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مقدمه-1
بـوده همـراه ايعمـده محیطـی زیسـت مشـکالت باکشورهاپیشرفتوشدنصنعتیپدیده
مردمـی اعتراضـات بهمنجرمحیطیزیستمسائلبهتوجهی و بیتوجه، کمروایناز. است

عنـوان بامیالدي1990دههاوایلدرتوسعهازجدیديمفهومپیدایشبا. شد1960دههدر
جدیـدي شکلبهزیستمحیطحفظواقتصاديتوسعهورشدمیانتضاد،1»پایدارتوسعه«

.یافتتغییرزیستمحیطکیفیتحفظرویکردباتوسعهاز
اثـر درزیسـت محـیط تخریـب اجتماعیهاي هزینهمجموعاستشدهمشاهدهایراندر

(براسـاس ریـال میلیـارد هـزار 106حـدود 1389سـال درفسـیلی انرژيهاي حاملمصرف
داخلـی ناخـالص تولیـد درصـد 7/19حـدود رقماینکهاست )1381سالثابتهاي قیمت

گــازاي،گلخانــهوآالینــدهگازهــايمیــاندرهمچنــین. اســتبــودهســالایــن درکشــور
خـود بـه اجتمـاعی هـاي  هزینـه درراسـهم بیشـترین درصـد، 2/40سـهم بااکسیدکربن دي

. )1389انرژي،ترازنامه(استدادهاختصاص
درصـد از آثـار گازهـاي    60اي اسـت و  ترین گازهاي گلخانهاکسیدکربن یکی از مهمدي
وهـوایی و گرمـایش زمـین منجـر     این گاز است که بـه تغییـرات آب  اي ناشی از انتشار گلخانه

است. بـه همـین   دادهقرارثیرتاتحتراانسانیجوامعزندگیشده است تا جایی که تمام ابعاد
اکسیدکربن در کشور مورد توجه قرار گرفته است.دلیل در این مطالعه انتشار گاز دي

ازجلـوگیري وسـالم زیسـت محـیط دن کـر فـراهم پایـدار، توسعههايویژگیازیکی
بـراي مناسـب محیطـی ایجـاد زمینـه تـوان مـی بـه ایـن صـورت    فقطزیرااست،آنتخریب
ازبسـیاري امـروزه . آوردفـراهم آینـده هـاي  نسـل وفعلـی نسـل بـراي راامنیـت وآسایش
پایدارتوسعهبرايمهمابزاريعنوانبهرااجتماعیه سرمایاقتصادي،ریزانبرنامهوطراحان

ایـن خـاص بـر   توجـه ضـمن  وداننـد مـی اقتصـادي و فرهنگـی اجتمـاعی، محیطی،ابعاداز
هـم بـه مکمـل ومـرتبط مختلـف هـاي  جنبهازراپایدارتوسعهواجتماعیه سرمای، موضوع

مطالعـات ، بحـث ایـن اهمیـت وجـود بـا . البتـه  )2،2000گروتـارت والـدین (سراجدانندمی
شـده انجامهواهاي آالیندهانتشاروپایدارتوسعهدراجتماعیسرمایهنقشزمینهدراندکی

.  شودمیدیدهزمینهایندربیشترمطالعهبه، از این رو، نیاز است

1- Sustainable Development
2- I Serageldin,C Grootaert-An Integrating View
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سـرمایه بـین علـی رابطـه آیـا -1:اسـت اصـلی سـوال دوبـه  پاسـخ درصـدد  مطالعهاین
عنـوان بهدتوانمیاجتماعیسرمایهآیا-2ودارد؟وجودهواهاي آالیندهانتشارواجتماعی

شود؟تلقیاکسیدکربن ديگازانتشارکاهشدرموثرعاملی
سـرمایه  متغیردوعلیترابطه1357-1388هاي سالهاي دادهازاستفادهباتحقیقایندر

آزمــون«و» یامــاموتووتــودا«،»هیســائو«روشســهبــهکــربن اکســیداجتمــاعی و انتشــار دي
انتشـار دراجتمـاعی سـرمایه منفـی اثـر ، الگوییبرآوردبانهایتدروشدهبررسی» هاکرانه

وموضـوع ادبیـات بـر مـروري ، دومبخـش در. استشدهبررسیکربناکسیدديآالینده
درمطرح شده است. نظريمبانیسومبخشدرو، صورت گرفته شدهانجاممطالعاتسایر

پیشـنهادات وگیـري نتیجهبخش پایانی درواستفادهموردالگويوها آزمون، چهارمبخش
است.شدهارائه

پژوهشنظريمبانی-2
اجتماعیسرمایه-1-2

منجـر کـه گرفتصورت1890هاي دهه سالطی1اجتماعیسرمایهزمینهدرها جرقهاولین
بـه اصـطالح ایـن سـابقه . شداجتماعیسرمایهعنوانباسرمایهازدیگرينوعگیريشکلبه

، )1916(2هانیفـان جودسـن لیدانامبهشناسیجامعهتوسطرود،میکاربهامروزهکهمعنایی
درمشـارکت اهمیـت توضـیح در. ويگرددبرمیغربیویرجینیايمدارسوقتسرپرست

.بردکارهبرااجتماعیسرمایهمفهوممدرسه،کارحاصلتقویت
آغازکننــدگانازتــوان مـی رافرانســهدر4دورکـیم امیــلوآلمـان در3زیمــلگوریـک 

ازبعـد اجتمـاعی سـرمایه مفهـوم کـاربرد .دانسـت اجتمـاعی سرمایهزمینهدرپردازينظریه
جـایی تا شدترگستردهمروربهاجتماعیهاي حوزهدیگرهمچنینوشناسانجامعهمطالعات

1- Social Capital
2- Lyda Judson Hanifan
3- Simmel
4- Emile Durkheim
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اقتصاددانان،وسیلهبهاجتماعیسرمایهمورددرتحقیقانفجاردههرا1990دههتوان میکه
.  دانستشناسانجامعهوسیاسیعلومدانشمندان

افـراد بـین مشـارکت در وهمکـاري اعتماد،حساي ازذخیرهتوانرا میسرمایه اجتماعی
کنـد. بـه  مـی تسهیلراآنانو اقتصاديمناسبات اجتماعیتعریف کرد کهجامعهیاگروهیک

متصـل هـم بـه راجامعـه اجتماعی، اعضـاي چسبیکمثابهبهاجتماعیسرمایهعبارت دیگر
وانسـانی کنار سـرمایه در(راآنانمناسباتاجتماعی،مایعیکحال همانندعیندرکند ومی

تعریـف ). همچنین در137: 1385سازد (رنانی، میهزینهو کمراحتسریع،اقتصادي)سرمایه
دارداشـاره هنجارهـایی وارتباطـات هـا، سازمانبهاجتماعیسرمایه«است: آمدهجهانیبانک

. )47: 2001، 1(دکر و آسالنر» بخشد.میسامانراجامعهاجتماعیهاي کنشوکیفکمکه
ایجـاد بـه منجـر مشـترك هنجارهـاي ومتقابـل اعتمـاد پایهبراجتماعیهاي هرگوجود

شـبکه اعضـاي بـین همکـاري ،اجتمـاعی هـاي  شبکهتشکیلبا. ودشمیاجتماعیهاي شبکه
،دیگـر عبـارت بـه .گیـرد مـی شـکل یکـدیگر ازشبکهاعضايمتقابلحمایتوشدهآسان

