریش ،بلکیوک ،کروواسوی،

تولید را فقط تابعی از سرمای و کار دانست بلکو بایود در توابع

دانمارک ،فنالند ،فرانس  ،آلمان ،یونوان ،ایرلنود ،ایتالیوا ،هلنود،

تولید ،مواد و کاالهای محیط زیستی نیز منظور شود .همچنوین

لهستان ،پرتقال ،اسلوواکی ،اسپانیا ،سوئد و انگلستان میباشوند.

در طراحی و برنام ریزی فرایند تولید باید محصووالت جوانبی،

در ادام پس از بررسی مبانی نظری و سابق پکوهش ،سواختار

پسماندها و زبال ها کو نامطلوبنود را در نظور گرفوت .درواقوع

مدل مورد استفاده معرفی و برآورد می شود و در نهایت نتیج -

تخریب و آلودگی منابع محیط زیستی نیز باید ب عنوان هزینو

گیری و پی نهادها ارای می گردد.

تولید و یا مصرف مد نظر قرار گیرند .یکی از محیط های اصولی
ک برای دفع ضایعات ،مورد استفاده وسیع ک ورهای جهان قرار
گرفت است منابع آبی نظیور دریاهوا و رودخانو هوا موی باشود.
درحالی ک حفظ این منابع و بهداشت آن ها یکی از حیاتیترین
ملزومات ب ر محسوب می شود .در واقع آب یکی از مهومتورین
منابع محیطزیست و یکی از پارامترهای توسوع پایودار جامعو

1-World Development Indicator.
 -2ی دلیل وجود داده آماری آلودگی آب فقط برای گوروه ک وورهای
اروپایی ،این گروه ک ورها انتخاب شده اند .داده های آماری برای اکثر
ک ورهای جهان موجود نمی باشد.
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شاخه توسع انسانی ،مخارج سالمت سران  ،سطح سواد زنوان،

اقتصاد سالمت 1شاخ ای از اقتصاد است کو بو بررسوی منوابع

تعداد پزشک ب ازای جمعیت ،تعداد پرستار بو ازای جمعیوت،

کمیاب تخصیه داده شده بو بخوش سوالمت و مراقبوتهوای

مخارج دارویی می باشند.

بهداشتی و درمانی میپردازد .بی گمان موضوع سالمت با توج

در این راستا با توج ب نقش تاثیرگذار آب در سالمت انسوان و

ب ارتباطش با مسایلی هم چون مرگ و میر و توانمنودیهوای

هزین های جبران ناپذیری ک آلوودگی آب بور زنودگی انسوان

نیروی انسانی همواره از اهمیت زایود الوصوفی برخووردار اسوت.

دارد ،پرداختن ب این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار اسوت.

