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بررسي تأثير صنعتي شدن بر كيفيت محيطزیست در ایران با تأكيد بر نقش
تعدیلكنندة سرمایه اجتماعي(رهيافت فيلتر كالمن)
د
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 .2استادیار ،دانشکدة علوم اجتماعی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،قزوین ،ایران

تاریخ وصول مقاله1311/08/11 :
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تاریخ پذیرش مقاله1317/03/10 :

د
د
چكيده

آثار و تبعات زیستمحیطی ،از مهمترین دغدغه های معطوف به صنعتی شدن به شمار رفتهه و ازایهنرو جسهتووی راهاارههای مز
برای کنترل چنین تبعاتی دارای اهمیت زیادی است .مبتنی بر توارب جدید موجود در زمینة مدیریت مسائل زیستمحیطهی ،سهرمایه
اجتماعی میتواند با تقویت همسهویی و ههمافزایهی سیاسهتهها و اقهدامات زیسهتمحیطهی ،نقه چمهمریری را در کنتهرل ابعهاد
زیستمحیطی معطوف به صنعتی شدن ایفا کند .در این مقاله سعی شده است نق سرمایة اجتماعی در کنترل تبعات زیستمحیطهی
حاصل از فرایند صنعتی شدن در ایران با استفاده از دادههای دورة زمانی  9531تا  9511بررسهی شهود .بهدین من هور بها اسهتفاده از
رهیافت کالمن فیلتر روند تغییرات اثرگذاری صنعتی شدن بر محیطزیست در ایران برآورد شده اسهت .همننهین بها اسهتفاده از رو
همررایی یوهانسون ،تأثیر سرمایة اجتماعی بر شدت اثرگذاری صنعتی شدن بر محیطزیست مورد آزمون و تحلیل قرار گرفتهه اسهت.
یافتهها حاکی از آن است که در بلندمدت ،ارتباط منفی معنادار بین سرمایة اجتماعی و میزان تأثیر صنعتی شدن بهر محهیطزیسهت در
ایران برقرار است .ازاینرو استنباط میشود که روند فرسایمی و در حال کاه سرمایه اجتماعی در ایران ،آثار منفی صنعتی شهدن را
بر محیطزیست تمدید کرده است .همننین افزای آشنایی افراد جامعه با راهبردها و فعالیتهای حفاظت از محیطزیسهت و آشهنایی
نیروی کار بخ صنعت با شیوهها و رو های استفادة بهینه از منابع طبیعی و فناوریهای دوستدار محیطزیست ،زمینههای کهاه
آثار مخرب صنعتی شدن بر محیطزیست را فراهم میکند.
كليدواژه

سرمایه اجتماعی ،صنعتی شدن ،کالمن فیلتر ،محیطزیست.

.1سرآغاز 

اه ن ن د ردآ آکلدق در نمدتثک رد آر د دری دآدکیدهدنکنیهد

س دتحاشدمالاظاردزک تدمح ط در انی د دآستدکیهد رد

من کزدآستدکهدمنار دراآرزشدچیانیهدمی دتاآنیرد ردر آری د

سطاحدمخنلفدمحل ،دمل د در هدآل لل دکک دآزدچال دفاد د

تث آرد ک آنی دصنعن دار دمحااظتداا .دماجد

دکیهد

نی آنیی دفییایدع ییر دماجییا د ردا آکنییردصیینعن داییر ،د

آزد ف د8360د غازدارد د رد فی د8310دتاسیعهدکاایتدری د

را دآست.دع امیا،،د

چ زیدتثک ردن یا دکیهدآمی ز دمحید ادزک یتددخاک ین ید8د

تارکخچی دمالاظییاردزک ییتدمح ط ی دم رییا درییهدجاآم ی د

نام ر دم داا .دط ارآرآ دمح ادزک تد جا دکی دسیازما د

صنعن ،درهدسهدماجدمنکا ردتق مدم داا .دماجدنخ تدر د

رن ا یدم را درهدساخناردآجن اع درآدتنهادرآ دم کیهدری آید

ا ساک دچ مدآنرآزفایدطت ع دناا دآزدراردصنعن دار د د

ازک ییت)د
ا کییتدرییهدسییایدجامعییهدسییالمیآز نظ ی دمح ی د

مالاظاردزک تدمح ط دمعطاددرهد

*دناک نر دم ئاش:

Email: azizmohammadlou@soc.ikiu.ac.ir
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بهار 1931

م د آن ننر.دماجدسا دکهد ردآ آخ د ف د8310د دآ آکلد فی د

راد جا دچن هدآف ن ،دکاانیهدفیایدمحققیا دآکیهدمقالیهد

8330دظهاردکااتدگاآ درعض دآزدتغ آردع ر دآیدرا دکیهد

د

ااک دآزد دآستدکهدمطالعیاردت ری دنز د ردخالیا

ردس استدفایدزک تدمح ط در اریدآزدک ارفایدغ ری د

ر رس دچیانی دآ گيآریدس ماکهدآجن اع د ردکنن شد یارد

رهد جا د مر درا .د ردآکیهد ر دمقی رآردزک یتدمح طی د

صنعن دار دری دمحید ادزک یتددآن یا دن اانیهدآسیت.دآلتنیهد

کی درهدسطاحدمل دمحر دن داردرلکهدسطاحدر هدآل لل د

مطالعییات دپ آمییا دنقی د دآف ییتدسی ماکهدآجن ییاع د رد

رآدن زد ردر م دگ ایتد.دطی دآکیهد ر دک یارفاد ردا آکنیرد

تاسع دپاکرآرد دمرک کتدمح ادزک تدیرهدطاردعا )دصاررد

تاسعهدکاانی داافردآک ا د زآرتخانیهدفیادیدمحید ادزک یتد،د

پيک انهدآست.در آیددمثیاشددنالی آله د دآسیالم دید)8837دریاد

نها فایدمل ،دقاآن هد دمق رآر دزک تدمح طی د دپ یرآک د

آسییینکا دآزد آ دفیییاید ر دزمیییان دی)8868-30د دریییاد

سازما دفایدغ

لن دزک تدمح ط درا نردی.)Le, 2016د د

رهکارگ یدا آکنردخا دتاض حددر آریدراد قکهدفایدگ ن
د

ت ارددااک دآزد دآستدکهدصنعن دار د دا آکنرد د

ن ا د آ دآنردکهدس ماکهدآجن اع د آرآیدآ دمثتتد دمعنیا آرد

ازک یتددرآد
ردک ارفایدمخنلف،درادآلیاک دکک یا د محید د

ازک تد ردآک آ دآسیتد دری هدمؤلکیهدفیایدسی ماکد د
ر دمح د

منث دن دساز .د ردر خ دآزدک ارفادارردآ گيآریدر ن د

آجن اع د دسالمتدمحید ادزک یتددرآرطید دم ینق مد دقیاید

د ردر خ د کی دک نی دآسیتدکیهدآکیهدآمی ،دتحیتدتیث د

جا د آر .دف چن هدا رید دپ چدی)8835درادر شدک ک د

تاسعهکیداانی دک یارفا،د
د
ااکنارفایدمخنلک دآزج له د رج د

ازک یتدد
ن ا د آ دآنردکهدر هدس ماکهدآجن اع د داکظدمح د

م زآ د ر مردس آن دک ارفاد در اریدآزدعاآملدا فنیی د د

دخیرمارداییه یدرآرطید دمعنییا آرد دم ینق مد جییا د آر .د

آجن اع دآست.دکک دآزدعاآملدر اردراآف تدکهدر دایررد

کاف دس ماک دآجن اع د دساءدمیرک کتدایه ید ردآرآئید د

آ گيآریدصنعن دار در دمح ادزک تدمؤ دآست،دسی ماک د

خرماردمنناسبد درادک ک تدریانیدایه یدراعیادکیاف د

آجن اع دآست.دآزدج درنیریدتعیارکف دآرآئیهدایر د دتاسیاد

اسدص انتد دتعهرد ر ن دن تتدرهداکظدمحید ادزک یتدد

ر خ دآزدنظ کهدپی آزآ در ج ین دایاز دسی ماکهدآجن یاع د

د

ف چیا دید

Coleman,1990; Fukuyama, 1995; Putnam,

;1995د
Paxton,
;1999
Bourdieu,
1986
;)Woolcock,1998دچن هدر م د کردکهدس ماک دآجن یاع دریاد
مؤلکهدفاک دچیا دآعن یا د ردسیطاحدمخنلیف،دایتکهدفیاد د
ر آرییادف کییاری،دم ییزآ د گییاف د دم ییارکت،دآن یی ا د
آجن اع ،دفن ارفاد دقاآن هدایناخنهدایر دددسی کاردد آر د د
کییارک دآصییل د دت ییه لد دآک ییا دآن ی ا د ردر آرییاد د
تعامالردر هدکن ی آ د ردسطاحد دماقع تدفیادیدمخنلیفد
آست.دآکهداکلدآزدس ماکهدمی دتاآنیردآزدمنظی دنیاعدر آریاد
رهدصاررد ر دگ ف ،دم ا دگ ف د دآرتتیا د فنیر د دآزد
منظ دع ن تدپيک یدرهدصاررداناخن د دکادساخنارید جیا د
آانهدراار.دکک دآزدزم نهدفاک دکهدس ماک دآجن اع دم دتاآنرد
نق د دآف تدقارلدمالاظهدآید رد د آانهدراایر،دت یه لد
مرک کتدم ائلدزک تدمح طی دمن تیبدری دصینعن دایر د
آست.د د

م داا .دعال در دآکه،دمطالعاردمنعر یدن یزد ردخالیا

ر رس دتث آردصینعدن دایر ،درایردآقنالیا ی،دت یارر،د
تاسییع دمییال ،دس ی ماکهدگییيآریدخییارج ،دراییردج ع ییت،د
ازک یتدد
اه ن ن د دس استدفایدمال ات د لیتدری دمحید د
صارردپيک انهدآست.در آیددمثاشد ردم ا دمطالعاردم دتیاآ د
رهدمطالعاردمه رآد دف کارآ دی،)8830داط سد دف کارآ د
ی،)8830دآم نییژآ د درا عیی دید،)8830د مییا د دف کییارآ د
ی،)8838دآصغ پارد دف کارآ دی،)8837دمح رید دت گ ید
سیی آج دی،)8837دمح ییرید دسییخ دید،)8837دپنییاف د د
ف کارآ دی،)8838دلطکعل دپارد دف کارآ دی،)8838درهتا ید
دف کارآ دی)8838د داهادد دصیرر را یدید)8838دآایار د
آاتدکهدع یرتا،درآرطیهدری هدرایردآقنالیا ید در خی دآزد
منغ فایدآقنالا یدرآدرادمح ادزک یتددریادرف اایتدمنحنی د
چک دآزدآکیهد
زک تدمح ط دکازننسدر رس دک دآنر.د ردف د
مطالعاردرهدطاردم خ

دنق دس ماک دآجن اع د ردتعیرکلد

بررسی تأثیر صنعتی شدن بر کیفیت محیطزیست ...



