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  چكيده
 تنوع زيست محيطي و رشد ةها و درآمد سرانه به عنوان نمايند هاي تنوع گونه در اين مطالعه رابطة ميان تنوع زيست محيطي و رشد اقتصادي با استفاده از شاخص

 بخش كشاورزي به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي، شاخص آزادي تجارت، نرخ مبادله، جمعيت، درصد ة ارزش افزودآثارهمچنين  .دشتصادي بررسي اق
ق براي هاي مقطع عرضي متغيرهاي فو داده. اراضي تخصيص يافته به بخش كشاورزي، اراضي محافظت شده و متغير اقليم بر تنوع زيست محيطي مطالعه شد

نتايج نشان داد كه متغيرهاي اقتصادي نظير رشد اقتصادي، ارزش افزوده بخش كشاورزي، . دست آمد ه از سايت بانك جهاني و فائو ب۲۰۰۲ كشور در سال ۱۲۱
 اثر  يامد اما اراضي محافظت شده،دست ن هعالمت مورد انتظار جمعيت ب. ندهستدار بر تنوع زيست محيطي  شاخص آزادي تجارت و نرخ مبادله داراي اثر منفي معني

 براي كشورهاي توسعه يافته مشاهده شد، اما براي (EKC)محيطي كوزنتس  كه منحني زيست نهايت ايندر. محيطي دارد داري بر تنوع زيست مثبت و معني
ي در رابطه با رشد اقتصادي به يك سطح حداكثر  منفي محيط زيستآثار ناظر بر اين مفهوم است كه EKCاز آنجا كه . دشكشورهاي در حال توسعه مشاهده ن

كند كه كشورهاي مذكور با رشد  يافته، اين ديدگاه را حمايت مي اي براي كشورهاي توسعه نين رابطهكند، بنابراين وجود چ رسد و پس از آن شروع به كاهش مي مي
 دباي  مي  در كشورهاي در حال توسعه، به منظور بهبود تنوع زيستي،EKCدان اما به دليل فق. تري را تجربه خواهند كرد اقتصادي، محيط زيست بهتر و پاك

يند اهاي محيط زيستي را در فر دن ارزشكرهاي كالن مناسب كه امكان لحاظ  كار گرفته شود و به ايجاد و توسعه نهادها و سياست ههاي محيط زيستي ب سياست
   .سازد، نياز است سازي ممكن مي تصميم

  

   واژهكليد
   زيست محيطي كوزنتسمنحني ‐ رشد اقتصادي‐ تنوع زيست محيطي‐ها نوع گونهت

  

  سرآغاز

 شده موجبرشد جمعيت و نيازهاي روزافزون انسان به غذا 
 تمامي منابع قابل دسترس آب و خاك و گياه و اًاست كه تقريب

 اهاي موجود ب خر فناوريدرآهاي قابل استفاده كرة زمين و  نهاده
اي  گونه به.  خدمت گرفته شوندتعادلي بهش از نرخ تب بينرخي به مرا

رويه از منابع طبيعي جهان  هاي بي برداري بهرهط فعلي يدر شراکه 
 امروزه مشكالت .گر شده است بيش از هر زمان ديگري جلوه

 از جمله فرسايش خاك، كاهش تنوع زيستي و ،محيطي زيست
 كشورهاي در  بخش اعظم جهان و از جمله،زيست آلودگي محيط

 از منابع يبخش عظيم. حال توسعه را در چنگال خود قرارداده است
طبيعي جهان طي يكصد سال اخير و بويژه در نيمة دوم قرن گذشته 

هاي انسان شده است  طلبي  پايمال فزون،اصطالح توسعه ه عنوان ببا

 عمومي افکاركه  است حدي هو امروزه مداخالت انسان در محيط زيست ب
 ةدر حال حاضر مسئل .)۱۹۹۹زاده،  جليلي و جم(توجه خود كرده استرا م

ها، موضوعي جهاني به  محيط زيست، به عنوان ميراث مشترک تمدن
انگيز قرن حاضر  هاي زيست محيطي چالش بحث آيد و آلودگي شمار مي

منظور بررسي آثار  هاي تحليلي حاضر که به با اين حال، روش. است
آجايي، ‐آسافو(تند روند، ابزارهاي مناسبي نيس يکار م حيطي بهم زيست
 ميان روابطرو طراحي الگوهاي کاربردي به منظور بررسي  از اين). ۱۳۷۹
ناپذير است و  محيطي ضرورتي اجتناب صادي و زيستهاي اقت فعاليت

نياز هر گونه  ترين عامل و در واقع پيش زيست مهم سازگاري با محيط
ست يکاهش تنوع ز ، در اين راستا.شود ي در سطح کالن تلقي ماستييس
ب جامعه از يترک.  جهان امروز است و مهمي از مسائل جديکي يطيمح

، يستميو اکوس ياهي، گي انواع مختلف جانوريلحاظ تفاوت و گوناگون

 :zibaei@shirazu.ac.ir E-mail                                                                                                        ۰۹۱۷۷۰۱۷۵۹۰:تلفن: نويسندة مسئول



مين انرژي، غذا، دارو و أ در ت،ياين تنوع حيات نام دارد، يستيتنوع ز
درات غيرنفتي، گسترش ساير منابع با ارزش حياتي، گسترش صا

 به منظور توسعه ،هاي اقتصادي برداري صنعت جهانگردي و بهره
شناسايي، حفظ و نگهداري تنوع . پايدار داراي اهميت فراواني هستند

. هر منطقه، از اولويت خاصي برخوردار استدنيا، يا در زيستي در 
ه اند، ب ترين عامل بقاي تنوع زيستي ها که مهم امروزه اکوسيستم

 ).۱۳۷۹فيروز، (اند  داليل مديريت ضعيف و ناقص دچار مخاطره شده
، )IUCN( جهاني حفاظت از طبيعتةاتحاديهاي  افتهي بر اساس

 ميليون ۱۵هر ساله . درصد پرندگان جهان در معرض تهديدند۱۱
 ميليون هکتار آن به ۵شوند، که  هاي جهان نابود مي هکتار از جنگل

  .)۱۹۹۹زاده،  جليلي و جم(شوند ميهاي کشاورزي تبديل  زمين
ممکن است طي بيست يا سي سال بعد بيش از يک ميليون 

 تغييرات ة نتيجدر واقعگونه از گياهان و جانوران دنيا نابود شوند، که 
 ۱۰۰ محو شدن ين کنوآهنگ. زيست محيطي ناشي از دخالت است

ي  برابر آهنگ محو تکاملي طبيع۱۰۰۰گونه در روز، چيزي بيش از 
درصد از ۱۱ معتدل و ةهاي گياهي منطق درصد از گونه۱۰حدود . است
 پرنده جهان، به درجات مختلف در خطر انقراض قرار ة گون۹۰۰۰
 گونه را که در ۱۳۰۰۰۰ها در مناطق حاره  تخريب جنگل. دارند
کند  د به نابودي تهديد مينجاي ديگري، جز آنها وجود ندار هيچ

 انقراض ةدهند همين آهنگ هشدار .)۱۳۸۰پيتون و همکاران،  بن(
جهاني است که توجه به تنوع زيست شناختي يا تنوع زيستي را 

  .برانگيخته است
تنوع زيست محيطي در معرض تهديدهاي متعددي قرار دارد 

  :ست ازا ترين آنها عبارت که مهم
محيطي و تنوع زيستي و عدم  هاي زيست عدم توجه به ارزش‐۱

