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هدف مقاله حاضر بررسی و تبی ین اثرات سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر آلودگی هوا در
استانهای ایران طی دوره زمانی  4933-4931میباشد .در این راستا با استفاده از منطق
فازی سرمایه اجتماعی در هریک از استانهای کشور برآورد گردید .سپس با توجه به پویا
بودن مدل تحقیق ،اثرات سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در کنار متغیرهای کنترلی بر
انتشار آلودگی هوا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
نشان داد که سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی تاثیر منفی و معنیداری بر انتشار آلودگی
هوا در استانهای ایران دارند .لذا دولت میتواند با برنامهریزی در زمینه؛ افزایش تخصصص و
بهبود کیفیت نیروی انسانی ،همچنین ارتقا آگاهی ،جلب اعتماد و افزایش مشارکت مردم،
کاهش فساد ،وارتقاء شاخصهای اقتصادی ،انتشار آلودگی هوا را کاهش دهد .سایر نتایج
تحقیق نشان داد که رشد اقتصادی ،صنعتی شدن ،شدت انرژی ،شهرنشینی ،آلودگی دوره
قبل تاثیر مثبت و معنیداری بر آلودگی هوای استانهای ایران دارند .اما متغیر مجذور
درآمد سرانه تاثیر معنیداری بر آلودگی هوا ندارد.
واژههای کلیدی :سرمایه اجتماعی ،سرمایه انسانی ،آلودگی هوا ،استانهای ایران ،منطق
فازی.GMM ،
طبقهبندی .C23 ،Q53 ،J24 ،Z13 :JEL
 4مقاله حاضر مستخرج از رساله دکترای نویسنده اول در دانشگاه تبریز است.
 نویسنده مسئول

31

تأثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر آلودگی هوا در...

 -1مقدمه
بر اساس پیشبینی گروه بینالمللی تحقیق در خصوص تغییرات آبوهوای کره زمین ،اگر
روند فعلی افزایش انتشار گازهای گلخانهای که عمدتاً دیاکسید کربن حاصل از مصرف
انرژی است .ادامه یابد و هیچ تالشی برای کاهش میزان انتشار این گازها صورت نگیرد دمای
کره زمین تا سال  2422بین  5/1-4/1درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت که این افزایش
در تاریخ بیسابقه است (فطرس و همکاران .)4934 ،4در حال حاضر با پدیده آلودگی و
تخریب محیط زیست مواجه هستیم که اثرات سویی را برای فعالیتهای مختلف جامعه به
همراه دارد .رفتارها زیستمحیطی انسان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر محیطزیست
شناخته میشود (متاریتا -کاسکانته و همکاران.)2245 ،2
سرمایه اجتماعی ،مؤلفهای از توسعه اقتصادی است .مطالعات متعددی مانند (هلویل و
پاتنام4335 ،9؛ روپسینگا و همکاران 2222 ،1؛ وودهاوس )2229 ،5رابطه بین سرمایه
اجتماعی و عملکرد اقتصادی را بررسی نمودهاند و تأثیرگذاری مثبت سرمایه اجتماعی بر
تولید و رشد اقتصادی را اثبات کردهاند .بهبود سرمایه اجتماعی میتواند آلودگی
محیطزیست را کاهش دهد (لوین 2245 ،9و رهید و همکاران .)2245 ،3یکی از راهها
اجتناب از آسیب رساندن به محیطزیست ،تغییر رفتار انسانها به سمت رفتار محیط گرایانه
است (برتون .)2241 ،1درواقع سرمایه اجتماعی ازجمله متغیرهای پنهان و درعینحال بسیار
تأثیرگذار بر محیطزیست و رفتارهای محیطزیستی میباشد (پورتز .)2222 ،3در اغلب
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مطالعات مانند (میلر و لوری2221 ،4؛ جونز و همکاران ،2244 ،2هالکس و جونز)2242 ،9
رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت محیطزیست ،مثبت ارزیابی گردیده است .رابطه بین
سه مفهوم؛ عملکرد اقتصادی ،سرمایه اجتماعی و کیفیت محیطزیست در مطالعاتی همانند
(هولستین و گرن2249 ،1؛ ابراهیم و لو2241 ،5؛ گرن و همکاران )2241 ،9مورد بررسی قرار
گرفته است و به مؤثر بودن سرمایه اجتماعی در برقرار بودن فرضیه زیستمحیطی کوزنتس
اشاره داشتهاند.
مسئلهای که ایران و دیگر کشورهای درحالتوسعه با آن روبهرو هستند این است که اوالً؛
آلودگی محیطزیست که بهتبع افزایش تولید و رشد اقتصادی ایجاد میگردد میتواند
پیامدهای جبرانناپذیری بر بخشهای مختلف جامعه بگذارد .دوما؛ انسان جزء اصلیترین
عوامل تأثیرگذار بر طبیعت و محیطزیست میباشد .با توجه به مطالب گفته شده میتوان
اظهار داشت که عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی ازجمله
متغیرهای کلیدی و تأثیرگذار بر آلودگی هوا در ایران میباشند .ازآنجاکه تاکنون در ایران
مطالعه ای در مورد نحوه اثرگذاری سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر آلودگی محیطزیست
در سطح ملی و استانهای ایران انجام نشده است لذا این تحقیق ابتدا سرمایه اجتماعی در
سطح استان های ایران با استفاده از منطق فازی برآورد نموده است و سپس درصدد پاسخ به
این سوال برآمده است که سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر آلودگی هوا در استانهای
ایران چه تاثیری دارند؟
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 -2ادبیات موضوع
 -1-2سرمایه اجتماعی و محیط زیست
منظور از سرمایه اجتماعی انسجام درونی فرهنگی و اجتماعی جامعه ،هنجارها و ارزشهای
حاکم بر تعامالت فیمابین مردم و نهادهایی است که این هنجارها و ارزشها در آن جریان
مییابد .سرمایه اجتماعی بهمنزله چسبی است که انسجام جوامع را تضمین میکند و بدون
آن هیچ رشد اقتصادی یا بهزیستی انسانی میسر نمیشود (فاین 2224 4و دیندا.)2221 ،2
بهطورکلی سرمایه اجتماعی آن دسته از شبکهها و هنجارهایی است که مردم را قادر به عمل
جمعی میکند (ولکاک و نارایان2222 ،9؛ گروتارت و ون باستلر.)2222 ،1
انسان اغلب در حال تغییر طبیعت است (واقفی و حقیقتیان .)4931 ،5افراد هر جامعه
برحسب شرایط خاص اجتماعی ،فرهنگی و شخصیتی خود ،برخورد متفاوتی نسبت به
محیطزیست دارند .هیچکس نمیتواند این ادعا را مطرح کند که پیدایش مواد آلودهکننده
روی زمین ،نتیجه دگرگونیها طبیعی و مستقل از اراده انسان است (فرهمند و همکاران،9
 .)4939لذا تبیین رفتار افراد در قبال محیطزیست موضوع مهمی است (لی و همکاران،3
 .)2249در این میان سرمایه اجتماعی میتواند بهعنوان یک واسطه برای بهبود وضعیت
محیطزیست و تولید در جامعه مورد توجه قرار گیرد .از مزایای زیستمحیطی بهبود سرمایه
اجتماعی میتوان به افزایش مشارکت در حفظ و نگهداری محیطزیست اشاره کرد (لیتونن،1
 .)2221بهجرات میتوان تخریب محیطزیست را (که بیشتر بهصورت انواع آلودگیها ظهور
میکند) مهمترین تهدیدکننده امنیت انسانها بهخصوص در کشورهای درحالتوسعه در نظر
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گرفت (جفرسون .)2229 ،4سرمایه اجتماعی اغلب در حفاظت و مدیریت محیطزیست
توسط نهادهای مردمی و عامه مردم نمود پیدا میکند (لتونن 2221 ،2و گروتیت.)4331 ،9
سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین عوامل مؤثر در نحوه صدق کردن نظریه محیطزیستی
کوزنتس میباشد (ابراهیم و لو .)2241 ،1بهبود سرمایه اجتماعی و ارتقای اخالق در جامعه
میتواند اثر مثبت بر کیفیت محیطزیست داشته باشد (ایلینگ وورث .)2242 ،5این امر
بیشتر در کشورهای درحالتوسعه نمود پیدا میکند زیر نهادهای رسمی و سیاستهای
دولت چندان نمیتوانند کارآمد باشند لذا سرمایههای اجتماعی میتوانند در نحوه صدق
کردن منحنی زیستمحیطی کوزنتس نقش به سزایی ایفا کنند (گرن و همکاران.)2241 ،9
سرمایه اجتماعی قادر است از نظر اجتماعی با ایجاد همبستگی اجتماعی ،از نظر فرهنگی با
ایجاد تعهد اخالقی ،از نظر اقتصادی با کاهش هزینهها و از نظر سیاسی با ترویج شکلی
جدید از سیاستگذاری با مشارکت مردم در جهت ارتقای رفاه اجتماعی و حل مسائل و
مشکالت محیطزیستی مؤثر باشد (کبیری و کریم زاده.)4939 ،3
 -2-2سرمایه انسانی و محیط زیست
بهبود در کیفیت سرمایه انسانی ،عامل کار را ماهرتر ،کارآزمودهتر و تواناتر میسازد .ازاینرو
سبب پر شدن شکاف تکنولوژی ،کاهش نقش مزیت نسبی طبیعی ،افزایش مزیت نسبی
اکتسابی و عامل مؤثر در رشد اقتصادی و بهبود کیفیت محیطزیست میگردد .نیروی کار
دانشآموخته (سرمایه انسانی) میتواند با توجه به مالحظات محیطزیست به بهبود کیفیت
کاال کمک کند آن دسته از نیروی کا ری که از سطح دانش و آموزش بیشتری برخوردارند،
قادرند در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیکی ایجاد کرده ،سبب افزایش ظرفیت تولید
1

