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Abstract

This paper reviews the literature on the impact of environmental degradation on poverty.
Each aspect of environmental degradation, including climate change, air pollution, water,
and soil pollution, and the reduction of water resources has a negative impact on health
(including mortality and illnesses of infants and adults), cognitive performance of individ-
uals (including labor productivity and student education), physical and natural capital
(soil quality, water, and machinery), and social and institutional capital (the extent of
conflict and migration) lead to poverty. Increased respiratory and cardiovascular disease,
mortality, birth defects, increased abortions, and increased preterm births, firstly, impose
high costs on households, and secondly, as a barrier to work, activity, employment, and
education, income and wage drops and this will increase the poverty rate in the commu-
nity. The decline in mental performance in individuals reduces the level of education and
human capital, as well as the reduction of labor productivity and, as a result, reduces
individuals’ wages, income, and production. Reducing physical and natural capital, such
as reducing the quality of soil and water, and increasing machinery depreciation, reduces
productivity, wages, and salaries. Environmental degradation generally has a greater
impact on the poor than others because, firstly, they have less ability to deal with the
negative consequences because of a lack of income and wealth. Second, their dependence
on natural resources as a source of income (agriculture and livestock) as well as nutrition
and clothing is more than others. Third, poor urban people live more often in more
polluted areas than other urban populations.

Keywords: Poverty, health, environmental degradation, climate change, pollution, water
resources
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بررسی تاثیر تخریب محیط زیست بر فقر با استفاده از 

رویکرد مبتنی بر شواهد

محمد وصال- دکتری رشته اقتصاد
ناصر امن زاده- دانشجوی دکتری رشته اقتصاد

سپیده حسینی- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد
مهتاب کریمی- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

محدثه حیدری نژاد- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

در این مقاله مروری بر ادبیات تاثیر تخریب محیط زیست بر فقر شده است. هر یک از ابعاد تخریب محیط زیست از جمله 
تغییرات اقلیم، آلودگی هوا و آب و خاک و کاهش منابع آب از طریق اثرگذاری منفی روی سالمت )شامل مرگ و میر و بیماری های 
نوزادان و بزرگساالن(، عملکرد ذهنی افراد )شامل بهره وری نیروی کار و تحصیالت دانش آموزان(، سرمایه فیزیکی و طبیعی 
)کیفیت خاک، آب و ماشین آالت( و سرمایه اجتماعی و نهادی )میزان منازعات و مشاجرات و مهاجرت( به افزایش و ایجاد 
فقر منجر می شوند.افزایش بیماری های تنفسی، قلبی و عروقی، افزایش میزان مرگ و میر، نارسایی هایی تولد، افزایش سقط 
جنین و افزایش زایمان های زود هنگام اوال باعث تحمیل هزینه های سنگین به خانوارها می شوند و ثانیا به عنوان مانعی برای 
کار، فعالیت، اشتغال و تحصیل باعث افت درآمد و دستمزد شده و از این طریق باعث افزایش میزان فقر در جامعه می گردند. 
افت عملکرد ذهنی در افراد، باعث کاهش میزان تحصیالت و سرمایه انسانی و هم چنین کاهش بهره وری نیروی کار شده و در 
نتیجه دستمزد، درآمد و تولید افراد را کاهش می دهد. کاهش سرمایه های فیزیکی و طبیعی مانند کاهش کیفیت خاک و آب و 
افزایش استهالک ماشین آالت باعث کاهش بهره وری تولیدات شده و درآمد و دستمزد را کاهش می دهند. تخریب محیط زیست 
عموما روی فقرا تاثیر بیشتری از سایرین دارد به دلیل این که اوال آنان به دلیل نداشتن درآمد و ثروت کافی توانایی کمتری 
برای مقابله با تبعات منفی ناشی از آن دارند. ثانیا وابستگی آنان به منابع طبیعی به عنوان منبعی برای کسب درآمد )کشاورزی 
و دامداری( و هم چنین تغذیه و پوشاک بیشتر از سایرین است. ثالثا فقرای شهرنشین نسبت به سایر شهرنشینان عموما در 

محیط های آلوده تر زندگی می کنند. 

واژگان کلیدی: فقر، سالمت، تخریب محیط زیست، تغییرات اقلیم، آلودگی، کاهش منابع آب
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مقدمه
کشورهای مختلفی که به نوعی با مساله فقر درگیر هستند برنامه ها 
و سیاست هایی را جهت کاهش آن به نام سند کاهش فقر1 تدوین 
و اجرا می کنند. الزمه تدوین چنین سندی شناخت مساله فقر 
از مواردی که در سندهای  بر آن است. یکی  تاثیرگزار  و عوامل 
کاهش فقر مورد توجه قرار می گیرد مساله محیط زیست است 
زیرا اوال الزم است توجه شود اجرای سیاست های کاهش فقر نباید 
باعث افت کیفیت محیط زیست فقرا و سایرین شود و ثانیا تخریب 
محیط زیست، خود یکی از عوامل افزایش فقر محسوب می شود و 
ثالثا اثرات تخریب محیط زیست روی فقرا بیشتر از سایرین است.