  ؛مديريت صحيح از منابع
 بويژه در مناطق ،هاي انساني افزايش جمعيت و گسترش فعاليت‐۲

 ؛حساس اکولوژيکي
  هاي جنگلي؛ تغيير کاربري اراضي و تجاوز به عرصه‐۳
مصرف بيش از حد سموم شيميايي، کودهاي شيميايي و ‐۴

  ها؛ کش  آفت
  ش از حد از منابع گياهي و جانوري؛برداي بي بهره‐۵
  و کشاورزي؛ مختلف صنعتي هاي فعاليتدر اثر  و خاک آب آلودگي‐۶
  مدي آنها؛اضعف قوانين و ناکار‐۷
  يرقانوني حيوانات و بذرهاي گياهي؛تجارت غ‐۸
  .)۱۳۸۵زيست،  سازمان حفاظت محيط(شکار غيرمجاز‐۹

  راني در ايستيت تنوع زيوضع

 از لحاظ )کشور برتر١٠جزء (ترين کشورهاي دنيا ايران يکي از غني
 به دليل ويژگي آب و هوايي خاصي که دارد انواع و تنوع زيستي است و

شود، اما  هاي با ارزش گياهي و جانوري در آن يافت مي اقسام گونه
بخش نيست،  طبيعي چندان رضايت  از اين منابعسفانه روند حفاظتأمت
 مختلف و نابودي هاي بوم که روز به روز شاهد تخريب زيست طوري به

   .)۱۹۹۹زاده،  جليلي و جم( يمنظير ايران هست هاي کم گونه
وضعيت نامناسب حمايت و حفاظت از محيط زيست ايران باعث 

هاي در معرض خطر انقراض طي سالهاي اخير  شده که آمار گونه
آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان حفاظت بر اساس . افزايش يابد

گونه از پستانداران ايران در معرض  ٢٠محيط زيست در حال حاضر 
که حداقل يک چهارم از اين  اين در حالي است.  انقراض قرار دارندخطر

  . )۱۹۹۹زاده،  جليلي و جم( تعداد بشدت در معرض خطر انقراض هستند
  

  آمار تنوع زيستي در ايران

دهد که تعداد  آمارهاي سازمان حفاظت محيط زيست نشان مي
 کل  بابرگونه است که تقريباً برا١٦٥هاي پستاندار وحشي ايران  گونه
هاي گياهي ايران  بعالوه تعداد گونه ،ستهاي پستاندار در قاره اروپا گونه

 اين .اند  درصد آنها بومي٢٢ گونه برآورد شده که تقريباً ٨٠٠٠حدود 
)  هزار گونه۱۲( اروپا ةهاي گياهي قار  گونهةتعداد در مقايسه با مجموع

 گونه ١٩٦ي،  گونه ماه١٧٤ گونه پرنده، ٥١٧ نيهمچن  است،چشمگير
 اند  گونه دوزيست هم در فهرست آماري ايران به ثبت رسيده٢٠خزنده و 

  .)۱۳۸۵آمارنامه سازمان حفاظت محيط زيست ايران، (
 ،هاي گياهي ايران که در معرض انقراض هستند در مورد گونه

بو،  ، آالله، شبگياهاني از تيره گاوزبان، گل استکاني، ميخک کاسني
  .تر با خطر انقراض مواجهندبيش... زردکوهي و

دهد که   جهاني حفاظت از طبيعت هم نشان ميةطبقه بندي اتحادي
هايي از  ايراني، گونهنوري از جمله دوپاي فيروز، حفارهاي جا گونه
   .شوند ها و نهنگ آبي با خطر انقراض تهديد مي خفاش

سفيد جزء پرندگاني  رکس پشتگذشته از اين درناي سيبري و ک
اين . شوند که بشدت در معرض خطر انقراض قرار دارند ي ميطبقه بند

هاي نادر و خاص  دهد که گورخر که يکي از گونه گزارش نشان مي
ايراني است و در گذشته در معرض نابودي کامل قرار داشته، هم اکنون 

س گزارش أ ر٢٠٠وضعيت بهتري دارد و خوشبختانه تعداد آن بيش از 
  .)۱۹۹۹، زاده جليلي و جم( شده است

  

 ٤٩ مجلة محيط شناسي شمارة                                                                                                                                   ٦٢



  اهميت تنوع زيستي

جود مين آب آشاميدني، وأهاي مختلفي از زندگي ما مانند ت جنبه
ها براي رشد محصوالت  كهواي قابل تنفس، حاصلخيزي خا

. ثير تنوع زيستي قرار داردأکشاورزي و پاکيزه بودن درياها تحت ت
حشرات و پرندگان عاملي براي زادآوري طبيعي گياهان به شمار 

 بيولوژيکي در حفاظت مبارزهاي حشرات در  ند و برخي از گونهرو مي
برآورد دانشمندان  .کنند از محصوالت کشاورزي به ما کمک مي

 جانوري ة زمين بيش از دو ميليون گونةروي کر در دهد که نشان مي
ها سير تکاملي خود را  بسياري از اين گونه. کنند و گياهي زندگي مي

 ولي ،اند اند تا به اين مرحله رسيده دهنارگذطي چند ميليون سال 
 طبيعت در معرض در انسان هاي نارواي دخالتسفانه به دليل أمت

عواملي چون تخريب زيستگاهها، آلودگي . خطر نابودي قرار دارند
ها را شدت  روند انقراض بسياري از گونه... آب، هوا، خاک و

اري از  بسي کهدهد  نشان ميهاي انجام شده بررسي بخشد، مي
سلولي و گياهي و جانوري در هنگام بروز  موجودات کوچک و تک

 و دوام اين ءاند تا بقا  و بالياي زيستي به کمک انسان آمدههاخطر
  با اين حال انسان. گونه بر روي کره خاکي همچنان ادامه داشته باشد

ارزش،  هاي با ها و حذف تاريخي بسياري از گونه با نابودي اکوسيستم
 که البته شده استسازي اکوسيستم و فقر ژنتيکي آنها  ساده باعث

   ثيرگذار استأ انسان تزندگيهمه اين موارد در درازمدت بر 
 ژني براي گسترش و توسعه ة خزاننوعيبه مثابه زيستي  منابع

 کهشوند افت میي ييها ژنن منابع يدر ا. دكن عمل ميمحصوالت 
 آفات، افزايش حجم توليد و موجب باال رفتن ميزان مقاومت در برابر

فيروز، ( پايداري در برابر تغييرات بلندمدت دما و بارندگي خواهند شد
۱۳۷۹(.   

  محيطي ثر بر کاهش تنوع زيستؤعوامل م

 بخشي نامعقول ةرويه از طبيعت و استفاد برداري بي در اثر بهره
. از منابع طبيعي جهان نابود شده و تنوع زيستي در معرض خطر است

 تخريب سرعت ،قرن هجدهم که آغاز انقالب صنعتي استاز 
کلي عواملي  طور به. )۲۰۰۳آجايي، ‐آسافو( بيشتري پيدا کرده است

ها، تغيير کاربري اراضي کشاورزي، تبديل اراضي  مانند انواع آلودگي
هاي طبيعي، تجارت حيوانات و  به مناطق مسکوني، تجاوز به جنگل

ترين   از مهم...ايدار از منابع طبيعي وبرداري ناپ گياهان وحشي، بهره
  .)Asafu-Adjaye, 2003( اند عوامل تهديدکننده تنوع زيستي

، ۱ اندازه زيستگاهة به وسيلاًمحيطي مستقيم  تنوع زيستبعالوه 
توليد يک کشور،   ، آب و هوا، سطح درآمد و ترکيب۲فشار جمعيت

قتصادي و  عوامل نهادي از قبيل سطح آزادي اة به وسيلنيهمچن
  . شود ثر ميأ متياقتصاد  کالنهاي سياست