Jefferson
Lehtonen
3
Grootaert
4
Ibrahim & Law
5
Illingworth
6
Gren et al.
7
)Kabiri & Karimzadeh (2017
2

422

تأثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر آلودگی هوا در...

با رعایت مسائل محیطزیستی گردند (محمدی و سخی .)4932 ،4گروسمن )2222( 2بر
اساس تئوری ریبژینسکی تشریح میکند تجمع سرمایه انسانی سبب رشد صنایع پاک و
درنتیجه کاهش آلودگی میگردد درحالیکه رشد سرمایههای فیزیکی صنایع آالینده را
افزایش داده و به افزایش آلودگی دامن میزند .کشورها در مراحل اولیه توسعه اقتصادی از
طریق تجمع سرمایه فیزیکی رشد میکنند و در مراحل بعدی توسعه بهوسیله نیروی انسانی
کارآمد به رشد خود ادامه میدهند .بنابراین با تجمع سرمایه در مراحل اولیهی توسعه
اقتصادی ،آلودگی افزایش می یابد و با رشد درآمد سرانه و حرکت اقتصاد از بخش صنعتی به
خدماتی و استفاده از نیروی انسانی بهجای سرمایه ،آلودگی کاهش مییابد (سالطین و
غفاری صومعه.)4935 ،9
تجمع سرمایه انسانی باعث رشد صنایع پاک و درنتیجه کاهش آلودگی شده است و برعکس
رشد سرمایه های فیزیکی صنایع آالینده را افزایش داده و به افزایش آلودگی دامن میزند ،بر
کیفیت زیستمحیطی اثر میگذارد (محمدی و سخی .)4932 ،کاهش شدت آلودگی تا
حدودی سنگینی بار سرمایه انسانی را در جبران بازده نزولی سرمایه فیزیکی و آلودگی کم
مینماید .بنابراین تضمینی برای حرکت در مسیر رشد پایدار است .افزایش نرخ رشد انباشت
سرمایه انسانی باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی پایدار میشود .با در نظر گرفتن اثر آلودگی
زیستمحیطی ،تولید نهایی اجتماعی سرمایه فیزیکی سریعتر از قبل به مرحله نزولی
میرسد و تولید را کاهش می دهد .بنابراین الزمه رشد اقتصادی بلندمدت تداوم رشد سرمایه
انسانی میباشد .این نتیجه بیانگر ضرورت اجرای سیاستهای گسترش آموزشهای حرفهای
و ارتقاء تواناییهای تخصصی نیروی انسانی را توسط دولتها نشان میدهد (دنگ و هوانگ،1
)2223
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 -3-2شواهد تجربی
مطالعات بسیاری در زمینه عوامل موثر بر آلودگی هوا در سطح داخل و خارج انجام شده
است در این قسمت تنها مطالعاتی آورده شده است که به نقش سرمایه انسانی و متغیرهای
اجتماعی مانند جمعیت و سرمایه اجتماعی در آلودگی محیط زیست اشاره کرده باشند .در
جدول زیر مهمترین مطالعات تجربی انجام شده در خارج و داخل کشور مرور میشود:
جدول ( :)1خالصهای از مطالعات انجام شده نزدیک به موضوع تحقیق
محقق

موضوع تحقیق

نتایج

گرافتون و
4
نولس
()2221

تأثیر سرمایه اجتماعی بر
اثرگذاری سیاستهای
محیطزیستی در گروه
کشورهای با درآمد باال،
متوسط و پایین

بهبود سرمایه اجتماعی موجب سرعت بخشیدن به
عملی شدن سیاستهای محیطزیستی میگردد.

اثر جمعیت ،شهرنشینی،
سطح صنعتی شدن و شدت
انرژی بر اثرات زیستمحیطی
کشور چین

درآمد سرانه و جمعیت باالترین تأثیر را بر
محیطزیست دارد و اثرات سطح شهرنشینی ،سطح
صنعتی شدن و شهرنشینی بر محیطزیست معنیدار
میباشد.

بررسی نقش سرمایه
اجتماعی بر آلودگی آب در
ایالت لوئیزیانا آمریکا

تراکم و رشد جمعیت رابطه مستقیم با آلودگی آب
دارد .سرمایه اجتماعی تأثیر بر آلودگی نیتروژن،
آلودگی فسفر و اکسیژن محلول در آب دارد.
همچنین مجذور سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت بر
آلودگی نیتروژن و فسفر داشته و تأثیر منفی بر
آلودگی اکسیژن محلول در آب دارد.

ارتباط محیطزیست و سرمایه
انسانی در شرکتهای صنعتی

شرکتها مجبور به ایجاد قوانینی در جهت حفاظت
بیشتر محیطزیست هستند تا کیفیت محیطزیست را

لین و
همکاران
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ماربو و گرن
()2245

کین و دیلر
()2245

4

2

ویو)2243( 9

سچی و
همکاران
()2241

1

اینمن و
همکاران
()2241

5

9

صادقی
()4932

کشور چین

با ارتقای آموزش سرمایه انسانی بهبود بخشند.

بررسی تأثیر سرمایه
اجتماعی و آموزش بر میزان
انتشار دیاکسید کربن در
شهرستانهای سوئد

بهبود سرمایه اجتماعی و آموزش نیروی انسانی
موجب کاهش آلودگی هوا شده و همچنین فرضیه
زیستمحیطی کوزنتس با در نظر گرفتن متغیرهای
سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در کشورهای مورد
بررسی صدق میکند.

بررسی نقش سرمایه
اجتماعی در آلودگی هوای
ایاالتمتحده آمریکا

سطوح باالتر سرمایه اجتماعی موجب کاهش میزان
آلودگی هوا شده است .همچنین آموزش بیشتر
موجب بهبود کیفیت محیطزیست و آلودگی هوا شده
است.

تأثیر سرمایه انسانی و امید به
زندگی بر محیطزیست
کشورهای در حال توسعه

امید به زندگی و سرمایه انسانی تأثیر منفی بر
تخریب محیطزیست دارند.

ارتباط سرمایه اجتماعی و
آموزش و حفاظت محیط
زیست در کشور لتونی

ارتباط معنیداری بین آموزش محیط زیست و
سرمایه اجتماعی وجود دارد .همچنین ارتقای سطح
سرمایه اجتماعی موجب بهبود وضعیت محیط زیست
میگردد.

