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 چكيده

رو جسهتووی راهاارههای مز     های معطوف به صنعتی شدن به شمار رفتهه و ازایهن   ترین دغدغه محیطی، از مهم آثار و تبعات زیست
ی، سهرمایه  طه یمح ستیزبرای کنترل چنین تبعاتی دارای اهمیت زیادی است. مبتنی بر توارب جدید موجود در زمینة مدیریت مسائل 

، نقه  چمهمریری را در کنتهرل ابعهاد     محیطهی  زیسهت و اقهدامات   هها  سیاسهت یهی  افزا ههم با تقویت همسهویی و   تواند یماجتماعی 
محیطهی   معطوف به صنعتی شدن ایفا کند. در این مقاله سعی شده است نق  سرمایة اجتماعی در کنترل تبعات زیست محیطی زیست

بررسهی شهود. بهدین من هور بها اسهتفاده از        9511تا  9531ی دورة زمانی ها دادهران با استفاده از حاصل از فرایند صنعتی شدن در ای
در ایران برآورد شده اسهت. همننهین بها اسهتفاده از رو       ستیز طیمحرهیافت کالمن فیلتر روند تغییرات اثرگذاری صنعتی شدن بر 

مورد آزمون و تحلیل قرار گرفتهه اسهت.    ستیز طیمحصنعتی شدن بر همررایی یوهانسون، تأثیر سرمایة اجتماعی بر شدت اثرگذاری 
در  سهت یز طیمحه دار بین سرمایة اجتماعی و میزان تأثیر صنعتی شدن بهر   حاکی از آن است که در بلندمدت، ارتباط منفی معنا ها افتهی

اجتماعی در ایران، آثار منفی صنعتی شهدن را   شود که روند فرسایمی و در حال کاه  سرمایه رو استنباط می این ازایران برقرار است. 
و آشهنایی   سهت یز طیمحهای حفاظت از  افزای  آشنایی افراد جامعه با راهبردها و فعالیتهمننین  تمدید کرده است. ستیز طیمحبر 

های کهاه    ، زمینهستیز طیمحهای دوستدار  های استفادة بهینه از منابع طبیعی و فناوری ها و رو  نیروی کار بخ  صنعت با شیوه
 کند. را فراهم می ستیز طیمحآثار مخرب صنعتی شدن بر 

 واژه كليد

 .ستیز طیمح سرمایه اجتماعی، صنعتی شدن، کالمن فیلتر،

 

سرآغاز.1

مح ط در انی د  دآستدکیهد ردددس  دتحاشدمالاظاردزک ت

فاد ددآل لل دکک دآزدچال دسطاحدمخنلفدمحل ،دمل د در ه

فییایدع ییر دماجییا د ردا آکنییردصیینعن داییر ،ددددنی آنیی 

را  دآست.دع امیا،،دد مح ط دمعطاددرهد  دمالاظاردزک ت

مح طیی دم رییا درییهدجاآمیی ددتارکخچیی دمالاظییاردزک ییت

اا .دماجدنخ تدر ددمنکا ردتق  مدم دصنعن ،درهدسهدماج

ار د ددآنرآزفایدطت ع دناا دآزدراردصنعن دا ساک دچ م

نکنیهدددهکیدری دآداه ن  ن د ردآ آکلدق  در  نمدتثک رد آر د د

تاآنیرد ردر آری ددددچیانیهدمی دددراآرزشمن  کزدآستدکهدمنار د

محااظتداا .دماجد   دکیهدددار د صنعنتث   آرد ک آنی د

تاسیعهدکاایتدری ددددد8310 د رد فی ددد غازدارد8360آزد ف د

د8خاک ین یدد یتدکزدا محیدچ زیدتثک ردن یا دکیهدآمی  ز دددد

 جا دکی دسیازما دددد تکزدا محاا .دط ارآرآ ددنام ر دم 

رن ا یدم را درهدساخناردآجن اع درآدتنهادرآ دم کیهدری آیددد

(د ییتکزدا محییدنظیی  آزیدجامعییهدسییالمیسییادرییها کییتد
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 دآ آکلد فی ددد8310 آن ننر.دماجدسا دکهد ردآ آخ د ف ددم 

آیدرا دکیهدددظهاردکااتدگاآ درعض دآزدتغ   آردع ر د8330

مح ط در  اریدآزدک ارفایدغ ری دددفایدزک تد ردس است

مح طی دددرهد جا د مر درا .د ردآکیهد  ر دمقی رآردزک یتددد

آل لل دداردرلکهدسطاحدر هد کی درهدسطاحدمل دمحر  دن  

.دطی دآکیهد  ر دک یارفاد ردا آکنیردددددگ ایتدد ر م رددرآدن ز

،د یتدکزدا محیدیدفیادد زآرتخانیهدکاانی داافردآک ا ددتاسعه

مح طی د دپ یرآک ددددزک تدمق رآرنها فایدمل ،دقاآن هد د

د(.دLe, 2016مح ط درا نردید دزک ت   لن غفایددسازما 

ت ارددااک دآزد  دآستدکهدصنعن دار د دا آکنرد  د

رآدد یتدکزدا محید رادآلیاک دکک یا د ردک ارفایدمخنلف،د

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

 د ردر خ د کی دک نی دآسیتدکیهدآکیهدآمی ،دتحیتدتیث   دددددددد

 دک یارفا،دداانیکیددتاسعه رج ددآزج لهااکنارفایدمخنلک د

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

کهدر دایرردددت راآف ر  اردآجن اع دآست.دکک دآزدعاآملد

آست،دسی ماک دددمؤ  د تکزدا محیدصنعن دار در دآ  گيآر

تاسیادددایر ددآرآئیهدرنیریدتعیارکفددددآجن اع دآست.دآزدج  

پی  آزآ در ج ین دایاز دسی ماکهدآجن یاع دددددددر خ دآزدنظ که

 ,Coleman,1990; Fukuyama, 1995; Putnamف چیا دید

1995; Paxton, 1999; Bourdieu, 1986د
Woolcock,1998;کهدس ماک دآجن یاع دریاددددرک د ر م(دچن هد

فیاد دددچیا دآعن یا د ردسیطاحدمخنلیف،دایتکهددددددفاک دمؤلکه

ر آرییادف کییاری،دم ییزآ د گییاف د دم ییارکت،دآن یی ا دددد

 آر د ددسی  کاردددایر ددایناخنهدآجن اع ،دفن ارفاد دقاآن هد

کییارک  دآصییل د  دت ییه لد دآک ییا دآن یی ا د ردر آرییاد دد

یدمخنلیفددفیاددت ماقع آ د ردسطاحد دتعامالردر هدکن ی

تاآنیردآزدمنظی دنیاعدر آریاددددددآست.دآکهداکلدآزدس ماکهدمی د

 فنیر د دآزدددگ  ف ،دم ا دگ  ف د دآرتتیا دد ر  دصارردره

اناخن د دکادساخنارید جیا دددصارردرهپيک یددمنظ دع ن ت

تاآنرددفاک دکهدس ماک دآجن اع دم د آانهدراار.دکک دآزدزم نه

آید رد  د آانهدراایر،دت یه لددددمالاظهدنق د دآف  تدقارل

مح طی دمن تیبدری دصینعن دایر دددددددمرک کتدم ائلدزک ت

دآست.دد

فیایدمحققیا دآکیهدمقالیهددددددراد جا دچن هدآف  ن ،دکاانیهد

ااک دآزد  دآستدکهدمطالعیاردت  ری دنز د ردخالیا دددد

ر رس دچیانی دآ  گيآریدس ماکهدآجن اع د ردکنن شد  یاردد

ن اانیهدآسیت.دآلتنیهددددآن یا ددد یتدکزدا محیدصنعن دار دری دد

مطالعییات دپ  آمییا دنقیی د دآف  ییتدسیی ماکهدآجن ییاع د رد

عا (دصاررددطاردرهید تکزدا محتاسع دپاکرآرد دمرک کتد

ریادد(د8837نالی آله د دآسیالم دیدددمثیاشددپيک انهدآست.در آید

ریییاد د(د8868-30یدید  ر دزمیییان فیییادآسییینکا  دآزد آ  

 فایدگ ن   در  آریدراد قکهددا آکنردخا دتاض حدی  کارگدره

آنردکهدس ماکهدآجن اع د آرآیدآ  دمثتتد دمعنیا آرددد آ  ن ا د

د فیایدسی ماکدددآسیتد دری هدمؤلکیهدددد ردآک آ د تکزدا ر دمح

م ینق مد دقیایدددد رآرطیدد یتدکزدا آجن اع د دسالمتدمحید

رادر شدک ک د(د8835ف چن هدا  رید دپ چدید. جا د آر 

د یتدکزدا محکهدر هدس ماکهدآجن اع د داکظددآنرد آ  ن ا د

معنییا آرد دم ینق مد جییا د آر .ددد  دخیرمارداییه یدرآرطیدد

د آجن اع د دساءدمیرک کتدایه ید ردآرآئیدددد کاف دس ماک

خرماردمنناسبد درادک ک تدریانیدایه یدراعیادکیاف ددددد

د یتدکزدا محیداسدص انتد دتعهرد ر ن دن تتدرهداکظد

عال  در دآکه،دمطالعاردمنعر یدن یزد ردخالیا دددد.اا د م

ن دایر ،درایردآقنالیا ی،دت یارر،دددددر رس دتث   آردصینعد

گییيآریدخییارج ،دراییردج ع ییت،ددتاسییع دمییال ،دسیی ماکه

د یتدکزدا محیدفایدمال ات د  لیتدری دددداه ن  ن د دس است

تیاآ ددد ردم ا دمطالعاردم دمثاشدصارردپيک انهدآست.در آید

(،داط سد دف کارآ د8830رهدمطالعاردمه  رآد دف کارآ دی

مییا  د دف کییارآ دد(،د 8830(،دآم  نییژآ د درا عیی دید8830ی

(،دمح رید دت  گ ید8837(،دآصغ پارد دف کارآ دی8838ی

(،دپنییاف د د8837(،دمح ییرید دسییخ دید8837سیی آج دی

(،درهتا ید8838پارد دف کارآ دید(،دلطکعل 8838ف کارآ دی

(دآایار دد8838(د داهادد دصیرر را یدید8838 دف کارآ دی

 آاتدکهدع یرتا،درآرطیهدری هدرایردآقنالیا ید در خی دآزددددددد

ریادرف اایتدمنحنی ددددد یتدکزدا مح  فایدآقنالا یدرآدرادمنغ

آزدآکیهددد کدچ فآنر.د رددمح ط دکازننسدر رس دک   دزک ت

طاردم خ دنق دس ماک دآجن اع د ردتعیرکلدددمطالعاردره
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مطی حدنتیا  دآسیت.ددددد تکزدا محتث   آردصنعن دار در د

 جهدت اکزدآکهدمقالهدرادتحق قاردقتل دن زد ردف ی هددد ر آق 

 ردآکهدمقالهدسع در د  دآسیتدتیاددددی ک دعتارردرهآم دآست.د

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

 ددفیادد آ  طاردت  ر درادآسنکا  دآزدد،دره تکزدا محار در د

د8835تیاددد8843م افرآردک یاردآکی آ دطی د  ر دزمیان ددددد

ر رسیی د دآرزکییار داییا .درییرکهدمنظییارد ردرخیی درعییرددد

چییارچاددنظیی یدنز د ردخالییا دتت یی هدچیییانی دددد

آ  گيآریدس ماکهدآجن یاع د ردکننی شد  یاردمنکی دصینعن دددددد

آرآئهدار دآسیت.د ردآ آمیهدریهد نتیاشدددددد تکزدا محار در د

 دس ماک دکننرگدلکتعرنق دد دمناسب،آقنالا سن آرآئ دمرشد

مار د زما دد تکزدا محآجن اع د ردتث   دصنعن دار در د

د درحادق آردگ انهدآست.