در  زیان بار  آثاری  می تواند  بالقوه  طور  به  زیست  محیط  تخریب 
زندگی همه مردم داشته باشد ولی این آثار در کشورهای فقیرتر 
و هم چنین در مردم فقیرتر یک کشور نسبت به سایر مردم همان 
کشور می تواند شدیدتر باشد زیرا فقرا توانایی کمتری برای مقابله با 
تبعات تخریب محیط زیست دارند. به عنوان مثال دات و هوگوین2 
)2۰۰۳( با مطالعه ای در مورد اثرات آب های گرم ساحلی معروف 
به ال نینو۳ که از اقیانوس به سواحل فیلیپین جریان می یابند نشان 
می دهند این آب ها باعث افزایش فقر و نابرابری در مردم این کشور 
می شوند یعنی اثرات مخرب این آب ها روی مردم فقیر بیشتر است 
و هم چنین نشان می دهند بزرگی اثرات آن روی میزان فقر بیشتر 
از شوک های منفی در بازار کار است که این موضوع نشان می دهد 
شوک های محیط زیستی برای  فقرا می تواند بدتر از شوک های 
اقتصادی باشد. یا به عنوان مثالی دیگر دل و همکاران4 )2۰12( 
نشان می دهند افزایش میانگین دمای ساالنه باعث کاهش تولید 
و درآمد کشورها می شود ولی این اثر تنها در کشورهای فقیر قابل 

مشاهده است.
تخریب  تاثیرات  ادبیات  و  بین المللی  تجربیات  مقاله،  این  در 
محیط زیست و به طور مشخص، اثرات سه بعد اساسی تخریب 
محیط زیست یعنی آلودگی، تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب 
روی فقر بررسی شده است. مقاالت مرورشده در این مطالعه را 
که  است  مقاالتی  اول  دسته  کرد.  تقسیم  دسته  دو  به  می توان 
مستقیما اثر نوعی از تخریب محیط زیست را روی تولید و درآمد 
و درنتیجه فقر بررسی کرده اند. دسته دوم که بخش بزرگتری را 

1- Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP)
2- Dott and Hoogeveen
3- El Nino
4- Dell et al

دربرمی گیرد شامل مقاالتی است که به طور غیرمستقیم به این 
آثار تخریب  بررسی  این مقاالت  اولیه  پرداخته اند. سوال  موضوع 
محیط زیست روی سالمت )شامل مرگ و میر و بیماری های نوزادان 
و بزرگساالن(، عملکرد ذهنی افراد )شامل بهره وری نیروی کار و 
تحصیالت دانش آموزان(، سرمایه فیزیکی و طبیعی )کیفیت خاک، 
آب و ماشین آالت( و سرمایه اجتماعی و نهادی )میزان منازعات و 
مشاجرات و مهاجرت( است. این موارد همگی کانال های اثرگذاری 

تخریب محیط زیست روی درآمد و در نتیجه فقر هستند.

اثر تغییرات اقلیم بر فقر
در طی یک قرن گذشته متوسط دمای سطح زمین حدود یک 
درجه سانتی گراد و سطح دریاها حدود 1۵ سانتی متر افزایش پیدا 
کرده اند. از سال 1۹۷۰ به بعد یخ های منطقه آالسکا و فالت تبت 
به طور متوسط سالیانه حدود دو سانتی متر و چهار سانتی متر آب 
و  تبت  از طرفی دفعات وقوع سیل در مناطق یخچالی  شده اند. 
هیمالیا از ساالنه حدود ۰٫۳۸باردرسال 1۹۵۰ به سالیانه حدود 
۰٫۵4باردرسال1۹۹۰رسیدهاست. هم چنین تناوب و شدت وقوع 
برخی  در  نیز  سرد  و  گرم  به شدت  روزهای  تعداد  و  خشکسالی 
تغییرات  نشانه های  همگی  موارد  این  است.  کرده  تغییر  مناطق 
اقلیم هستند. از طرفی میزان انتشار گازهای گلخانه ای از جمله 
شده  افزایش  برابر  چندین  گذشته  قرن  یک  در  دی اکسیدکربن 
است. مهم ترین علت این اتفاق، استفاده از سوخت های فسیلی و 
پس از آن جنگل زدایی است. )گزارش هیئت بین  دولتی تغییرات 
اقلیم۵، 2۰14؛ همیلتون6، 2۰۰۳؛ ریچاردسون و رینولد۷، 2۰۰۰(

چند  در  می توان  را  فقر  بر  اقلیم  تغییرات  اثرگذاری  های  کانال 
روی  اثر  افراد،  سالمت  بر  اثر  اقتصاد،  کل  تولید  بر  اثر  دسته ی 
بوده اند  اقلیمی  تغییرات  معرض  در  کودکی  در  که  بزرگساالنی 
با  اثر روی سرمایه فیزیکی، طبیعی و اجتماعی خالصه  نمود.  و 
توجه به ادبیاتی که رابطه تغییرات اقلیم را با تولید کل اقتصاد 
است  فقیر  تنها در کشورهای  بررسی کرده اند،  اقتصادی  و رشد 
افزایش  دما،  میانگین  )افزایش  زمین  تدریجی  گرمایش  بین  که 
تولید کل  بارش(و  تعداد روزهای بسیار گرم و هم چنین کاهش 
اقتصاد رابطه منفی وجود دارد. ممکن است این موضوع به این 
دلیل باشد که عموما در کشورهای فقیرتر تولید و درآمد مردم 

5- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
6- Hamilton
7- Richardson and Reynolds
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وابستگی بیشتری به بخش کشاورزی دارد. افزایش دما و کاهش 
بارش از طریق کاهش تولیدات کشاورزی روی تولید سرانه این 
کشورها موثر است. تاثیر منفی روی درآمد سرانه می تواند باعث 
)هسیانگ1، 2۰1۰؛  شود.  آن ها  فقر  و شدت  فقرا  تعداد  افزایش 
هسیانگ و ناریتا2، 2۰12؛ آنتیال-هوگس و هسیانگ۳، 2۰11؛ دل 

و همکاران4، 2۰14(
دما  افزایش  است.  اثرگذار  نیز  افراد  روی سالمت  اقلیم  تغییرات 
و تعداد روزهای بسیارگرم باعث افزایش نرخ مرگ ومیر می شود؛ 
با میزان توسعه یافتگی جامعه و هم چنین میزان  اثر  این  بزرگی 
تاثیرپذیری درآمد مردم از افزایش دما رابطه دارد. هر چه جامعه 
توسعه یافته تر باشد، طبیعتا توانایی مردم و امکانات دولتی برای 
مقابله با اثرات سوء افزایش دما بیشتر می شود. از طرفی این تاثیر 
بیشتر  است  مردم کشاورزی  اکثر  که شغل  روستایی  در جوامع 
است. زیرا اوال افزایش دما باعث افت محصوالت کشاورزان شده و 
درآمد آن ها را کاهش می دهد و در نتیجه کیفیت تغذیه و بهداشت 
آ ن ها را کاهش داده و باعث افزایش نرخ مرگ ومیر می شود. ثانیا 
این قشر بیشتر از سایرین در معرض افزایش دما و آلودگی هوای 

ناشی از آن )ازن سطحی( قرار دارند۵.
در  مرگ ومیر  به  مربوط  آمار   )2۰11( گرین استون6  و  دچنس 
آمریکا را بررسی کرده و نشان دادند که اضافه شدن هر یک روز 
گرم )بیش از ۳2.۳ درجه سانتی گراد( نسبت به روز عادی )1۰ تا 
1۵.۵ درجه سانتی گراد(، نرخ مرگ ومیر را ۰.11 درصد افزایش 
می دهد. هم چنین آن ها نشان دادند که افزایش روزهای بسیار سرد 
نیز مرگ ومیر را افزایش می دهد. اضافه شدن هر روز با میانگین 
دمای کمتر از 21- درجه  سانتی گراد، بین ۰.۰۷ تا ۰.۰۸ درصد 
مرگ و میر را افزایش می دهد. بارکا۷)2۰12( نشان داده است افزایش 
هر یک روز بسیار گرم )باالی ۳2 درجه سانتی گراد( باعث افزایش 

1- Hsiang
2- Hsiang, Narita
3- Anttila-Hughes, Hsiang
4- Dellet al

۵- طبق مطالعات انجام شده، افزایش نرخ مرگ ومیر در اثر افزایش دما در سال 
های 1۹2۰ تا 1۹۳۰ در آمریکا تقریبا به اندازه افزایش نرخ مرگ ومیر در 
اثر افزایش دمای حال حاضر کشور هند و شش برابر بیشتر از حال حاضر 
مناطق  از  بیشتر  روستاهای هند خیلی  در  نرخ  این  آمریکاست. هم چنین 
محصوالت  تولیدات  میزان  هند  روستاهای  در  دما  افزایش  است.  شهری 

کشاورزی و دستمزد را کاهش و نرخ مرگ ومیر را افزایش می دهد. 
6- Deschenes, Greenstone
7- Bare

۰٫2درصدیدر مرگ و میر افراد می شود. کوریرو و همکاران۸)2۰12( 
نشان  آمریکا  شرقی  شهر  یازده  روزانه ی  داده های  بررسی  با  نیز 
دادند که با افزایش روزهای بسیار گرم و بسیار سرد، نرخ مرگ ومیر 

افزایش می یابد.
اثرات  توسعه،  حال  در  کشورهای  برای  بررسی شده  ادبیات  در 
طور  به  دیده شده است.  مرگ ومیر  بر  اقلیم  تغییرات  از  بیشتری 
مثال برجس و همکاران۹)2۰1۷( پژوهش دچنس و گرین استون 
را برای هند تکرار کردند و نشان دادند افزایش یک روز بسیار گرم 
)بیش از ۳6 درجه سانتی گراد( نسبت به روز معمولی )بین 22 تا 
24 درجه سانتی گراد( باعث می شود نرخ مرگ ومیر ۰.۷۵ درصد 
افزایش یابد که این افزایش نرخ مرگ ومیر حدود هفت برابر بیشتر 
افزایش  اثر  در  ومیر  مرگ  نرخ  افزایش  هم چنین  آمریکاست.  از 
دما در سال های 1۹2۰ تا 1۹۳۰ در آمریکا شش برابر بیشتر از 
دوره های اخیر بوده است )بارکا و همکاران1۰، 2۰1۳(. این نتایج 
نشان می دهند که تاثیرپذیری آمریکا از تغییرات دما در دهه های 
1۹2۰ و 1۹۳۰ حدوداً به اندازه ی تاثیرپذیری امروز هند از افزایش 

