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Abstract
Purpose: This paper aimed to create a composite index for environmental quality. Since the results of empirical studies
on economic - environmental variables nexus, considering different environmental indicators, are not consistent with
each other; it seems necessary to use a comprehensive index that includes all dimensions of environmental pollution.
Methodology: Using 6 environmental indicators related to two groups of selected OPEC and OECD countries for the
period 2010 to 2019 and using three methods including principal component analysis, kernel-based principal component
analysis, fuzzy robust principal component analysis, the creation of a composite environmental quality index is examined.
Findings: The results showed that FRPCA method has more efficiency and ability in weighting environmental indicators
than other methods due to having the lowest error criteria. Therefore, using this method, the composite index was
calculated. Moreover, the results showed that along with the upward trend of economic growth, the quality of the
environment follows a downward trend in OPEC countries and an upward trend in OECD countries.
Originality/Value: Based on the results, policy recommendations as well as new perspectives and suggestions for future
studies are presented.
Keywords: Environmental quality indicators, Principal component analysis, Kernel-based principal component analysis,
Fuzzy robust principal component analysis.
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نوع مقاله :پژوهشی

رویکردی نوین در توسعه مدل اقتصادی – محیط زیستی مبتنی بر شاخص ترکیبی
کیفیت محیط زیست  :کاربردی از تحلیل مؤلفههای اصلی
حسینعلی فاخر

 ،1مصطفی پناهی ،*،2کریم امامی ،3کامبیز پیکارجو ،3سید یعقوب زراعت کیش

4

 1گروه اقتصاد محیطزیست ،دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 2گروه مهندسی انرژی و اقتصاد ،دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 3گروه اقتصاد ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 4گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.

چکیده
بررسی روابط بین متغیرهای اقتصادی و محیطزیستی به واسطه در نظر گرفتن شاخصهای محیطزیستی مختلف ،همسو با یکدیگر
نمیباشند؛ بکارگیری یک شاخص ترکیبی که در بردارنده تمامی ابعاد آلودگی محیطزیست باشد ،امری ضروری به نظر میرسد.
روششناسی پژوهش :در این تحقیق با استفاده از  6شاخص محیطزیستی مربوط به دو گروه از کشورهای منتخب  OPECو  OECDطی
دوره زمانی  2010تا  2019و با بهکارگیری سه روش تحلیل مؤلفه اصلی ،تحلیل مؤلفه اصلی کرنل و تحلیل مؤلفه اصلی مبتنی بر منطق
فازی ،ایجاد یک شاخص ترکیبی برای کیفیت محیطزیست مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که روش  FRPCAنسبت به سایر روشها به دلیل داشتن کمترین معیارهای خطا ،از کارایی و توانایی بیشتری در
وزندهی شاخصهای محیط زیستی برخوردار است .لذا با استفاده از این روش شاخص ترکیبی محاسبه گردید .در پایان ،با استفاده از این
شاخص ترکیبی روند رشد اقتصادی و کیفیت محیطزیست بهصورت نموداری موردبررسی و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که همگام
با روند صعودی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب  ،OPECکیفیت محیطزیست از یک روند نزولی و در کشورهای منتخب  OECDاز
یک روند صعودی تبعیت میکند.
اصالت/ارزش افزوده علمی :همچنین بر اساس نتایج بهدستآمده ،پیشنهادات سیاستی و همچنین دیدگاهها و پیشنهادات جدیدی برای
مطالعات آینده ارائه شده است.
کلیدواژهها :شاخصهای محیط زیستی ،تحلیل مؤلفههای اصلی ،تحلیل مؤلفه اصلی کرنل ،تحلیل مؤلفه اصلی منطق فازی.

 -1مقدمه
همگام با پیشرفت در رشد اقتصادی ،مسئله کیفیت محیطزیست به یکی از مسائل مهم در حوزه اقتصاد محیطزیست تبدیل شد .این موضوع
بهاندازهای اهمیت پیدا کرد که در کانون توجه اقتصاددانان محیطزیستی قرار گرفت و در مطالعات بسیار زیادی به این موضوع پرداخته شد؛
اما نکته بسیار مهمی که در این حوزه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است ،ارتباط بین متغیرهای مهم اقتصادی و کیفیت محیطزیست
* نویسنده مسئول
m.panahi@srbiau.ac.ir
10.22105/DMOR.2021.276820.1334

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

هدف :هدف از این مطالعه ایجاد یک شاخص ترکیبی برای کیفیت محیطزیست میباشد .از آنجایی که نتایج مطالعات تجربی مربوط به

میباشد .اگرچه روابط بین متغیرهای اقتصادی و کیفیت محیطزیست بهواسطه توجیحات نظری حاصله از مطالعات تجربی انجامشده،
موردحمایت قرارگرفته است ،ولی با توجه به نتایج حاصله ،هنوز جامعیت و مقبولیت کافی در مورد نوع و نحوه این روابط به دست نیاورده
است (فاخر 2020 ،؛ رائی دهاقی و م1یر هاشمی  .)2014 ،بهعنوانمثال ،بررسی ر2ابطه بین رشد اقتصادی و کیفیت محیطزیست در قالب
منحنی محیط زیستی کوزنتس ،یکی از مطالعات بسیار مهمی است که در حوزه اقتصادی  -محیط زیستی همواره موردتوجه بسیاری از
اقتصاددانان ازجمله اقتصاددانان محیط زیستی قرارگرفته است؛ بهطوریکه میتوان مطالعات انجامشده زیادی را در این حوزه مشاهده کرد.
ولی مهمترین نکته این است که این مطالعات نتایج یکسانی را نشان نداده است .این امر در شکل  1به تصویر کشیده شده است .علت این
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امر را میتوان در فقدان پایه نظری مستحکم و محدود بودن اغلب مطالعات  EKCدر ارتباط با شاخصهای آلودگی و محیطزیستی در
4

سطح ملی و بینالمللی دانست (فاخر و همکاران 2021 ،؛ دوگان و همکاران 3 1 ،
.)202

فاخر و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره تابستان  ،1400صفحه183-209 :

شکل  -1فراوانی نسبی انواع حالتهای مختلف رابطه بین رشد اقتصادی و تخریب محیطزیست.
Figure 1- Relative frequency on different types of economic growth - environmental degradation nexus.

با توجه به نتایج متضادی که حاصل کار بسیاری از محققین در این زمینه بوده است و با توجه به اینکه نوع شاخصهای محیطزیستی بکار
برده شده در همه این مطالعات ،نماینده و شاخصی کامل و جامع برای متغیر کیفیت محیطزیست نمیباشد و به دنبال آن نتایج نامعتبر
بهدستآمده نمیتوانند معیار درستی برای اتخاذ و اجرای سیاستهای مناسب اقتصادی -محیطزیستی باشد ،لذا بهکارگیری شاخصهایی
که تمامی ابعاد آلودگی محیطزیست را در نظر بگیرد ،امری ضروری به نظر میرسد (فاخر  .)2021 ،این در حالی است که 5در مطالعات
6

تجربی گذشته تنها از یک شاخص استفادهشده است .این امر در شکل  2به تصویر کشیده شده است .

شکل  -2میزان فراوانی نسبی استفاده از انواع شاخصهای محیط زیستی.
Figure 2- Relative frequency in the use of a variety of environmental indicators.
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 6قابل ذکر است که هر یک از شکلهای  1و  2برگرفته از نتایج مطالعات تجربی اشاره شده در این مقاله میباشد.

بکارگیری این شاخصهای محیطزیستی (شاخص ردپای اکولوژیکی ،شاخص عملکرد محیطزیست ،شاخص پایداری محیطزیست،
شاخص آسیبپذیری محیطزیست ،شاخص پسانداز خالص تعدیلشده و شاخص فشار بر طبیعت) بهصورت همزمان و همچنین
استفاده از یک شاخص ترکیبی محیطزیستی میتواند تمامی آالیندههایی که نقش مهمی در کیفیت محیطزیست دارند را در برگیرد .لذا
این امر میتواند نتایج دقیقتری را برای ما در تحقیقات آتی ارائه دهد .ازاینجهت ،در نظر گرفتن یک شاخص ترکیبی محیطزیستی
(ترکیبی از  6شاخص محیطزیستی) نیز از اهمیت بسیار باالیی برخوردار میباشد.
حال ،با توجه به خالء تحقیقاتی که در خصوص امکان و نحوه بهکارگیری و نتایج روش تحلیل مؤلفههای اصلی در محاسبه شاخص
ترکیبی کیفیت محیطزیست وجود دارد ،در این پژوهش سعی بر این است تا قابلیت کاربرد تکنیکهای مختلف این روش یعنی تحلیل
3
مؤلفههای اصلی  ،تحلیل مؤلفه اصلی 1
ترکیبی کیفیت
کرنل و تحلیل مؤلفه اصلی مبتنی بر 2منطق فازی را در ساختن یک شاخص
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محیطزیست که ترکیبی از شاخصهای محیط زیستی هستند ،مورد آزمون قرار گیرد و نتایج بهکارگیری آن جهت استفاده محققان آتی در
تحقیقات مربوط به کیفیت محیطزیست  ،ارائه شود .این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤاالت است که آیا با توجه به معیارهای
آماری مناسب ،میتوان تکنیکهای مختلف تحلیل مؤلفههای اصلی را در ایجاد یک شاخص ترکیبی کیفیت محیطزیست در دو گروه از
کشورهای منتخب  OPECو  OECDبکار برد؟ کدام روش برای ساخت شاخص ترکیبی کیفیت محیطزیست بهترین روش میباشد؟ و
درنهایت اینکه ،معادله تخمینزننده شاخص ترکیبی کیفیت محیطزیست در روش منتخب چگونه خواهد بود؟
«روششناسی و دادههای تحقیق» به بررسی اجمالی شاخصهای محیطزیستی و روششناسی تحقیق پرداخته میشود .در بخش «نتایج
و بحث» نتایج مربوط به هر یک از روشهای مورداستفاده مورد بررسی قرار میگیرد .خالصهای از مهمترین نتایج بهدستآمده و همچنین
توصیههای سیاستی نیز در بخش «نتیجهگیری و پیشنهادات سیاستی» ارائه میشود .در نهایت ،در بخش «محدودیتها و پیشنهادات
برای مطالعات آینده» عالوه بر مطرح کردن محدودیتهای موجود در این تحقیق ،پیشنهاداتی هم برای مطالعات آتی ارائه خواهد شد.

