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 1گروه حسابداری ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران
 2گروه اقتصاد ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
تاریخ دریافت 1396/09/12 :تاریخ پذیرش1398/10/24 :
عزیزمحمدلو ،ح .و م .ن .شهیکی تاش .1399 .تحلیل واکنش ضریب اثرگذاری سرمایهگذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست
در قبال تغییرات سرمایه اجتماعی و انسانی در ایران .فصلنامه علوم محیطی.206-225 :)3(18 .
سابقه و هدف :تحقیقهای اخیر ،سرمایه اجتماعی را از عاملهای مهم و اثرگذار بر بهبود مدیریت م سأله محیط زی ستی میدانند چراکه
همکاری فعاالن مرتبط با مسأله محیط زیست را برای حل مشکالت موجود در حوزه محیط زیست آسان نموده و تقویت مینماید .در این
مقاله سعی شده است نقش سرمایه اجتماعی و انسانی در چگونگی اثرگذاری سرمایهگذاریهای محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست در
ایران مورد بررسی قرار گیرد.
مواد و روشها :در این تحقیق در مرحله اول با استتتفاده از رهیافت کالمن فیلتر و با استتتفاده از دادههای مربوط به ستتالهای  1353تا
 1395روند تغییرات ضریب اثرگذاری سرمایهگذاری محیط زی ستی بر کیفیت محیط زی ست در ایران به کمك نرمافزار  Eviewsبرآورد
شده است .در مرحله دوم در چارچوب روش همگرایی یوهانسون ،ضمن بررسی مان ایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر،
تعمیم یافته و تعیین تعداد روابط همگرایی با استتتتفاده از آزمونهای اثر و حداکثر مقادیر ویژه ،روابط همگرایی بلندمدت بین ستتترمایه
اجتماعی ،سرمایه ان سانی و ضریب اثرگذاری سرمایهگذاری محیط زی ستی با ا ستفاده از روش تخمین حداکثر را ست نمایی و به کمك
نرمافزار  Microfitبرآورد گ شته ا ست .همچنین از توابع واکنش برای بررسی چگونگی واکنش ضریب اثرگذاری سرمایه محیط زی ستی در
قبال تغییرات سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی استفاده شده است.
نتایج و بحث :یافتههای حا صل از برآورد ضریب اثرگذاری سرمایهگذاری محیط زی ستی بر کیفیت محیط زی ست در ایران با ا ستفاده از
روش کالمن فیلتر ن شان میدهد که تأثیرگذاری سرمایهگذاری محیط زی ستی بر کیفیت محیط زی ست از یك روند یک سان تبعیت نکرده و
*
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نوسانهایی را تجربه نموده است .نتایج تخمین روابط همگرایی بلندمدت گویای آن است که در بلندمدت بین نوسانهای این ضریب ازیك
طرف و نو سانهای سرمایه اجتماعی و سرمایه ان سانی از طرف دیگر ارتباط معنیدار وجود دارد .بدین معنی که با افزایش سطح سرمایه
اجتماعی در جامعه ،ضریب اثرگذاری ،سرمایهگذاری محیط زی ستی بر کیفیت محیط زی ست تقویت شده و در صورت ت ضعیف سطح و
ساختار سرمایه اجتماعی ،این ضریب نیز تضعیف می شود .یافتههای حاصل از توابع واکنش ضربهای نشان میدهد که اعمال یك شوك در
سرمایه اجتماعی و سرمایه ان سانی در یك دوره معین منجر به تحریك و واکنش ضریب اثرگذاری سرمایهگذاری محیط زی ست بر کیفیت
آن و در نهایت شکلگیری سطح تعادلی متفاوتی برای این ضریب در دورههای بعد میگردد  .نتایج تخمین بردار ت صحیح خطا نیز ن شان
میدهد که بهطور متوسط در هر دوره  26درصد از عدم تعادل یك دوره در شدت اثرگذاری سرمایهگذاری محیط زیستی بر کیفیت آن در
دوره بعد تعدیل میشود.
نتیجهگیری :مبتنی بر یافتههای این تحقیق ،اثربخشتتتی و کارآمدی ستتترمایهگذاریهای محیط زیستتتتی در بهبود کیفیت آن ،تا اندازه
قابلتوجهی در گرو دانش افراد جامعه و همچنین اعتماد این افراد نستتتبت به برنامهها و فعالیتهای تعریفشتتتده در این رابطه و میزان
مشارکت مؤثر آنها در تعریف و پیاده سازی این برنامهها و فعالیتها دارد .بهعبارت دیگر رویکرد یك سویه و از باال به پایین دولت در حوزه
صیانت و حفاظت از محیط زی ست ،نمیتواند به تنهایی تضمینکننده رسیدن به اهداف تعیین شده در باب مدیریت محیط زی ست باشد و
الزم است مکانی سمهای الزم برای جلب مشارکت و اعتماد افراد و ذینفعان مختلف در همه سطوح درگیر در فرآیند مدیریت محیط زیست،
طراحی و مهیا گردد.
واژههای کلیدی :مخارج حفاظت از محیط زیست ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه انسانی ،فیلتر کالمن ،روش همگرایی یوهانسون.

مقدمه
کنترل و مدیریت محیط زیست از آن جهت که هم محیط

( .)Pretty and Frank, 2000اما شواهد قابلمالحظهای

زیست طبیعی و هم جوامع انسانی از ویژگیهایی چون

وجود دارد که نشان میدهد این عاملها تأثیر مثبت اندکی

نااطمینانی ،پیچیدگی و تفاوتهای طبیعی برخوردارند ،امری

بر تغییر رفتارها و گرایشهای افراد در مورد رعایت مسأله

دشوار است ( .)Berkes, 2003افزون بر این نمیتوان این دو

مربوط به محیط زیست دارد چراکه افراد به مجرد برداشته

مقوله محیط زیست و جوامع انسانی را تنها از طریق

شدن انگیزهها و یا کاهش ضمانت اجرای مقررات ،به رفتار

اختیارت قانونی و اهرمهای اجرایی پایدار نمود .همچنین

قبلی خود باز میگردند .همچنین مطالعات نشان میدهند

تفکیك آنها به مؤلفههای جداگانه ،خودپشتیبان و مستقل

که مدیریت متمرکز از باال به پایین 1در کنترل و مدیریت

غیرممکن است .بسیاری از خدماتی که در این حوزهها انجام

منابع طبیعی از کارایی چندانی برخوردار نیست (بهعنوان

میشود ،منابع مشترکی است که ذینفعان متعددی برای

نمونه میتوان به مطالعات (،Berkes and Folke )1998

استفاده از آنها در رقابت با یکدیگر هستند که این امر اغلب

( Holling and Meffe )1999و ) ،Pretty and Ward (2001شاره

به تهی شدن منبعها یا تعارضات مدیریتی میانجامد (1968

نمود).