دماست. 
اثرات  خود  مطالعه  در  هم چنین   )2۰1۷( همکاران  و  برجس 
ناهمگن تغییرات اقلیم روی مرگ و میر مردم در مناطق روستایی و 
شهری را بررسی کردند. آن ها از داده های پنل مربوط به سال های 
1۹۵۷ تا 2۰۰۰ در مناطق مختلف هند استفاده کرده اند. نتایج 
بررسی های این مطالعه نشان می دهد که میزان اثرگذاری شوک 
از  منطقه  افراد  درآمد  اثرپذیری  میزان  به  مرگ ومیر  بر  آب وهوا 
شوک بستگی  دارد. به ازای یک انحراف معیار افزایش در دمای 
اندازه   به  کشاورزی  تولیدات  روستایی  مناطق  در  گرم،  روزهای 
کاهش  درصد   ۹.۸ اندازه ی  به  حقیقی  دستمزد  و  درصد   12.6
نیز  روستایی  مناطق  در   مرگ ومیر  نرخ  هم چنین  است.  یافته 
۷.6 درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر این افزایش دما تاثیر 
معناداری بر درآمد افراد مناطق شهری نداشته و تاثیر آن بر نرخ 
مرگ ومیر در مناطق شهری نیز بسیار کمتر و نزدیک به 2.۸ درصد 
بوده است. هم چنین بنابر یافته های این پژوهش افزایش دسترسی 
افراد مناطق روستایی به اعتبارات و تسهیالت مالی باعث کاهش 
از  ناشی  که  می شود  آب وهوایی  شوک های  از  ناشی  مرگ ومیر 

8- Curriero et al
9- Burgess et al
10- Barreca et al

www.noormags.ir



NO
O

RM
AG

S

17

شماره ۲۲۲ - آبان ماه ۱۳۹۷

فراهم شدن امکان هموارسازی مصرف برای این افراد است. عدم 
امکان هموارسازی مصرف و وابستگی مصرف و درآمد به تولیدات 
برابر  از معضالت اصلی فقر است که  آن ها را در  کشاورزی یکی 
امکان  شدن  فراهم  لذا  می کند.  آسیب پذیر  آب وهوایی  تغییرات 
قرض گیری و استفاده از تسهیالت مالی باعث می شود در سال های 
بتوانند مصرف و درآمد  کاهش تولیدات کشاورزی و خشکسالی 

حداقلی داشته باشند.
دسته سوم مقاالت اثرات تغییر اقلیم و حوادث طبیعی در سال های 
کرده اند.  بررسی  بزرگسالی  شرایط  و  شاخص ها  بر  را  عمر  اولیه 
طبق این مطالعات اثرات منفی ناشی از تغییرات اقلیم در دوران 
باقی  نیز  بزرگسالی آن ها  و  بعد  تا سال ها  افراد می تواند  کودکی 
بماند. به عنوان مثال مچینی و یانگ1 )2۰۰۹( تاثیر میزان بارش 
در سال های اولیه ی عمر بر عملکرد افراد در بزرگسالی را بررسی 
کردند. بر اساس یافته های این پژوهش بارش سال های اولیه ی عمر 
بر تحصیالت و عملکرد آینده ی افراد موثر است. این نتیجه در مورد 

زنان قوی تر بوده است. 
میزان بارش در سال های ابتدایی تولد میزان محصوالت کشاورزان 
که  مادرهایی  و  پدر  می دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  آن ها  درآمد  و 
دارند  مادر  بارداری  هنگام  حتی  یا  تولد  هنگام  بیشتری  درآمد 
امکان بیشتری برای فراهم کردن تغذیه و بهداشت دارند و از این 
طریق انتظار می رود بارش در سال های ابتدایی تولد بر وضعیت 
موثر  تحصیلی  میزان سال های  و هم چنین  و جسمانی  سالمتی 
باشد. اثرپذیری بیشتر دختران شاید ناشی از این ترجیحات والدین 
برای فرزندان پسر و افت کیفیت و کمیت تغذیه و مراقبت های 

بهداشتی فرزندان دختر باشد.
بر سرمایه  اقلیم  تغییرات  اثرات  به  مربوط  مقاالت  دسته چهارم 
تاثیرگذاری  با  اقلیم  است.تغییرات  اجتماعی  و  طبیعی  فیزیکی، 
بر سرمایه ی طبیعی می تواند منجر به انقراض گونه های جانوری، 
آبی،  بر سر منابع  ایجاد رقابت بین صنایع و بخش های مختلف 
کاهش تولیدات کشاورزی، تهدید امنّیت غذایی، افزایش مهاجرت 
انسان ها و مواردی از این قبیل شود. تغییر شرایط آب وهوایی و 
تغییر در تناوب خشکسالی و بارندگی باعث از بین رفتن گونه های 
جنس  می تواند  نیز  سیل  وقوع  می  شود.  منطقه  متداول  گیاهی 
خاک منطقه را تحت تاثیر قرار داده و گونه های گیاهی را نابود 
کند. مهاجرت گونه های جانوری به دلیل تغییرات اکوسیستم نیز 

1- Maccini and Yang

منابع طبیعی منطقه را دچار تغییر و نابودی می کند. هم چنین 
تاثیرات منفی تغییرات اقلیم بر منابع آبی و معادن زیرزمینی باعث 
ازبین رفتن مزیت نسبی برخی صنایع در کشور شده و از این طریق 
تجهیزات  و  ساختمان ها  دیدن  آسیب  می کند.  تهدید  را  تولید 
استهالک  افزایش  یا  و  وقوع سیل  اثر  در  فیزیکی  و سرمایه های 
ناشی از افزایش دما نیز یکی دیگر از مواردی است که به دلیل 
تولید  فیزیکی   و  کانال سرمایه های طبیعی  از  و  اقلیم  تغییرات 
را  تهدید می کند. افزایش دما با کمک به وقوع پدیده های مانند 
جرم وجنایت، خشونت و منازعات و اختالفات داخلی بر سرمایه ها ی 
اجتماعی موثر است. با این که در برخی مطالعات تاثیر معنی داری 
از کاهش بارش بر افزایش مشاجرات و منازعات دیده شده است 
ولی در مجموع اطمینان کمتری به تاثیرات کاهش بارش وجود 