د

.چارچوبنظري2

ساز کاردآ  گيآریدس ماک دآجن اع در ددت د   قر آیدر رس د

مح طی دتاسیع دصینعن ،دنز دآسیتدنخ یت،دددددددآرعا دزک ت

آرعیا دد درآفت  فایدماجیا دری آیدمیرک کتدره نیهددددددفادر ش

فایدصنعن دآرآئهدایا دددمح ط دناا دآزداعال تدرنیا دزک ت

 دسپسد ررار دنق دس ماک دآجن اع د ردچیانی دکیارر  دد

تحییاشد درآفت  فییادرحییاداییا .دآساسییا،ددددفییادر شآکییهد

 ردصینعت،دایاک دآزدددد یتدکزدا محیدرآفت  فایداکاظیتدد

کهدریادددآستمح ط ددتحاشدر درهدتکاملدر کک  فایدزک ت

آکیهدم ی  دتحیاش،دددد رددکاریر.ددآرتتا دم در ادمکها دتاسعه

دآنردآز:درق ی دکی   دددعتارردرا  مخنلفدصنعن ددرآفت  فای

 دد5،درازکااییت8،دکننیی شد لییا گ د ردآننهییایدخییا7 لییا گ 

سی ماک دآجن یاع دقیا ردآسیتدآزدددددد ر آقی د.د4ت دانا ریدپاک

ط ک دت ه لدف دک دآزدرآفت  فیایدچهارگانیهدمیيکاردریهددددد

مح طی دک ی دکنیر.د ردآ آمیهددددددمرک کتدره نهدآرعا دزک یتد

ض هدر رس دآج ال دف دک دآزدآکهدرآفکارفیا،دریهدرحیادددد

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

دپ  آزکم.دم دفاد  ره نهد

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

آکیهدر نامیهدایاملداناسیاک ددددددفیایدصینعن :دددک   د لیا گ د

رنریدصناک د نکنیر ،دآننخیادددددصناک ،دماجا یدمنار ،د سنه

ا اکیتدددسیاز کارفاید آردر آیدتغ   دمکا ،ددصناک دآ لاکت

فایدآنی زای د دمیاآر یدآزدآکیهدددددمال د دآجن اع ،دس است

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

ان دمیی تتادرییادم ییائلدت ییام داعیی  دم ییارکتد دتعامییل

فیاد دنها فیایدمی تتادریاددددددطلتر.دسازما دزک تدرآدم دمح ا

فیییایدمییی تتادریییاددگیییيآریدصییینعن ،دسیییازما دس اسیییت

زک ت،دنها فایدمال د دپ ن تان ،ددفایدمح ادگيآریدس است

نها فاد دمؤس اردپژ ف  د دتحق قات ،دمؤس یارداعیاشددد

 ردزم  دفایدصنعن ددت درنیا د ردااز دانا رید دآزدف هدمهم

اعانن دف ننردکهد جا دف افنی دکاملد در آریادمناسیبددد

 داالاشدرهدآفرآددر نامهدآسیت.دآکیهدددکننرده تض فاددر هد  

گ ییی یدایییتک ددر آریییادف افنیییمدن یییزدم ییینلز دایییکل

گيآریدر هدمنال ا دآج آیدآکهدر نامهدآسیت.دک  نی ددددس است

ف افنی در آیدتنظ مدر آرادف کاریدر هدنها فایدمخنلفد

مح ط د دمیال دمنضی هدر آریاددددد ،دصنعن ،دزک تتحق قات

پاکرآردر هدآکهدم  اعهد دضامهدمااق تدآج آیدآکهدر نامهد

دآست.دد

رییانت درییا  دسییطحدسیی ماک دآجن ییاع دآزدط کیی ددددددد

چا دتقاکتدتعاملد دف کاریدر هدسازما د ددساز کارفاک 

گیيآرید دجلیبددددنها فایدآج آکی ،دآک یا دایتک دس اسیتدددد

ایدصینعن دریهدت یه لدا آکنیردددددفیددآعن ا د دم یارکتدرنییا دد

آج آک در نام درق  دک   د لا گ دمن  دار د دررکهدت ت بد

رخ یر.دددمح ط دا آکنردصنعن دار درآدرهتا دم دآرعا دزک ت

آستدم یزآ دددذک دقارلدنکن در  اردمه  دکهد ردآکهدخالا د

د.(8یاکلددفایدصنعن دآستدآسنقتاشدرنیا 

رق  دک   د ردصارردعر دآج آد دمرک کتدمؤ  در نام د

آعن یا د ددد رگی  دتاداردزکا یددهک[ لا گ د ردآننهایدخاد

یدجیاددرهفادد،دتغ   دمحلدآسنق آردرنیا ]فادآستدم ارکتدرنیا 

آن امردکهد رددآکنکهد لا گ درآدکاف د فردرهدآازآک د  دم 

 ,Baiمن  دخاآفیردایریدد«د6تغ   دمحلد لا گ »آصطالحدرهد

د(.2002
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د

 ردصارردعر دآج آد دمرک کتدمؤ  در نام درق  دک   د

آعن یا د ددد رگی  دتاداردزکا یددهک[ لا گ د ردآننهایدخاد

یدجیاددرهفادد،دتغ   دمحلدآسنق آردرنیا ]فادآستدم ارکتدرنیا 

آن امردکهد رددآکنکهد لا گ درآدکاف د فردرهدآازآک د  دم 

 ,Baiمن  دخاآفیردایریدد«د6   دمحلد لا گ تغ»آصطالحدرهد

د(.د2002

د.دنق دس ماک دآجن یاع د ردآجی آیدر ککی  دکننی شددددد
 ردر ککی  دکننی شددد فیایدصینعن د ردآننهیایدخیا:ددددد لا گ 

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

فایدآک ا دار دناای دآزدتال یرآردصینعن دآسیت.دددددد لا گ 

منناسبدرادن ازدآکهدر نامه،دسهدگ   دآزداعان د ردآجی آید  دد

 خ ییلدف ییننر.دگیی   دنخ ییتداعییان دمیی تتادرییاداییاز دد

فییایددگ یی یدینها فیاد دسیازما دددگیيآرید دتالی  مدددس اسیتد

گ ی  ددد دمال د ...(درآد ردر می دکننردتکا اصنعن ،دنها فاید

 آرددگییيآریدرآدعهییر دقییانان د دس اسییتدسییاز کارفایکییهد

 Blackman, 2000; Evansف ننر.دمحققا دمخنلک دچا دی

and Hamner, 2002دPimenova, 2004;درادآکیهدآسینرنشددد)

