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 چکیده
های هوا از مباحث مهم در اقتصاد امروزه مسئله فناوری اطالعات و ارتباطات و نقش آن در کاهش آالینده

های اخیر، ابعاد مختلف زندگی انسان را متأثر نموده است. فرضیه اصلی پژوهش  طی سال زیست است کهمحیط

زیست و کاهش تواند به بهبود کیفیت محیطکه استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات میاین است 

این اثر در کشورهای مختلف با سطوح متفاوت  مشاهده بودن قابلاما ؛ ی کمک کندطیمح ستیزی ها یآلودگ

و استخراج مدل  یافتگی نیازمند مطالعات موردی است. در مقاله حاضر، پس از بررسی مبانی نظریتوسعه ازنظر

-، به برآورد اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر آلودگیFهای تلفیقی و آزمون مربوطه با استفاده از روش داده

پرداخته شده است. نتایج  2662-0222ایران برای دوره زمانی  ازجمله D8محیطی در کشورهای های زیست

داری چنین رابطه معنییابد. همداخلی، آلودگی افزایش میکه با افزایش تولید ناخالص  حکایت از آن دارد

ضریب لگاریتم سرانه  مثبت بودندست آمده است. میان فناوری اطالعات و ارتباطات و کاهش آلودگی هوا به

 گرید عبارت بهتولید ناخالص داخلی، نشان از افزایش آلودگی به ازای افزایش تولید ناخالص داخلی دارد. 

 برآورد 22607برابر  D8زای افزایش درآمد روند صعودی داشته است. این ضریب برای کشورهای آلودگی به ا

توان گفت که گسترش فعالیت فناوری اطالعات و ارتباطات جدا از تبعات مطلوب در شده است. بنابراین می

 .زیستی مناسبی را نیز به همراه داشته باشدتواند تبعات محیطحوزه اقتصاد، می

 های تلفیقی.زیست، داده: فناوری اطالعات و ارتباطات، آلودگی، محیطنواژگاکلید 
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 مقدمه

یافتگی جوامع و میزان دستیابی به استانداردهای طی دو دهه اخیر ارتباط میان سطح توسعه

محیطی در کانون توجه پژوهشگران قرار محیطی و به تعبیری رعایت مالحظات زیستزیست

زیست اهمیت بیشتری داده با رشد و توسعه جوامع، به کیفیت محیط که یطور بهگرفته است. 

زیست در های اساسی در مصادیق و ماهیت مشکالت حوزه محیطشده است و با وجود تفاوت

توسعه، کلیت این موضوع در تمامی کشورها قابل مشاهده یافته و درحالکشورهای توسعه

شود. در این راستا بایستی توسعه پایدار محسوب می زیست یکی از ارکان اصلیاست محیط

به ، فنّاورانهارتباطات متقابل و انطباق میان الگوی توسعه پایدار، مثالً رشد اقتصادی، رشد 

ی که پایداری ا گونه بههای الگوی پیشین بکاهد، ها بتواند از کاستیی باشد که برآیند آننحو

ای به طریقی صورت گیرد که نظام والت توسعهالگوهای کنونی توسعه بیشتر شود و تح

 طبیعت، پویایی تعادلی خود را از دست ندهد.

های زیست و دفع مواد یا انرژیموادی از محیط برگرفتنبا توجه به اینکه هر فعالیتی مستلزم 

ها باید در چارچوب زیست است لذا در راستای هر هدفی تمام فعالیتناخواسته به درون محیط

های محدود طبیعت مورد بررسی قرار گیرد. وقتی یک جامعه محیطی و ظرفیتزیست تعادل

زیست های نخستین اثرات مختلفی را بر محیطدارد از قدمدر راستای رشد و توسعه قدم برمی

محیطی که در روند رشد و توسعه آلودگی و مشکالت زیست ازجملهگذارد. بر جای می

زیست را دچار و اگر از حد قابل قبولی تجاوز کند، محیطتواند ایجاد شود اقتصادی می

، آلودگی صوتی، آلودگی وهوا آباز: آلودگی  اند عبارتکند. این مشکالت مخاطره می

عدالتی و تبعیضات سیاسی ی ناشی از بیآلودگای، آلودگی فقر، های هستهناشی از فعالیت

از منابع طبیعی، آلودگی از دفع  حداز شیباقتصادی، آلودگی ناشی از تخریب یا استفاده 

 و ... . ازحد شیبانرژی حرارتی 

گردد، البته کاهش آلودگی بستگی به ی موجب کاهش آلودگی میفنّاوررشد و پیشرفت 

زیست و ی دوستدار محیطها یفنّاوربرده ی نامها یفنّاورمیزان این رشد دارد. ناگفته نماند که 

یافته به رشد سبز پیوندد در اقتصادهای توسعهها به وقوع میاند و رشدی که از طریق آنانسان
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زیست فاوای سبز و خنک است ی دوستدار محیطها یفنّاورمعروف گشته است. یکی از این 

با توجه به  که در این مقاله با عنوان فاوا )فناوری اطالعات و ارتباطات( مطرح گردیده است.

ط به توسعه پایدار و مباحث جدید فناوری محیطی و مباحث مربواهمیت کیفیت زیست

 یکشورهااطالعات و ارتباطات، در این تحقیق سعی شده که ارتباط بین این دو متغیر برای 

D8 مسیر رشد و  کردن یطبوده و در حال  بانیگر به دستمحیطی که با معضالت زیست

 ( بررسی شود.2662-0222در طی دوره زمانی ) باشندتوسعه خود می

زیست در گونه که مطرح شد، با وجود تفاوت در ماهیت و مصادیق مشکالت در محیطهمان

-زیست و حرکت در جهت حفظ و ارتقای آن یک دغدغه بیناکثر کشورها، مدیریت محیط

کار و ابزاری که بتواند کشورها را در این راستا بنابراین هر راه؛ شودالمللی محسوب می

گیری و استفاده از فناوری آید. بهره حساب بهکار کلی ن یک راهعنواتواند بهکمک نماید، می

ها به فضای مجازی، یکی از های آن و در نتیجه انتقال فعالیتاطالعات و ارتباطات و قابلیت

آید. می حساب به، D8کشورهای  ازجملهکارها در این راستا، در تمامی کشورها ترین راهمهم

حیات بشر طی  متحول نمودنباطات، یکی از عوامل مهم در همچنین فناوری اطالعات و ارت

صورت مستقیم یا توان بخشی از زندگی امروز بشر )بههای اخیر بوده است و تقریباً نمیدهه

که بدون شک مند نشده باشد. ضمن آنهای این فناوری بهرهغیرمستقیم( را یافت که از قابلیت

های ، طی دههD8کشورهای  ویژهی کشورها بهی از رشد و توسعه اقتصادتوجه قابلبخش 

های ایجاد شده از آن حاصل های این فناوری و فرصتدر سایه استفاده مطلوب از قابلیت ریاخ