مبحث سالمت ب آن دست از سازوکار هایی اطالق میگردد ک

آلودگی آب می تواند بر شواخه هوای اقتصواد سوالمت ماننود

با اعمال آن ها افراد می توانند ب دور از هور گونو آسویب و یوا

میزان مرگ و میر و مخارج بهداشتی تاثیر گذار باشود .افوزایش

صدمات فیزیولوژیکی و آناتومیکی ب حیات خود ادامو دهنود و

آلودگی آب با افزایش آالینده هوایی از جملو موواد شویمیایی،

ب تعالی دست یابند .سالمت فردی نو تنهوا در ابعواد سوالمت

آرسنیک ،کادمیم ،سرب همراه است ک می تواند سبب افزایش

جسمی از قبیل سالمت اعضاء و اندار های بدن و عدر آلوودگی

بیماری های مختلفی از جمل بیمواری هوای عفوونی ،اسوهال و

ب بیماری های مختلف اطالق می گردد بلک ب سالمت روحوی

بیماری های سرطانی شود .از این رو انتظار می رود ک

و روانی افراد نیز اشاره دارد (.)1

با افزایش آلودگی آب ،نرخ مرگ و میر افزایش یابود .همچنوین

اقتصاد سالمت با عناوین مختلفوی از قبیول اقتصواد بهداشوت و

افزایش آلودگی آب می توانود هزینو هوای بهداشوتی دولوت و

درمان ،اقتصاد بهداشت ،اقتصاد سالمت معرفی می شود .اقتصاد

بخش خصوصی را افزایش دهد .در منواطق توسوع یافتو تور و

سالمت ب عنوان یک زمین کاربردی از علوم اقتصواد محسووب

ثروتمندتر دسترسی افراد ب آب آشامیدنی سالم ،تغذی مناسب

می شود و اساسا ساختار نظری خود را از  8حوزه سنتی اقتصاد،

و بهداشت عمومی نظیر واکسیناسیون بیش تر است .زیرا دولت

یعنی ت مین مالی و بیم  ،سازمان صنعتی ،نیروی کوار و تو مین

-ها و موسسات دیگر ب تولید ایون امکانوات در منواطق توسوع

مالی عمومی ترسیم می کند( .)2با عنایت ب نقوش سوالمت در

یافت می پردازند ( .)2آلوودگی آب چو بو صوورت بیولووژیکی

بهره وری و توسع اقتصادی و مطرح شدن سوالمت بو عنووان

یعنی وجود میکروب های بیماری زا و چ بو صوورت آلوودگی

حق شهروندی اعضای جامع در بسیاری از ک وورها ،دولوتهوا

شیمیایی یعنی وجود مواد شیمیایی آالینده سبب بیماری هوا و

ناگزیر از مداخل و تنظیم بازار در راستای حفاظت از شهروندان

اختالالت متعددی در سالمتی فرد و جامع می شوود .در طوول

و اطمینان از صرف هزین ها در مسیر مطلوب می باشند.

تاریخ ،موارد متعددی از هم گیری ها و در نتیج تلفوات زیواد

اهمیت سالمت و بهداشت منابع انسانی از یوک سوو و اسوتقرار

م اهده شده است ک آب آلوده در ایجاد آن ها نقوش عموده

سالمت در اصول بنیادین توسع از سوی دیگور سوبب گردیوده

ای را بازی کرده است .آب ب طرق زیر سوبب انتقوال و انت وار

بخش عمده ای از شاخه های توسع ای ک توسط برنام ملول

بیماریها میشود:

متحد و بانک جهانی برای دست یابی ب اهداف توسوع معرفوی

 مستقیم

گردیدهاند ،در برگیرنده شاخههای اقتصاد سالمت باشند .ایون

عامل مولد بیماری از طریق مودفوع یوا پی واب بیموار وارد آب

شاخه ها ،رشد جمعیت ،مرگ و میر کودکان ،مرگ مادران ب

گردیده و فرد با آشوامیدن چنوین آبوی بو طوور مسوتقیم در

دلیل عوارض بارداری و زایمان ،میزان باروری ،امید بو زنودگی،

تماس با عامل بیماری قرار گرفت و بیمار می شود  .مهم تورین
بیماری هایی ک از این طریق انتقال موی یابنود حصوب  ،وبوا،

1-Health Economics

انواع اسهال هوای عفوونی ،یرقوان عفوونی ،فلوج اطفوال و سوایر
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بیماری های ویروسی منتقل از طریوق دسوتگاه گووارش موی-

روده ای ) ،اکسیکن مورد نیاز بیولوژیکی می باشند .کو در ایون

باشند.

مقال از اکسیکن مورد نیاز بیولوژیکی ب عنوان شاخه آلوودگی

 غیر مستقیم

آب استفاده شده است این شاخه اندازه گیوری آن قسومت از

در این گروه از بیماری ها ،آب فقط محیطی برای رشد و تکثیور

آالینده های آلی است ک باکتری ها قادر ب تجزی آنهوا موی-

ناقل بیماری است و خود ب طوور مسوتقیم در انتقوال بیمواری

باشند .و کاهش اکسیکن در نمونو را کو توسوط بواکتریهوای

نقش ندارد .از این گروه می توان ب ماالریوا ،فیالریوازیس ،توب

هوازی مصرف میشود تا مواد آلی را تجزی کنند ،در طوی پونج

زرد و انواع آنسفالیتها اشاره کرد.

روز اندازه گیری می کنند .باال بودن این شواخه ن واندهنوده

آب در انتقال بعضی از بیماریهوا نقوش تووار مسوتقیم و غیور-

سهولت تعفن پذیری نمون آب میباشد .