محلیی دم یینق  ا،دم ازفییایدددگییيآرداسییت سکییهدمقامییارد

کننیر،دری ددددرآدصا ردمی دد کاردک بآزد آارفایددر  آریدره  

فیایدددمح طی درنییا دددفاد ردآرتتا درادمرک کتدزک تدنق د  

آزددآنیرددعتیارردآنر.دگی   د   دددکاچ د دمناسادتثک ردک   

فایدمحل د دنها فایدتحق قات ،دنها فایدآجن یاع دددآن  ه

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

فیایددد(.دآن  یهدLe, 2016کننیردیددکیادمی ددفایدصنعن دآکدرنیا 

فایدرخ دخالاص درآدریادددپاکایدمحل دا آکنردآرتتا درنیا 

ای آفمددد ردز نن اکنرد دنها فاید آن یاف دد  لتدت ه لدم 

فییایددن ییا  دآطالعییارد دخییرماردمیی تتادرییادانییا ریددد

کننر.دع امیا،دددفایدصنعن دا اکتدم دمح ط دآزدرنیا دزک ت

لدمقی رآرد دآسینانرآر فایدددمنار د  لن در آیدآجی آیدایکدد

صنعن دری آیدف ی دصیناک دمحیر  دآسیت.د ردآکیهدرآسینادددددددد

مح طیی دااصییلدآزددا اسیی تدن ییتتدرییهدم ییائلدزک ییت

فیادددفایدصنعن دتاسیادآای آ دجامعیهد دت غ یبد  ددددداعال ت

تاساد  لتدر آیدآن ا دآکهدکاردر  اردمهمدآست.دآکیهدآمی ددد

مح طی دددم نلز د گا دسیاخنهدجامعیهدآزدپ امیرفایدزک یتدددد

فایدصنعن دآستدکیهدم ینلز دم یارکت،دتعامیلد دددددداعال ت

فا،دنها فایدتحق قات د د آن یاف دآست.دد ا کن درسانهدنق 

فایدکاچی د دمناسیادف یننردکیهدری آیدددددددگ   دسا درنیا 

فیایدتال یریدخیا دراکیردآرتتیا دددددددتض  هدسالمتداعال یتد

نز ککیی درییادنها فییایدمییرک کن د دآج آکیی د آایینهدراایینر.دد

فیایدکاچی د دددد  دآستدکهدآغلیبدرنییا ددمطالعاردن ا د آ

آیدآزدر آرییادرآدعییامل دمهییمدتلقیی ددمناسییاد جییا داییتکه

فیادآزدآکیهدط کی دری دتالی   اردددددددکننر.د رداق قتدرنیا دم 

فادمهمدآستدآ ی ددد کارد  دآقنالا ید دس اس دکهدر آیدک ب

(.دف چنیا دکیهد ردددHeberer & Kohlد1999 ,گيآرنیردیددمی د

تاآنییرددآجن ییاع دمیی (دن ییا د آ  داییر،دسیی ماک د8اییکلدی

 آسییط دتقاکییتدتعامییلد دف کییاری،دآک ییا داییتک ددددددرییه

فایدصنعن دن تتدرهددگيآرید دآازآک دآعن ا درنیا دس است

 فایدآج آیدآکهدر نامهدرآدت ه لدکنر.دفا،دزم نهدنناکندر نامه

تسهيل در اجراي 
رقيق كردن  ةبرنام

 آلودگي
افزايش سرماية  رشد صنعتي

تسهيل در اجراي  اجتماعي
كنترل آلودگي  ةبرنام

 در انتهاي خط

تقويت تعامل و همكاري 
 بين نهادهاي مجري 

ايجاد شبكه سياستگذاري 
 پيرامون برنامه

جلب اعتماد و مشاركت 
 هاي صنعتيبنگاه



 ... ستیز طیمحبررسی تأثیر صنعتی شدن بر کیفیت 

 ، حمید عزیز محمدلوابوالقاسم مهدوی


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

کتد دیدآسیتدکیهدریر  دم یارددددآدگانیهددریهدا آکنیردرازکاایتددد

کننیرگا دتال یرآرددددمالی دددعنیاآ ددرهف کاریدآا آ دجامعهد

نخ ین هدگیا د ردددد ر آقی دصنعن ،دآ  رخ  دنز درآدنرآر .د

یدماآر دقاریلدرازکاایتدآسیتدکیهددددد  ردج  ا آکنردرازکاات،د

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

 درهن د ردآکهدنک ا دنق م   دن  ت.دآا آ در آیدم ارکتد د

ف ننر.دنخ ت:د گاف د رریار دددا  د  پم الهدن ازمنرد  د

 درنرید دتکک  دآ ل هدماآر دقاریلدرازکاایتددددچیانی د سنه

یدریهددمنیرددعالقیهد:دا اسدرا  د ردقتاشدمنار دطت ع د د   

 ردگی  د جیا ددددا  د  پم ارکتدجهتدرازکاات.دف د  د

هدآای آ ددفایدف کاریدیآازآک دس ماک دآجن یاع (دری ددداتکه

 ردآکیهدزم نیهدددداز مار ن دآطالعارد د آن دط اآستدتادآزد

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

منظاردم ارکتد ردآم درازکااتدتقاکیتدددمنریدآا آ درهدعالقه

فایدج ع دقا رنیرددداا .دنها فایدم تتادن زدآزدط ک درسانه

دادن اکنیردنق در  اردآ  گيآریدرآد ردرهتیا دآکیهدر نیردآککیدددد

د.(7یاکلد

س ماک دآجن یاع دعیال  دری دتح کی ،دتقاکیتد دپاکیاددددددد

  ریدماآ دقارلدرازکاایتدکیهدآغلیبدریاددددددساخنهدااز دج  

کننیرگا دمیاآ دددد  ریدم ارکتدخاناآرفیاد دآزدط کی دج ی ددد

اا دتادااز دا آ رید ددگ   ،دراعادم درازکاان دصارردم 

تیا د دآرتقیادددرازکااتدماآ دن زدکهد ردگا درعردق آرد آرنیر،درهد

فیایدنز د ردتال یردمحالیانرد دددددکاانهد درهدر  زدنا  ری

فایدف کاریدر هددکانفایدرازکاان دمن  داا .د جا داتکه

فییایدصیینعن داعییاشد رداییاز درازکااییتدیسیی ماک ددددرنیییا 

آجن اع (دراعادس عتدگ انهدآنن ارد آن د دانا ریدری هدد

 چنی هددکنیر.دفددفادار د دزم ن دنا  ریدرآدتقاکتدمی ددرنیا 

فایداعاشد ردااز درازکاایتددد جا در آرادمناسبدر هدرنیا 

 دنها فاید  لن دم تتادرادااز درازکااتدراعیادف یافنی ددد

دایر دد ضی دفاد دقاآن هددفادرادس استد دف  اک در  ن درنیا 

اا .دآزدساید کیی دنها فیایددددم دررادیذآزدسایدنها فاید

تعاملدرادن زدرهد آسط دگ ن شدآرتتاطارد دآازآک ددررادیذ

فیادددفاد دن ازفیایدرنییا دددفاد اناک درانت یدرادتاآن نریدرنیا 

یدتنظ مدآدگانهدرهفایدخا درآددفاد در نامهدپ رآدک   د دس است

فیادآنطتیاقدر  ین یدددددکننردکهدرادمالاظارد دا آکادرنیا دم 

فیاید  لیت،ددددفاد دس اسیتدد آانهدراارد درهدآکهد ل لدر نامه

فادخاآفنرد آات.دعال  ددرنیا دقررردپيک شدرانت یدرآدنز 

کننرگا دماآ ددتثم هدعناآ درهخاناآرفاک دکهددکهدآز ن ادهکر دآ

کننیر،دددفایداعاشد ردااز درازکاایتداعال یتدمی ددددآ ل هدرنیا 

فیادف یننر،ددددتال رآردآکهدرنییا ددکننرگا دمال دآغلبدخا د

فایدف د  دگی   د ردگی  دآنعکیاسدددددآ  رخ  درانت داعال ت

ر د جییا ددسییبدآزدطیی ا هدآسییت.دآزدآکییهرازخار فییایدمنا

م   فایدآرتتاط د دتقاکتدر آریاد دتعامیلدری هدآکیهد  ددددد

فیایدددیداعال یتدسیازددنیهد رهتاآنردنقی دمیؤ  ید رددددگ   دم 

دمخنلفدااز درازکااتدآککادکنر.
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هاي همكاري بين گيري شبكهشكل
 خانوارها

اي همكاري بين هگيري شبكهشكل
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 انتشار دانش مربوط به چگونگي
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 ها با برنامه هاي دولت بنگاه

بهبود ابعاد 
محيطي زيست

 صنعتي شدن

اجراي مناسبتر 
 سيستم بازيافت
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یدر ککی  دانیا ریددد ردآجی آدنق دس ماک دآجن اع د- 
دطی ددد کآزت دم نلز دآکهدآم دآستدکهددانا ریدپاک :ت دپاک

فادیآن ژی،دماآ دآ ل یهدددیدتال رید ردفزکنهفاد نم  دسا آکنرد

ک   د دسا   رت دراانرد دتاآناک درانت یددجاک د ...(دص اه

 د آر ینی دک نی یدددد1 ردآسنکا  دکارآت دآزدمنار دت رکرپيک 

 آانهدراانر.دآزدط دد کی دتال رآردد1رهدمنار دت رکرناپيک 

رعیردآزدمالی دد د آرآیدددد کپیيددهکیدت زصنعن دن یزدریا  آ ،ددد

قارل تدرانت درازکااتدرا  د دف چن هدتاداردآمکا دمنک درهد

را  د دک ن کهدنق درآد ردآنن اردگازفایدد کپيرکت رمنار د

2001,آید آایینهدرااییردیدگلخانییه
3

OECD درییادتاجییهدرییهد.)

فیایدکاچی د دمناسیا،دککی دآزددددددفایدپاک هدرنییا ددتاآناک 

تی ،در ککی  ددددفایدتال ردپیاکددت کهدماآن دآنن اردانا ریدمهم

آیدر آیدت ه لدآکهدمان دمط حدار دآست.دمتننی دری دددداتکه

تی دددفایدم را درهدتال ردپاکدفاد در نامهدآکهد کرگا ،دس است

طاردمنک  د دجیرآدآزدددرهفایدکاچ د دمناسادرآددنتاکردرنیا 

فاددق آرد فنردرلکهدراکرد ردنظ دری  نردکهد  دمرنظ ککرکی د

کننیرگا دمیاآ دآ ل یه،دددددچیانهدرادساک داعان دآزدقت یلدتیثم هدد

کننیردددم ن کا د د کی دنها فایدمی تتادآرتتیا در قی آردمی دددد

تی ،دآغلیبددددفیایدکاچی ددد(.دمرک کتدرنیا Verheul, 1998ی

را  د دزما د دمنار دمال دری آیددد رگ  دآماردر زم  دارردره

فاک دکیهدم ینق  ا،دریادتال یرد ردآرتتیا دن  یننر،د ردددددددداعال ت

آید دتعامیلداعیان دمخنلیفدددددآخن اردنرآرنر.در کک  دایتکهد

گیيآریدککی دآزدرآفکارفیایدددددآقنالا ی،دآجن اع د دس است

ایا .دددمؤ  در آیداائ د مر در دآکهدم کالردمح یاددمی دد

فایدف کاریدری هدددتاسع داتکهآازآک دس ماک دآجن اع د د

فایدصنعن دفمدزم ن دت ه لدآنن ارد آن د دآطالعارددرنیا 

  ر د دفیمدددت درآدا آفمدمی ددفایدتال ردپاکدم تتادرادانا ری

فاد ردمق اسدآنتا دآزددرادآسنکا  دآزدته هد دترآرکدآکهدانا ری

تاآننرددفایدناا دآزدمق اسدخ کردر خار آردار د دم دص اه

فایدمال داائ د کنر.دف اننیردر ککی  دکننی شدددددر دمحر  کت

(،دکییارر  دماایی در ککیی  دEoP لییا گ د ردآننهییایدخییادی

فیایدکاچی د دمناسیادن ازمنیرددددددتی د ردرنییا دددانا ریدپاک

گيآرید دآجن اع دآستدداعان د ردااز دآقنالا ی،دس است

ن ا یدآزدس ماک ددعناآ درهکهدآلتنهدتعاملد دم ارکتدمؤ  دید

ان ،در آیدآج آیدآکیهدر نامیهدمیار دن یازدددددآجن اع (دآکهداع

فیایدکاچی د ددددکهدرنییا ددآنردمرع آست.در خ دآزدمحققا د

تی دددفایدپاکدمناساد ردتال   اردخا در آیدجيددانا ری

آنیردتیادریادا اکیتد ددددددرهدط یفدمننیاع دآزداعیان د آر ینهدددد

تالی   اردخیا ددددمیؤ  ت دن تتدرهدآجی آیدددفاد  م ارکتد

د(.د;Frijns & Van Vliet, 1999دHillary, 2004آقرآ دکننر.دی

د

هاروش.موادو3

 & Jalilرادآسننا دریهددمطالعیاردت  ری دمنعیر دآزدج لیهدیددددد

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

(،د مییا  د د8837(،دمح ییرید دسییخ دی8837 دف کییارآ دی

(د،د8838(،داییهادد دناصیی دصییرر را یدی8838ف کییارآ دی

(د8813زآ  ید(،دپژ کا د دل یی ید8830اط سد دف کارآ دی

 ردآکهدتحق  دتر کهدار دآست.دایاکا دددآسنکا  دمار مرشد

د یتدکزدا محیدذک دآستدکهد ردغالبدآکهدمطالعاردک ک یتدد

(،دتییارع دآزدمنغ  فییایدآقنالییا ید دآجن ییاع د ردنظیی دEPی

گ انهدار دآست.دآلتنهدتعرآ د دناعدمنغ  فایدم ینقلدر ینهددد

خنلف،دآنیرک دمنکیا ردریا  د ددددرهدااز دت  کزدمطالعاردم

تی کهدمنغ  فیایدم ینقل دکیهد رددددددککی دآزدمهیمدددااشده  رع

غالبدمطالعاردتک آردار ،دتال ردناخیال د آخلی دسی آنهدددد

ک دچا دارردمال ددفادااخ (دآست.دف چن هدPGDPی

(دن ییزد ردآغلییبددUP(،د رصییرداه ن یی ن دیدEUآنیی ژیدی

.دنرآدار مع ا دد تکزدا مح دک ک تد فنردح تاضمطالعار،د

(،دID ردآکهدمطالعهدراد ردنظ دگ انهدمنغ  دصینعن دایر دیدد

دزک دآرآئهدار دآست.دددصارردرهمرشدپاکهد

2EPf(د8ی (PGDP,PGDP ,EU, UP, ID)د

مطالعاردت  ر دایاک دآزد  دآسیتدکیهد ردم آایلدآ ل ی دددددد

کاانی ،درهد ل لدآ لاکتد آانهدم ئل دراردآقنالیا یدددتاسعه

مح طی د رد رجیاردآف  یتددددد دق آرد آانهدم یائلدزک یتدد

رعری،دف  آ دریادآایزآک درایردآقنالیا ید د ر میردسی آنهددددددد

چنرآ دمردنظی دقی آردددد تکزدا محم ائلدمعطاددرهداکظد

دعنیاآ ددریهدک رهدر آک یددی م یزآ دآنن یاردددد ردهکآزآنی انهد د
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کارر.دآکهدآم دتیاددد،دآازآک دم  تکزدا محن ا یدآزدتخ کبد

