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چكيده
زمينه و هدف  :عوامل متعددی بر آلودگی هوا تاثیر دارند .در این بین متغیرهای غیراقتصادی از جمله سرمایه اجتمااعی نیا مایتوانناد
نقش مهمی بر کاهش آلودگی هوا داشته باشند .در این مطالعه سعی شده است می ان اثرگذاری عوامل مختلف بر می ان انتشار دی اکسید
کربن در استانهای ایران بررسی و مقایسه گردد.
روش بررسی  :در این مطالعه انتشار گاز دی اکسید کربن به عنوان شاخص آلودگی هوا در نظر گرفته می شود .در این راستا ،با استفاده از
روش دادههای پانل برای داده های سالهای  5831تا  5838در استانهای ایران ،به بررسی عوامل موثر بر انتشاار دیاکسایدکاربن مای-
پردازیم .با استفاده از چارچوب مدل دادههای پانل ،ابتدا از آزمونهای مرتبط برای تعیین استفاده از روش اثرات یا تصادفی بهرهگیری می-
شود .پس از تعیین دقیق روش مورد استفاده ،متغیرهای استاندارد شده در مدل وارد میشوند و بررسی در مورد می ان تاثیر آن بار انتشاار
دیاکسیدکربن انجام میگیرد .شایان ذکر است که متغیر سرمایه اجتماعی به صورت ترکیبی استخراج و به همراه متغیار جمعیات ،ارزش
اف وده ،نرخ اشتغال و بهرهوری نی در مدل مورد استفاده قرار میگیرد.
يافته ها :نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد متغیرهای جمعیت ،ارزش اف وده و نرخ اشتغال به ترتیب دارای بیشترین اثار مببات
(اف ایشی) بر انتشار دی اکسید کربن هستند .همچنین بهرهوری نیرویکار و سرمایه اجتماعی دارای بیشترین اثر منفی(کاهشی) بر انتشاار
دیاکسیدکربن در سطح استانهای کشور میباشند .سرمایه اجتماعی با ضریب ( )-2/230رابطه غیرمستقیم و معنیدار با آلودگی هوا دارد
که این یافته به نقش سرمایه اجتماعی به عنوان یک متغیر کاهنده آلودگی هوا در کشور اشاره دارد.
نتيجه گيری :می ان اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر می ان انتشار دیاکسیدکربن در استانهای ایران در مقایسه با سایر متغیرهای به کاار-
رفته در مدل کم تر است .لذا به منظور کاهش مشکل آلودگی هوا ،باالبردن آگاهی عمومی شهروندان در ارتباط با چگونگی حفا میایط-
زیست و همچنین به کارگیری تکنولوژی کاراتر توصیه شده است.
واژههای کليدی :سرمایه اجتماعی ،مییطزیست ،الگوی دادههای تابلویی ،دیاکسیدکربن ،استانهای ایران.

 -5دانشیار اقتصاد ،دانشکده اقتصاد ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
 -0دانشجوی دکترای اقتصاد ،دانشکده اقتصاد ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران(*.مسوول مکاتبات)

J. Sus. Dev. & Env., Vol 4, No.4, Winter 2018

Factors affecting air pollution in Iranian provinces with emphasis
on social capital
Majid Maddah 1
Abdolnezam Jafari 2*
njafari@semnan.ac.ir

Abstract
Background and Objective: Several factors influence air pollution. Non-economic variables such as
social capital can also play an important role in reducing air pollution. In this study, the effect of
various factors on carbon dioxide emissions in Iran's provinces has been investigated and compared.
Method: In this study carbon dioxide emissions are considered as an indicator of air pollution. In this
regard, using panel data for data from 2006 to 2015 in Iran's provinces, we study the factors affecting
carbon dioxide emissions. Using the panel data model framework, we first use the related tests to
determine the use of the effects or random method. After determining the exact method used,
standardized variables are entered into the model and an investigation is made about its effect on
carbon dioxide emissions. It is worth noting that the variable of social capital is combined in
combination with population variable, value added, employment rate and productivity in the model.
Results: The results of model estimation show that population variables, value added and employment
rate have the highest positive effect on carbon dioxide emission, respectively. Also, the productivity of
labor and social capital has the most negative (decreasing) effect on carbon dioxide emissions in the
provinces of the country. Social capital with coefficient (-0.082) has indirect and significant
relationship with air pollution, which finds the role of social capital as a reducing factor in air
pollution in the country.
Conclusion: The Effectiveness of social capital's impact on carbon dioxide emissions in Iranian
provinces is lower than other variables used in the model. Therefore, in order to reduce the air
pollution problem, it is recommended to raise public awareness about how to protect the environment
and to use more efficient technology.
Keywords: Social capital, environment, panel data model, carbon dioxide, Provinces of Iran.
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زمينه و هدف
آلودگی هوا در ایران به طور کلیی دارا نشای ا اانی ای نن اشی
حمل واقل  ،صشعت و  ). . .و نشا ا توپوگرافیی
خ ک است .براس س دادهه

نوجود در ب ای

ن اشی گیرد و
جای ای اس سی

و ی افزایش ارسش افزوده بخشهی

اقتصی د  ،نییزان ااتای ر

د اکنی کربن افزایش یی کی هش دانیته ب نی  .بشی بیه اظیر
طرف اران نشحشیی سینیت نحیطیی کیوساتس ،فرآیشی توسیعه