مستقیم دارد .بیماری های این گروه ،هم بور اثور آشوامیدن یوا

سابقه پژوهش

تماس با آب آلوده ب انسان منتقل موی شوود و هوم وسویل ای

خاندل وال )2110( 1در مطالع ای تحت عنوان "تواثیر مصورف

برای نگهداری و پرورش میزبان عامل بیماری است .

انرژی ،تولید ناخاله داخلی و کسری مالی بر مخوارج بهداشوت

بودین ترتیوب آب در انتقووال بیموواری دو نقووش کووامالً مجووزا را

عمومی در هند " ب بررسی تاثیر مصرف انرژی ،تولید ناخواله

برعهده دارد .بیماری های بیالرزیوز و پیوک از آن جمل اند.

داخلی و کسوری موالی بور مخوارج بهداشوت عموومی در هنود

آب در انتقال بعضی از بیماری ها نقش مسواعد کننودۀ شورایط

پرداخت .نتایج در دوره زمانی  1662-2111ن ان می دهد کو

انتقال را برعهده دارد .بسیاری از کرر های انگل روده انسان ،در

رابط علت و معلوولی بلنود مودت بوین مصورف انورژی ،تولیود

این گروه قرار می گیرند .بورای رشود جنوین در داخول تخوم و

ناخاله داخلی ،کسری موالی و مخوارج بهداشوتی وجوود دارد.

تبدیل آن ب نوزاد آسکاریس  ،آب ب صورت نوم در زموین الزر

درحالی ک در کوتاه مدت فقط تولیود ناخواله داخلوی تواثیر

است یا برای کرر های قالبدار ک انگول روده کوچوک انسوانند،

معنی داری بر مخارج بهداشتی دارد(.)9

وجود رطوبت کافی در خاک برای ادامۀ حیات و حرکت ضروری

الگو-پناس ،سانترارو-پریتو و فرنانودز  )2112( 2در مطالعو ای

است (.)8

تحت عنوان "رابط بین  GDPو مخارج مراقبت های بهداشتی:

سرب ماده ای است ک در اثر فاضالب های صنعتی یا ک اورزی

نگاه جدیود" در  21ک وور عضوو سوازمان توسوع و همکواری

آب را آلوده می کند ضمن این ک سابقاً در انتقوال آب از لولو -

اقتصادی ب بررسی تفواوت بوین ک وش هوای کوتواه مودت و

های سربی استفاده می شده ک در صوورت اسویدی بوودن آب

بلندمدت پرداختند  .نتایج ن ان می دهد کو ک وش درآمودی

سبب ورود مقداری سرب ب آب می گردید .ب این ترتیب سرب

بلندمدت نزدیک ب یک می باشد و مخارج بهداشتی نسوبت بو

می تواند باعث عووارض خوونی ،اسوتخوانی و عصوبی موزمن در

تحرکات دوره ای درآمد سران حساس تر می باشند(.)2

مصرف کننده ها شود .جیوه ماده ای سومی بوا عووارض شودید

بالتاجی ،موسکون و توستی )2111( 2در مطالع ای

عصبی در انسان است ک ممکن است از طریق صونایع وارد آب

تحت عنوان "فناوری پزشکی و تولید مراقبت سالمت" عوامول

برای شرب شود  .کادمیور ،فلوئور بیش از حد ،ید بیش از حود،

مؤثر بر سالمت را بررسی نمودند .متغیرهای مورد اسوتفاده در

مواد رادیواکتیو و بسیاری از مواد دیگر هستند ک سوبب ایجواد

این مطالع مخارج سالمت ،سبک زنودگی و فنواوری پزشوکی

بیماری در افراد مصرف کننده آب های آلوده ب آنها مویشوود
(.)0
در این راستا شاخه های آلودگی آب ،کل مواد جامد محلوول،
سختی کل ،کدریت (کدورت) ،اشیری یا کلی فرر ( کلوی فورر

1-Vaibhar Khandelwal
2-Santiago lago-penas, David canteraro-prieto,
Carla blazquez-fernandez
3-Baltagi, B.H. Moscone, F., Tosetti
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میباشند یافت های این مطالع بیان گر ت ثیر معنوادار مخوارج

موهوان و میرمیرانوی )2112( 8در مطالعو ای تحوت عنووان "