های شغلی، های مختلفی همچون سالمت و بهداشت، فرصتشده است. همچنین بخش

های این قابلیتای، حقوق بشر و آموزش از زیست، توسعه منطقهوکار، امنیت، محیطکسب

 .تواند دوسویه باشدکه در بسیاری از موارد این رابطه میشوند، ضمن آنمند میپدیده بهره

ترین مباحث مورد توجه اقتصاددانان و یافتن منابع رشد و توسعه کشورها همواره یکی از مهم

توسعه  گذاران بوده است. در حال حاضر، فناوری اطالعات و ارتباطات، محور اصلیسیاست

آید. جریان فناوری در فرآیندهای مختلف و رونق اقتصادی کشورهای پیشرفته به شمار می

ها، از لحاظ اقتصادی و در کنار عوامل تولید، ای که این فناوریگونهاست، به مؤثراقتصادی 
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وری در تولید و نهایتاً افزایش رشد اقتصادی در ها و افزایش بهرهمنجر به کاهش هزینه

یافته گردید و به دنبال آن با اندکی تأخیر، این تأثیر در برخی از کشورهای رهای توسعهکشو

 (.0222، 2توسعه نیز مشاهده شده است. )جرگنسوندرحال

-های اخیر تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر روند توسعه کشورهای صنعتی و بهدر سال

شده است. این در حالی است که  شده، کامالً روشنخصوص بر کشورهای تازه صنعتی

که بر پایه فناوری اطالعات و ارتباطات شکل گرفته، به روند توسعه بسیاری  0فنّاورانهانقالب 

فناوری اطالعات و ارتباطات بر بسیاری از  رو نیازااز کشورها شتاب مضاعف بخشیده است. 

ه تأثیر مستقیمی که فناوری ابعاد زندگی بشر تأثیر گذاشته است. در کشورمان نیز، با توجه ب

ها، ارتقای سطح زندگی مردم، بهبود فضای اطالعات و ارتباطات در زمینه کاهش هزینه

وکار، افزایش سطح رفاه عمومی، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال دارد، گسترش این کسب

مورد عنوان موتور محرکه توسعه کشور همواره های مورد نیاز بهفناوری و تأمین زیرساخت

 توجه بوده است.

قدر سریع بوده است که فناوری اطالعات و ی و صنایع وابسته آن آنفنّاوردهه گذشته رشد 

های اجتماعی ارتباطات به بخشی جدانشدنی از زندگی افراد مختلف تبدیل شده است و شبکه

ست. های هر دولت را در اختیار گرفته اتوجهی از تجارت، خدمات و فعالیت هم بخش قابل

و کاربردهای آن رخ  ICTاز اهمیت نفوذ  افزایش آگاهی مردم سرتاسر دنیا به دنبالاین رشد 

سازی، استفاده و تبادل بسیار سریع اطالعات را داده است. فناوری اطالعات که امکان ذخیره

کند موجب افزایش کارایی شده و شرایط ارائه خدمات جدیدی را نیز فراهم نموده فراهم می

استفاده بهینه از فناوری اطالعات و ارتباطات در رشد و توسعه اقتصادی نیازمند  است.

های بیشتری را برای تولید فراهم شود تا فرصتها اتخاذ میاستراتژی است که از سوی دولت

سازد و شتاب رشد تولید ناخالص داخلی کشور را افزایش دهد. با توجه به رشد سریع جمعیت 

شتر این جمعیت به منابع انرژی از یک طرف و از طرف دیگر محدودیت جهان و وابستگی بی

 

1. Jorgenson 

2. Technological Revolutin 
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به رشد و توسعه پایدار برای  افتنیدست  منظور بهموجود در این منابع، استفاده بهینه از منابع را 

 آید.می حساب بهکلیه کشورهای جهان امری حیاتی 

 

 ضرورت انجام تحقیق 

زیست از اهمیت  رفته افزایش یافته و کیفیت محیط رفتهزیست  های اخیر، اهمیت محیط طی دهه

زیست  که با رشد و توسعه جوامع، به کیفیت محیط طوری یی برخوردار شده است. بهبسزا

های اساسی در مصادیق و ماهیت مشکالت  اهمیت بیشتری داده شده است و با وجود تفاوت

کلیت این موضوع در تمامی  یافته و درحال توسعه، زیست در کشورهای توسعه حوزه محیط

مواردی چون  توسعه درحالکه در کشورهای  زمان هم. برای مثال، استکشورها قابل مشاهده 

های ارزیابی و  زیست ناشی از استحصال غیراصولی منابع، نبود سیستم تخریب محیط

و ...  هایی چون گریزگاه آلودگی زیستی کارا و پدیده نبود قوانین محیط گیری )پایش( اندازه

نیز مباحثی چون مصرف کارای منابع و یافتن  افتهی توسعهباشند در کشورهای  مشکل اصلی می

گویی به افکار عمومی  ها، پاسخ ها، مدیریت انتشار و دفع آالینده های بهینه برای آن جایگزین

زیست و ...  زیست(، رعایت ترتیبات حوزه محیط حوزه محیط یها NGO)برای مثال در قالب 

 شوند. دغدغه اصلی محسوب می

زیست  گونه که مطرح شد، با وجود تفاوت در ماهیت و مصادیق مشکالت در محیط همان

زیست و حرکت در جهت حفظ و  ، مدیریت محیطتوسعه درحالو  افتهی توسعهکشورهای 

کار و ابزاری که بتواند  بنابراین، هر راه؛ شود المللی محسوب می ارتقای آن یک دغدغه بین

حساب آید.  کار کلی به عنوان یک راه تواند به راستا کمک نماید، میکشورها را در این 

های آن و در نتیجه انتقال  و قابلیت آوری اطالعات و ارتباطات فنگیری و استفاده از  بهره

کارها در این راستا، چه در  ترین )بسترها( و راه  ها به فضای مجازی، یکی از مهم فعالیت

که  آید. توضیح آن می حساب بهیافته و چه در کشورهای درحال توسعه،  وسعهکشورهای ت

های  حیات بشر طی دههدر متحول نمودن عوامل مهم از  ، یکیآوری اطالعات و ارتباطات نف

صورت مستقیم یا  بشر )بهامروزه توان بخشی از زندگی  تقریباً نمیبوده است و اخیر 
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که بدون  ضمن آن مند نشده باشد.  آوری بهره های این فن غیرمستقیم( را یافت که از قابلیت

طی  افتهی ویژه کشورهای توسعه از رشد و توسعه اقتصادی کشورها به یتوجه شک بخش قابل

از آن  جادشدهیهای ا آوری و فرصت های این فن دهه اخیر در سایه استفاده مطلوب از قابلیت