آینـده دراینکـه بـه اعتمادبایکدیگرازاعضاحمایت.پذیردمیصورتاجتماعیمبادالت
بـراي رااجتمـاعی ذخیـره کرد،خواهددریافتمقابلطرفازحمایتاینمستحقپاسخی

رااجتمـاعی سـرمایه جامعه،وها شبکهفرد،درها آنانباشتکهآوردمیوجودبهعضوهر
.دهدمیتشکیل

اجتماعی، هنجارها، اعتمـاد و  هاي گرهاصلیجزچهارازاجتماعیبه طور کلی، سرمایه
سازمان گروه،قوم،خانواده،مانندعواملیشاملاجتماعیهاي گرهود.شمیتشکیلهاشبکه

واعتمـاد ایجادبهمنجروشودمحسوب مییکدیگرازافراداولیهشناختپایهاست که.و ..
اسـت اي اولیـه عامـل وجودنیازمندهاي اجتماعیگرهشود. وجودخاص میافرادبینپیوند

.گیردمیقرارارتباطواعتمادایجادویکدیگرازافرادشناختپایهکه
تعـــامالتدرخـــود تعهـــداتبـــهافـــرادپایبنـــديبـــهاعتقـــادمعنـــیبـــه2»اعتمـــاد«

بـا تعامـل برقـراري بـراي فـرد کـه اسـت درونـی نیرویـی ، اعتماد.استاجتماعی-قتصادي
وسـیله بـه کـه اسـت رفتـاري قاعـده یـک نیـز 3»هنجـار . «استآنداشتنبهناگزیرسایرین
ایـن . ودشـ مـی گذاشـته صـحه آنبر-آنرعایتطریقازوعملدر-جامعهافراداکثریت

1- Deker and Uslaner
2- Trust
3- Norm
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یـک وقـانون حمایـت مـورد قاعـده یکدتوانمیکهاستوسیعیمحدودهدارايتعریف
بـراي مختلـف هـاي  حـوزه داراي،فـردي هـر . گیرددربرراقومیکمختصفرهنگیرسم

.اسـت سـایرین بـا روابطـی دارايفـرد ها،حوزهاینازیکهردر.استاجتماعیمناسبات
وبینـی پیشقابلومندقاعدهمشترك،وخاصرفتاريهنجارهايبراساسروابطاینوقتی

.)1385(رنانی،استگرفتهشکل1اجتماعیشبکهیکشود،سایرینتوسطنظارت
پیـدا گسـترش مـا کشـور دروجهانسطحدراجتماعیه سرمایمفهومکنونی،عصردر
ه سـرمای بـراي قـوي ی پتانسـیل مـذهبی، وریخیتـا ه پیشینبهتوجهباایرانکشور.استکرده

دراجتمـاعی ه سـرمای ه کنندهدایتوصحیحمدیریتوجودعدمدلیلبهامادارد،اجتماعی
ه سـرمای تـدریجی کـاهش سـبب امـر اینونشدهسرمایهاینازمناسبیه استفادگذشته،قرن

.استشدهاجتماعی
اجتمـاعی ه سـرمای دهـد مـی نشـان ایـران دراجتمـاعی ه سرمایبرآوردازها بررسینتایج

فرهنگـی وریخیتـا سیاسـی، مسـائل ازناشـی نوسـانات این.استمتعدديساناتنوداراي
ایـن پتانسیلازبتوانمناسب،مدیریتباودشمیباعثاجتماعیه سرمایبهویژهتوجهاست. 
.)1387(سعادت،بخشیدصعوديروندآنبهوکردهاستفادهاجتماعیعظیمه سرمای

پایدارتوسعه-2-2
زمینـه، ایـن درمـردم هاي آگاهیافزایشوزیستیمحیطعمدهمشکالتآمدنوجودبهبا

هـا  دولـت برخینهایتدر وآمدوجودبهطبیعتبهبیشترتوجهبراياي گستردهاعتراضات
زیسـت محـیط بهصنعتیتولیداتوشتابانتوسعهبهصرفتوجهجايبهتا داشتآنبررا

.باشندداشتهتوجهنیز
پایـدار توسـعه یـا 2سـبز حسـابداري بـه توجهمستلزمطبیعتوانسانرابطهبهجامعنگاه

واجتمـاعی اقتصـادي، عوامـل میـان توازنایجادبرايرهیافتیعنوانبهپایدارتوسعه.است
توسطملل،سازمانتوسعهوزیستمحیطجهانیدرکنفرانسو1987سالدراکولوژیکی

بـراي زنـدگی سـطح بهبـود بـه توجـه هدفباو» مشتركآینده«عنوانبا3برانتلندگزارش
جهــانیکمیســیون. شــدگــذاريپایــههــا اکوسیسـتم حفــظحــالعــیندروهــا نســلتمـامی 

1- Network
2- Green Accounting
3- Brundtland
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ایجـاد بـدون رافعلـی نسـل نیازهـاي کهاي توسعه«راپایدارتوسعه،1توسعهوزیستمحیط
تعریـف » کنـد مـی مینتاخوداحتیاجاتبرآوردندرآیندههاي نسلهاي تواناییدراشکال
. )2005(برانتلند،استکرده

تحقیقپیشینه-3-2
مطالعـاتی پایدارتوسعهدرآننقشوزیستمحیطحفظبراجتماعیسرمایهثیرتازمینهدر

بـین ارتبـاط است که )1999(2پریچتونارایانها تحققات از جمله آنکهاستشدهانجام
ــرمایه ــاعیس ــعهواجتم ــدارتوس ــتاهايدرراپای ــاتاروس ــینزانی ــدبررس ــدوکردن دریافتن

فعالیــتوکشــاورزينــوینهــاي روش، دارنــدبــاالترياجتمــاعیســرمایهکــهروســتاهایی
.  استیافتهبهبودمناطقآندرسازيجاده

ومشــارکتدریافتنــدانــدونزيدرخــودمطالعــهدرنیــز )1999(3کــاهکوئنوایشــهام
وآشــامیدنیآببــرايراآبــیهــاي پــروژهبــهروســتاهادسترســیبــاال،اجتمــاعیســرمایه

. بخشدمیبهبودکشاورزي
منـاطق درمـردم مشـارکت بـر اجتمـاعی سـرمایه ثیرتا)2002(هوكوگلیگانپارگال

درهمسایگانهمکاريوتعاملکردندمشاهدهوکردهبررسیرابنگالدششهريمختلف
. داردمثبتیثیرتاضایعاتآوريجمع

آلـــودگیدراجتمـــاعیســـرمایهنقـــشبررســـیبـــه)2012(همکـــارانو4ماســـیاس
تکنولـوژي بهبـود وارتقافقط کهدلیلاینبهوپرداختندونقلحملبخشدرزیستمحیط

مـردم، رفتـار دراجتمـاعی سـرمایه نقـش بـه دانسـتند نمـی هـوا آلودگیکاهشدرموثررا
.  پرداختندهواهاي آالیندهانتشاردرآناندانشوآگاهی

وپرداختنـد زیسـت محـیط بـر اجتمـاعی سـرمایه اثـر بررسـی بـه )2001(5واردوپرتی
کـه کنـد عمـل اي گونـه بـه و بپـردازد مردمیهاي گروهازپشتیبانیبهدولتکردندپیشنهاد

را بـراي  الزماقـدامات وباشـند داشـته اجتماعیسرمایهدررااصلینقشها گروهاینخود
.  دهندانجامزیستمحیطحفظوپایداري