سالمت بر امید ب زندگی می باشد(.)4

ارزیابی سیستم مراقبت سالمت " OECDب بررسوی عوامول

اسکودر و ویفول  )2111( 1در مطالعو ای تحوت عنووان "یوک

اقتصادی ،سازمانی و اجتماعی مؤثر بر امید ب زندگی و مورگ

چ م انداز جدید از تولید سالمت" عوامل مؤثر بور سوالمت در

ومیر کودکان با استفاده از داده های آماری 20ک ور OECD

 28ک ووور  OECDرا در دوره زمووانی  1691- 2005بررسووی

پرداختند .نتایج با استفاده ازروش اثرات ثابوت در دوره زموانی

نمودند .متغیرهای مورد استفاده در این مطالع تولید ناخواله

 1661-2112ن ان می دهد ک ضورایب متغیرهوای امیود بو

ملی ،مخارج سالمت و مصرف الکل می باشند .نتایج با استفاده

زندگی ،تعداد پزشک بو ازای هوزار نفور ،سورانۀ تعوداد تخوت

از روش اثرات تصادفی ن ان می دهد کو  11درصود افوزایش

روزهای بستری ،افراد ایمنی شوده در مقابول سورخک ،سورانۀ

مخارج سالمت سبب افزایش  1/82درصد در امید بو زنودگی

مخارج سالمت ،سرانۀ مصرف الکل سطح آموزش ب ترتیب

میشود(.)6

1/1401 ،1/1121 ،1/1118 ،1/1122 ،1/2280 ،1/1286

کاتسویانی و همکاران  )2111( 2در مطالع ای تحت عنوان "اثر

میباشند ک همۀ ضرایب ب جز ضریب سورانۀ مصورف الکول،

کوتاه مدت آلودگی هوا بر سالمت" ب بررسی اثرات کوتاه مدت

معنادار می باشد (.)12

کرات و آالینده ها ی گازی هوا پرداختند .نتایج ن ان می دهود

ریتی ترر )2110( 0در مطالع ای تحت عنوان" بررسوی رابطو

کوو اگوور غلظووت  PM10در تمووامی روزهووا در اروپووا تووا

بین نابرابری درآمدی ،فقور و سوالمت همگوانی در آمریکوا" بوا

 20 μg m−3کاهش یابد ،منجر ب کاهش مرگ و میر 10فرد

استفاده از شواهد موجود در ایاالت متحده ب بررسی ارتباط بین

در هر  111111ساکن در هور سوال خواهود شود .دی اکسوید

نابرابری درآمدی ،فقر و سالمت همگانی پرداخت .وی

نیتروژن ،ازن و منواکسید کربن با اثرات نوامطلوب کوتواه مودت

در یک مطالع چند سطحی ،عالوه بر ضریب جینوی بو عنووان

خود منجر ب افزایش مرگ و میر میگردند.

شاخه ن ان دهنده توزیع نابرابر درآمد ،مورگ و میور نووزادان

دی اکسید نیتروژن و ازن بر بروندادهای تنفسی مؤثر هستند،

زیر  0سال در هر هزار تولد زنده ،تعداد سالهای امید ب زندگی

در حالی ک منو اکسید کربن عمدتاً بر سیستم تنفسی اثرگوذار

در بوودو تولوود در آمریکووا ،متغیرهووای نووکادی ،ترکیووب قووومی و

است (.)11

تحصیالت را نیز وارد مدل کرد و با استفاده از روش هم جمعوی

دنیل و همکاران  )2110( 2در مطالع ای تحت عنوان "الگوهای

جوهانسون -جوسیلیوس ب این نتیج دسوت یافوت کو رابطو

آب و هوایی سینوپتیک و اصالح ارتباط بین آلودگی هوا و مرگ

بین سالمت همگانی و نوابرابری درآمودی از همبسوتگی خووبی

و میر انسان" ب بررسی الگوهای سینوپتیک آب و هوا و ارتبواط

برخوردار است (.)12

بین آلودگی هوا و مرگ و میر پرداختند و برای بررسوی ارتبواط

سابرمینین و کواواچی )2118( 9،در مطالعو ای تحوت عنووان"