 ،4112-4102کاور ایران ب نیزان ااتا ر د اکنی کربن سرااه

ی فتگی در سطو ب ن ،تغییرات س خت ر در صش یع و استف ده اس

 7/7تن به اسا هر افر دارا رتبه  24در بین  451کاور جا ن

خ ن ت اطالع ت بر 8را در پی خواه دانت .بی ین صیورت کیه

اخیر

همراه ب افزایش توسعه ی فتگی ،آگ هیهی در خصیوم ننی ل

و باره گیر اس نش بع نوجیود جایت رفیع ایی س نیاروا ان و اس

سینت نحیطی افزایش ی فتیه و بی ین ترتییب قیوااین کی راتر و

بوده است .افزایش جمعیت و ای س کاور در طو س ه

اقتص د و نصرف اارژ به نشظیور

طرفی گنترش فع لیته

افزایش رف ه اقتص د  ،ب عث افزایش ااتای ر گ سهی

آنیشی ه اس

جمله د اکنی کربن ن ه است به طور که نیزان ااتا ر د -
 0835الی  0848س ناه بیه طیور نتوسی

اکنی کربن اس س

 2.2درص در ایران رن دانته است.

باتر جات حم یت اس نحی سینت وضع خواه نی  .در قی
بع

ب صرف نخ رج بیشتر در این حوسه و هماشین اسیتف ده

اس تکشولوژ به روستر ،نوجبی ت بابیود کیفییت نحیی سینیت
فراهم خواه گردی ن.)4
دو دی گ ه کلی در ارتب ط ب رابطه جمعیت نارااین و آلودگی

رن است که براس س نشحشی سینت-

نحی سینت نطر است .دی گ ه او اینکیه افیزایش جمعییت

نحیطی کوساتسن 0)EKCااتظ ر نیرود در نراحل اولیه رن و

ناراایییشی افییزایش آلییودگی را در پییی خواهی دانییت .اییون

توسعه ،نصرف اارژ افزایش ی ب و نیزان آلودگی بیشتر نود.

افزایش جمعیت ،استف ده بییشتیر اس اایرژ  ،حمیل و اقیل و

ایران ی

کاور در ح

عوانل نختلفی آلودگی نحی سینت را تحت تأثیر قرار نیدهش
که در این بین اقش نتغیره

سیرس خته را به داب

خواه دانت و هماشین صشعتی ن ن

سیرن یه اانی ای و اجتمی عی در

ایز خود نوجب افزایش آلودگی خواه ن  .دی گ ه دیگر این که

نط لع ت تجربی کمتر نورد توجه واقع ن ه است .در این نق لیه

فرهشگ ناراایشی بهواسطه نصیرف بایشیه اایرژ در نیاره

ب تأکی بر عوانل نؤثر بر آلودگی نحی سینت ،اقیش سیرن یه-

انبت به روست ه نوجب ک هش آلودگی خواهی نی  .بشی براین

اجتم عی در است نه به عشوان یکی اس عوانل نوثر بر بیر نییزان

رابطه نثبت یی نشفیی بیین رنی جمعییت نیار و آلیودگی

رگرسییون بی

نحی سینت نتصور استن .)8ت او رن اقتص د کایوره بی

آلودگی در است نه
الگو دادهه
س بقه دی گ هه

کایور در ای راوم نی

ت بلویی 4نورد بررسی و تحلیل قرار نیگیرد.
اظر در ارتب ط ب نش بع آلودهکشش ه نحیی -

وضعیت ح ضر قطع آث ر نخربی بر نحی سینت خواه گذانت
و اا یت ً ظرفیت تولی و رف ه عمونی را برا انله

بع

بیه

سینت به فرضیه نشحشی سینت نحیطی کوساتس ب س نییگیردد

طور ج

تا ی خواه کرد .نط لعه روای دهیههی

که توسی گروسیمن و کروگیرن )0440نطیر نی ن .)0بی ین

کاوره

پیارفته صشعتی اا ندهش ه تغییر رویکرد ننیوونن

صورت که بر اثر افزایش درآن سرااه ،در ابتی ا نییزان آلیودگی

اقتص د و نحی سینتی نیب ن  .به این صورت که به اانی ن و

افزایش نیی ب ان به ت ریج آلودگی هوا پس اس رسی ن به سطح

رفت ره

او به عشوان یکی اس عوانل نام و اثرگیذار بیر نحیی -

نعیشی اس درآن سرااه ،ک هش خواه ی فت .ب ین ترتیب ننییر

سینت توجه نینود .تأثیر سرن یه اجتم عی بر ک هش آلیودگی

نشحشی  Uنکل نعکیوس نیی-

است که نورد توجیه نحققی ن

تغییرات آلودگی به صورت ی

ب ن  .بش براین نیتوان ااتظ ر دانت که ب افزایش رن اقتص د

هوا ،اس جمله نوضوع ت ج ی

گذنیته

نحی سینت ایز قرارگرفته است .نحقق ن این حوسه نعتق ا که
سطو سرن یه اجتم عی ایز بر ترجیح ت سینتنحیطی افراد و

1-Environmental Kuznets Curve
2-Panel Data

3-Information - Intensive
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مداح و همكار