بررسی تاثیر سیساتهای
دولت و عوامل اجتماعی و
اقتصادی موثر بر آلودگی آب
رودخانههای انگلستان

هنجارها و باورهای اجتماعی ،مجازاتهای قانونی و
رفتارهای فردی بر آلودگی آب موثر هستند.

ارزیابی رابطه بین متغیرهای
درآمد سرانه ،تراکم جمعیت

منحنی زیست محیطی کوزنتس برای هر دو شاخص
آلودگی هوا و آب ایران مورد تایید است .همچنین
1

Marbuah and Gren
Keene and Deller
3
Wu
4
Sechi et al.
5
Inman et al.
6
)Sadeghi (2013
2

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال ششم /شماره  /4بهار 4931

425

و شاخص انتشار آلودگی هوا
و آب در ایران

متغیرهای تراکم جمعیت و نرخ رشد جمعیت شهری
بر شاخص آلودگی هوا و آب تاثیر منفی دارند.

فالحی و
حکمتی
4
فرید
()4932

بررسی عوامل مؤثر بر انتشار
گاز دیاکسید کربن در
استانهای ایران

شدت انرژی ،درآمد سرانه واقعی ،میزان جمعیت و
نرخ شهرنشینی بهعنوان مهمترین عوامل اقتصادی و
اجتماعی تأثیرگذاری مثبت بر آلودگی محیطزیست
دارند.

سالطین و
غفاری
صومعه
()4935

تأثیر سرمایه انسانی بر
کیفیت محیطزیست در گروه
کشورهای منتخب درآمد
متوسط

سرمایه انسانی تأثیر منفی و معناداری بر انتشار
 CO2بهعنوان شاخص نشاندهنده کیفیت
محیطزیست دارد.

خداداد
کاشی و
2
همکاران
()4935

محاسبه هزینه اجتماعی
انتشار دی اکسید کربن به
تفکیک استانهای مختلف در
ایران

هزینه اجتماعی هر واحد کربن در استانهای ایران
متفاوت است که این موضوع ،بر لزوم اجرای
سیاستهای نامتوازن در زمینه قیمتگذاری بر
آالیندهها تاکید دارد.

کبیری و
کریم زاده
()4939

رابطه سرمایه اجتماعی و
دغدغه زیست محیطی

 22درصد تغییرات دغدغه زیست محیطی را سرمایه
اجتماعی تبیین میکند.

سعید پور و
9
همکاران
()4939

نقش مدیریت دانش در
توسعه پایدار محیط زیست

مدیریت دانش و عملکرد مدیریت سازمان
محیطزیست رابطه مثبت وجود دارد همچنین بین
مدیریت دانش و انتخاب مدیران نیاز رابطه مثبت
وجود دارد.

روزی طلب و
1
حسین پور
()4939

بررسی رابطه علی بین عوامل
موثر بر آلودگی محیط زیست
در ایران

یک رابطه علی دو طرفه از سرانه تولید ناخالص
داخلی و توسعه مالی و رابطه علی یک طرفه از آزاد
سازی تجاری ،سرانه مصرف انرژی ،شهر نشینی به
انتشار سرانه دی اکسیدکربن وجود دارد.
1

)Falahi & Hekmati Farid (2013
)Khodadad Kashi et al. (2016
3
)Saeedipour et al. (2018
4
)Roozitalab & Hosseinpour (2018
2
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نصراللهی و
4
هادیان
()4933
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بررسی اثر رشد جمعیت بر
محیط زیست در ایران و
سایر کشورهای منطقه منا

وجود رابطهی مثبت و معنی داری میان نرخ رشد
جمعیت و آلودگی هوا برای کشورهای منطقه منا
است .همچنین ارزش افزوده بخش صنعت ،باز بودن
اقتصاد ،مصرف سرانه انرژی و نرخ رشد شهرنشینی
رابطهای مثبت و معنی دار با انتشار دیاکسیدکربن
دارند.

منبع :مرور مطالعات گذشته

مطالعات اقتصادی بسیاری در زمینه عوامل مؤثر بر آلودگی محیطزیست در سططح داخلطی و
خارجی انجام شده است و در این مطالعات اغلب به عواملی همچطون مصطرف انطرژی ،درآمطد
سرانه ،رشد جمعیت ،شهرنشینی و شدت انرژی توجه شده اسطت .کطه هرکطدام از آنهطا بطه
نتایج مختلفی رسیده اند که بعضاً مشابه و در برخی موارد نتایج مطالعات باهم دیگطر سطازگار
نبوده اند .تاکنون در ایران به تأثیر متغیرهای سرمایه اجتماعی و سرمایه انسطانی بطر آلطودگی
زیستمحیطی در کنار سایر متغیرهای اقتصادی موثر بر آلودگی هوا توجه نشده اسطت .تمطام
مطالعات پیشین از دیدگاه جامعطه شناسطی بطه موضطوع ارتبطاط سطرمایه اجتمطاعی و رفتطار
مسئوالنه محیط زیستی پرداختهاند و به بررسی اثرات متغیرهای اقتصطادی در کنطار سطرمایه
اجتماعی و سرمایه انسانی توجه نکردهاند .مطالعات داخلی که به ارتباط سطرمایه اجتمطاعی و
محیط زیست پرداختهاند در سطح یک منطقه و یا نمونه آماری محدود (مانند یک شهر و یطا
یک سازمان) موضوع را مورد بررسی قرار دادهاند و این موضوع نهتنها در سطح کطل اسطتان-
های کشور انجام نشده است بلکه در سطح ملی نیز مورد مطالعه قرار نگرفته است .مطالعطات
پیشین که در سطح داخلی انجام پذیرفتهاند اغلب در سطح کالن از پراکسی جطرم و جنایطت
برای شاخص سرمایه اجتماعی استفاده نمودهاند که نمیتواند به تنهایی نشطاندهنطده سططح
سرمایه اجتماعی باشد .همچنین در مطالعات پیشین داخلی بطه اثطرات سطرمایه اجتمطاعی و
سرمایه انسانی بر آلودگی هوای ایران توجه نشده است .در مجموع میتوان اظهار داشطت کطه
وجه افتراق مطالعه حاضر با مطالعات قبلی این است که به بررسطی اثطرات سطرمایه انسطانی و
سرمایه اجتماعی بر آلودگی هوا در استانهای ایران پرداخته اسطت .همچنطین بطا اسطتفاده از
منطق فازی ،شاخص سرمایه اجتماعی در استانهای ایران ططی سطالهطای مختلطف بطرآورد
)Nasrollahi & Haddian (2018
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نموده است .وجه تشابه این مطالعه با مطالعات قبلی بررسی اثرات متغیرهایی همچطون؛ نطرخ
شهرنشینی ،درآود سرانه ،صنعتی شدن و شدت انرژی بر آلودگی هطوا در اسطتانهطای ایطران
میباشد.
بر این اساس جنبه نوآوری مطالعه حاضر به صورت زیر میباشد:
 -4استفاده از منطق فازی برای محاسبه و شاخصسطازی سطرمایه اجتمطاعی در اسطتانهطای
ایران .قابل ذکر اینکه در مطالعات قبلی در این حوزه از منطق فازی استفاده نشده است.
 -2ارزیابی اثرات سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر آلودگی هوا در استانهای ایران بطا در
نظر گرفتن سایر متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر آلودگی هوا

 -3مدل تحقیق
در این مطالعه بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربطی فالحطی و حکمتطی فریطد (،)4932
پاودل و شوفر ( ،)2223لین و همکاران ( )2223و ماربو و گرن )2245( ،با تعدیالتی از مدل
رگرسیونی ( )4استفاده شده است:
𝑡𝑖𝐶𝑆𝐿 𝐿𝐶𝑂2𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝐶𝑂2𝑖𝑡−1 + 𝛽2 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3 (𝐿𝐺𝐷𝑃)2𝑖𝑡 + 𝛽4
()4
𝑡𝑖𝐷𝑁𝐼𝐿 + 𝛽5 𝐿𝐻𝐶𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐿𝑈𝑅𝐵𝑖𝑡 + 𝛽7 𝐿𝐸𝐼𝑖𝑡 + 𝛽8
𝑡𝑖𝜀 +