های  در عرصه آوری اطالعات و ارتباطات فنهای  گیری از قابلیت ، بهرهست.حاصل شده ا

ی گذاشته و جا بهزیست نیز از خود  ی در حوزه محیطتوجه قابلمختلف بدون شک تبعات 

های اخیر  ویژه طی دهه زیست، به گذارد و این موضوع با توجه به نقش و اهمیت محیط می

 ار گیرد.صورت خاص مورد توجه قر تواند به می

 

 پیشینه پژوهش

 کشور شده در داخلمطالعات انجام

(، به بررسی و تحلیل رابطه بین آلودگی محیطی و رشد اقتصادی با 2877غزالی، زیبایی )

اند. این بررسی، رابطه بین آلودگی محیطی و رشد های تلفیقی پرداختهاستفاده از داده

های استانی در دوره دهد که از دادهمیاقتصادی در قالب فرضیه منحنی کوزنتس را نشان 

عنوان شاخص محیطی و استفاده شده است. آالینده مونوکسیدکربن به 2871-2871زمانی 

 اند.عنوان شاخص اقتصادی به کار برده شدهتولید ناخالص ملی به

محیطی مصرف انرژی و رشد اقتصادی در (، اثرات زیست2877بهبودی و برقی گلعذانی )

جوسیلیوس مورد  -انباشتگی جوهانسونبا روش آزمون هم 2829-2878های طی سال ایران را

افزایش در شدت استفاده از انرژی  درصد کدهد که یمیاند و نتایج نشان بررسی قرار داده

-زیست شده است. همو آلودگی محیط CO2درصد در انتشار سرانه گاز  60/2باعث افزایش 

 82/2را به مقدار  CO2ناخالص داخلی سرانه انتشار گاز  افزایش تولید درصد کچنین ی

 افزایش داده است. درصد

اقتصاد بر تخریب  باز بودن(، به بررسی اثر 2876آور سال )عاقلی، والئی یامچی و جنگ

اند. نتایج برآوردهای این تحقیق پرداخته 2818-2878های محیطی در ایران طی سالزیست

زیست در اقتصاد سبب افزایش سرانه تخریب محیط باز بودنرجه دهد که افزایش دنشان می
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-سرانه، اثر مثبت بر سرانه تخریب محیط کربن دیاکس یدچنین انتشار شود. همبلندمدت می

، شکاف تولید کربن دیاکس یدافزایش در میزان انتشار  درصد کزیست دارد و به ازای ی

 شود.تر میدرصد بیش 82سرانه به میزان 

 

 شده در خارج از کشورلعات انجاممطا

توان به ها در زمینه ارتباط فناوری اطالعات و ارتباطات و رشد اقتصادی میاز اولین بررسی

مطرح و به نام  2698در سال  بار نیاولمنحنی جیپ اشاره نمود. ادبیات این منحنی برای 

همبستگی میان رشد این منحنی ارتباط مثبت و شدت  2گذاری شد.پیشنهاددهنده آن نام

بر اساس دو متغیر تولید  طورمعمول بهدهد که های ارتباطی را نشان میاقتصاد و فناوری

 .(0221، 0کنیشود )ناخالص داخلی سرانه و شدت استفاده از تلفن استخراج می

گذاری اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات و سرمایه"ای با عنوان ( در مقاله0222) 8پاپایونو

 "یافتهو توسعه توسعه درحالای بین کشورهای وری: مقایسهتقیم خارجی بر روی رشد بهرهمس

وری و رشد اقتصادی در کشورهای به بررسی اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهره

گذاری پرداخت. وی با واردکردن سرمایه 2668-0222یافته برای دوره و توسعه توسعه درحال

ی است به این فنّاوردهنده پیشرفت متغیری که نشان عنوان بهر تابع تولید د 2مستقیم خارجی

-گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی و بهرهنتیجه رسید که سرمایه

تر است. بیش توسعه درحالوری در کشورهای مورد بررسی دارد و این تأثیر در کشورهای 

فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی  ریتأثدار از ه معنیچنین یک رابطه مثبت اما نهم

 دست آمده است.وری برای کل کشورهای موجود در مدل بهو بهره

-زیستی تجارت آزاد آمریکای شمالی مطالعهارزیابی آثار محیط منظور به 1گروسمن و کروگر

ای را انجام دادند و توسط رابطه رگرسیونی ارتباط میان آلودگی و رشد اقتصادی را بررسی 
 

1. Jipp 

2. Kenny 

3. Papaioannou 

4. Foreign Direct Investment (FDI) 
5. Grossman & Krueger 
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وارونه میان آلودگی هوا و تولید  Uها، وجود یک رابطه به شکل کردند. نتیجه بررسی

 ناخالص داخلی را نشان داد.

مطالعه اثر  شده در زمینههای انجامبررسی مرور به( در مقاله خود که 0227) 2یی و توماس

کلیه  افتهی اختصاصزیست وکار الکترونیکی بر محیطفناوری اطالعات و ارتباطات و کسب

نامه و ... را مورد بررسی شده در دسترس، شامل: مقاله، پروژه تحقیقاتی، پایانهای انجامبررسی

طح خرد صورت مورد کاوی و در سهایی که بهنمایند: چه بررسیقرار دادند. ایشان ادعا می

-هایی که در سطح کالن و در قالب یک رویکرد آماری انجام شدهاند و چه بررسیانجام شده

گرایی کامل در خصوص اثر مشخص استفاده از فاوا بر فرآیند پایداری اند، هنوز به هم

 اند.زیست نرسیدهمحیط

ت و ارتباطات بر ( در مطالعه خود که به بررسی اثر فناوری اطالعا0222) 0اردمان و همکاران

اند، ضمن تفکیک کاربردهای مختلف فناوری اطالعات و زیست پرداختهپایداری محیط

-اند. نتایج این مطالعه که بههای مختلف پرداختهها بر بخشارتباطات، به بررسی آثار آن

ی حکایت از اثر مثبت کاربرد فاوا بر کاهش تولید طورکل بهصورت توصیفی انجام شده است. 

 های شهری و مصرف انرژی دارد.ای، میزان بازیافت زبالهزهای گلخانهگا

محیطی های زیستدر مقاله حاضر به بررسی تأثیرات فناوری اطالعات و ارتباطات بر آلودگی

مورد بررسی قرار  Fهای تابلویی و آزمون با استفاده از داده 2662-0222طی دوره زمانی 

ایم که در اکثر متغیر وابسته در نظر گرفته عنوان بهرا  NOر گرفته است. در این مطالعه متغی

همچنین کشورهای مورد بررسی را کشورهای  متغیر وابسته بوده است. CO2مقاالت متغیر 

 ایم.قرار داده 2662-0222و سال مورد بررسی را از سال  D8عضو 

 

 بندی انواع آلودگیطبقه 

به تحلیل اقتصادی و ارائه مطلب درباره  سامانمندطور ( اولین فردی است که به2602پیگو )