دولت تأثیر بهسزایی خواه دانت .ات یج ایین تحقیقی ت اای ن

برا دادهه

نیده که سطو ب ن سرن یه اجتم عی اس طریق فع لیتهی

سرن یهگذار خ رجی را بر کی هش نییزان ااتای ر د اکنیی

جمعی ،همک ر بین افراد را تنیایل امیوده و نوجیب نیرکت

کربن تأیی کرده است .ضمن اینکه این تأثیر در ایواحی رربیی

جمعی نیینیود .در اتیجیه

این انبت به اواحی نرقی و نرکز بیشتر استن .)7احم و

فرد و خصوصی که دارا اثرات نشفی بر نحیی -

دون )4107در پژوهای ب استف ده اس روش خود توضیح ب وقفیه

بیش اس پیش نرد در فع لیته
فع لیته

 0445-4101پرداختشی  .اتیجیه ح صیله ،تیأثیر

سینت نیب ن را کمتر ااج نیدهشی ن .)2در واقیع ،نییتیوان

گنترده برا دادهه

گفت که سرن یه اجتم عی پیش ای س حفظ نحی سینت اسیت و

ن ت بین تولی اارژ  ،ااتا ر د اکنی کربن و رنی اقتصی د

سن ای نرد نیتوااش نش بع طبیعی را ن یریت کشش کیه نوفیق

بررسی امودا  .ات یج تحقیق اا ن داد ااتا ر د اکنی کیربن و

نختلف اق ا جمعی نوا  .در ایین خصیوم،

تولی اارژ اثر نثبت بر رنی اقتصی د دارد ضیمن ایینکیه -

نحقق ن نحی سینیت اای ن نییدهی کیه سیرن یه

گذار داخلی اثر بیشتر انبت به سرن یهگذار خی رجی بیر

سینت نحیطیی اسیت

رن اقتصی د داردن .)3عبی لی و حمی نین )4107در نط لعیه

ان وجود سرن یه اجتم عی نیرط نس بیرا بابیود ترجیحی ت

خیود بییه اییین اتیجییه رسیی ا ای راوم فرضیییه کییوساتس در

دولته اسیت ،ولیی نیرط

نورد بررسی برقرار است.

به تاکیل انک
ی فتهه

اجتم عی نتغیر تأثیرگذار بر رفت ره

سینت نحیطی افراد و سی سته

ک فی اینت سیرا ایو سیرن یه اجتمی عی و اگیواگی اتی یج آن

آن ر  0470-4100اییران رابطیه بلشی

خصوم آلودگی هوا در این کاوره

روش بررسی در نط لعه آاا اس طریق داده ه

نتف وت است و تأثیر کلی آن بر ترجیح ت سینت نحیطی افیراد

کاور خ ورنی اه و نم

و سی ست دولته نتف وت است .برایناس س نیتوان گفیت کیه

ضمن اینکه اتیجه دیگر نط لعه ،ت ثیر سرن یهگیذار ننیتقیم

سرن یه اجتم عی دارا دو او پی ن نثبت و نشفیی نییب نی .

خ رجی و درجه ب س بودن اقتص د بیر افیزایش ااتای ر گی س CO2

نثبت سرن یه اجتمی عی ب عیث

بوده استن .)4نازاد و همک ران ن )4107به بررسی رابطه بیین

بوجود آن ن کششهی و رفت رهی

نثبیت و تقوییت رفت رهی

ااتا ر کربن ،نصرف اارژ و درجه ب س بیودن اقتصی د و توسیعه

سینت نحیطی ننووناه در قب

ننوله آلودگی هوا گیرددن.)5

ااتظ ر بر این است که پی ن ه

آفریق برا س لا

ت بلویی برا 07

ن لی در پ کنت ن ب استف ده اس ن

 0441-4104بوده

خودتوضیح ب وقفه گنترده

به طور کلی ،نیتوان ااتظ ر دانیت کیه سیرن یه اجتمی عی اییز

طی دوره  0470-4100پرداختش  .اتیجیه ایین تحقییق وجیود

بتواا در کش ر س یر عوانل نوثر بر آلودگی هوا هماون جمعیت،

رابطه  Uنکل بین ااتا ر کربن و نصرف اارژ را تأییی امیود.