بین آلودگی هوا و مرگ و میر از روش ترکیوب فضوایی طبقو -

رابط موجود بین نابرابری درآمد و سالمت جامع "بو بررسوی

بندی سینوپتیک استفاده نمودند .نتایج ن ان می دهود کو در

نتایج مطالعات چند سوطحی در موورد ارتبواط میوان نوابرابری

تابستان ارتباط مثبت میان الگوهای سینوپتیکی و مرگ و میور

درآمدی و سالمت پرداختند .نتایج ن ان می دهد ک بوا وجوود

وجود دارد(.)11
1-Schoder,O.Zweifel, P
2-Katsouvanni,K & Grvparis,A & samoli,E
& 3-Danel , G ., & Rainham , C ., & Karen , e .,
smoyer – tomic , scott , c. r ., & Richard , t . Burnett

4-Mohan, R., Mirmirani, S.
5-Ram, Rati.
6-Subremanin, S.V. & Kawachi, I.
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در نظر گرفتن متغیرهای کنترل ،تفاوت های درآمدی تهدیودی

ب جز نسبت جمعیت باالی  01سال ،رابط معنی داری با سران

جدی برای سالمت عمومی می باشند(.)18

مخارج سالمت در کوتاه مدت دارند(.)12

کوواواچی )2111( 1در مطالع و ای تحووت عنوووان " رابط و بووین

جعفری و کریمی ( )1261در مطالعو ای تحوت عنووان" تواثیر

توسع اقتصادی ،نابرابری درآمدی و سالمت در ک ورهای

آزادی اقتصادی بر شاخه های سالمت  :مقایس ایران با سوایر

کم درآمد و پر درآمد" ب بررسی رابط بین توسوع اقتصوادی،

ک ورهای خاورمیان " ب بررسی ارتباط میان آزادی اقتصوادی و

نابرابری درآمدی و سالمت پرداخت .ارتباط میان تولید ناخاله

شاخه هوای سوالمت پرداختنود .نتوایج ن وان موی دهود کو

داخلی سران و س شاخه سالمت( امید ب زندگی در بدو تولد،

ک ورهایی ک از لحاظ آزادی اقتصادی وضع مطلوب تری دارند،

امید ب زندگی در  0سالگی و مرگ و میر نوزادان) ن وان موی-

شاخه های سالمت در این ک ورها از بهبود نسوبی برخووردار

دهد ک تولید ناخاله داخلی و توزیع درآمد( اندازهگیری شوده

است .همچنین ک وورهایی کو از اقتصواد دولتوی برخوردارنود،

ب وسیل ضریب جینی) بوا شواخه هوای سوالمت همبسوتگی

شاخه های سالمت ب طرز محسوسی پایین تور از ک وورهایی

باالیی دارند(.)10

است ک در رتب بندی سازمان ملل از نظور آزادی اقتصوادی از

متفکورآزاد و همکوارانش ( )1262در مطالعو ای تحوت عنوووان

جایگاه باالتری برخوردارند .همچنین ک وورهای دارای اقتصواد

"اثرات توزیع درآمد بر شاخه های امید ب زندگی و نرخ مرگ

آزاد عموما دارای وضعیت سالمت بهتری هستند(.)14

و میر کودکان زیر پنج سال در ایران" ب بررسوی ارتبواط میوان

صالح و همکاران ( )1261در مطالع ای با عنوان " بررسوی اثور

نابرابری درآمدی با شاخه های مرگ و میر نوزادان زیر  0سال

متغیرهای کالن اقتصادی بر آلودگی آب در ایوران" بو بررسوی

در هر هزار تولد زنده و تعداد سال های امید ب زندگی در

ارتباط بین آلودگی آب و متغیرهای تولید ناخاله داخلی سران

بوودو تولوود در ایووران پرداختنوود .نتووایج آزمووون هووم انباشووتگی

و شدت مصرف انرژی در ایران پرداختند .نتوایج در دوره زموانی

جوهانسووون-جوسوویلیوس در دوره زمووانی  1200-1249ن ووان

 1249-1204ن ان می دهد ک تولید ناخاله داخلوی سوران

میدهد ک در بلند مدت همگرایی میان متغیرهای مذکور وجود