در معادله باال L ،در ابتدای متغیرها به معنی لگاریتم طبیعی میباشد و در این مدل انطدیس
 iو  tبه ترتیب نشاندهنده استان و دوره زمانی میباشد .شرح تفصطیلی متغیرهطا در جطدول
زیر آمده است:
جدول ( :)2شرح متغیرها ،واحد دادهها و منبع دادهها
نماد

متغیر

شرح متغیر

واحد

CO2

میزان
آلودگی هوا

میزان انتشار سرانه
دیاکسید کربن

تن به ازای
هر نفر

GDP

درآمد سرانه

درآمد سرانه به قیمت
ثابت سال 4919

میلیارد
ریال

مرجع جمعآوری داده
ترازنامه انرژی سال-
های مختلف و ترازنامه
هیدروکربوری کشور و
محاسبات محقق
مرکز آمار ایران -داده-
ها و طالعات آماری-
حسابهای منطقهای و
محاسبات محقق
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میلیارد
ریال

(GDP) 2

مجذور درآمد
سرانه

مجذور درآمد سرانه به
قیمت ثابت سال 4919

SC

شاخص
سرمایه
اجتماعی

برآورد با منطق فازی

بدون واحد

HC

سرمایه
انسانی

نسبت تعداد دانش-
آموختگان دانشگاهی به
جمعیت

درصد

URB

نرخ
شهرنشینی

نسبت جمعیت شهری
به جمعیت کل

درصد

EI

شدت انرژی

میزان انرژی مصرفشده
برای ایجاد یک واحد
تولید ناخالص داخلی

کیلوگرم
نفت خام

IND

سطح صنعتی
شدن

نسبت ارزشافزوده
بخش صنعت تقسیم به
تولید ناخالص داخلی

درصد

𝐭𝐢𝛆

جزء اخالل

-

-

مرکز آمار ایران -داده-
ها و طالعات آماری-
حسابهای منطقهای و
محاسبات محقق
مرکز آمار ایران-
سالنامههای آماری هر
استان طی سالهای
مختلف و محاسبات
محقق
مرکز آمار ایران-
سالنامههای آماری هر
استان طی سالهای
مختلف و محاسبات
محقق
مرکز آمار ایران -داده-
ها و طالعات آماری-
حسابهای منطقهای و
محاسبات محقق
ترازنامه انرژی سال-
های مختلف و
محاسبات محقق
مرکز آمار ایران -داده-
ها و طالعات آماری-
حسابهای منطقهای و
محاسبات محقق
-

منبع :محاسبات تحقیق

با توجه به عدم انتشار رسمی آمطار میطزان انتشطار دیاکسطیدکربن در سططح اسطتانها ،لطذا
براساس اطالعات منتشر شده در خصوص میزان اسطتفاده از سطوخت و فطرآوردههطای نفتطی
استانها در ترازنامه انرژی و ترازنامه هیدروکربوری کشور و با استفاده از استاندارد اعالم شده
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توسط هیات بین دولتی تغییطرات آب و هطوایی ( 4)IPCCمیطزان انتشطار دی اکسطید کطربن
استانهای ایران محاسبه شده است .بدین منظور از معادله زیر استفاده میشود:
()2
𝑀 × 𝑗𝑂𝐶𝐹 × 𝑗𝐶𝐶 × 𝑗𝑉𝐶𝑁 × 𝑡𝑡𝑖𝐶𝐹 ∑ = 𝑡𝑖𝐶𝑂2
𝑗

که در این معادله:
 :CO2itمیزان انتشار دی اکسید کربن در استان  iو سال t
 : FC ijtمیزان مصرف سوخت  jدر استان  iو سال t

 : NCVJارزش حرارتی خالص سوخت  jدر هر تن
 : CC jموجودی کربن سوخت  jدر هر پتاژول انرژی
 : FCO jدرصد احتراق کربن در سوخت j

 :Mنسبت جرم مولوکولی  CO2به کربن که برابر ( )11/42میباشد.
بعد از محاسبات انجام شده ،میزان انتشار دی اکسید کربن بر حسب گرم در لیتر و گیگطاگرم
در هر پتاژول انرژی به تفکیک انواع سخوت به شرح جدول زیر ارائه میگردد:
جدول ( :)3ضرایب انتشار گاز  CO2بر حسب مقدار سوخت مصرفی و ارزش حرارتی
)CO2 (Gg/PJ
)CO2 (gr/Liter
نوع سوخت
2
55/122
4133/3
گاز طبیعی
92/199
4129/9
گاز مایع
91/923
2213/1
بنزین
32/315
2559/9
نفت سفید
39/929
2911/3
گازوییل (نفت گاز)
39/539
9224/9
نفت کوره
منبعIPCC :

Intergovernmental Panel on Climate Change
 2ضریب انتشار گاز طبیعی بر حسب گرم بر متر مکعب میباشد.
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با ضرب نمودن مقادیر جدول فوق در میزان مصرف مطواد سطوختی مختلطف در هطر اسطتان،
میزان انتشار دی اکسید کربن به تفکیک مناطق مختلف محاسبه شده است.
درباره روشهای اندازهگیری سرمایه اجتماعی مطالعات مختلفی انجام شده اسطت .امطا هنطوز
یک روش عمومی برای اندازهگیری آن معرفی نشده است .ایطن مسطاله بطه ادبیطات و تحلیطل
سرمایه اجتماعی برمیگردد .همانطور که در ادبیات اقتصطادی آمطده اسطت؛ متغیطر سطرمایه
اجتماعی یک متغیر پنهان بوده و تحت تأثیر عوامل مختلف است .پراکسیهای مختلفی برای
شاخص سرمایه اجتماعی وجود دارد .با توجه به اینکه مطالعه حاضطر در سططح اسطتانهطای
ایران انجام شده است و از آنجاکه در سطح منطقهای و استانی به طور منسجم تمطامی آمطار
و اطالعات جمعآوری و منتشر نمیگردد .پس محدودیت اصلی تحقیق حاضر برای محاسطبه
سرمایه اجتماعی عدم دسترسی به آمار و اطالعاتی است که بتوان تمطام جنبطههطای سطرمایه
اجتماعی را در محاسبات وارد نمود.
بنابراین با در نظر گرفتن محدودیت موجود بودن آمار در سطح استانهای ایران از پراکسی-
ها و متغیرهای همراه کننده زیر استفاده شده است:
 جرم :در این مقاله همچون مطالعات پیشین مانند (متفکر آزاد و همکاران)4935 ،4
محاسبه گردیده است .بدین صورت که جهت محاسبه از معکوس و کاهش شاخص-
های کالنی مانند :قتل عمدو اختالس ،سرقت ،چک بیمحل ،ضطرب وجطرح ،تهدیطد،
اجبار و اکراه ،تظاهر به چاقوکشی و اقدام به خودکشی استفاده شده است.
 آگاهی عمومی( :تعداد کتابهای به امانت گرفته شده نسبت به جمعیت).
 مشارکت جمعی (تعداد اعضای مراکز تفریحی و فرهنگی نسبت به جمعیت)2.
بر اساس مطالعات؛ سعادت )4915( 9و متفکر آزاد و همکاران ( )4935و با توجه بطه موجطود
بودن این دادهها برای استانهای ایران ،متغیرهای ذکر شده فوق از مهمترین عوامل مؤثر بطر
1