نختلف اقتص د و بایرهور برکیفییت

اتیجه آسنون علیت گراجر ایز ارتب ط ریرننیتقیم بیین ااتای ر

نحی سینت اثرگذار ب ن که در این تحقیق نییزان نی ت اثیر

کربن ،نصرف اارژ  ،درجه ب س بیودن اقتصی د و توسیعه نی لی را

آنه بر ااتا ر د اکنی کربن بررسی خواه ن  .در ارتب ط بی

تأیی کردن .)01در بین نط لع ت داخلی ااج نی ه ،نق سیی و

عوانل نوثر بر آلودگی ،ک ریلو و ن یت ن )4104در پژوهش خیود

رحیمین )0844در نق لها ب عشوان «بررسی رابطه آلودگی هوا

ارسش افزوده بخشه

ب رویکیرد پ ایل  GMMرابطیه بیین درآنی سیرااه و کیفییت
نحی سینت را بیرا دادههی

و رن اقتص د اسیت اا

نشتخیب اییران» بی روش دادههی

 4111-4112در  41ا حییه اس

تلفیقی برا دوره  0838-0837به این اتیجه دست ی فتش کیه

کاور ایت لی در ق لب نشحشیی کاوزنتس تیییاد کردناد .در ایان

بین آلودگی هوا و تولی ا خی ل

نشتخیب

مطالعه ،از سرانه انتشار دیاکسیدکربن به عناوان نباود کیفییت

رابطه نثبت و نعشیدار وجود دارد .ضیمش اتیجیه بررسیی در

نحییی سینیت اسییتف ده نی ه اسییتن .)2ژااییگ و ژون )4102در

خصوم نشحشی سینت نحیطی کوساتس اا ن داد که ناکالت

نط لعه خود به روش ح اقل نربع ت وسای به بررسی ارتب ط بین

سینت نحیطی به همراه رن تولی است نه

نشتخب افیزایش

ااتا ر د اکنی کربن و سرن یهگذار خ رجی در کایور ایین

ی فته استن .)00فطرس و همک ران ن )0841در پیژوهش ااجی

داخلیی اسیت نهی
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ن ه خود بی عشیوان «بررسیی تی ثیر نی ت اایرژ و گنیترش

قرار دادا  .اتیجه ح صل اس این تحقیق ،رابطیه علییت دو طرفیه

ناراایشی بر تخریب نحیی سینیت در اییران» بی اسیتف ده اس

بین این دو را تأیی کیردن .)02خی اداد و همکی ران ن )0845در

رویکرد یوه انن–یوسییلیوس بی اسیتف ده اس دادههی

آنی ر

 0822-0835ایران به این اتیجه رسی ا که نتغیره

نی ت

ک ر تحقیقی ااج ن ه خود ب عشوان «نح سبه هزیشه اجتم عی
ااتا ر د اکنی کربن به تفکی

نختلف در ایران»

است نه

اارژ  ،رن ناراایشی و جمعیت بر ااتا ر گ س د اکنی کربن

هزیشهه

اثیییر نثبیییت و نعشییی دار دانیییته اسیییتن .)04اصیییرالای و

اس سه روش نختلف طیی سی هی

همک رانن )0840در ک ر پژوهای خود ب عشیوان «اای اسهگییر

امودا  .اتیجه این نط لعه اا ن داد هزیشه اجتم عی هیر واحی

آث ر سینت نحیطی فع لیته

اجتم عی ااتا ر د اکنی کربن در سطح است نهی را
 0831الیی  0840بیرآورد

اقتصی د در اییران بی رویکیرد

کربن در است نه

ایران نتف وت است که این نوضو  ،بر لیزو

ج و داده – ست ا ه» ب استف ده اس ج و به روس نی ه داده –

اجرا سی سته

ا نتواسن در سنیشه قیمتگذار بر آنیش هه

ست ا ه س

 0832ایران به اا اسه گیر ااتا ر گ سه

ا ا نی اس فع لیته
بخشه

افراد پرداخته و به این اتیجیه رسیی ا

حمل و اقل هوایی  ،ج دههی

نشتارکشش گ ن گ سه

گلخ ایه

و ریلیی بیزر تیرین

آنیش ه نیب نش ن .)08اسالنین)0844

در نط لعها ب عشوان «بررسی تأثیر سرن یه اجتم عی بر نحی
سینت در اقتص د ایران» ب استف ده اس الگو خود توضیح ب وقفه
ه

توسیعی طی دوره  0828-0841اگواگی اثرگذار سرن یه

تأکی داردن .)07هراتی و همک رانن )0845در ک ر پژوهای خود
ب عشوان «بررسی تأثیر ا برابر اقتص د و سی سی بیر کیفییت
نشتخب :رویکیرد پ ایل  »GMMبی

نحی سینت در کاوره

نربوط به دروه سن ای  4114ت  4104و بی

استف ده اس دادهه

اسییتف ده اس روش دادههیی
کاوره

تیی بلویی  ،اتیجییه گرفتشیی کییه در

نورد نط لعه ،افیزایش نصیرف اایرژ ب عیث کی هش

کیفیت نحی سینت گردی ه و ا برابر اقتص د و سی سی اییز

اجتم عی بر نحی سینت ایران را بررسی امودا  .طبق ات یج به-

بر کیفیت نحی سینت اثر نشفی داردن.)03

دست آن ه ،سرن یه اجتم عی دارا اثر نثبت و نعشییدار بیر

ن ا و ر وفین )0842در نط لعها ب عشوان «اثرات ننیتقیم و

سرن یه اجتمی عی و

ریرننتقیم نخ رج دولت بر آلودگی ب رویکرد سینتم نع دنت

سالنت نحی سینت ،رابطه ننیتقیم و قیو وجیود داردن.)02

همزن ن» ب استف ده دادهه

 0825-0841ایران ،ضمن بررسی

فالحی و حکمتین )0844در نط لعها ب عشوان «بررسی عوانل

رابطه بین اا اسه دولت و ااتا ر آلودگی اتیجه گرفتشی کیه اونً

کایور»