ارتباط مثبت و معنی دار با میوزان آلوودگی آب دارد  .بررسوی

دارد .همچنین توزیع نابرابر درآمد اثر منفوی بور شواخه هوای

ارتباط علی نیز حاکی از رابط علی دو طرف بین آلوودگی آب و

سالمت در ایران دارد .از این رو موی تووان اسوتدالل نموود کو

تولید ناخاله داخلی سران می باشد (.)16

بهبود توزیوع درآمود موی توانود سوبب افوزایش اسوتانداردهای

فطرس و نسرین دوست ( )1244در مطالع ای با عنوان"بررسی

سالمت در ایران گردد(.)19

رابط آلودگی هوا ،آلودگی آب ،مصرف انرژی و رشود اقتصوادی

همووایی راد و صوومدی ( )1261در مطالع و ای تحووت عنوووان

در ایران  " 42-1206فرضوی ارتبواط میوان رشود اقتصوادی و

" بررسی عوامل موثر بر مخوارج سوالمت در ک وورهای اکوو بوا

آلودگی را در چهارحالت بررسی نموده اند.

استفاده از رویکرد بلندمدت داده های پوانلی" عوامول مووثر بور

الف ) معیار رشد اقتصادی ،درآمد سران باشد ب ) معیار رشود

مخارج سالمت در ک ورهای عضو اکو را در دوره زموانی-2112

اقتصادی ،سران مصرف انرژی باشد پ ) معیار آلودگی ،آلودگی

1660بررسی نمودند .نتایج این مطالع حواکی از وجوود رابطو

آب باشد ت ) معیار آلودگی ،آلودگی هوا باشد .نتوایج بیوانگور

بلند مدت میان سران مخارج سوالمت و سوران تولیود ناخواله

وجود س رابط ی علی یک طرف از ن ر دی اکسید کوربن بو

داخلی ،نسبت جمعیت زیر  11سوال و بواالی  01سوال ،سوران

درآمد سران  ،از ن ر دی اکسید کربن ب سران مصرف انرژی و

تعداد پزشکان و شهرن ینی می باشد .همچنین تمامی متغیرها

از سران مصرف انرژی ب آلودگی آب می باشد (.)21
پکوی وان و مووراد حاصوول( ،)1249در مطالع و ای تحووت عنوووان

1- Kawachi I.

"بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا" بوا اسوتفاده از داده-
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های پانل ،اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا را در قالب فرضی ی

 INFنرخ تورر Tel ،9تعداد خطوط تلفن همراه بو ازای هور

منحنی زیست محیطی کوزنتس در  92ک ور جهان بوا گوروه-

صد نفر ب عنوان شاخه فنواوری اطالعوات و ارتباطواتIN ، 2

های درآمدی متفاوت(شامل ایران) بررسی نمودند .در مطالع ی

درآمد ملوی سوران  POP ،8جمعیوت ، 6نمادهوای  t ،i ، بو

ای ان اثر رشد اقتصادی ،جمعیت شهری ،قوانین محیطزیستی،

ترتیب بیان گر جزء اخالل ،ک ور و دوره می باشند.

تعداد خودرو و درج ی باز بودن اقتصاد بر میزان آلوودگی هووا

ب منظور تخمین معادل های ( )1و ( )2ابتدا الزر است توا نووع

بررسی و وجود منحنی کووزنتس در ک وورهای موورد مطالعو

روش تخمین جهت نوع خوا

داده هوای پانول تعیوین شوود.

تایید شده است(.)21

بنابراین ابتدا برای تعیین وجوود (عودر وجوود) عورض از مبودا

با بررسی مطالعات داخلی وخارجی میتوان دریافت ک مطالع -

جداگان برای هریک از ک ورهای از آمواره  Fاسوتفاده شود .بوا

ای در زمین بررسی میزان تاثیرگذاری آلوودگی آب بور اقتصواد

توج ب میزان آماره  Fمحاسب شده درجدول( )1فرضی صوفر

سالمت (نرخ مرگ ومیر ،مخارج بهداشتی) صورت نگرفت است.