1- World Commission of Environment and Development (WCED)
2- Narayan and Pritchett
3- Isham and Kahkoen
4- Macias
5- Pretty and Ward
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وپرداختـه هـا  آالینـده انـواع انتشـار براجتماعیسرمایهاثربررسیبهنیز)2005(1پودل
انــواعازکــدامهــربـراي راکــوزنتسمحیطــیزیســتمنحنـی دراجتمــاعیســرمایهنقـش 

.  دادقراربررسیموردها آالینده
بـر اجتمـاعی سـرمایه هـاي  شاخصاثرعلیترابطهبررسیبه)2006(2استاگلوبرینچو

احسـاس بهمنجراجتماعیسرمایهدریافتند، اثراینمیزانبرآورد وپرداختندانرژيمصرف
. شدخواهدافرادمصرفمیزاندررضایت

محـیط حفـظ وانـرژي وريبهـره بـر اجتمـاعی سـرمایه اثر)2007(3مایکلمکمگان
بـه بسـته آنحـوالی ازرضـایت وناحیهطبیعتبینارتباطدریافتوکردبررسیرازیست
.  دارددربررامتفاوتینتایجفرهنگی،شرایطوروستایی)و(شهريمکان

گــازانتشــارواجتمــاعیســرمایهزمینــهدرایــراندراقتصــاددانانمطالعــاتبیشــتر
بـر عوامـل ایـن ازیـک هـر علـی رابطهونقشبهمعطوفجداگانهطوربهاکسیدکربن دي

محیطحفظدراجتماعیسرمایهنقشپیرامونکمتريمطالعاتواست بودهاقتصاديرشد
ی کـه در  مطالعات. ودشمیدیدههواهاي آالیندهانتشاراخصطوربهوپایدارتوسعهزیست،

است.زمینهایندرمرتبطتحقیقاتازهایینمونهها اشاره شده، ادامه به آن
شـهر گانـه 22منـاطق دراي خوشهگیرينمونهبا)1385(جاجرمیایمانیوفیروزآبادي

نتـایج . پرداختندتهرانشهراقتصاديتوسعهواجتماعیسرمایهمیانارتباطبررسیبهتهران
توسـعه بـا معناداريمثبترابطهتهران،شهراجتماعیسرمایهکهاستحاکیاین دو مطالعه
آگــاهی،عمــومی،اعتمــادبیشــترمیــزانازتــریافتــهتوســعهمنــاطقوداردتهــراندرمنــاطق

وهـا  سیاستدرد بای، روایناز. هستندبرخوردارهمیارانهغیررسمیورسمیهاي مشارکت
کرد. توجهاجتماعیعواملبهشهرپایداريوسالمتیبرايریزيبرنامه

توسـعه واجتمـاعی سـرمایه بـین ارتبـاط فضـایی تحلیـل ه ب)1391(همکارانوموسوي
اقتصـادي، ابعـاد بـا توسعهدریافتندها آنپرداختند. غربیآذربایجاناستاندرشهريپایدار

ایجـاد زمینـه ، اجتمـاعی سـرمایه ودکنـ مـی محققرااجتماعیسرمایهاجتماعی،وفرهنگی
.  دکنمیفراهمراپایدارتوسعه

1- Paudel
2- Briceno and Stagl
3- Megan McMichel
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ایــراندرانــرژيمصــرفواجتمــاعیســرمایهرابطــهمطالعــهبــهنیــز )1390(اردکــانی
درآمـد، متغیرهـاي کنـار دراجتمـاعی سـرمایه کـه استحاکیويمطالعهنتایج. پرداخت
واسـت انـرژي مصـرف بـر مـوثر وزابـرون متغیرعنوانبهجمعیتوانرژيقیمتشاخص
.شودتلقیانرژيمصرفدرکاهشموثرعاملیعنوانبهدتوانمیاجتماعیسرمایه

ــت،        ــت اس ــیط زیس ــب مح ــاگزیر از تخری ــادي ن ــد اقتص ــد رش ــه فراین ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ناپـذیر جهـت نیـل بـه سـطح بهینـه تخریـب        گذاري مناسب در این راستا امري اجتنابسیاست

محیطـی، اسـت؛ ابعـاد  متفـاوتی هـاي  لفـه مووابعـاد دارايپایـدار محیط زیست است. توسـعه  
ه مسـال محیطـی بعددهند که درمیتشکیلراتوسعه پایدارمتفاوتابعادو اجتماعی،اقتصادي

و انسـانی هـاي  سـرمایه اجتمـاعی بعـد دروسـرمایه فیزیکـی  اقتصـادي بعـد درسرمایه طبیعی،
بسـیار بعـدي بهسرمایه اجتماعی، توجهبحثبهتوجهین،بنابراگیرند.میقرارمدنظراجتماعی

توزیـع و  رشـد، هـاي  لفـه موتوسعه پایدار شاملهاي لفهموهمچنیناست.توسعه پایدارازمهم
توزیـع در مولفـه بیشـتر، مولـد ظرفیتو خلقرشد، درباره ایجاددر مولفهاست.نهاديمسائل

دربـاره  نهاديلفهمودروها نسلبیننسل و برابريهربیندربرابريبهمربوطمسائلمورددر
). مفهوم توسـعه 2003، 1ود (ویمان و پولیتیلوشمیبحثافرادتوانمندسازيومشارکتمسائل

دانـد کـه   هاي محلی مـی پایدار، سالمتی محیط و نیل به پایداري را به واسطه مشارکت سازمان
شود و این سرمایه اجتمـاعی در نسـل آتـی بـا     میاین مشارکت منجر به ایجاد سرمایه اجتماعی 

). 1996، 2الدینهاي امروزي باید باشد (سراجسرانه بیشتري نسبت به نسل
رشد و توسعه اقتصادي کشورها همراه با تهدید جدي تخریب محیط زیست اسـت.  

ازهــا، بســیاريگرفتــه اســت کــه در نتیجــه آنانجــامزیــاديمطالعــاتزمینــه،ایــندر
وانـرژي مصـرف) نیازمنـد  یا(تولیداقتصاديفعالیتباالترمعتقدند سطوحداندانشمن

ود.شـ مـی فرعـی ایجـاد  زائدموادازبیشتريمقادیرنتیجهدرواستبیشترياولیهمواد
از ظرفیـت هـا  آالینـده تمرکـز وزائـد مـواد تجمعطبیعی،منابعافزایشبهرواستخراج

در واقعود.شمیمنجرزیستمحیطتخریببهورفتخواهدباالترکرهزیستتحمل
ایـن،  بـر بـود. عـالوه  خـواهیم ها انسانرفاهکاهشناظردرآمد،سطحافزایشبا وجود
رو،ایـن ازد.کنـ مـی مواجـه خطربارااقتصاديفعالیتنهایتطبیعی درمنابعتخریب

اقتصـادي رشـد بایـد اقتصـادي هاي فعالیتحفظحتیوزیستمحیطازبراي حفاظت
1- Veeman and Politylo
2- Serageldin
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کند. همچنین این طیـف  حرکت1پایاوضعیتدراقتصادسمتبهجهانشود ومتوقف
رشـد مسـیر زیست،کیفیت محیطبهبودبرايراهترینسریعمعتقدندکسانی هستند که

محـیط کیفیـت بهبودبراياي زمینهپیشعنوانرشد بهدیگر،عبارتبهاست.اقتصادي
که یکی رشد اقتصادي و ). این دو جریان فکري1388(نصراللهی، ود شمیتلقیزیست

براي چند دهه وجود داشـت کـه در نهایـت    دیگري توجه به کیفیت محیط زیست بود،
اززیسـت محـیط کیفیـت دربهبـود به رویکرد سومی تبدیل شـد؛ امکـان  1990دههدر