ت يفي کي روي رشد اقتصاد آثاري درباره بررسيمطالعات مختلف
 وسيلة خصوص به ب،ن بحثيا. ست صورت گرفته استيط زيمح

 U از وجود رابطه ي که حاک۱۹۹۰ ةل دهيمطالعات صورت گرفته در اوا
 يشد اقتصادست و ريز طي محبيتخر يها ن شاخصيشکل وارانه ب
 ,Heidebrink؛ Grossman and Krueger, 1991( است، آغاز شد

1995 and Antle.(عنوان منحني محيطي با امروزه ه اين رابط 
ن بار ي کوزنتس اوليطي محيعبارت منحن.  شناخته شده است۳کوزنتس
ان داشتند که ي آنها ب.استفاده شد) seldon and Song,1995 (ةليبه وس
شنهاد شده يه به مدل پي درآمد ممکن است شب‐ستيط زي محةرابط

. توسعه باشد درآمد و ي نابرابريبرا) Kuznets, 1995 (کوزنتستوسط 
ين يکند که در سطوح پا  منحني محيطي کوزنتس پيشنهاد ميةرضيف

 در سطوح باالتر اما .يابد رشد اقتصادي، کيفيت محيط زيست کاهش مي
 کشاورزي و صنعتي فناورييگزيني  اقتصادي، کشورها قادر به جاةتوسع

ل يدر اوا .کنند شده، بنابراين خسارات کمتري به محيط زيست وارد مي
 از وجود يدند که حاکكر ارائه ين مدارکا از محققي، برخ۱۹۹۰ ةده
 ,Krueger( و درآمد سرانه بود ين سطح آلودگيوارانه بشکل  U ةرابط

1991 and Grossman  ؛Bandyopadhyay, 1992  and Shafik  و

Seldon and Song, 1995 .(با ي، سطح آلودگين تئوريبر طبق ا 
 ،ش درآمد کشورهايبا افزا سپس ؛افتهي شي ابتدا افزا،ش درآمديافزا

ا پانل، ي ي مقطعيها  با استفاده از دادهبيشترها  ن مدليا. ابدي يکاهش م
  . اند برآورد شده

Krueger و Grossman) 1991(، ة بودند که رابطاولين افرادي 
  آنها استداللدندكربين کيفيت محيط زيست و درآمد سرانه را بررسي 

 يها تي فعالوسيع و شديد گسترش و ي اقتصادةتوسع که کردند
  در سپس؛شود يست ميط زي محي، در ابتدا منجر به آلودگياقتصاد

د ممکن ي توليها کيب و تکنيرات در ترکيي باالتر، تغ مليسطوح درآمد
به سرعت ترتيب  اين به .دشو ست يط زيت محيفي، منجر به اصالح کاست

  .  درباره فرض کوزنتس صورت گرفتياديمطالعات ز
ن ي کوزنتس بة از وجود رابطي حاکين مطالعات مدارکي از اياريبس

ت هوا، يفي، کيد صنعتي از تولي ناشيدرآمد سرانه و شدت مواد سم
 حفاظت ينواح هوا، ي آلودگيها اسي، انواع گوناگون مقييزدا جنگل

  ).Stern, 2004؛  et al, 2002 and Cavlovic(بود ... شده و 

 در مورد نظريحات ي توج، صورت گرفتهه ي اولمطالعاتشتر يب در 
 Pecchenino, 1994( مشاهده شده است  کوزنتسيطي محيمنحن

 ٦٣                        )با تأکيد بر کشورهاي در حال توسعه(شوريتحليل مقطعي ک:محيطي و رشد اقتصادي تنوع زيست



and John ؛Lopez, 1994 ؛ Songand Seldon, 1995 ؛ 

Chapman and Suri, 1998 ؛ Munasinghae, 1999 ؛ Stokey, 

 ؛ Pasche, 2002 ؛ Levinsonand Andreoni, 2001 ؛ 1998

Roca, 2003(. ن درآمد سرانه و درصد ي بة رابطيمطالعات اندک
 به ي بررسنيه اولطن رابيدر ا.اند دهكر يشده را بررس دي تهديها گونه
 , Kerr. شنهاد شده استي پ۱۹۹۵گروسمن و کرانجر در سال  ةليوس

Currie) 1995(،ش يافزاد شده با ي تهديها افتند که درصد گونهي در
 ة، اما آنها رابط) پستاندارانيژه برايبو(ابد ي يدرآمد سرانه کاهش م

  .اند كرده ني را بررسيخط ريغ
 Naidoo  وAdmowicz) 2001( يها  تعداد کل گونهةطراب 

دند و كر ي را بررسهدرآمد سران  و پرندگان و پستاندارانةشد ديتهد
 Asafu-Adjaye. دا کردندي از وجود رابطه کوزنتس پي حاکيمدارک

 يمحسوس  طور  به ها گونه ن رفتنيب از نديفرا که کند می مطرح )2003(
 در ي برگشتةچ نقطي هبنابراين ،د استي جداي هجاد گونيتر از ا عيسر

، کاهش جهيتدر ن . و درآمد سرانه وجود ندارديستين تنوع زيرابطه ب
 .کنواخت استير و ي در اصل برگشت ناپذيطيت محسيدر تنوع ز

تنوع  بيدر تخر ياصل برگشت ناپذيرکند که  شان اشاره مييا
اما . نظر گرفته شودها در   درست است که کل گونهيزمان زيستي
 ي وجود دارد که برايطيست محي تنوع زي کوزنتس براة رابطيزمان

  پرندگانةشد دي تهديها  درصد گونهتنها ،يطيمح ستيتنوع ز شاخص
  . شودمنظورو پستانداران 

 McPherson وNieswiadomy  2005)( وجود يبه بررس 
شده پستانداران و  دي تهديها ن درصد گونهي کوزنتس بيمنحن

 قيتحق يها افتهي.  پرداختند۲۰۰۰ سال يپرندگان و درآمد سرانه برا
 حاضر با مطالعة ةمطالع .دكن يمد ييأ کوزنتس را تة رابط، وجودآنها
  : به شرح زير است  آجايي داراي تفاوتهايي‐آسافا

 ۱۲۱ به ۱۰۰نخست اينكه تعداد كشورهاي مورد مطالعه از  
 ۱۹۹۹كه به جاي اطالعات سال   دوم اين؛افزايش يافته است

 يت و در نها اساس بررسي قرار گرفته است۲۰۰۳اطالعات سال 
منحني كوزنتس براي كشورهاي توسعه يافته و كه در اين مطالعه  اين

 –در حال توسعه تخمين زده شده است در حالي كه در مطالعه آسافا 
  . اي مورد مطالعه قرار نگرفته است آجايي چنين رابطه
  ها مواد و روش

  گيري تنوع زيست محيطي اندازه

 متغيري پيچيده است که به دست آوردن ،تنوع زيست محيطي
 از تنوع يا مدل ساده. استمنحصر به فرد دشوار  يآن با شاخص

 )A(از مساحت  ي، که تابع)N(ها  له تعداد گونهيزيست محيطي، به وس
  : در زير آورده شده استاست،
)۱(  ZACS =  

C و Z ندا  هاي مثبت مشخصه. Z   اگر .  قرار دارد۳۵/۰ و ۱/۰بين
Z در مساحت منجر به % ۱يش يعني يک افزا،  باشد۲۵/۰ برابر با

را ) ۱ (ةتوان معادل مي بنابراين. شود ها مي در تعداد گونه% ۲۵/۰افزايش 
 متغيرها است به چنينها و هم مشخصه از نظر که به صورت غير خطي 