 -2مبانی تجربی
در این بخش از مطالعه ،ادبیات تجربی به دو بخش اختصاص مییابد .در بخش اول ،بهطور خالصه نتایج تجربی مربوط به کاربرد روش
تحلیل مؤلفههای اصلی در ایجاد شاخص ترکیبی در مطالعات داخلی و خارجی موردبررسی قرار میگیرد و به تصویر کشیده میشود.
الزم به ذک ر است که در مطالعات تجربی (داخلی و خارجی) موارد مشابهی در زمینه ساخت شاخص ترکیبی کیفیت محیطزیست
مشاهده نشده اما در زمینه کاربرد روش تحلیل مؤلفهها در ایجاد شاخص ترکیبی مربوط به متغیرهای اقتصادی مطالعات زیادی انجامشده
که بهطور خالصه در این بخش ارائهشده است .سپس در بخش دوم ،خالصهای از سایر مطالعات در رابطه با کاربرد انواع شاخصهای
محیط زیستی و همچنین ،نوع رفتار دو متغیر رشد اقتصادی و تخریب محیطزیست در تعامل با یکدیگر در یک جدول ارائه خواهد شد.
الزم به ذکر است که با توجه به بررسی اهمیت موضوع و بیان مسئله در بخش مقدمه ،فراوانی نسبی کاربرد انواع شاخصهای محیط
زیستی و همچنین انواع حالتهای مختلف (رابطه بین رشد اقتصادی و تخریب محیطزیست) در همین بخش (بخش مقدمه) به تصویر
کشیده شده است .نموداری شماتیک از استراتژی مربوط به ادبیات تحقیق در شکل  3نیز ارائه شده است.

شکل  -3نموداری شماتیک از استراتژی ادبیات تحقیق در مطالعه حاضر.
Figure 3- A schematic diagram of literature review search strategy in this study.
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رویکردی نو ین در توسعه مدل اقتصادی – محیطز یستی مبتنی بر شاخص ترکیبی کیفیت محیط ز یست :کاربردی از تحلیل مؤلفههای اصلی

در ادامه ساختار مقاله بدین شکل است که در بخش «مبانی تجربی» به بررسی اجمالی مطالعات انجامشده پرداخته میشود .در بخش

در انتهای این بخش ،با توجه به کاستیهای موجود در مطالعات تجربی ،نوآوریهای این تحقیق ازنظر موضوعی و روش بیان میشوند.
 -1-2مطالعات تجربی داخلی و خارجی
1
تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی را در استانهای ایران طی بازه زمانی  1394-1383موردبررسی
محمدی و همکاران ( ،)2020رابطه بین

قراردادند .آنها با در نظر گرفتن پنج شاخص تمرکززدایی مالی و با بهکارگیری از روش تحلیل مؤلفههای اصلی اقدام به استخراج یک
شاخص ترکیبی برای متغیر تمرکز دایی مالی کردند و سپس تأثیر این شاخص ترکیبی را بر رشد اقتصادی موردبررسی قراردادند .کازرونی و
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2
بررسی اثر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی در کشوهای منتخب سازمان همکاری اسالمی ( )OICدر
همکاران ( ،)2020در مطالعهای به

بازه زمانی  1986-2014پرداختند .آنها در مطالعات خود با استفاده از روش تحلیل مؤلفههای اصلی شاخص ترکیبي ثبات سیاسي را
3
علیت پویا میان
طراحی کردند و رابطه آن را با متغیر رشد اقتصادی موردبررسی قراردادند .بهشتی و همکاران ( ،)2020در مقالهای رابطه

توسعه مالی ،آزادسازی تجارت و رشد اقتصادی در بازه زمانی  2017-2000را موردبررسی و تحلیل قراردادند .آنها در مطالعات خود از

4

شاخص ترکیبی توسعه مالی مبتنی بر رویکرد تحلیل مؤلفههای اساسی استفاده کردند .احمدی و همکاران ( ،)2020در مطالعهای با
استفاده از شاخص ترکیبی توسعهیافتگی منطقهای به بررسی پویای انتقال نابرابری منطقهای در استانهای ایران در بازه زمانی 1385-1395
فاخر و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره تابستان  ،1400صفحه183-209 :

پرداختند .آنها با استفاده از روش تحلیل مؤلفههای اصلی جهت ایجاد این شاخص ترکیبی نابرابری اقدام کردند .موالنا و همکاران
( ،)2020در مطالعهای برای بررسی نقش توسعه مالی در کاهش فقر ایران طی بازه زمانی  1368-1395از روش تحلیل مؤلفههای اصلی
( )PCAبرای ایجاد شاخص ترکیبی توسعه مالی استفاده کردند .نتایج مربوط به تحلیلهای اولیه دادهها نشان داد که روش تحلیل مؤلفههای
اصلی جهت استخراج شاخصهای مؤثر که نقش مهمی در بیان کلی ابعاد توسعهیافتگی دارند ،روشی کاربردی و مناسب میباشد .طاهری
بازخانه و همکاران ( ،) 2019رابطه پویای بین ادوار 6مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم را در اقتصاد ایران طی بازه زمانی -1395:4

1369:1موردبررسی قراردادند .در این مطالعه ،جهت ایجاد شاخص ترکیبی وضعیت مالی برای اقتصاد ایران از روش تحلیل مؤلفههای
اصلی استفاده کردند .نتایج آزمونهای اولیه این روش بیانکننده مناسب بودن و کارایی باالی این روش در ایجاد شاخص ترکیبی بوده است.

7

درنهایت رابطه بین شاخص ترکیبی ایجادشده با شکاف تورم موردبررسی قرار گرفت .کریمی موغاری و براتی ( ،)2017با ارائه و تحلیل
یک شاخص ترکیبی چندبعدی به شناسایی و تعیین عوامل اصلی سطح نابرابری منطقهای در ایران طی بازه زمانی  1380-1392پرداختند.
در این مطالعه برای ایجاد شاخص ترکیبی و سنجش سطح توسعه منطقهای از روش تحلیل مؤلفههای اصلی استفاده شد.

فتحی آسی و همکاران ( )2021با استفاده از روش 8
تحلیل مؤلفههای اصلی یک شاخص ترکیبی برای توسعه مالی ایجاد کردند و در

رگرسیون تخمینی ،جهت بررسی تأثیر آن بر متغیر مصرف انرژی مورداستفاده قراردادند .کاسی و همکاران ( ،)2020در مطالعهای جهت

9

بررسی رابطه بین کیفیت نهادی ،توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای  MENAبرای بازه زمانی  1990-2017از یک شاخص ترکیبی
توسعه مالی و یک شاخص ترکیبی کیفیت نهادی استفاده کردند .در این مطالعه ،از روش تحلیل مؤلفه اصلی ( )PCAجهت ایجاد
شاخصهای ترکیبی استفاده شد و سپس تأثیر شاخص ترکیبی توسعه مالی و شاخص ترکیبی کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی موردبررسی
تحلیل مؤلفههای اصلی یک 1
0
شاخص ترکیبی برای متغیر امنیت انرژی ساختند
قرار گرفت .آلیمزیرو و همکاران ( )2020با استفاده از روش

و نتایج بیانکننده مناسب بودن و قابلاعتماد بودن استفاده از این روش در ایجاد شاخص ترکیبی میباشد .شوئیب و همکاران (،)2020
رابطه بین توسعه مالی و تخریب محیطزیست را با ساختن یک شاخص ترکیبی برای متغیر توسعه مالی طی بازه زمانی  1999-2013در دو
گروه از کشورهای  D8و  G8موردبررسی قراردادند .آنها برای ایجاد شاخص ترکیبی توسعه مالی از روش تحلیل مؤلفه اصلی ()PCA

استفاده کردند .ایماموگلو ( ،)2019با استفاده از روش 2
تحلیل مؤلفه اصلی (1)PCAبرای کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته در بازه

1

Mohammadi et al.
Kazerooni et al
3
Beheshti et al.
4
Ahmadi et al.
5
Molana et al.
6
Taheri Bazkhaneh et al.
7
Karimi Moughari and Barati
8
Fathi Assi et al.
9
Kassi et al.
10
Alemzero et al.
11
Shoaib et al.
12
Imamoglu
2

1

زمانی  1960-2014یک شاخص ترکیبی برای متغیر توسعه مالی ایجاد کرد .سپس نقش شاخص توسعه مالی را در تقاضای انرژی و
کیفیت محیطزیست موردبررسی قرارداد .شجا رحمان و همکاران ( )2019در مطالعهای ب1رای بررسی تأثیر توسعه مالی بر کیفیت

محیطزیست در کشور پاکستان طی دوره زمانی  ،1970-2016از شاخص ترکیبی توسعه مالی بهعنوان متغیر مستقل در مدل استفاده

2

کردند .آنها برای ساختن این شاخص ترکیبی از روش تحلیل مؤلفه اصلی ( )PCAاستفاده کردند .لیو و همکاران ( ،)2019با استفاده
از روش تحلیل مؤلفههای اصلی روند تغییرات و دالیل اصلی انتشار دیاکسید نیتروژن جهت کاهش آلودگی را در شهر ووهان چین طی
بازه زمانی  2012-2017موردبررسی و تحلیل قراردادند .آنها با استفاده از این روش ،یک شاخص ترکیبی را محاسبه کردند که میتوان

از آن در رگرسیونهای تخمینی استفاده کرد .سینگ و آنجا ( ،)2019در مطالعهای روش 3
تجزیه مؤلفههای اصلی را در جهت ایجاد یک

شاخص ترکیبی بکار بردند .آنها با استفاده از این روش اقدام به محدود کردن  5شاخص (که بیانکننده قسمتهای مختلفی از بخش
مالی بودند) به یک مؤلفه اصلی کرده و به تحلیل شاخص ترکیبی توسعه مالی پرداختند .ریزک و سلیمان ( ،)2018با استفاده از روش

نهادی را در بازه زمانی 6 1996-2014
5
ساختند
تجزیه مؤلفههای اصلی و با استفاده از شش شاخص کافمن  ،یک شاخص ترکیبی کیفیت

و سپس تأثیر متغیرهای اقتصادی را بر این شاخص ترکیبی موردبررسی قراردادند .فایسال و همکاران ( ،)2018در مطالعهای تأثیر

4
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7

شاخص ترکیبی توسعه مالی را بر مصرف انرژی در بازه زمانی  1993-2014موردبررسی قراردادند .آنها از روش تحلیل مؤلفههای

8
استفاده از روش تحلیل
اصلی برای ایجاد این شاخص ترکیبی توسعه مالی استفاده کردند .اویانگ و لی ( ،)2018در مطالعهای با

تحلیل آن بپردازند.
با توجه به مطالعات انجامشده که در باال بهصورت مختصر به آنها پرداخته شد ،فراوانی نسبی مربوط به انواع شاخصهای ترکیبی در
حوزه اقتصاد که با استفاده از روشها تحلیل عاملی ،ایجادشده است در شکل  4به تصویر کشیده شده است.