دارد. )پیندیک2، 2۰1۳(

اثر آلودگی بر فقر
آلودگی هوا از عوامل مهم مرگ  و میر و بیماری ها در عصر حاضر 
محسوب می شود۳. ساالنه حدود ۳ میلیون نفر بر اثر آلودگی  هوای 
اثر آلودگی های محیط های بسته  محیطی و 4٫۳ میلیون نفر بر 
)ناشی از اجاق های گاز و سوخت ها( جان خود را از  دست  می دهند. 
بیش از ۸۰ درصد شهرهای دنیا که مجهز به سیستم های کنترل 
کیفیت آلودگی هوا هستند، کیفیت هوایی پایین تر از استاندارهای 
درصد  سال 2۰1۵،تنها ۷1  . در  دارند4 جهانی  بهداشت  سازمان 
روند  داشته اند.  دسترسی  بهداشتی  آب  به  زمین  کره   جمعیت 
بوده  متفاوت  مختلف  مناطق  و  کشورها  برای  هوا  آالینده های 
ابتدا  توسعه یافته  کشورهای  برای  عموما  آالینده ها  روند  است. 
صعودی بوده ولی اکنون به صورت نزولی است ولی عموما در مورد 

کشورهای در حال توسعه همچنان روند صعودی ادامه دارد.
یکی از نظریات معروف در مورد رابطه آلودگی و میزان توسعه یافتگی 
کشورها منحنی کوزنتس است. این منحنی نشان دهنده یک رابطه 
U بر عکس میان آلودگی و توسعه اقتصادی است. به طور شهودی 
در مراحل ابتدایی صنعتی شدن، آلودگی در جوامع افزایش می یابد. 
زیرا افراد بیشتر به دنبال کار و کسب درآمد هستند، هزینه  کاهش 
آلودگی باالست و قوانین زیست محیطی ضعیف هستند. با افزایش 

2- Pindyck
3-http://www.who.int/airpollution/ambient/health-

impacts/en/
4- http://www.who.int/airpollution/en/
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می دهند،  نشان  زیست  محیط  به  بیشتری  توجه  مردم  درآمد، 
قانون گذاری  نهادهای  و  می شوند  پاک تر  صنعتی  فعالیت های 
اهمیت بیشتری می یابند. با وجودی که شواهد تجربی نشان دهنده  
وجود چنین منحنی هستند اما در مورد وجود و مقداردرآمد در 
نقطه ای که جهت تولید آلودگی تغییر می کند، میان اقتصاد دانان 
حال  در  کشورهای  از  تجربیاتی  همچنین  ندارد.  وجود  اجماع 
این امکان وجود دارد  با اصالح قوانین،  توسعه نشان داده اند که 
که در سطوح اولیه ی درآمد هم آلودگی کاهش یابد. )داسگوپتا و 

همکاران1، 2۰۰2؛ پرمن و استرن2، 2۰۰۳(
مقاالت متعددی اثرات آلودگی هوا را روی مرگ ومیر بزرگساالن 
و  ذهنی  عملکرد  نوزادان،  تولد  هنگام  شاخص های  نوزادان،  و 
بهره وری نیروی کار بررسی کرده اند؛ به طور خالصه می توان گفت 
در  مرگ و میر  نرخ  افزایش  باعث  هوا  آلودگی  میزان  افزایش  که 
بزرگساالن و نوزادان می شود، میزان بیماری های تنفسی و قلبی 
می دهد،  افزایش  را  بیمارستان  اورژانس  به  مراجعه  و  عروقی  و 
وزن نوزاد هنگام تولد را کاهش می دهد، احتمال تولد زودهنگام 
و شرایط غیرمعمول هنگام تولد افزایش می یابد، عملکرد ذهنی 
افراد و در نتیجه بهره وری نیروی کار و میزان تحصیالت افراد را 
کاهش می دهد. کاهش کیفیت آب، از جمله وجود آرسنیک در 
آب آشامیدنی، باعث افزایش سرطان های گوارشی و کاهش عرضه 
نیروی کار در بخش های روستایی می شود. این اثرات معموال در 
مناطق فقیرتر شدیدتر است. زیرا آنان پایه ی سالمتی ضعیف تری  
دارند، گزینه های کمتری برای دوری از آلودگی دارند وهم چنین 
دسترسی کمتری به مراکز درمانی دارند. )ابنشتاین۳، 2۰12؛ کاری 

و همکاران4، 2۰۰۹(
در مورد اثرات روی بزرگساالنی که در کودکی در معرض آلودگی 
بوده اند نیز باید گفت کاهش ذرات معلق در دوران جنینی و مراحل 
افزایش  بزرگسالی  در  را  افراد  این  سالیانه ی  حقوق  تولد،  اولیه  
می دهد، هم چنین نمرات آن ها را که نشانه ای از کیفیت تحصیل 
در  سرب  میزان  افزایش  می دهد.  افزایش  است  سرمایه انسانی  و 
خون دانش آموزان قبل از مدرسه، باعث افزایش احتمال تعلیق و 
اخراج از مدرسه و هم چنین افزایش احتمال ارتکاب جرم و جنایت 