ابوالقاسم مهدوی ،حمید عزیز محمدلو

تث آردصنعن دار در دمح ادزک تدمطی حدنتیا دآسیت.د

ک

د لیا گ دفیایدصینعن :ددآکیهدر نامیهدایاملداناسیاک د

ر آق د جهدت اکزدآکهدمقالهدرادتحق قاردقتل دن زد ردف ی هد

صناک ،دماجا یدمنار ،د سنهدرنریدصناک د نکنیر ،دآننخیادد

آم دآست.درهدعتاررد کی د ردآکهدمقالهدسع در د دآسیتدتیاد

صناک دآ لاکتد آردر آیدتغ دمکا ،دسیاز کارفایددا اکیتد

نق د دکارک دس ماک دآجن اع د ردکنن شد اردمنک دصنعن د

مال د دآجن اع ،دس استدفایدآنی زای د دمیاآر یدآزدآکیهد

ار در دمح ادزک ت،درهدطاردت ر درادآسنکا دآزد آ دفیادد د

قت لدآستد دآج آید دم نلز دط دک دا آکنردپ چ ر درا د

م افرآردک یاردآکی آ دطی د ر دزمیان د8843دتیاد8835د

دم ییارکتد دتعامییل ت ییام داع یان دم ی تتادرییادم ییائلد

ر رسیی د دآرزکییار داییا .درییرکهدمنظییارد ردرخیی درعییرد

مح ادزک تدرآدم دطلتر.دسازما دفیاد دنها فیایدمی تتادریاد

دتت یی هدچیییانی د

س اسیییتدگیییيآریدصییینعن ،دسیییازما دفیییایدمیی تتادریییاد

آ گيآریدس ماکهدآجن یاع د ردکننی شد یاردمنکی دصینعن د

س استدگيآریدفایدمح ادزک ت،دنها فایدمال د دپ ن تان ،د

ار در دمح ادزک تدآرآئهدار دآسیت.د ردآ آمیهدریهد نتیاشد

د دتحق قات ،دمؤس یارداعیاشد

چییارچاددنظیی یدنز د ردخالییا

آرآئ دمرشدآقنالا سن

نها فاد دمؤس اردپژ ف

لکننرگ دس ماک د
دمناسب،دنق دتعرک د

ردااز دانا رید دآزدف هدمهمدت درنیادفایدصنعن د ردزم د

آجن اع د ردتث دصنعن دار در دمح ادزک تدمار د زما د

اعانن دف ننردکهد جا دف افنی دکاملد در آریادمناسیبد

درحادق آردگ انهدآست .د
د

ر هد دفادتض هدکننر داالاشدرهدآفرآددر نامهدآسیت.دآکیهد
ر آریییادف افنیییمدن یییزدم ییینلز دایییکلدگ یی یدایییتک د

.2چارچوبنظري 

س استدگيآریدر هدمنال ا دآج آیدآکهدر نامهدآسیت.دک نی د

ر آیدر رس د ق دت دساز کاردآ گيآریدس ماک دآجن اع در د

ف افنی در آیدتنظ مدر آرادف کاریدر هدنها فایدمخنلفد

آرعا دزک تدمح طی دتاسیع دصینعن ،دنز دآسیتدنخ یت،د

تحق قات ،دصنعن ،دزک تدمح ط د دمیال دمنضی هدر آریاد

ر شدفاد درآفت فایدماجیا دری آیدمیرک کتدره نیهدآرعیا د

پاکرآردر هدآکهدم

اعهد دضامهدمااق تدآج آیدآکهدر نامهد

زک تدمح ط دناا دآزداعال تدرنیا دفایدصنعن دآرآئهدایا د

آست.د د

دسپسد ررار دنق دس ماک دآجن اع د ردچیانی دکیارر د

رییانت درییا دسییطحدسیی ماک دآجن ییاع دآزدط کیی د

آکییهدر شدفییاد درآفت فییادرحییاداییا .دآساسییا،دتحییاشد

ساز کارفاک دچا دتقاکتدتعاملد دف کاریدر هدسازما د د

رآفت فایداکاظیتدمحید ادزک یتدد ردصینعت،دایاک دآزد

نها فایدآج آکی ،دآک یا دایتک دس اسیتدگیيآرید دجلیبد

تحاشدر درهدتکاملدر کک فایدزک تدمح ط دآست دکهدریاد

آعن ا د دم یارکتدرنییا دفیدایدصینعن دریهدت یه لدا آکنیرد

ر ادمکها دتاسعه دآرتتا دم دکاریر.دد ردآکیهدم ی دتحیاش،د

آج آک در نام درق دک

د لا گ دمن دار د دررکهدت ت بد

رآفت فایدمخنلفدصنعن دعتارردرا دآنردآز:درق ی دکی دد

آرعا دزک تدمح ط دا آکنردصنعن دار درآدرهتا دم درخ یر.د

لییا گ ،7دکنن ی شد لییا گ د ردآننهییایدخییا،8درازکااییت5د د
انا ریدپاکدت .4د ر آقی د دسی ماک دآجن یاع دقیا ردآسیتدآزد

نکن در اردمه

دکهد ردآکهدخالا

قارلذک دآستدم یزآ د
د د

آسنقتاشدرنیادفایدصنعن دآستدیاکلد .)8د

ط ک دت ه لدف دک دآزدرآفت فیایدچهارگانیهدمیيکاردریهد

ردصارردعر دآج آد دمرک کتدمؤ در نام درق دک

مرک کتدره نهدآرعا دزک یتدمح طی دک ی دکنیر.د ردآ آمیهد

لا گ د ردآننهایدخاد]که دتاداردزکا ید رگی ددآعن یا د د

ض هدر رس دآج ال دف دک دآزدآکهدرآفکارفیا،دریهدرحیاد

رهجیادید
م ارکتدرنیا دفادآست[،دتغ دمحلدآسنق آردرنیادفاد د

ررار دساز کاردنق د ا کنی دسی ماک دآجن یاع د ردآجی آید

آکنکهد لا گ درآدکاف د فردرهدآازآک د دم دآن امردکهد رد

ره نهد دفادم دپ آزکم .د

آلف.دنق دس ماک دآجن اع د ردآجی آیدر ککی درق ی د

6

آصطالحدرهد«تغ دمحلد لا گ »دمن دخاآفیردایرید
 .)2002د

Bai,

د

 45

دورة 44



شمارة 1



بهار 1931

تسهيل در اجراي
برنامة رقيق كردن
آلودگي

رشد صنعتي

تقويت تعامل و همكاري
بين نهادهاي مجري
ايجاد شبكه سياستگذاري
پيرامون برنامه

تسهيل در اجراي
برنامة كنترل آلودگي
در انتهاي خط

افزايش سرماية
اجتماعي

جلب اعتماد و مشاركت
بنگاههاي صنعتي

شكل .1نقش سرمایة اجتماعي در تسهيل اجراي برنامة رقيق كردن آلودگي و رویكرد كنترل آلودگيهاي صنعتي در انتهاي خط
(منبع :نرارندگان)

د
د

پاکایدمحل دا آکنردآرتتا درنیا دفایدرخ دخالاص درآدریاد

ردصارردعر دآج آد دمرک کتدمؤ در نام درق دک

لا گ د ردآننهایدخاد]که دتاداردزکا ید رگی د دآعن یا د د

لتدت ه لدم دن اکنرد دنها فاید آن یاف دن زد ردای آفمد

رهجیادید
م ارکتدرنیا دفادآست[،دتغ دمحلدآسنق آردرنیا دفاد د

ن ییا دآطالعییارد دخییرماردمیی تتادرییادانییا ریدفییاید

آکنکهد لا گ درآدکاف د فردرهدآازآک د دم دآن امردکهد رد

زک تدمح ط دآزدرنیا دفایدصنعن دا اکتدم دکننر.دع امیا،د

آصطالحدرهد«تغ دمحلد لا گ »6دمن دخاآفیردایرید

Bai,

.)2002د د

منار د لن در آیدآجی آیدایکدلدمقی رآرد دآسینانرآر فاید
صنعن دری آیدف ی دصیناک دمحیر دآسیت.د ردآکیهدرآسیناد

د.دنق دس ماک دآجن یاع د ردآجی آیدر ککی دکننی شد

ا اس ی تدن ییتتدرییهدم ییائلدزک ییتدمح ط ی دااصییلدآزد

لا گ دفیایدصینعن د ردآننهیایدخیا:د ردر ککی دکننی شد

اعال تدفایدصنعن دتاسیادآای آ دجامعیهد دت غ یبد دفیاد

لا گ د ردآننهایدخا،دت کزدآصل دری دتالیک هد دپیانک د

تاساد لتدر آیدآن ا دآکهدکاردر اردمهمدآست.دآکیهدآمی د

لا گ دفایدآک ا دار دناای دآزدتال یرآردصینعن دآسیت.د

م نلز د گا دسیاخنهدجامعیهدآزدپ امیرفایدزک یتدمح طی د

دآزداعان د ردآجی آید د

اعال تدفایدصنعن دآستدکیهدم ینلز دم یارکت،دتعامیلد د

دنخ ییتداعییان دم ی تتادرییاداییاز د

نق د ا کن درسانهدفا،دنها فایدتحق قات د د آن یاف دآست.د

س اسیتدگیيآرید دتالی مدگ ی یدینها فیاد دسیازما دفییاید

گ

دسا درنیا دفایدکاچی د دمناسیادف یننردکیهدری آید

صنعن ،دنها فایدا اکتدکننر دمال د )...درآد ردر می دگ ی د

تض هدسالمتداعال یتدفیایدتال یریدخیا دراکیردآرتتیا د

کییهدسییاز کارفایدقییانان د دس اسییتدگییيآریدرآدعهییر د آرد

نز کک ی درییادنها فییایدمییرک کن د دآج آک ی د آایینهدراایینر.د

منناسبدرادن ازدآکهدر نامه،دسهدگ
خ ییلدف ییننر.دگ ی

ف ننر.دمحققا دمخنلک دچا دی

Blackman, 2000; Evans

مطالعاردن ا د آ دآستدکهدآغلیبدرنییا دفیایدکاچی د د

and Hamner, 2002د;)Pimenova, 2004درادآکیهدآسینرنشد

مناسییاد جییا داییتکهدآیدآزدر آرییادرآدعییامل دمهییمدتلق ی د

اسییتگییيآردمحلیی دم یینق ا،دم ازفییاید
د
کییهدمقامییاردس

م دکننر.د رداق قتدرنیا دفیادآزدآکیهدط کی دری دتالی

ارد

ره در آری دآزد آارفایدک بد کاردرآدصا ردمی دکننیر،دری د

آقنالا ید دس اس دکهدر آیدک بد کارد دفادمهمدآستدآ ی د

نق د دفاد ردآرتتا درادمرک کتدزک تدمح طی درنییا دفیاید

می دگيآرنیردید, 1999د.)Heberer & Kohlدف چنیا دکیهد رد

دعتیارردآنیرددآزد

اییکلدی)8دن ییا د آ داییر،دس ی ماک دآجن ییاع دم ی دتاآنییرد

هدفایدمحل د دنها فایدتحق قات ،دنها فایدآجن یاع د

رییه آسییط دتقاکییتدتعامییلد دف کییاری،دآک ییا داییتک د
د

دا فنییی دکییهدنقیی دمه یی د ردا اکییتد دپ یین تان دآزد

س استدگيآرید دآازآک دآعن ا درنیا دفایدصنعن دن تتدرهد

کاچ د دمناسادتثک ردک دآنر.دگی
آن

د

رنیا دفایدصنعن دآککیادمی دکننیردید.)Le, 2016دآن

یهدفیاید

نناکندر نامهدفا،دزم نهدفایدآج آیدآکهدر نامهدرآدت ه لدکنر.