کارردتیادآکنکیهدم یزآ دددددسطحدمع ن دآزد ر مردس آنهدتحق دم 

.درعیردآزددرسیردد میدک رهدرهدایرآکث دخیا ددددر آک دی آنن ارد

چن هدسطح دکهدرهدنقط درازگ تدماسا دآستدرهد آسیط دد

 درغی نندایر ددددطی ددد سی آنهدآزدکیدددآازآک دسطحد ر مر

 ددفییاداسییت سمح طیی دآزدطیی دد کییی ،دددم ییائلدزک ییت

یدفیاددت یداعالمح طی دناای دآزددددیدمرک کتدزک یتدفادر نامه

تیاآ دددمی ددر دهکیدآزآ دد   یدگد میدآقنالا یدکانا دتاجهدقی آردد

ید آر  در دزک تدمحی ادریادآایزآک ددددفادا کزاافردکاف د

 ر مردس آنهدار.دف چن هدآزد  دنقطهدرهدرعردرایردصینعن ددد

کهدآمکا د دآجاز دراردصینعتد دددرسرد مرهداریدآزدرلاغد

رآدررفر.دا  دآقنالا سن  د ددزما دفمدطاردرهکاف د لا گ د

دزک دناات.دصارردرهدتاآ د م(درآد8قارلدر   ر درآرط دی

دد(دد7ی
2

1 2

3 4 5

EP PGDP PGDP

EU UP ID e

   

   
 

 فادض آکبدمنغ  فایدم نقلد دeجزدآخیالشدمیرشددد

.دکنیردد میدآستدکهدای   دکالسی  درگ سی ا درآدتیثم هددددد

 آرآیدعالمتدد5ض کبدمنغ  دصنعن دار ددکهد  رصارت

کیهددد فیردد مید د آردراایر،دن یادددمثتتد دآزدنظ د میاریدمعنیادد

آن امر.دآنرآز دآکهددصنعن دار درهدتخ کبدزک تدمح ادم 

ارردآ  گيآریدصنعن دایر دری ددددی ک دعتارردرهض کبد د

،ددتار دعاآملدمنعر یدآستدکیهدد تکزدا محم زآ دتخ کبد

ت کهدآکهدعاآملدم زآ دس ماکهدآجن اع دماجا ددکک دآزدمهم

 ردرخی دمتیان ددددذک ار  ردجامعهدآست.دمتنن در دمطالبد

ید،دآننظیاردری دآکیهدآسیتدکیهدفی دآنیرآز دم یزآ دسی ماکهددددددددددنظ 

،دم ارکتدآجن اع دراندریا  د دکار میرید دددراندراارآجن اع د

فایدم ارکتدمحارد ردااز دمرک کتددس عتدآج آیدس است

آازآک دکاررد دآزدم زآ دتتعاردمنک دصنعن دایر ددد تکزدا مح

دتاآ دناات:درکافر.درنار آکهدم د تکزدا محر د

د(دددد8ی
5

5

f (Social Capital) ;

0
(Social Capital)

 






د

د3رنار آکهد ردآکهدتحق ی دریهدسی یدزمیان دضی کبدددددد

آزددتیاآ دد میدر آیدکلد  ر دزمان دن ازدآست.دریرکهدمنظیارددد

یداضاداالتد دآلیارکنمدا لن دکیال هدری آیدددفادمرشساخنارد

نکا  دکیی  .دآسیید3 د دریی   ر دمقییا ک دضیی کبدنیی رد  پیی

ر کک  دتخ  هد ردآکهداالت،دتخ  هدپارآمن فادرادضی آکبدد

یداضیییییادفیییییادمیییییرشآسیییییت.ددTVP)80منغ ییییی ی

 در شدرازگ یییین دکییییال هدد(Hamilton,1994االییییتی

ید آرآیدمنغ ی ددفیاددمیرشد ردری   ر ددد(Kalman, 1960ا لن ی

 دآکیهددطیارکلددریهدم افر دکارر  فایدزکا ید آرنر.دد قارل غ

م یافر د ددد قاریلد غر آیدر   ر د دآک ا دمنغ  فایددفادمرش

.در نیردد میدکیارددددر   ر دپارآمن فایدمنغ  د ردطیاشدزمیا دریهددد

 ردطیاشددد3 ردآکهدتحق ی دریهدری   ر دپیارآمن ددددددآز ن اکه

زما دن ازد آرکم،دليآدآزدآکهدر کک  دری آیدری   ر د  درهی  دددد

د.مکر د م

تیاآ د ردقالیبددددرآدم د88ضاداالت رداالتدکل ،دمرشدا

دفایدزک دن ا د آ .دس  ن  دآزدمعا له

tد(دددد5ی t t t ty Z ;

iid N(0,R)

     
د

د

tد(دددد4ی 1 t t t td T ; v

iid N(0,Q)

     
د

 در انی در آرادداا د منام ر دد87(دمعا ل دآنرآز 5رآرط دی

م ییافر دآسییت.دد قارییل غ ددم ییافر دقارییلریی هدمنغ  فییاید

معی  دددد85کیادمعا لی دآننقیاشددد88(درهدمعا ل د ضیع تد4رآرط ی

کنییرد ددآسییتد دآزدا آکنییردمییارکفدم تتییهدآ شدتتع ییتدمیی 

د.دد فرد مرآد ردطاشدزما دن ا ددtتغ   آردمنغ  د ضع ت

،دری  آرددt(؛د8×8،دمنغ ی د آر ینهدیددty ردر آرادااق،

k 1منغ  فایداالتدم یافر دن یر ؛دددtz،1ری  آرددkد

k،دری  آردtcمنغ  فایدتاضی ح ؛د 1عی  دآزدمتیردد ردددد

k،دری  آردdمعا ل دآنیرآز ؛د 1عی  دآزدمتیردد ردمعا لیهددددد

k،دمیات کسدضی آکبدددtT ضع تد  kآسیت.دددt t

kر  آرد 1شدمعا نردآنرآز د د ضع تدرا  دآجزآیدآخالد

مات کسد آرکانسد دکاآرکیانسددQ دآزدفمدم نقلدف ننر.د

tدد Rآرکانسدجزءدآخالشد tددآست.د
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آلییارکنمدددصیاررددریهداضیاددد–مرشداالتددکهد  رصارت

آزدرف ااتدا لن دکال هددتاآ د میداا ،دسازدمرشکا آرکانسد

ا لنی ددرف ااتدد رد(.8360ر آیدتخ  هد  دره  در  دیکال ه،د

ر   ر گ فیایدددتیاآ دد میدکال هد ردقالبدآلیارکنمدرازگ ن د

ارآقلدم رعاردخط در  آرداالتدرآدرادتاجهدریهدآطالعیارددد

.دآکهدرف ااتدر دیدقتلدمحاستهدک  فاد  ر م افر دار د رد

رآدراددفاد ن رد  پرهن کهددر دهکآآساسدآم ردا ط دآستد دآزد

کنییر.دد میی(دایی آفمدMSEاییرآقلدم ییانی هدم ییي ردخطییادی

 درف اایتدکیال هدا لنی د ردر  آرنیر د  دم الیهددددددطارکلدره

 دآستد دم الی د   ددن رد  پآست:دم ال دنخ ت،دم ال د

دسازیدآست.دددن زدم ال درهنیا 

 د فنییردن ییا ت ت ییبدددرییهtP ددt̂رییادایی  دآکنکییهدد

 ردمعا ل ددtر   ر گ فایدره ن در  آرداالتد دکاآرکانسد

(دراار،د ردم ال دنخ یتدریادای  عدتخ ی هد ردزمیا دددددد4ی

t 1د،t t 1
ˆ

د t t 1P د6ت ت بدرادآسنکا  دآزدر آریادیددرهد)