آزمون مبنی بر استفاده از روش حداقل مربعات معمولی رد می-

از این رو مقال دارای نوآوری میباشد

شود .در نتیج رگرسیون مقید (حداقل مربعات معمولی) دارای

-8تصریح مدل

اعتبار نمی باشد و باید عرض از مبدا های مختلفی( روش اثرات

در این مقال با استفاده از مبانی نظری و مطالعات تجربی بورای

ثابت یا تصادفی) را در مدل ها لحاظ نمود .سپس بورای آزموون

بررسی میزان تاثیرگذاری آلودگی آب بر اقتصاد سالمت در گروه

این ک مدل با بهره گیری از روش اثرات ثابت یا تصادفی برآورد

ک ورهای منتخب اروپایی از معادالت ( )1و( )2استفاده شوده

گردد ،از آزمون هاسمن استفاده شد .با توجو بو میوزان آمواره

است.1

  2ب دست آمده از انجوار محاسوبات بورای ایون رگرسویون

()1

درجدول ( )1فرضوی صوفر مبنوی بور اسوتفاده از روش اثورات

HEX it   0   1 BOD it   2 POP it
  3 IN it   4 INF it   5 TEL it   i

( )2

MOR it   0   1 BOD it   2 POP it
  3 IN it   4 INF it   5 TEL it   i

تصادفی رد می شود .از این رو اثرات ثابت برای تخمین مدلهوا
تایید می شود .در ادام نتایج برآورد معادل هوای ( )1و ( )2بوا
استفاده از روش اثرات ثابت در گروه ک ورهای منتخب اروپایی
در جدول ( )1ارای شده است .

در این معادل ها  HEXمخارج بهداشتی  2و  MORنرخ مرگ
و میر 2ب عنوان شاخه های ن وان دهنوده اقتصواد سوالمت،8
 BODنیاز بیوشیمیایی ب اکسویکن در رودخانو هوا ( 0واحود:
 )mg O2/Lبو عنووان شواخه ن وان دهنوده آلوودگی آب ،

-1در این مقال عالوه بر متغیرهوای موجوود در معادلو ( )1از متغیور
نرخ ثبت نار در مقطوع متوسوط بو عنووان شواخه سورمای انسوانی
استفاده شده است .ولی ب علت نتایج نامناسب اقتصواد سونجی(نتایج
نامناسب از نظر تئوری اقتصادی ومعناداری) از مدل حذف گردید.
)2- Health expenditure, private (% of GDP
)3- Mortality Rate, under-5 (per 1,000 live births
4- Health Economic
)5- Biochemical oxygen demand in rivers (mg O2/L

)6-Inflation, GDP deflator (annual %
)7-Telephone lines (per 100 people
)8-Income (per capita
9-Population
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جدول -3نتایج برآورد تأثیر آلودگی آب بر مخارج بهداشتی و نرخ مرگ ومیربه عنوان شاخص هاي اقتصاد سالمت به
روش اثرات ثابت
متغیر وابسته

(متغیر وابسته :مخارج بهداشتی)

(متغیر وابسته :نرخ مرگ ومیر)

ضرایب

ضرایب

{آماره} t

{آماره} t

P  alue 

P  alue 

-446.7489
}{ -9.060169
)(0.0000
2.087954
}{ 1.798133
)( 0.0759
-0.166820
}{ -5.482057
)(0.0000
0.601213
}{ 3.022614
)( 0.0034
0.050713
}{ 1.779053
)( 0.0790
26.13172
}{ 9.414455
)(0.0000
0.968986

32.23466
}{ 10.87141
)( 0.0000
-0.439854
}{ -15.19052
)( 0.0000
0.009191
}{ 9.753892
)(0.0000
-0.097914
}{- 3.818712
)( 0.0004
0.000560
}{ 0.110032
)( 0.0091
1.383881
}{ 7.838889
)(0.0000
0.997964

1.615298

1.542349

متغیرهای توضیحی

C

IN

INF

TEL

BOD

POP

Durbin-Watson stat
آماره

F(16,53)= 414.324382
]P-value= [0.0000

F(16,80)= 54.992277
]P-value= [0.0000

F test
H test

CHISQ(5)= 51.114423
]p- value= [0.0000

CHISQ(5)= 15.729923
]p- value= [0.0033

منبع :محاسبات تحقیق

نتووایج حاصوول از بوورآورد رگرسوویون هووای ( )1و ( )2در گووروه

 آلودگی آب ت ثیر مثبت و معناداری بر نرخ مرگ و میر

ک ووورهای منتخووب اروپووایی بوو روش اثوورات ثابووت در دوره

و مخارج بهداشتی ب عنوان شاخه های ن ان دهنده

زمانی 2112- 2112در جودول (  ) 1ن ان می دهد:

اقتصوواد سووالمت در گووروه ک ووورهای منتخووب دارد.