بررسی تأثیر صنعتی شدن بر کیفیت محیطزیست ...
ابوالقاسم مهدوی ،حمید عزیز محمدلو



ج.دس ماک دآجن یاع د درازکاایتدپ ی انرفایدصینعن :د

کاانهد درهدر زدنا ریدفیایدنز د ردتال یردمحالیانرد د

ا آکنیردرازکاایتدریهدگانیهدآیدآسیتدکیهدریر دم یاردکتد د

کانفایدرازکاان دمن

داا .د جا داتکهدفایدف کاریدر هد

ف کاریدآا آ دجامعهدرهدعنیاآ د دمالی ددکننیرگا دتال یرآرد

رنیییا دفییایدصیینعن داعییاشد رداییاز درازکااییتدیسیی ماک د

دنز درآدنرآر .د ر آقی ددنخ ین هدگیا د رد

آجن اع )دراعادس عتدگ انهدآنن ارد آن د دانا ریدری هد

ا آکنردرازکاات،دج د ریدماآر دقاریلدرازکاایتدآسیتدکیهد

رنیا دفادار د دزم ن دنا ریدرآدتقاکتدمی دکنیر.دفد چنی هد

آن ا دره ن دآکهدگا درر دف کاریداعاننهد د گافانیهدآای آ د

جا در آرادمناسبدر هدرنیا دفایداعاشد ردااز درازکاایتد

دن ت.دآا آ در آیدم ارکتد دنق د ا کن درهن د ردآکهد

دنها فاید لن دم تتادرادااز درازکااتدراعیادف یافنی د

دف ننر.دنخ ت:د گاف د رریار د

دف اک در ن درنیا دفادرادس استدفاد دقاآن هد ضی دایردد

دآ ل هدماآر دقاریلدرازکاایتد د

یررادم داا .دآزدساید کیی دنها فیاید
آزدسایدنها فایدذ د

:دا اسدرا د ردقتاشدمنار دطت ع د دعالقیهدمنیردیدریهد

یررا دن زدرهد آسط دگ ن شدآرتتاطارد دآازآک دتعاملدراد
ذد

د ردگی د جیا د

رنیا دفاد اناک درانت یدرادتاآن نریدفاد دن ازفیایدرنییا دفیاد

اتکهدفایدف کاریدیآازآک دس ماک دآجن یاع )دریدهدآای آ د

پ رآدک

د دس استدفاد در نامهدفایدخا درآدرهدگانهدآیدتنظ مد

آستدتادآزدط ا دآطالعارد د آن دمار ن ازد ردآکیهدزم نیهد

م دکننردکهدرادمالاظارد دا آکادرنیا دفیادآنطتیاقدر ین ید

ر هدآای آ دمخنلیفدمنن ی دایا د دآزدطی دد کیی دم یزآ د

آانهدراارد درهدآکهد ل لدر نامهدفاد دس اسیتدفیاید لیت،د

عالقهدمنریدآا آ درهدمنظاردم ارکتد ردآم درازکااتدتقاکیتد

قررردپيک شدرانت یدرآدنز درنیادفادخاآفنرد آات.دعال د

اا .دنها فایدم تتادن زدآزدط ک درسانهدفایدج ع دقا رنیرد

ر دآکهدآز ن ادکهدخاناآرفاک دکهدرهدعناآ دتثم هدکننرگا دماآ د

نق در اردآ گيآریدرآد ردرهتیا دآکیهدر نیردآککیدادن اکنیردد

آ ل هدرنیا دفایداعاشد ردااز درازکاایتداعال یتدمی دکننیر،د

یاکلد .)7د

آغلبدخا دمال ددکننرگا دتال رآردآکهدرنییا دفیادف یننر،د

صنعن ،دآ رخ

م

م الهدن ازمنرد دپ دا
چیانی د سنهدرنرید دتکک

م ارکتدجهتدرازکاات.دف د دپ دا

س ماک دآجن یاع دعیال دری دتح کی ،دتقاکیتد دپاکیاد

آ رخ

درانت داعال تدفایدف د دگی

د ردگی دآنعکیاسد

ساخنهدااز دج د ریدماآ دقارلدرازکاایتدکیهدآغلیبدریاد

رازخار فییایدمناسییبدآزدطی ا هدآسییت.دآزدآکییهدر د جییا د

م ارکتدخاناآرفیاد دآزدط کی دج ی د ریدکننیرگا دمیاآ د

م

فایدآرتتاط د دتقاکتدر آریاد دتعامیلدری هدآکیهد د

رازکاان دصارردم دگ ،دراعادم داا دتادااز دا آ رید د

گ

دم دتاآنردنقی دمیؤ ید ردره نیهدسیازدیداعال یتدفیاید

رازکااتدماآ دن زدکهد ردگا درعردق آرد آرنیر،درهدتیا د دآرتقیاد

مخنلفدااز درازکااتدآککادکنر .د

بهبود ابعاد
زيستمحيطي
صنعتي شدن

 انتشار دانش مربوط به چگونگي
دسته بندي و تفكيك مواد قابل
بازيافت
 عالقهمندي به مشاركت
دربازيافت مواد اوليه

اجراي مناسبتر
سيستم بازيافت

شكلگيري شبكههاي همكاري بين
خانوارها

افزايش سرماية
اجتماعي

 انتشار دانش و فناوري بين
بنگاهها و تقويت زمينه نوآوري
 هماهنگي و همسويي بيشتر
بنگاهها با برنامه هاي دولت

شكلگيري شبكههاي همكاري بين
بنگاهها

شكل .2نقش سرمایة اجتماعي در تسهيل اجراي سيستم بازیافت
(منبع :نرارندگان)
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بهار 1931