د(دقارلدمحاستهدآست.1 دی

tد(دددد6ی t 1 t t 1
ˆ d T    د

tدد(دد1ی t 1 t 1P TP T Q 
 د

رآدریادددtyدتیاآ دد م(د1(د دی6فایدیدرادمعلا دار دمعا له

tتاجهدرهدآطالعاردماجا د ردزمیا د 1آزدط کی درآرطیهدددد

دک  :در   ر زک د

tد(دددددددد1ی t 1 t t t 1ŷ x  د

 دم انی هدم ي رددty ن رد  پخطایددتاآ د مف چن هد

درآدرادآسنکا  دآزدر آرادزک دمحاستهدک  .دtyخطاید

د(دد3ی

t t 1 t t t 1 t t t 1 t
ˆy y T( ) u        د

tددددد(دد80ی t 1 t t 1 tTP T R 
  د

ررکهدت ت ب،دمحاستاردم الی دنخ یتدکعنی دم الی ددددد

اییا .د ردم الیی د   درییادآسیینکا  دآزدد دکامییلدمیی نیی رد  پیی

 د د ردچیارچادددنید رد  پ ردم ال دد مر د ستدرهآطالعارد

د:  کپيد مسازیدصارردددفنیا ددمعا نردزک دا آکنردره

tدد(دددد88ی t t 1 t t t 1
ˆ K    د

tدددد(دددد87ی t t 1 t t t t 1P P T K Z P 
 د

1دددد(دددد88ی
t t t 1 t t 1K P Z f 

 
د

(دقارلدمحاسیتهدد88مقرآردض کبدکال هدآزدط ک درآرط دی

ضیی کبدتالییح حدخطییایددد،tKآسییت.د ردر آرییاداییاقدد

د0آ ل هداا .درادمعلا درا  دمقا ک دد دمح اددم ن رد  پ

،درف ااتدا لن دکال هدتخ  هدزننر دره ن در  آرداالتد0P د

دیدمخنلک در آیدتخ  هدمقا ک دآ ل یهدفادرآ .دکنرد مرآدا آفمد

00 ددPجا د آر .دک در شدآکیهدآسیتدکیهدمقیا ک دددددد 

ر  اردرزرگ در آیدمات کسد آرکانسدکاآرکیانسدتخالی  ددد

طیارددداا د دآمیادضی آکبدمنغ  فیایدتاضی ح دریهدددددد آ  دم 

ایا .درآ د کیی دآکیهدآسیتدکیهدری آیددددددددد مید لخاآ دآننخادد

زدریی   ر دپارآمن فییایدآد0P دد0آننخییاددمقییا ک دآ ل ییهد

(درییادآسیینکا  دآزدر شداییرآقلدم رعییاردمع ییال د5معا لییهی

ایا .د ردمقالی دااضی دآزدرآ د   درهی  دگ انیهدددددددآسنکا  دم 

داا .دددم 

آز:ددآنیرددعتیارردایر د ردآکیهدتحق ی دددددمنغ  فایدآسنکا  

ن یا یدآزدددعناآ دره(د2PCOک رهدس آنهدمنن   دیدر آک دی 

،داییررد(PGDP،د ر مییردسی آنهید یتدکزدا محییک ک یتدد

(،دUP(،د رصیییرداه ن ییی ن دیEIمالییی ددآنییی ژیدی

(د دسیی ماک دSC،دسیی ماک آجن اع ی(IDاییر یدصیینعن 

تیاددد8843یدم راطهدط د  ر دزمیان ددفاد آ  (.دHCآن ان ی

یدفیادد آ  .دآنردار   ریددآزدمنار د ماریدم راطهدج  د8835

دعنیاآ ددریهدیدک رهدس آنهدمنن   در ا بدتیهدر آک دی منغ  د

(دآزدرانی دآطالعیات درانی دددد یتدکزدا محیدااخ دک ک تد

سی آنهدددیدمنغ ی د ر میرددفیادد آ  جهان دگ انیهدایر دآسیت.دددد

مل درهدج ع ت(د د رصرداه ن  ن دین تتدد ر مرین تتد

رهدکلدج ع ت(درادتاجیهدریهدآطالعیارددددده اه ن ج ع تد

ران دم کزید دم کزد ماردآک آ دمحاستهدار دآسیت.دایررددد

رادآسننا درهدمنار دجهان دماجیا دآزدج لیهدددد-مال ددآن ژید

 دد86 دپاکیا دآطالعات دران دجهیان د84م کزدآطالعاردآن ژی

 چن هدمنار د آخل دآزج لهدم کزد ماردآک آ ،دران دم کزیدف

آزدن ییتتدمالیی ددآنیی ژیددد-ی ردرهیی   دسییازما دملیی دد

یر ا بدر یک دنکیتدخیا (دریهدتال یردناخیال د آخلی دددددددد
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مقرآردا زککی دایرردددمحاستهدار دآست.دااکا دذک دآستد

آنی ژیدمالی ددایر دیمیثال،دددددد یزآ دااصلدتق ی مدمدد،آن ژی

ر ا بد آاردژ ش(درهدمحالاشدتال ردار دیمثال،درهد آایردد

آسینکا  دآزدمع یاردایرردآنی ژیددددد .دآمیادل ن د دکادتیه(دآسیتدد

 ل لدعیر دت یانسدمحالیانردددددا زکک د ردسطاحدکال دره

راکردآزددر دآکهدآزفادم   دن  تد دد  ید کناپيد دج  خنلفدم

.دحالیاشدآسینکا  دکی  دددمدی  یدگد آارفایدپال در آیدآنرآز 

مع اردارردآن ژید ردآکهداالت،دآقنالا یدی دنهدا زککی (دد

خاآفردرا ،دکهدف ا دن تتدآن ژیدصی ددایر دریهدآرزشدددد

ن یتتددد.(دآست آاردپال ا بد محالانردتال ردار دیر

یدصنعن ،دفادرخ دآاز   دآرزشصنعن درهدکلددآاز   دآرزش

ن ییا یدآزداییرردصیینعن داییر د ردنظیی دگ انییهداییر د دد

العارد  دآزدپاکیا دآطالعات دران دم کزیدآسنخ آجدار دآط

ایر دددآست.دااکا دذک دآستدکهدمنغ  فایدآقنالا یدآسینکا  د

ید اریتدسیاشدددفیادد یتد قر آیدمحاست دمنغ  فایدتحق  درهد

یدسی ماکهدد  یدگدآنیرآز د.دری آیددآنیرددایر د ردنظ دگ انهدد8818

(دآزدسیی آن د8331آجن ییاع دمتننیی دریی در ککیی  دااکاکامییاید

یدقضییاک دآسیینکا  داییر دکییهدآطالعییارد  دآزددفییادپ  نییر 

یدآطالعات دم کزد ماردآک آ دآسنخ آجدار دآست.درادفادیا کپا

یدفیاددپ  نیر دجی  د دجناکیتد ددددریاندریا  ددتاجهدرهدآکنکیهدد

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

ر در آیدن ا د آ  دس ماکهدآجن یاع دآزدمنکی دسی آنهدددددآزآکه

ضاک دره  دگ انهدار دآست.د ردآکیهدصیارردددیدقفادپ  نر 

ف دآنرآز دآکهدمنغ  درانت درااردااک دآزدراندریا  دسی ماکهددد

آجن اع دآست.در آیدمنغ  دسی ماکهدآن یان دریادعناکیتدریهدددددد

ار د ردتحق قاردت  ر دمی تتادددآسنکا  یدمنعر دفاده جان 

 Barro, 1991; Coe, et ردمیرآرسیددنیا دد تیتدآزدج لهدن خد

al,1994مازشدعال ،دن خدراساآ ید د...،ددال  آلنحالدارغا(د 

د ردآکهدپژ ف دآزدن خدراساآ یدره  دگ انهدار دآست.دد

د

وبحثهاافته.ی4

نز دآستدماناک دمنغ  فا،دمار د زمیا ددقتلدآزدتخ  هدمرشد

فایدکاذددجلیاگ  یدایا .ددددق آردگ   دتادآزدر  زدرگ س ا 

پی   دآن یا دکاانیهد ددددد-آکهدآم درادآسنکا  دآزد زما دال یپسد

(د مر دآسیت.دایاکا دذکی دآسیتدکیهدددددد8نناکند  د ردجر شی

د.ددآنردار ت ام دمنغ  فاد ردا  دلیارکن  د ردنظ دگ انهد

د

 . نتایج آزمون مرتبه جمعي بودن متغيرها 1جدول

دمرتبه جمعی بودن متغيرهادتفاضل مرتبه اول متغيرهادسطح متغيرهادمنغ  فا

2PCO 8861/8- 1( -8118/6*د(Iد

PGDP1( -4144/4*د -1101/8د(Iد

2PGDP 1143/8- 1( -6761/4*د(Iد

EI 1655/8-1(د-1386/1*دد(I 

UP 1485/0-1(د-5017/6*دد(I 

ID 1138/0 1( 1668/5*د(Iد

SC 5834/7- 1654/4- )1(Iد

HC 8485/0-1( -3656/5*دد(Iد

د رصرد8 آرد ردسطحدد*دمعنا

دیمنت :دنیارنرگا (دددد
د
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(د8پ   دکیهد ردجیر شدیددد-ر آساسد مار د زما دال پس

رهدتکک  در آیدف دکی دآزدمنغ  فیاد رداالیتدریادر نیرد دددددد

ع  دآزدمترد،در آیدسطحدد دتکاضلدم تت دنخ تدمنغ  فاد

آرآئهدار دآست،دا  دصک دمتن دری د جیا درک یهد آایرددددد

 لی دری آیددددایا دد ن آزدمنغ  فاد ردسطحدر دد کدچ فر آید

در دهکیدآزآ.دایا دد میدتدآکیهدمنغ  فیادر دددتکاضلدم تت دنخ 

دف ننر.ددI(1)ت ام دمنغ  فادج ع دآزدم تت دک د

 ردخالا دچیانی ددار دمط حمتنن در دمتان دنظ ید

 دسییی ماک دآجن یییاع د ردکننییی شدتتعیییارددنیییک ا دنقییی 

ر رسی دکنی مدکیهدددددم خاآفد ممح ط دصنعن دار ،ددزک ت

تغ   د دتحانردس ماکهدآجن اع د ردآک آ دچیهدتیث   ید رددد

مح ط د آاینهدآسیت.دآکیهدددددکنن شد دکادت رکردتتعاردزک ت

آم دم نلز در رس درآرطهدر هدسی ماکهدآجن یاع د دضی کبدددد

کی رهدمنن ی  دآسیت.دددددر آک دی آ  گيآریدصنعن دار در د

.د ردایا دد میدیدآسینکا  ددآدم الهررکهدمنظاردآزدا آکنرید  د

م ال دنخ تدرادآسینکا  دآزدمیرشداضیاداالیتد درف اایتدددددد

ریهد  دآایار دایر،دضی کبدددددد8ا لن دکیال هدکیهد ردرخی دددد

داا .در   ر دم د تکزدا محآ  گيآریدصنعن دار در د

نز دن  یتدکیهددددTVPااکا دذک دآستدکهد ردر ککی  دد

مانادراانردچ آدکهدآکهدر ککی  دپارآمن فیایدمیرشدرآدددددفاد آ  

یدای ط دری آیدددفیادد کیدتازننا دددر   ر دکی   د ددطاردمدره

ری آیدددر دهکیدآزآ ددکنیردد میدرآدای آفمدددفادانسک آرم انی هد د

 ,Song and Wittیدنامانیادمناسیبدآسیتدیدددفیاددیسی دتحل لد

یدآزدرارتدآد غرغه(د.دآزدآکهدر د ردآکهدتحق  دن زد131 :2000

نامانادرا  دمنغ  فاد جا دنرآر .درادعناکتدریهدچنی هدآمی ید دددد

ن ا د آ  دنحا دتث   دسی ماک دآجن یاع دری دایررددددددمنظاردره

(درآد8(د دی7،در آریادید تکزدا محآ  گيآریدصنعن دار در د

(د4(د دی5 ردقالبدر کک  داضاداالتدکیهدآزدط کی در آریادیددد

د:م کند مزک درازناک  ددصارردرهن ا د آ  دار دآست،د

2

2

@signal PCO 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(7))]

 

 

  

    د
@signal،دمعا لی دآنیرآز دآسیتدکیهدآنن یاردددددد فنیرددن ا د 

ک رهدسی آنهدرآدتیارع دآزدمنغ  فیاید ر میردسی آنه،ددددددر آک دی 

ارردمال ددآن ژی،دم زآ داه ن  ن د دصنعن دار دن یا دد

 دمعا لیهد ضیع تدآسیتد ددد فنیرددن ا د،state@؛د فرد م

1SVدضیی کبدآ  گییيآریدصیینعن داییر دریی ددد فنییردن ییا د 

آستدکهدآزدا آکنردمارکفدم تت دنخ تدتتع یتددد تکزدا مح

.دنن   دتخ  هدرآرطهدااقدرادر شدارآکث درآسینن اک ددکنرد م

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

د

 ا رهيافت كالمن فيلتر. برآورد پارامترهاي مدل فضا حالت ب2جدول

ددض آکبدآنح آددمع اردض آکب z مار دآان اش
0000/0 7484/5 0830/0 8643/0 C(1) 