های آلودگی پرداخته است. چنین تحلیلی از سوی پیگو با گسترش مفهوم آثار جانبی فعالیت
 

1. Yi & Thomas 

2. Erdmann et al. 
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توجه  2612تا قبل از سال  ای و اصلی پیگوکار پایه رقم یعلدست آمده است. اقتصادی به

نظریه اثرات  2612ده است. طی دهه بسیار کمی به اثرات جانبی تولید و اقتصاد آلودگی ش

 توجه زیادی به اقتصاد آلودگی شد. 2692جانبی تولید بسط و گسترش یافت و در دهه 

بندی کرد. در این تحقیق بر چهار بعد آلودگی توان طبقههای مختلفی میها را به روشکنندهآلوده

 کنیم.آلودگی دارد، تأکید میهای اقتصاد آلودگی و کنترل که بیشترین تأثیر را بر تحلیل

 

 های ناشی از آنزیان بعد اول: ماهیت ارتباط میان انتشار آلودگی و

های آلودگی ناشی از های آلودگی ناشی از جریان مواد زائد و زیاندر این قسمت به زیان

جریان پردازیم. در اینجا بهتر است که بین این دو نوع آلودگی )آلودگی انباشت مواد زائد می

 ها تفاوت قائل شویم.و آلودگی انباره( بر حسب نحوه ایجاد زیان توسط آن

2آلودگی جریان
یا انتشار  مربوط به مقدار جریان وجودآمدههای بهدهد که زیانزمانی رخ می 

زیست در طول زمان( باشد. بهترین مثال در مورد به محیط مواد زائدنرخ تخلیه مواد زائد )

آلودگی صوتی است. طبق تعریف در مورد آلودگی جریان، چنانچه جریان آلودگی جریان، 

رسد. این وضعیت تنها طور آنی به صفر میهای ناشی از آلودگی بهآلودگی قطع شود زیان

صورت یک انرژی مانند صوت وجود داشته باشد، کننده بهپذیر است که آلودهزمانی امکان

های ناشی از آن نیز در و زیان مواد زائد نوع چیهرسد می که وقتی انتشار آن به پایانطوریبه

ها به صورتی هستند که خسارت هرحال بسیاری از انواع آلودگیزیست مشاهده نشود. بهمحیط

 وجود نیبااها دارد. از زمان کامالً بستگی به نرخ انتشار فعلی آن هرلحظهها در مربوط به آن

، فرآیند ستینمدت نیز شود و دارای عمر کوتاهزیافت نمیهایی فوراً ترمیم و باچنین زیان

قدر سریع نیست که بتواند از بروز خسارت ناشی از انباشت مواد زائد جلوگیری جذب آن

 نامیم.های جریان میهایی را آالیندهکنندهکند. چنین آلوده

 

1. Flow pollution 
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ها تابعی از آالینده های ناشی ازتوان تعریف کرد که زیانمی صورت نیارا به  2آلودگی انباره

های ناشی از از زمان است. زیان هرلحظهمحیطی در های زیستانباشت مواد زائد در سیستم

که حجمی از هاست. برای آنزیست بیش از مقدار جریان آنها در محیطنرخ انباشت آالینده

رفیت جذب ها انباشت شوند الزم است تا مواد آالینده خروجی با نرخی بیشتر از ظآالینده

که ظرفیت جذب محیط صفر است به نظر  محیط منتشر شوند. در یک حالت حدی و بحرانی

رسد که انباشت و تراکم مواد شیمیایی مصنوعی و برخی فلزات سنگین به حداکثر مقدار می

تواند شامل ترکیبی از آثار مربوط به آلودگی جریان های آلودگی میخود رسیده است. زیان

بار دو نوع آلودگی جریان و ها آثار زیانباره باشد. به احتمال زیاد اغلب آالیندهو آلودگی ان

های مختلف متفاوت انباره را با خود دارند و تنها ماهیت این ترکیب در طول زمان و مکان

های های آب مثال بسیار خوبی از آالیندهی در شبکهآل ریغاست. انتشار مواد زائد آلی و 

های ناشی از انتشار چنین موادی شامل ترکیبی از گازهای انباره( هستند، زیان ترکیبی )جریان/

طور نمونه مقدار ها بستگی به سطح ذخایر )بهکربن، سولفور و نیتروژن است و اثرات آن

 گذارد(.ای بر سرعت افزایش حرارت و دما تأثیر مییا گازهای گلخانه GHGجریان 
 

 بعد دوم: افق منطقه تأثیر

ها شامل شود. این نوع آالیندهن آلودگی محلی فقط در نزدیکی منبع آالینده مشاهده میزیا

ای ناشی از آلودگی در نزدیکی های منطقههای صوتی، نوری و بصری هستند. زیانجریان

طور مثال اکسیدهای شود. بهتری مشاهده میو در ابعاد جغرافیایی وسیع منبع انتشار آالینده

شوند. خسارات جهانی آلودگی در ای میهای منطقهتروژن حداقل باعث زیانسولفور و نی

 کند، هرچند این آلودگی لزوماً در تمام نقاط یکسان نیست.اقتصاد سرتاسر جهان تأثیر می
 

 های جویبعد سوم: درجه ترکیب آالینده

ین نوع زیان آلودگی در سطح ناشی از جریان یا انباشت آلودگی در مناطق سطحی است. ا

و  کربن دیمونواکسهای هوا نظیر آلودگی شامل انواع آلودگی آب و بسیاری از آلودگی
 

1. Stock pollution 
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ها کنندههای جهانی شامل تجمع و انباشت آلودهبرنده اوزن است. زیان آالیندهگازهای از بین 

( و کلروفلوروکربن CO2) کربن دیاکس یدطور مثال از شود. بهدر سطوح فوقانی جو می

(CFCS )ای و انتشار در تأثیر خود به نام اثر گلخانهCFC  در سطوح  اوزوندر تخریب الیه

 توان نام برد.فوقانی جو می

 
 

 بعد چهارم: تحرک و انتقال منابع انتشار آلودگی

ها از منابعی ما، بین منبع آالینده ایستا و پویا )متحرک( تفاوت قائل هستیم. بسیاری از آلودگی

های سوخت و طور مثال ایستگاهه در یک مکان خاص مستقر هستند؛ بهگیرند کسرچشمه می

ها از نظر جغرافیایی دفع آفات در بخش کشاورزی. در مقابل، منبع انتشار برخی آلودگی

 کننده است.وسایل نقلیه آلوده مورد نیامتحرک است، بهترین مثال در 

 فناوری اطالعات و ارتباطات و اقتصاد

تأثیرگذاری بر زندگی بشر  در حالسرعت عنوان یکی از بسترهای نوین بهبه ICTامروزه 

شود. از آن جمله، تأثیر شدید فناوری است. این تأثیر در کلیه وجوه اجتماعی دیده می

های کامپیوتری اطالعات و ارتباطات بر اقتصاد است. در اقتصاد جدید که مبتنی بر شبکه

شدن به محیطی دیجیتالی است. چنین اقتصادی را با تبدیل در حالوکار است، محیط کسب

اقتصاد دیجیتال به اقتصادی  اند.نیز نامیده 0یا اقتصاد دیجیتال 2ایاقتصاد شبکه همچونعناوینی 

های ارتباطی، های دیجیتال، شامل شبکهگردد که قسمت اعظم آن بر پایه فناوریاطالق می

 ای اطالعاتی و ارتباطی است.هافزارها و سایر فناوریها، نرمرایانه

های عصر انقالب صنعتی تفاوت اساسی دارد و عامل تفاوت این است این فناوری با فناوری

های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... را تحت که فناوری اطالعات و ارتباطات تمام حوزه

 تأثیر قرار داده است.