اا اسه دولت ،تشا دارا اثیرات ننیتقیم نعشییدار بیر آلیودگی

کیفیت نحی سینت بوده و بین نولفهه

نوثر بر نیزان ااتا ر گ س د اکنی کربن در است نه

طییی دوره سن ی ای  0834-0832ب ی اسییتف ده اس روش دادهه ی

سرااه است ث ای ً رابطه نثبت بین اا اسه دولت و ااتا ر آلیودگی

ت بلویی اتیجه گرفتش که ن ت اارژ  ،درآن واقعی سرااه  ،ارخ

سرااه در رویکرد اینت و رابطه نشفی بین اا اسه دولت و ااتای ر

ناراایییشی و نیییزان جمعیییت ناییمتییرین عوانییل اقتصی د و

آلودگی سرااه در رویکرد پوی وجود داردن.)04

اجتم عی اثرگذار بر کیفیت آلودگی هیوا در اسیت نهی

کایور

نیب نش به طور که ااتا ر د اکنی کیربن در اثیر افیزایش
جمعیت و ارخ ناراایشی افزایش نی ی ب ن.)05
بشییی اس ی

حنب رویکرده

نختلفی که انبت بیه سیرن یه اجتمی عی در

علو نختلف وجود دارد ،تع ریف نتع د ایز برا آن ارا ه ن ه
است که البته هیچ ی

نش ف تی ب دیگر تعی ریف ا ارای  .اس اظیر

و سار ن )0842در ک ی ر تحقیقییی خییود ب ی عشییوان

پ تش ن )0448که یکی اس پیایگ ن ن نط لعیه در حیوسه سیرن یه

«بررسی وجود رابطه علّیت نی ن رن بخش صیشعت و آلیودگی

اجتم عی نیب ن  ،تم ویژگیه

اجتم عی اا ده و س سن نه

هوا در اقتصی د اییران طیی دوره  »0822-0834بی اسیتف ده اس

اس قبیییل اعتم ی د ، 5هشج ی ر 0و ن یبکهه ی

اجتم ی عی ،سییرن یه

آسنون است ا ارد علیت گراجر  ،رابطه علیت بیین ارسش افیزوده
بخش صشعت و نیزان ااتا ر گ س د اکنی کربن را نورد بررسی

1-Trust
2-Norm
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اجتم عی ا نی ه نینودن .)41نس به ذکر است که در بنیی ر
ی اشی نی خ

اس نط لع ت تجربی ااج گرفته ،اس ی

نعیرف

سرن یه اجتم عی به عشوان ع نیل اثیر گیذار بیر نتغییر وابنیته
استف ده گردی ه است .در این نط لعه اس ن خ

ترکیبی سرن یه

اجتم عی ب ه ف در اظر گیرفتن جشبیههی

نختلیف سیرن یه

اجتم عی بر ن خ

آلودگی هوا استف ده نیگردد کیه در واقیع

در این تحقیق ،برآورد ن

ااتا ر گ سه

آنیش ه و گلخ اها به صیورت اسیت ای تی کشیون

نشتار اگردی ه است لیکن بر اس س آن رهی

نشتایر نی ه در

خصوم نیزان استف ده اس سوخت و فرآوردهه
در تراسا نه ه

افتی است نهی

س لی اه اارژ و بی اسیتف ده اس اسیت ا ارد اعیال

تی بلویی بیرا

8

 4108نیزان ااتا ر د اکنی کربن است نه بیراسی س

ج و ن )0نح سبه ن ه استن.)40

ایران ااج نیگیرد .این روش ،ترکیبیی اس دادههی

سر سن ای 0و داده ه

نقطعی 4نی ب ن کیه بیه دلییل گیرد

آوردن دادهه در ق لب سر سن ای و نقطعی نییتواای کی رایی
بیشتر در جات افزایش کیفییت تخمیین و تجزییه و تحلییل
ن

در اظر گرفته ن ا .

در س

روش بررسی

است نه

است .نتغیره به صورت است ا ارد ن ه در نرحله تخمین نی

ن ه توس هی ت بین دولتی تغیییرات آم و هیوایی ن)IPCC

وجه تم یز این نط لعه ب نط لع ت قبلی است.

بیراسی س دادههی

مداح و همكار

ه دانته ب ن  .فر ت بعی ن

اقتص دسشجی به کی ر رفتیه

جدول  - 1ضرایب انتشار گاز CO2بر حسب مقدار سوخت
مصرف شده و ارزش حرارتی هر سوخت
Table 1 - CO2 emission factors in terms of the
amount of fuel consumed and the thermal value
of each fuel
CO2
CO2

)(gr/Liter) (Gg/Pj

در این نق له به نکل سیر است:

نوع سوخت
2

55/341

0347/4

گ س طبیعی

CO2=f (SC, VALUADD, EFFICIENCY, POP,
)REMPLOY
که در آن  :CO2نیزان ااتا ر گ س د اکنی کربن در است نهی

24/282

0242/2

گ س ن یع

23/217

4434/3

بشزین

71/735

4552/2

افت سفی

بر حنب نیلیون تن.

78/842

4232/7

گ سوییلن افت گ س)

72/548

8110/8

افت کوره

ن)0

 : SCن خ

ترکیبی سرن یه اجتم عی در است نه .

 :VALUADDارسش افزوده بخاا

اقتص د در است اا به

ماخذ :هیات بین دولتی تغییرات آب و هوا ()0258

قیمت ج ر بر حنب نیلیون ری .
 :EFFICIENCYبارهور ایرو ک ر که براس س اسیت ا ارد

بر این اساس می ان انتشار دی اکسید کربن انتشار یافتاه بارای

اعال ن ه توس س سن ن نلی بارهور اییران اس تقنییم ارسش

 82استان کشور میاسبه گردید 1که به عنوان متغیار وابساته و

افزوده بر تع اد ن رالن به دست آن ه است.