 C(2)د-4335/8 1840/0 -3678/8 0531/0

 C(3)د0004/0د0008/0د0730/8د0074/0

 C(4)د0071/0د0087/0د7070/7د0711/0

 C(5)د-5100/81 1166/0 -1578/70 000000

5110/0 6340/0 0730/0 0708/0 C(6) 

 C(7)د-1350/8 7111/0 -3674/88 0000/0

ددمقرآردض کبد رد ضع تدنهاک دخطایدجيردم انی هدم رعار z مار دآان اش
دSV1د1816/0د8554/0د6444/4د0000/0

Log likelihoodددددددددد3430/883ددددددددددددSchwarz criterion              4084/87د- 

Akaike info criterion1181/87دددد ددددد- H-Q criterion                 6188/87  ددد- 

دیمنت :دنیارنرگا (



 ... ستیز طیمحبررسی تأثیر صنعتی شدن بر کیفیت 

 ، حمید عزیز محمدلوابوالقاسم مهدوی


-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

1350 1355 1360 1365 1370 1375 1380 1385 1390

SV1 ± 2 RMSE

One-step-ahead SV1 State Prediction

 
 1333تا  1331يها سالطي  ستیز طيمح. روند تغييرات شدت اثرگذاري صنعتي شدن بر 3شكل 

 )منبع: نرارندگان(

د

 دد8643/0ض کبدتیاآ دنخ یتدمنغ ی د ر میردسی آنهدددددد

ااصلدار دآستد درادتاجهدد-4335/8ض کبدتاآ د   د  د

 آر نیهدری هد ر میردددددU آردرا  دآکهدض آکبدرآرطیهدددرهدمعنا

ک رهدمنن   درآدتثک یردکی   دآسیت.ددددر آک دی س آنهد دم زآ د

 دضی کبددد0004/0ف چن هدض آکبدارردمال ددآنی ژیدد

ار دآستد درادعناکتدریهدددر   ر د0071/0اررداه ن  ن د

کیهدددایا دد مید آردرا  دآکهدضی آکب،دآسیننتا ددددمثتتد دمعنا

کی رهدسی آنهددددر آک یددی آازآک دآکهد  دمنغ  دریهدآایزآک ددد

مح طی درآد ردری د آر .ددددآن امرد دتتعیاردزک یتدددمنن   دم 

مثتیتد دآزدنظی د میاریددددد(SV1یدض کبدمنغ  دصنعن دار 

کهدصینعن دایر دریهدآایزآک دددددد فرد م آردرا  د دن ا ددمعنا

ماجبدآازآک د  ه  رننک رهدمنن   دمن  دار د در آک دی 

.دمنناسبدرادرف ااتدا لن داا د مد تکزدا مح  اردمنک در د

زما در   ر دگ نهد دنن  ی د  ددد ردطاشدSV1کال ه،دمقرآرد

د(د مر دآست.5 رداکلی

د رایررد(در نیردتغ  ی آردااصیلهدددد8ر دآساسدایکلید

تاآ د ردقالبددرآدم د تکزدا محآ  گيآریدصنعن دار در د

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

آزدناسیاناردددنظ دص دد8868تادساشدد تکزدا محار در د

ر نریدنز ل دط دک   دآست.دآمیاددد8860تادد8844یدفادساش

آکهدر نرداالیتدمعکیاسدریهددددد8810تادساشدد8860آزدساشد

 دس  دصعا یدرآد نتاشدک   دآسیت.دطی د  ر ددددخا دگ انه

ن زدس  دصعا ید  ر دقتلدتیرآ  دکاانیهدریاددددد8835تادد8810

آکهدتکا ردکهدآزداررد  دکاسنهدار دآست.دآلتنهدتحانرد

د تکزدا مح ردر نردآ  گيآریدصنعن دار در ددار داا ث

دف چنا دکهیدمنکا ت دراار.دفادمؤلکهتاآنردتار دعاآملد ددم 

نظ یدآاار داردکک دآزدعاآملدمه  دکیهد ردآکیهددد ردمتان د

راایر،دسیطحد دسیاخناردددددهک ای ددنقی دتاآنیردددخالا دمی د

دآشئاسیدس ماکهدآجن یاع دماجیا د ردجامعیهدآسیت.دایاشدددددد

آساس دآکهدآستدس ماکهدآجن یاع د ردآکیهدر نیرد ردایاشددددد

طیاردددکیهدریهددد یتدکزدا محراردآ  گيآریدصنعن دار در د

چیهدنق ی د آر .ددد غازدگ نهدآسیت،ددد8868م خ دآزدساشد

داا .دددتحل لدآکهدآم درهدم ال د   دمحاستاردم را دم 

 ردم الیی د   درآرطیی دسیی ماک دآجن ییاع د دضیی کبددد

تخ یی هدز  دد ییتکزدا محییآ  گییيآریدصیینعن داییر دریی د

،دسی ماک دآن یان دن یزددددفیاددل یدتحلجامع تددمنظاردره.داا د م

رهدلحاظدنظی یدددچ آکهاا .ددمنغ  دکنن ل د ردنظ دگ انهدم 

اردآکهدآستدکهدف دآنرآز دسطحدس ماکهدآن ان ید آن د دآننظ

تاآنردرهدکننی شدایررددددمهارردآا آ (درانت در  ،دآکهدآم دم 

مح ط دصنعن دار د ردجامعیهدر ان امیر.دریادددددتتعاردزک ت

تاجهدرهدآکنکیهدفی دسیهدمنغ ی دسی ماکهدآجن یاع ،دایرردددددددد

 دسی ماک دآن یان دددد یتدکزدا محآ  گيآریدصنعن دار در د

ا  د دج ع دآزد رجهدک دف ننر،دآمکا داالاشدریهددنامانادر

رگ سیی ا دکییاذدد ردصییارردآسیینکا  دآزدر شدمع ییاشددد

ر دنز دآستدفمددآکهدارآقلدم رعاردمع ال د جا د آر .دآز

یدمناسیبددفیاددر شآنتاانی در هدآکهدمنغ  فادرادآسینکا  دآزدد

 زما  داا .د ردآکهدتحق  دریادتاجیهدریهدم تتی دف   عی دددددد

آزد رجیی دکیی دف ییننردآزدر شدددمنغ  فییادکییهدف ییی ددد
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ر آید زما دفمدآنتاانی در هدمنغ  فادآسینکا  ددد81کافان ا 

ار دآسیت.د ردآکیهدر شدنخ ین هدگیا دتع کیفدآلییایددددددد

زکی د ردددصیاررددرهتالح ح،دخطایدر  آریدآست.دآکهدآلیاد

 نظ دگ انهدار دآست.ددد

tددد 1 t 1 2 t 2

1 t 1 t p t

X X X ...

X X U

 

  

     

   
د

 در  آردمنغ  فایدآلیادآستدکهد فنردن ا ،دXد رد  کهد

م ن لدر دمنغ  فیایدایرردآ  گیيآریدصینعن دایر دری ددددددد

(د دسی ماک ددS(،دسی ماکهدآجن یاع دیددSVید یتدکزدا مح

کک دآزدم ائلدمهیمد ردری   ر درآرطی دددد(دآست.دHآن ان دی

آست.دتع  هدتعرآ ددXیفاد قکهااقدم خ دک   دطاشد

کیهدج یالرددددکنیردد میدمناسبد ردآلییادتضی  هددددفاید قکه

ف یننر.د ردددI(0 ردنن  یهدپاکیادیددد81خطایدآلیا،دناا دسیک رد

مناسبد ردآلییایدددفاید قکهمقال دااض ،در آیدتع  هدتعرآ د

VARدآزدمع ارفایدآننخاددم تتیهدد،VARد83کعنی د کائ ی ددد

(AIC)،د70 دکاک هاناد(HQ)د78ر یزکهدد- دایاآرتزدد(SBC)د

(دراد ردنظی دگی انهدطیاشدددد8آسنکا  دار دآست.د ردجر شدی

 دد(HQ)،د(AIC) قکهدسیه،دمقیا ک دفی دکی دآزدمع ارفیایدددددد

(SBC)ر آیدآلیایددVARدآرآئهدار دآست.د

دHQ ددSBCدفای،دمع ارگ   د مکهدمالاظهددگانهدف ا 

.دکنییرد میی قکییهد   درآدپ  یینها دددAIC قکییهدآ شد دمع ییارد

 قکییهد   درآدپ  یینها دددHQ ددSBC  دمع ییارددآز ن اکییه

 ردتعیرآ ددSBC آزدطی دد کیی دریادعناکیتدمع یاردددددد،کننرد م

ک دن ییا  د دریی آیدتعییرآ دم ییافرآردجییادصیی اهدفییاد قکییه

آست،د ردآکهدتحق  د قکهدآ شدآننخیاددددت دمناسبمحر  ت د

تنظی مدددآیدگانیهددریهددVECMآکهدآساسدآلییایدد .در گ   د م

ار دآستدکهدتکاضلدم تتهدآ شدمنغ  فادرادک د قکهدزمیان دد

کیهدم تتیهددددگی   ددمی دظاف داا .دآکهدآم د ردصارت دم ی  دد

VARاا .دف چن هدریاد ردنظی دگی انهدددددق آرد آ  ر آر د  دد

،دایکلدمناسیبدآلییایدددددWD)(جنمدناا دآزدااکتث   د

VECMدآستدزک دتع  هدگ نهدصارردرهدد

t 1 t 1 t 2 t tX X X D U      د
د ردرآرط دااق:

tX [SV , S, H] د
دد tD C,D(W) دد

 دتع  هدر  آردف ی آک ،ددرتتهدمات کسددمنظارد زما دره

در شری آیدفی دسیهدرخی ،دریهددددددد میر دد سیتددریهدآلیافاید

کافان ا دآزدنامق رت کهداالتدتادمق رت کهداالیتد رریار ددد

.دریر  دد8آز:ددآنیرددعتیارردع  دآزدمتردد در نردمنغ  فادیکهد

.درادعی  دآزدمتیرددمق یرد دددد7ع  دآزدمتردد در نردزمان ؛د

.درادع  دآزدمترددنامق رد درر  در نیردد8رر  در نردزمان ؛د

.د4مق یرد دد.درادع  دآزدمترددنامق رد در نردزمیان دد5زمان ؛د

ریهددرادع  دآزدمتردد در نردزمان دنامق یر(دری   ر دایر د دددد

ر آید زمیا دآ ی د دددد مر د ستدره  درادآسنکا  دآزدنناکندد نتاش

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

ایر دآسیتدکیهدننیاکنددددددگ ی یددتالی  مدف ی آک در رسی د دد

د(د مر دآست.5ااصلهد ردجر شدی

 با معيارهاي آكائيك، شوارتز و حنان كویين VARبهينه الگوي  ة. تعداد طول وقف3جدول

 مع ارفا

 طاشد قکه

 معيارها

HQ SBC AIC 

0 7741/8  8088/8  8103/8  

8 7618/4- * 3653/5- * 5561/4-  

7 8687/5-  6855/5-  5114/5- * 

8 1000/5-  0554/5-  7530/4-  

5 6878/5-  6800/8-  8341/4-  

 (نگارندگان)منبع:  