 

 

1. Network Economics 

2. Digital Economy 
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 های اطالعات و ارتباطات در جهانمخارج فناوری 

های اطالعات و ارتباطات در جهان آید، کل مخارج فناوریطور که از نمودار زیر برمیانهم

 0228در سال  دالر ونیلیتر 8,0رقم به بعد در حال افزایش است. این مخارج از  0228از سال 

دهنده اهمیت فناوری اطالعات رسد. این روند نشانمی 0227در سال  دالر ونیلیتر 8,8به رقم 

رفت مخارج فناوری اطالعات به بعد انتظار می 0227ارتباطات در سطح جهان است. از سال و 

2و ارتباطات وارد دوره رشد مالیم
 8کاهش  0226در سال  0خود شده باشد، اما رکود بزرگ 

رود ی در مخارج جهانی فناوری اطالعات و ارتباطات را به بار آورد که البته انتظار میدرصد

در حقیقت به  آنچهبا  0227های سال بینی. پیشبازگرددبه مسیر رشد قبلی خود  0228تا سال 

کاهش در مخارج جهانی فناوری اطالعات و ارتباطات را در  دالر ونیلیتر 1,2وقوع پیوست 

 دهد.نشان می 0226سال 

 
 

 
اطالعات و  یفناور یجهان )اتحاد جهانهای اطالعات و ارتباطات در . مخارج فناوری1نمودار 

  (3،4112خدمات
 

1. Moderating Growth 

2. Great Recession 

3. The World Information Technology and Service Aliance 

۰ 

۱۰۰۰۰۰۰ 
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 مخارج فناوری اطالعات و ارتباطات بر حسب مناطق مختلف جهان

در شکل زیر، مخارج جهانی فناوری اطالعات به تفکیک مناطق مختلف جهان ارائه شده 

اند که شامل گروه عمده تفکیک شده 8است. در این تفکیک مناطق مختلف جهان به 

 است. 2اروپا و خاورمیانه و افریقااقیانوسیه، -آمریکا، آسیا

ت را به ترین سهم از مخارج جهانی فناوری اطالعات و ارتباطاطبق نمودار زیر، آمریکا بیش

چنین منطقه اروپا و خاورمیانه و افریقا در جایگاه دوم به لحاظ خود اختصاص داده است. هم

اقیانوسیه در رتبه آخر این -آسیامخارج فناوری اطالعات و ارتباطات است و در نهایت منطقه 

بندی قرار دارد. با توجه به نمودار، در امریکا مخارج فناوری اطالعات و ارتباطات روند تقسیم

که در دو منطقه دیگر این روند با  داشته است درحالی 0227تا  0228های افزایشی را طی سال

ترین نرخ رشد را با ن امریکا آهستهچنینوسان همراه بوده اما همچنان در حال افزایش است. هم

-به خود اختصاص داده است. این در حالی است که آسیا درصد در میان سایر مناطق 7/9

درصد  6/7درصد و  8/6رشدی معادل  بیبه ترتچنین اروپا، خاورمیانه و افریقا اقیانوسیه و هم

وری اطالعات و الگوهای رشد، سهم مخارج فنا به علتاند. را به خود اختصاص داده

 ارتباطات در امریکا نسبت به دو منطقه کمتر است.

 

 

 

 

1. Europ, Middle East, Africa (EMEA) 
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 یفناور یجهان )اتحاد جهان. مخارج فناوری اطالعات و ارتباطات بر حسب مناطق مختلف 4نمودار 

 (4112،اطالعات و خدمات

 

 ی آنها مؤلفهمخارج جهانی فناوری اطالعات و ارتباطات به تفکیک 

افزار های ارتباطات، نرم فناوری اطالعات و ارتباطات به تفکیک مؤلفهدر نمودار زیر، مخارج 

ترین سهم را از اند. ارتباطات بیشچنین خدمات در این بخش بررسی شدهافزار و همو سخت

مخارج فناوری اطالعات و ارتباطات به خود اختصاص داده است. پس از آن خدمات، 

ترین سهم درصد بیش 17عدی قرار دارند. ارتباطات با های بافزار در جایگاهافزار و نرمسخت

را در این زمینه به خود اختصاص داده است. نرخ رشد برآوردی در زمینه مخارج مربوط به 

افزار در جایگاه دوم و سوم افزار و سختدرصد است. بعد از آن نرم 2/7ارتباطات معادل 

 .مخارج مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات هستند

 

۰ 

۲۰۰۰۰۰ 

۴۰۰۰۰۰ 

۶۰۰۰۰۰ 

۸۰۰۰۰۰ 

۱۰۰۰۰۰۰ 

۱۲۰۰۰۰۰ 

۱۴۰۰۰۰۰ 

۱۶۰۰۰۰۰ 

۱۸۰۰۰۰۰ 

 امریکا

 اروپا خاورمیانه افریقا

 اسیا اقیانوسیه
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 یفناور یآن )اتحاد جهانهای  . مخارج جهانی فناوری اطالعات و ارتباطات به تفکیک مؤلفه3نمودار 

 (4112،اطالعات و خدمات

 

 روش پژوهش

برای تخمین مدل مورد استفاده در این تحقیق، همچون بسیاری از مطالعات اخیر اقتصادی، از 

سال،  02کشور در طی  7ی حدود ریکارگ بهگردد و با های تابلویی استفاده میمجموعه داده

شوند. بسیاری از مطالعات اخیر که در حیطه اقتصاد هر دو بعد زمان و مکان در نظر گرفته می

اند. در بسیاری از موارد، ها استفاده کردههای تابلویی برای بررسیشکل گرفته، از داده

ها را فقط توان آنهایی که نمیمورد مسئلههای تابلویی در های دادهتوانند از روشمحققین می

کنند. ترکیب صورت مقطعی بررسی کرد، استفاده میی یا فقط بهزمان یسرصورت به

تواند اطالعات سودمندی را برای تخمین تنها میی با آمارهای مقطعی نهزمان یسرآمارهای 

-های سیاستتوان استنباطمی آمده دست بههای اقتصادی فراهم آورد، بلکه بر مبنای نتایج مدل

 گذاری درخور توجیهی را نیز به عمل آورد.