-نق دس ماک دآجن اع د ردآجی آدیدر ککی دانیا رید

کهدآلتنهدتعاملد دم ارکتدمؤ دیدرهدعناآ دن ا یدآزدس ماک د

پاکدت  :انا ریدپاکدت دم نلز دآکهدآم دآستدکهدآزک دطی ددد

آجن اع )دآکهداعان ،در آیدآج آیدآکیهدر نامیهدمیار دن یازد

ا آکنرد دس نمدفایدتال رید ردفزکنهدفادیآن ژی،دماآ دآ ل یهد

آست.در خ دآزدمحققا دمرع دآنردکهدرنییا دفیایدکاچی د د

رت دراانرد دتاآناک درانت ید

اردخا در آیدجيددانا ریدفایدپاکدتی د

)...دص اهدجاک دک

د دسا

1

مناساد ردتال

ردآسنکا دکارآت دآزدمنار دت رکرپيک د د آر ینی دک نی ید

رهدط یفدمننیاع دآزداعیان د آر ینهدآنیردتیادریادا اکیتد د

رهدمنار دت رکرناپيک  1د آانهدراانر.دآزدط دد کی دتال رآرد

م ارکتد دفا دن تتدرهدآجی آیدمیؤ ت ددتالی

اردخیا د

صنعن دن یزدریا آ ،دت زکیدهدپیيدک درعیردآزدمالی دد د آرآید

آقرآ دکننر.دیHillary, 2004د;.)Frijns & Van Vliet, 1999د د

قارل تدرانت درازکااتدرا د دف چن هدتاداردآمکا دمنک درهد

د

منار دت رکرپيک درا د دک ن کهدنق درآد ردآنن اردگازفاید

روشها 

.3موادو

گلخانییهدآید آایینهدرااییردی.)OECD 3,2001درییادتاجییهدرییهد

رادآسننا دریهددمطالعیاردت ری دمنعیر دآزدج لیهدید

تاآناک دفایدپاک هدرنییا دفیایدکاچی د دمناسیا،دککی دآزد

،)Feridun, 2011; Grossman & Krueger,1995دآصغ پارد

مهمدت کهدماآن دآنن اردانا ریدفایدتال ردپیاکدتی ،در ککی د

دف کییارآ دی،)8837دمح ییرید دسییخ دی،)8837د مییا د د

اتکهدآیدر آیدت ه لدآکهدمان دمط حدار دآست.دمتننی دری د

ف کییارآ دی،)8838داییهادد دناص ی دصییرر را یدی)8838د،د

آکهد کرگا ،دس استدفاد در نامهدفایدم را درهدتال ردپاکدتی د

اط سد دف کارآ دی،)8830دپژ کا د دل یی یدزآ ی)8813د

نتاکردرنیا دفایدکاچ د دمناسادرآدرهدطاردمنک د دجیرآدآزد

مرشدمار دآسنکا د ردآکهدتحق دتر کهدار دآست.دایاکا د

ککرکی دمرنظ دق آرد فنردرلکهدراکرد ردنظ دری نردکهد دفاد

ازک یتدد
ذک دآستدکهد ردغالبدآکهدمطالعاردک ک یتدمحید د

چیانهدرادساک داعان دآزدقت یلدتیثم هدکننیرگا دمیاآ دآ ل یه،د

ی،)EPدتییارع دآزدمنغ فییایدآقنالییا ید دآجن ییاع د ردنظی د

م ن کا د د کی دنها فایدمی تتادآرتتیا در قی آردمی دکننیرد

گ انهدار دآست.دآلتنهدتعرآ د دناعدمنغ فایدم ینقلدر ینهد

ی.)Verheul, 1998دمرک کتدرنیا دفیایدکاچی دتی ،دآغلیبد

رهدااز دت کزدمطالعاردمخنلف،دآنیرک دمنکیا ردریا د د

رهداررد رگ دآماردر زم درا د دزما د دمنار دمال دری آید

رع هدااشدککی دآزدمهیمدتی کهدمنغ فیایدم ینقل دکیهد رد

اعال تدفاک دکیهدم ینق ا،دریادتال یرد ردآرتتیا دن یننر،د رد

غالبدمطالعاردتک آردار ،دتال ردناخیال

د آخلی دسی آنهد

آخن اردنرآرنر.در کک دایتکهدآید دتعامیلداعیان دمخنلیفد

ی)PGDPدآست.دف چن هدااخ دفاک دچا دارردمال دد

آقنالا ی،دآجن اع د دس استدگیيآریدککی دآزدرآفکارفیاید

آنیی ژیدی،)EUد رصییرداه ن یی ن دید)UPدن ییزد ردآغلییبد

مؤ در آیداائ د مر در دآکهدم کالردمح یاددمی دایا .د

مطالعار،دتاض حد فنر دک ک تدمح ادزک تدمع ا داردآنر.د

آازآک دس ماک دآجن اع د دتاسع داتکهدفایدف کاریدری هد

ردآکهدمطالعهدراد ردنظ دگ انهدمنغ دصینعن دایر دید،)IDد

رنیا دفایدصنعن دفمدزم ن دت ه لدآنن ارد آن د دآطالعارد

& Jalil

رهصارردزک دآرآئهدار دآست.د د
مرشدپاکهد د

م تتادرادانا ریدفایدتال ردپاکدت درآدا آفمدمی د ر د دفیمد

ی)8د ) EPf (PGDP, PGDP2 , EU, UP, IDد

رادآسنکا دآزدته هد دترآرکدآکهدانا ریدفاد ردمق اسدآنتا دآزد

مطالعاردت ر دایاک دآزد دآسیتدکیهد ردم آایلدآ ل ی د

ص اهدفایدناا دآزدمق اسدخ کردر خار آردار د دم دتاآننرد

تاسعهدکاانی ،درهد ل لدآ لاکتد آانهدم ئل دراردآقنالیا ید

ر دمحر کتدفایدمال داائ د کنر.دف اننیردر ککی دکننی شد

دق آرد آانهدم یائلدزک یتدمح طی د رد رجیاردآف یتد

لییا گ د ردآننهییایدخییادی،)EoPدکییارر دماا ی در کک ی د

رعری،دف آ دریادآایزآک درایردآقنالیا ید د ر میردسی آنهد

انا ریدپاکدتی د ردرنییا دفیایدکاچی د دمناسیادن ازمنیرد

م ائلدمعطاددرهداکظدمح ادزک ت دچنرآ دمردنظی دقی آرد

اعان د ردااز دآقنالا ی،دس استدگيآرید دآجن اع دآستد

یآک ید رک رهدریهدعنیاآ دد
نی انهد دآزآکهدر دم یزآ دآنن یار د د

بررسی تأثیر صنعتی شدن بر کیفیت محیطزیست ...
ابوالقاسم مهدوی ،حمید عزیز محمدلو



ن ا یدآزدتخ کبدمح ادزک ت،دآازآک دم دکارر.دآکهدآم دتیاد

ر آیدکلد ر دزمان دن ازدآست.دریرکهدمنظیاردمید دتیاآ ددآزد

سطحدمع ن دآزد ر مردس آنهدتحق دم دکارردتیادآکنکیهدم یزآ د

ساخناردمرشدفایداضاداالتد دآلیارکنمدا لن دکیال هدری آید

یآک ردک رهدرهدایرآکث دخیا دمید درسیرد.درعیردآزد
آنن ارد د

پ ی در ن ی د در ی

ر دمقییا ک دض ی کبد   3دآس ینکا دک ی .د

چن هدسطح دکهدرهدنقط درازگ تدماسا دآستدرهد آسیط د

ر کک دتخ هد ردآکهداالت،دتخ هدپارآمن فادرادضی آکبد
80

آازآک دسطحد ر مر دسی آنهدآزدکید دطی دد د درغی نندایر د

میییییرشفیییییایداضیییییاد
د
منغ ییییی ی )TVPدآسیییییت.د

اسییتفییاد د
د
م ییائلدزک ییتدمح طیی دآزدطیی دد کییی ،دس

االییییتی)Hamilton,1994د در شدرازگ یییین دکییییال هد

تفیادید
ر نامهدفایدمرک کتدزک یتدمح طی دناای دآزداعال ید د

ا لن ی)Kalman, 1960د ردری

ر دمیرشدفیادید آرآیدمنغ ی د

هر دمی دتیاآ د
آقنالا یدکانا دتاجهدقی آردمید دگ ید د دآزآکید د

غ قارلدم افر دکارر فایدزکا ید آرنر.دریهدطیارکلد دآکیهد

اافردکاف دزکا دفاید آر در دزک تدمحی ادریادآایزآک د

ر د دآک ا دمنغ فایدغ قاریلددم یافر د د

مرشدفا در آیدر

ر مردس آنهدار.دف چن هدآزد دنقطهدرهدرعردرایردصینعن د

ر

رهداریدآزدرلاغدم درسردکهدآمکا د دآجاز دراردصینعتد د
کاف د لا گ درهدطاردفمدزما درآدررفر.دا دآقنالا سن
قارلدر

آز ن اکهد ردآکهدتحق ی دریهدری

د د

EP  1PGDP   2 PGDP 2 

رداالتدکل ،دمرشداضاداالت88درآدم دتیاآ د ردقالیبد
س ن

د

د آرآیدعالمتد

مثتتد دآزدنظ د میاریدمعنیاد آردراایر،دن یاد دمید د فیرددکیهد

ی)4ددد د

د

vt 

t 

;

y t  Zt  t   t

)N(0, R
;

iid

 t 1  d  Tt  t   t

iid
)N(0, Q
رآرط دی)5دمعا ل دآنرآز  87دنام ر دم داا د در انی در آراد

صنعن دار درهدتخ کبدزک تدمح ادم دآن امر.دآنرآز دآکهد
ض کبد درهدعتاررد کی دارردآ گيآریدصنعن دایر دری د

د

د

ری هدمنغ فییایدقارییلدم ییافر د دغ قارییلدم ییافر دآسییت.د

م زآ دتخ کبدمح ادزک ت،ددتار دعاآملدمنعر یدآستدکیهد

رآرط ی)4درهدمعا ل د ضیع تد88کیادمعا لی دآننقیاشد85دمعی دد

کک دآزدمهمدت کهدآکهدعاآملدم زآ دس ماکهدآجن اع دماجا د

آسییتد دآزدا آکنییردمییارکفدم تتییهدآ شدتتع ییتدم ی دکنییرد د

ردجامعهدآست.دمتنن در دمطالبدذک ار د ردرخی دمتیان د

تغ آردمنغ د ضع ت   tدرآد ردطاشدزما دن ا دم د فر.دد د

نظ ید،دآننظیاردری دآکیهدآسیتدکیهدفی دآنیرآز دم یزآ دسی ماکهد

ردر آرادااق، y t ،دمنغ ی د آر ینهدید)8×8؛د ،  tدری آرد

آجن اع دراندراار،دم ارکتدآجن اع دراندریا د دکار میرید د

 k 1دمنغ فایداالتدم یافر دن یر ؛د ، z tدری آرد  k  1د

س عتدآج آیدس استدفایدم ارکتدمحارد ردااز دمرک کتد

منغ فایدتاضی ح ؛د ، c tدری آرد k 1دعی

مح ادزک تدآازآک دکاررد دآزدم زآ دتتعاردمنک دصنعن دایر د

معا ل دآنیرآز ؛د ، dدری آرد k 1دعی

ازک تدرکافر.درنار آکهدم دتاآ دناات :د
ر دمح د

دآزدمتیردد رد

دآزدمتیردد ردمعا لیهد

ضع تد ، Ttدمیات کسدضی آکبد  k  kدآسیت.د  t  t

; )5  f (Social Capital

5
د
ی)8ددد
0
) (Social Capital
رنار آکهد ردآکهدتحق ی دریهدسی یدزمیان دضی کبد   3د

دآزدمعا لهدفایدزک دن ا د آ  .د

ی)5ددد

درگ سی ا درآدتیثم هدمید دکنیرد.د

رصارت دکهدض کبدمنغ دصنعن دار د  5

ر د درهی د

م در کم .د

دد
ی)7د
3EU   4 UP  5 ID  e
 فادض آکبدمنغ فایدم نقلد د  eجزدآخیالشدمیرشد
آستدکهدای

ر دپیارآمن د   3د ردطیاشد

زما دن ازد آرکم،دليآدآزدآکهدر کک دری آیدری

رهصارردزک دناات .د
ر درآرط دی)8درآدم دتاآ د د

دکالسی

ر دپارآمن فایدمنغ د ردطیاشدزمیا دریهدکیاردمید در نیرد.د

د

ر آرد k 1دآجزآیدآخالشدمعا نردآنرآز د د ضع تدرا د
دآزدفمدم نقلدف ننر.د  Qدمات کسد آرکانسد دکاآرکیانسد

  tد د  Rد آرکانسدجزءدآخالش   tدآست.د د
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شمارة 1



بهار 1931

دددد  Pt  Pt t 1T  K t Zt Pt t 1د

رصارت دکهدمرشداالتد–داضیادریهدصیاررددآلییارکنمد

ی)87ددد

کا آرکانسدمرشدسازیداا ،دم دتاآ دآزدرف ااتدا لن دکال هد

ی)88ددد

ر آیدتخ هد دره در دیکال ه،د.)8360د ردرف ااتدا لنی د

مقرآردض کبدکال هدآزدط ک درآرط دی)88دقارلدمحاسیتهد

ر گ فیاید

آسییت.د ردر آرییاداییاقد ، K tدضیی کبدتالییح حدخطییاید

ارآقلدم رعاردخط در آرداالتدرآدرادتاجهدریهدآطالعیارد

پ در ن دمح اددم داا .درادمعلا درا دمقا ک دآ ل هد   0د

م افر دار د رد ر دفایدقتلدمحاستهدک .دآکهدرف ااتدر د

د ، P0درف ااتدا لن دکال هدتخ هدزننر دره ن در آرداالتد

هر درهن کهدپ در ن دفادرآدراد
آساسدآم ردا ط دآستد دآزدآک د

رآدا آفمدم دکنر.درآ دفایدمخنلک در آیدتخ هدمقا ک دآ ل یهدد

کال هد ردقالبدآلیارکنمدرازگ ن دمید دتیاآ ددر

اییرآقلدم ییانی هدم ییي ردخطییادی)MSEدا ی آفمدم ی دکنییر.د
رهدطارکل درف اایتدکیال هدا لنی د ردر آرنیر د دم الیهد
آست:دم ال دنخ ت،دم ال دپ در ن دآستد دم الی د

د

ن زدم ال درهنیا دسازیدآست.د د
رییهت ت ییبدن ییا د فنییر د
دآکنکییهد  ̂ tد د  Ptد

رییادایی
ر

ر گ فایدره ن در آرداالتد دکاآرکانسد   tد ردمعا ل د

ی)4دراار،د ردم ال دنخ یتدریادای عدتخ ی هد ردزمیا د
، t  1د

t1

ˆt
 د  Pt t 1درهدت ت بدرادآسنکا دآزدر آریادید)6د

دی)1دقارلدمحاستهدآست .د
ی)6ددد

د ˆ t t 1  d  Tt t 1
 د

دددد  K t  Pt t 1Z f 1t t 1د

  0د د  P0د جا د آر .دک در شدآکیهدآسیتدکیهدمقیا ک د

ر اردرزرگ در آیدمات کسد آرکانسدکاآرکیانسدتخالی

د

آ دم داا د دآمیادضی آکبدمنغ فیایدتاضی ح دریهدطیارد
لخاآ دآننخاددمید دایا .درآ د کیی دآکیهدآسیتدکیهدری آید

آننخییاددمقییا ک دآ ل ییهد   0د د  P0دآزدر ی

ر دپارآمن فییاید

معا لییهی)5درییادآسیینکا دآزدر شداییرآقلدم رعییاردمع ییال د
آسنکا دم دایا .د ردمقالی دااضی دآزدرآ د

درهی دگ انیهد

م داا .د د
منغ فایدآسنکا دایر د ردآکیهدتحق ی دعتیارردآنیرد دآز:د
یآک ردک رهدس آنهدمنن
د

دی ) PCO2درهدعناآ دن یا یدآزد

دد  Pt t 1  TPt 1T  Qد

ازک یتد،د ر مییردسی آنهید ،) PGDPداییررد
ک ک یتدمحی د

رادمعلا دار دمعا لهدفایدی)6د دی)1دم دتیاآ دد  y tدرآدریاد

مالییی ددآنییی ژیدی ،) EIد رصیییرداه ن ییی ن دی ،) UPد

ی)1د

تاجهدرهدآطالعاردماجا د ردزمیا د  t  1دآزدط کی درآرطیهد
زک در

ر دک  :د

ی)1ددددددد

د  ŷt t 1  x t  t t 1د

ف چن هدم دتاآ دخطایدپ در ن yt
خطاید

yt

د دم انی هدم ي رد

درآدرادآسنکا دآزدر آرادزک دمحاستهدک  .د

ی)3د د

ˆ t t 1 )  u t
 t t 1  yt  yt t 1  T(t  د

ی)80د

ددددد  t t 1  TPt t 1T  R tد

ررکهدت ت ب،دمحاستاردم الی دنخ یتدکعنی دم الی د
پی در نی دکامییلدمی داییا .د ردم الی د

درییادآسیینکا دآزد

آطالعاردرهد ستد مر د ردم ال دپ در نید د د ردچیارچادد
معا نردزک دا آکنردرهدفنیا دسازیدصارردم دپيک  :د
ی)88ددد

دد ˆ t  t t 1  K t t t 1
 د

صیینعن داییر ی ،) IDدسیی ماک آجن اع ی ) SCد دسیی ماک د
آن ان ی .) HCد آ دفایدم راطهدط د ر دزمیان د8843دتیاد
 8835دآزدمنار د ماریدم راطهدج د ریدار دآنر.د آ دفیادید
یآک رک رهدس آنهدمنن
منغ د د
ااخ

در ا بدتیهددیریهدعنیاآ دد

دک ک تدمحید ادزک یتد)دآزدرانی دآطالعیات درانی د

جهان دگ انیهدایر دآسیت.د آ دفیادیدمنغ ی د ر میرددسی آنهد
ین تتد ر مر دمل درهدج ع ت)د د رصرداه ن ن دین تتد
ج ع تداه ن ه درهدکلدج ع ت)درادتاجیهدریهدآطالعیارد
ران دم کزید دم کزد ماردآک آ دمحاستهدار دآسیت.دایررد
مال ددآن ژید-درادآسننا درهدمنار دجهان دماجیا دآزدج لیهد
م کزدآطالعاردآن ژی

84

دپاکیا دآطالعات دران دجهیان د86د د

ف چن هدمنار د آخل دآزج لهدم کزد ماردآک آ ،دران دم کزید
دسییازما دملیی درهیی د ری-دآزدن ییتتدمالیی ددآنیی ژید
یر ا بدر یک دنکیتدخیا )دریهدتال یردناخیال

د آخلی د

بررسی تأثیر صنعتی شدن بر کیفیت محیطزیست ...