شکل  -4فراوانی نسبی مربوط به انواع شاخصهای ترکیبی.
Figure 4- Relative frequency related to variety of composite indicators.

عالوه بر این ،بر اساس مطالعات تجربی گذشته که در باال بدان اشاره شد ،فراوانی نسبی مربوط به بهکارگیری انواع روشهای تحلیل
عاملی برای ایجاد شاخصهای ترکیبی نیز در شکل  5بهخوبی به تصویر کشیده شده است (قابلذکر است که فراوانی نسبی بهکارگیری
انواع شاخصهای ترکیبی در شکل  4و میزان فراوانی نسبی مربوط به بهکارگیری انواع روشهای مؤلفه اصلی در شکل  5برگرفته از نتایج
مطالعات تجربی اشارهشده در این مقاله میباشد).

1

Shujah-ur-Rahman et al.
Liu et al.
Singh and Aneja
4
Rizk and Slimane
5
Kaufman Indicators
6
Composite Institutional Quality Indicator
7
Faisal et al.
8
Ouyang and Li
2
3
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مؤلفههای اصلی اقدام به محدود کردن  6شاخص توسعه مالی به یک مؤلفه اصلی کردند تا با ایجاد یک شاخص ترکیبی توسعه مالی به

. میزان فراوانی نسبی استفاده از انواع روشهای تحلیل عاملی-5 شکل
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Figure 5- Relative frequency related to variety of factor analysis methods.

 خالصهای از سایر مطالعات تجربی در رابطه با کاربرد انواع شاخصهای محیطزیستی و نوع رفتار دو متغیر رشد اقتصادی و1 در جدول
ا
 با توجه به مطرحشدن، همانطور که قبال بدان اشاره شد. ارائهشده است،تخریب محیطزیست نسبت به یکدیگر مبتنی بر شش شاخص
 فراوانی نسبی کاربرد انواع شاخصهای محیطزیستی و همچنین انواع حالتهای مختلف،اهمیت موضوع و بیان مسئله در بخش مقدمه
.(رابطه بین رشد اقتصادی و تخریب محیطزیست) در همین بخش (بخش مقدمه) با رسم شکل ارائه شد
. خالصه ای از سایر مطالعات گذشته مبتنی بر شش شاخص محیط زیستی-1 جدول
Table 1- A brief review of empirical studies based on six environmental indicators.
Results
Country
Ecological Footprint Index (EFI)
Linear
Thailand

1990-2016

EKC

BRICST countries

1980-2014

EKC

Pakistan

3
1970-2014

Mixed: EKC, U-shaped

15 MENA countries

4
1975-2007

U-shaped

Qatar

5
1980-2011

U-shaped

EU countries

6
1980-2013

Mixed: EKC, U-shaped

industrialized countries

7
1977-2013

Mixed: EKC, U-shaped

17 countries in Africa

1971-20138

EKC

Turkey

9
1986-2018

BRICS
1

1
economies

five EU countries

1992-2013
1

1985-2016

Mixed: EKC, U-shaped

G71countries

2
1970-2014

N-shaped, Inverted N-shaped

1
OECD

3
1980-2010

N-shaped

sixteen CEE countries

1991-2014

EKC, U-shaped

top1 10 innovative economies

4
1990-2015

EKC

BRICS economies

1992-2016

Kongbuamai et al.
Fakher
3
Hassan et al.
4
Charfeddine and Mrabet
5
Mrabet and Alsamara
6
Destek et al.
7
Destek and Sarkodie
8
Sarkodie
9
Godil et al.
10
Wang
11
Balsalobre-Lorente et al.
12
Yilanci and Ozgur
13
Özokcu and Özdemir
14
Gormus and Aydin

countries

Author/s

1974-2016

Developing countries

N-shaped

2

1

Mixed: EKC, U-shaped

Mixed: N-shaped, U-shaped

1

Period

2

0

)2020( کانگبومای و همکاران
)2019( فاخر
)2020( دوگان و همکاران
)2019( حسن و همکاران
)2017( چارفدین و مرابت
)2016( مرابت و السامرا
)2018( دستک و همکاران
)2019( دستک و سارکدی
)2018( سارکدی
)2020( گودیل و همکاران
)2019( وانگ
)2018( بالسالوبر لورنته و همکاران
)2019( ایالنچی و اوزگار
)2017( اوزیکچی و ازدمیر
)2019( شجارحمان و همکاران
)2020( گورمس و آیدین
)2020( دنیش و همکاران
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 کاربرد انواع شاخصهای محیط زیستی-2-2

جدول ( -1ادامه).
Table 1- (Continued).
Author/s

پاتا ()2021

Period
1

1980-2016

السالیح و همکاران ()2020
اوزکان و همکاران ()2019
فاخر و همکاران ()2018
نیگو و همکاران ()2017
چانگ و هائو ()2017
شاهآبادی و همکاران ()2017
گاندا ()2019
آسیچی ()2013
صالح الدین و گاو ()2019
پیتر ()2010
نن ()2009

چارن کیت و کومار ()2014
اوالفسن و همکاران ()2014
هو و همکاران ()2019
اوالفسن و همکاران ()2014
دای و همکاران ()2020
لی و لین ()2020

1
2

2
2002-2014

)Environmental Performance Index (EPI
EKC, Inverted N-shaped
28 oil-producing countries

3
2000-2013

Development countries

Mixed: EKC, N-shaped

4
1996-2016

Developing countries

Mixed: EKC, U-shaped

5
2000-2016

166 countries

EKC

6
2002-2012

elected OECD countries

EKC

72000-2012

elected OPEC countries

EKC

2001-2012

OECD countries

)Adjusted Net Saving (ANS
EKC

1970-20089

213 countries

Linear

0
1980-2016

1
Qatar

Linear

2001-2006

Development1countries

-

1971-2000

1
36 selected countries

-

1970-2008

213 countries

)Pressure on Nature (PN
Linear

3
2000-2015

1
77 countries

-

4
1992–2005

)Environmental Sustainability Index (ESI
1South Asia
1Iceland

5
2005-2017

-

6
2007-2014

)Environmental Vulnerability Index (EVI
1
China

2005-2017

Iceland

-

7
1990-2015

1
China

-

Taiwan

-

8
2000-2014

1

با نگاهی به مطالعات گذشته و با توجه به کاستیهای موجود در آنها در حوزه بهکارگیری روشهای تحلیل مؤلفه جهت ایجاد شاخص
ترکیبی کیفیت محیطزیست ،تحقیق حاضر به چند دلیل ازنظر موضوعی و روش دارای نوآوری میباشد و همین امر آن را از سایر مطالعات
انجامگرفته در این زمینه متمایز مینماید .اول اینکه برای اولین بار در این مطالعه جهت ایجاد شاخص ترکیبی کیفیت محیطزیست از
شش شاخص محیطزیستی و همچنین از روشهای مختلف تحلیل عاملی استفادهشده است .دوم اینکه در این تحقیق قابلیت کاربرد
تکنیکهای مختلف تحلیل مؤلفه های اصلی ،تحلیل مؤلفه اصلی کرنل و تحلیل مؤلفه اصلی مبتنی بر منطق فازی جهت ایجاد یک
شاخص ترکیبی برای کیفیت محیطزیست موردبررسی قرار میگیرد و در آخر به تحلیل مقایسهای نتایج هر یک از این روشها با یکدیگر
پرداخته میشود .درنهایت ،در این مطالعه دو گروه از کشورها (کشورهای منتخب  OPECو  )OECDبه ترتیب بهعنوان کشورهایی که
در مراحل اولیه رشد اقتصادی هستند و کشورهایی که این مراحل اولیه را طی کرده و توسعهیافته میباشند ،موردبررسی قرار میگیرند؛
چراکه شاخصهای محیطزیستی بین این دو گروه از کشورها با یکدیگر متفاوت هستند.
1

Pata
Elsalih et al.
Ozcan et al.
4
Fakher et al.
5
Neagu et al.
6
Chang and Hao
7
Shahabadi et al.
8
Ganda
9
Asici
10
Salahuddin and Gow
11
Peter
12
Gnègnè
13
Chen et al.
14
Charoenkit and Kumar
15
Olafsson et al.
16
Ho et al.
17
Dai et al.
18
Lee and Lin
2
3
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آسیچی ()2013
چن و همکاران ()2020

8

Results
Country
)Ecological Footprint Index (EFI
EKC
USA

 -3دادههای و روششناسی تحقیق
در این بخش از مطالعه ،ابتدا به بررسی اجمالی شاخصهای محیطزیستی که بهعنوان دادههای اصلی تحقیق در نظر گرفتهشده ،پرداخته
میشود و در ادامه ،روششناسی تحقیق بهاختصار موردبررسی قرار میگیرد.
 -1-3توصیف و اندازهگیری شاخصهای محیطزیستی
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در این مطالعه ،از دادههای مربوط به کشورهای منتخب  OPECو کشورهای منتخب  OECDاستفادهشده است .به علت در دسترس نبودن
آمار و اطالعات مربوط به همه کشورها در دوره زمانی  2010تا  2019کشورهای منتخب  OPECو  OECDکه دارای دادهها و اطالعات
آماری کاملتری نسبت به بقیه کشورها بودند ،انتخاب و در این تحقیق مورداستفاده قرار گرفتند.
جدول  -2توصیف مختصری از شاخصهای محیط زیستی مورداستفاده در این تحقیق.
Table 2- A brief description of environmental indicators used in this study.