  :) Wilson,1992 (صورت زير نوشت
)۲(  )ln()(lnln AZXCS +=  

Xثرگذارند و  تنوع زيست محيطي ابرکه   بردار متغيرهايي است
هاي  بعالوه به علت فقدان داده، شاخص. کنيم قصد داريم آنها را بررسي

  .اند اي از تنوع زيست محيطي استفاده شده ها به عنوان نماينده تنوع گونه

  ها  هاي تنوع گونه شاخص

   کيلومتر مربع۱۰۰۰۰هاي پستاندار شناخته شده در هر   تعداد گونه‐۱
   کيلومتر مربع۱۰۰۰۰ن شناخته شده در هرهاي پرندگا  تعداد گونه‐۲
   کيلومتر مربع۱۰۰۰۰هاي گياهي شناخته شده در هر   تعداد گونه‐۳
   پستاندار و پرندگان ةشد دي تهدهاي  درصد گونه‐۴

   و مدل اقتصاد سنجي ها داده

  رهاي متغيمعرف

  )Ei1( پستانداران ة شناخته شديها تعداد گونه‐۱
  )Ei2( پرندگان ةشد  شناختهيها تعداد گونه‐۲
  )Ei3(اهان ي گة شناخته شديها تعداد گونه‐۳
 از سطح يا ندهي نما:)RGDP (ي سرانه واقعيد ناخالص داخليتول‐۴
  . استي اقتصاديتهايفعال
 بخش کشاورزي به صورت درصدي از توليد ناخالص ة ارزش افزود‐۵

د  اقتصا درديب تولي از ترکيا ندهير نماين متغيا) AGRICPC(داخلي 
  .است
  ) FREE (ي تجاريشاخص آزاد‐۶
  ي تجاريها استي از سيا ندهينما): FOREX(نرخ مبادله ‐۷
  )POP(ت يجمع‐۸
  )PDLAND( ي کشاورزة استفاديل شده، براي تبديها نيدرصد زم‐۹
  )PPLAND( حفاظت شده ينهايدرصد زم‐۱۰
   وارد مدل شده استير مجاريکه به صورت متغ: ر آب و هواي متغ‐۱۱

D11 يي استواي وجود هوامبين  
D12 مه مرطوبي مرطوب و ني وجود هوامبين  
D13 مه خشکي خشک و ني وجود هوامبين  

 ٤٩ مجلة محيط شناسي شمارة                                                                                                                                  ٦٤



 سال ي برا کشور۱۲۱هاي   حاضر از دادهةبراي انجام مطالع
آوري  جمع FAO و يجهان بانک يها ايتس ، که ازيالدي م۲۰۰۲

يستي و  تنوع زةبه منظور بررسي رابط. ايم دهكرشده است، استفاده 
  .گرفتقرار  يررسبمورد کشور گروه دو رشد اقتصادي 

  . آنها موجود بودياز براي که اطالعات مورد نييکل کشورها) ۱
 .گروه کشورهاي در حال توسعه) ۲

  قيروش تحق

ست ي بر تنوع زي اثر رشد اقتصاديو بررس يريگ به منظور اندازه
  . ر استفاده شده استي زي از مدل اقتصاد سنجيطيمح
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) Ni   تعداد کشورهاي مورد بررسي) =1,......,
 ،ثر استؤ سطح تنوع زيست محيطي مبر يد ناخالص داخليتول

 اتح باالتر توليدوسط. شود زيرا به سطح توليد اقتصاد مربوط مي
 به ،ها ، منجر به افزايش نرخ تبديل محل سکونت گونهياقتصاد
 در نتيجه .شود وليد بيشتر کاالهاي ضروري و خدمات ميمنظور ت

بعالوه فرض شده که کاهش . يابد تنوع زيست محيطي کاهش مي
هاي اقتصادي   سطح فعاليتة به وسيلفقطتنوع زيست محيطي نه 

. شود ثر ميأ نيز متي اقتصادات ترکيب توليدةبلکه به وسيل
 را شکل داده کشورهايي که کشاورزي سهم زيادي از کل توليدشان

است، کاهش تنوع زيست محيطي را با سرعت بيشتري تجربه 
ها براي اهداف   تبديل محل سکونت گونهنديچون فراخواهند کرد 
 کشاورزي ةبنابراين ارزش افزود. ردي صورت مي گتر سريع کشاورزي

 شود به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي نيز وارد مدل مي
)(Asafu- Adjaye, 2003.  

 ،ثر روي کاهش تنوع زيست محيطيؤ مةتعيين کنند عامل
هاي کشاورزي نيازمند فضاي  بيشتر فعاليت.  زيستگاه استةانداز

ها   منجر به کاهش محل سکونت گونهدر نهايتفيزيکي بيشترند که 
ترين علت  مهم. شود و بنابراين از بين رفتن تنوع زيست محيطي مي

. است گياهي براي کشاورزي  پاکسازي پوشش،نابودي محل سکونت
 زمين توسعه داده شده براي کشاورزي ،در اين مطالعه درصد

)PDLANDi(شده   و درصد زمين حفاظت)PPLAND( منزلة به 
  . شود اي از اندازه محل سکونت استفاده مي نماينده

تقاضا براي غذا، پناهگاه و ت، يش جمعي با افزاگري داز طرف
 ، نيازمند باال بردن مسئلهيافت، که اين ساير خدمات افزايش خواهد 

 شدت كه است موضوع مبين آن. ستها تبديل محل سکونت گونهنرخ 
زدايي بيش از حد و از اين رو  تواند منجر به جنگل جمعيت باال مي

 آثار ،عدم کنترل رشد جمعيت. کاهش تنوع زيست محيطي شود
ل ين دل همي به.باري روي سطح تنوع زيست محيطي خواهد داشت زيان
فشار  از ي مقياسمنزلةبه ) POPi(زان جمعيت ي مرياز متغ،ن مطالعهيدر ا

  . شد جمعيت استفاده 
سيستم بازار، دامنه براي ايجاد بازار براي کاالهاي محيط زيستي 

). بازارهايي در رابطه با حقوق استفاده از محيط زيست( سازد  فراهم مي
 کشور ي سطح آزادي تجار، مطالعهنماينده نهادي مورد استفاده در اين

  . است
 کشور با اصالح سيستم بازار يفرض شده که افزايش آزادي تجار

هاي   هزينهةدر حال کار همبستگي دارد، و عوامل اقتصاد قادر به محاسب
 ة که رابطشود مي بيني پيش .اند محيط زيست ناشي از رشد اقتصادي

محيطي وجود داشته  ست و سطح تنوع زيي آزادي تجارةمنفي بين درج
  .باشد

ست ي تخريب محيط زبر ي اقتصادکالن هاي عالوه بر اين سياست
الملل  ني نرخ مبادله در تجارت بن رو در مطالعه حاضرياز ا.ثر هستندمؤ
)FOREXi (هاي تجاري  اي از نرخ مبادله و سياست به عنوان نماينده

زيست نشان روي محيط را  اقتصادي کالن آثارشد که کل  استفاده 
  .دهد مي

. ست، آب و هوايطيست محي تنوع زيگر بر رويثر دؤعامل م
  .اند  واقع شدهيير و استواي شناخته شده در مناطق گرمسيها شتر گونهيب

  سمحيطي كوزنت  زيستةنظري

 و رشد اقتصادي در هر كشور يطيست محيتنوع ز زانيم بين ةرابط
د شده، ي تهديها ونه درصد گيعني شاخص چهارم، يبرا. استمتفاوت 
   . شده استيوزنتس بررسك ةيفرض