توسـعه مبحـث ازبخشـی آن)موجـود کیفیتنگه داشتنثابت(یااقتصاديرشدطریق
در آن،ازبـود. پـس  1987سـال درتوسـعه ومحـیط زیسـت  جهـانی کنفـرانس پایدار

تـر شـد بـه ایـن     شـده ایـده شـناخته  اینجهانی،بانک1992جهانی سالتوسعهگزارش
درگـذاري سـرمایه بـراي موجـود منابع(کشورها)،درآمدافزایشصورت که در حین

یابد. میافزایشآنبرايتقاضانتیجهدرومحیط زیستکیفیتبهبود
رویـدادهاي پیدر1990دههاوایلدر2(EKC)کوزنتسمحیطیزیستمنحنیفرضیه

رابطـه کـوزنتس، محیطـی زیستمنحنیفرضیهدر. )1388(فطرس،شدمطرح،شدهاشاره
یـک توسـعه مسـیر طـول درمنفـی چـه ومثبـت چهزیست،محیطکیفیتواقتصاديرشد

تقاضـاي کـه رسـد مـی درآمدازحديبهکشورکههنگامیحقیقتدر.نیستثابتکشور
ود،شـ مـی بیشترکاراترهاي زیرساختبرايآنانتالشوترپاکیزهزیستمحیطبرايمردم

دنبـال بـه کـوزنتس محیطـی زیستمنحنی.یابدمیتغییرمنفیبهمثبتازرابطهاینعالمت
هـم یـافتگی، توسـعه پـایین سـطوح درکـه معنیاینبهاستتغییرپویايفرایندیکتشریح
طبیعـی منابعبرمداوماقتصاديفعالیتاثراتبهمحیطیزیستتخریبشدتهموکیفیت

صـنعتی جهـش کـه هنگـامی امـا ود،شـ میمحدودپذیرتجزیهضایعاتمقادیربههمچنینو
وطبیعـی منـابع سازيتهیکشاورزي،وطبیعیمنابعاستخراجگرفتنشدتباافتدمیاتفاق
وصنایعسمتبهساختاريتغییراتتوسعه،باالترسطوحدر.یابدمیسرعتضایعاتتولید

ــهوابســتهخــدمات ــوژياطالعــات،ب ــرهــاي تکنول ــرايافزایشــیتقاضــايوبرت کیفیــتب
.)1388(نصراللهی،انجامدمیزیستمحیطتخریبدریکنواختکاهشبهزیستمحیط
متغیربرعالوه، کوزنتسمحیطیزیستمنحنیزمینهدرشدهانجامتجربیتحقیقاتدر

ــد ــرانهدرآم ــاي،س ــريمتغیره ــهازدیگ ــرمایهجمل ــاعی،س ــت،اجتم ــیجمعی ــاي ویژگ ه
1- Steady State
2- Environmental Kuznets Curve (EKC)
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. استشدهگرفتهکارهب... ومدنیهاي آزاديسیاسی،حقوقتجاري،متغیرهايجغرافیایی،
تعـامالت همـین واستنهفتهها انسانبینروابطوتعامالتدراجتماعیسرمایهکهآنجااز
،دارنـد جامعـه آندر... واقتصـاد فرهنـگ، سیاسـت، ازنشـان کههستندجامعهدرروابطو

درپسـندیده هنجارهـاي وهـا  ارزشاخالقـی، سـجایاي باآمیختهروابطاینهرچهبنابراین،
توسعهبهزودتروکردخواهدعملثرترمووکاراترجامعهآنباشد،جامعهمختلفسطوح

سرمایهاثر)، 1ی مطابق نمودار (الگویراستاایندر.)1387(صفدري،رسیدخواهد(پایدار)
. دهدمینشانراهواهاي آالیندهانتشاردراجتماعی

هاي هوا (از وسایل نقلیه)انتشار آالینده): اثرگذاري سرمایه اجتماعی در1نمودار (

2012ماسیاس، ماخذ: 

آنـان کمـک بـا وجامعـه افرادمشارکتطریقازاجتماعیه سرمای)، 1براساس نمودار (
درمشارکتمیزانهمچنینوزیستمحیطبهنسبتهمدرديوولیتئمساحساسبراساس

داوطلبانـه، رفتارهـاي عمـومی، امـور درمشـارکت سـازمانی، زندگیومحلیاجتماعامور
ه توسعشقوقازیکیعنوانبههواهاي آالیندهانتشاربر...وغیررسمیاجتماعیهاي فعالیت
فعـال مردمینهادهايکمکبهاجتماعینظارتابزارهاينتیجهدر. بودخواهدموثرپایدار

تخریـب . بنـابراین،  ودشـ مـی محیطـی زیسـت مشـکالت کـاهش موجـب جامعـه، سطحدر
سـرمایه ارتقـاي . یافـت خواهدکاهشاي گستردهسطحدر1سواري مجانیوزیستمحیط

1- Free Rider
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، اخالقـی هـاي  آموزشطریقازمردمآگاهیوآموزشافزایشباجامعهسطحدراجتماعی
انتشـار بـه مربـوط اطالعاتافزایشبهمنجرزیست،محیطباآنانآشناییبهتوجهومذهبی
محـیط وضـعیت درسـزایی هبـ نقشدتوانمیبلندمدتدردر نهایت وشدههواهاي آالینده
. باشدداشتههواهاي آلودگیانتشارکاهشوکنترلزیست،

رسـوم، وآدابفرهنـگ، کهاجتماعیمتقابلروابطاگرگفتتوان میخالصهطوربه
جهـت دردارنـد نقـش آنتشـکیل چگـونگی در...واجتماعیهاي شبکهنهادها،هنجارها،

کـاهش باعـث اقتصـادي مبـادالت وتعـامالت دردتوانمیباشد،یافتهتکاملورشد، مثبت
، اجتمـاعی ه سـرمای همچنـین .)1387(صـفدري، شـود مجانیسواريومبادالتیهاي هزینه
. از ایـن رو،  دهـد میافزایشراانسانیه سرمایوطبیعیسرمایهزمینهدرگذاريسرمایهسود

منـاطق شهرها،وروستاهامحالت،بهمتعلقجمعیمالکیتبامنبععنوانبهاجتماعیه سرمای
امـروزه . بنابراین، آوردوجودبهراهمگانیتوسعهورفاهزمینهدتوانمیکهاستها بخشو

محیطـی، ابعـاد ازپایـدار توسـعه بـراي مهـم ابـزاري عنـوان بـه رااجتمـاعی ه سرمایتوان می
هـاي  جنبـه ازراپایـدار توسـعه واجتمـاعی ه سـرمای ودانسـت اقتصاديفرهنگی،اجتماعی،

. )2000گروتارت،والدین(سراجکردتلقیهمبهمکملومرتبطمختلف

شناسیروش-3
1ائوسیهعلیتآزمون-1-3

،3اليوچنـگ (اسـت حسـاس بسـیار وقفـه طـول بـه نسـبت 2گرنجريعلیتآزموننتایج
حـذف باشـد، واقعـی وقفـه طـول ازکمتـر انتخابیوقفهطولاگردادندنشانهاآن. )1997
وقفـه طـول ازبیشـتر انتخـابی وقفـه طـول اگروشدهبرآورد4اریبیباعثمناسبهاي وقفه

. باشـند ناکـارا برآوردهـا وندشـ مـی باعـث VAR5مـدل دراضـافی هـاي  وقفهباشد،واقعی
انتخـاب بهنسبتفراوانحساسیت،گرنجريعلیتاستانداردآزموناصلیمشکل،بنابراین