 .)Hardin,البته در کوتاهمدت سرمایههای مالی و اقتصادی

سازوکار مکمل این امر میتواند در رویکردهای مشارکتی

از کارآمدی بیشتری برای مواجه با مشکلهای محیط

فعاالن مختلف مرتبط با محیط زیست جستجو شود .در واقع

زیستی ناشی از صنعتی شدن برخوردارند .بهطور عموم نیز

مدیریت منابع طبیعی از طریق توافق فعاالن بر قواعد و تجارب

مقررات و انگیزههای اقتصادی برای تغییر رفتار افراد در

مشترك ،استفاده هماهنگ از منابع ،مشارکت در حل تعارضات،

مواجهه با محیط زیست مورد استفاده قرار میگیرند

انتقال اطالعات و ایجاد دانش مشترك بهبود خواهد یافت ( Folke,
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 .)2005ازاینرو توجه به آن دسته از سیستمهای مدیریتی

اجتماعات همکاری کنند تا شرایط الزم برای ظهور

معطوف شده است که براساس آن فعاالن متعدد با درجه-

انجمنهای محلی جدیدی که از قوانین و هنجارهای

های مختلف در فرآیند مدیریت مشارکت و نقشآفرینی

مناسب برای مدیریت منابع طبیعی برخوردار باشند ،فراهم

میکنند .این ایده در مفهوم مدیریت مشارکتی 2نهفته است

گردد ( .)Pretty and Ward, 2001این امر سبب شده است

و منطق آن مبتنی بر این امر است که از طریق مشارکت
دادن فعاالن در فرآیند مدیریت ،پیچیدگیهای ذاتی محیط
زیست و ترتیبات اجتماعی مترتب بر آن بهطور مناسبتری
مدنظر قرار میگیرد .مدیریت مشارکتی تطبیقی

3

( )Armitage, 2009نسخه توسعه یافته و اخیر مدیریت
مشارکتی است که تأکید خاص بر قابلیت تطبیق فرآیند
مدیریت مشترك در واکنش به تغییرات محیط زیستی دارد.
اجرای فرآیند کنترل و مدیریت مشارکتی در عمل هرچند

که امروزه دولتها نیز بر اهمیت سرمایهی اجتماعی و
شبکههای اجتماعی در بهبود مدیریت محیط زیستی تأکید
نمایند (.)Grafton, 2005
تحقیقهای اخیر وجود شبکههای اجتماعی (بهعنوان یکی
از مؤلفههای اساسی سرمایه اجتماع) را از عاملهای مهم و
اثرگذار بر بهبود مدیریت مسألههای محیط زیستی میدانند
که در چارچوب آنها فعاالن مرتبط با مسألههای محیط

غیرممکن نیست اما اغلب بسیار دشوار است ( Hahn, 2006و

زیست برای حل مشکالت موجود در حوزه محیط زیست

 .)McClanahan, 2008در این راستا یکی از پیشنیازهای

گرد هم میآیند (2006 ;Hahn, 2006 ;Folke, 2005

اساسی مدیریت مشارکتی وجود زمینههای مناسب برای

 .)Olsson, 2008 ;Scholz and Wang,مبتنی بر استدالل

برقراری روابط و همکاری میان ذینفعان مختلف است که

) Bodin and Crona (2009وجود رابطهی همکاری بین

این امر نیز در گرو وجود ذخیره مناسبی از سرمایة اجتماعی

فعاالن مختلف مرتبط با چالشهای محیط زیست در هر

است .با استناد به محققان برجسته حوزهی سرمایه

یك از بخشها و حوزههای صنعت ،کشاورزی و غیره

اجتماعی همچون (،Fukuyama )1995( ،Coleman )1990

میتواند بر مدیریت بهتر این چالشها و مسألهها کمك

( Bourdieu )1986( ،Putnam )1995و (Woolcock )1998

مؤثری نماید .از نظر آنها وجود روابط شبکهای منافعی

استنباط میشود که سرمایه اجتماعی با مؤلفههایی چون

ازجمله الف) ایجاد و انتشار دانش و اطالعات موردنیاز در

اعتماد در سطحهای مختلف ،شبکهها و روابط همکاری،

مورد سیستمهای تحت مدیریت ،ب) تحرك و تخصیص

میزان آگاهی و مشارکت ،انسجام اجتماعی ،هنجارها و

منابع کلیدی برای مدیریت کاراتر ،ج) تعهد به قوانین

قوانین شناختهشده سروکار دارد و کارکرد اصلی آن تسهیل

مشترك میان فعاالن از طریق افزایش تمایل آنها به

و انسجام روابط و تعامالت بین کنشگران در سطحها و

مشارکت در برنامههای کنترلی و نظارتی و د) حل تعارضات

موقعیتهای مختلف است .این سرمایه میتواند از منظر نوع

میشود .کنترل مسألههای محیط زیستی نیز در صورتی

روابط بهصورت درونگروهی ،میان گروهی و ارتباطدهنده
و از منظر عینیت پذیری بهصورت شناختی و یا ساختاری
وجود داشته باشد.
سرمایهی اجتماعی برای راهحلهای پایدار مرتبط با
مدیریت منابع طبیعی ضروری است .افراد و نهادها میتوانند

مؤثرتر و کاراتر خواهد بود که فعاالن مختلف این بخش با
یکدیگر همکاری داشته و به نحو مؤثری در اجرای پروژههای
مشترك با یکدیگر مشارکت نمایند.
مطالعاتی نیز صورت گرفته است که تأثیر سرمایه اجتماعی
در مدیریت مسألههای محیط زیستی ایران را آزمون

جهت افزایش دانش ،مهارت ،ظرفیت مدیریتی و

نمودهاند .بهعنوان نمونه ( Gorji et al. )2013با نظرسنجی

انگیزههایشان با یکدیگر همکاری نمایند .آنها میتوانند با

از شهروندان منطقه سه شهرداری ساری نشان دادهاند که
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بین مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،روابط اجتماعی،

بسته به حوزه مطالعه از متغیرهایی چون نابرابری درآمد،

انسجام اجتماعی و مشارکت شهروندان در مدیریت محیط

رشد صنعتی ،توسعه مالی ،تجارت ،شدت مصرف انرژی،

زیست و سالمت شهری رابطه معناداری وجود دارد.

درجه بازبودن اقتصادی و تکنولوژی اطالعات و ارتباطات

( Nasrollahi and Eslami )2013با استفاده از دادههای

بهعنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است .اما

دوره زمانی ( )1363 - 90و با بهکارگیری فرآیند خود

همچنانکه بیان شد ،مطالعهای که به بررسی تأثیر

توضیح برداری با وقفههای گسترده نشان دادهاند که سرمایه

سرمایهگذاری محیط زیستی و یا مخارج محیط زیستی بر

اجتماعی دارای اثر مثبت و معنادار بر محیط زیست است و

کیفیت محیط زیست آنهم با نقش میانجی سرمایه

بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی و سالمت محیط زیست

اجتماعی پرداخته باشد ،خالی است .هدف اصلی این

رابطه مستقیم و قوی وجود دارد .نتایج تحقیق Salehi and

تحقیق ،بررسی نقشی است که سرمایه اجتماعی میتواند

( Emamgholi )2012که با نظرسنجی از افراد باالی 18

بهعنوان یك متغیر میانجی در تقویت اثرهای مخارج محیط

سال منطقههای شهری استان کردستان انجام یافته نشان

زیستی تخصیصیافته توسط دولت در کنترل و مدیریت

میدهد که بین سن ،وضعیت تأهل ،نگرش محیط زیستی،

مسألههای محیط زیستی ایفا نماید.

آگاهی محیط زیستی  ،سرمایه اجتماعی و تحصیالت و رفتار
محیط زیستی افراد ،رابطه وجود داردHabibi and .