ابوالقاسم مهدوی ،حمید عزیز محمدلو

محاستهدار دآست.دااکا دذک دآستدمقرآردا زککی دایررد

پاکیا دفایدآطالعات دم کزد ماردآک آ دآسنخ آجدار دآست.دراد

آن ژی،دااصلدتق ی مدمد یزآ ددآنی ژیدمالی ددایر دیمیثال،د

تاجهدرهدآکنکیهدریاندریا ددجی د دجناکیتد دپ نیردفیادید

ر ا بد آاردژ ش)درهدمحالاشدتال ردار دیمثال،درهد آایرد

قضاک ،دن یا یدآزدپیاک هدریا دسی ماکهدآجن یاع دآسیت،د

ل ن د دکادتیه)دآسیتد.دآمیاد آسینکا دآزدمع یاردایرردآنی ژید

آزآکهدر در آیدن ا د آ دس ماکهدآجن یاع دآزدمنکی دسی آنهد

ا زکک د ردسطاحدکال درهد ل لدعیر دت یانسدمحالیانرد

پ نر دفایدقضاک دره دگ انهدار دآست.د ردآکیهدصیاررد

آکهر دراکردآزد
آز د
دن تد د د

ف دآنرآز دآکهدمنغ درانت درااردااک دآزدراندریا دسی ماکهد

آارفایدپال در آیدآنرآز دگ ید ی دمحالیاشدآسینکا دکی د.د

آجن اع دآست.در آیدمنغ دسی ماکهدآن یان دریادعناکیتدریهد

مع اردارردآن ژید ردآکهداالت،دآقنالا یدی دنهدا زککی )د

جان هدفایدمنعر دآسنکا دار د ردتحق قاردت ر دمی تتاد

مخنلفد دج دناپيک ید دفادم

خاآفردرا ،دکهدف ا دن تتدآن ژیدصی ددایر دریهدآرزشد

آزدج لهدن خد تیتدنیا دد

محالانردتال ردار دیر ا بد آاردپال )دآست.دن یتتد

)al,1994داارغدآلنحال ال د مازشدعال ،دن خدراساآ ید د،...د

آرزشدآاز

دصنعن درهدکلدآرزشدآاز

درخ دفایدصنعن ،د

ردمیرآرسید Barro, 1991; Coe, et

ردآکهدپژ ف دآزدن خدراساآ یدره دگ انهدار دآست.د د
د

ن ییا یدآزداییرردصیینعن داییر د ردنظ ی دگ انییهداییر د د
آطالعارد دآزدپاکیا دآطالعات دران دم کزیدآسنخ آجدار د

افتههاوبحث 
.4ی 

آست.دااکا دذک دآستدکهدمنغ فایدآقنالا یدآسینکا دایر د

قتلدآزدتخ هدمرشدنز دآستدماناک دمنغ فا،دمار د زمیا د

ر آیدمحاست دمنغ فایدتحق درهدق یتدفیادید اریتدسیاشد

ق آردگ

دتادآزدر زدرگ س ا دفایدکاذددجلیاگ یدایا .د

8818د ردنظ دگ انهدایر دآنیرد.دری آیدآنیرآز دگ ید یدسی ماکهد

آکهدآم درادآسنکا دآزد زما دال یپسد-دپی

آجن ییاع دمتنن ی در ی در کک ی دااکاکامییاید)8331دآزدس ی آن د

نناکند د ردجر شی)8د مر دآسیت.دایاکا دذکی دآسیتدکیهد

پ نییر دفییایدقضییاک دآسیینکا داییر دکییهدآطالعییارد دآزد

ت ام دمنغ فاد ردا دلیارکن

دآن یا دکاانیهد د

د ردنظ دگ انهداردآنر.دد د

د
جدول .1نتایج آزمون مرتبه جمعي بودن متغيرها

منغ فا د

سطح متغيرها د

تفاضل مرتبه اول متغيرها د

مرتبه جمعی بودن متغيرها د

PCO2

-8/8861

*د-6/8118

) I (1د

 PGDPد

-8/1101

*د-4/4144

) I (1د

PGDP2

-8/1143

*د-4/6761

) I (1د

EI

 -8/1655د

*د -1/1386د

)I (1

UP

 -0/1485د

*د -6/5017د

)I (1

ID

0/1138

*د5/1668

) I (1د

SC

-7/5834

-4/1654

) I (1د

HC

 -0/8485د

*د-5/3656

) I (1د

*دمعنا آرد ردسطحد8د رصر د
د

یمنت :دنیارنرگا )ددد د
د
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شمارة 1



بهار 1931

دکیهد ردجیر شدید)8د

در آیدف دکی دآزدمنغ فیاد رداالیتدریادر نیرد د

م انی هد د آرکانسدفادرآدای آفمدمید دکنیردد دآزآکیدهدر دری آید
یفیادیدنامانیادمناسیبدآسیتدید
تحل لدسی د د

Song and Witt,

دآزدمترد،در آیدسطحدد دتکاضلدم تت دنخ تدمنغ فاد

غرغهآیدآزدرارتد
د
)2000: 131د.دآزدآکهدر د ردآکهدتحق دن زد

دصک دمتن دری د جیا درک یهد آایرد

نامانادرا دمنغ فاد جا دنرآر .درادعناکتدریهدچنی هدآمی ید د

چک دآزدمنغ فاد ردسطحدر دن دایا دد لی دری آید
ر آیدف د

رهدمنظاردن ا د آ دنحا دتث دسی ماک دآجن یاع دری دایررد

تکاضلدم تت دنخ تدآکیهدمنغ فیادر دمید دایا د.دآزآکیدهدر د

آ گيآریدصنعن دار در دمح ادزک ت،در آریادید)7د دی)8درآد

آرآئهدار دآست،دا

ت ام دمنغ فادج ع دآزدم تت دک د)I(1دف ننر.د د
متنن در دمتان دنظ یدمط حدار د ردخالا

دچیانی د

نقی ی د ا کنی ی دسی ی ماک دآجن یییاع د ردکننی ی شدتتعیییارد
زک تدمح ط دصنعن دار ،دم دخاآف م در رسی دکنی مدکیهد
تغ د دتحانردس ماکهدآجن اع د ردآک آ دچیهدتیث ید رد
کنن شد دکادت رکردتتعاردزک تدمح ط د آاینهدآسیت.دآکیهد
آم دم نلز در رس درآرطهدر هدسی ماکهدآجن یاع د دضی کبد
یآک ر دکی رهدمنن ی دآسیت.د
آ گيآریدصنعن دار در د د
ررکهدمنظاردآزدا آکنرید دم الهدآیدآسینکا دمید دایا د.د رد
م ال دنخ تدرادآسینکا دآزدمیرشداضیاداالیتد درف اایتد
ا لن دکیال هدکیهد ردرخی د8دریهد دآایار دایر،دضی کبد
ازک تدر
آ گيآریدصنعن دار در دمح د

ر دم داا  .د

ااکا دذک دآستدکهد ردر ککی دTVPدنز دن یتدکیهد
آ دفادمانادراانردچ آدکهدآکهدر ککی دپارآمن فیایدمیرشدرآد
ر دکی

رهدطاردمننا دددر

ردقالبدر کک داضاداالتدکیهدآزدط کی در آریادید)5د دی)4د
دم دکن م :د

رهصارردزک درازناک
ن ا د آ دار دآست،د د

@signal PCO2  C(1)*PGDP 

*)C(2)* PGDP  C(3)*EI  C(4
]))UP  sv1*ID  [var  exp(C(5
])) @state sv1  C(6)  sv1(1)  [var  exp(C(7د
، @signalدن ا د فنیرد دمعا لی دآنیرآز دآسیتدکیهدآنن یارد
2

یآک رک رهدسی آنهدرآدتیارع دآزدمنغ فیاید ر میردسی آنه،د
د
ارردمال ددآن ژی،دم زآ داه ن ن د دصنعن دار دن یا د
م د فر؛د ، @stateدن ا د فنیرد دمعا لیهد ضیع تدآسیتد د
 SV 1دن ییا د فنییر دضیی کبدآ گییيآریدصیینعن داییر دریی د
مح ادزک تدآستدکهدآزدا آکنردمارکفدم تت دنخ تدتتع یتد
م دکنر.دنن

دتخ هدرآرطهدااقدرادر شدارآکث درآسینن اک د

درادآلیارکنمدکال هدا لن د ردجر شدی)7د مر دآست.

د دتازکید دفیادیدای ط دری آید

د

جدول .2برآورد پارامترهاي مدل فضا حالت با رهيافت كالمن فيلتر

آان اش د

مار

0/0000
0/0531
 0/0074د
 0/0711د
000000
0/5110
0/0000

5/7484
-8/3678

0/0830
0/1840

 8/0730د
 7/7070د

 0/0008د
 0/0087د

 0/0004د
 0/0071د

-70/1578
0/6340

0/1166
0/0730

 -81/5100د
0/0708

)C(6

-88/3674

0/7111

 -8/1350د

)C(7

آان اش د

مار

خطایدجيردم انی هدم رعار د

مقرآردض کبد رد ضع تدنهاک د

د

 0/8554د

 0/1816د

 SV1د

 0/0000د

z

z

 4/6444د

آنح آددمع اردض آکب د

ض آکب د
0/8643
 -8/4335د

د

Log likelihoodدددددددددددد883/3430ددددددددد
Akaike info criterionددددد دددد-87/1181
یمنت :دنیارنرگا ) د

Schwarz criterionد-87/4084
 H-Q criterionددد -87/6188

)C(1
)C(2
)C(3
)C(4
)C(5

بررسی تأثیر صنعتی شدن بر کیفیت محیطزیست ...