1- Hsiao’s Granger Causality
2- Granger Causality
3- Cheng and Lai
4- Bias
5- Vector Autoregression
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رگرسیونخودروشیکمشکلاینحلبراي)1981(1ائوسیه،روایناز. استوقفهطول
. دادارائهمتغیرهاازکدامهربرايبهینهوقفهطولانتخاببرايمنظم

خودرگرسـیون روشیـک ازواقعـی وقفـه طـول تعیـین بـراي ائوسـ هیعلیتآزموندر
تعیـین برايبینیپیشخطايويگرنجرعلیت،روشایندر. ودشمیاستفاده2سیستماتیک

بـراي وقفـه طـول ائو،سـ هیروشاولگـام در. دونشـ میترکیبیکدیگربابهینهوقفهطول
m،...،2،1i=وقفهطولدومدرگاموn،...،2،1j=انتخابدیگر، عبارتبه.ودشمیمحاسبه

مرحلـه در؛ودشـ مـی انجـام مرحلهدودرائوسهیگرنجريعلیتآزموندربهینهوقفهطول
معادلـه در. ودشـ مـی بـرآورد وابستهمتغیررويخودرگرسیونیهاي مدلازاي مجموعهاول

بـه نسـبت سـیون ررگهـر بـه سـپس ،شـده شـروع یـک ازوابسـته متغیروقفهاولرگرسیون
اضـافه ،اسـت پـذیر امکـان کهجاییتا وقفهطول. ودشمیاضافهوقفهیکبعديونیرگرس

.بودخواهند)1معادله (صورتهبوندشمیبرآوردکههاییرگرسیون. شودمی
)1 (

m

t i t k t
k

Y α βY ε


  
1

معادلـه هـر بـراي FPE(3(بینـی پـیش نهـایی خطـاي معیار،هارگرسیونتمامبرآوردازپس
).2(معادله (ودشمیمحاسبهرگرسیون

)2  (   SSE mT MFPE m .  
T M T

 


 
1
1

معیـار حـداقل کهاي وقفه. استپسماندمربعاتمجموعSSE4ونمونهحجمTآن،درکه
FPEبهینهوقفهطول،کندایجادرا)m*(تعیینبا. بودخواهدm* ، بـه آزمـون اولمرحلـه
ایـن . ودشـ مـی رگرسیونیمعادالتوارددیگرمتغیرهاي وقفهدوممرحلهدر. رسدمیپایان

نهـایی خطـاي معیـار سـپس ، ودشـ مـی تعریـف )3معادلـه ( صورتبهرگرسیونیمعادالت
.ودشمیمحاسبه) 4از طریق معادله (رگرسیونیمعادلههربرايبینیپیش

)3  (
m* n

t t K t j t
K j

Y α βY γX ε 
 

    
1 1

)4 (   **
*

*

SSE m ,n  T m n FPE m ,n .  
T m n T

  


  
1
1

1- Hsiao
2- Systematic Autoregressive Method
3- Final Prediction Error
4- Sum of Squared Error
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وقفـه لطـو کنـد، حـداقل را)FPE(بینیپیشنهاییخطايمعیارکهاي بهینهوقفهطول
.ودشمیمقایسهFPE(m*,n*)باFPE(m*)ائو،سهیعلیتآزموندر. استXtمتغیربهینه

ــر ــدFPE(m*)>FPE(m*,n*)اگــ ــتXt،باشــ ــريعلــ ــتYtگرنجــ ــرونیســ اگــ
FPE(m*)<FPE(m*,n*)باشد،Xtگرنجـري علتYt ائوسـ هیتیـ علآزمـون در. اسـت

بـراي هـا آنتفاضلازبایدمتغیرهاییماناناصورتدروباشندمانامتغیرهاتمامیاستالزم
.کرداستفادهآزمونانجام

یاماموتووتوداآزمون-2-3
شده تعدیلVARمدلیکبرآوردصورتبهسادهروشی1995سالدر1یاماموتووتودا
درحتـی روشایـن کـه کردنـد اسـتدالل ها آن.دادندپیشنهادگرنجريعلیتبررسیبراي

بایـد ابتـدا روشایـن در.اسـت معتبـر نیـز متغیرهابینانباشتگیهمرابطهیکوجودشرایط
را)dmax(مـاکزیمم گیانباشـت هـم درجـه سـپس وVARمـدل بهینه)k(هاي وقفهتعداد
آزمـون آمـاره . دادتشکیل)k+dmax(هاي وقفهتعدادباراVARمدلیکوکردتعیین
یــاانباشـته غیـرهم اي،درجــههـر از2انباشـته YوXمتغیرهـاي اینکــهازجـدا اسـتفاده مـورد 

. بودخواهدمعتبر، باشنداي درجههرازهانباشتهم
رامطرح شـده  الگويابتدا،CO2انتشاربهاجتماعیسرمایهازعلیتآزمونانجامبراي

اي مطـابق  فرضـیه سـپس وکـرده بـرآورد )SUR(نـامرتبط ظاهربههاي رگرسیونروشبه
بـراي اجتمـاعی سـرمایه متغیـر ضـرایب B12ضـرایب آندرکـه ودشمیآزمون) 5معادله (

k،...،2،1i=ومعادلهاین دروقفهkبهینـه مرتبـه است. مدلبهینهوقفهتعدادVAR معـادل
K+dmax آندرکهاستdmaxسیسـتم متغیرهـاي درموجـود انباشـتگی مرتبـه حداکثر

گرنجـري علـت LSC(بـاال فرضـیه ردباتوان میراLCO2بهLSCازعلیتوجوداست. 
LCO2(کردتعریفمستقلمتغیربرايوالدآزمونبراساسونیست .

)5(KH :  B B B B     1 2 3
0 12 12 12 12 0

1- Toda and Yamamato
2- Integrated
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هاکرانهآزمون-3-3
ــاران (  ــران و همک ــل    2001پس ــاي انگ ــحیح خط ــوي تص ــعف الگ ــر–) ض ــا 1987(1گرنج ) را ب

UECM2گذاري متغیر سطح با یک وقفـه بـه جـاي جملـه تصـحیح خطـا و تشـکیل الگـوي         جاي

ـین متغیرهـا    ها براي تاییـد وجـود هـم   و آزمونی را با عنوان آزمون کرانه3برطرف کردند ـتگی ب انباش
ارائه دادنـد. الگـوي        

            2 1 1 2 1 3 4t t t j tt i
CO α β u β u β u β g ε

را در قالب این آزمون نشان می دهد.CO2فرم تفاضلی اثر سرمایه اجتماعی بر انتشار 
، گیانباشـت هـم وجـود عـدم بـر مبنـی صـفر فرضیهآزمونها،کرانهآزموندرگاماولین

Hیعنـی  :   0 1 2 Hمقابـل، در0 :   1 1 2 ،Fتوزیــع. بـا توجـه بــه اینکـه    اســت0
Fآمارهبرايرابحرانیمقادیر)2001(همکارانوپسراناست،نامتقارن I( مرحلهدودر0(
همـه کـه فـرض ایـن بـا دیگرباروهستندمتغیرهاهمهکهفرضاینباابتدا. کردندبرآورد
)Iمتغیرها )Iرگرسـورهاي بـراي راپـایین کـران سپسوهستند 1( بـراي رابـاال کـران و0(