می شود. )گلبر و ایسن۵، 2۰1۳(
1- Dasgupta et al
2- Perman& Stern
3- Ebenstein
4- Currie et al
5- Gelber and Isen

سیاست های مقابله با تغییرات اقلیم و آلودگی
به منظور مقابله با تغییرات اقلیم و هم چنین آلودگی و هم چنین 
از  اول  دارد. دسته  راهکار کلی وجود  نوع  دو  آن ها  اثرات  کاهش 
درصدد  گفت  کاهشی  راهکارهای  آن ها  به  می توان  که  راهکارها 
کاهش میزان تغییرات اقلیم و آلودگی هستند. دسته دوم، راهکارهای 
سازشی هستند که اثرات ناشی از تغییرات اقلیم و آلودگی را کمتر 
می کنند. دسته اول نیاز به قانون گذاری دولت دارند ولی دسته دوم 
عموما رفتارهای پیش گیرانه توسط مردم هستند. با وجود اهمیت 
رفتارهای پیشگیرانه توسط مردم تاکید ادبیات بر راهکارهای مبتنی 
بر قانون گذاری و راهکارهای کاهش تغییرات اقلیم و آلودگی است. 
از راهکارهای  ادامه توضیح مختصری در مورد سه گروه مهم  در 

کاهشی ارایه می شود.
هستند.  دستوری  سیاست های  کاهشی  سیاست های  اول  گروه 
که  هستند  سیاست هایی  از  دسته  آن  دستوری  های  سیاست 
برای پخش  را  قانون گذار محدودیت های مشخصی  آن ها  مطابق 
می کند.  وضع  کننده  آلوده  واحدهای  تمام  آلودگیبرای  تولید  و 
همچنین قانون گذارممکن است تمام آلوده کنندگان را موظف  کند 
از تکنولوژی خاصی برای کاهش آلودگی استفاده کنند مانند الزام 
استفاده از کاتالیست ها.یک نمونه  از سیاست های دستوری، الیحه ی 
را  شهرستان ها  الیحه  این  آمریکاست.   1۹۷۰ سال  پاک6  هوای 
به صورت سالیانه به دو گروه آلوده و غیرآلوده تقسیم می کند و 
کنترل ها و نظارت ها را برای شهرستان های آلوده بیشتر می کند.

باوجودی که سیاست های دستوری در کاهش آلودگی می توانند 
موثر واقع شوند اما ۳ ایراد اصلی به آن ها وارداست: 1- انگیزه ای 
دستنمی دهند.  به  مجاز  حد  از  کمتر  به  آلودگی  کاهش   برای 
2- انعطاف کمی در انتخاب نحوه  کاهش آلودگی یا محل کاهش 
آلودگی )کارخانه هایی که چند واحد تولیدی جدا ازهم دارند( به 
دست می دهد. ۳- ممکن است تحت تاثیر تبانی های سیاسی قرار 

گیرد. )گرینستون۷، 2۰۰4(

6- Clean Air Act
7- Greenstone
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گروه دوم از سیاست های کاهشی سیاست های مبتنی بر بازار هستند. این سیاست ها بر مبنای انگیزه های 
اقتصادی و بر اساس مکانیزم های بازار و سیگنال های قیمتی بر رفتار بازیگران تاثیر می گذارند. یک نمونه 
موفق از این سیاست ها، ایجاد بازار برای کاهش آلودگی دی اکسیدگوگرد در آمریکا است. در سال 1۹۸۵ 
نیروگاه های برق، عامل تولید ۷۰ درصد SO2 موجود در هوا بودند که این آلودگی عمدتا ناشی از واحد های 
سوخت زغال سنگ بود. طبق مصوبه  هوای پاک در سال 1۹۹۰، هر نیروگاه تعدادی مجوز بر اساس سابقه 
این مصوبه  SO2 درساالست.  تن  تولید یک  معادل مجوز  دریافت می کند که هر کدام  انرژی اش  مصرف 
همچنین اجازه مبادله مجوز ها در بازار خصوصی که با مکانیزم حراج می کند، را می دهد. در نتیجه ی اجرای 
این سیاست، بعد از سال 1۹۸۵بر خالف افزایش تولید،  غلظت SO2 هوا کاهش یافته است به طوری که 
تولید SO2 نیروگاه ها از 1۵٫۷میلیون تن در سال 1۹۹۰ به 1۰٫2 میلیون تن درسال 2۰۰۵ رسیده است. 

)کرامتون1، 2۰۰۰؛ استاوینز2، 2۰۰۸(
گروه سوم از سیاست های کاهشی، سیاست  پرداخت برای خدمات اکوسیستمی دولت است. در این سیاست 
با صاحبان درختان و مراتع قراردادهایی منعقد می شود تا در صورتی که طی یک بازه زمانی مشخص درختان 
خود را حفظ کردند مبالغی را دریافت کنند. به عنوان مثال جایاچاندران و همکاران۳ )2۰16( با یک آزمایش 
کنترل شده تصادفی در اوگاندا نشان دادند در مناطقی که این سیاست اجرا شده است میزان قطع درختان 
کاهش معنی داری پیدا کرده است. این سیاست عالوه بر این که به منظور کمک به حفظ محیط زیست و 
جلوگیری از تبعات بعدی آن انجام می شود می تواند به نوعی سیاست حمایت از فقرا نیز محسوب شود چرا 
که می توان در اجرای این سیاست جامعه هدف را از فقرا برگزید. از طرفی می توان به جهت انگیزه دهی به 
فقرا بابت انجام کارهایی مثل آموزش کودکان و واکسیناسیون، این سیاست را با آن ها نیز همراه کرد. یعنی به 

عنوان مثال تنها با کسانی قرارداد بسته می شود که کودکانشان را به مدرسه بفرستند.