ابوالقاسم مهدوی ،حمید عزیز محمدلو
One-step-ahead SV1 State Prediction
1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5
1390

1375

1380

1385

1370

± 2 RMS E

1365

1360

1355

1350

S V1

شكل  .3روند تغييرات شدت اثرگذاري صنعتي شدن بر محيطزیست طي سالهاي 1331تا 1333
(منبع :نرارندگان)

د
ض کبدتیاآ دنخ یتدمنغ ی د ر میردسی آنهد0/8643د د

اا ثدار د ردر نردآ گيآریدصنعن دار در دمح ادزک تد

د د-8/4335دااصلدار دآستد درادتاجهد

م دتاآنردتار دعاآملد دمؤلکهدفایدمنکا ت دراار.دف چنا دکهد

رهدمعناد آردرا دآکهدض آکبدرآرطیهدUد آر نیهدری هد ر میرد

دکیهد ردآکیهد

ض کبدتاآ د

یآک رک رهدمنن
س آنهد دم زآ د د

درآدتثک یردکی

دآسیت.د

ردمتان دنظ یدآاار داردکک دآزدعاآملدمه
خالا

دمی دتاآنیردنقی د ای دکهدراایر،دسیطحد دسیاخنارد

ف چن هدض آکبدارردمال ددآنی ژید0/0004د دضی کبد

س ماکهدآجن یاع دماجیا د ردجامعیهدآسیت.دایاشدسیدئاآشد

ر دار دآستد درادعناکتدریهد

آساس دآکهدآستدس ماکهدآجن یاع د ردآکیهدر نیرد ردایاشد

مثتتد دمعناد آردرا دآکهدضی آکب،دآسیننتا دمید دایا د دکیهد

راردآ گيآریدصنعن دار در دمح ادزک یتد دکیهدریهدطیارد

یآک ید ر دکی رهدسی آنهد
آازآک دآکهد دمنغ دریهدآایزآک د د

دآزدساشد8868د غازدگ نهدآسیت،دچیهدنق ی د آر .د

اررداه ن ن د0/0071در

منن

دم دآن امرد دتتعیاردزک یتدمح طی درآد ردری د آر .د

ض کبدمنغ دصنعن دار ید)SV1دمثتیتد دآزدنظی د میارید

م خ

تحل لدآکهدآم درهدم ال د
ردم الیی د

دمحاستاردم را دم داا .د د

درآرطیی دسیی ماک دآجن ییاع د دضیی کبد

معناد آردرا د دن ا دم د فردکهدصینعن دایر دریهدآایزآک د

ازک ییتدتخ ی هدز د
آ گییيآریدصیینعن داییر در ی دمح ی د

دمن دار د د رنن ه ماجبدآازآک د

م داا .درهدمنظاردجامع تدتحل یدلدفیاد،دسی ماک دآن یان دن یزد

اردمنک در دمح ادزک تدم داا .دمنناسبدرادرف ااتدا لن د

منغ دکنن ل د ردنظ دگ انهدم داا .دچ آکهدرهدلحاظدنظی ید

ر دگ نهد دنن ی د د

آننظاردآکهدآستدکهدف دآنرآز دسطحدس ماکهدآن ان ید آن د د

یآک رک رهدمنن
د

کال ه،دمقرآردSV1د ردطاشدزما در

مهارردآا آ )درانت در ،دآکهدآم دم دتاآنردرهدکننی شدایررد

رداکلی)5د مر دآست .د
ر دآساسدایکلید)8در نیردتغ ی آردااصیلهد رایرردد

تتعاردزک تدمح ط دصنعن دار د ردجامعیهدر ان امیر.دریاد

آ گيآریدصنعن دار در دمح ادزک ت درآدم دتاآ د ردقالبد

تاجهدرهدآکنکیهدفی دسیهدمنغ ی دسی ماکهدآجن یاع ،دایررد

سهد ر دمنکا ردآزدفمدر رس دکی .دم یزآ دتیث دصینعن د

آ گيآریدصنعن دار در دمح ادزک یتدد دسی ماک دآن یان د

ار در دمح ادزک تدتادساشد8868دص ددنظ دآزدناسیانارد

نامانادرا د دج ع دآزد رجهدک دف ننر،دآمکا داالاشدریهد

دآست.دآمیاد

رگ سیی ا دکییاذدد ردصییارردآسیینکا دآزدر شدمع ییاشد

آزدساشد8860دتادساشد8810دآکهدر نرداالیتدمعکیاسدریهد

ارآقلدم رعاردمع ال د جا د آر .دآزدآکهدر دنز دآستدفمد

دآسیت.دطی د ر د

آنتاانی در هدآکهدمنغ فادرادآسینکا دآزدر شدفیادیدمناسیبد

8810دتاد 8835دن زدس دصعا ید ر دقتلدتیرآ دکاانیهدریاد

زما داا .د ردآکهدتحق دریادتاجیهدریهدم تتی دف

عی د

آکهدتکا ردکهدآزداررد دکاسنهدار دآست.دآلتنهدتحانرد

منغ فییادکییهدف ییی دآزد رجیی دکیی دف ییننردآزدر شد

ساشدفاید8844دتاد8860در نریدنز ل دط دک
خا دگ انهد دس دصعا یدرآد نتاشدک
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شمارة 1



بهار 1931

کافان ا  81در آید زما دفمدآنتاانی در هدمنغ فادآسینکا د

محر ت دمناسبدت دآست،د ردآکهدتحق د قکهدآ شدآننخیادد

ار دآسیت.د ردآکیهدر شدنخ ین هدگیا دتع کیفدآلییاید

م دگ

.در آکهدآساسدآلییایدVECMدریهدگانیهدآیدتنظی مد

تالح ح،دخطایدر آریدآست.دآکهدآلیادرهدصیاررددزکی د رد

ار دآستدکهدتکاضلدم تتهدآ شدمنغ فادرادک د قکهدزمیان د

نظ دگ انهدار دآست.دد

ظاف داا .دآکهدآم د ردصارت دم ی دمی دگی ددکیهدم تتیهد

ددد

X t 1 X t 1 2 X t 2  ...
1 X t 1  X t p  U t

کهد رد د ، Xدن ا د فنر در آردمنغ فایدآلیادآستدکهد
م ن لدر دمنغ فیایدایرردآ گیيآریدصینعن دایر دری د

د

 VARدر آر د دق آرد آ داا .دف چن هدریاد ردنظی دگی انهد
تث دااکدناا دآزدجنم )  D(Wد،دایکلدمناسیبدآلییاید
رهصارردزک دتع هدگ نهدآست د
VECMدد د
 Xt 1 Xt 1  Xt 2  Dt  Utد
ردرآرط دااق :د

مح ادزک یتددی ،) SVدسی ماکهدآجن یاع دید ) Sد دسی ماک د
آن ان دی ) Hدآست.دکک دآزدم ائلدمهیمد ردری
ااقدم خ

] Xt  [SV , S, Hد

ر درآرطی د

دد  Dt  C, D(W)د د

دطاشد قکهدفای  Xدآست.دتع هدتعرآ د

دک

قکهدفای دمناسبد ردآلییادتضی هدمید دکنیرد دکیهدج یالرد

رهدمنظارد زما درتتهدمات کسدد دتع هدر آردف ی آک ،د

خطایدآلیا،دناا دسیک رد 81د ردنن یهدپاکیادیدI)0دف یننر.د رد

آلیافایدریهد سیتد میرددری آیدفی دسیهدرخی ،دریهدر شد

مقال دااض ،در آیدتع هدتعرآ د قکهدفایدمناسبد ردآلییاید

کافان ا دآزدنامق رت کهداالتدتادمق رت کهداالیتد رریار د

،VARدآزدمع ارفایدآننخاددم تتیه د VARدکعنی د کائ ی د83د

ع

دآزدمتردد در نردمنغ فادیکهدعتیارردآنیرددآز:د.8دریر د

) ،(AICدانا دکاک ه70د) (HQد دایاآرتزد -در یزکهد78د)(SBCد

ع

دآزدمتیرددمق یرد د

آسنکا دار دآست.د ردجر شدی)8دراد ردنظی دگی انهدطیاشد

رر در نردزمان ؛د.8درادع

قکهدسیه،دمقیا ک دفی دکی دآزدمع ارفیاید)،(AICد)(HQد د

قکییهدآ شد دمع ییاردAICدد قکییهد

زمان ؛د.5درادع
رادع

)(SBCدر آیدآلیایدVARدآرآئهدار دآست .د
ف ا دگانه دکهدمالاظهدم دگ

دآزدمتردد در نردزمان ؛د.7درادعی

دآزدمترددنامق رد درر در نیرد

دآزدمترددنامق رد در نردزمیان دمق یرد د.4د

دآزدمتردد در نردزمان دنامق یر)دری

،دمع ارفاید SBCد دHQد

نتاشد درادآسنکا دآزدنناکندرهد ستد مر در آید زمیا دآ ی د د

درآدپ یینها دم ی دکنییر.د

اییرآکث دمقییا ک د کییژ د ررییار د جییا د دتعییرآ در آرفییاید

درآدپ یینها د

ف ی آک در رسی د دتالی مدگ ی یددایر دآسیتدکیهدننیاکند

آز ن اکییهد دمع ییارد SBCددHQد قکییهد

م دکننر،دآزدطی دد کیی دریادعناکیتدمع یارد SBCردتعیرآ د

ااصلهد ردجر شدی)5د مر دآست .د

قکییهدفییادص ی اهدجییاک دن ییا د در ی آیدتعییرآ دم ییافرآرد
جدول .3تعداد طول وقفة بهينه الگوي  VARبا معيارهاي آكائيك ،شوارتز و حنان كویين

مع ارفا
طاشد قکه

معيارها
HQ

SBC

AIC

0

8/7741

8/8088

8/8103

8

*-4/7618

*-5/3653

-4/5561

7

-5/8687

-5/6855

*-5/5114

8

-5/1000

-5/0554

-4/7530

5

-5/6878

-8/6800

-4/8341

(منبع :نگارندگان)

ر دایر د دریهد
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ابوالقاسم مهدوی ،حمید عزیز محمدلو

جدول .3حداكثر تعداد بردارهاي همگرایي بر اساس كميت آمارههاي آزمون  traceو max
دصک د

ا

پننگانهدآع اشدق رد ررار دع
االتفاید د
د

ماردفاید زما

االتدآ ش

االتد

االتدسا

االتدچهار

االتدپن م

*د 88/5575د

*د 41/6111د

*د 48/8131د

*د 68/7878د

*د 51/8111د

max

*78/0110

*د73/8103

*د73/8413

*د88/1634

*د 88/1888د

 traceد

80/8817

*د 73/8018د

*د 75/0883د

*د 71/8671د

 84/5614د

max

80/8817

*د78/8430

*د84/3840

81/1141

88/7488

 traceد

0/0817

 1/8538د

*د 1/0363د

 3/5163د

 5/7867د

0/0817

 1/8538د

*د 1/0363د

 3/5163د

 5/7867د

 traceد

 r 0د
 r 1د
 r2د

دآزدمتردد در نر

max

معنا آرد ردسطحد 80رصر د
*دمعنا آرد ردسطحد4د رصرددددددددددد**د د
د
یمنت :دنیارنرگا ) د

د
جدول.5ضرایب مقيد و غير مقيد برآورد شده بردارهاي همگرایي

آنح آددمع اردض آکب د

ض آکبدمق ر د

ض آکبدغ دمق ر

منغ فا د

مار

دt

 ----د

 ----د

 -8/0000د

 4/0147د

 SV1د

 -5/7437د

 7/1688د

 -87/8346د

 67/0811د

 Sد

 -0/1535د

 0/0038د

 -0/0013د

 0/0507د

 Hد

(منبع :نگارندگان)

محاستاردآن ا دکاانهدن ا دم د فردکهدا

دعر د جا د

ااصلهدآزدآکهدااکد رداکلدی)5دن ا د آ دار دآست .د

ف ی آک دیصک در آردف ی آکی )د ردت یام داالیتدفیاد در د

ف ا دگانهدکهدمالاظهدم داا درادآع اشدااکدکلی دریهد

م داا .درنار آکهدمتنن در د زما دکافان ا دری هدمنغ فیاید

ر دار ،دناساناردآک ا ار دآزدر هدرانیهد دری آردد

تحق دف ی آک د جا د آر .دمتنن دری د میار دفیادید   traceد
  maxدتعرآ دک دری آردف ی آکی د رداالیتدآ شد دپیدن مد

تثک ردم دگ

.دتخ هدر آرد رد داالتدميکاردن یا د آ د

کهد رداالتدپن مدض آکبدر

ر آردر

رهد ضع تدتعا ل دقتل دخا در م دگ

.دف چنردکهدس عتد

رس ر درهدتعا شدکاتا د د ر دزمان درسی ر دریهد ضیع تد
تعا ل دقتل دطانن دآست .د

ر دار دآزدنظ دمعنیاد آرید د

ض آکبدمق ر،دض آکت دف یننردکیهدری دا یبدضی کبد

مطارقتدرادآننظارآردتئارک د رد ضع تدمطلاددت یدقی آرد

منغ ی  SV1دآسیینانرآر داییردآنییرد در آسییاسد دمی دتییاآ د

آرنر.دآزآکهدر در آردف ی آکی د رداالیتدپین مدمیرنظ دقی آرد

ض کبدآ گيآریدصنعن دار در دمح ادزک تدرآدتیارع دآزد

منعکسار دآست .د
د
گ اتدکهدنناکندر ر د د ردجر شدی)4د
ر آیدن ا د آ د جا دفیمدج عی د ردس ینمددری