)Iرگرسورهاي بـاال کـران مقـدار ازتـر بـزرگ محاسباتیFآمارهاگر. اندکردهتعریف1(
پذیرفتـه H0فرضـیه باشـد، پـایین کـران ازترکوچکاگروودشمیردصفرفرضیهباشد،

. استنتیجهبیآزمونگیرد،قرارکراندوبینFآمارهاگروودشمی
تواند شناسایی میان متغیرها را میانباشتگی ها وجود و یا عدم وجود همآزمون کرانه

) در 1969(4کند، اما نتیجه این آزمون جهت علیت را نشـان نمـی دهـد. روش گرنجـر    
گونه است کـه  است یا بالعکس، اینyعلت xمورد پاسخ به این مساله که به طور مثال 

ن شود و اگر افزودسنجیده میyدر مورد xدهندگی مقادیر گذشته در گام اول توضیح
علت گرنجري xشود دهندگی الگو را افزیش دهد، گفته میاین مقادیر قدرت توضیح

yانباشتگی بین متغیرها در الگو وجود نداشته باشد، الگـوي  است. اگر همVAR  بـراي
انباشتگی وجود داشته شود، اما اگر همکار گرفته میبررسی رابطه علیت میان متغیرها به

نتایج دقیقی در مورد جهت علیت به دست نخواهد داد. VARباشد، استفاده از الگوي 
انباشتگی میان متغیرهـا در  در این حالت جمله تصحیح خطا با یک وقفه را از معادله هم

شود. هر الگو استخراج شده و به عنوان یک متغیر مستقل وارد الگو می

1- Engle and Granger
2- Unrestricted Error Correction Model

) مراجعه شود.1384بخش () و شیرین2001براي مطالعه بیشتر در مورد مبانی نظري این رهیافت به پسران و همکاران (- 3
4- Granger
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ایـن روش آن اسـت   جهت علیت با برازش الگوي نامبرده مشخص خواهد شد. یکی از مزایـاي 
توان علیت کوتاه و بلندمدت را به طـور جداگانـه مـورد بررسـی قـرار داد. در الگـوي ایجـاد        که می

tECTشده علیت بلندمدت با ضـریب جملـه   1  شـود. اگـر ضـریب جملـه    مشـخص مـیtECT 1

توان نتیجه گرفت که علیت گرنجري بلندمدت از متغیر مستقل وارد شده بـه متغیـر   معنادار باشد، می
دهنــده وجــود وابســته در نظــر گرفتــه شــده وجــود دارد. در حقیقــت معنــاداري ایــن ضــریب نشــان

ـیدن آن بـه تعـادل     مکانیسمی است که چگونگی تصحیح عدم تعادل موجود در کوتـاه  مـدت و رس
- F). علیـت کوتـاه مـدت نیـز بـا انجـام آزمـون        2011، 1دهد (تینجی و لینجینشان میبلندمدت را

شود.بررسی می- آزمون فرضیه صفر، مساوي صفر بودن همزمان ضرایب متغیرهاي مستقل با وقفه

استفادهموردهايداده-4-3
وسـخت ،متغیـر ایـن محاسـبه وسـنجش اجتمـاعی، سـرمایه ازمختلـف تعاریفبهتوجهبا

معمـول طوربهاقتصاديهايدادهانتشاروگیرياندازهرسمیمراکزهمچنین. استپیچیده
سـرمایه میزانمحاسبهازمطالعهایندر، روایناز. کنندنمیگیرياندازهرااجتماعیسرمایه

بـا وفـازي منطـق با)1387(سعادت. شداستفاده)1387(سعادتمطالعهدرایراناجتماعی
برآوردراایراناجتماعیه سرمایمیزانجرم،میزانوفرهنگیمشارکتشاخصدوتعریف

بانـک موجـود آمـار از1357-1388هـاي  سـال زمـانی سـري هـاي  دادهسـایر . اسـت کرده
.شداستخراجایرانآمارمرکزوانرژيترازنامهمرکزي،

پژوهشهايیافته-4
هـا  دادهایـن بـر مبتنـی هـاي  رگرسـیون وبـوده نامانـا اقتصـادي زمـانی هـاي  سريازبسیاري

مانـائی تشخیصبرايواحدریشههاي آزمونابتدااستالزم، بنابراین. باشدجعلیتواندمی
آزمـون ابتـدا ، مـوردنظر هـاي آزمـون انجـام ازقبلدلیلهمینبه.شودگرفتهکاربهمتغیرها
مختلـف هـاي  آزمـون بـین از. شـد انجـام اسـتفاده موردزمانیهاي سريتمامیبرايمانایی
کـار بـه اي گستردهطوربهواستتررایجADFیافتهتعمیمفولردیکیآزمونواحد،ریشه

آزمـون همـین اززمـانی هـاي سـري ییمانـا آزمـون بـراي نیزمقالهایندروودشمیگرفته
.  استشدهارائه) 1(جدولدرشدهاستفادهمتغیرهايبرايآزموننتایج. شداستفاده

1- Tingi and Lingii
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): نتایج آزمون ریشه واحد1جدول (
وضعیت ماناییدرصد5مقدار بحرانی مک کینون در سطح ADFآماره متغیر

LCO245/1-96/2-نامانا
D( LCO2 مانا-67/3-96/2(

LSC8/2-95/2-نامانا
D(LSC)74/8-95/2-مانا

منبع: محاسبات تحقیق

CO2انتشـار و,)LSC(اجتمـاعی سـرمایه يمتغیرهـا دهـد مـی نشـان هـا  آزمـون نتایج

)LCO2(وندشمیمانااولمرتبهتفاضلدروبودهناماناسطحدر.

ائوسیهعلیتآزموننتایج-1-4
. اسـت LCO2وابسـته متغیـر با) 2) و (1هاي (معادلهبهینهوقفهطولتعییننتایج) 2(جدول

m*انتشارمتغیربرايCO2آمددستهبوقفهیکمعادل .
ارائـه ) 3(جـدول درآننتایجواستمربوط) 4(و) 3(هايمعادلهبهکهدوممرحلهدر

ایندر. استشدهبهینهوقفهبامدلواردمستقلمتغیرعنوانبهاجتماعیسرمایهمتغیر، شده
دوهـر نهـایی خطايبررسیباسپس، شودتعیین*nمستقلمتغیرهايبهینهوقفهبایدمرحله
.پرداختمتغیردوبینعلیترابطهدرخصوصگیريتصمیمبهمرحله

متغیـر بـراي بهینـه وقفـه . دهندمینشانرا)FPE(نهاییبینیپیشخطايجدولمقادیر
. شدندتعیین)5(همعادل)SC(اجتماعیسرمایه

مرحله اول-LCO2تغیر وابستهبراي متعیین طول وقفه بهینه ): 2(جدول
SSRFPE(m)تعداد وقفهمدل

 dLCO a  dLCO  , et  2 0 2 1 11**02686/0000986/0
 dLCO a  dLCO  , et  2 0 2 1 22026807/000105/0
 dLCO a  dLCO  , et  2 0 2 1 33026771/0001119/0
 dLCO a  dLCO  , et  2 0 2 1 44026723/0001194/0

کند.بینی نهایی را حداقل میاي که خطاي پیشطول وقفه بهینه** 
منبع: محاسبات تحقیق   
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مرحله دوم- LCO2ائو با متغیر وابسته سیآزمون علیت ه): تعیین طول وقفه بهینه متغیرهاي مستقل 3(جدول
 FPE ,n1dLSC
1001038/0
2001093/0
3001137/0
4001215/0
5001213/0
6001221/0
7001158/0
8001119/0
9001187/0
10001134/0
11001226/0
12001125/0
13001125/0
1400122/0
1500089/0**

.استFPEمقدار کمتریندارايکهانتخاب شدهبهینهوقفهطول**
منبع: محاسبات تحقیق  

مقـدار اینکـه دلیـل هبـ . دهـد مـی نشـان راائوسیهعلیتآزموننتایجخالصه) 4(جدول
علـت اجتمـاعی، سـرمایه متغیـر اسـت، FPE(m*)<FPE(m*,n*)نهـایی خطايبینیپیش

است.CO2انتشارگرنجري

CO2متغیر وابسته -علیت گرنجري تعمیم یافتهخالصه نتایج روش ):4(جدول
متغیر 
وابسته

متغیر 
نتیجهm*FPE(m*)n*FPE(m*,n*)تاثیرگذار

LCO2LSC1000986/01500089/0LSC علت گرنجري
LCO2است.