شاخص آلودگی هوا در نظر گرفته خواهد شد بهطوریکه نمودار

 :POPجمعیت است نه بر حنب افر.

( )5می ان متوسط انتشار دیاکسیدکربن منتشر شده استانهاا

 :REMPLOYارخ انتغ

در است نه بیراسی س اسیت ا ارد

اعال ن ه توس نرکز آن ر ایران.
دادهه

را طی سالهای  5831الی  5838نشاان مایدهاد .هامچناین
جدول ( )0نی آمارهای توصایفی متغیرهاای تیقیاق برحساب

نورد اسیتف ده در ایین نق لیه اس سی لش نههی

آنی ر

نشتار ن ه توس نرکز آن ر ایران استخراج و گردآور گردی ه

1-Time Series Data
2-Cross Section Data

استان طی دوره مورد بررسی را نشان میدهد.
3-Intergovernmental Panel on Climate Change
-4ضریب انتشار گاز طبیعی گرم بر مترمکعب می باشد.
-1دادههای استان البرز به دلیل نباود اطععاات تفکیکای در بعاای از
سالهای مورد بررسی به صورت ادغام در داده هاای اساتان تهاران در
تیلیل وارد شده است.

عوامل موثر بر آلودگی هوا در استانهای ایران...

61

جدول  -2آمارهای توصیفی متغیرهای تحقیق برحسب استان طی دوره 1131-1131
Table 2- Descriptive statistics of the research variables in terms of provinces during the period
Of 2006-2015

شاخص  /متغیر

POP

REMPLOY

حداکبر

13425/6

5448401636

31332/58

55334251

30/24

حداقل

5168/6

82452112/3

58585/4

111881/3

30/4

میانگین

55256/18

583183084/1

06268/26

0246805

31/66

انیراف معیار

58302/6

824680634/3

55822/1

0136618

0/4

012

012

012

012

012

تعداد مشاهدات

EFFICIENCY VALUADD

CO2

میخذ :میاسبات تیقیق

نمودار  -1ميزان متوسط انتشار دی اکسيد کربن منتشر شده استانهای ايران طی سالهای  1366الی 1313
(برحسب ميليون تن) (مأخذ :محاسبات تحقيق)
Chart 1- Average emissions of carbon dioxide released by the provinces of Iran between 2006 and 2015
)(In million tons

سرن یه اجتم عی در این نط لعه به صورت ترکیبی و ب اسیتف ده

 :X1iتع اد اسدواج ثبت نی ه در اسیت ن  iا بیر حنیب افرکیه

اس روش اش ن خصی نتغیر پشا ن نروش داگیو ) 0بیرا کلییه

بی اگر اعتم د در خ اواده ،نا رکت اجتم عی و ص اقت است.

است نه و براس س رابطه سیر استخراج گردی ه است.

 :X2iتع اد طالق ثبت ن ه در است ن  iا بیر حنیب افیر کیه

(SC85=f(X1i, X2i, X3i, X4i, X5i))2
که در آن

بی اگر نق ار ع

عمق اعتم د در خ اواده است.

 : X3iتع اد پروا ه ه

 : SC85نتغیر پشا ن است ا ارد.

قض یی نختونیه در نراجیع قضی یی در

است ن  iا که بی اگر ااحراف اجتمی عی و عی
1-Dagum

است.

اعتمی د عمیونی
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 :X4iتع اد تم ن گران فیلمه

مداح و همكار
تهران

00

چهار میال و بختیاری

15/6

خراسان جنوبی

80/4

که اا ندهش ه نا رکت اجتم عی و دسترسی به اطالع ت است.

خراسان رضوی

04/4

 0835بیه

خراسان شمالی

42/1

خوزستان

03/3

 Xiبر رو  ،SC85در

زنجان

40/1

نرحله بع ب ج یگذار اع اد نورد اظر در نع دلیه ن ،)4نییزان

سمنان

64/5

سیستان و بلوچستان

82/8

فارس

00/8

ق وین

81

قم

04/1

کردستان

82/3

کرمان

82/3

کرمانشاه

42/0

کهگیلویه و بویر احمد

40/3

گلستان

06/0

گیعن

88/3

لرستان

88/4

مازندران

08/4

مرک ی

48/3

جدول  -3متوسط سطح سرمايه اجتماعی در استانها

هرم گان

02/8

طی دوره 1366-1313

همدان

86

Table 3- The average level of social capital in the
provinces during the period of 2006-2015

ید

41/6

سیشم یی در سیشم ه در است ن

 iا که بی نگر نا رکت اس بع فرهشگی نیب ن .
 :تع اد اعض ا کت بخ اه ه و نراکز فرهشگیی در اسیت ن  iا

نع دله ن )4جات برآورد سیرن یه اجتمی عی در سی

روش  0OLSبرآورد ن که ب توجه به نعشیدار بودن کلی ن
و هماشین نعشیدار ضرایب نتغیره

سرن یه اجتم عی در است نهی در سی

 0835بیه دسیت آنی .