متغیرها (حروف اختصاری)

فاخر و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره تابستان  ،1400صفحه183-209 :

شاخص ردپای اکولوژیکی
()EFI
شاخص پسانداز خالص
تعدیلشده ()ANS
شاخص فشار بر طبیعت
()PNI

شاخص عملکرد محیطزیست
()EPI

شاخص پایداری محیطزیست
()ESI
شاخص آسیبپذیری
محیطزیست ()EVI

توصیف متغیرها
برای محاسبه ردپای اکولوژیکی ،زمین به پنج کاربری مختلف تقسیم میشود .تمامی کاالها و خدمات مصرفی
انسان در این پنج کاربری اراضی شکل میگیرد و شامل کشاورزی ،زمین مرتعی ،زمین جنگلی (در دو گروه
ردپای جذب کربن و ردپای تولیدات) ،پهنههای دریایی و زمینهای ساختهشده است.
این شاخص ترکیبی از سرمایهگذاری در سه شکل سرمایه فیزیک ،انسانی و طبیعی میباشد و از چهار جزء
مهم یعنی صرفه جویی خالص ملی ،هزینه جاری آموزش ،رانت منابع (تخلیه انرژی ،مواد معدنی و جنگل) و
آسیب ناشی از دیاکسید کربن تشکیل میشود.
این شاخص بهعنوان یک شاخص برای بررسی اثر فعالیتهای اقتصادی بر وضعیت خرابیهای زیستمحیطی
استفادهشده است که متشکل از چهار جزء مجموع خرابی دیاکسید کربن سرانه ،کاهش مواد معدنی سرانه،
کاهش انرژی سرانه و کاهش خالص جنگل سرانه (جنگلزدایی سرانه) میباشد.
این شاخص بر دو هدف اصلی حفاظت از محیطزیست (ازجمله کاهش فشارهای محیط زیستی بر سالمت
انسانها و ارتقای وضعیت زیستبوم ها) و مدیریت صحیح منابع طبیعی تأکید دارد که این دو مؤلفه توسط
 16شاخص در  6زمینه «سالمت محیطزیست»« ،کیفیت هوا»« ،کیفیت منابع آب»« ،تنوع زیستی و
زیستگاه»« ،کیفیت منابع طبیعی مولد» و «انرژی پایدار» اندازهگیری میشود .همه شاخصها ،زیرگروهها و
گروهها دارای وزن مشخصی در هر یک از شاخصها میباشند.
این شاخص ،توانایی و قابلیتهای کشورها را براي حمایت از محیطزیست در چندین دهه آینده ارزیابی
میکند .این شاخص از  76گروه داده آماري که در قالب  21شاخص پایداری محیطزیستی ادغامشدهاند،
استخراج میشود.
این شاخص وضعیت آسیبپذیری محیطزیست کشورها را نشان میدهد؛ ترکیبی از  52شاخص فرعي استفاده
میشود که از این تعداد شاخصها 32 ،شاخص را شاخصهای خطر 8 ،شاخص استواری و  12شاخص نیز با
عنوان شاخصهای خسارت وارده بر محیطزیست طبقهبندی میشوند.

در این راستا از  6شاخص محیطزیستی استفادهشده است که در جدول  2به معرفی اجمالی هر یک از این شاخصها پرداختهشده است.
این شاخصهای محیطزیستی عبارتند از شاخص ردپای اکولوژیکی  ،شاخص عملکرد محیط1زیست  ،شاخص پایداری محیطزیست

شاخص آسیبپذیری محیطزیست  ،شاخص پسانداز خالص تعدیل4شده و شاخص فشار بر طبیعت

2،

های مربوط به این شاخصها6
 .داده 5

1

Ecological Footprint Index
Environmental Performance Index
3
Environmental Sustainability Index
4
Environmental Vulnerability Index
5
Adjusted Net Saving
6
Pressure on Nature
2

از منابع مختلفی جمعآوریشده است که عبارتند از بانک جهانی ،گزارشهای ساالنه منتشرشده توسط مرکز قوانین و سیاستهای
زیستمحیطی دانشگاه ییل و مرکز بینالمللی اطالعات علوم زمین دانشگاه کلمبیا ،شبکه جهانی ردپای اکولوژیکی و حساب ملی
ردپای اکولوژیکی .

1

2

 -2-3روششناسی تحقیق

تحلیل مؤلفههای اصلی یکی از روشهای آماری شناختهشدهای است که بهعنوان روشی در کاهش دادهها ،در مطالعات بسیاری
مورداستفاده قرارگرفته است .این روش در تعریف ریاضی ،یک تبدیل خطی متعامد است که داده را به دستگاه مختصات جدید میبرد
بهطوریکه اولین بزرگترین واریانس داده بر روی اولین محور مختصات ،دومین بزرگترین واریانس بر روی دومین محور مختصات قرار
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میگیرد و این فرایند برای مابقی واریانسها ادامه پیدا خواهد کرد .در حقیقت اولین مؤلفه اساسی ،یک ترکیب خطی از پیشبینیهای
اصلی است که بیشترین واریانس موجود در مجموعه دادهها را در برمیگیرد (لیو و همکاران .)2019 ،هرچه دامنه تغییرات موجود در
اولین مؤلفه باالتر باشد ،اطالعات موجود در این مؤلفه بیشتر است .هیچ مؤلفه دیگری نمیتواند بیش از مؤلفه اصلی اول دامنه تغییرات
داشته باشد .نتیجه محاسبه اولین مؤلفه اصلی ،خطی است که نزدیکترین خط به دادهها محسوب میشود .بر این اساس ،این روش،
معیارهای مختلفی استفاده میشود که شامل سه معیار میباشند .اولین معیار ،ترسیم مقادیر ویژه در مقابل تعداد مؤلفههای اساسی

میباشد که تحت عنوان نمودار اسکری شناخته میشود .در این نمودار 3
تغییر در میزان اهمیت مقادیر ویژه برای هر مؤلفه اساسی مشخص

ميباشد .دومین معیار ،مقدار ارزش ویژه میباشد .مقدار ارزش ویژه مؤلفههایی که بزرگتر از دو باشد در نظر گرفته میشوند و از سایر
مؤلفهها با مقادیر ویژه کمتر از دو چشمپوشی میشود .سومین معیار ،مقدار واریانس مربوط به مؤلفهها میباشد .مؤلفههایی که درصد
واریانس آنها باالتر است (واریانس بیشتری از پراکندگی را توضیح میدهند) برای ساخت شاخص ترکیبی در نظر گرفته میشوند .جهت
مطالعه بیشتر در مورد روشهای مورداستفاده در این تحقیق (روشهای تحلیل مؤلفههای اصلی ،تحلیل مؤلفه اصلی مبتنی بر منطق
فازی و تحلیل مؤلفه اصلی کرنل) به مطالعات ژانگ و انکه ( )2017مراجعه شود.

4

مراحل انجام این روشها را میتوان بدینصورت بیان کرد که در مرحله اول ،نرمالسازی و همجهت کردن شاخصهای مورداستفاده
میباشد .با توجه به اینکه برخی از شاخصهای محیطزیستی نشاندهنده تخریب محیطزیست میباشند و برخی دیگر نشاندهنده بهبود
کیفیت محیطزیست میباشند ،از نرمالسازی به روش رومینا استفاده می شود .با استفاده از 5
این روش همه شاخصها دارای جهت

یکسان خواهند بود و جنبه مثبت پیدا میکنند .بدان معنا که هراندازه مقدار عددی این شاخصها بیشتر میشود ،بیانکننده بهبود در
کیفیت محیطزیست خواهد بود .این روش با معادله ( )1نشان داده میشود:
For positive proxies

()1

For negative proxies

xij
maxxij
nij minx
ij
x
ij
{

مرحله دوم ،تشخیص مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی است .روشهای مختلفی وجود دارند که از طریق آنها قادر به تعیین و
تشخیص مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی خواهیم بود که عبارتند از ماتریس همبستگی ،ضریب  KMOکه مقدار آن همواره بین

صفر و یك در نوسان است و آزمون کرویت بارتلت  .درنهایت با استفاده از سه روش 6مذکور اقدام به استخراج مؤلفهها و تحلیل نتایج

خواهد شد.
مدل مفهومی تحقیق را میتوان بهصورت شکل  6تبیین کرد .در این شکل ،ابتدا شش شاخص محیطزیستی ،در مرحله پیش فرایند
(تحلیل همبستگی) موردبررسی قرارگرفته و سپس وارد فرایند تحلیل و بررسی توسط هر یک از روشهای مورداستفاده میشود .در مرحله

1

Global Footprint Network
National Footprint Account
3
Scree Plot
4
Zhong and Enke
5
Rumina
6
Bartlett’s Test of Sphericity
2

رویکردی نو ین در توسعه مدل اقتصادی – محیطز یستی مبتنی بر شاخص ترکیبی کیفیت محیط ز یست :کاربردی از تحلیل مؤلفههای اصلی

مؤلفههایی از مجموعه داده را که بیشترین تأثیر در واریانس را دارند ،حفظ میکند .جهت تعیین مؤلفه یا مؤلفههای الزم در این روش ،از

بعد ،با توجه به توانایی هر یک از روشها در تعیین مؤلفهای که توانایی باالتری در تعریف واریانس درون دادهها دارد و همچنین ،با توجه به
کمترین معیارهای خطا ،یکی از روشها جهت ایجاد شاخص ترکیبی انتخاب میشود.
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شکل  -6مدل مفهومی تحقیق.

فاخر و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره تابستان  ،1400صفحه183-209 :

Figure 6- The conceptual model in this study.