منبع: محاسبات تحقیق  
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یاماموتووتوداعلیتآزموننتیجه-2-4
وقفـه 1معادلشوارتزمعیارمطابقVARمدلبهینهوقفهیاماموتووتوداآزمونانجامبراي

)k 1(انباشـتگی درجهیکافزودنبا. شدتعیین)dmax( شـده بـرآورد وقفـه تعـداد بـه
روشاینازحاصلنتایجکرد. محاسبه)k+dmax(وقفه2معادلراVARدرجهتوان می
انتشـار بـه اجتمـاعی سـرمایه ازیکطرفهعلیتدهدمینشاننتایج. استآمده) 5(جدولدر

CO2داردوجود .

سرمایه اجتماعی- آماره آزمون والد، آزمون تودا یاماموتو):5جدول (
احتمالchi-sqآماره جهت رابطه

LSC تغییرات علتLCO204/703/0.است
LCO2 علت تغییراتLSC10/32/0است

منبع: محاسبات تحقیق

ARDLرهیافتوها کرانهآزموننتیجه-3-4

انباشـتگی بـین   ) براي تعیین رابطـه هـم  1996توسط پسران و همکاران (ARDLوین هیافت نر
متغیرها ارائه شد. در اینجا وجود رابطـه تعـادلی بلندمـدت بـین متغیرهـاي سـرمایه اجتمـاعی و        

ایـن  تآزمـون شـده اسـت. مزیـ    ARDLها و رهیافت با استفاده از آزمون کرانهCO2انتشار
است کـه بـرخالف روش یوهانسـون نیـازي بـه یکسـان بـودن درجـه انباشـتگی          روش در این 

متغیرهاي مورد نظر در تحلیل نیست. نکته قابل توجه در کاربرد این رهیافـت آن اسـت کـه بـا     
لحـاظ نظـري فقـط    و سرمایه اجتمـاعی بـه  CO2توجه به ماهیت متغیرهاي مطالعه شامل انتشار

منطقی و قابل قبول است. آزمـون انجـام   CO2طرفه از سرمایه اجتماعی به انتشاریک رابطه یک
تواند نشان دهد آیا ایـن رابطـه   شده در این قسمت بر این فرض استوار است و نتیجه آزمون می

هـاي  ونو علیت مرتبط با آن با توجه به داده هاي در دسترس پذیرفتنی است یا خیر؟ نتیجه آزم
راي ایـن منظـور معـادالتی بـه     علیت هسیائو و تودا و یاماموتو نیز تاییدکننده این فرض هستند. ب

شکل 

kو  k

t i t i i t i t t t
i i

LSC a b LSC c LCO σ LSC σ LCO ε   
 

         1 1 1 1 1 2 1 1
1 1

2 کـــه 2

k k

t i t i i t i t t t
i i

LCO a b LCO c LSC σ LCO σ LSC ε   
 

         1 1 1 1 1 2 1 1
1 1

2 2 2
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CO2به ترتیب نشـانگر لگـاریتم سـرمایه اجتمـاعی و لگـاریتم انتشـار      LCO2و LSCدر آن 

گیرند.  هستند، مدنظر قرار می
متغیرهــامیــانبلندمــدترابطــهوجــودعــدمبــرمبنــیصــفرفرضــیهایــن دو معادلــه، در

)H : σ σ 0 1 2 H(مخالففرضیهبرابردررا)0 : σ σ 0 1 2 Fآمـاره ازاسـتفاده با)0
Fراآنکه (X|Y)مجـانبی توزیعکهاستاینتوجهقابلنکته. یمکنمیآزمون، نامیممی
)IبهتوجهبدونFآمارهاین )Iیا0( .نیستاستانداردمدل،مستقلمتغیرهايبودن1(

درموجودمستقلمتغیرهايتعدادبهتوجهبارامناسببحرانیمقادیرهمکارانوپسران
شـامل هـا  آمـاره ایـن . اندکردهارائهآندرزمانیروندیامبداازعرضنبودیاوجودومدل

فـرض بادیگرمجموعهو)0I(متغیرهاتمام اینکهفرضبامجموعهیک؛ استمجموعهدو
)1I(آمارهاگر. اندشدهمحاسبهمتغیرهاتمامبودنF محـدوده بـاالي حـد ازشـده محاسـبه

نبـود بـر مبنـی صـفر فرضـیه ،کنـد تجاوزهمکارانوپسرانتوسطشدهارائهبحرانیمقادیر
رابطـه یـک کـه کرداستنباطتوان میحالتایندر. ودشمیردمتغیرهابینبلندمدترابطه
حـد ازکمتـر شـده محاسبهFآمارهاگر. داردوجودYمتغیربهXمتغیرازگرنجريعلیت
علیـت رابطـه حالـت ایـن درکـه کـرد ردتواننمیراصفرفرضیهباشد،محدودهاینپایین

مقـادیر محـدوده درونشـده محاسـبه Fآمـاره چنانچـه . نـدارد وجودمتغیرهابینگرنجري
. بودخواهداستنباطغیرقابلوغیرمعیننتیجهگیرد،قراربحرانی
انتشـار وابسـته متغیـر وقتـی ینیپاوباالهايکرانهوشدهمحاسبهFآماره) 6(جدولدر 

CO2دهدمینشانرااستاجتماعیسرمایهمستقلمتغیرو  .

هادر آزمون کرانهFآماره ):6(جدول 
)Iدرصد- سطح خطاFآماره )0I( )1
71/65/23/583/5

11/673/6
منبع: محاسبات تحقیق

)Iبهتوجهبا شـده محاسـبه Fآمـاره مقـدار آزمون،دراستفادهموردمتغیرهايبودن1(
متغیرهـاي بـین درصـد 5/97اطمینـان بـا  اسـاس اینبر. استمعناداردرصد5/97سطحدر

بـه توجـه بـا علیـت تحلیـل بـراي . داردوجـود گیانباشـت همCO2انتشارواجتماعیسرمایه
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) ارائـه شـده   7(جـدول درآننتیجـه کهشدبرآوردخطاتصحیحمعادلهگیانباشتهموجود
. سـت ادارارامطلـوب هـاي ویژگیخطاتصحیحجملهضریب، جدولاین اساسبراست. 