اثر کاهش منابع آبی بر فقر
در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بیش از ۸۰ درصد مصارف آب در بخش کشاورزی اتفاق می افتد. 
از این رو برای بررسی اثرات کاهش منابع آب روی فقر، منافع و هزینه های ناشی از کشاورزی آبی در گزارش 
بررسی شده است. کشاورزی آبی منافعی را برای کشاورزان ایجاد می کند از جمله این که می توانند در زمان 
دلخواه به محصوالتشان آب دهند و بهره وری باالتری داشته باشند، ریسک ناشی از کاهش باران با استفاده 
باال می برد. منتهی در صورت عدم مدیریت  فقرا  برای  را  امنیت غذایی  از آب های زیرزمینی کمتر است، 
صحیح مشکالتی به وجود می آید و هزینه هایی بیش از منافع ایجاد می شود. از جمله این هزینه ها می توان به 
آلودگی آب، شوری خاک، اشباع خاک و تخریب اکوسیستم ها مثل خشک شدن دریاچه ها اشاره کرد. یکی 
از مناطقی که شدیدا تحت تاثیر این شوری خاک و اشباع آب بوده است، حوضچه ایندوس در پاکستان است 
که حدود ۳۸٪ از زمین های آن دچار شوری شده اند. به دنبال این مشکالت تولیدات کشاورزی این منطقه 
با کاهشی4۰تا6۰درصدی روبه رو شده است )شونگلد و زیلبرمن4، 2۰۰۷(.در ادامه اثرات مخرب خشک شدن 

دریاچه آرال، سدسازی و برداشت بیش از حد از منابع آب های زیرزمینی بحث می شود.

1- Cramton
2- Stavins
3- Jayachandran et al
4- Schoengoldand Zilberman
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از دهه 1۹6۰ میالدی دریاچه آرال به سرعت رو به خشکی نهاد و به چهار بخش تقسیم شد. تا سال 2۰11، 
۸۵٪ازمساحت آن و ۹2٪ ازحجم آن ازبین رفت. سطح نمک دریاچه دراین مدت ده برابر شد و به1۰۰گرم بر 
لیتر رسید. علت اصلی خشکی این دریاچه کاهش بسزای جریان های ورودی آن به سبب کشاورزی و برداشت 

بی رویه آب از دو رودخانه آمودریا و سیردریا در دوران شوروی برای کشت پنبه بود.
اقتصادی منفی زیادی به همراه داشته است. برای مثال عدم  خشک شدن دریاچه آرال آثار اکولوژیکی و 
امکان ماهی گیری و تعطیلی صنایع وابسته به آن باعث شد اوال روستاهای ماهیگیری خالی از سکنه شدند 
و ثانیا با از بین رفتن ماهی ها، منبع اصلی پروتئین دریافتی فقرا، و هم چنین عامل ایجاد اشتغال و درآمد 
آن ها از بین رفت. عالوه بر این بنادری که برای حمل ونقل ایجاد شده بودند نیز به علت خشک شدن دریاچه 
از کار افتادند. مضاف بر آثار اقتصادی، آثار محیط زیستی زیادی هم در این ناحیه ایجاد شده است مثل از 
بین رفتن پوشش های گیاهی و جانوری و بیابان زایی، ایجاد گیاهان مقاوم در برابر نمک و خشکی و تغییرات 
اقلیم. خشک شدن دریاچه، دما را در فصل های گرم سال باالتر و در فصل های سرد سال پایین تر آورده است. 
بهار دیرتر و پاییز زودتر فرامی رسد و لذا زمان  مناسب برای کشت محصوالت کوتاه تر شده است و بهره وری 
کشاورزی به صورت کلی کاهش یافته است. مطالعاتی که در اواسط دهه 1۹۸۰ در این منطقه انجام شد 
نشان داد که بیماری های کلیوی، سرطان  ریه، عفونت ریه و اختالالت داخلی نسبت به دهه قبل از آن رشد 
قابل توجهی داشته اند. نرخ مرگ ومیر نوزادان از 4۵ نفر در 1۰۰۰ نفر در سال 1۹6۵ به ۷2 نفر در 1۰۰۰ نفر 
در سال 1۹۸6 رسید. این نرخ در سواحل دریاچه بین ۸۰ تا 1۰۰ نفر در 1۰۰۰ نفر بود. )میکلین1، 2۰14(