 

  

۰ 

۵۰۰۰۰۰ 

۱۰۰۰۰۰۰ 

۱۵۰۰۰۰۰ 

۲۰۰۰۰۰۰ 

۲۵۰۰۰۰۰ 

۳۰۰۰۰۰۰ 

۲۰۰۳ ۲۰۰۴ ۲۰۰۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ 

 سخت افزار

 نرم افزار

 خدمات

 ارتباطات
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 یزمان یسر های مقطعی وهای ترکیبی نسبت به دادهمزیت استفاده از داده

، امکان طراحی الگوهای رفتاری 0یزمان یسرو  2های مقطعیهای ترکیبی نسبت به دادهداده

های سازی کارایی فنی با استفاده از دادهرسی و مدلکند. برای مثال، برتر را فراهم میپیچیده

کننده، تنوع یا تغییرپذیری، های تابلویی اطالعات آگاهپذیر است. دادهترکیبی، بهتر امکان

که کند. درحالیی کمتری بین متغیرها فراهم میهم خطدرجات آزادی و کارایی بیشتر و نیز 

 ازهای تابلویی، متشکل که دادهتوجه به اینی هستند. با هم خطدچار  زمانیهای سری

ی زمانی و مقطعی است، بعد مقطعی موجب افزایش تغییرپذیری یا تنوع بسیار زیاد در ها یسر

توان انجام داد. مزیت این اطالعات می دست داشتنشود که با در برآوردهای معتبری می

های ی از نمونهزمان یسرب از های مرکهای گروهی یعنی دادهعمده دیگر این است که داده

( خواهند Tی )زمان یسر( و Nتر از نمونه مقطعی )مقطعی بالقوه، از نظر اطالعات بسیار غنی

تواند منجر به یابد که این امر میافزایش می N.Tها به ، تعداد دادهدو نیااما با ترکیب ؛ بود

جامعه با توجه به مشاهدات  برآوردهای کاراتری از پارامترها گردد. در محاسبه واریانس

ها منهای تعداد آمده از مشاهدات بر تعداد دادهدستی، واریانس بهزمان یسرمربوط به 

 .8(0220شود. )گرین، پارامترها تقسیم می

  
 ̂  

 ̂  ̂

   
 

 های گروهی داریم:که در داده درحالی

  
 ̂  

 ̂  ̂

      
 

تر شده و بنابراین واریانس بزرگ حالت نیاشود، مخرج کسر در طور که مشاهده میهمان

ی است. در نتیجه کارایی افزایش زمان یسرهای شده، کمتر از واریانس مربوط به دادهمحاسبه

 یابد.می

 
 

1. Cross section 

2. Time series 

3. Green 
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 چارچوب روش اثرات ثابت

صورت تفاوت در توان بهشود که اختالف بین مقاطع را میدر روش اثرات ثابت فرض می

 های تابلویی به شکل:در مدل دادهمبدأ نشان داد.  از عرض

 Yit = αi + β1X1t + … + Ɛit 

مشاهده  Tشامل  Xiو  Yiمتغیر ناشناخته است که باید برآورد شود. به فرض که  کی αi هر

باشد، در نتیجه باید رابطه  T.1بردار جز اخالل بوده و دارای ابعاد Ɛiام باشند و  iبرای واحد 

 صورت زیر نوشت:را به

Yi = Iαi + βXi + Ɛi    , I =1,2,…,n 

 :توان نوشتمی گرید عبارت بهو یا 

[

  
  
 
  

] =[
      
    
      

] [

  
 
  

]  [
  
 
  

]   [
  
 
  

] 

شده توان به شکل خالصهمدل فوق را می است. T.1 برداری با ابعاد Iکه در این معادله، 

-به Dامین مقطع است. حال اگر  i نشان دادنمتغیر مجازی برای  diدیگری نوشت که در آن 

 صورت زیر تعریف شود:

D=[d1 d2 … d3] 

 صورت زیر خواهد بود:معادله به آنگاه

 Y = Dα +Xβ + Ɛ 

شود. مدل، یک نامیده می 2(LSDVعنوان حداقل مربعات متغیر مجازی )که این رابطه به

توان نیست. میآن  لیوتحل هیتجزمدل رگرسیونی کالسیک بوده و هیچ شرط جدیدی برای 

عنوان ، بهDستون در  nو  Xکننده در برآورده Kبا  OLSاین مدل را با استفاده از روش 

 (.0222پارامتر برآورد کرد. )گرین،  n+Kیک مدل چندمتغیره با 

  

 

1. Least Square Dummy Variable 
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 چارچوب روش اثرات تصادفی

کنند اختالف بین مقاطع، های اثرات ثابت که فرض میروش اثرات تصادفی، برخالف روش

 از کند، جز عرضشود و به عناصر خارج از مدل توجهی نمیسبب انتقال تابع رگرسیون می

کافی بزرگ باشد تا  اندازه بهدانند. قاعدتاً باید حجم نمونه مبدأ را دارای توزیع تصادفی می

بتوان چنین فرضی را در نظر گرفت. لذا جز عرض از مبدأ در این روش، دارای یک قیمت 

یمت تصادفی است و فرض حاکم بر این جزء تصادفی، شبیه فروض حاکم بر ثابت و یک ق

، مدل با اثرات رو نیازاآورند. ، جز اخالل جدیدی را به وجود میدو نیاجز اخالل بوده و 

 صورت زیر خواهد بود:تصادفی به

Yit = α + βXit +ui + Ɛit 

جز تصادفی  کنندهمشخص ui مؤلفه اضافه یک عرض از مبدأ است.به برآورد کننده Kکه دارای 

آن  را ui توانامین واحد بوده و در طول زمان ثابت است. در مطالعات کاربردی می iمربوط به 

اند. باید توجه های خاص مربوط به هر مقطع در نظر گرفت که وارد مدل نشدهاز ویژگی دسته

 (.0222استفاده شود. )گرین،  GLSاز روش  OLSجای روش ، بهحالت نیاداشت که در 

 گیری میان اثرات ثابت و اثرات تصادفیتصمیم

شود که مدل رد شده باشد، این پرسش مطرح می H0، فرضیه Fی آزمون دادن انجاماگر بعد از 

های اثرات ثابت و اثرات تصادفی، قابل بررسی است. یک از روشدر قالب کدام

رود. آماره این آزمون می به کارهای تابلویی در دادهسمن برای تعیین روش برآورد ها آزمون

)تعداد متغیرهای توضیحی( است. )جادج و  Kآزادی  دو با درجه-دارای توزیع کای

 شود:صورت زیر تعریف میو به (2678، 2همکاران

     ̂   ̂( ̂)    ̂ 

 ̂    ̂     ̂  (   ) 

   ̂( ̂)      ̂( ̂  )      ̂( ̂  (   )) 

  = H0 :α                                                                                روش اثرات تصادفی       

αروش اثرات ثابت                                                                                       
 

 H0  α ≠  
 

1. Jadge et al. 
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αکه در آن 
 

طور مجانبی، به H ازآنجاکه( است. Hسمن )ها از مبدأ مربوط به آزمون، عرض 

تر شده در سطح احتمال معین  بزرگاست، لذا آماره محاسبه Kدارای توزیع با درجه آزادی 

رد شود یعنی درواقع،  H0شود. اگر رد می H0درجه آزادی باشد، فرضیه  Kاز  جدول با 

از روش اثرات ثابت  صورت نیابرآوردهای این دو روش رد شده است که در  برابر بودن

گردد از روش اثرات تصادفی استفاده پذیرفته شود توصیه می H0ما اگر ؛ شود.استفاده می

 شود.