)Motafakker Azad et al. (2016
 2آگاهی عمومی و مشارکت جمعی در مطالعه سعادت ( )4915برای محاسبه سرمایه اجتماعی استفاده شدهاند.
3
)Saadat (2006
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شکلگیری و متغیرهای اصلی همراه کننده متغیر سرمایه اجتماعی میباشطند .الزم بطه ذکطر
است که منبع جمع آوری آمار و اطالعات مربوط به متغیرهای تعیینکننده سرمایه اجتماعی
(جرائم -تعداد کتابهای به امانت گرفته شده -تعطداد اعضطای مراکطز تفریحطی و فرهنگطی)،
مرکز آمار ایران -سالنامههای آماری هر استان طی سالهای مختلف بوده است .لذا مطیتطوان
برای سرمایه اجتماعی با استفاده از منطق فازی یک شاخص جامع برای هطر اسطتان سطاخت
که تحت تأثیر متغیرهای؛ فوقالذکر باشد .بهعبارتدیگر در این تحقیطق یطک شطاخص بطرای
سرمایه اجتماعی در هر استان طی سالهای مختلف با استفاده از منطق فطازی بطرآورد مطی-
شود .روش منطق فازی در هر زمینهای که در اندازهگیری متغیر مطورد بررسطی ابهطام (عطدم
تعین) وجود داشته باشد و یا دسترسی به اطالعات آن متغیر امکانپذیر نباشد ،کطاربرد دارد.
برای مثال در خصوص کاربرد روش منطق فازی میتوان به مطواردی همچطون انطدازه قاچطاق
کاال و اقتصاد سایه ،حجم پول کثیف ،اقتصاد رفاه و  ...اشاره کرد .همانگونه که پیشتطر نیطز
ذکر گردید سرمایه اجتماعی با نوعی گستردگی و عدم تحدیطد مواجطه اسطت .بطدین ترتیطب
روش منطق فازی میتواند در خصوص برآورد شاخص سرمایه اجتماعی نیز به کار برده شود.
بعد از مشخص شدن متغیرهای تعیینکننده سرمایه اجتماعی سیستم استنتاج فطازی ()FIS
برای محاسبه این شاخص بهصورت زیر است:

نمودار ( :)1سیستم استنتاج فازی ( )FISبرای شاخص سرمایه اجتماعی
منبع :یافتههای تحقیق
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با استفاده از سیستم استنتاج فازی ممدانی 4و با توجه به متغیرهای همراهکننطده ذکطر شطده
در نمودار ( ،)4شاخص سرمایه اجتماعی را محاسبه شده است.
جامعهی آماری مورد مطالعه استانهای ایران بوده که شامل  21استان میباشد .الزم به ذکر
است با توجه به تقسیمات جدید کشوری طی سالهای اخیر دادههای اسطتانهطای خراسطان
شمالی و جنوبی با استان خراسان رضوی ادغام گردید و با عنوان استان خراسطان در تحقیطق
آورده شده است .همچنین آمار استان البرز با استان تهران ادغام شده است .از حداکثر داده-
های موجود طی دوره زمانی  4933-4931برای برآورد مدل اسطتفاده شطده اسطت .از جملطه
روشهای اقتصادسنجی مناسب برای حل یا کاهش مشکل درون زا بودن متغیرهای تحقیطق،
تخمین مدل با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته ( )GMMدادههای تابلویی پویا است .بطه-
کار بردن روش  GMMپنل دیتای پویا مزیتهای همانند لحاظ نمطودن ناهمسطانی فطردی و
اطالعات بیشتر ،حذف تورشهای موجود در رگرسطیونهطای مقطعطی اسطت کطه نتیجطه آن
تخمینهای دقیقتر ،با کارایی باالتر و هم خطی کمتر در  GMMخواهطد بطود .روش GMM
پنل دیتای پویا هنگامی به کار میرود که تعداد متغیرهای برش مقطعی ) (Nبیشتر از تعطداد
زمان و سالها ) (Tباشد ) (N>Tکه در بحث مقاله نیز اینگونه است یعنطی تعطداد اسطتانهطا
بیشتر از تعداد زمان است (باند 2222 ،2و بالتاجی .)2221 ،9همچنطین از آنجطا کطه آلطودگی
هوا تحت تاثیر مقادیر گذشته خود قرار میگیرد لذا بایستی وقفه متغیر آلودگی هوا در مطدل
آورده شود که این سبب پویا شدن مدل میگردد .بنابراین شرایط گشتاورهای تعمیمیافتطه را
برقرار میسازد .بر این اساس برای برآورد مدل تحقیق از روش اقتصاد سطنجی  GMMبهطره
گرفته شده است .ویژگی مهم برآوردگر این روش این است کطه نیطازی بطه آگطاهی دقیطق از
توزیع جمالت اخالل ندارد .فرض اصلی این روش بر این اصل بنا نهاده شده که جمله اخالل،

 4به دلیل طوالنی شدن بحث از ارائه روششناسی کامل روش منطق فازی خودداری شده است .برای مطالعه بیشتر این
روش به مقاله کازرونی و همکاران ( )4935مراجعه گردد.
2
Bond
3
Baltagi
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با متغیرهای ابزاری نا همبستهاند .روش گشتاورهای تعمیمیافتطه ،بطا انتخطاب متغیطر ابطزاری
صحیح ،با اعمال یک ماتریس وزنی میتواند برای شرایط ناهمسطانی و خطودهمبسطتگیهطای
ناشناخته نیز برآوردگر سازگاری بسازد.
به طور کلی روش  GMMنسبت به روشهای دیگر دارای مزایایی به شکل زیر است:
 -4حل مشکل درون زا بودن متغیرها :مزیت اصلی تخمین  GMMپویا آن اسطت کطه تمطام
متغیرهای رگرسیون که همبستگی با جزء اخالل ندارد (از جملطه متغیرهطای بطا وقفطه و
متغیرهای تفاضلی) میتوانند به طور بالقوه متغیر ابزاری باشند (گرین.)2221 ،4
 -2حذف متغیرهای ثابت در طی زمان :کاربرد این روش باعطث حطذف بسطیاری از متغیرهطا
همانند فرهنگ ،قومیت ،مذهب ،اقلیم میشود که در طی زمان ثابت بوده و عوامطل قطوی
تأثیرگذاری بر آلودگی هستند و میتوانند با تولد سرانه همبسته باشطند .ایطن متغیرهطای
محذوف ،باعث ایجاد تورش در تخمین مدل میشوند .این شیوه این امکان را میدهد کطه
تأثیر این عوامل با تفاضل گرفتن از آمارها حذف شوند (بالتاجی.)2221 ،
 -9افزایش بعد زمانی متغیرها :هرچند ممکطن اسطت تخمطین بطرش مقطعطی بتوانطد رابططه
بلندمدت بین متغیرها را به دست آورد اما این نوع تخمینها ،مزیتهای سریهای زمانی
آمارها را ندارند که کارآمدی برآوردها را افزایش دهد .استفاده از بعد زمطانی سطری آمطار،
این امکان را میدهد که تأثیر تمام عوامل مشاهده نشده ثابت زمانی که تفاوتهطای بطین
استانی آلودگی هوا را نشان میدهند در برآورد مالحظه شوند (هسایو.)2229 ،2

 -4یافتههای تحقیق
ابتدا برای هر یک از متغیرهای ورودی عبارات زبانی خیلی کطم ( ،)VLکطم ( ،)Lنرمطال (،)N
زیاد ( )Hو خیلی زیاد ( )VHو همچنین عبارات زبطانی خیلطی کوچطک ( ،)VSکوچطک (،)S
متوسط ( ،)Mبزرگ ( )Bو خیلی بزرگ ( )VBبرای توصیف سرمایه اجتماعی در نظطر گفتطه
شده است .برای ایجاد یک مقدار پایه از میانگین متحرک بطرای هطر متغیطر ورودی اسطتفاده
Greene
Hsiao

1
2
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میکنیم .برای اینکه چرخههای احتمالی در دادهها به حساب آورده شود ،از دادهها میطانگین
متحرک  9ساله گرفته شده است .مقدار میانگین ،مقدار نرمال از اجزای مجموعه متغیرهطا را
نشان میدهد .سپس برای تعیین نقاط شکست دادهها یک یا دو انحراف معیار حول و حطوش
مقدار نرمال در هر دوره حاصل میشود.
جدول ( :)4توابع عضویت
خیلی زیاد

زیاد

نرمال

کم

VH
+2SD

H
+SD

N
Mean

L
-SD

خیلی کم
VL
-2SD

منبع :نتایج تحقیق

بعد از تعیین نقاط شکست دادهها بسته به نظر طراح سیستم میتوان توابع مختلفطی از نظطر
شکل و یا درجه پیچیدگی برای هر متغیر انتخاب کرد .با توجه به اینکه توابع عضویت مثلثی
و ذوزنقه ای از سادگی و دقت باالیی برخوردار هستند .در ایطن مطالعطه از ایطن دو نطوع تطابع
عضویت استفاده شده است.
نتایج حاصل از برآورد شاخص سرمایه اجتماعی استانها به صورت میانگین شطاخص پایطانی
تمام استانها طی سالهای مختلف در نمودار( )2ارائه گردیده است.