 -4نتایج و بحث
در این قسمت ،همبستگی دوبهدو میان هر یک از ویژگیها یا اطالعات ( 6مورد) در اختیار ،در جدول  3موردبررسی قرار میگیرد و در
ادامه ،با استفاده از ویژگی انتخابشده ،سه روش تحلیل مؤلفههای اصلی ،تحلیل مؤلفه اصلی کرنل و تحلیل مؤلفه اصلی مبتنی بر منطق
فازی اجرا میشود .ابتدا توسط چند شکل ،مقایسه تحلیلی میان این سه روش انجام میگیرد .سپس ،توانایی سه روش مورداستفاده در این
تحقیق ( KPCA ،PCAو  )FRPCAبر اساس میزان تعریف واریانس درون اطالعات و همچنین ،بر اساس معیارهای ارزیابی عملکرد مورد
مقایسه قرار میگیرد .در انتها ،با استفاده از وزنهای بهدستآمده از روش منتخب ،شاخص ترکیبی برای دو گروه از کشورهای موردبررسی
ساخته میشود و روند این شاخص ترکیبی همزمان با روند رشد اقتصادی بررسی و تحلیل میگردد.
 -1-4تحلیل همبستگی و آزمون مناسب بودن دادهها

در گام تحلیل همبستگی ،همبستگی دوبهدو میان هر یک از ویژگیها یا اطالعات ( 6مورد) ،محاسبهشده و متغیرهایی که همبستگی باالی
 0/6با یکدیگر داشته باشند انتخابشده و از میان آنها یکی انتخاب میشود؛ زیرا میتوان ادعا کرد که اطالعات موجود در هر یک از این
متغیرها میتواند تا حدودی توسط دیگری بیان شود و با حذف یکی از آنها در محاسبات بعدی اثر مثبت ایجاد خواهد شد .همچنین نتایج
آزمون معناداری مربوط به آماره همبستگی برای هر دو گروه از کشورهای موردبررسی مورد آزمون قرار گفته و نتایج آن نیز در جدول  3آورده
شده است.
جدول  3میزان همبستگی دوبهدو میان ویژگیها برای دو گروه از کشورهای منتخب را نشان میدهد .همانطور که در این جدول مشخص
ا
است ،در هر دو گروه از کشورهای منتخب ،و یژگیهای  3و  4با یکدیگر همبستگی نسبتا باالیی دارند؛ بنابراین ،در تحلیل هر یک از
روشهای مورداستفاده در تحقیق از ویژگیهای  5 ،3 ،2 ،1و  6استفاده خواهد شد.
از سوی دیگر جهت برای اطمینان از مناسب بودن دادهها جهت انجام تحلیل عاملی عالوه بر آزمون  ،KMOاز آزمون کرویت بارتلت
استفاده میشود.

جدول  -3تحلیل همبستگی میان ویژگیهای  6گانه و آزمون معناداری.
Table 3- Correlation analysis between 6 characteristics and significance test.
کشورهای منتخب OPEC

متغیرها

EFI

EPI

ESI

EVI

ANS

PN

EFI
EPI
ESI
EVI
ANS
PN
EFI
EPI
ESI
EVI
ANS
PN

1
0/13
- 0/30
- 0/16
- 0/11
0/04

0/13
1
0/46
0/32
0/06
- 0/15
0.000

- 0/30
0/46
1
0/69
0/04
- 0/28
0.000
0.000

- 0/16
0/32
0/69
1
0/12
- 0/09
0.000
0.000
0.000

- 0/11
0/06
0/04
0/12
1
0/20
0.000
0.000
0.000
0.000

0/04
- 0/15
- 0/28
- 0/09
0/20
1
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000

0.000

0/05
0/25
1
0/60
- 0/10
- 0/26
0.000

-0/15
0/21
0/60
1
0/02
- 0/06
0.000

0/06
- 0/10
- 0/10
0/02
1
0/26
0.000
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کشورهای منتخب OECD

کشورهای منتخب OPEC
EPI
ESI
EVI
ANS
PN

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

جدول  -4نتایج آزمون  KMOو آزمون بارتلت.
Table 4- Results of KMO and Bartlett’s Test.

آزمون کایزن -مییر -اولکین
آزمون بارتلت

Approx. Chi-square
.Dg
Sig.

کشورهای منتخب OPEC

کشورهای منتخب OECD

0.809
1768.336
78
0.000

0.781
1566.321
71
0.000

با توجه به نتایج بهدستآمده در جدول  ،4چون مقدار کایزن -مییر -اولکین ( )KMOبرای دو گروه از کشورهای منتخب  OPECو
 OECDبه ترتیب معادل  0/809و  0/781است ،بنابراین ،دادههای مربوط به این دو گروه از کشورها برای انجام تحلیل عاملی مناسب
میباشند.
 -2-4نتایج PCA

پس از انجام  ،PCAمیزان توانایی هر یک از مؤلفههای اساسی ( 5عدد برابر با تعداد ویژگیها) در تعریف واریانس میان دادهها محاسبه
شد .همانطور که در شکل  7و در ارتباط با کشورهای منتخب  OPECمشاهده میشود ،توسط مؤلفههای اساسی  1تا  4از مجموع 5
مؤلفه بیش از  95%اطالعات درون مجموعه تعریف میشود .این در حالی است که توسط مؤلفه اساسی اول که ضرایب آن بهعنوان
ا
ضرایب اصلی ساختن شاخص ترکیبی کیفیت محیطزیست در نظر گرفته میشوند ،تنها  43/85یعنی تقریبا معادل  44%اطالعات
درون دادهها تعریف میشود .این امر نیز در مورد کشورهای منتخب  OECDصادق است با این تفاوت که توسط مؤلفه اساسی اول که
ا
ضرایب آن بهعنوان ضرایب اصلی ساختن شاخص ترکیبی کیفیت محیطزیست در نظر گرفته میشوند ،تنها  38/33یعنی تقریبا معادل
 40%اطالعات درون دادهها تعریف میشود.

رویکردی نو ین در توسعه مدل اقتصادی – محیطز یستی مبتنی بر شاخص ترکیبی کیفیت محیط ز یست :کاربردی از تحلیل مؤلفههای اصلی

EFI
EPI
ESI
EVI
ANS
PN
EFI

1
-0/02
0/05
-0/15
0/06
0/05

-0/02
1
0/25
0/21
- 0/10
- 0/18
0.000

0/05
- 0/18
- 0/26
- 0/06
0/26
1
0.000
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(الف)

(ب)
شکل  -7میزان تعریف واریانس اطالعات توسط مؤلفههای اساسی برتر( :الف) کشورهای منتخب ( ،OPECب) کشورهای منتخب .OECD
)Figure 7- Definition of information variance by the best principal components: (a) Selected OPEC countries, (b
Selected OECD countries.

برای نمایش تأثیر هر یک از ویژگیهای پنجگانه (انتخابشده بر اساس تحلیل همبستگی) در هر یک از سه مؤلفه اساسی ابتدایی ،نمودار
ا
 biplotحاصل از  PCAدر شکل  8ارائهشده است .همانطور که کامال مشخص است ،ویژگی  EPIبیشترین اهمیت و وزن را در مؤلفه
فاخر و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره تابستان  ،1400صفحه183-209 :

اساسی اول دارد .درحالیکه ویژگی  PNبیشترین اهمیت را در مؤلفه اساسی دوم دارد .این موضوع برای هر دو گروه از کشورهای منتخب
 OPECو  OECDصادق است.

(الف)

(ب)
شکل  -8میزان تأثیر ویژگیها در سه مؤلفه اساسی ابتدایی( :الف) کشورهای منتخب ( ،OPECب) کشورهای منتخب .OECD
Figure 8- The effect of features in the three basic components: (a) Selected OPEC countries, (b) Selected OECD
countries.

برای نمایش بیشتر تفاوت توانایی هر یک از مؤلفههای اساسی  PCAدر تعریف واریانس اطالعات موجود ،ابتدا با روش K-means

دادهها به دو خوشه تجزیه شدند .سپس ،میزان تفکیک میان خوشهها از دید مؤلفههای اساسی اول تا سوم در شکل  9و همچنین تمام
مولفهها در شکل  10مقایسه شدند .در شکل  9و در ارتباط با هر دو گروه از کشورهای منتخب ،مشخص است که بهصورت کلی،
میزانی همپوشانی در تفکیک میان خوشهها با دید از نگاه مؤلفههای اساسی وجود دارد .بااینحال ،بخش عمدهای از تفکیک از دید مؤلفه
اول صورت میگیرد (محور  )xو نقش دو مؤلفه دیگر در ایجاد تفکیک ناچیزتر است .این تفاوت در تعریف خوشهها را میتوان با وضوح
بیشتری در شکل  10برای هر دو گروه مشاهده کرد.
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(ب)

شکل  -9میزان توانایی هر یک از سه مؤلفه اساسی ابتدایی در تعریف خوشهها( :الف) کشورهای منتخب ( ،OPECب) کشورهای
منتخب .OECD
)Figure 9- The ability of each of the three basic components to define clusters: (a) Selected OPEC countries, (b
Selected OECD countries.

(الف)

رویکردی نو ین در توسعه مدل اقتصادی – محیطز یستی مبتنی بر شاخص ترکیبی کیفیت محیط ز یست :کاربردی از تحلیل مؤلفههای اصلی

(الف)
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شکل  -10میزان توانایی هر یک مؤلفه اساسی در تعریف خوشهها( :الف) کشورهای منتخب ( ،OPECب) کشورهای منتخب .OECD
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)Figure 10- The ability of each of the principal components to define clusters: (a) Selected OPEC countries, (b
Selected OECD countries.