00

تاثیر آلودگی آب بر اقتصاد سالمت....

بنابراین فرضی های مربوط ب ارتباط مثبت و معنوادار

معناداری بر مخارج بهداشتی و ت ثیر منفی و معناداری

میان آلودگی آب و نرخ مرگ و میر و مخارج بهداشتی

بر نرخ مرگ و میر در گوروه ک وورهای منتخوب دارد.

ب عنوان شاخه های ن ان دهنده اقتصاد سوالمت در

استفاده بیش از اندازه و غیور ضوروری از تلفون هموراه

گروه ک ورهای منتخب را نمیتوان رد کرد.

برای کاربر استرس و پری انی کهنوی پدیود موی آورد.

 جمعیت ت ثیر مثبت و معناداری بر نرخ مورگ و میور و

این اختالالت ب حدی است ک نوعی بیماری روانوی و

مخارج بهداشتی ب عنوان شاخه های ن وان دهنوده

عصبی بر اساس آن تعریف شده است و فورد مبوتال در

اقتصاد سالمت در گروه ک ورهای منتخب دارد.

طول روز چندین بار احساس موی کنود گوشوی تلفون
همراهش زنگ می زند .ب اعتقاد بسویاری از محققوان،

 درآمد ملی سران ت ثیر مثبوت و معنواداری بور مخوارج

ایجاد تومورهای مغزی و افزایش ف ار خون و اخوتالل

بهداشتی و ت ثیر منفی و معناداری بر نرخ مرگ و میور

در کارکرد غده تیروئید و افزایش دمای بودن از جملو

در گروه ک وورهای منتخوب دارد .در مباحوث توسوعۀ

توواثیرات امووواج تلفوون همووراه مووی باشوود ( .)22بوورای

اقتصادی ،درآمد و سالمت بوا یکودیگر تعامول نزدیوک

پی ووگیری و درمووان بیموواری هووای ناشووی از اسووتفاده

دارند ،ب طوری ک با توسوعۀ اقتصوادی ،درآمود قابول

نادرسوت از تلفون هموراه بو عنووان شواخه فنواوری

دسترس افراد افزایش یافت و از ایون طریوق سوالمت

اطالعات و ارتباط ،می بایست هزین پرداخت کو ایون

افراد جامع ت مین می شود و از طورف دیگور ،افوزایش
سالمت افراد جامع  ،زمین هوای الزر بورای توسوع ی
اقتصادی جامع را فراهم می آورد .بوا افوزایش درآمود

امر سبب افزایش مخارج بهداشتی می شود.
 مقدار ضریب تعیین در مدل ها ن ان می دهد ک بیش
از نود درصد از تغییرات مخارج بهداشتی ونرخ مورگ و

سران  ،دسترسی ب کاالهوا و خودمات بوا کیفیوتتور،

میر ب عنوان شاخه های ن ان دهنده اقتصاد سالمت

مسکن بهتر و خودمات مراقبوت سوالمت مطلووبتور

درگروه ک ورهای منتخب توسوط متغیرهوای مسوتقل

افزایش می یابد.
 تورر ت ثیر منفی و معناداری بر مخارج بهداشتی و تاثیر
مثبووت و معنوواداری بوور نوورخ موورگ و میوور در گووروه
ک ورهای منتخب دارد .تورر سبب تغییر توزیع درآمد
ب ضرر گروه های درآمدی ثابت یا حقوق بگیران موی-
شود و شکاف طبقواتی موجوود میوان افوراد جامعو را
شدت می بخ ود و بودین ترتیوب افوراد فقیور و دارای
سطح درآمدی کم را ضعیف تر می کند ب طووری کو
این افراد کم تر می توانند بو مراقبوتهوای بهداشوتی
خود و خانواده خود اهمیت دهند ک ب نوب خود سبب
افزایش میزان مرگ و میر می شود(.)22
 تعداد خطوط تلفن همراه ب ازای هر صد نفر ب عنوان
شاخه فنواوری اطالعوات و ارتباطوات تو ثیر مثبوت و

مدل توضیح داده شده است.
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