نمودار ( :)2میانگین شاخص برآوردی سرمایه اجتماعی در استانها ()1333-1334
منبع :نتایج تحقیق

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال ششم /شماره  /4بهار 4931

445

با توجه به نمودار ( )2مشخص گردید که شطاخص سطرمایه اجتمطاعی در اسطتانهطای ایطران
اختالف چشمگیری دارد به طوریکه میانگین شاخص سرمایه اجتمطاعی در ططی سطالهطای
مورد بررسی تحقیق برای استان یزد بیشترین و بطرای اسطتان خوزسطتان کمتطرین مقطدار را
نشان میدهد .در استان یزد به دلیل اینکه نسبت جرم به جمعیطت پطایین بطوده و همچنطین
آگاهی عمومی و مشارکت جمعی سرانه مقدار باالیی را به نسبت سایر اسطتانهطا داشطتهانطد،
شاخص سرمایه اجتماعی در سطح باالیی قرار گرفته است .در مطورد اسطتانهطای خوزسطتان،
فارس ،مازندران ،تهران قابل ذکر است که در این استانها نسطبت جطرم بطه جمعیطت مقطدار
باالیی را داشته است که در فرآیند محاسبه شاخص سرمایه اجتمطاعی بطا اسطتفاده از منططق
فازی موجب پایین آمدن این شاخص گردیطده اسطت .اسطتانهطای آذربایجطان شطرقی ،یطزد،
مرکزی ،سمنان و اصفهان به نسبت بقیه استانهای کشور به ترتیب کمترین ارتکاب جطرم را
نسبت به جمعیت داشتهاند که این موجب باال رفتن شاخص سرمایه اجتماعی گردیده است.
نمودار ( )9میزان متوسط انتشار دی اکسید کربن در طی سالهای  4933-4931بطرای هطر
استان را نشان میدهد:

نمودار ( :)3میزان متوسط انتشار دی اکسید کربن در استانهای مختلف طی دوره زمانی
(بر حسب میلیون تن) 1333-1334
منبع :نتایج تحقیق
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نمودار ( )9نشان میدهد که انتشار دیاکسید کربن در استانهای مختلطف اخطتالف معنطی-
داری دارد .با توجه به وجود صنایع و کارخانطههطای مصطرفکننطده سطوختهطای فسطیلی در
شهرهایی مانند تهران ،اصفهان ،خراسان و خوزستان طبیعتا میزان انتشار کطربن دی اکسطید
باال بوده است و در استانهایی که کمتر صنعتی شدهاند میزان انتشار آلودگی هوا کمتر بطوده
است.
نتایج برآورد مدل در جدول ( )5به برآورد شده است:
جدول ( :)5نتایج برآورد مدل با متغیر وابسته آلودگی هوا
متغیر توضیحی