اين . است منحني كوزنتس محيط زيست مبين دوم، ه درجةرابط
 Turning(چرخش ة يا عدم وجود نقط،طور عام به دنبال وجود همنحني ب

Point( استر يبه صورت ز مربوطه معادله.است)2005 

McPherson,Nieswiadomy,  (:  
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درجه ت و يجمعبايد توجه داشت كه عوامل برونزاي ديگري مثل 
 تأثيرگذار ةتوانند بر شكل رابط آزادي اقتصاد و تغييرات ساختاري نيز مي

  . باشند

 ٦٥                        )با تأکيد بر کشورهاي در حال توسعه(تحليل مقطعي کشوري:محيطي و رشد اقتصادي تنوع زيست



  قيات تحقيفرض

، يطـ يست مح يـ  تنوع ز   و )رشد اقتصادي  (ي واقع ة سران ن درآمد ي ب ‐۱
ـ  همچنين . وجود داردي منف اي  هرابط افـزوده بخـش     ارزشن يرابطه ب

  . استي منفيطيست محي با تنوع زيکشاورز
 حفاظت شده، ارتباط مثبتـي بـا سـطح          يها  درصد مساحت زمين   ‐٢

ر کـاربری   ييـ تغ يهـا   درصد زمين  نيبنابرا،  ردتنوع زيست محيطي دا   
 منفـي بـا سـطح تنـوع زيـست           ة رابط ، شده به منظور کشاورزي    داده

  .محيطي خواهد داشت
 منفي با سطح تنوعة  رابط،تيزان جمعي که مشود مي بيني پيش‐۳

  .محيطي داشته باشند  زيست
  .  داردي منفة رابط،يطيست محي با تنوع زي تجاري شاخص آزاد‐۴
 جهي در نت دارد،ي رابطه منف،ي نرخ مبادله با تنوع زيست محيط‐۵

  . باشدير منفين متغيعالمت ا شود مي بيني پيش
 . خواهد داشتيطيمح ستيوع ز تني بر رويآب و هوا اثر مثبت‐٦

  .ر مثبت باشدين متغي عالمت اشود مي بيني پيش توان  مینيبنابرا
  

  

  ج و بحثيانت

 مورد ي کل کشورهايبرا) ۴(و ) ۳(ج حاصل از برآورد معادالت ينتا
 آورده شده )٢و١(شمارة  در جداول  در حال توسعهي کشورها ويبررس
   .است

پستاندارن،  ةشد شناخته يها گونه دتعدا يها شاخص يبرا) ۳ (ةمعادل
  . اهان برآورد شده استيپرندگان و گ
 پستانداران، پرندگان و ةد شدي تهديها  درصد گونهيبرا) ۴ (ةمعادل

   . شده استن زدهيتخماهان يگ
 يها ت شاخصي وضعيقبل از برآورد معادالت مورد نظر، به بررس

انه و يخاورم يان کشورهيها در ب ن شاخصي اةسي و مقايستيتنوع ز
  . شده است   با استفاده از نمودار پرداختهي جنوبيقايفرا

شود، ايران در  ديده مي) ۲(و ) ۱(شمارة که از روي نمودار  طور همان
هاي  بيشترين تعداد گونه ، بين کشورهاي خاورميانه و آفريقاي جنوبي

 طيمحي ز تنوع زيستشناخته شده پستانداران و پرندگان را داراست و ا
 حاکي از وجود زيستگاه و شرايط آب و هوايي بااليي برخوردار است، که

 .استمناسب 

  
  ۲۰۰۲کل کشورهاي مورد بررسي در سال برآورد رگرسيون براي ): ١( شمارةجدول

 
هاي پستانداران شناخته شده تعداد گونه  هاي پرندگان شناخته شده تعداد گونه هاي شناخته شده گياهي تعداد گونه   

 احتمال  tآماره  ضريب احتمال  tآماره  ضريب احتمال  tآماره  ضريب متغير

c ۷۹/۱۹۱ *** ۶۳/۴  ۰۰۰/۰  ۷۶/۳۳۱ *** ۹۶/۵  ۰۰۰/۰  ۷/۹۹۰۹ *** ۶۷/۲  ۰۰۹/۰  
RGDP ۰۰۲/۰‐ *** ۷۴/۱‐  ۰۸/۰  ۰۰۲/۰‐  ۴/۱‐  ۱۶/۰  ۱۸/۰‐ ** ۰۸/۲‐  ۰۳/۰  
AGRICPC ۶/۰‐  ۱۲/۱‐  ۲۶/۰  ۴۷/۳‐ *** ۳۱/۳‐  ۰۰۱/۰  ۱۴/۱۹۲‐ *** ۸/۲‐  ۰۰۶/۰  
FREE ۴۶/۰‐ *** ۷/۱‐  ۰۹/۰  ۷۴/۰‐ ** ۵۳/۲‐  ۰۱/۰  ۹۲/۴۳‐ ** ۹۶/۱‐  ۰۵/۰  
FOREX ۰۰۰۰۹/۰‐  ۹/۰‐  ۳۷/۰  ۰۰۰۰۱/۰‐  ۱۹/۰‐  ۸۵/۰  ۰۰۰۹/۰‐  ۱۷/۰‐  ۸۶/۰  
POP ۰۰۰۳/۰ *** ۲/۴  ۰۰۰/۰  ۰۰۰۴/۰ *** ۵۱/۳  ۰۰۰/۰  ۰۲/۰ *** ۲۲/۳  ۰۰۱/۰  
PDLAND ۰۰۱/۰‐  ۶۲/۱‐  ۱/۰  ۰۰۰۸/۰‐  ۸۴/۰‐  ۴/۰  ۰۲/۰‐  ۳۴/۰‐  ۷۲/۰  
PPLAND ۵۵/۱ ** ۶۸/۱  ۰۹/۰  ۰۶/۱  ۸۷/۰  ۳۹/۰  ۰۲/۴۸  ۶۳/۰  ۵۳/۰  
D11 ۷۹/۶۶ *** ۹۶/۲  ۰۰۴/۰  ۶۹/۶۶ ** ۲۱/۲  ۰۳/۰  ۴/۴۵۵۷ ** ۴۶/۲  ۰۱/۰  
D12 ۴۸/۴۰‐  ۵۴/۱‐  ۱۲/۰  ۷۷/۸‐  ۲۵/۰‐  ۸/۰  ۵۴/۲۸  ۰۱/۰  ۹۸/۰  
D13 ۷۸/۰  ۰۸/۰  ۸۳/۰  ۹۵/۰  ۰۷/۰  ۹۴/۰  ۴۳/۱۹۱  ۲۴/۰  ۸/۰  

2R  ۴۲/۰    ۳۴/۰    ۳۳/۰    
2R  ۳۷/۰    ۲۸/۰    ۲۷/۰    

F ۷۳/۷آماره ***  ۰۰۰/۰  ۳۶/۵ ***  ۰۰۰/۰  ۰۲/۵ ***  ۰۰۰/۰  

   ۱۱۴   ۱۱۶   ۱۱۶  تعداد مشاهدات

  هاي تحقيق يافته:منبع
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  ٢٠٠٢ در سال برآورد رگرسيون براي گروه کشورهاي در حال توسعه): ٢(ة  شمارجدول
  