مواد و روشها

( Ebrahimpoor )2015نیز در تحقیق خود نشان دادهاند

در این تحقیق برای برآورد نقش میانجی سرمایه اجتماعی

که بین متغیرهای سرمایه اجتماعی ،دینداری و سن با

در تقویت تأثیر مخارج محیط زیستی در بهبود کیفیت

احساس ارتباط با طبیعت رابطه معنیداری وجود دارد.
باوجود اینکه مطالعات قبلی نقش مستقیم سرمایهی
اجتماعی در کنترل مسألههای محیط زیستی را مورد
بررسی قرار دادهاند اما جای تحقیقی که به بررسی نقش
سرماییه اجتماعی در بهبود عملکرد مخارج محیط زیستی
با ترکیبی از دو روش فیلتر کالمن 4و روش همگرایی
یوهانسون 5پرداخته باشد ،خالی است .البته الزم به بیان
است که مطالعات متعددی انجام شده است که در هر یك،
نقش عامل یا عوامل خاصی بر کیفیت محیط زیست در
ایران مد نظر قرار گرفته است .در این میان میتوان به
مطالعاتی چون (،Motafaker and ،Fallahi et al. )2011
)Mahdavi and ،Pahlevani et al. )2014( ،Mohammadi (2011

محیط زیست ،از یك فرآیند دو مرحلهای بهره گرفته
میشود .در مرحله اول با استفاده از تکنیك فیلتر کالمن
ضریب اثرگذاری سرمایهگذاری محیط زیستی بر کیفیت
محیط زیست برای سالهای مختلف طی دوره زمانی مورد
مطالعه با استفاده از بسته نرمافزار  Eviewsبرآورد شده و
در مرحله دوم رابطه بین ضریب اثرگذاری سرمایهگذاری
محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست با سرمایه اجتماعی
و سرمایه انسانی با استفاده از تکنیك همگرایی یوهانسون
با استفاده از بسته نرمافزار  Microfitتخمین زده شده و با
کمك توابع واکنش آنی ،چگونگی عکسالعمل ضریب
اثرگذاری سرمایهگذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط

)،Mohtashami et al. )2015( ،Amirbabaei (2015

زیست در قبال شوكهای وارده بر سرمایه اجتماعی و

)،Lotfalipoor et al. )2017( ،Ebrahimi et al. (2016

سرمایه انسانی تحلیل میشود.

( Kheiri et al. )2018که از مدلهای خود توضیح و یا

مدل مدنظر برای تخمین ضریب اثرگذاری سرمایهگذاری

روشهای همگرایی بهره بردهاند ،اشاره داشت .در بیشتر این

محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست ،با استناد به

مطالعات نیز همانند این مطالعه ،سنجه سرانه دیاکسید

مطالعاتی مانند )،Grossman and Krueger (1995

کربن منتشره بهعنوان متغیر وابسته مد نظر قرار گرفته و

(Fetros et al. ،Pajuyan and Lashgarizade )2010
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)Amadeh et al. ،Jalil and Feridun )2011( ،(2011

متغیر سرمایهگذاری در محیط زیست   5دارای عالمت

)Shahab and ،Mohammadi and Sakhi (2013) ،(2012

منفی و از نظر آماری معنیدار باشد ،نشان میدهد که

) Naser Sadrabadi (2014و طراحی شده است .الزم به

افزایش سرمایهگذاری در امر حفاظت از محیط زیست با

6

بیان است که در غالب این مطالعات کیفیت محیط زیست

کاهش سرانه دیاکسید کربن منتشره و در نتیجه با بهبود

( )EQکه بهطور عمده از طریق سنجه سرانه دیاکسید

کیفیت محیط زیست همراه خواهد بود .اندازه این ضریب و

کربن منتشره اندازهگیری شده است ،بهعنوان تابعی از

بهعبارت دیگر شدت اثرگذار سرمایهگذاری محیط زیستی

متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شده است.

بر حفاظت و نگهداری از محیط زیست ،تابع عاملهای

البته تعداد و نوع متغیرهای مستقل بسته به حوزه تمرکز

متعددی است که از مهمترین این عاملها میزان سرمایه

مطالعات مختلف ،اندکی متفاوت بوده و درعینحال یکی از

اجتماعی و همچنین سرمایه انسانی موجود در جامعه است.

مهمترین متغیرهای مستقلی که در غالب مطالعات تکرار

مبتنی بر مطالب بیان شده در بخش مبانی نظری ،انتظار بر

شده ،تولید ناخالص داخلی سرانه )PGDP( 7است .همچنین
سنجههایی مانند شدت مصرف انرژی )EU( 8و درصد
شهرنشینی )UP( 9نیز در بیشتر مطالعات بهعنوان
توضیحدهنده کیفیت محیط زیست معرفی شدهاند .در این
مطالعه با در نظر گرفتن متغیر سرمایهگذاری در امر حفاظت
از محیط زیست ( ،)EIمدل پایه بهصورت زیر بیان شده
است.
()1
فرم اقتصادسنجی رابطه ( )1را میتوان بهصورت زیر نوشت.
)𝐼𝐸 𝐸𝑄 = 𝑓(𝑃𝐺𝐷𝑃, 𝑃𝐺𝐷𝑃 2 , 𝑈𝑃, 𝐸𝑈,

𝐸𝑄 = 𝛼1 𝑃𝐺𝐷𝑃 + 𝛼2 (𝑃𝐺𝐷𝑃)2 + 𝛼3 𝑈𝑃 + 𝛼4 𝐸𝑈 +

()2

𝜀 𝛼5 𝐸𝐼 +

در این مطالعه نیز به تبعیت از مطالعات باال ،از سنجه سرانه

این است که هر اندازه میزان سرمایه اجتماعی و سرمایه
انسانی باال باشد ،مشارکت اجتماعی و سطح آگاهی افراد
جامعه باال بوده و کارآمدی و سرعت اجرای سیاستهای
مشارکت محور در حوزه مدیریت محیط زیست افزایش یابد
و میزان اثرگذاری سرمایهگذاریهای محیط زیستی بر
بهبود کیفیت محیط زیست تقویت میشود .بنابراین
میتوان نوشت:
()3

)5  f (Social Capital , Human Capital
بنابراین در این تحقیق به سری زمانی ضریب   5برای کل

دیاکسید کربن منتشره بهعنوان جانشینی برای متغیر

دوره زمانی نیاز است .بدین منظور میتوان از ساختار

کیفیت محیط زیست استفاده شده است ،کاهش این سنجه

مدلهای فضا حالت و الگوریتم فیلتر کالمن برای پیشبینی

که با کاهش دیاکسید کربن منتشره همراه است ،به منزله

و برآورد مقادیر ضریب   5استفاده نمود .رویکرد تخمین
11

افزایش و بهبود کیفیت محیط زیست بهشمار میرود .با

در این حالت ،تخمین پارامترها با ضرایب متغیر ()TVP

توجه به ارتباط  Uوارون بین تولید ناخالص داخلی سرانه و

است .مدلهای فضا حالت ( )Hamilton, 1994و روش

دیاکسید کربن منتشره (منحنی کوزنتس  ،)10از لحاظ

بازگشتی کالمن فیلتر ( )Kalman, 1960در برآورد

نظری انتظار بر این است که عالمت ضریب   1مثبت و

مدلهای دارای متغیر غیرقابل مشاهده کاربردهای زیادی

عالمت ضریب   2منفی باشد .همچنین با عنایت به اثرهای

دارند .بهطورکلی این مدلها برای برآورد و ایجاد متغیرهای

مثبت شدت شهرنشینی و شدت مصرف انرژی بر سرانه

غیرقابل مشاهده و برآورد پارامترهای متغیر در طول زمان

دیاکسید کربن منتشره ،عالمت مورد انتظار ضرایب  3

بهکار میروند .ازآنجاکه در این تحقیق به برآورد پارامتر

و   4مثبت است  .جز اخالل مدل است که فرضهای

  5در طول زمان نیاز است ،بنابراین از این رویکرد برای

کالسیك رگرسیون را تأمین میکند .درصورتیکه ضریب

برآورد آن بهره گرفته میشود .در حالت کلی ،مدل فضا
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حالت 12را میتوان در قالب سیستمی از معادالت زیر نشان
داد.
()4
)N (0, R

 t  iid

;

yt  Ztt   t

()5
) N (0, Q

vt  iid

;

 t 1  d  Tt t   t

13

معادله ( )4معادله اندازه نامیده میشود و بیانگر روابط
بین متغیرهای قابلمشاهده و غیرقابل مشاهده است .معادله
( )5به معادله وضعیت 14یا معادله انتقال 15معروف است و
از فرآیند مارکف مرتبه اول تبعیت میکند و تغییرات متغیر
وضعیت   tرا در طول زمان نشان میدهد .در روابط باال
 y tمتغیر وابسته (  t ،)1×1بردار  k 1متغیرهای
حالت مشاهده نشده z t ،بردار  k 1متغیرهای توضیحی،

 dبردار  k 1عرض از مبدأ در معادله وضعیت و Tt
ماتریس ضرایب  k  kاست  t .و  tبردار  k 1اجزای
اخالل معادالت اندازه و وضعیت بوده و از هم مستقل