ضریب

آماره t

سطح احتمال

)LCO2(-1

2/499314

94/23392

2/2222

LSC

-2/294152

-9/243132

2/2222

LHC

-2/232994

-9/529223

2/2221

LIND

2/219912

2/924993

2/2233

LEI

2/291551

5/954943

2/2222

LURB

2/435313

9/992113

2/2229

LGDP2

-2/494539

-4/535114

2/4453

LGDP

2/441391

2/254555

2/2123

C

9/911123

2/253544

2/2122

آزمونهای آماری
سطح احتمال

آماره

آزمون

2/919

25/299

سارگان

2/222

-1/221

آرالنوباند )AR(1

2/141

-2/291

آرالنوباند )AR(2

منبع :نتایج تحقیق

ضرایب برآوردی در مدل ،کشش آلودگی هوا نسبت به هریک از متغیرها را نشان مطیدهنطد.
نتایج جدول ( )5نشان میدهد که بهجز متغیر مجذور درآمد سرانه حقیقی تمطامی متغیرهطا
از لحاظ آماری اثر معنیداری بر آلودگی هوا دارنطد .آلطودگی هطوا دوره قبطل تطاثیر مثبطت و
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معنیدار بر آلودگی هوا در استانهای ایران داشته است به طوری که بطا افطزایش  4درصطدی
انتشار دی اکسید کربن دوره  t-1با فرض ثابت بودن سایر عوامطل ،میطزان انتشطار کطربن دی
اکسید به طور متوسط  2/493درصد افزایش مییابد .همانطور که از تئوریهطای اقتصطادی و
مطالعات تجربی استنباط شد که رشد اقتصادی و شدت مصرف انرژی تاثیر مثبت بر آلودگی
هوا دارند .به طوری که در مطالعه حاضر نیز ضریب متغیرهای رشد اقتصادی و شدت مصرف
انرژی به ترتیب برابر  2/445و  2/293ارزیابی گردیده است .اصل تعادل مواد نشان می دهطد
که مواد اولیه و انرژی ،متناسب با فعالیتهای اقتصادی مصرف میشوند و لذا رشد اقتصطادی
به طور اجتناب ناپذیری سبب ظهور آسیبهای محیطزیستی مطیگطردد .سطرمایه اجتمطاعی
تاثیر منفی و معنیداری بر آلودگی هوا داشته است.
کشش آلودگی هوا نسبت سرمایه اجتماعی برابر  -2/294میباشد .سطرمایه اجتمطاعی تعبیطه
شده در روابط بین جامعه و به تبع آن مشارکت در جهت حفاظطت از سطرمایههطای طبیعطی،
امکان دستیابی همزمان به رشد اقتصادی و مقابله با آلودگی هطوا را فطراهم مطیسطازد .بطرای
تسهیل در یک کنش معین اجتماعی مانند رفتار مسئوالنه نسبت به محیط زیست ،گسطترش
روابط اشخاص ،گروهها و نهادهای اجتماعی میتوانطد کارسطاز باشطد .یکطی از پراکسطیهطای
همراهکننده در برآورد شاخص سرمایه اجتماعی در این تحقیق شطاخص ارتکطاب جطرم بطوده
است که نشطاندهنطده مولفطه هنجارهطای اجتمطاعی (یکطی از عناصطر شطکلگیطری سطرمایه
اجتماعی) می باشد و با توجه به تاثیر منفی سرمایه اجتماعی بر آلودگی هوا ،میتطوان اظهطار
داشت که با افزایش هنجارهای اجتماعی ،رفتار مسئوالنه نسبت به محیطزیست بهبطود پیطدا
میکند .هنجارهای اجتماعی با شکل دادن یک تصور اخالق مدارانطه از رفتارهطای مسطئوالنه
محیط زیستی ،میتواند یک راهحطل بطرای کطاهش تخریطب محطیط زیسطت باشطد .بطهویطژه
هنجارهای اجتماعی برای انتقال یک مفهوم کلی رفتار مسئوالنه محیط زیسطتی بطرای ایجطاد
شرایط مناسب زندگی در طبیعت ،با طبیعت و برای طبیعت کارآمد است.
سرمایه انسانی تاثیر منفی و معنیداری بر آلطودگی هطوا دارد .بطهططوری کطه کشطش انتشطار
آلودگی هوا نسبت به سرمایه انسانی برابر  -2/23میباشد .یعنطی بطا افطزایش یطک درصطدی
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شاخص سرمایه انسانی با فرض ثابت بودن سایر عوامل آنگاه از آلودگی هوا به ططور متوسطط
 2/23درصد کاسته میشود .میزان آگطاهی شطهروندان و التطزام آنهطا بطه رعایطت مالحظطات
محیطزیستی می تواند به عنوان یک ابزار کنترلی در حوزه انتشطار آلطودگی بطه حسطاب آیطد.
اصوالً درجوامعی که مردم از سطح تحصیالت باالتری برخوردار می باشند و نگرانی بیشطتری
نسبت به خطرهای محیطزیست و عواقب آن دارند ،آلودگی کمتر است.
صنعتی شدن و افزایش سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبطت
و معنیداری بر آلودگی هوای استانهای ایران داشته است .صنعتیشدن فرآیندی اسطت کطه
به طرق مختلفی از جمله تغییرات تکنولوژیطک رخ مطیدهطد و اسطتفاده از تکنولطوژی تولیطد
پیشرفته از طریق ایجاد کارایی در تولید موجب بهکارگیری کمتر نهادهها از جمله انرژی برای
تولید یک واحد محصول شده و کارایی انرژی را افزایش میدهد .اما به نظر میرسطد سطاختار
بخش صنعت کشور به گونهای است .که از تکنولوژی قدیمی استفاده میکند که عمدتاً مصرف
انرژی باالیی دارد (آرمن و تقی زاده .)4932 ،4چطرا کطه اسطتفاده از تکنولطوژی پیشطرفته بطه
مخارج تحقیق و توسعه بیش تری نیاز دارد و ممکن است سهم اندک این مخطارج ،منجطر بطه
ایجاد تکنولوژی های انرژی اندوز نشود .این نتیجه بیانگر این است که با افزایش تعداد بنگاه-
های صنع تی و روند رو به رشد شهرنشینی در ایران طی دوره مورد بررسطی تحقیطق ،میطزان
آلودگی هوا افزایش یافته است .شهرنشینی تاثیر مثبت و معنیداری بر آلطودگی هطوا داشطته
است .تمرکز کارخانهها و شرکتهای تولیدی در مراکز شهری ،باعطث مطیشطود کطه جمعیطت
روستایی با هدف یافتن شغل ،کسب درآمدهای باالتر و استفاده از امکانات عمومی گسترده ،به
سمت مناطق شهری حرکت کنند .پدیده شهرنشینی نیز الگوی مصرف انرژی را تحطت تطأثیر
قرار داده و استفاده بیرویه از آن را موجب میشود .دلیل اصلی افزایش مصرف انرژی در پطی
بروز پدیده شهرنشینی میتواند تحت تاثیر عطواملی همچطون؛ تغییطر الگطوی مصطرف مطردم،
افزایش تقاضای کاالها و خدمات و درنتیجه افزایش مقیاس تولید افزایش بخش حمطل ونقطل
اعم از مسافری و باری باشد .مجذور درآمد سرانه تاثیر معنیداری بر آلودگی هوا نداشته است
)Arman & Taghizadeh (2013
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لذا این نتیچه بیانگر عدم برقراری فرضیه زیست محیطی کوزنتس در استانهای ایطران ططی
دوره مورد بررسی تحقیق میباشد.
با توجه به آزمونهای پس از تخمین مدل میتوان اظهار داشت که مدل از نظر آماری
درست برازش گردیده است زیرا آزمونهای خود همبستگی و معتبر بودن متغیرهای ابزاری
نشاندهنده معتبر بودن متغیرهای ابزاری و عدم وجود خود همبستگی مرتبه دوم میباشند.
فرض صفر آزمون سارگان بر معتبر بودن ابزارها داللت دارد .فرضیه صفر آزمون سارگان را
نمیتوان رد کرد و ازاینرو می توان گفت که متغیّرهای ابزاری استفاده شده در مدل برآوردی
معتبر هستند .با توجه به اینکه سطح احتمال متناظر با آماره خودهمبستگی مرتبه اول از
 2/25کمتر بوده لذا میتوان اظهار داشت که فرضیه صفر آزمون خودهمبستگی آرالنو باند
مبنی بر عدم وجود خود همبستگی مرتبه اول رد میگردد پس مرتبه خودهمبستگی
جمالت اختالل تفاضل گیری شده از مرتبه اول بوده و لذا روش آرالنو و باند روش مناسبی
برای تخمین مدل و حذف اثرات ثابت میباشد .اما نتایج برای آزمون همبستگی سریالی
مرتبه دوم نشان میدهد که در مرتبه دوم همبستگی سریالی وجود ندارد زیرا سطح احتمال
متناظر با آماره آرالنوباند مرتبه دوم از  2/25بزرگتر بوده و فرضیه صفر آزمون مبنی بر عدم
وجود خود همبستگی مرتبه دوم رد نمیگردد .به عبارتی در مدل برآوردی خود همبستگی
از درجه دو وجود ندارد .پس در مجموع استدالل میشود که مرتبه خودهمبستگی جمالت
اختالل از مرتبه اول میباشد.