 ... ستیز طیمحبررسی تأثیر صنعتی شدن بر کیفیت 

 ، حمید عزیز محمدلوابوالقاسم مهدوی


traceي آزمونها آماره. حداكثر تعداد بردارهاي همگرایي بر اساس كميت 3جدول
maxو 

  

 ید زما فاد مار دا  دصک 
  در نردمتردآع اشدق رد ررار دع  دآزددگانهدپننیدفاداالت

 پن ماالتد چهار االتد سا االتد    االتد آ شاالتد

0rد
traceد

د8111/51*دد7878/68*دد8131/48*دد6111/41*دد5575/88*د

max
 

د1888/88*د 1634/88*د 8413/73*د 8103/73*د 0110/78*

1rد
traceد

د5614/84د8671/71*دد0883/75*دد8018/73*د 8817/80

max
 

 7488/88 1141/81 3840/84*د 8430/78*د 8817/80

2rد
traceد

د7867/5د5163/3د0363/1*دد8538/1 0817/0

max
 

د7867/5د5163/3د0363/1*دد8538/1 0817/0

د رصر80 آرد ردسطحددمعناد* رصرددددددددددد*د4 آرد ردسطحدد*دمعنا

دیمنت :دنیارنرگا (

د

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

دمنغ  فا ض آکبدغ  دمق ردض آکبدمق ردآنح آددمع اردض آکب t مار د

دSV1د0147/4د-0000/8د----د----

دSد0811/67د-8346/87د1688/7د-7437/5

دHد0507/0د-0013/0د0038/0د-1535/0

 (نگارندگان)منبع: 
 

کهدا  دعر د جا دد فرد من ا دداانهکدآن ا محاستارد

ر ددفیادداالیتدف ی آک دیصک در  آردف ی آکی (د ردت یام ددد

اا .درنار آکهدمتنن در د زما دکافان ا دری هدمنغ  فیایددددم 

 دtraceیدفیادد میار دتحق  دف ی آک د جا د آر .دمتنن دری دد

maxن مدتعرآ دک دری  آردف ی آکی د رداالیتدآ شد دپیددددد

.دتخ  هدر  آرد رد  داالتدميکاردن یا د آ ددگ   د متثک رد

 آرید ددکهد رداالتدپن مدض آکبدر   ر دار دآزدنظ دمعنیاد

یدقی آرددت دمطلادمطارقتدرادآننظارآردتئارک د رد ضع تد

ر  آردف ی آکی د رداالیتدپین مدمیرنظ دقی آردددددددر دهکآزآ آرنر.د

دآست.دار دمنعکس(د4گ اتدکهدنناکندر   ر د  د ردجر شدی

ری   ر ددد ینمد سج عی د ردددر آیدن ا د آ  د جا دفیمد

ار ،دک دااکدکل درهدر  آردس  نمد آر دایر دکیهدننیاکندددد

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

اا درادآع اشدااکدکلی دریهددددگانهدکهدمالاظهدم دف ا 

دآزدر هدرانیهد دری  آرددد ا ار کآر  آردر   ر دار ،دناسانارد

.دف چنردکهدس عتدگ   د ر مرهد ضع تدتعا ل دقتل دخا د

رس ر درهدتعا شدکاتا د د  ر دزمان درسی ر دریهد ضیع تدددد

دتعا ل دقتل دطانن دآست.

ض آکبدمق ر،دض آکت دف یننردکیهدری دا یبدضی کبدددددد

تییاآ دد در آسییاسد  دمیی دآنییرداییر آسیینانرآر ددSV1منغ یی 

رآدتیارع دآزددد تکزدا محض کبدآ  گيآریدصنعن دار در د

دزک دناات.دصارردرهس ماکهدآجن اع د دس ماکهدآن ان د د

)8494.0()2592.12(:

*0079.0*1219561





t

HCSCSV

د
د
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کیهد رددد فیردد مر  آردف ی آک دمق ردر   ر دار دن ا د

 آردر هدس ماک دآجن اع د دم زآ ددرلنرمرردآرتتا دمنک دمعنا

 جیا د آر .دضی کبدددد یتدکزدا محیدتث   دصنعن دار دری دد

ر   ر دایر دآسیتدکیهددددد-8346/87منغ  دس ماکهدآجن اع د

فی دآنیرآز دسیطحددددآسیت.ددد آردامعنمنک د دآزدنظ د ماریدن زد

 دس ماک دآجن اع درانت درااردآزدایررد  یاردمنکی دصینعندددد

ر دآسیننتا دددآکیهددایا .دآزددکاسینهدمی ددد یتدکزدا محار در د

ایا دکیهدر نیردا ساک ی د د ردایاشدکیاف دسی ماکهدددددددددم 

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

دتی دد  ید قت رکردکی   دآسیت.دری آیدر رسی دددددد تکزدا مح

چیییانی د آکیین دضیی کبدآ  گییيآریدصیینعن داییر دریی دد

ااکدرهدآنیرآز دآنحی آدددد،دتث   دآع اشدتکانهدکاد تکزدا مح

مع ارد ردمنغ  دس ماکهدآجن اع در دمنغ  دض کبدآ  گیيآریدد

دIRFs)77آلع یلد نی یدددصنعن دار دآزدط کی دتاآری دعکیسددد

دایر ددمینعکسد(د4 دنن   د  د ردقالیبدایکلیدددار دمحاسته

دآست.
 

 
 تكانه كلي بر سيستمیي نسبت به یك گرا همبردار  العمل عكس. 3شكل

 )منبع: نرارندگان(  
د

 
 اجتماعي ةقبال شوک وارده بر سرمای در ستیز طيمحاثرگذاري صنعتي شدن بر ضریب  العمل عكس. 5شكل

 )منبع: نرارندگان( 

 

 

 در قبال شوک وارده بر سرمایه انساني ستیز طيمحضریب اثرگذاري صنعتي شدن بر  العمل عكس. 1شكل

 نرارندگان()منبع: 

 



 ... ستیز طیمحبررسی تأثیر صنعتی شدن بر کیفیت 

 ، حمید عزیز محمدلوابوالقاسم مهدوی


کهدریاددد فرد م(دن ا د4 رداکلیدار دمنعکسفایددکاانه

آع اشدااکدمثتیتدریهدآنیرآز دآنحی آددمع یارد ردسی ماکهددددددد

د یتدکزدا محیدآجن اع ،دض کبدآ  گيآریدصنعن دار در د

طاردمنک د آکن دن ا د آ  د دآکهد آکن دمنک درهدآنرآز ددره

ر دتقاکیتدسی ماک ددددآکیهددکاریر.دآزدد  ر دزمان دتیرآ  دمی ددد88

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

طی ددد یتدکزدا محیدتخک فد  اردمنکی دصینعن دایر دری ددددد

مح طی دددیدزک یتدفادب  سیدرعردگ نهد درهدکاف دفاد  ر 

ف چنیا ددآن امر.دآکهدآ ی دددیدرعردم فاد  ر ر د ردصنعن دا

ید   ،دسیا ،ددفیادد  ر (دم خ دآست،دط د4 رداکلیدکه

 دااک دداا د مطاردمرآ  دتقاکتددچهار ،دپن مد دا مدره

آستدکهدآازآک دس ماکهدآجن اع د دتقاکتدم ارکتدد  آزد

 داییسدآعن ییا دآایی آ دجامعییهدرییهد رآمیی د دطیی دا آکنییرید

قع د دمنعهرآن دآا آ دجامعهد ردقتیاشددتررک  ،درانارفاید آ

د.ددرکن اد مرآدمنث  دساخنهد دتقاکتدد تکزدا محص انتدآزد

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

آستدکیهدمنکی دددد مر رهد ستدد-0013/0رلنرمرردرهدآنرآز د

(دتیث   دد6 آردن  ت.د ردایکلیددآستد ل دآزدنظ د ماریدمعنا

آددمع یارد ردمنغ ی دسی ماک ددددآع اشدااکدریهدآنیرآز دآنحی ددد

آن ان در دمنغ  دض کبدآ  گيآریدصینعن دایر دآزدط کی دددد

دآست.دار دمنعکسآلع لد ن ددتاآر دعکس

کیهدریادددد فیردد مید(دن یا دد6 رداکلیدار دمنعکسر نرد

آع اشدااکدمثتیتدریهدآنیرآز دآنحی آددمع یارد ردسی ماک ددددددد

د یتدکزدا محیدآن ان ،دض کبدآ  گيآریدصنعن دایر دری ددد

 آکن دن ا د آ  د دآکهد آکن دمنک دتیاد  ر ددطاردمنک ددره

   دتقاکتدار د د رداردااصلد  ر د   دتادپن مدکیاف دد

.دآزد  ر دپن مدرهدرعردرسرد مکاانهد د رد  ر دپن مدرهدصک د

 آکیین دضیی کبدآ  گییيآریدصیینعن داییر دریی دک ک ییتدددد

 ردقتاشدااکد آر  در دس ماک دآن یان دمثتیتدددد تکزدا مح

یدفیادد آکین ددرلنرمیررد رددایا دد م.دآکهدآم دراعاداا د م

یدفیادد آکین د(دتحتدتیث   ددپن ممنک دآکهدض کبیدتاد  ر د

مثتتد  یدآزد  ر دپن مدرهدرعر(دق آردگ انهد دخنثی دایا .ددد

ادرا  دض کبدمنغ ی دسی ماک دآن یان د رددددمعند رآکهدنن  هدراد

رآرطیی دف ی آکیی درلنرمییرردریی   ر داییر دسییازگارد دددددد

د.ددرآسناستدفم

ریا دریهدضی آکبدمنغ  فیایدسی ماک ددددددم دtمقاک  د مار د

آجن ییاع د دسیی ماک دآن ییان د دف چنیی هدمقاک یی دن ییا آردد

 نیی دضیی کبدآ  گییيآریدصیینعن داییر دریی ددآلع ییلدعکییس

 ردقتیاشدایاکد آر  دریهدمنغ  فیایدسی ماکهددددددد تکزدا مح

کیهدسیی ماک ددد فیردد میدآن یان د دسی ماک دآجن یاع ،دن یا ددددد

یدتی ددکننر ده  تعآجن اع د ردمقاک هدرادس ماک دآن ان دنق د

د یتدکزدا محید ردکاف دض کبدآ  گيآریدصنعن دار در د

ض کبدآ  گیيآریدصینعن ددددVDs)78 آر .دت زک د آرکانسدی

ن یا د آ  ددد6ار دیدکهدنن   د  دری آید  د  ر د ردجیر شدد

دیدرآدتثک ردک   دآست.آد ه ننار دآست(دن زدچن هد

د31/0 رد  ر دنخ یتدددایا دد مکهدمالاظهددگانهدف ا 

 رصردآزد آرکانسدض کبدآ  گيآریدصنعن دد71/0 رصرد د

ید آر  دریی دسیی ماکهدفییاداییاکاییر درییهدت ت ییبدمنییث  دآزد

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

یدرعریدسهمدس ماکهدآجن اع د ردتاض حدتغ  ی آرددفاد  ر 

 ادکهدآکهدض کبدآ  گيآریدصنعن دار دآازآک دکاانهدتاد ن

.دآمادط دآکیهدداا د م رصردرالغدد40مقرآرد رد  ر د فمدرهد

مرردسهمدسی ماک دآن یان د ردتاضی حد آرکیانسدضی کبدددددد

آ  گيآریدصنعن دار دتغ   دچنرآن درآدت  رهدنک   دآست.دد

س ماک دآجن اع در دارردتیث   آرددد آردامعنااکردعر دتث   د

م یائلدد دریهددتاجهدکم دصنعن دار ،دناا دآزدط محد تکز

ید مازای دس  ینمد مازای ددددفیاددر نامیهد د ردط محد تکز

دک اریدآزدسطاحدآرنرآک دتادعال (دراار.