𝐶(4) ∗ 𝐸𝑈 + 𝑆𝑉 ∗ 𝐸𝐼 +
]))[𝑣𝑎𝑟 = 𝑒𝑥𝑝( 𝐶(5
@𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑆𝑉1
]))= 𝑆𝑉1(−1) + [𝑣𝑎𝑟 = 𝑒𝑥𝑝( 𝐶(6
 @ signalنشاندهنده معادله اندازه است که کیفیت
محیط زیست (سنجه انتشار دیاکسید کربن سرانه) را به-
عنوان تابعی از متغیرهای توان اول و دوم درآمد سرانه،
شدت مصرف انرژی ،میزان شهرنشینی و سرمایهگذاری
محیط زیستی نشان میدهد @ state ،نشاندهنده
معادله وضعیت است

و SV

نشاندهنده ضریب اثرگذاری

سرمایهگذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست است
که از فرآیند مارکف مرتبه اول تبعیت میکند.
در گام بعد تأثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر ضریب
اثرگذاری سرمایهگذاری محیط زیستی ،با استفاده از روش
همگرایی یوهانسون 17و با در نظر گرفتن الگوی تصحیح
خطای برداری بهصورت رابطه ( )7آزمون شده است.
()7

𝛥𝑋𝑡 = 𝛽1 𝛥𝑋𝑡−1 +

هستند Q .ماتریس واریانس و کواریانس   tو  Rواریانس

𝛽2 𝛥𝑋𝑡−2 +. . . +𝛽𝜌−1⥂ 𝛥𝑋𝑡−𝜌−1 + 𝜋𝑋𝑡−𝑝 +

جزء اخالل   tاست .درصورتیکه مدل حالت – فضا به-

𝑡𝑈

صورت الگوریتم کوواریانس مدلسازی شود ،میتوان از
رهیافت فیلتر کالمن برای تخمین آن بهره برد ( Kalman,

 .)1960در رهیافت فیلتر کالمن در قالب یك الگوریتم
بازگشتی میتوان برآوردگرهای حداقل مربعات خطی بردار
حالت را با توجه به اطالعات مشاهده شده در دورههای قبل
محاسبه نمود .این رهیافت بر اساس امید شرطی است و
ازاینرو بهترین پیشبینیها را با حداقل میانگین مجذور
خطا )MSE( 16فراهم مینماید.
در این تحقیق بهمنظور برآورد ضریب اثرگذاری
سرمایهگذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست طی
دوره موردبررسی ،روابط ( )2و ( ) 3در قالب رویکرد فضا
حالت که از طریق روابط ( )4و ( )5نشان داده شده است،
بهصورت ( )6در نظر گرفته شده است:

که در آن  Xنشاندهنده بردار متغیرهای الگو است که
مشتمل بر متغیرهای شدت اثرگذاری سرمایهگذاری محیط
18

زیستی بر کیفیت محیط زیست

(  ،) SVسرمایه

اجتماعی ) SC ( 19و سرمایه انسانی ) HC ( 20است.
دادههای متغیر دیاکسیدکربن سرانه منتشره برحسب تن
از بانك اطالعاتی بانك جهانی و آژانس بینالمللی انرژی
گرفته شده است .دادههای متغیر تولید ناخالص داخلی
سرانه (به قیمت ثابت سال  )1383و درصد شهرنشینی با
توجه به اطالعات بانك مرکزی و مرکز آمار ایران محاسبه
شده است .شدت مصرف انرژی از نسبت مصرف انرژی
(برحسب بشکه نفت خام) به تولید ناخالص داخلی (به
قیمت ثابت سال  )1383محاسبه شده است .از نسبت
اعتبارات تخصیصیافته به سرفصل محیط زیست در بودجه
ساالنه کشور به تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) به-

(@𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝐸𝑄 = 𝐶(1) ∗ 𝑃𝐺𝐷𝑃 + )6
𝐶(2) ∗ (𝑃𝐺𝐷𝑃)2 + 𝐶(3) ∗ 𝑈𝑃 +

عنوان جانشینی برای سرمایهگذاری در محیط زیست بهره
گرفته شده و اطالعات آن از بودجه سنواتی کشور استخراج
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شده است .برای اندازهگیری سرمایه اجتماعی مبتنی بر

متغیرها در سطح ،رد نمیشود ولی این فرض برای تفاضل
2

رویکرد  Fukuyamaاز سرانه پروندههای قضایی که اطالعات

مرتبه اول

آن از پایگاههای اطالعاتی مرکز آمار ایران استخراج شده،

 SC ، EI ، EUو  HCو تفاضل مرتبه سوم متغیر

استفاده شده است .برای متغیر سرمایه انسانی با عنایت به

UP

رد میشود .ازاینرو متغیرهای ، PGDP ، EQ

جانشینهای متعدد مورد استفاده در تحقیقهای تجربی

2

مرتبط از جمله نرخ ثبتنام در مدارس ،فارغالتحصیالن
آموزش عالی ،نرخ باسوادی و غیره (مطالعات )Barro (1991

متغیرهای ، (PGDP ) ، PGDP ، EQ

)  SC ، EI ، EU ، (PGDPو  HCجمعی از مرتبه

اول و متغیر  UPجمعی از مرتبه سوم است .الزم به بیان
است که در رویکرد  TVPالزم نیست که دادهها مانا یا

و ( ،)Coe et al. )1994از نرخ باسوادی بهره گرفته شده

جمعی از مرتبه صفر باشند چراکه این رویکرد پارامترهای

است.

مدل را بهطور متناوب برآورد نموده و توزیعهای شرطی
برای میانگین و واریانسها را فراهم میکند و ازاینرو برای

نتایج و بحث
قبل از تخمین مدل الزم است مانایی متغیرها مورد آزمون
قرار گیرد تا از بروز رگرسیونهای کاذب جلوگیری گردد.
این امر با استفاده از آزمون دیکی  -فولر تعمیمیافته انجام

تحلیل سریهای نامانا مناسب است ( Song and Witt,

 .)2011بنابراین در این تحقیق نیز دغدغهای از بابت نامانا
بودن متغیرها وجود ندارد .با عنایت به چنین امری و به-

پذیرفته و نتایج آن در جدول ( )1نشان داده شده است.

منظور نشان دادن نحوه تأثیر سرمایه اجتماعی بر شدت

براساس آماره آزمون دیکی فولر تعمیمیافته که در جدول

اثرگذاری سرمایهگذاری در محیط زیست بر کیفیت محیط
21

( )1به تفکیك برای هر یك از متغیرها بیان شده است،

زیست ،رابطه ( ) 6با روش حداکثر راستنمایی و با الگوریتم

فرض صفر مبنی بر وجود ریشه واحد برای هیچیك از

کالمن فیلتر برآورد شده و نتیجه در جدول ( )2نشان داده
شده است.