 

 چارچوب نظری و بسط مدل

در مطالعه حاضر رابطه بین تولید ناخالص داخلی، شاخص تمرکز جمعیت و شاخص فاوا 

)ایران،  D8محیطی در کشورهای عضو گروه های زیستفوذ اینترنت( بر آالینده)ضریب ن

از  2662-0222های مالزی، ترکیه، پاکستان، مصر، نیجریه، اندونزی و بنگالدش( در طی سال

مورد بررسی قرار  Eviews افزارصورت روش پانل دیتا با استفاده از نرمطریق مدل زیر به

اصلی پژوهش این است که به موازات گسترش استفاده از فناوری اطالعات و  هیفرض گیرد.می

ی گسترده از فاوا اثر مثبت و ریکارگ بهو  ابدی یمبهبود  ستیز طیمحفاوا( کیفیت ارتباطات )

 ی دارد.طیمح ستیزی ها یآلودگو  ستیز طیمحی بر کاهش تخریب معنادار

ititit LPDLICT   43    

itititit LNYLNYLNP 2

210 )(  
123و مبدأعرض از  0 بیانگر لگاریتم متغیرها است و L نماد ,, و

4 ضرایب مدل

  باشند: به شرح زیر می شدهکارگرفتهه متغیرهای بباشند.  می
LNPit : متغیر )سرانه(شاخص آلودگی هوا لگاریتم NO

 

LNYit :دالر/ نفر -سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها لگاریتم، 

LNYit
 دالر/ نفر، -سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها لگاریتممجذور  : 2

LICTit: درصد کاربران -ضریب نفوذ اینترنت(شاخص  شاخص فاوا )لگاریتم لگاریتم 
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 ،اینترنت در هر هزار نفر

LPDit :نفر در هر کیلومترمربع -لگاریتم شاخص تمرکزجمعیت 
:

  it جمله خطا 
هایدر این معادله تمام متغیرها به شکل لگاریتمی است و اندیس

  
I  وt معرف  بیبه ترت

های بانک موردنیاز برای برآورد مدل، از داده باشند. در این مطالعه، آمارکشور و سال می

چنین در این تهیه شده است. هم 2662-0222طی دوره زمانی  WDIجهانی و لوح فشرده 

محیطی مورد استفاده عنوان شاخص زیست( است که بهNOتحقیق، متغیر وابسته آالینده  )

قرار گرفته و از شاخص فاوا )ضریب نفوذ اینترنت( و تولید ناخالص داخلی و شاخص تمرکز 

مورد بررسی قرار  NOها بر گردد که اثر آنن متغیرهای مستقل استفاده میعنواجمعیت به

 گیرد.می

است. این روش  2)پانل( های تلفیقیروش برآورد: روش برآورد مدل فوق بر اساس داده

های سری است. در هر یک از مدل 8های مقطعیو داده 0ترکیبی از اطالعات سری زمانی

ها را توان آنهایی وجود دارد که در مدل تلفیقی مینارساییهای مقطعی، زمانی و داده

شود. برای های تلفیقی، ابتدا دو آزمون انجام می(. در روش داده2661، 2)بالتاجی. کاهش داد

از مبدأ کشورها از تعیین حالت برابری عرض از مبدأ کشورها با حالت تفاوت در عرض 

؛ شوداستفاده می 7سمنها از آزمون 9یا اثر تصادفی  و 1و برای تعیین روش اثر ثابت Fآزمون 

در این تحقیق پس از انجام این دو آزمون روش اثر ثابت انتخاب شده است. در مرحله  که

انجام و مشخص شد که تمام متغیرها انباشته از مرتبه اول هستند و در  7بعد، آزمون ریشه واحد

 

1. Panel Data 

2. Time series data 

3. Cross section data 

4. Baltagi 

5. Fixed effects 

6. Random effects 

7. Hasman test 

8. Unit ROOT 
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2جمعینهایت آزمون هم
جمعی بین شاخص آلودگی و رابطه هم های تلفیقی، وجودداده 

 تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص فاوا و شاخص تمرکز جمعیت را نشان داد.

 هایافته
های تلفیقی )و با توجه امکان دسترسی به اطالعات( برای دوره مدل انتخابی به روش داده

 شده است:( نشان داده 2تخمین زده شده است. نتایج در جدول ) 2662-0222زمانی 
 

 (LNO)متغیر وابسته  D8 (: نتایج حاصل از برآورد مدل برای کشورهای عضو1جدول )

 شرح

 

 D8کشورهای 

 t آماره ها αضرایب 

LNY 607/2 027/2 

LNY2 269/2- 777/8- 

LICT 226/2- 082/0- 

LPD 189/2 299/8 

 های پژوهشمنبع: یافته 

 

( و مقدار  ها αبیانگر مقدار ضرایب ) بیبه ترتهای اول و دوم ( مقادیر ستون2در جدول )

ضریب لگاریتم سرانه تولید  مثبت بودنشود، طور که مالحظه میباشند. همانمی tآماره 

ناخالص داخلی، نشان از افزایش آلودگی به ازای افزایش تولید ناخالص داخلی دارد. 

-روند صعودی داشته است. این ضریب بهآلودگی به ازای افزایش درآمد  گرید عبارت به

کند که رشد اقتصادی )افزایش درآمد در مراحل اولیه رشد( با ایجاد صورت تلویحی بیان می

برابر  D8زیست همراه است. این ضریب برای کشورهای آلودگی و تشدید تخریب محیط

برای متغیر  آمده دست بهشود، ضریب گونه که مشاهده میاما همان؛ شده است برآورد 607/2

مجذور لگاریتم سرانه تولید ناخالص داخلی )که بیانگر مراحل باالی رشد اقتصادی است( 

منفی است. این ضریب حکایت از روند نزولی ارتباط میان درآمد و آلودگی دارد. 