همانطور که از شکل  10مشخص است ،تنها مؤلفه اساسی اول توانسته است تفکیک مناسبی میان دو خوشه تعریف کند .بهعبارتدیگر،
این مؤلفه توانایی نسبی در بیان اطالعات متمایزکننده و قابلاتکا درباره کیفیت محیطزیست را دارد.
 -3-4نتایج KPCA

مشابه با روش  ،PCAروش  KPCAنیز اجراشده و میزان توانایی هر یک از مؤلفههای اساسی ( 5عدد برابر با تعداد ویژگیها) در تعریف
واریانس میان اطالعات محاسبه شد .همانطور که در شکل  11و در ارتباط با هر دو گروه از کشورهای منتخب مشاهده میشود ،در این
روش نیز توسط مؤلفههای اساسی  1تا  4از مجموع  5مؤلفه بیش از  95%اطالعات درون مجموعه تعریف میشود .این در حالی است
که توسط مؤلفه اساسی اول تا چهارم ،هرکدام با تعریف  25%اطالعات درون دادهها تأثیر برابری دارند.
برای نمایش تأثیر هر یک ویژگیهای پنجگانه (انتخابشده از تحلیل همبستگی) در هر یک از سه مؤلفه اساسی ابتدایی ،نمودار biplot

ا
حاصل از  KPCAدر شکل  12و در ارتباط با هر دو گروه از کشورهای منتخب ،ارائهشده است .همانطور که کامال مشخص است ،در
کشورهای منتخب  ،OPECویژگی  EPIبیشترین اهمیت و وزن را در مؤلفه اساسی اول دارد .درحالیکه ویژگی  EFIبیشترین اهمیت را در
مؤلفه اساسی دوم دارد .درحالیکه در کشورهای منتخب  OECDویژگی  PNبیشترین اهمیت و وزن را در مؤلفه اساسی اول دارد .درحالیکه
ویژگی  ESIبیشترین اهمیت را در مؤلفه اساسی دوم دارد.

(ب)

(الف)

شکل  -11میزان تعریف واریانس اطالعات توسط مؤلفههای اساسی برتر( :الف) کشورهای منتخب ( ،OPECب) کشورهای منتخب
.OECD
)Figure 11- Definition of information variance by the best principal components: (a) Selected OPEC countries, (b
Selected OECD countries.
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(الف)

شکل  -12میزان تأثیر ویژگیها در سه مؤلفه اساسی ابتدایی( :الف) کشورهای منتخب ( ،OPECب) کشورهای منتخب .OECD
Figure 12- The effect of features in the three basic components: (a) Selected OPEC countries, (b) Selected
OECD countries.

برای نمایش بیشتر تفاوت توانایی هر یک از مؤلفههای اساسی  KPCAدر تعریف واریانس اطالعات موجود ،ابتدا با روش K-means

دادهها به دو خوشه تجزیه شدند .سپس ،میزان تفکیک میان خوشهها از دید مؤلفههای اساسی اول تا سوم در شکل  13و همچنین تمام
مولفهها در شکل  14مقایسه شدند .در شکل  13و در ارتباط با هر دو گروه از کشورهای منتخب ،مشخص است که بهصورت کلی،
میزانی همپوشانی در تفکیک میان خوشهها با دید از نگاه هیچکدام از مؤلفهها بهصورت کامل وجود ندارد .بااینحال ،بخش عمدهای از
تفکیک از دید مؤلفه اول صورت میگیرد (محور  )xو نقش دو مؤلفه دیگر در ایجاد تفکیک ناچیزتر است .این تفاوت در تعریف خوشهها
را میتوان با وضوح بیشتری در شکل  14در ارتباط با هر دو گروه از کشورها منتخب دید.

(الف)

رویکردی نو ین در توسعه مدل اقتصادی – محیطز یستی مبتنی بر شاخص ترکیبی کیفیت محیط ز یست :کاربردی از تحلیل مؤلفههای اصلی

(ب)
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(ب)
شکل  -13میزان توانایی هر یک از سه مؤلفه اساسی ابتدایی در تعریف خوشهها( :الف) کشورهای منتخب ( ،OPECب) کشورهای
منتخب .OECD
)Figure 13- The ability of each of the three basic components to define clusters: (a) Selected OPEC countries, (b
Selected OECD countries.
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(الف)

(ب)
شکل  -14میزان توانایی هر یک مؤلفه اساسی در تعریف خوشهها( :الف) کشورهای منتخب ( ،OPECب) کشورهای منتخب .OECD
)Figure 14- The ability of each of the principal components to define clusters: (a) Selected OPEC countries, (b
Selected OECD countries.

ا
همانطور که از شکل  14مشخص است ،تنها مؤلفه اساسی اول توانسته است تفکیک نسبتا مناسبی میان دو خوشه تعریف کند.
بهعبارتدیگر ،این مؤلفه توانایی کمی در بیان اطالعات متمایزکننده و قابلاتکا درباره کیفیت محیطزیست را دارد.

 -4-4نتایج FRPCA

روش  FRPCAنیز انجامشده و شکلهای الزم آورده شدهاند .همانطور که در شکل  15مشاهده میشود ،توسط مؤلفههای اساسی 1
تا  4از مجموع  5مؤلفه بیش از  95%اطالعات درون مجموعه (مربوط به کشورهای منتخب  )OPECو حدود  95%اطالعات درون
مجموعه (مربوط به کشورهای منتخب  )OECDتعریف میشود .این در حالی است که توسط مؤلفه اساسی اول که ضرایب آن بهعنوان
ضرایب اصلی ساختن شاخص ترکیبی کیفیت محیطزیست در نظر گرفته میشوند ،در ارتباط با کشورهای منتخب  OPECبیش از 61%
اطالعات درون دادهها و در کشورهای منتخب  OECDبیش از  65%اطالعات درون دادهها تعریف میشود.
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(ب)

شکل  -15میزان تعریف واریانس اطالعات توسط مؤلفههای اساسی برتر( :الف) کشورهای منتخب ( ،OPECب) کشورهای منتخب
.OECD
Figure 15- Definition of information variance by the best principal components: (a) Selected OPEC countries,
(b) Selected OECD countries.

برای نمایش تأثیر هر یک از ویژگیهای پنجگانه (انتخابشده بر اساس تحلیل همبستگی) در هر یک از سه مؤلفه اساسی ابتدایی ،نمودار
 biplotحاصل از  FRPCAدر شکل  16در ارتباط با هر دو گروه از کشورهای منتخب ارائهشده است .همانطور که مشخص است ،بر
اساس شکل  16و در ارتباط با کشورهای منتخب  ،OPECویژگی  EFIبیشترین اهمیت و وزن را در مؤلفه اساسی اول دارد؛ این در
حالی است که ویژگی  ANSبیشترین اهمیت را در مؤلفه اساسی دوم دارد؛

اما در ارتباط با کشورهای منتخب  ،OECDویژگی ESI

بیشترین اهمیت و وزن را در مؤلفه اساسی اول دارد؛ این در حالی است که ویژگی  ANSبیشترین اهمیت در مؤلفه اساسی دوم را به خود
اختصاص داده است.

(الف)

رویکردی نو ین در توسعه مدل اقتصادی – محیطز یستی مبتنی بر شاخص ترکیبی کیفیت محیط ز یست :کاربردی از تحلیل مؤلفههای اصلی

(الف)
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(ب)
شکل  -16میزان تأثیر ویژگیها در سه مؤلفه اساسی ابتدایی( :الف) کشورهای منتخب ( ،OPECب) کشورهای منتخب .OECD
Figure 16- The effect of features in the three basic components: (a) Selected OPEC countries, (b) Selected OECD
countries.
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برای نمایش بیشتر تفاوت توانایی هر یک از مؤلفههای اساسی  FRPCAدر تعریف واریانس اطالعات موجود ،ابتدا با روش K-means

دادهها به دو خوشه تجزیه شدند .سپس ،میزان تفکیک میان خوشهها از دید مؤلفههای اساسی اول تا سوم در شکل  17و همچنین تمام
مؤلفهها در شکل  18برای هر دو گروه از کشورهای منتخب مقایسه شدند .در شکل  17مشخص است که بهصورت کلی ،میزان همپوشانی
در تفکیک میان خوشهها با دید از نگاه مؤلفههای اساسی در این روش (مربوط به هر دو گروه از کشورهای منتخب) از دو روش قبل کمتر
است .در این روش ،تفکیک مناسب میان دو خوشه توسط دو مؤلفه اول و دوم ایجادشده است.

(الف)

(ب)
شکل  -17میزان توانایی هر یک از سه مؤلفه اساسی ابتدایی در تعریف خوشهها( :الف) کشورهای منتخب ( ،OPECب) کشورهای
منتخب .OECD
)Figure 17- The ability of each of the three basic components to define clusters: (a) Selected OPEC countries, (b
Selected OECD countries.

در شکل  18مشخص است که در مقایسه مستقل هر یک از مؤلفهها ،مؤلفه اساسی اول روش  FRPCAدر هر دو گروه از کشورهای
منتخب ،توانایی مناسبی را در تفکیک میان خوشهها از خود نشان میدهد.
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(الف)

شکل  -18میزان توانایی هر یک مؤلفه اساسی در تعریف خوشهها( :الف) کشورهای منتخب ( ،OPECب) کشورهای منتخب .OECD
)Figure 18- The ability of each of the principal components to define clusters: (a) Selected OPEC countries, (b
Selected OECD countries.

 -5-4تحلیل مقایسهای بین سه روش  KPCA ،PCAو FRPCA

برای انجام یک مقایسه کاملتر ،توانایی هر یک از مؤلفههای اساسی محاسبهشده توسط سه روش  KPCA ،PCAو  FRPCAدر تعریف
اطالعات درون دادهها در جدول  5ارائه شده است.
ا
نتایج جدول  5بر اساس روش تجزیهی مؤلفههای اصلی ( )PCAبرای کشورهای منتخب  ،OPECحاکی از آن است که تقریبا 44%
از تغییرات بهوسیله عامل اول (اولین مؤلفه اصلی) توضیح داده میشود و به دنبال آن دومین و سومین مؤلفه اصلی هرکدام به ترتیب %
 24/86و  17/48%از تغییرات را نشان میدهد .در آخر ،چهارمین و پنجمین مؤلفه سهم کمتری در توضیح تغییرات را به خود اختصاص
دادهاند .برای کشورهای منتخب  ،OECDاین نتایج حاکی از آن است که اولین عامل با مقدار  38/33بیشترین اهمیت و سهم را در
شاخص ترکیبی محیطزیست داشته است .پسازآن عامل دوم و سوم به ترتیب با مقادیر  27/22و  18/78سهم کمتری را به خود اختصاص
میدهند .در آخر ،عامل چهارم و پنجم به ترتیب با مقادیر  8/59و  7/08اهمیت کمتری در ایجاد شاخص ترکیبی کیفیت محیطزیست
دارند .نتایج مربوط به کشورهای منتخب  OPECبر اساس روش تحلیل مؤلفه اصلی کرنل ( ،)KPCAحاکی از آن است که تمامی عوامل
بهجز عامل پنجم با مقادیر  0/25سهم برابر و یکسانی را در توضیح تغییرات به خود اختصاص دادهاند .این نتیجه ،در مورد کشورهای
منتخب  ،OECDنیز صادق است .همچنین ،نتایج جدول  5بر اساس روش تحلیل مؤلفه اصلی مبتنی بر منطق فازی ( )FRPCAبرای
کشورهای منتخب  ،OPECحاکی از آن است که  0/61%از تغییرات بهوسیله عامل اول (اولین مؤلفه اصلی) توضیح داده میشود و به