جدول -1نتایج آزمون ریشه واحد
مرتبه جمعی بودن متغیرها

Table 1. The results of unit root test
آماره (مرتبه تفاضل)

سطح متغیرها

متغیرها

Integration order

)Statistic (difference order

Variables level

Variables

)I (1

** (1) -5.591348

0.427709

EQ

)I (1

** (1) -4.289130

-1.808421

PGDP

)I (1

** (1) -4.633869

-2.033591

(PGDP ) 2

)I (1

** (1) -5.609680

-2.484086

EU

)I (3

** (3) -6.174392

-0.363032

UP

)I (1

** (1) -11.35410

-2.919357

EI

)I (1

** (1) -4.989232

-2.083892

SC

)I (1

* (1) -3.487578

-2.766941

HC
* سطح خطای %5

** سطح خطای %1

* Error level 5%

** Error level 1%
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جدول -2نتایج برآورد پارامترهای مدل فضا  -حالت با رهیافت کالمن فیلتر
Table 2. The results of the state-space model estimation with the Kalman Filter approach
احتمال

آماره z

انحراف معیار

ضرایب

Prob.

z-Statistic

Std. error

Coefficient

0.0043

2.856337

0.103910

0.296801

)C(1

0.0019

-3.102413

0.010233

-0.031750

)C(2

0.0000

8.258103

0.002079

0.017171

)C(3

0.0428

2.025468

0.000901

0.001825

)C(4

0.0000

-31.75477

0.522051

-16.57760

)C(5

0.0000

-19.42117

0.681241

-13.23050

)C(6

احتمال

آماره z

ریشهMSE

وضعیت نهایی

Prob.

z-Statistic

Root MSE

Final state

0.0000

-7.473509

0.000302

-11.98356

Akaike info criterion

SV

-0.002257

263.6465

Log likelihood

-11.73781

Schwarz criterion

6

Parameters

-11.89293

Hannan-Quinn criterion

1

Diffuse priors

Filtered State SV1 Estimate
.008

.004

.000

-.004

-.008

-.012
1395

1390

1385

1380

1375

± 2 RMSE

1370

1365

1360

1355

SV1

شکل  -1روند اثرگذاری سرمایهگذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست طی دوره 1353تا 1395
Fig. 1- Trend of environmental investment effects on the environment’s quality during1974 to 2016

عالمت ضریب توان اول متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه،

سرانه و دیاکسید کربن سرانه منتشره است .ضریب متغیر

مثبت و ضریب توان دوم آن منفی برآورد شده است که این

شدت شهرنشینی  0/017و ضریب متغیر شدت مصرف

امر نشان دهنده ارتباط  Uوارون بین تولید ناخالص داخلی

انرژی  0/0018برآورد شده است و با توجه به مثبت و
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معنیدار بودن این ضرایب ،استنباط میشود که افزایش این

پرداخته میشود که تغییرات سرمایه اجتماعی در ایران چه

دو متغیر منجر به افزایش دیاکسید کربن سرانه منتشره

تأثیری بر میزان و شدت اثرگذاری سرمایهگذاری محیط

گشته و به تبع آن کیفیت محیط زیستی کاهش یافته است.

زیستی بر کیفیت محیط زیست دارد .با توجه به منفی بودن

مقدار نهایی ضریب متغیر سرمایهگذاری محیط زیستی

ضریب اثرگذاری سرمایهگذاری محیط زیستی در همه

( )SVدر حدود  - 0/0022برآورد گشته است که عالمت

سالها ،برای سادگی تحلیلها ،قدر مطلق ضریب بیان شده

آن منفی و از نظر آماری معنیدار بوده و نشان میدهد که

بهعنوان شدت اثرگذاری سرمایهگذاری محیط زیستی

بین سرمایهگذاری در امر حفاظت از محیط زیست و سنجه

مدنظر قرار گرفته و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی بررسی

دیاکسید کربن منتشره سرانه ،رابطه منفی وجود دارد .این

شده است.

امر نشان دهنده همراهی مثبت سرمایهگذاری محیط
زیستی و کیفیت محیط زیست است .متناسب با رهیافت
فیلتر کالمن ،مقدار  SVدر طول زمان برآورد گشته و نتیجه
آن در شکل ( )1نشان داده شده است.
همانگونه که در شکل ( ) 1نشان داده شده است،
باوجودآنکه مقدار نهایی برآورد شده برای ضریب اثرگذاری
سرمایهگذاری محیط زیستی بر کیفت محیط زیست معادل
 - 0/0022حاصل شده است ،اما در سالهای مختلف دوره
موردبررسی مقادیر متفاوتی بهدست آمده است .بررسی
مقادیر این ضریب طی دوره مورد بررسی نشان میدهد که
از سال  1353تا سال  1367با وجود نوسانهایی ،بهطورکلی
روند اثرگذاری منفی سرمایهگذاری محیط زیستی بر سرانه
دیاکسید کربن منتشره ،تقویت شده است به گونهای که
مقدار این ضریب از  -0/0012در سال  1353به عدد
 -0/0087در سال  1367رسیده است .اما از سال  1367به
بعد قدر مطلق ضریب اثرگذاری سرمایهگذاری محیط
زیستی (شدت تأثیر) بر سرانه دیاکسید کربن منتشره
کاهش یافته است بهگونهای که مقدار این ضریب از
 -0/0087در سال  1367به عدد  -0/0021در سال 1395
رسیده است .این نوسانهای حادث شده در روند اثرگذاری
سرمایهگذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست تابع
عاملها و مؤلفههای متعددی است .همچنان که در مبانی
نظری اشاره شد یکی از عاملهای مهمی که در این مورد
میتواند نقشآفرین باشد ،سطح و ساختار سرمایه اجتماعی
موجود در جامعه است .در این مرحله به بررسی این موضوع

بهمنظور جامعیت تحلیلها ،سرمایه انسانی نیز بهعنوان یك
متغیر کنترلی در نظر گرفته میشود .چراکه به لحاظ نظری
انتظار بر این است که هر اندازه سطح سرمایه انسانی (دانش
و مهارت افراد) باالتر رود ،این امر میتواند منجر به بهبود
مدیریت و افزایش اثربخشی راهکارها و اقدامهای حفاظت
از محیط زیستی در جامعه گردد .با توجه به اینکه هر سه
متغیر سرمایه اجتماعی ،شدت اثرگذاری سرمایهگذاری
محیط زیستی بر محیط زیست و سرمایه انسانی نامانا بوده
و جمعی از درجه یك هستند ،امکان رسیدن به رگرسیون
کاذب در صورت استفاده از روش معمول حداقل مربعات
معمولی وجود دارد .بنابراین الزم است هم انباشتگی بین
این متغیرها با استفاده از روشهای مناسب مورد آزمون قرار
گیرد .در این تحقیق با توجه به مرتبه همجمعی متغیرها
متغیرهای سرمایه اجتماعی ،سرمایه انسانی و ضریب
اثرگذاری سرمایه گذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط
زیست که همگی از درجه یك هستند روش یوهانسون برای
آزمون هم انباشتگی بین متغیرها مناسب است .بدین منظور
الزم است الگوی تصحیح خطای برداری معرفی شده در
رابطه ( )7برآورد گردد .یکی از مسألههای مهم در برآورد
رابطه ( ،)7مشخص کردن طول وقفههای  Xاست .تعیین
تعداد وقفههای مناسب در الگو تضمین میکند که جمالت
خطای الگو ،نوفة سفید22بوده و در نتیجه پایا ( I)0هستند.
در تحقیق حاضر ،برای تعیین تعداد وقفههای مناسب در
الگوی  ، VARاز معیارهای انتخاب مرتبه  VARیعنی
24

آکائیك ،(AIC) 23حنان کوئین

) (HQو شوارتز ()SC

25

استفاده شده است .در جدول( ) 3با در نظر گرفتن طول
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وقفه چهار ،مقادیر هر یك از معیارهای ) (HQ) ،(AICو

زمانی مقید V ،با عرض از مبدأ و روند زمانی نامقید) برآورد

( )SCبرای الگوی  VARنشان داده شده است.

شده و بهدنبال آن با استفاده از نتایج بهدستآمده برای

با توجه به اینکه معیارهای  AIC ،HQو SCطول وقفه  1را

آزمون اثر و حداکثر مقادیر ویژه در مورد وجود و تعداد

پیشنهاد مینمایند بر این اساس الگوی  VECMبهگونهای

بردارهای همگرایی بررسی و تصمیمگیری شده است که

تنظیم شده است که تفاضل مرتبه اول متغیرها با  1وقفه

نتایج حاصله در جدول ( )4نشان داده شده است.