. اسـت معنـادار نیـز اجتماعیسرمایهتفاضلمتغیرضریب. استمعنادارضریباینهمچنین
.  شودمیییدتاCO2انتشاربهاجتماعیسرمایهطرفازعلیتبلندمدتوکوتاهدربنابراین، 

ARDLبلندمدت مبتنی بر رهیافت کوتاه وآزمون علیت):7(جدول 
کوتاه مدتبلندمدت

ECTt 1D(LSC)
45/0 -***35/0 -*LCO2

درصد است.10و 1ترتیب معناداري در سطح * و *** به
ماخذ: محاسبات تحقیق

پیشنهاداتوگیرينتیجه-5
وفـردي زنـدگی درزیسـت محـیط بـه نسـبت دیـدگاه ورفتارهاتغییرمستلزمپایدارتوسعه

بـه وفرهنـگ وهـا  ارزشنقشواجتماعیتعامالتبهامروزهدلیلهمینبه. استاجتماعی
سـرمایه ، زمینـه ایـن در. ودشـ مـی توجـه اقتصـاد درغیررسـمی ورسمینهادهايکلیطور

پایـدار توسـعه دررامهمـی نقـش جامعـه افـراد روابطونهادهاي ارتقابادتوانمیاجتماعی
.  کندایفاجوامع
علیـت بررسـی بـه 1357-1388هـاي  سـال آمـاري هـاي  دادهازاستفادهباتحقیقایندر

تـودا هیسـائو، روش،سهبهاکسیدکربنديانتشارواجتماعیسرمایهمتغیردوبینگرنجري
سـرمایه ازعلیـت هـا، آزمـون نتـایج براسـاس . شـد پرداختـه هـا  کرانـه آزمـون ویاماموتوو

اجتمـاعی سرمایهایراندر، دیگرعبارتبه. گرفتقرارییدتاموردCO2انتشاربهاجتماعی
.استCO2انتشارعلت

نقـش پایـدار توسـعه وزیسـت محیطکیفیتبهبوددراجتماعیسرمایهبا توجه به اینکه 
. شـود تلقـی نیـز هـوا آلـودگی انتشـار کاهشدرموثرعاملیعنوانبهدتوان، میداردمهمی

صـنعت بخـش دروريبهـره بهبـود طریـق ازدتوانـ مـی اقتصـادي بعـد دراجتماعیسرمایه
. باشـد داشـته سـزایی هبنقشتکنولوژيي ارتقاتوسطمبادلههاي هزینهکاهشوونقلحمل

هـاي  سیاسـت ومـردم میـان همکـاري واعتمادحسایجادطریقازسیاسیبعددرهمچنین
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زمینـه در. باشـد مـوثر دتوانـ مین،مسوالازمهمعمومیکاالياینمطالبهودولتاتخاذي
طریـق ازاجتمـاعی سـرمایه حضورباهواهاي آالیندهانتشارکاهشنیزاجتماعیوفرهنگی
حــسانتقــالطــورهمــینوبهداشــتوسـالمت اهمیــتبــهنســبتمــردمآگــاهیافـزایش 
نهادهـاي تشـکیل وعمـومی نقلیـه وسـایل ازاسـتفاده  درجامعـه اقشـار بـین پذیريمسولیت

.  بودخواهدپذیرامکانمردم،خود مشارکتبازیستمحیطحفظخواستارمردمی
طـور همـین ومـردم آگـاهی وآمـوزش افـزایش باها خانوادهمهمنقشخالصهطوربه

هـاي  تکنولـوژي ارتقـاي وکارگیريهبوانسانیهاي سرمایهبراجتماعیسرمایهمتقابلثیرتا
.  داشتخواهدهواهاي آلودگیکنترلدرسزاییهبنقشزیست،محیطوضعیتدرنوین

توجـه از این رو،  بایـد  دارد،وجودایراندراجتماعیه سرمایي ارتقابرايقويپتانسیل
حفظزمینهدراجتماعیسرمایهافزایشبراي، مثالطوربه. شوداجتماعیه سرمایبهبیشتري
دراعتمـاد احسـاس ایـن زیـرا یابـد، ارتقـا جامعـه دراعتمـاد حساستالزمزیستمحیط
نهایـت در وشـده محیطیزیستهاي ناهنجاريکاهشسببجامعهسطحدرقوانیناجراي

.یابدمیکاهشکالنسطحدرزیستمحیطتخریب
سـرمایه بنـدي و پیشـنهاد کـرد کـه    گونـه جمـع  تـوان ایـن  براساس مطالب ارائه شده، می

پایـدار سعهتووزیستمحیطکیفیتبهبودجهتغیرقیمتیراهکاریکعنوانبهاجتماعی
، روایـن از. دکنـ مـی ایفـا رامهمـی نقشکشورکالنهاي ریزيبرنامهوها گیريتصمیمدر

عظـیم منبـع ي ارتقـا جهـت بیشترهاي گذاريسرمایهضرورتالهی،طبیعیمنابعحفظبراي
.ودشمیدیدهکشورماندراجتماعیسرمایه

منابع - 6
فارسی-الف

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مصرف انرژي در «)، 1390آثاري اردکانی، پدرام (
نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده اقتصاد. ، پایان»ایران

مرکزي. بانکترازنامهواقتصاديگزارشایران،اسالمیجمهوريمرکزيبانک
مختلف.هاي سالایران،انرژيامهانرژي ترازنامورمعاونتنیرو،وزارت

، »نظريیک الگويارائهاقتصادي،رشداجتماعی وسرمایه«)، 1385رنانی، محسن و همکاران (
.133- 151، صص 2، شماره21، جلدانسانی)(علوماصفهاندانشگاهپژوهشیمجله
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از روش با استفاده (برآورد روند سرمایه اجتماعی در ایران «)، 1387(رحمان،سعادت
.41- 56، صص 83) 43، (مجله تحقیقات اقتصادي، )»فازي

اقتصاديرشدبرسرمایه اجتماعیثیرتابررسی«)، 1387صفدري، مهدي و همکاران (
،2شماره،5دوره،سابق)هاي اقتصادي(بررسیمقدارياقتصادفصلنامه،»ایران

.39-61صص
آلودگیهوا،آلودگیرابطهیبررس«)، 1388دوست (فطرس، محمدحسن و میثم نسرین

اقتصادفصلنامه مطالعات، »1359-1383ایراندررشد اقتصاديوانرژيمصرفآب،
.113- 135، صص 21شماره ،6سال،انرژي

سرمایه اجتماعی و توسعه«)، 1385فیروزآبادي، سید احمد و حسین ایمانی جاجرمی (
، سال علمی پژوهشی رفاه اجتماعیفصلنامه ، »شهر تهراناجتماعی در کالن- اقتصادي

.197- 224، صص 23، شماره 6
.مختلفهاي سالمرکز آمار ایران، سالنامه آماري،
تحلیل فضایی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه «)، 1391موسوي، میرنجف و همکاران (

شماره مجله جغرافیا و توسعه،، »پایدار شهري (مورد: شهرهاي استان آذربایجان غربی)
.1-18، صص 27

درزیستمحیطآلودگیواقتصاديتوسعه«)، 1388گولک (نصراللهی، زهرا و مرضیه غفاري
زیستمنحنیبرکیدتاغربی (باجنوبآسیايکشورهايوکیوتوعضو پیمانکشورهاي

.105- 126، صص 2، شماره 9، سالاقتصاديعلومپژوهشنامه، »کوزنتس)محیطی
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Abstract
Considering, the effect of social capital on the improvement of quality of

environment and sustainable development, the main goal of this study is the
investigation of relation of Granger Causality between two varieties, social capital
and emission of CO2, in Iran. In this study, using data in the period of 1978-2009,
the relation of Granger Causality has  been studied via 3 methods of Hsiao’s
Granger Causality, Toda and Yamamato, and Bound Testing. The results of this
study established a one way relation of Causality of social capital and CO2 emission
in Iran. As a result, this study shows that social capital has a significant role to play
in reduction of air pollution.
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