هاي پستانداران شناخته  د گونهتعدا 
 شده

هاي پرندگان شناخته شده تعداد گونه هاي شناخته شده گياهي تعداد گونه   

 احتمال  tآماره  ضريب احتمال  tآماره  ضريب احتمال  tآماره  ضريب متغير
c ۲۹/۱۸۸ ** ۰۷/۲  ۰۴/۰  ۱۸/۳۵۷ ** ۸/۲  ۰۰۷/۰  ۳/۹۷۲۸  ۱۴/۱  ۲۶/۰  
RGDP ۰۰۶/۰‐ ** ۴۵/۲‐  ۰۲/۰  ۰۰۷/۰‐  ۳/۱‐  ۱۹/۰  ۰۴/۰  ۱۸/۰  ۸۵/۰  
AGRICPC ۳۱/۱‐  ۱۸/۱  ۲۴/۰  ۹۷/۳‐ ** ۵۴/۲‐  ۰۱/۰  ۹۷/۱۷۷‐ ** ۸۷/۱‐  ۰۶/۰  
FREE ۱۱/۰‐  ۸۷/۰‐  ۳۸/۰  ۳۸/۰‐  ۲۸/۱‐  ۲/۰  ۹/۴۱‐ ** ۵۷/۱‐  ۰۹/۰  
FOREX ۰۰۰۰۱/۰‐  ۸۶/۰‐  ۳۹/۰  ۰۰۰۰۰۴/۰‐  ۰۰۸/۰‐  ۶۹/۰  ۰۰۰۵/۰‐  ۱۳/۰‐  ۸۹/۰  
POP ۰۰۰۳/۰ *** ۸۶/۲  ۰۰۶/۰  ۰۰۰۴/۰ *** ۹۵/۲  ۰۰۴/۰  ۰۲/۰ ** ۶۳/۲  ۰۱/۰  
PDLAND ۰۰۰۷/۰‐  ۹۱/۰‐  ۳۶/۰  ۰۰۰۶/۰‐  ۵۸/۰‐  ۵۶/۰  ۰۱/۰‐  ۲/۰‐  ۸۴/۰  
PPLAND ۵۴/۱  ۳۲/۱  ۱۹/۰  ۷۳/۱  ۰۵/۱  ۲۹/۰  ۰۶/۴۶  ۴۶/۰  ۶۵/۰  
D11 ۵۴/۸۴ ** ۲۱/۲  ۰۳/۰  ۳/۴۹ ** ۳۶/۲  ۰۲/۰  ۶۶/۵۵۵۳ ** ۱۸/۲  ۰۳/۰  
D12 ۲۶/۳۷‐  ۴۲/۰‐  ۶۸/۰  ۵/۵۵‐  ۴۴/۰‐  ۶۶/۰  ۲۷/۲۸۸۴  ۳۷/۰  ۷۱/۰  
D13 ۲۸/۳۵  ۴۵/۰  ۶۶/۰  ۷۴/۳۸‐  ۳۵/۰‐  ۷۳/۰  ۶/۷۵۲  ۱۱/۰  ۹۱/۰  

2R  ۳۲/۰    ۳۵/۰    ۳۲/۰    
2R  ۲۲/۰    ۲۶/۰    ۲۴/۰    
F ۱۵/۳آماره **  ۰۰۳/۰  ۳۲/۴ ***  ۰۰۰/۰  ۹۸/۲ **  ۰۰۳/۰  
   ۷۶   ۷۶   ۷۶ تعداد مشاهدات

 هاي تحقيق يافته: منبع
 موضوعاين ) ۴( و )۳(شمارة  نمودار ةاز طرف ديگر با مشاهد

 پستانداران و پرندگان ةهاي تهديد شد د، که تعداد گونهشو نمايان مي
، استفريقاي جنوبي، بيشتر ادر ايران از ساير کشورهاي خاورميانه و 

  . است از مديريت ناصحيح و عدم توجه به اين مسئله اكيکه ح
ت و نگهداري اين ظشتري در حفاپس الزم است تالش بي

به بررسي و مقايسه درصد ) ٥ ( شمارةدر نمودار .كنيمها  گونه
 و ٢٠٠٢ پستانداران و پرندگان در سالهاي ةهاي تهديد شد گونه
   .شده است  ميالدي پرداخته٢٠٠٤

شود، درصد  مشاهده مي) ٥(  شمارةکه از روي نمودار طور همان
 کاهش ٢٠٠٢ نسبت به سال ٢٠٠٤ در سال ةهاي تهديد شد گونه

تواند توجه به تنوع زيستي در سالهاي  که دليل آن مي. يافته است
  . اخير در بين کشورها باشد

فريقاي جنوبي از نظر ااما ايران در بين کشورهاي خاورميانه و 
   . بااليي قرار داردةهاي تهديد شده، در مرتب درصد گونه

هر چند  كهيادآور شدتوان   ميبنابراين با توجه به نمودارهاي باال
فريقاي جنوبي از تنوع زيستي اايران در بين کشورهاي خاورميانه و 

بااليي برخوردار است، اما به دليل مديريت ضعيف اين منابع، برخي از 

ثر بر ؤدر ادامه به بررسي و نقش عوامل م. اند ها در حال انقراض گونه
  .شده است تنوع زيست محيطي پرداخته
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ران در بين  پستانداةهاي شناخته شد تعداد گونه): ۱( شمارةنمودار

 فريقاي جنوبيکشورهاي خاورميانه و ا

 ٦٧                           )وسعهبا تأکيد بر کشورهاي در حال ت(تحليل مقطعي کشوري:محيطي و رشد اقتصادي تنوع زيست
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 در بين پرندگان ةهاي شناخته شد تعداد گونه): ۲( شمارةنمودار
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ران در بين  پستانداةتهديد شدهاي  تعداد گونه): ۳( شمارةنمودار

  فريقاي جنوبيکشورهاي خاورميانه و ا
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 در پرندگان شده ةتهديدشدهاي  تعداد گونه): ۴( شمارةنمودار

  فريقاي جنوبيبين کشورهاي خاورميانه و ا
 ،کشورهاي مورد بررسيگروه  رايب) ١ ( شمارة جدولةبا مشاهد

اثر توليد اقتصادي بر تنوع زيست محيطي با استفاده از متغيرهاي 

)GDP ،AGRICPC (شود،  که مشاهده مي گونه همان. شود معين مي
هاي پستانداران و  داري بر تعداد گونه متغير درآمد اثر منفي و معني

هاي  اي تعداد گونهگياهان داشته است، اما اين متغير از نظر آماري بر
 افزايش درآمد منجر به کاهش تعداد .دار نبوده است پرندگان معني

به عبارت . محيطي شده است ا و به بيان ديگر کاهش تنوع زيسته گونه
  .محيطي داشته است  اثر تخريبي بر تنوع زيست،ديگر توسعه درآمد

 ي اقتصادات نماينده ترکيب توليدمنزلة که به AGRICPCمتغير 
محيطي داشته  هاي تنوع زيست ارد مدل شده است، اثر منفي بر شاخصو

اين متغير اشاره بر اين دارد که . که عالمت آن مطابق انتظار است
 استفاده کشاورزي بر تنوع زيستي اثر جهتتبديل زيستگاههاي طبيعي 

هاي پرندگان و گياهان از نظر   اين متغير براي تعداد گونه.منفي دارد
بنابراين افزايش ارزش افزوده کشاورزي، به . دار شده است يآماري معن

که همراه با افزايش سطح زير کشت و بنابراين از بين رفتن  اينعلت 
هاي کشاورزي است، منجر به کاهش   زمينةزيستگاهها براي توسع

.  استدهشمحيطي  تهاي مختلف و بنابراين کاهش تنوع زيس گونه
هاي تنوع   اثر منفي بر شاخص،مبادلهآزادي تجاري و نرخ هاي متغير
 ضريب آزادي تجاري از نظر آماري فقط اما ؛محيطي داشته زيست
  .استدار  معني