زمانی ظاهر شود .این امر در صورتی میسر میگردد که

محاسبات نشان میدهد که فرض عدم وجود همگرایی

مرتبه  VARبرابر  2قرار داده شود .بهمنظور آزمون رتبه

(صفر بردار همگرایی) در تمامی حالتها رد میشود.

ماتریس  در رابطه ( )7و تعیین تعداد بردارهای همگرایی،

بنابراین مبتنی بر آزمون یوهانسون بین متغیرهای تحقیق،
همگرایی وجود دارد .مبتنی بر هر دو آزمون  traceو  max

الگوی تعیین شده ،به روش یوهانسون از نامقیدترین حالت
تا مقیدترین حالت در مورد عرض از مبدأ و روند متغیرها

تعداد حداکثر یك بردار همگرایی در حالتهای اول (،)I

(که عبارتاند از I :بدون عرض از مبدأ و روند زمانی II ،با

چهارم ( )IVو پنجم ( )Vتأیید میگردد .نتیجه برآورد

عرض از مبدأ مقید و بدون روند زمانی III ،با عرض از مبدأ

بردارهای همگرایی در حالتهای مورداشاره و ضرایب غیر

نامقید و بدون روند زمانی IV ،با عرض از مبدأ نامقید و روند

مقید آنها در جدول ( )5نشان داده شده است.

جدول -3تعیین طول وقفه بهینه الگوی VAR
Table 3. Determinig the optimum lag length of VAR model
طول وقفه

معیارها

Lag length

SC

Criteria
AIC

HQ

-7.451300

-7.579266

-7.533353

0

*-14.24484

*-14.75670

*-14.7305

1

-13.82794

-14.72370

-14.40231

2

-13.27798

-14.55764

-14.09851

3

-12.61380

-14.27736

-13.68049

4

جدول -4تعیین تعداد بردارهای همگرایی براساس کمیت آمارههای آزمون  traceو max
max tests

Table 4. Determinig the number of co- integration vectors based on trace and

حالتهای مختلف اعمال قید در مورد عرض از مبدأ و روند

آمارههای

فرض صفر

Different states of restriction in terms of intercept and trend

آزمون

Null
hypothe
sis

V
*

21.5086

IV
**

III

22.7835

*

16.9715

II
*

20.2340

I
*

17.4272

Test
statistics
trace

42.9286

** 35.4352

*40.0424

**26.8112

max

8.7298

11.6085

10.4802

11.4796

8.7149

trace

10.4349

20.1451

** 18.4637

*19.8085

9.3840

max

*31.9435

*

** سطح خطای %1

r 0
r 1

* سطح خطای %5
* Error level 5%

** Error level 1%
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بردارهای منعکسشده در جدول ( )5نشاندهنده روابط

شده است که نتایج بردار مقید به همراه انحراف معیار

بلندمدتی هستند که بین متغیرهای الگو (سرمایه اجتماعی ،سرمایه

ضرایب (داخل پرانتز) در جدول ( )6نشان داده شده است.

انسانی و ضریب اثرگذاری سرمایهگذاری محیط زیستی بر

براساس نتایج جدول ( )6در هر سه حالت مورد بررسی

کیفیت محیط زیست) برقرار است .جهت شناسا شدن رابطه

عالمت ضرایب بهدستآمده برای متغیرهای الگو متناسب با

همجمعی حاصله بهگونهای که نشان دهد که در ارتباط با

انتظارات تئوریك است .برای نشان دادن وجود و سرعت

روابط اقتصادی ،چه مفهومی را بیان میکنند ،و همچنین

همگرایی در سیستم برآورد شده ،یك شوك کلی به

بهمنظور دستیابی به انحراف معیار ضرایب برآورد شده ،قید

بردارهای برآورد شده در این دو حالت وارد شده که نتایج

 a1  1بر ضریب متغیر اثرگذاری سرمایهگذاری محیط

حاصله از این شوك در نمودارهای منعکسشده در شکل 2

زیستی بر کیفیت محیط زیست اعمال گشته و دوباره برآورد

نشان داده شده است .

جدول -5ضرایب غیر مقید برآورد شده بردارهای همگرایی در حالتهای مختلف
Table 5. Estimated unrestricted coefficients of co-integration vectors in different states
حالتهای اعمال قید
States of
restrictions

C

Trend

H

S

SV

I

-

-

0.006882

-6.9708

-79.6212

IV

-

0.029644

-0.003339

9.7456

94.6890

V

-

-

- 0.003364

10.7695

99.5836

جدول  -6ضرایب مقید برآورد شده بردارهای همگرایی بلندمدت در حالتهای مختلف
Table 6. Estimated restricted coefficients of co-integration vectors in different states
حالتهای اعمال قید
States of
restrictions

Trend

H

S

SV

I

-

-0.000864

0.087549

1.000000

-

)(0.000295

)(0.44154

0.003131
)(0.001029
-

-0.003527
)(0.000913

0.10292
)(0.03003

1.000000

-0.003378

0.10815

1.000000

-

)(0.00089

IV
V

حالت I

)(0.03026

حالت IV

حالت V

شکل -2تأثیر یك شوك کلی سیستمی بر بردارهای همگرایی در حالتهای ( )IV(،)Iو ()V
)Fig. 2- Effect of a system- wide shock to co-integration vectors in states (I), (IV), and (V
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همانگونه که مالحظه میشود با اعمال یك شوك کلی به

شدت اثرگذاری سرمایهگذاری محیط زیستی بر کیفیت

بردار برآورد شده در حالتهای اول ،چهارم و پنجم نوسان-

محیط زیست است .بهعبارت دیگر باالتر رفتن سطح سرمایه

های ایجاد شده بهترتیب بعد از 6 ،12و  8دوره زمانی از

انسانی و افزایش دانش و سطح سواد جامعه ،یکی از عامل-

بین رفته و بردارها به وضعیت تعادلی قبلی خود برمیگردند.

هایی است که میتواند منجر به بهبود و تقویت اثرهای

بنابراین سیستم برآورد شده در هر سه حالت همگرا و پایدار

مثبت سرمایهگذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست

است .با توجه به اینکه در حالت ( )IVسرعت همگرایی
سیستم برآورد شده بیشتر است .بنابراین از بین سه حالت
معرفی شده ،حالت ( )IVبرای آزمون همگرایی انتخاب
میگردد .براساس بردار مقید برآورد شده در این حالت ،میزان
اثرگذاری سرمایهگذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط
زیست بهعنوان تابعی از دو متغیر سرمایه اجتماعی و سرمایه
انسانی است که بهطور زیر قابل ارائه است.
() 8

𝑆𝑉 = 0.10292 ∗ 𝑆𝐶 +

𝐷𝑁𝐸𝑅𝐸𝑇 ∗ 0.003527 ∗ 𝐻𝐶 + 0.003131
)𝑡: (−3.42723)(3.86308)(3.04275

گردد .بهعبارتدیگر افزایش آشنایی افراد جامعه در سطح-
های مختلف (اعم از سطوح تصمیمگیری تا سطوح اجرایی)
با راهبردها و فعالیتهای حفاظت از محیط زیست ،زمینه
بهبود مدیریت مسألههای محیط زیستی را فراهم نموده و
سبب تقویت اثربخشی اقدامهای معطوف به حفاظت از
محیط زیست میگردد.
در مورد تفسیر ضریب متغیر سرمایه اجتماعی ،با توجه به
اینکه سنجه سرمایه اجتماعی (سرانه پروندههای قضایی)
بهگونهای تعریف شده است که افزایش آن نشاندهنده
کاهش سرمایه اجتماعی است ،ازاینرو انتظار بر این است

همانگونه که تابع باال نشان میدهد ،ضرایب متغیرهای

که ضریب تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر  SVمنفی

سرمایه اجتماعی ( )SCو سرمایه انسانی ( )HCبا توجه به

باشد .این ضریب در تحقیق حاضر معادل  -0/102برآورد

مقدار آماره  tاز نظر آماری معنیدارند .عالمت ضریب متغیر

شده است .منفی بودن این ضریب گویای ارتباط مثبت بین

سرمایه انسانی مثبت و معادل  0/0035بهدستآمده است.