رد

ار ،دک دااکدکل درهدر آردس نمد آر دایر دکیهدننیاکند

رهصارردزک دناات .د
س ماکهدآجن اع د دس ماکهدآن ان د د د
SV 1   121956 * SC  0.0079 * HC
)(0.8494

)(12.2592

 t :دد
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بهار 1931

ر دار دن ا دم د فیرد دکیهد رد

آجن ییاع د ردآکیی آ ،د ییاردمنکیی دصیینعن داییر درآدریی د

رلنرمرردآرتتا دمنک دمعناد آردر هدس ماک دآجن اع د دم زآ د

مح ادزک ت دت رکردکی

دآسیت.دری آیدر رسی د ق ید دتی دد

تث دصنعن دار دری دمحید ادزک یتدد جیا د آر .دضی کبد

چیییانی د آکیین دض ی کبدآ گییيآریدصیینعن داییر در ی د

ر دایر دآسیتدکیهد

مح ادزک ت،دتث دآع اشدتکانهدکادااکدرهدآنیرآز دآنحی آدد

منک د دآزدنظ د ماریدن زدمعندا آر دآسیت.دفی دآنیرآز دسیطحد

مع ارد ردمنغ دس ماکهدآجن اع در دمنغ دض کبدآ گیيآرید

منغ دس ماکهدآجن اع د-87/8346در

77

س ماک دآجن اع درانت درااردآزدایررد یاردمنکی دصینعند د

صنعن دار دآزدط کی دتاآری دعکیسدآلع یلد نی ید )IRFsد

ار در دمح ادزک یتددکاسینهدمی دایا .دآزدآکیهدر دآسیننتا د

محاستهدار د دنن

د د ردقالیبدایکلید)4دمینعکسدایردد

م د ایا دکیهدر نیردا ساک ی د د ردایاشدکیاف دسی ماکهد

آست .د

شكل .3عكسالعمل بردار همگرایي نسبت به یك تكانه كلي بر سيستم
(منبع :نرارندگان)
د

شكل .5عكسالعمل ضریب اثرگذاري صنعتي شدن بر محيطزیست در قبال شوک وارده بر سرمایة اجتماعي
(منبع :نرارندگان)

شكل .1عكسالعمل ضریب اثرگذاري صنعتي شدن بر محيطزیست در قبال شوک وارده بر سرمایه انساني
(منبع :نرارندگان)

بررسی تأثیر صنعتی شدن بر کیفیت محیطزیست ...



ابوالقاسم مهدوی ،حمید عزیز محمدلو

کاانهدفایدمنعکسدار د رداکلی)4دن ا دم د فر دکهدریاد
آع اشدااکدمثتیتدریهدآنیرآز دآنحی آددمع یارد ردسی ماکهد

رآرطیی دف ی آکیی درلنرمییرردریی

ر داییر دسییازگارد د

فمرآسناست.د د
د

آجن اع ،دض کبدآ گيآریدصنعن دار در دمحید ادزک یتدد

مقاک د مار دtدم ریا دریهدضی آکبدمنغ فیایدسی ماک د

رهدطاردمنک د آکن دن ا د آ د دآکهد آکن دمنک درهدآنرآز د

آجن ییاع د دس ی ماک دآن ییان د دف چن ی هدمقاک ی دن ییا آرد

88د ر دزمان دتیرآ دمی دکاریر.دآزدآکیهدر دتقاکیتدسی ماک د

عکییسدآلع ییلد نی دض ی کبدآ گییيآریدصیینعن داییر در ی د

آجن اع د ردجامعهد ردف د ر دمع هدزمان دراعادکاف د د

مح ادزک ت د ردقتیاشدایاکد آر دریهدمنغ فیایدسی ماکهد

تخک فد اردمنکی دصینعن دایر دری دمحید ادزک یتد دطی د

آن یان د دسی ماک دآجن یاع ،دن یا دمید د فیرددکیهدسی ماک د

بفایدزک یتدمح طی د
ر دفایدرعردگ نهد درهدکاف د س د

هکننر دتی دید
آجن اع د ردمقاک هدرادس ماک دآن ان دنق دتع د

صنعن دار د رد ر دفایدرعردم دآن امر.دآکهدآ ی دف چنیا د

ردکاف دض کبدآ گيآریدصنعن دار در دمحید ادزک یتدد

که د رداکلی)4دم خ

دآست،دط د ر دفیادید

78

،دسیا ،د

آر .دت زک د آرکانسدی )VDsدض کبدآ گیيآریدصینعن د

چهار ،دپن مد دا مدرهدطاردمرآ دتقاکتدم داا د دااک د

ار دیدکهدنن

د دری آید د ر د ردجیر شد6دن یا د آ د

آزد دآستدکهدآازآک دس ماکهدآجن اع د دتقاکتدم ارکتد

ار دآست)دن زدچن هدنن دهآیدرآدتثک ردک

دآست .د

داییسدآعن ییا دآای آ دجامعییهدرییهد رآمی د دطی دا آکنییرید

ف ا دگانه دکهدمالاظهدم دایا د د رد ر دنخ یتد0/31د

،درانارفاید آقع د دمنعهرآن دآا آ دجامعهد ردقتیاشد

رصرد د0/71د رصردآزد آرکانسدض کبدآ گيآریدصنعن د

ازک تدرآدمنث دساخنهد دتقاکتدم دن اکر.دد د
ص انتدآزدمح د

اییر درییهدت ت ییبدمنییث دآزداییاکدفییاید آر در ی دس ی ماکهد

ف چنیی هدضیی کبدمنغ یی دسیی ماک دآن ییان د ردرآرطیی د

آجن اع د دس ماکهدآن ان دآست.دآکهد رداال دآستدکهدط د

رلنرمرردرهدآنرآز د-0/0013درهد ستد مر دآستدکیهدمنکی د

ر دفایدرعریدسهمدس ماکهدآجن اع د ردتاض حدتغ ی آرد

آستد ل دآزدنظ د ماریدمعناد آردن ت.د ردایکلید)6دتیث د

ض کبدآ گيآریدصنعن دار دآازآک دکاانهدتاد ن ادکهدآکهد

تررک

آع اشدااکدریهدآنیرآز دآنحی دآددمع یارد ردمنغ ی دسی ماک د
آن ان در دمنغ دض کبدآ گيآریدصینعن دایر دآزدط کی د
منعکسار دآست .د
د
تاآر دعکسدآلع لد ن د
ر نردمنعکسدار د رداکلی)6دن یا دمید د فیرد دکیهدریاد
آع اشدااکدمثتیتدریهدآنیرآز دآنحی آددمع یارد ردسی ماک د
آن ان ،دض کبدآ گيآریدصنعن دایر دری دمحید ادزک یتدد
رهدطاردمنک د آکن دن ا د آ د دآکهد آکن دمنک دتیاد ر د
دتقاکتدار د د رداردااصلد ر د

دتادپن مدکیاف د

کاانهد د رد ر دپن مدرهدصک دم درسر.دآزد ر دپن مدرهدرعرد
آکیین دضیی کبدآ گییيآریدصیینعن داییر دریی دک ک ییتد
مح ادزک تد ردقتاشدااکد آر در دس ماک دآن یان دمثتیتد
م داا .دآکهدآم دراعادم دایا دد ردرلنرمیرردد آکین دفیادید
منک دآکهدض کبیدتاد ر دپن م)دتحتدتیث د آکین دفیادید
مثتتد یدآزد ر دپن مدرهدرعر)دق آردگ انهد دخنثی دایا .د
آکهدنن هدرادر دمعنادرا دض کبدمنغ ی دسی ماک دآن یان د رد

مقرآرد رد ر د فمدرهد 40د رصردرالغدم داا .دآمادط دآکیهد
مرردسهمدسی ماک دآن یان د ردتاضی حد آرکیانسدضی کبد
آ گيآریدصنعن دار دتغ دچنرآن درآدت رهدنک

دآست.دد

ااکردعر دتث دمعندا آر دس ماک دآجن اع در دارردتیث آرد
کمتاجه دریهدم یائلد
زک تدمح ط دصنعن دار ،دناا دآزد د
زک تدمح ط د ردر نامیهدفیادید مازای دس ینمد مازای د
ک اریدآزدسطاحدآرنرآک دتادعال )دراار .د
راد جا دتث آردرلنرمرردس ماکهدآجن یاع د دسی ماک د
آن ان در دارردتث آردصنعن دار در دمح ادزک یتد،د رد
کاتا دمرردن دتاآ داافردتث آردمعناد آردآکیهدمنغ فیاد رد
کنن شدتث آردمنک دصنعن دایر دری دمحید ادزک یتددریا .د
ننیاکندری

ر دآلیییایدتالییح حدخطییایدمی تتادرییاداییررد

آ گيآریدصنعن دار در دمح ادزک ت،دمؤکردچنی هدآمی ید
آستدیجر شد )6د
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بهار 1931

جدول .1تجزیة واریانس ضریب اثرگذاري صنعتي شدن بر محيطزیست در قبال شوک وارده بر سرمایة انساني و سرمایة اجتماعي

س ماک دآن ان د

س ماک دآجن اع د

ض کبدآ گيآری د

خطایدپ در ن دض کبدآ گيآری د

ی )HCد

ی )SCد

صنعن دار ی )SVد

صنعن دار دی)S.E.

 0/0000د

 0/0000د

 800/0000د

 0/8810د

8د

 0/7108د

 0/3156د

 31/1840د

 0/8437د

7د

 0/6714د

 7/8643د

 31/0056د

 0/8183د

8د

 8/8831د

 88/7063د

 11/6187د

 0/8137د

5د

 8/0840د

 75/4048د

 15/5166د

 0/7806د

4د

 0/1857د

 84/6377د

 68/5384د

 0/7841د

6د

 0/6657د

 57/1853د

 46/4001د

 0/7688د

1د

 0/4680د

 56/1410د

 47/4113د

 0/7158د

1د

 0/4006د

 53/7854د

 40/7151د

 0/8056د

3د

 0/5651د

 40/1483د

 51/6188د

 0/8773د

 80د

ر د

(منبع :نگارندگان)

د
جدول .7برآورد پارامترهاي مدل تصحيح خطا ،متغير وابسته())D(SV

مار

دt

آنح آددمع اردض آکب د

* 7/5714د

 0/8701د

 0/7387د

)) D(SV (-1د

 0/8668د

 0/8784د

 0/0707د

)) D(SV (-2د

 8/7741د

 7/5884د

 0/3104د

)) D(S (-1د

 8/6001د

 7/4158د

 0/8701د

)) D(S (-2د

 -0/8083د

 0/0776د

 -0/0061د

)) D(H (-1د

 8/7676د

 0/0777د

 0/0710د

)) D(H (-2د

* -7/1807د

 0/0113د

 -0/7704د

C

 0/1654د

 0/0083د

 0/0086د

)@TREND(46

* 8/7805د

 0/0438د

 0/8303د

)D(W

* -5/1670د

 0/0111د

 -0/5761د

EMC

د

د

 0/5615د

R2

ی 0/180)0/8817د

 FSد

ی 80/171)0/0000د

ی 0/683)0/7187د

 FHد

ی 0/068)0/8708د

*دمعندا آرد ردسطحد 8رصر
منت :دنیارنرگا یدآعرآ د آخلدپ آننزدسطحدمعندا آرید مار دفادف ننر) د