رویکردی نو ین در توسعه مدل اقتصادی – محیطز یستی مبتنی بر شاخص ترکیبی کیفیت محیط ز یست :کاربردی از تحلیل مؤلفههای اصلی

(ب)

دنبال آن دومین و سومین مؤلفه اصلی هرکدام به ترتیب  0/15%و  0/11%از تغییرات را نشان میدهد .در آخر ،چهارمین و پنجمین مؤلفه
سهم کمتری در توضیح تغییرات را به خود اختصاص دادهاند .برای کشورهای منتخب  ،OECDاین نتایج حاکی از آن است که  65%از
تغییرات بهوسیله عامل اول (اولین مؤلفه اصلی) توضیح داده میشود و به دنبال آن دومین و سومین مؤلفه اصلی هرکدام به ترتیب  12%و
 %10از تغییرات را نشان میدهد .مابقی مؤلفهها سهم کمتری در توضیح تغییرات کیفیت محیطزیست را به خود اختصاص دادهاند.
جدول  -5مقایسه سه روش بر مبنای تعریف واریانس میان دادهها.
Figure 5- Comparison of three methods based on the definition of variance between data.
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-

جهت اطمینان از انتخاب روشی با بیشترین کارایی ،عملکرد روشهای مذکور ( KPCA ،PCAو  )FRPCAبر اساس معیارهای ارزیابی
عملکرد (معیارهای خطا) ( )MAE3،RMSE2،MSE1موردبررسی قرار میگیرد .روشی دارای کارایی مناسب و قابلقبول است که از کمترین
معیارهای خطا برخوردار باشد .نتایج این معیارها در شکل  19ارائهشده است.
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شکل  -19معیارهای ارزیابی عملکرد مربوط به روشهای مورداستفاده در تحقیق( :الف) کشورهای منتخب ( ،OPECب) کشورهای
منتخب .OECD
Figure 19- Performance evaluation criteria related to the methods used in the research: (a) Selected OPEC
countries, (b) Selected OECD countries.

نتایج حاکی از آن است که روش  FRPCAبه دلیل داشتن کمترین معیار خطا ،نسبت به سایر روشها از کارایی و توانایی بیشتری برخوردار
میباشد .با توجه به نتایج بهدستآمده از تحلیل سه روش مذکور ( KPCA ، PCAو  )FRPCAو نتایج مربوط به معیارهای ارزیابی عملکرد
این روشها ،روش  FRPCAبهعنوان روش بهینه جهت ساختن شاخص ترکیبی کیفیت محیطزیست انتخاب شد .همانطور که مشخص
است در دو گروه از کشورهای منتخب  OPECو  ،OECDعامل اول (اولین مؤلفه اصلی) تغییرات را نسبت به سایر مؤلفهها بهتر توضیح
می دهد .بر این اساس ،مطالعه حاضر از اولین مؤلفه اصلی جهت ساختن یک شاخص ترکیبی برای کیفیت محیطزیست استفاده میکند.
قبل از محاسبه شاخص ترکیبی ،الزم است که تضمین کنیم که مجموع وزنها برابر واحد باشد .برای اینکه مجموع وزنها برابر واحد باشد،

1

Mean Squared Error
Root Mean Squared Error
3
Mean Absolute Error
2

ابتدا قدر مطلق مقادیر مؤلفه انتخابشده (مؤلفه اصلی اول) شاخصها ،با یکدیگر جمع میشوند .سپس مقدار مؤلفه اول مربوط به هر
شاخص بر این مجموع تقسیم میشود .وزن هر یک از شاخصهای محیطزیستی برای دو گروه از کشورهای منتخب  OPECو OECD

در جدول  6ارائهشده است.
جدول  -6وزنهای مربوط به شاخصهای محیط زیستی بر اساس روش .FRPCA
Table 6- The weights of environmental indicators based on FRPCA method.
کشورهای منتخب OECD

کشورهای منتخب OPEC

شاخصهای محیطزیستی

وزنها

شاخصهای محیطزیستی

وزنها

شاخص ردپای اکولوژیکی
شاخص عملکرد محیطزیست
شاخص پایداری محیطزیست
پسانداز خالص تعدیلشده
شاخص فشار بر طبیعت

0/2176

شاخص ردپای اکولوژیکی
شاخص عملکرد محیطزیست
شاخص پایداری محیطزیست
پسانداز خالص تعدیلشده
شاخص فشار بر طبیعت

0/3215

0/1381
0/1325
0/3315
0/1803
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0/1801
0/1172
0/2451
0/1361

PN: 13.61%
ANS: 24.51%

EFI: 32.15%

EPI: 18.01%

ESI: 11.72%
(ب)

EFI: 21.76%

PN: 18.03%

EPI: 13.81%

ANS: 33.15%

ESI: 13.25%
(الف)

شکل  -20سهم هر یک از شاخصها در ایجاد شاخص ترکیبی( :الف) کشورهای منتخب ( ،OPECب) کشورهای منتخب .OECD
Figure 20- The contribution of each index in creating a composite index: (a) Selected OPEC countriesو )(b
Selected OECD countries.

با توجه به تحلیل نتایج بهدستآمده و انتخاب روش  FRPCAبهعنوان روش بهینه جهت ساختن شاخص ترکیبی کیفیت محیطزیست،
این شاخص ترکیبی بهصورت میانگین وزنی  5شاخص انتخابشده (ضرب هر یک از شاخصهای محیطزیستی منتخب در وزن و
اهمیت آنها در کل تغییرات) طی دوره  2010تا  2019برای هر یک از دو گروه کشورهای منتخب  OPECو  OECDقابلمحاسبه
خواهد بود .بر اساس جدول  6و توضیحات باال (در رابطه با مجموع وزنها) ،بیان ریاضی اولین مؤلفه اصلی (که بیشترین سهم در
کیفیت محیطزیست و ایجاد شاخص ترکیبی کیفیت محیطزیست را دارد) را میتوان در جدول  7بهصورت زیر نشان داد.
بنابراین با استفاده از روابط باال (که در کادر قرمز قرار دارند) ،میتوان شاخص ترکیبی کیفیت محیطزیست را برای هر یک از دو گروه
کشورهای منتخب  OPECو  OECDدر بازه زمانی موردبررسی محاسبه و در رگرسیونهای تخمینی مورداستفاده قرارداد.
همانطور که مشخص است ،در جدول  7مربوط به کشورهای منتخب  ،OPECشاخصهای پسانداز خالص تعدیلشده و ردپای
اکولوژیکی (به ترتیب با مقادیر وزنی  33/15%و  )21/76%دارای بیشترین اهمیت در توضیح وضعیت کیفیت محیطزیست و بیشترین
نقش در ایجاد شاخص ترکیبی کیفیت محیطزیست میباشند .سپس ،شاخص فشار بر طبیعت (با مقدار وزنی  )18/03%وزن و اهمیت
بیشتری را در توضیح وضعیت محیطزیست به خود اختصاص داده است .هر یک از شاخصهای عملکرد محیطزیست و پایداری
محیطزیست (به ترتیب با مقادیر وزنی  13/81%و  )13/25%کمترین وزن و اهمیت را در توضیح کیفیت محیطزیست و ایجاد شاخص
ترکیبی به خود اختصاص دادهاند.
در مورد کشورهای منتخب  OECDنیز شاخص ردپای اکولوژیکی (با مقدار وزنی  )32/15%بیشترین وزن و اهمیت را در توضیح
کیفیت محیطزیست نسبت به سایر شاخصها به خود اختصاص داده است .بعدازآن ،هر یک از شاخصهای پسانداز خالص
تعدیلشده و عملکرد محیطزیست (به ترتیب با مقادیر وزنی  13/61%و  )11 /72%دارای اهمیت کمتری نسبت به شاخص ردپای

رویکردی نو ین در توسعه مدل اقتصادی – محیطز یستی مبتنی بر شاخص ترکیبی کیفیت محیط ز یست :کاربردی از تحلیل مؤلفههای اصلی

جهت مشاهده بهتر از میزان سهم هر شاخص در شاخص ترکیبی ،وزنهای محاسبهشده در شکل  20نیز به تصویر کشیده شده است.

اکولوژیکی میباشند .درنهایت ،هر یک از شاخصهای فشار بر طبیعت و پایداری محیطزیست به ترتیب با مقادیر وزنی 0/385%
و 0/352%و  )0/288%در توضیح وضعیت محیطزیست و ایجاد شاخص ترکیبی کیفیت محیطزیست کمترین نقش و اهمیت را دارند
جدول  -7محاسبه شاخص ترکیبی کیفیت محیطزیست.
Table 7- Calculation of composite environmental quality index.
کشورهای منتخب OPEC
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EFI
EPI
0.1325 0.3315 0.1803] ESI
ANS
] [ PN

CEQI=[0.2176 0.1381

CEQI=0.2176 EFI+0.1381 EPI+0.1325 ESI+0.3315 ANS+0.1803 PN

کشورهای منتخب OECD
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EFI
EPI
CEQI=[0.3215 0.1801 0.1172 0.2451 0.1361] ESI
ANS
] [ PN
CEQI=0.3215 EFI+0.1801 EPI+0.1172 ESI+0.2451 ANS+0.1361 PN

 -6-4تحلیل همزمان روند شاخص ترکیبی و رشد اقتصادی

در این بخش ،روند شاخص ترکیبی کیفیت محیطزیست همزمان با روند تولید ناخالص داخلی بهعنوان یکی از شاخصهای مهم رشد
اقتصادی متناسب با واقعیات اقتصاد دو گروه از کشورهای موردبررسی در این تحقیق در دو نمودار بهصورت مجزا ارائه و تحلیل میشود.
روند شاخص ترکیبی و شاخص رشد اقتصادی برای کشورهای منتخب  OECDدر شکل  21ارائهشده است.