سرمایه اجتماعی و قدر مطلق ضریب اثرگذاری

این امر نشاندهنده تأثیر مثبت و معنیدار سرمایه انسانی بر

سرمایهگذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست است.

تأثیر شوك وارده بر سرمایه اجتماعی

تأثیر شوك وارده بر سرمایه انسانی

شکل -3واکنش ضریب در قبال شوك وارده بر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی
Fig. 3- Response of the coefficient to shock in the social and human capital

بهعبارتدیگر هر اندازه سطح سرمایه اجتماعی باالتر (سرانه

اثرگذاری سرمایهگذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط

پروندههای قضایی پایینتر) باشد بر شدت اثرگذاری

زیست ،تأثیر اعمال یك تکانه یا شوك به اندازه یك انحراف

سرمایهگذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست

معیار در متغیرهای سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر

افزوده میشود .برای بررسی دقیقتر چگونگی واکنش ضریب

قدر مطلق ضریب اثرگذاری سرمایهگذاری محیط زیستی از
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طریق توابع عکسالعمل آنی محاسبهشده و نتیجه آن در

انسانی ،ضریب اثرگذاری سرمایهگذاری محیط زیستی بر

قالب نمودارهای منعکس شده در شکل  3منعکسشده

کیفیت محیط زیست بهطور مثبت متأثر شده و تأثیر این

است.

شوك تا 14دوره زمانی تقویت میگردد و بعد از  14دوره

یافتههای منعکسشده در شکل  3نشان میدهد که با اعمال

زمانی سطح تعادلی جدید و باالتری از میزان اثرگذاری

یك شوك مثبت به اندازه یك انحراف معیار در متغیر سرانه

سرمایه انسانی بر ضریب اثرگذاری سرمایهگذاری محیط

پروندههای قضایی (کاهش سرمایه اجتماعی) ،شدت

زیستی شکل میگیرد.

اثرگذاری سرمایهگذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط

اما باوجود آنکه سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در

زیست بهطور منفی واکنش نشان داده و این واکنش طی

بلندمدت بر میزان اثرگذاری مخارج محیط زیستی بر کیفیت

یك دوره نوسانی  14ساله منجر به شکلگیری یك سطح

محیط زیست تأثیر میگذارند ،در کوتاهمدت نمیتوان شاهد

تعادلی جدید پایینتر در روند اثرگذاری سرمایهگذاری

تأثیر معنیدار این متغیرها در بهبود وضعیت اثرگذاری

محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست میگردد.

سرمایهگذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست بود.

بهعبارتدیگر ،در صورت تضعیف سرمایه اجتماعی در هر

نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای مرتبط با شدت اثرگذاری

دوره ،ضریب اثرگذاری سرمایهگذاری محیط زیستی بر

سرمایهگذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست ،که

کیفیت محیط زیست ،تضعیف شده و از دوره چهاردهم به

در جدول ( )7نشان داده شده است ،مؤید چنین امری است.

بعد در یك سطح تعادلی پایینتر تثبیت شده و تداوم

کمیت آماره  R 2گویای آن است که در الگوی تصحیح

مییابد .مبتنی بر نتایج حاصله از تحلیل واکنش ضریب

خطای برآورد شده  0/43درصد از تغییرات متغیر شدت

اثرگذاری سرمایهگذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط

اثرگذاری سرمایهگذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط

زیست که در نمودار منعکسشده در شکل  3نشان داده

زیست توسط متغیرهای ملحوظ در مدل قابل توضیح است.

شده است ،استنباط میشود که نخست یك شوك در

آماره  Fگویای معنیداری کلی رگرسیون است .آمارههای

سرمایه اجتماعی در یك دوره معین منجر به تحریك و

 X2 ، FH ، FSبهترتیب گویای عدم وجود خودهمبستگی

واکنش ضریب اثرگذاری سرمایهگذاری محیط زیست بر

بین اجزای اخالل ،عدم وجود واریانس ناهمسانی و نرمال

کیفیت محیط زیست در دورههای بعدی میگردد ،دوم بعد

بودن توزیع اجزای اخالل مدل است .ضریب جمله تصحیح

از بروز یك شوك در سرمایه اجتماعی ،تأثیر این شوك بر

خطا در مدل برآورد شده منفی و از نظر آماری نیز معنیدار

میزان اثرگذاری سرمایهگذاری محیط زیستی در دورههای

است و گویای آن است که در هر دوره 0/26از عدم تعادل

آتی پایدار مانده و از بین نمیرود و بهعبارتدیگر بعد از طی چند

یك دوره در شدت اثرگذاری سرمایهگذاری محیط زیستی

دوره زمانی ،سطح جدیدی از میزان اثرگذاری سرمایهگذاری

بر کیفیت محیط زیست در دوره بعد تعدیل میشود .از بین

محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست بهدست میآید که

متغیرهای مستقل ،هیچکدام از وقفههای دو متغیر سرمایه

این سطح نسبت به سطح قبل از اعمال شوك پایینتر است.

اجتماعی و سرمایه انسانی از نظر آماری معنیدار نیستند.

همچنین یافتهها نشان میدهد که شوكهای وارده بر

این امر گویای آن است که برخالف بلندمدت که ارتباط

سرمایه انسانی نیز ضریب اثرگذاری محیط زیستی را بهطور

معنیدار بین سرمایه اجتماعی و انسانی و شدت اثرگذاری

پایداری متأثر میسازد .نمودار مربوط به تأثیر شوك وارده

سرمایهگذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست وجود

بر سرمایه انسانی (شکل  )3نشان میدهد که با اعمال یك

دارد ،در کوتاهمدت چنین ارتباطی مشاهده نمیشود .این

شوك مثبت به اندازه یك انحراف معیار در متغیر سرمایه

امر ازآن جهت است که سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی
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در زمرهی متغیرهای فرهنگی و اجتماعی محسوب میشوند

امری زمانبر است.

و نهادینه شدن آنها و همچنین آشکار شدن تأثیر آنها
جدول -7نتایج برآورد مدل تصحیح خطای برداری ،متغیر وابسته ())D(SV
))Table 7. Estimation results of the vector error correction model, independent variable (D (SV
متغیر
ضریب
انحراف معیار
آماره t
احتمال
Prob.