 

1. Cointegration 
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این ضریب بیانگر آن بخش از منحنی کوزنتس است که پس از نقطه عطف در  گرید عبارت به

 گیرد.نزولی قرار می مسیر

برای شاخص تمرکز جمعیت مثبت است. به این مفهوم که با افزایش  آمده دست بهضریب 

دهد که اگر یابد. این ضریب نشان می)تمرکز( جمعیت در یک منطقه، آلودگی افزایش می

سایر شرایط، آلودگی به  ثابت بودندرصد تمرکز جمعیت افزایش یابد، با شرط  ده چنانچه

 درصد افزایش خواهد یافت. 18/2زان می

برای این متغیر در کشورهای  آمده دست بهمقدار  قدر مطلقشود، طور که مالحظه میهمان

زندگی بشر و  توجه قابلتواند حکایت از تأثیر است که می توجه قابلمورد بررسی به نسبت 

 تبعات آن  بر ایجاد آلودگی داشته باشد.

برای متغیر رشد اقتصادی حکایت از آن دارد که در نیمه اول  مدهآ دست بهضرایب  قدر مطلق

منحنی کوزنتس روند مثبت و صعودی میان رشد اقتصادی و آلودگی با شیب زیاد  طی شده 

نیمه دوم منحنی کوزنتس است، شیب منحنی  که آناما در فرآیند نزولی و کاهشی ؛ است

 کاهش زیادی یافته است.

ی در موردبررسمتغیر فناوری اطالعات و ارتباطات برای کشورهای آمده برای دستضریب به

گسترش  موازات بهزیست دار است که حکایت از بهبود کیفیت محیطدرصد معنی 61سطح 

های حوزه فناوری دهد که فعالیتفناوری اطالعات و ارتباطات دارد. این ضریب نشان می

 زیست دارند.اهش تخریب محیطو معناداری بر ک مؤثراطالعات و ارتباطات، نقش 

 

 یریگ جهینت

زیست در کشورهای در این مقاله، رابطه میان فناوری اطالعات و ارتباطات و آلودگی محیط

بررسی شد. فرضیه اصلی تحقیق این است که استفاده از  2662 -0222طی دوره  D8عضو 

کاهش آلودگی هوا  و باعثی داشته طیمح ستیزفناوری اطالعات و ارتباطات اثر مثبت 

معکوس میان تولید ناخالص  Uدهنده وجود یک رابطه نشان آمده دست به جینتا .شود یم

داری میان فناوری اطالعات و چنین رابطه معنیداخلی سرانه و شاخص آلودگی است. هم
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گونه استدالل نمود توان اینبنابراین می؛ است آمده دست بهارتباطات  و کاهش آلودگی هوا 

های فناوری اطالعات و ارتباطات جدا از تبعات مطلوب در حوزه اقتصاد، ه گسترش فعالیتک

مقاله مشاهده  نیدر ازیستی مناسبی را نیز به همراه داشته باشد. همچنین تواند تبعات محیطمی

آمده برای متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات برای کشورهای دستایم که ضریب بهکرده

 موازات بهزیست دار است که حکایت از بهبود کیفیت محیطدرصد معنی 61در سطح  یموردبررس

حوزه  هایدهد که فعالیتگسترش فناوری اطالعات و ارتباطات دارد. این ضریب نشان می

 زیست دارند.و معناداری بر کاهش تخریب محیط مؤثرفناوری اطالعات و ارتباطات، نقش 

های روزمره توجهی از فعالیت ل این امر، انتقال بخش قابلترین دلیرسد، مهمبه نظر می

قالب  و دراقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اداری و غیره از شکل فیزیکی به فضای مجازی 

هایی چون تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک، بهداشت پدیده

توان به موارد زیر ورت نمونه میصالکترونیک و مواردی از این دست است. در این راستا، به

 اشاره نمود:

و امالک، درخواست پاسپورت و امثال آن  در  اسناد ثبت مانندهای اداری، فعالیت -الف

 محیط الکترونیکی.

پرداخت قبوض، برداشت و انتقال پول و غیره در محیط   مانندهای بانکی، فعالیت -ب

 الکترونیکی.

ها ها و نمایشگاهها، گالریای و بازدید از موزههای رایانهازیب مانندهای تفریحی، فعالیت -ج

 صورت الکترونیکی.به

، ترافیک وهوا آبها، آگاهی از وضعیت مطالعه اخبار روزنامه مانندکسب اطالعات،  -د

 الکترونیکی صورت بهشهری، ساعات پرواز هواپیماها و غیره 
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 پیشنهادهای سیاستی

 سزایی در افزایش کیفیت -میزان خدمات و نتایج فاوا تأثیر به با توجه به نتایج تحقیق

هایی که بتواند رشد بخش فاوا را تسریع بخشد، محیطی دارند، بنابراین سیاستزیست

 محیطی خواهد شد.موجب بهبود کیفیت زیست

 گذاری در بخش فاوا از طریق منابع داخلی و خارجی تا وضعیت تشویق سرمایه

 ی بهبود و زمینه برای بلوغ کاربردی فاوا حاصل شود.بسترهای الکترونیک

 های فاوا به بخش خصوصی برای ایجاد های خدماتی و  سرویسواگذاری بخش

 ...این بخش شرفتیپبه  دنیبخش عیتسررقابت و 

 اطالعات برهای ی در استفاده از فاوا در بخشکالن نگرجای های بخشی بهسیاست 

 .از قبیل بخش خدمات اتخاذ شود

 تواند گذاری از طرف دولت و ایجاد زمینه فعالیت برای بخش خصوصی میسیاست

 باشد. مؤثردر افزایش رقابت و ارتقا کیفیت محصوالت فاوا بسیار 
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 منابع

، چاپ چهارم، سال زیست و منابع طبیعیاقتصاد محیطراجرپرمن یوما ترجمه حمیدرضا ارباب. 

2862 

هم  تکنیک کاربرد: کوزنتس محیطی زیست فرضیه آزمون .2877س.  موسوی، ح.؛ اصغرپور،

 .سوم شماره اول، سال ،اقتصاد علوم فصلنامه تلفیقی، یجمع
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 .2شماره  هفتم، سال  ،اقتصادی

 خاورمیانه، در محیطی زیست کوزنتس منحنی بررسی .2877ا.  ابراهیمی، م. ح.؛ پورکاظمی،

 .82 شماره ،ایران اقتصادی های پژوهش فصلنامه

 بر اینترنت تأثیر میزان بررسی. 2879، م. زاده کوچکجباری، ا.؛ شاطری، م. ر.؛  طیبی، س. ک.؛

 های پژوهش ،(ایران و« 8+  آن آسه» اتحاد عضو منتخب کشور هشت تجربی مطالعه) صادرات جریان
  .(88)6، ایران اقتصادی

 ایران اقتصادی رشد در ارتباطات و اطالعات فناوری . نقش2877م.  محمودزاده، ا.؛ کمیجانی،

 . اقتصادی پژوهشنامه(. رشد حسابداری رهیافت)

 نیروی وری بهره رشد بر ارتباطات و اطالعات فناوری اثرات .2879 .اسدی، ف م.؛ محمودزاده،

 .28 شماره ،بازرگانی پژوهشنامه فصلنامه .ایران اقتصاد در کار
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