 که، رددار دا محيطي اثر مثبت و معني ميزان جمعيت بر تنوع زيست
شود  که مشاهده مي طور  ولي همان،استعالمت آن خالف انتظار 

 کمي بر تنوع  و تغيير آن اثراستضريب آن خيلي کوچک 
اما از طرف ديگر، مثبت بودن ضريب اين متغير را . محيطي دارد زيست
 نسبت داد که، بيشتر زيستگاههاي جانوري و موضوعتوان به اين  مي

اند و بيشتر افزايش جمعيت  گياهي در نزديکي مناطق روستايي واقع شده
   .روستايي جمعيت نه بوده و شهري جمعيت رشد ناشي از

هاي  هاي تبديل شده به منظور کشاورزي بر شاخص ندرصد زمي
 اما اين متغير از نظر آماري ؛محيطي اثر منفي داشته است تنوع زيست

ه  زمين به منظور استفادة درصد از سطح کر۴۰تا کنون . يستدار ن معني
 بنابراين ؛)ويتوسک از دانشگاه استانفوردپيتر(بشر تغيير شکل يافته است 

هاي بسيار قبل  ين به منظور استفاده بشر از زمانچون تبديل سطح زم
داري بر تنوع  آغاز شده است، اين متغير در زمان حال اثر خيلي معني

  .زيست محيطي نداشته است
 قرار دادن   ،محيطي ها به منظور حفاظت تنوع زيست      يکي از کوشش  

، بنـابراين ايجـاد منـاطق    ستمحدوديت بر روي اسـتفاده از زيـستگاهها      
درصـد  . ر حفظ تنوع زيـستي باشـد    ثري د ؤتواند عامل م   ده مي حفاظت ش 

   پرندگان و گياهان ن،اهاي پستاندار ي حفاظت شده براي گونهها زمين
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2002 2004
  

پستانداران  ةتهديدشدهاي   گونهدرصد): ۵( شمارةنمودار

 براي فريقاي جنوبي در بين کشورهاي خاورميانه و اپرندگان

   ميالدي۲۰۰۴ و ۲۰۰۲سالهاي 
هاي پستانداران از نظر   گونهي از براي تعدادفقطمثبت داشته، اما اثر 

هاي  با افزايش مناطق حفاظت شده، گونه. استدار  آماري معني
قرار گرفته و بنابراين تنوع جانوري و گياهي در معرض خطر کمتري 

و ثر بر حفظ ؤپس يکي از عوامل م. يابد ي بهبود ميمحيط زيست
 .است ايجاد مناطق حفاظت شده ،هاي جانوري و گياهي بقاي گونه

 متغير .ستثر بر تنوع زيستي آب و هواؤعامل آخر بررسي شده و م
داري بر روي تنوع زيستي داشته   اثر مثبت و معنيD11مجازي 
به عبارت ديگر در مناطق استوايي و گرمسيري، تنوع و تعداد . است
نتايج تحقيق، تمام . بيشتر بوده استهاي جانوري و گياهي  گونه

 براي جمعيت عالمتي خالف فقط. دكن ئيد ميأفرضيات تحقيق را ت
 محاسباتي در تمامي F ةهمچنين، آمار. دست آمده است هانتظار ب

به دليل مقطعي بودن . استدار  معادالت از نظر آماري بسيار معني
 در . استتهها، امکان وجود واريانس همساني نيز وجود داش داده

کارا خواهند  برآوردها ناريب اما غير،يانس همسانيصورت وجود وار
نتايج . بود، بنابراين آزمون واريانس همساني صورت گرفته است

 در هيچ يک از معادالت مورد ، که واريانس همسانيدادنشان 
براي ) ٣ (ةنتايج حاصل از برآورد معادل .بررسي وجود نداشته است

.  شده استنشان داده )٢ ( شمارة توسعه در جدولكشورهاي در حال
براي گروه کشورهاي در حال توسعه، ) ٢ ( شمارةبا توجه به جدول

 فقط ولي ،هاي تنوع زيستي منفي بوده اثر متغير درآمد بر شاخص
دار  شده پستانداران از نظر آماري معني هاي شناخته براي تعداد گونه

هاي  ر به کاهش تعداد گونهافزايش درآمد سرانه منج. بوده است

متغير . دشو محيطي مي موجود و بنابراين کاهش تنوع زيست
AGRICPC وارد ي اقتصاداتاي از ترکيب توليد  نمايندهمنزلة که به 

محيطي داشته  هاي تنوع زيست مدل شده است، اثر منفي بر شاخص
ري هاي پرندگان و گياهان از نظر آما است، اين متغير براي تعداد گونه

ثيرگذار بر أدر کشورهاي در حال توسعه، عامل ت. دار شده است معني
 يکي اين بخش، چون است بخش کشاورزي ةتنوع زيستي ارزش افزود

هاي غالب در اين کشورها بوده و سهم بااليي از درآمد اين  از بخش
 بنابراين افزايش ارزش. شود مين ميأکشورها از بخش کشاورزي ت

ها و کاهش تنوع   منجر به کاهش تعداد گونهافزوده بخش کشاورزي
محيطي شده که دليل آن تبديل زيستگاههاي جانوري و گياهي  زيست
 آزادي تجاري و نرخ مبادله اثر رهاييمتغ .استهاي کشاورزي  به زمين

، ضريب آزادي اند اما محيطي داشته هاي تنوع زيست منفي بر شاخص
 شده گياهان از نظر آماري هاي شناخته  براي تعداد گونهفقطتجاري 
 آزادي تجاري در ةين بودن درجيتواند پا  دليل آن مي کهاستدار  معني

ن متغير اثر کشورهاي در حال توسعه باشد، بنابراين در اين کشورها اي
ميزان جمعيت بر تنوع  .محيطي نداشته است چنداني بر تنوع زيست

مت آن خالف انتظار دار داشته، اما عال زيست محيطي اثر مثبت و معني
 نيز گفته شد، مثبت بودن ضريب اين متغير که قبالً طور همان. است
توان به اين دليل باشد که، بيشتر زيستگاههاي جانوري و گياهي در  مي

اند و بيشتر افزايش جمعيت ناشي از  نزديکي مناطق روستايي واقع شده
هاي  درصد زمين.  و نه جمعيت روستايي،رشد جمعيت شهري بوده

هاي تنوع زيست  منظور کشاورزي بر روي شاخص تبديل شده به
دار   اما اين متغير از نظر آماري معني،محيطي اثر منفي داشته است

هاي توسعه داده شده به منظور کشاورزي  افزايش درصد زمين. يستن
منجر به از بين رفتن زيستگاههاي جانوري و گياهي شده و بنابراين از 

درصد  .محيطي شده است ها و کاهش تنوع زيست د گونهبين رفتن تعدا
هاي پستاندارن، پرندگان و  هاي حفاظت شده براي تعداد گونه زمين

افزايش . يستن دار گياهان اثر مثبت داشته، اما از نظر آماري معني
براين افزايش تنوع ها و بنا مناطق حفاظت شده منجر به حفاظت گونه

 .استثري ؤها عامل م  گونهبقايظ و محيطي شده است و در حف زيست
هاي تنوع  داري بروي شاخص  اثر مثبت و معنيD11متغير مجازي 
هاي شناخته شده پرندگان،   بر روي تعداد گونه وزيستي داشته

 اما هيچ يک از نظر ، اثر منفي داشتهD13 و D12متغيرهاي مجازي 
ته شده گياهي هاي شناخ همچنين بر تعداد گونه. نديستدار ن آماري معني