t-Statistic

Standard error

Statistic

Variable

0.040
0.117
0.488
0.570
0.035

-2.1349
1.6042
0.70096
0.57317
-2.1880

0.0014211
0.18751
0.027302
0.001999
0.12328

-0.0030340
0.030080
0.019138
0.001146
-0.26974

C
DSV1
DSC1
DHC1
)ECM1(-1

X2=1.0781

FH= 1.7577

FS=0.0918

F=5.1245

R2 = 0.43

نتیجهگیری
یافتههای حاصل از برآورد مدل با استفاده از فیلتر کالمن

محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست همراستایی وجود

گویای آن است که ضریب اثرگذاری سرمایهگذاری محیط

دارد بدین معنی که با افزایش سطح سرمایه اجتماعی در

زیستی بر سرانه انتشار دیاکسید کربن در ایران دارای

جامعه (زمینههای بهبود میزان مشارکت ،اعتماد ،تعهد در

عالمت منفی و از نظر آماری معنیدار است .این امر گویای

قبال محیط زیست و  ...بیشتر فراهم گشته) میزان اثرگذاری

آن است که همراه با افزایش و بهبود سرمایهگذاری در امر

سرمایهگذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست

محیط زیست کیفیت محیط زیست بهبود مییابد .این یافته

تقویت میگردد و در صورت تضعیف سرمایه اجتماعی ،این

تا اندازه زیادی با نتایج مطالعه ( Shang et al. )2017که

ضریب نیز تضعیف میشود .البته در مطالعات قبلی به طور

تأثیر مخارج محیط زیستی دولت را بر کیفیت محیط زیست

دقیق به نقش سرمایه اجتماعی بر میزان اثرگذاری سرمایه

در چین بررسی نمودهاند ،همراستاست .همچنین Halkos

گذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست پرداخته

( )2012نیز با بررسی تأثیر مخارج محیط زیستی دولت بر

نشده است تا بتوان بهطور دقیق بین نتایج آنها و نتایج این

کیفیت محیط زیست در  77کشور طی دوره زمانی1980تا

تحقیق مقایسه نمود .باوجوداین در مطالعات مختلف نقش

 2000به نتیجه مشابهی رسیده و دریافتهاند که مخارج

مثبت سرمایه اجتماعی بر محیط زیست مد نظر قرار گرفته

محیط زیستی دولت بر سرانه دیاکسید کربن منتشره تأثیر

است که میتواند سازگار با نتایج این تحقیق باشد .از جمله

منفی دارد .بررسی مقادیر برآورد شده برای ضریب اثرگذاری

مطالعه ( Bodin and Crona )2009است که در آن نشان

سرمایهگذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست طی

داده شده است که وجود رابطة همکاری بین فعاالن مختلف

سالهای مختلف دوره زمانی  1353تا  1395نشان دهنده

مرتبط با چالشهای محیط زیست در هر یك از بخشها و

آن است که این ضریب طی سالهای مختلف دوره مورد

حوزههای صنعت ،کشاورزی و غیره میتواند بر مدیریت بهتر

بررسی روند نوسانی و متغیری را تجربه نموده است.

این چالشها و مسألهها کمك مؤثری نماید .همچنین

تحلیلهای همگرایی در مورد تبیین عاملهای مؤثر بر

( Nasrollahi and Eslami )2013نیز نشان دادهاند که

تغییرات میزان اثرگذاری سرمایهگذاری محیط زیستی بر

سرمایه اجتماعی دارای اثر مثبت و معنادار بر محیط زیست

کیفیت محیط زیست ،روشن ساخته است که در بلندمدت

است و بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی و سالمت محیط

بین سرمایه اجتماعی و میزان اثرگذاری سرمایهگذاری

زیست رابطه مستقیم و قوی وجود دارد.
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ن تایج حاصتتتتل از تحل یل واکنش ضتتتر یب اثر گذاری

محیط زیستتتت -1 ،ستتتازوکارهای مناستتتب برای تقویت

سرمایهگذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست مؤید

مشتتتار کت افراد جام عه ( بهطور ویژه مشتتتار کت بخش

این نکته ا ست که بروز یك شوك در سرمایه اجتماعی در

خصتتتوصتتتی) در فعال یت های مرتبط با حمایت از محیط

یك دوره معین منجر به تحریك و واکنش این ضتتریب در

زی ست فراهم آید -2 ،بخ شی از برنامهها به اطالعر سانی و

دوره های بعد میگردد .همچنین بعد از بروز یك شتتتوك

افزایش ستتتطح دانش و آ گاهی افراد جام عه در ال یه های

مثبت در ستتترمایه اجتماعی ،تأثیر این شتتتوك بر میزان

مختلف نستتبت به مستتألهها و مالحظات محیط زیستتتی

اثرگذاری ستترمایهگذاری محیط زیستتتی در دورههای آتی

تخ صیص یابد -3 ،اقدامهای الزم در مورد تعمیق و تو سعه

پایدار مانده و از بین نمیرود .با توجه به این نتیجه و با

فرهنگ نگهداری از محیط زیست بهعمل آید.

عنایت به نوستتانهای حاکم بر روند ستترمایه اجتماعی در
کشتتور طی ستتالهای اخیر ،میتوان بخش قابلتوجهی از
نوستتانهای موجود در ضتتریب اثرگذاری ستترمایهگذاری
محیط زیستتتتی در کیفیت محیط زیستتتت را ناشتتتی از
نوستتانهای رخداده در روند ستترمایه اجتماعی در کشتتور
دانست.
همچنین یافتههای حاصتتل از تحلیلهای همگرایی نشتتان
داده است که در کنار سرمایه اجتماعی ،سرمایه انسانی نیز
می توانتتد منجر بتته بهبود و تقویتتت اثرهتتای م ثبتتت
ستترمایهگذاری محیط زیستتتی بر کیفیت محیط زیستتت
گردد .بهعبارتدیگر افزایش آشنایی افراد جامعه در سطوح
مختلف (اعم از سطوح ت صمیمگیری تا سطوح اجرایی) با
راهبردها و فعالیت های حفاظت از محیط زیستتتت زمینه
بهبود مدیریت م سألههای محیط زی ستی را فراهم نموده و
ستتتبب تقویت اثربخشتتتی اقدامهای معطوف به حفاظت از
محیط زیست میگردد .این یافتهها با یافتههای تحقیق Salehi

) and Emamgholi (2012که رابطته مثبتت بین نگرش
محیط زی ستی ،آگاهی محیط زی ستی ،تح صیالت و رفتار
محیط زی ستی افراد را نتیجه گرفته ا ست ،سازگار ا ست.
مبتنی بر یافتهها ،پیشتتنهاد میشتتود که در کنار اقدامهای
اجرایی و تخصتتتیص بودجههای ستتتاالنه برای نگهداری از
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Introduction: Recent studies have identified social capital as an important and influential factor in improving the
management of environmental issues as it facilitates and strengthens the cooperation of environmental activists to
solve problems in the field of the environment. This paper aimed to examine the role of social and human capital
in ways that environmental investments affect the quality of the environment in Iran.
Material and methods: In this research, using the Kalman Filter approach and data from 1974 to 2016, the trend
of changes in the effecting coefficient of environmental investment on the quality of the environment in Iran was
estimated using the Eviews software. Then, in the framework of the Johansson cointegration method, while
examining the stationarity of the variables by augmented Dickey Fuller unit root test and determining the number
of convergence relationships using the effects and maximum eigenvalues tests, long-term relationships between
social capital, human capital, and effecting coefficient of environmental investment was estimated using
Maximum Likelihood method in Microfit software. Impulse response functions were also used to examine how
the effecting coefficient of environmental investment on the quality of the environment reacts to changes in social
and human capital.
Results and discussion: The results of estimating the effecting coefficient of environmental investment on the
quality of the environment in Iran using the Kalman filter method showed that this coefficient has experienced a
fluctuating trend in the studied period. The results of the estimation of long-term cointegration relationships
suggest that there was a significant relationship between fluctuations of this coefficient and fluctuations of social
and human capital. This means that with the increase in social capital in a society, the effecting coefficient of
environmental investment on the quality of the environment will be strengthened and vice versa. The findings of
the impulse response functions showed that applying a shock in social capital in a given period leads to stimulation
and reaction of the affecting coefficient of environmental investment on the quality of the environment and,
ultimately, the formation of a different level of equilibrium for this coefficient in the next periods. The results of
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the estimation of error correction vectors also indicate that, on average, 26% of each period nonequilibrium in
environmental investment impact on the quality of the environment is moderated in the next period.
Conclusion: Based on the findings of this research, the effectiveness and efficiency of environmental investments
in improving the quality of the environment depend, to a large extent, on the knowledge and trust of the community
in relation to the programs and activities defined in this regard, as well as the level of their effective participation
in the definition and implementation of these programs and activities. In other words, the one-way and top-down
approach of the government in the field of environmental protection is not enough to guarantee the achievement
of the goals set for environmental management. It is necessary to design and provide the mechanisms required to
attract the participation and trust of individuals and different stakeholders involved in the environmental
management process at all levels.
Keywords: Environmental investment, Social capital, Human capital, Kalman Filter, Johnson cointegration
method.
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