 -5نتیجهگیری و توصیههای سیاستی
امروزه معضالت زیست محیطی به ویژه مسائل مربوط به آلودگی هوا یکی از معضالت اصطلی
کططالن شططهرهای جهططان اسططت .تحقططق فرضططیه زیسططتمحیطی کططوزنتس در کشططورهای
درحالتوسعه نیازمند زیرساختهای نهادی و سیاستهای مناسب دولتها میباشطد  .ارتقطاء
سطح آگاهیهای آحاد مردم در مطورد آثطار و تبعطات آلطودگی هطوا و تخریطب محیطزیسطت،
موجب شکلگیری باورهای اجتماعی و همچنین تشکلها و نهادهای اجتماعی شده که مطی-
تواند به بهبود کیفیت محیطزیست و همراهی آحاد مردم با سیاستهای محیطزیستی دولت
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کمک کند .در این مقاله با استفاده از روش  GMMبه بررسی تأثیر سرمایه انسانی و سطرمایه
اجتماعی بر آلودگی هوا در استانهای ایران ططی دوره زمطانی  4933-4931پرداختطه شطده
است .محققان برای واردکردن سرمایه اجتماعی در بحثهطای اقتصطادی و مطدلهطای اقتصطاد
سنجی شاخصهای مختلف را در نظر میگیرند .در این مطالعه با توجه به موجود بودن داده-
ها در سطح استانهای ایران با استفاده از  9مولفه مهم (آگاهی عمومی -مشطارکت جمعطی-
شاخص معکوس جرم) از تامین کنندههای سرمایه اجتماعی و با بهطرهگیطری از روش منططق
فازی شاخص سرمایه اجتماعی برآورد و محاسبه گردیده است .نتایج برآورد نشطان مطیدهطد
که شاخص سرمایه اجتماعی در استانهای مختلف ،متفاوت بوده و اختالف چشمگیری میان
آنها وجود داشته است .سرمایه اجتماعی تاثیر منفی و معنیداری بر آلودگی هوا داشته است.
به طوری که ضریب برآوردی سرمایه اجتماعی برابر  -2/29بوده و این ضریب منفطی نشطان-
دهنده وجود ارتباط معکوس بین سرمایه اجتماعی و آلودگی هوا در استانهطای ایطران مطی-
باشد .این نتیجه با مبانی نظری و مطالعات پیشین مانند؛ ماربو و گرن ( ،)2245کین و دیلطر
( )2245سازگار است .توسعه سرمایه اجتماعی بر عملکرد تشکلها غیردولتی زیست محیططی
تأثیرگذار است و از طریق سرمایه اجتماعی ،تشکلها میتواننطد عملکطرد سطازمانی را بهبطود
دهند .به همین جهت باید در جهت توسعه سرمایه اجتماعی در تشطکلهطا از جملطه تشطویق
اعضاء به مشارکت در فعالیتها تشکل ،ایجاد اعتماد بین آنان و همچنین سازمانهطا دولتطی و
دیگر تشکلها زیست محیطی در استان و ارتباطات اثطربخش ،تطدابیر اندیشطید .جهطت جلطب
اعتماد و مشارکتهای مردمی راهکارهایی نظیر استفاده از رسانهها جمعی به منظطور معرفطی
این نهادها به عموم و آگاهی دادن به مردم نسبت به وضعیت محیط زیست ،برگزاری همایش-
ها در مجامع عمومی ،استفاده کرد .با توجه به این که سططح آگطاهیهطا زیسطت محیططی در
جامعه پایین است ،نیاز به اندیشیدن تدابیر در جهت افزایش آگاهی افطراد جامعطه نسطبت بطه
مسائل زیست محیطی است و آموزش موجب افزایش سطح آگاهیهای عمومی افراد میشود.
مشارکت به عنوان یک اصل اساسی در تمام فعالیتها باید مورد توجه افراد قرار گیرد و بطرای
دستیابی به مشارکت ،باید به ایجاد بستر و انگیزه فعالیت در تشکلها پرداخت .باید تطدابیر در
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جهت جذب اعضا فعال ،ایجاد شرایط و محیط مناسب جهت فعالیت اعضا و ایجطاد انگیطزه در
اعضا اقدام کرد.
نتایج برآورد مدل تحقیق نشان داد که سرمایه انسانی تأثیر منفی و معنطیداری بطر آلطودگی
هوا داشته است .به طوری که ضریب برآوردی متغیر سرمایه انسانی برابر  -2/23بطوده و ایطن
ضریب منفی نشان میدهد که با افزایش سرمایه انسانی در استانهای ایطران از آلطودگی هطوا
کاسته می شود .این یافته تحقیق نیز با مبانی نظری و مطالعات تجربی پیشطین ماننطد؛ لطن و
منرو ( ،)2249ویو ( )2243و سالطین و غفاری صطومعه ( ،)4935هطمخطوانی دارد .تشطکیل
سرمایه انسانی فرآیند ارتقاء مهارت ،دانش و بازدهی افراد بطرای قدرتمنطد کطردن فعالیطتهطا
جهت رسیدن به اهداف مشخص است .ارتقا نیروی انسانی باعث افزایش بهطرهوری و بطازدهی
بنگاههای اقتصادی با استفاده از ارتقاء مهارتهای کارکنان آن میشود .علوم و تکنولوژیهای
سازگار با محیطزیست عمدتاً جدیدند و با سرعت بسیار باالیی در حال رشد و ارتقاء میباشند.
یک بنگاه اقتصادی با مسئولیتهای برنامهریزی ،مطدیریتی و نظطارتی بایطد بطه شطکل کطامالً
تخصصی پروژههای اجرایی را به انجام برساند .همچنین سطایر نتطایج تحقیطق نشطان داد کطه
شهرنشینی ،شدت انرژی ،صنعتی شدن ،رشد اقتصادی تاثیر مثبت و معنطیداری بطر انتشطار
آلودگی هوا داشتهاند .این نتایج تحقیق با مبانی تئوریک و مطالعات پیشین مانند؛ نصطراللهی
و هادیان ( )4933هم راستا میباشد .اما متغیر مجطذور درآمطد سطرانه تطاثیر معنطیداری بطر
آلودگی هوا نداشته است .در رابطه با عدم اثرگذاری مجذور درآمد سرانه بطر آلطودگی هطوا در
استانهای ایران میتوان اظهار داشت که این نتیجه بیانگر این است کطه در ططی دوره مطورد
بررسی تحقیق در استانهای ایران فرضیه محیط زیستی کوزنتس ( )EKCبرقرار نمیباشد.
با توجه به یافتههای مقاله پیشنهادات زیر ارئه میگردد:
از آنجا که یکی از مولفههای محاسبه سرمایه اجتماعی در این مقاله ،شاخص معکوس جطرائم
مختلف بود و با توجه اثرگذاری منفی سرمایه اجتماعی بر آلودگی هوای اسطتانهطای ایطران،
پیشنهاد میگردد که دولت اقداماتی را در جهت کاهش وقوع هر یک از جرائم در نظر گرفتطه
شده در این تحقیق ،انجام دهد.
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در این مقاله آگاهی عمومی مولفه دیگری بود که برای محاسبه سرمایه اجتماعی استانهطای
ایران در نظر گرفته شد و از آنجا سرمایه اجتماعی بر آلودگی هوا تاثیر منفی داشطت بطر ایطن
اساس پیشنهاد میگردد که؛ دولت ،رسانهها و گروههای مرجطع در جامعطه در جهطت تقویطت
مشارکت اجتماعی برنامهریزی و اهتمام ورزند.
مشارکت جمعی متغیر دیگری بود که در این تحقیق برای محاسبه سرمایه اجتماعی اسطتان-
های ایران در نظر گرفته شد و بر اساس نتایج تحقیق که مبین وجود رابطه منفی بطین ارتقطا
سرمایه اجتماعی و آلودگی هوا بود ،میتوان پیشنهادات زیر را ارئه نمود:
الف) اهتمام به افزایش تشکلهای محیط زیستی مردم نهاد و گسترش عضویت فعال افراد در
انجمنها و گروههای مردم نهاد محیط زیستی و عملیاتی کردن برنامههای این گروهها.
ب) میتوان از نقش و تأثیر مهمی که نهادهای اصلی و مؤثر اجتماعی مانند دولطت ،خطانواده و
مذهب در کنترل و تغییطر کطنشهطای انسطانی و اجتمطاعی دارنطد ،مطدد گرفطت و رفتارهطای
زیستمحیطی مسئوالنه مردم را جهت داد تا با افزایش مسئولیت و تعهد نسطبت بطه اجتمطاع،
همواره در نظر و عمل حامی و حافظ منافع محیط زیست باشند.
ج) در سطح کالن ،دولت میتواند با مشارکت دادن عملی هر چطه بیشطتر مطردم در تصطمیم-
گیریها ،تقویت و تشویق نهادهای مردمی ،وضع قوانین و مجازاتهای سنگین بطرای عوامطل
نابود کننده سرمایه اجتماعی در جامعه مبارزه جدی با فساد و به خصوص در نهادهای دولتطی
سرمایه اجتماعی را افزایش دهد.
د) دولت باید با سازوکارهای دقیقی بتواند گسست بین خواستهطای بحطق مطردم و خطدمات
دولتی را کاهش دهد .هر چه دولت از انجطام مسطئولیتهطای خطود در قبطال مطردم و تطأمین
نیازمندیهای آنان ناتوانتر باشد ،اتالف سرمایه اجتماعی بیشتر خواهد بود.
با توجه به تاثیر منفی سرمایه انسانی بر آلودگی هوا پیشنهادات زیر در جهت کاهش آلودگی
هوا ارائه میگردد:
الف) درصنایع تولیدی و انرژیبر کشور از متخصصین دارای تحصیالت عطالی در زمینطههطای
کاری مختلف استفاده شود.
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ب) افزایش مراکز مهارت آموزی و بهبود کیفیت این آموزشها و برگزاری دورههای آموزشطی
عملی بیشتر در کشور میتواند موجب بهبود وضعیت سرمایه انسانی گردد.
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( .)4935محاسبه هزینه اجتمطاعی انتشطار دیاکسطیدکربن بطه تفکیطک اسطتانهای مختلطف در
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آلودگی محیط زیست در ایران .سیاستهای راهبردی و کالن.22-12 ،)22(5 ،
سعادت ،رحمان ( .)4915تخمین سطح و توزیع سطرمایه اجتمطاعی اسطتانهطا .رفطاه اجتمطاعی،
.439-435 ،)29(9
سعیدپور ،بهزاد ،الهیجانیان ،اکرم الملوک ،و شطریفی ،امطین ( .)4939نقطش مطدیریت دانطش در
توسعه پایدار محیط زیست (مطالعه موردی :سازمان حفاظت محیط زیست) .پایطداری ،توسطعه و
محیط زیست.33-19 ،)1(1 ،
سالطین ،پروانه ،و غفاری صومعه ،نیلوفر ( .)4935تأثیر سرمایه انسانی بر کیفیت محیط زیسطت.
انسان و محیطزیست.4-42 ،)2(41 ،
صادقی ،سید کمال ( .)4932بررسی رابطه انتشار گاز دی اکسید کطربن و آلطودگی آب در ایطران
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کربن در استانهای کشور (رهیافت دادههای تابلویی) .پژوهشطنامه اقتصطاد انطرژی ایطران،)2(9 ،
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 برآورد نرخ بهره در ایطران بطا اسطتفاده از.)4935(  زانا، و مظفری، پویان، علیرضا؛ کیانی،کازرونی
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.423-423 ،)43(5 ،کاربردی ایران
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