 ،تمام متغيرهاي مجازي آب و هوايي وارد شده در مدل اثر مثبتي داشته
نتايج تحقيق، . استدار   از نظر آماري معنيD11 متغير مجازي فقطاما 
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 براي جمعيت عالمتي فقط. كند يد مييأتمام فرضيات تحقيق را ت
 محاسباتي در F ة آمارهمچنين. دست آمده است هخالف انتظار ب

نتايج آزمون . استدار  امي معادالت از نظر آماري بسيار معنيتم
دهد که واريانس همساني در هيچ يک از  واريانس همساني نشان مي

 زيست ة نظري،در ادامه .معادالت مورد بررسي وجود نداشته است
كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته محيطي کوزنتس براي 

هاي تهديد شده به عنوان  گونهبراي اين منظور، درصد  .بررسي شد
 نتايج حاصل از .اي از تنوع زيست محيطي، استفاده شد نماينده

  شمارةبررسي اين نظريه براي كشورهاي در حال توسعه در جدول
  .آورده شده است) ٣(

 زيست محيطي کوزنتس براي گروه ة نظري):٣( شمارةجدول

  کشورهاي در حال توسعه
 شده ي تهديدها درصد گونه: متغير وابسته

 متغير  ضريب tآماره   احتمال
٨٧/١٦  ٩٦/٨  ٠٠٠/٠ *** C 
٠٤/١  ١/٢  ٠٣/٠ ** RGDP 
٠٥٥  ‐٩١/٠  ٣٦/٠/۰‐ * RGDP2 

    ۱١/۰  R2 

٠٧٣/٣    ٠٣٢/٠ *** F 
  هاي تحقيق يافته: منبع

فرضيه منحني محيطي کوزنتس براي کشورهاي در حال توسعه 
س بين درصد  معکو،U ة نتايج حاکي از وجود رابط،آزمون شد

 در جدولکه  طوري همان. استهاي تهديد شده و درآمد سرانه  گونه
 بيني قابل پيش ،، عالمت ضرايبنشان داده شده است) ٣ (شمارة
 با افزايش درآمد  در ابتدا کهند هست واقعيت اين مبيننتايج . است

 روند ة با اداماما ،يابد هاي تهديد شده افزايش مي سرانه، درصد گونه
اما ضريب , هستيم برگشت ة و افزايش درآمد سرانه، شاهد نقطرشد

 و در نتيجه يستدار ن متغير توان دوم درآمد سرانه از نظر آماري معني
به ) درآمد سرانه(در كشورهاي در حال توسعه هنوز رشد اقتصادي 

. محيطي بشود نوع زيستحدي نرسيده است كه منجر به بهبود ت
محيطي كوزنتس   زيستة فرضي،ال توسعهبنابراين در كشورهاي در ح

هاي تهديد شده  بين درآمد سرانه و درصد گونهة مشاهده نشد و رابط
در اين گروه از كشورها هنوز . استبه صورت خطي و نه درجه دوم 

نتايج حاصل ) ٤ ( شمارةدر جدول .برگشت مشاهده نشده استة نقط
توسعه يافته محيطي كوزنتس براي كشورهاي  ز آزمون فرضيه زيستا

  . شده استنشان داده

محيطي کوزنتس براي کل   نظريه زيست):٤( شمارةجدول

  کشورهاي مورد بررسي
شده هاي تهديد درصد گونه: متغير وابسته  

 متغير ضريب tآماره  احتمال
٠٠٠/٠  ٤٥/٨  ٨/١٣ *** C 
٠١/٠  ٥٣/٢  ٢٦٨/٠ ** RGDP 
٠١٥/٠  ٩٩٨/١‐  ۰۰۰۰۰۰۱۶/۰‐  RGDP2 

  ٢۲/۰  R2 

٠٢/٠   ٦٥/٣ ** F 
  هاي تحقيق يافته: منبع

، عالمت ضرايب شود مشاهده مي) ٤(شمارةکه در جدول  طور همان
، به است معکوس U ة وجود رابطنشان دهندةاي است که  نهوبه گ

هاي  عبارت ديگر در ابتداي رشد، با افزايش درآمد سرانه، درصد گونه
د و افزايش درآمد  روند رشة ولي با ادام،يابد تهديد شده افزايش مي
هاي تهديد شده   يعني درصد گونه؛ برگشت بودهةسرانه، ما شاهد نقط

از درآمد سرانه توان دوم متغير درآمد سرانه و يب اضر .يابد کاهش مي
 ةكشورهاي توسعه يافته نظريبنابراين در . دندار نظر آماري معني

  شد مشاهده محيطي كوزنتس زيست
  هاگيري و پيشنهاد نتيجه

تخريب عواملي از قبيل،  ةبه وسيل محيطي کلي تنوع زيست طور به
ها در  ها و پساب  زبالهةتخلي، زيستگاههاي جانداران به دست انسان

برداري بيش  بهره، ها کش ستفاده بيش از حد از آفت، اها و درياها رودخانه
 بدون  اقتصادي رشد، ...)نظير درختان، آبزيان و (از حد از منابع زنده 

در اين مطالعه  .شود  و عواملي ديگر تهديد ميحظات زيست محيطيمال
محيطي و رشد اقتصادي با استفاده   بين تنوع زيستةتالش شده تا رابط

اي از تنوع  ها و درآمد سرانه به عنوان نماينده هاي تنوع گونه از شاخص
که، رشد ج نشان داد ينتا. محيطي و رشد اقتصادي، بررسي شود زيست

محيطي داشته، اما ترکيب اين  اثري معکوس بر تنوع زيستاقتصادي 
 بويژه ,محيطي داشته است داري بر کاهش تنوع زيست  اثر معنيزينرشد 

در کشورهايي که کشاورزي سهم بااليي از توليد کل اقتصاد را داراست، 
کشورهاي در حال توسعه بنابراين . اين اثر بهتر مشاهده شده است

اگر چه در اين . کنند تري را تجربه مي ي سريعمحيط کاهش تنوع زيست
 .کنند يني استفاده مييي کشاورزي پافناورکشورها، کشاورزان از 

ها يکي از  هاي نامناسب کشاورزي، از قبيل از بين بردن جنگل شيوه
محيطي  يستزدايي و از اين رو کاهش تنوع ز ترين داليل جنگل مهم
نتس براي کشورهاي در حال محيطي کوز  زيستةاز بررسي فرضي. است

ي ر کشورهاي نظد که در اين کشورهاشو توسعه، اين نتيجه حاصل مي
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 رشد اقتصادي منجر به حفظ و بهبود تنوع ةادامافته يتوسعه 
حفظ و  د و توجه به عوامل ديگر به منظورشو محيطي نمي زيست

 ها نهادةتوسعري و يبه کارگ .محيطي ضروري است بهبود تنوع زيست
 کردن  کالن اقتصادي مناسب، که اجازه به درونيهاي استسي و

گيري در سطوح   تصميم محيطي در فرايندهاي تنوع زيست هاي ارزش
ترين مانع براي رسيدن به  اما مهم. استفردي و ملي دهد، الزم 

 ، است عمومي ي که، تنوع زيست محيطي کاالاست اين  فوقهدف
گذاري در اين منابع  راي سرمايهاي ب بنابراين افراد و کشورها انگيزه

ها  محيطي و حفظ و بقاي گونه ثر ديگر بر تنوع زيستؤعامل م. ندارند
با ايجاد مناطق حفاظت شده راه براي . استايجاد مناطق حفاظت شده 

ها  ورود و دخل و تصرف زيستگاههاي جانوري و گياهي توسط انسان
  .د شدمحيطي حفظ خواه بسته شده و بنابراين تنوع زيست

  ها يادداشت
1- Size of Habitat 
2- Population Pressure 
3- Environmental Kuznets Curve 
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