شکل  -21تعامل بین رشد اقتصادی و کیفیت محیطزیست در کشورهای منتخب .OECD
Figure 21- Interaction between economic growth and environmental quality in selected OECD countries.

همانطور که در شکل  21مشاهده میشود ،رابطه بین رشد اقتصادی و شاخص ترکیبی کیفیت محیطزیست از یک رابطه مستقیم تبعیت
میکند؛ بهگونهای که همگام با افزایش رشد اقتصادی ،کیفیت محیطزیست افزایشیافته و ما با تخریب محیطزیست مواجه نیستیم .میتوان
بیان کرد که با توجه به قوانین محیط زیستی حاکم بر فرایند تولید و همچنین مشوقهای مناسب محیط زیستی در فرایندهای مربوط به تولید
کاالها و همچنین ارائه خدمات ،تولیدکنندگان به مصرف بهینه از منابع طبیعی و انرژی سوق پیدا کرده و درنتیجه ،این امر منجر به کاهش
در تخریب محیطزیست شده است.
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شکل  -22تعامل بین رشد اقتصادی و کیفیت محیطزیست در کشورهای منتخب .OPEC
Figure 22- Interaction between economic growth and environmental quality in selected OPEC countries.

روند شاخص ترکیبی و شاخص رشد اقتصادی برای کشورهای منتخب  OPECدر شکل  22ارائهشده است .همانطور که در این شکل
مشاهده میشود ،رابطه بین رشد اقتصادی و شاخص ترکیبی کیفیت محیطزیست از یک رابطه معکوس تبعیت میکند؛ بهگونهای که
همگام با افزایش رشد اقتصادی ،کیفیت محیطزیست کاهشیافته و ما با تخریب محیطزیست مواجه هستیم .در تحلیل این نتیجه
کشورها ،استفاده از منابع طبیعی و مصرف انرژی افزایش پیدا کرده و این امر منجر به تخریب محیطزیست شده است .در ادامه ،با توجه
به قوانین محیطزیستی (هرچند کمرنگ و ضعیف) ،به سمت مصرف بهینه از منابع طبیعی و انرژی تمایل پیدا کردهاند و این امر منجر به
کاهش تخریب محیطزیست شده است؛ اما با توجه به ضعیف بودن قوانین محیطزیستی و عدم وجود مشوقهای الزم جهت رعایت
کامل قوانین محیطزیستی ،انگیزهها کاهشیافته و کیفیت محیطزیست از اولویت خارجشده و جای خود را به تولید و اشتغال داده است.
به دنبال آن شاهد افزایش در تخریب محیطزیست هستیم.

 -5نتیجهگیری و پیشنهادهای سیاستی
ا
همانطور که قبال بیان شد ،مطالعات زیادی در مورد رابطه بین متغیرهای مهم اقتصادی چون رشد اقتصادی و کیفیت محیطزیست
موردبررسی قرار گرفت؛ اما با توجه به نتایج متفاوت و متضادی که حاصل کار این تحقیقات بوده است و با توجه به اینکه نوع شاخصهای
محیطزیستی بکار برده شده در همه این مطالعات ،نماینده و شاخصی کامل و جامع برای متغیر کیفیت محیطزیست نمیباشد و به دنبال
آن نتایج نامعتبر بهدستآمده نمیتوانند معیار و مالک درستی برای اتخاذ و اجرای سیاستهای مناسب اقتصادی -محیطزیستی باشد،
بهکارگیری شاخصهایی که تمامی ابعاد آلودگی محیطزیست را در نظر بگیرد ،امری ضروری به نظر میرسد .لذا با توجه به خالء
تحقیقاتی که در خصوص امکان و نحوه بهکارگیری و نتایج تکنیکهای مختلف تحلیل مؤلفههای اصلی در محاسبه یک شاخص ترکیبی
محیط زیستی وجود دارد ،این انگیزه ایجاد شد تا در این مطالعه ،قابلیت کاربرد تکنیکهای مختلف این روش یعنی تحلیل مؤلفههای
اصلی ،تحلیل مؤلفه اصلی کرنل و تحلیل مؤلفه اصلی مبتنی بر منطق فازی در ساختن یک شاخص ترکیبی کیفیت محیطزیست که
ترکیبی از شاخص محیط زیستی مختلف هستند ،مورد آزمون قرار گیرد و نتایج بهکارگیری آن جهت استفاده محققان آتی در تحقیقات
مربوط به کیفیت محیطزیست  ،ارائه شود .لذا این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤاالت است که آیا با توجه به معیارهای آماری
مناسب ،میتوان تکنیکهای مختلف تحلیل مؤلفههای اصلی را در ایجاد یک شاخص ترکیبی محیطزیست در دو گروه از کشورهای
منتخب بکار برد؟ کدام روش برای ساخت شاخص ترکیبی کیفیت محیطزیست بهترین روش میباشد؟ و درنهایت اینکه ،معادله تخمین-
زننده آنها در هر یک از این سه روش چگونه خواهد بود؟
ا
نتایج نشان داد که اوال ،روش  FRPCAنسبت به سایر روشها به دلیل داشتن کمترین معیارهای خطا ،از کارایی و توانایی بیشتری در
وزندهی شاخصهای محیط زیستی برخوردار است .دوما ،توانایی روش  FRPCAدر تعریف واریانس اطالعات موجود با استفاده از 4
مؤلفه اصلی بیشتر از دو روش دیگر است .سوما ،مؤلفه اساسی اول در روش  FRPCAدر مقایسه با مؤلفههای اول در دو روش دیگر
توانایی بسیار باالتری در تعریف واریانس درون دادهها دارد .چهارم اینکه ،با توجه به توانایی اشارهشده در نکته اول و دوم و همچنین،
اصل استفاده از ضرایب مؤلفه اساسی اول در ساختن شاخص ترکیبی ،ضرایب مؤلفه اساسی اول از روش  FRPCAمناسبترین مقادیر
حاضر برای ساختن شاخص ترکیبی کیفیت محیطزیست هستند .در آخر نیز با استفاده از روش منتخب اقدام به ساخت شاخص ترکیبی

رویکردی نو ین در توسعه مدل اقتصادی – محیطز یستی مبتنی بر شاخص ترکیبی کیفیت محیط ز یست :کاربردی از تحلیل مؤلفههای اصلی

می توان بیان کرد که در مراحل ابتدایی رشد اقتصادی با توجه به اولویت باالی تولید و اشتغال نسبت به محیطزیست پاک در این گروه از

شد و روند این شاخص با شاخص رشد اقتصادی در دو کشور موردبررسی و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که رابطه بین رشد اقتصادی
و شاخص ترکیبی کیفیت محیطزیست در کشورهای منتخب  OECDاز یک رابطه مستقیم و در کشورهای منتخب  OPECاز یک رابطه
معکوس تبعیت میکند.
توصیه میشود با توجه به اینکه شاخص ترکیبی ایجادشده نسبت به هر یک از شاخصهای محیطزیستی منفرد ابعاد بیشتری از آلودگی
محیطزیست را در نظر میگیرد و شاخصی جامع و کاملتر است ،در تحقیقات مختلفی که در حوزه تأثیر متغیرهای اقتصادی و کیفیت
محیطزیست انجام میشود ،بهعنوان متغیر محیط زیستی در مدلهای اقتصادی مورداستفاده قرار گیرد.
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 -6محدودیتها و پیشنهادهای برای مطالعات آینده
علیرغم اینکه مطالعه حاضر ،دیدگاهها و نتایج مهمی را در ارتباط با بهکارگیری روشهای مختلف در جهت ایجاد یک شاخص ترکیبی
(شاخصی که با در نظر گرفتن تمامی ابعاد آلودگی محیطزیست بتواند نماینده و شاخصی کامل و جامع برای متغیر کیفیت محیطزیست
باشد) ارائه داد ،اما با محدودیتهایی نیز مواجه بوده است .به دلیل محدودیت در دسترسی به دادهها ،استفاده از شاخصهای موردنظر در
تحقیق برای تمامی کشورهای عضو  OPECو  OECDامکانپذیر نبود .لذا از دادههای مربوط به کشورهای منتخب این دو گروه در مدل

فاخر و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره تابستان  ،1400صفحه183-209 :

تحقیق استفاده شد .از طرف دیگر ،باید توجه داشت نتایج بهدستآمده تنها برای دوره زمانی ذکرشده معتبر میباشد و برای کاربرد در سایر
دورههای زمانی ،محاسبات باید دوباره انجام و موردبررسی و تحلیل قرار گیرند .همچنین ،جهت ارتقای کیفی و کمی مطالعات آینده،
پیشنهاداتی در این مقاله ارائه میشود که این پیشنهادات برای پژوهشهای بعدی در زمینه اقتصاد و محیطزیست میتواند کمک شایانی به
نویسندگان نماید .پیشنهاد میشود تا این شاخص ترکیبی برای سه گروه از کشورهای منتخب توسعهیافته ،کمتر توسعهیافته و توسعهنیافته
ایجاد شود و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه گردد چراکه این امر میتواند دیدگاههای جدیدی را برای مطالعات آینده به همراه داشته باشد.
پیشنهاد میشود در مطالعات آینده ،عالوه بر این شش شاخص مورداستفاده در تحقیق از سایر شاخصهای محیط زیستی جهت ایجاد
شاخص ترکیبی نیز استفاده شود.

توافقنامه نویسندگان
ا
نویسندگان ،نسخه نهایی ارسالشده را مشاهده و تأیید کردهاند .همچنین تضمین میشود که مقاله ،اثر اصلی نویسندگان بوده ،قبال
چاپنشده و در حال حاضر تحت انتشار نمیباشد.

منابع مالی
نویسندگان اعالم میکنند هیچ نوع بودجه یا کمکهز ینه تحقیق در طی مطالعه مذکور دریافت نشده است.

تعارض با منافع
نویسندگان مقاله اعالم میکنند که در انتشار مقاله ارائهشده تضاد منافعی وجود ندارد.
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