سدسازی یکی از راهکارهایی است که به منظور افزایش عرضه آب برای کشاورزی آبی مورد استفاده قرار 
می گیرد. در تصمیم گیری برای ساخت یک سد عموما هزینه های مستقیم کمتراز حد برآورد می شوند و 
هزینه های غیرمستقیم نیز تقریبا لحاظ نمی شوند. با در نظر گرفتن این دو مورد ممکن است ساخت بسیاری 
از سدها اقتصادی نباشد. سدسازی منجر به اشباع آبی خاک و کاهش بهره وری کشاورزی در منطقه متاثر 
می شود. این امر در مواردی باعث مهاجرت اجباری ساکنان شده است. عمده اثرات اقتصادی مثبت سدسازی 
در پایین دست سد اتفاق می افتد و تنها اثر مثبت اقتصادی در محلی که سد ساخته می شود، رونق موقتی 
است که در زمان ساخت وساز رخ می دهد. در پایین دست سد هم فقر کاهش می یابد و هم بهره وری کشاورزی 
افزایش می یابد. این در حالی است که در منطقه ساخت سد، بهره وری کشاورزی تغییر نمی کند و فقر افزایش 
می یابد. برخی کشورها مثل چین به منظور کاهش این اثرات توزیعی از کشاورزان پایین دست مالیات گرفته 

و بین کشاورزان باالدست به عنوان یارانه توزیع می کنند. )دوفلو و پنده2، 2۰۰۵(
برداشت بیش ازحد از منابع آب زیرزمینی نیز یکی دیگر از هزینه های غیرمستقیمی است که کشاورزی آبی 
تحمیل می کند. به عنوان مثال اگر سطح آب زیرزمینی بیش از ۸ متر زیر سطح زمین باشد برای برداشت 
آب دیگر نمی توان از پمپ های اتمسفری که پمپ های نسبتا ارزانی هستند استفاده کرد، بلکه این پمپ ها 
باید جایگزین پمپ های مغروق شوند که گران تر هستند. این موضوع قشر فقیر کشاورزان را نسبت به کاهش 
سطح آب زیرزمینی آسیب پذیرتر می کند. تغییر هزینه تکنولوژی برداشت آب برای عمق بیش از ۸ متر موجب 
افزایش فقر می گردد، چرا که این افراد امکان تهیه این تکنولوژی را ندارند و لذا تولیدات آن ها کاهش می یابد 
و این امر به فقر آن ها دامن می زند. در مناطقی که عمق آب زیرزمینی بیش از ۸ متر است میزان فقر ۹ الی 

1- Micklin
2- Duflo and Pande
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1۰٪ بیش ازسایر مناطق است )سخری1، 2۰14(.
انگیزه  دهی  باید در پیش گرفت به دو دسته اصالحات نهادی و  راهکارهایی که برای حل مشکل کم آبی 
اقتصادی تقسیم شده اند. در واقع می توان گفت اصالحات نهادی الزمه در پیش گرفتن موفق راه حل های 
اقتصادی نیز هست. انگیزه دهی های اقتصادی از طریق قیمت، مالیات و یارانه اعمال می شوند. به عنوان مثال 
به کشاورزانی که مصرف خود را کاهش می دهند از طرف دولت پول پرداخت شود. یا تحت مکانیزم بازار آب 
بتوانند آبی که صرفه جویی کرده اند را بفروشند. البته این راه حل ها نیز به پیش نیازهایی مانند تعیین حقوق 

مالکیت آب، تعیین میزان مصرف فعلی افراد، نصب دستگاه های اندازه گیری مصرف نیاز دارند.

نتیجه گیری:
در این مقاله مروری بر ادبیات تاثیر تخریب محیط زیست بر فقر انجام شد. هر یک از ابعاد تخریب محیط 
زیست از جمله تغییرات اقلیم، آلودگی هوا و آب و خاک و کاهش منابع آب از طریق اثرگذاری منفی روی 
سالمت )شامل مرگ و میر و بیماری های نوزادان و بزرگساالن(، عملکرد ذهنی افراد )شامل بهره وری نیروی کار 
و تحصیالت دانش آموزان(، سرمایه فیزیکی و طبیعی )کیفیت خاک، آب و ماشین آالت( و سرمایه اجتماعی 
و نهادی )میزان منازعات و مشاجرات و مهاجرت( به افزایش و ایجاد فقر منجر می شوند.افزایش بیماری های 
تنفسی، قلبی و عروقی، افزایش میزان مرگ و میر، نارسایی هایی تولد، افزایش سقط جنین و افزایش زایمان های 
زودهنگام اوال باعث تحمیل هزینه های سنگین به خانوارها می شوند و ثانیا به عنوان مانعی برای کار، فعالیت، 
در جامعه  فقر  میزان  افزایش  باعث  این طریق  از  و  و دستمزد شده  درآمد  افت  باعث  و تحصیل  اشتغال 
می گردند. افت عملکرد ذهنی در افراد، باعث کاهش میزان تحصیالت و سرمایه انسانی و همچنین کاهش 
بهره وری نیروی کار شده و در نتیجه دستمزد، درآمد و تولید افراد را کاهش می دهد. کاهش سرمایه های 
فیزیکی و طبیعی مانند کاهش کیفیت خاک و آب و افزایش استهالک ماشین آالت باعث کاهش بهره وری 
تولیدات شده و درآمد و دستمزد را کاهش می دهند. تخریب محیط زیست عموما روی فقرا تاثیر بیشتری 
از سایرین دارد به دلیل این که اوال آنان به دلیل نداشتن درآمد و ثروت کافی توانایی کمتری برای مقابله 
با تبعات منفی ناشی از آن دارند. ثانیا وابستگی آنان به منابع طبیعی به عنوان منبعی برای کسب درآمد 
)کشاورزی و دامداری( و هم چنین تغذیه و پوشاک بیشتر از سایرین است. ثالثا فقرای شهرنشین نسبت به 

سایر شهرنشینان عموما در محیط های آلوده تر زندگی می کنند. 
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