د

ض آکبدر

ر دار د

 Fد
 FFد

بررسی تأثیر صنعتی شدن بر کیفیت محیطزیست ...
ابوالقاسم مهدوی ،حمید عزیز محمدلو



ک تدفاید مار د  R 2دااک دآزد دآستدکیهد ردآلییاید

 8856دتاد8835دنق دصنعن دار د ردتخ کبدمح ادزک تد

ر دار د 56د رصیردآزدتغ ی آردمنغ ی د

مار دمطالعهد د زما دق آردگ انهد در نردتغ آردآ گيآرید

ارردآ گيآریدصینعن دایر دری دمحید ادزک یتد دتاسیاد

صنعن دار در دمح ادزک ت درادآسنکا دآزدرف اایتدکیال هد

منغ فایدملحاظد ردمرشدقارلدتاضی حدآسیت.د میار د Fرد

ا لن د دمرشداضاداالتدط د ر دمار دنظی دری

ر دایر د

سطحد 8د رصیردآزدنظی د میاریدمعنیددا آردریا د دایاک دآزد

آسییت.د ردگییا دنهییاک درییادآسیینکا دآزدر شدف ی آکیی د

معندا آریدکل دض آکبدرگ س ا دآسیت.دمقیرآردمحاسیتات د

کافان ا ،دتث دس ماک دآجن اع د دف چن هدس ماک دآن ان د

مار د  FSدآزدنظ د ماریدمعندا آردنتیا د دایاک دآزدعیر در د

ر دارردآ گيآریدصنعن دار در دمح ادزک تد زمیا د د

تالح حدخطایدر

دصک دمتن در دعر د جا دخا ف ت ینی د ردآجیزآید

ا

تحل لدار .د

آخیییالشدمیییرشدآسیییت.دآزدآکیییهدر دمیییرشد چیییاردم یییکلد

کاانهدفادااک دآزد دآستدکهد ردرلنرمرر،دآرتتا دمنک د

خا ف ت نی د ردآجزآیدآخیالشدن یت.دف چنی هدمقیرآرد

معناد آردر هدس ماک دآجن اع د دم زآ دتث دصنعن دار دری د

محاستات د مار  FHدن زدآزدنظ د ماریدمعندا آردنتا د در دآکهد

مح ادزک تدر ق آردآست.درهدعتاررد کی دفی دآنیرآز دسیطحد

دصک دمتن در دف ا درا د آرکانسدآجزآیدر د

س ماک دآجن اع درانت دراار،دآزداررد یاردمنکی دصینعن د

ن داا .درنار آکهدمرشدتخ هدز دار درادم کلد آرکیانسد

ار در دمح ادزک ت دکاسنهدم دایا .آکهدنن یهدتیادآنیرآز د

ناف ان دن زدماآجهدن ت.دعال در دآکهدرادتاجهدرهدمعندا آرد

قارلدتاجه درادمتان دنظ یدم تتادریادنقی د ا کنید دسی ماکهد

دصک دمتن دری دمناسیبدریا دایکلد

آجن اع د ردمرک کتدم ائلدزک تدمح ط د دکنن شدتتعیارد

تتع دمرشدر دن داا .دآزدآکهدر دتال کحدمیرشدن یزدمناسیبد

زک تدمح طید دمن تیبدری دتاسیع داعال یدتدفیادیدصینعن ،د

آست.دض کبدمعندا آرد دمنک دج لهدتالح حدخطادایاک دآزد

فمدرآسناست.دریهدعتیاررد کیی د د ردصیارردمناسیبدریا د

دآستدکهد ردف د ر د0/57دآزدعر دتعیا شدکی د ر د رد

ضع تدس ماک دآجن اع د ردک ار،دای آکاد دزم نیهدفیادید

ارردآ گيآریدصنعن دار در دمح ادزک تد رد ر درعرد

مار دن ازدری آیدپ یدا دسیازدیدرآفت فیایددمیرک کتدتتعیارد

ر دایر د

زک تدمح ط دصنعن دایر دآزدقت یلدرآفتی ددرق ی دکی دد

د

لا گ دفایدناا دآزداعال تدفیادیدصینعن ،درآفتی دکننی شد

س ماک دآجن اع د دسی ماک دآن یان دآزنظی دد میاریدمعنیددا آرد

لا گ د ردآننهایدخا،درآفت درازکاایتد درآفتی دانیا رید

ن تد دآکهدآم دااک دآزد دآستدکهدری خالدددرلنرمیررد

پاکدت درآدت ه لدکنر.درانت درا دسطحدس ماک دآجن اع د رد

کهدآرتتا دمنک دمعندا آردر هدآکهد دمنغ د دارردآ گيآرید

ک ییاردآزدط کیی دسییاز کارفاک دچییا دتقاکییتدتعامییلد د

صنعن دار در دمح ادزک ت د جیا د آر ،د ردکاتیا دمیرردد

ف کاریدر هدسازما د دنها فایدآج آکی دآزدقت یلدسیازما د

چن هدآرتتاط دم افر دن داا .دآکهدآم دآز دجهیتد دآسیتد

اکاظتدآزدمح ادزک ت،د زآرردصنعت،دمعر د دت یارر،د

کهدس ماک دآجن اع د دس ماک دآن یان د ردزمی دمنغ فیاید

زآرردن

یفاد د،...دآک ا داتک دس استدگیيآرید
،داه آر د

ا فنی د دآجن اع دمح اددم داانرد دنها کنهدار د دفاد

دجلبدآعن ا د دم ارکتدرنییا دفیایدصینعن دریهدت یه لد

آساسدا

نتا د مار ، FFدا

تعرکلدم داا .د ردآلییایدتالیح حدخطیایدری

چک دآزدمنغ فیایدم ریا دریهد قکی دآ شد د
ض کبدف د

دف چن هد اکاردار دتث د دفادآم یدزما در دآست.دد د
د
بنديونتيجهگيري 


.جمع
5

ا آکنردآج آک درآفت فیایدکننی شدتتعیار دزک یتدمح طید د
صنعن دار دم دآن امرد دررکهدت ت بدآرعا دزک تدمح طی د
اانهفایدآکهدتحق د
ا آکنردصنعن دار درآدرهتا دم درخ ر.دک د

ردآکهدتحق درادآسینکا دآزد آ دفیادد دآطالعیاردمی تتادریاد

ردآرتتا درادنق دمعندا آر دس ماک دآجن اع د ردکنن شدتتعارد

منغ فایدصنعن د دزک یتدمح طی دآکی آ د ردریاز دزمیان د

زک تدمح ط دصینعن دایر دریادنن ی دمطالعیاردت ری د
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معر یدکهد ردآکهدزم نهد ردک اردآن ا دکاانهدآنیرددسیازگارد

تحق ،دپ نها فایدزک درهدمنظاردمرک کتدمناستتدت دتتعارد

آست.در آیددمثاشدنال آله د دآسالم دن زدن یا د آ دآنیردکیهد

تمح ط دصنعن دار دقارلدآرآئهدآست :د
زک د

س ماک دآجن اع د آرآیدآ دمثتتد دمعنا آردر دمح ادزک یتدد

 ت ه لدا آکنرداکلدگ ید دتقاکتدنق دسازما دفیایدد

ردآک آ دآستد در هدمؤلکهدفایدس ماک دآجن اع د دسیالمتد

م دنها د ردااز دمح ادزک یتدد ردرآسینایدآایزآک د

مح ادزک تدرآرط دم ینق مد دقیاید جیا د آر د.دف چنی هد
ا رید دپ چدی)8835دن زدریادن یا د آ درآرطی دمثتیتد د

م زآ دم ارکتدآا آ د درخ دخالاص ؛ د
 ک

درهدرهتا دآعن ا در هدرخ دخالاصی د درخی د

ازک ییتد د
معنیدا آردری هدسی ماکهدآجن ییاع د داکییظدمحی د

لن درهدمنظاردتقاکیتدم یارکتدآکیهد درخی د رد

خرمارداه ی،دنن هدگ انهدآنر دکه دکاف دس ماک دآجن اع د

تمح ط دناا دآزدصنعن دار ؛ د
مرک کتدم ائلدزک د

دساءدمیرک کتدایه ید ردآرآئید دخیرماردمنناسیبد دریاد

 آطالعدرسان د دآازآک دسیطحد آنی د د گیاف دآای آ د

ک ک تدرانیداه یدراعادکیاف دایسدصی انتد دتعهیرد

جامعییهد ردنک یدهفییایدمخنلییفدن ییتتدرییهدم ییائلد د

ر ن دن تتدرهداکیظ دمحید ادزک یتددمید دایا د.دآزدآکیهدر د

مالاظاردزک تدمح ط دمن تبدر دصنعن دار ؛

آسننتا دم دایا دکیهدر نیردا ساک ی د د ردایاشدکیاف د

 تاجهدرهدم ائلدزک تدمح ط د درآفت فیایدصی انتد

س ماک دآجن اع د ردآک آ ،د اردمنکی دصینعن دایر درآدری د

آزدمح ادزک تد ردته هد دتنظی مدر نامی د مازای د رد

مح ادزک تدت رکردک

دآست.دسی ماک دآن یان دن یزدتیث د

منک در دارردتث آردصنعن دار در دمح ادزک یتدد آر ؛د
آمادآکهدتث دآزدنظ د ماریدمعندا آردن ت.دآکهدآم دایاک دآزد
دآستدکهددس ماک دآن ان دیسطحد آن د د گاف دجامعیه)د
رهدگانهدآیدتحاشدن اانهدآستدکهدضی هد د آنی د د گیافد د
آا آ دجامعهد ردقتاشدم یائلدزک یتدمح طید درهتیا دکاریرد د
غرغییهفییایدجامعییهد ردقتییاشدم ییائلد
د
تفییاد د
ا اسیی د
هر ،درهتا دسی ماک دآن یان د
زک تدمح ط دتقاکتداا .دآزآک د
دآرتقاد آن دزک تدمح ط دم

،دکک دآزدعاآمل دآستدکهد

م دتاآنردرهدتخک فد ارمنک دصنعن دار در دمح ادزک یتدد
ر ان امر.دآازآک د اناک دآای آ دجامعیهدصینعن د ردسیطاحد
مخنلفدکاریدیآعیمدآزدسیطاح دتالی د مدگ ید یدتیادسیطاحد
ازک یتدد
آج آک )درادرآفت فاد داعال تدفایداکاظتدآزدمح د
د اناک دن

یدکاردرخ دصنعتدرادا ا دفیاد در شدفیاید

آسیینکا دره نییهدآزدمنییار دطت ع ی د دانییا ریدفییاید سیینرآرد
مح ادزک تدزم نهدفایدکاف د اردمخ ددصنعن دار دری د
مح ادزک تدرآدای آفمدمید د ر .در آسیاسدکداانیهدفیادیدآکیهد
د
د
د

س نمد مازا دک ار .د
د
یادداشتها

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

grey environment
dilution of pollution
end-of- Pipe Treatment Approach
recycling
cleaner technology
relocation of pollution
renewable
non-renewable
دandد Organization for Economic Cooperation
Development
10. Time Varying Parameter
11. state space model
12. measurement equation
13. state equation
14. transition equation
15. energy information administration
16. world development indicators
17. Johansson
18. white noise
19. Lagrange Likelihood Criterion
20. Hannan-Quinn information criterion
21. Schwarz Bayesian Criterion
22. Impulse Response Functions
23. Variance Decomposition

بررسی تأثیر صنعتی شدن بر کیفیت محیطزیست ...
ابوالقاسم مهدوی ،حمید عزیز محمدلو
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