اتیجه برآورد نزبور در جی و ن )2اای ن داده نی ه اسیت .بیر
نبش

ضرایب برآورد سی

نربوط به س ه

 0835و بی ج یگیذار دادههی

دیگر ،نق ار سرن یه اجتم عی در سی هی

دیگر نط لعه ایز استخراج گردی که نیزان نتوس این ن خ
برا است نه در طو دوره نورد بررسی در امودار ن )4به طیور
نق ینها اا ن داده ن ه است .نق دیر بییشتیر ایین نی خ
اا ندهش ه ب نتر بودن سطح سرن یه اجتم عی و نق دیر کیمتیر
بی نگیر پی یین بیودن آن اسیت .جی و ن )8نتوسی سیرن یه
اجتم عی برآورد ن ه به تفکی

است نه را طی س ه

نیورد

بررسی اا ن نیده  .برایناس س  ،بییشتیرین سیطح سیرن یه
اجتم عی در است ن سمش ن و کمترین سطح سرن یه اجتم عی در
است ن آذرب یج ن نرقی بوده است.

استان

سرمايه اجتماعی

آذربایجان شرقی

53/3

آذربایجان غربی

03/6

اردبیل

13/1

اصفهان

80/4

ایعم

65/6

بوشهر

08/3

-5روش حداقل مربعات معمولی ( ) Least Ordinary Squares
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جدول -0نتايج برآورد مدل ( )1به روش حداقل مربعات معمولی
Table 4- Estimates of model (2) using ordinary least squares method

ضرایب

آمارهt

احتمال

عرض اس نب ا ن)C

1/205240

0/758842

1/1448

تع اد اسدواج ثبت ن ه ن)X1

1/124850

8/021423

1/1200

تع اد طالق ثبت ن ه ن)X2

1/1023 -4/570010 -1/110040

متغیرها

تع اد پروا ه ه

قض یی ن)X3

تع اد تم ن گران فیلما

سیشم یی ن)X4

تع اد اعض ا کت بخ اه ه و نراکز فرهشگی ن)X5

1/1202 -2/832731 -1/118422
1/174548

4/550122

1/1825

1/208242

4/584773

1/1240
R2= 1/22

DW= 4/00
F- Statistic = 8/14
میخذ :میاسبات تیقیق

نمودار  -2وضعیت سرمایه اجتماعی در استانهای کشور در طول دوره ( 1131- 1131ماخذ  :محاسبات تحقیق)
Chart 2- The status of social capital in the provinces of the country during the period of 2006-2015

جدول ( )1آمارهای توصیفی سرمایه اجتماعی میاسبه شده طی

سالهای  5831- 5838بر حسب استانها را نشان میدهد.
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مداح و همكار

جدول  -1آمارهای توصیفی سرمایه اجتماعی محاسبه شده در طی سالهای  1131-1131بر حسب استانها
Table 5- Descriptive statistics of social capital calculated during the years 1335- 1393 in terms of provinces

حداکثر

حداقل

ميانگين

انحراف معيار

تعداد مشاهدات

64/5

53/3

81/5

50/5

82

میخذ  :میاسبات تیقیق

یافته ها
در ابت ا علی ررم کوت ه بودن دوره سن ای تحقیق ،قبل اس بیرآورد

در مرحله بعد ،با توجه به ماهیت دادههای تیقیق ،آزمون تعیین

و به نشظور اطمیش ن اس همبنتگی و رابطیه بلش نی ت بیین

نوع مدل شامل آزمون  Fلیمر0و آزمون آزماون هاسامن 8جهات

ن

نتغیره  ،انبت به ااج آسنون هم ااب نتگی پ روای 0اق ا نی

تعیین روش اثرات ثابت 4یا اثر تصادفی 1انجاام شاد کاه نتیجاه

که اتیجه ح کی اس وجود هیم ااب نیتگی و ارتبی ط بلش نی ت در

حاصل ،تخمین مدل با دادههای تلفیقی به روش اثارات ثابات را

تحقییق اسیت .اتیجیه اسنیون هیم ااب نیتگی در

تییید کرد .جدول ( )1نتاایج حاصال از تخماین مادل باه روش

بین نتغیره

اثرات ثابت را نشان میدهد.

ج و ن )2ارا ه گردی ه است.

جدول  -6نتيجه آزمون هم انباشتگی پدرونی
Table 6- Pedroni Coincidence Test

مقدار آماره

نوع آزمون

احتمال

Panel v-Statistic

-5/418405 0/1111

Panel rho-Statistic

5/401074 0/1111

Panel PP-Statistic

-01/47120 1/1111

-8/102222 1/1111 Panel ADF-Statistic
Group rho-Statistic

3/234424 0/1111

Group PP-Statistic

-41/22454 1/1111

Group PP-Statistic

-5/448830 1/1111

ماخذ :میاسبات تیقیق

1-Pederoni

2-F Limer
3-Hausman Test
4-Fixed Effect
5-Random Effect
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جدول  -6نتايج برآورد معادله ( )1به روش اثرات ثابت
Table 7- Estimates of equation (1) by constant effects method

متغيرها

ضرايب

آمارهt

احتمال

جمعیت ()POP

2/133503

3/213316

2/2222

ارزش اف وده ()VALUADD

2/438611

0/361412

2/2241

بهره وری نیروی کار (2/2210 -0/308435 -2/442350 )EFFICIENCY
نرخ اشتغال ()REMPLOY

2/523805

سرمایه اجتماعی ()SC

-0/153086 -2/230532

عرض از مبدا ()C

2/1336 -2/014513 -2/221133

8/414154

2/2221
2/2504

R2 = 2/16
DW = 5/35
F- Statistic = 00/4580
ماخذ :میاسبات تیقیق

بر اساس نتایج تیقیق ،کلیه متغیرهای به کار رفته در مدل اثار

برآورد شده برای بازه زمانی بلند مدت نیا قابال اتکاا و ماورد

معناای دار باار انتشااار دیاکساایدکااربن تولیاادی اسااتانهااای

استفاده باشد .به این منظور ایستایی پسماندها مورد آزمون قرار

کشوردارند و بر اساس مقدار ضریب تعیین مدل %16 ،تغییارات

گرفته که نتایج حاصله از آزمون ریشه واحاد پساماندها کاه در

متغیر وابسته توسط متغیرهاای توضاییی قابال توجیاه اسات.

جدول ( ) 3ارائه شده است داللت بر ایستایی پسماندها و وجود

نتایج به دست آمده ضمن انطباق باا مباانی نظاری ،باه لیاا

رابطه بلند مدت در بین متغیرهای به کار رفته در مدل دارد.

تجربی نی منطبق با نتیجه بسیاری از مطالعاات تجربای انجاام

جدول -6آزمون ريشه واحد برای جمالت پسماند

شده در داخل و خارج میباشد .متغیرهای سارمایه اجتمااعی و

مدل()1

بهرهوری نیروی کار دارای تیثیر منفی (کاهشی) بر انتشاار دی-

Table 8 - Unit root test for waste statements of
)model (1

اکسیدکربن هستند و متغیرهای ارزش اف وده ،جمعیات و نارخ

نوع آزمون

اشتغال بر انتشار دیاکسیدکربن اثر مببت دارند .میتوان اذعان

آماره

-52/6313 2/2222 Levin, Lin & Chu
-1/23133 2/2222 Im , Pesaran and Shin

داشت که تقویت سرمایه اجتماعی از طریق کاهش ه یناههاای
اقتصادی باعث کاهش انتشار دیاکسیدکربن می شود .با توجاه

583/246 2/2222 ADF - Fisher Chisquare
512/131 2/2222 PP - Fisher Chi-square

به استفاده از دادههای استاندارد شده در بارآورد مادل ،امکاان
مقایسه شدت اثر متغیرهای مستقل بر می ان انتشار دیاکسید-
کربن استانها نی وجود دارد .بر این اسااس ،متغیار بهارهوری

احتمال

مقدار

ماخذ :میاسبات تیقیق

نیروی کار با ضریب  -2/44دارای بیشترین اثر کاهشی بر می ان

بحث و نتیجهگیری

انتشار دی اکسید کربن بوده اسات .باه هماین ترتیاب متغیار

در این نق له ،عوانل نوثر بر ااتا ر د اکنی کربن در است ن-

جمعیت با ضریب  2/13بیشترین می ان اثرگاذاری مببات بار

ه

انتشار دیاکسیدکربن استانها را داشته است.

ت بلویی نورد ارسی بی قرار گرفت .به نشظور تخمین نی

ایران طی دوره  0835-0848ب استف ده اس روش دادهه
 ،ابتی ا

با توجه به استفاده از متغیر سرمایه اجتماعی در مدل و با توجه

نخ

به ماهیت این متغیر کاه تشاکیل ،تغییار و تقویات آن در باازه

روش اش ن خصی نتغیر پشا ن نروش داگو ) برا اسیت نهی

زمانی کوتاه مدت میسر نخواهد بود انتظار بر این است که مدل

سرن یه اجتم عی بیه صیورت ترکیبیی و بی اسیتف ده اس

پایداری ،توسعه و محیط زیست ،زمستان 96
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نیورد اسیتف ده قیرار

استخراج ن و در نرحلیه تخمیین نی

گرفت .براس س ات یج ح صل اس تحقیق ،در بین عوانل نختلیف،
بارهور ایرو ک ر دارا بیشترین اثرگذار نشفیی و نتغییر
جمعیت دارا بیشتیرین اثرگیذار نثبیت بیر نییزان ااتای ر
آلودگی هوا در سطح اسیت نهی

کایور بیوده اسیت کیه ایین

نوضو ب اتیجه بنی ر اس نط لع ت ااج گرفته در این حیوسه
س سگ ر است .هماشین سرن یه اجتمی عی بی ضیریب ن)-1/134
دارا رابطه ریرننتقیم و نعشیدار ب آلودگی در سطح اسیت ن-
ه

کاور است که البته در نق ینه ب س یر نتغیرهی

نی

،

ن ت اثر کمتر بر نیزان ااتای ر د اکنیی کیربن اسیت نهی
دانته است .دلیل این انر ایز نی تواا به کی رگیر ایو داده-
ه

در دسترس و تاکیل دهش ه در استخراج ن خ

ترکیبی

سرن یه اجتم عی در این نط لعه ب نی  .بیه طیور کلیی ،اتیجیه
ح صله در این تحقیق نبشی بر اثر ک هش ه سرن یه اجتم عی بیر
نیییزان آلییودگی هییوا ،ضییمن سی سگ ر و همنییویی بی اتیجییه
نط لع ت نا به ،اا ن نیده قویت ن خ
که اس طریق جر کمتر و نای رکتهی

سرن یه اجتمی عی
فرهشگیی و اجتمی عی

بیشتر ح صل نینود ،دارا اثر نشفی بر آلودگیه

سینیت-
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