راد جا دتث   آردرلنرمرردس ماکهدآجن یاع د دسی ماک ددد

،د رد یتدکزدا محصنعن دار در دد آر تث آن ان در داررد

 آردآکیهدمنغ  فیاد ردددداافردتث   آردمعنادتاآ د ن دمرردکاتا 

ریا .ددد یتدکزدا محیدنک دصنعن دایر دری دددکنن شدتث   آردم

ننیاکندریی   ر دآلیییایدتالییح حدخطییایدمیی تتادرییاداییرردد

،دمؤکردچنی هدآمی یددد تکزدا محآ  گيآریدصنعن دار در د

د(6آستدیجر شد
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 اجتماعي ةانساني و سرمای ةدر قبال شوک وارده بر سرمای ستیز طيمحواریانس ضریب اثرگذاري صنعتي شدن بر  ة. تجزی1جدول

دن ان آد س ماک

د(HCی

دآجن اع د س ماک

د(SCی

دض کبدآ  گيآری

د(SVصنعن دار ی

د دض کبدآ  گيآرین رد  پخطاید

 (.S.Eصنعن دار دی
د  ر 

د8د8810/0د0000/800د0000/0د0000/0

د7د8437/0د1840/31د3156/0د7108/0

د8د8183/0د0056/31د8643/7د6714/0

د5د8137/0د6187/11د7063/88د8831/8

د4د7806/0د5166/15د4048/75د0840/8

د6د7841/0د5384/68د6377/84د1857/0

د1د7688/0د4001/46د1853/57د6657/0

د1د7158/0د4113/47د1410/56د4680/0

د3د8056/0د7151/40د7854/53د4006/0

د80د8773/0د6188/51د1483/40د5651/0

 (نگارندگان)منبع: 

د

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

 دض آکبدر   ر دار دآنح آددمع اردض آکب t مار د

دD(SV (-1))د7387/0د8701/0د5714/7*

دD(SV (-2))د0707/0د8784/0د8668/0

دD(S (-1))د3104/0د5884/7د7741/8

دD(S (-2))د8701/0د4158/7د6001/8

دD(H (-1))د-0061/0د0776/0د-8083/0

دD(H (-2))د0710/0د0777/0د7676/8

 Cد-7704/0د0113/0د-1807/7*

 TREND(46)@د0086/0د0083/0د1654/0

 D(W)د8303/0د0438/0د7805/8*

 EMCد-5761/0د0111/0د-1670/5*

 2Rد5615/0دد

د180/0(8817/0ی
SFد171/80(0000/0ید

Fد
د683/0(7187/0ی

HFد068/0(8708/0ید
FFد

  رصر8 ردسطحدد آردامعن*د

دف ننر(دفاد مار ید آردامعنمنت :دنیارنرگا یدآعرآ د آخلدپ آننزدسطحد

د



 ... ستیز طیمحبررسی تأثیر صنعتی شدن بر کیفیت 

 ، حمید عزیز محمدلوابوالقاسم مهدوی


ااک دآزد  دآستدکیهد ردآلییایدددد2Rید مار دفادت ک 

 رصیردآزدتغ  ی آردمنغ ی ددددد56تالح حدخطایدر   ر دار د

تاسیاددد یتدکزدا محیدارردآ  گيآریدصینعن دایر دری دددد

 ردF منغ  فایدملحاظد ردمرشدقارلدتاضی حدآسیت.د میار دددد

ریا  د دایاک دآزدددد آردامعنید رصیردآزدنظی د میاریددددد8سطحد

یدکل دض آکبدرگ س ا دآسیت.دمقیرآردمحاسیتات دددد آردامعن

نتیا  د دایاک دآزدعیر در ددددد آردامعنآزدنظ د ماریددSF مار د

ا  دصک دمتن در دعر د جا دخا ف ت ینی د ردآجیزآیددد

ر دمیییرشد چیییاردم یییکلددآکیییهدآخیییالشدمیییرشدآسیییت.دآز

خا ف ت نی د ردآجزآیدآخیالشدن  یت.دف چنی هدمقیرآرددددد

نتا  د در دآکهدد آردامعنن زدآزدنظ د ماریددHF مار محاستات د

آساسدا  دصک دمتن در دف  ا درا  د آرکانسدآجزآیدر د

.درنار آکهدمرشدتخ  هدز  دار درادم کلد آرکیانسدداا د ن 

د آردامعنناف  ان دن زدماآجهدن  ت.دعال  در دآکهدرادتاجهدرهد

،دا  دصک دمتن دری دمناسیبدریا  دایکلدددددFFنتا  د مار 

ر دتال کحدمیرشدن یزدمناسیبدددددآکهد.دآزاا د ن تتع دمرشدر د

 دمنک دج لهدتالح حدخطادایاک دآزددد آردامعنآست.دض کبد

آزدعر دتعیا شدکی د  ر د ردددد57/0  دآستدکهد ردف د  ر د

 رد  ر درعردد تکزدا محارردآ  گيآریدصنعن دار در د

.د ردآلییایدتالیح حدخطیایدری   ر دایر دددددداا دم تعرکلد

آزدمنغ  فیایدم ریا دریهد قکی دآ شد د   دددددد کدچ فض کبد

د آردامعنید میاریدددآزنظی دس ماک دآجن اع د دسی ماک دآن یان ددد

رلنرمیرردددری خالددن  تد دآکهدآم دااک دآزد  دآستدکهد

ر هدآکهد  دمنغ  د دارردآ  گيآریدد آردامعنکهدآرتتا دمنک د

دمیررددکاتیا د جیا د آر ،د رددد تکزدا محصنعن دار در د

آسیتدددجهیتددآز  .دآکهدآم داا د ن چن هدآرتتاط دم افر د

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

فادد دنها کنهدار د  داانرد ما فنی د دآجن اع دمح ادد

دآست.ددددر دزما فادآم یدد دف چن هد اکاردار دتث   د  

د

گيريبنديونتيجه.جمع5

 دآطالعیاردمی تتادریادددددفیادد آ   ردآکهدتحق  درادآسینکا  دآزدد

مح طی دآکی آ د ردریاز دزمیان ددددددمنغ  فایدصنعن د دزک یتد

د تکزدا محنق دصنعن دار د ردتخ کبدد8835تادد8856

مار دمطالعهد د زما دق آردگ انهد در نردتغ   آردآ  گيآرید

رادآسنکا  دآزدرف اایتدکیال هدددد تکزدا محصنعن دار در د

لن د دمرشداضاداالتدط د  ر دمار دنظی دری   ر دایر ددددا 

آسییت.د ردگییا دنهییاک درییادآسیینکا  دآزدر شدف ی آکیی ددددد

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

 زمیا  د ددد تکزدا محر دارردآ  گيآریدصنعن دار در د

دتحل لدار.

ااک دآزد  دآستدکهد ردرلنرمرر،دآرتتا دمنک ددفاداانهک

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

فی دآنیرآز دسیطحدددددی ک دعتارردرهر ق آردآست.دد تکزدا مح

س ماک دآجن اع درانت دراار،دآزداررد  یاردمنکی دصینعن دددد

ایا .آکهدنن  یهدتیادآنیرآز ددددددکاسنهدم د تکزدا محار در د

 دسی ماکهددنیدک ا دنقی د درادمتان دنظ یدم تتادریاددتاجهدقارل

 د دکنن شدتتعیارددط محد تکزآجن اع د ردمرک کتدم ائلد

یدصینعن ،ددفیاددت یداعال دمن تیبدری دتاسیع ددددطید محد تکز

 ردصیارردمناسیبدریا  دددددیی دک دعتیاررددریهد.درآسناستدفم

یدفیاددنیهد زم ضع تدس ماک دآجن اع د ردک ار،دای آکاد دد

میرک کتدتتعیارددددرآفت  فیایدیدسیازددا   یدپمار دن ازدری آیدد

درق ی دکی   دددنعن دایر دآزدقت یلدرآفتی  ددد دصط محد تکز

یدصینعن ،درآفتی  دکننی شددددفیاددت اعالیدناا دآزدفاد  لا گ

 لا گ د ردآننهایدخا،درآفت  درازکاایتد درآفتی  دانیا ریدددد

ت درآدت ه لدکنر.درانت درا  دسطحدس ماک دآجن اع د رددپاک

چییا دتقاکییتدتعامییلد دددسییاز کارفاک ک ییاردآزدط کیی د

ا فایدآج آکی دآزدقت یلدسیازما ددددف کاریدر هدسازما د دنه

،د زآرردصنعت،دمعر د دت یارر،دد تکزدا محاکاظتدآزد

گیيآریددد د...،دآک ا داتک دس استدفادیاه  آر زآرردن   ،د

فیایدصینعن دریهدت یه لدددددد دجلبدآعن ا د دم ارکتدرنییا د

 دطید محد یتدکزا آکنردآج آک درآفت  فیایدکننی شدتتعیاردددد

مح طی دددآرعا دزک تآن امرد دررکهدت ت بددصنعن دار دم 

یدآکهدتحق  دفاداانهرخ ر.دکدا آکنردصنعن دار درآدرهتا دم 

س ماک دآجن اع د ردکنن شدتتعاردد آردامعن ردآرتتا درادنق د

 دصینعن دایر دریادنن  ی دمطالعیاردت  ری دددددددط محد تکز
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سیازگاردددآنیردداانهمعر  یدکهد ردآکهدزم نهد ردک اردآن ا دک

آنیردکیهدددد آ  م دن زدن یا ددنال آله د دآسالدمثاشدآست.در آید

د یتدکزدا آجن اع د آرآیدآ  دمثتتد دمعنا آردر دمحد س ماک

آجن اع د دسیالمتددد فایدس ماکدآستد در هدمؤلکهد ردآک آ 

ف چنی هددد.م ینق مد دقیاید جیا د آر دددد رآرطد تکزدا مح

(دن زدریادن یا د آ  درآرطی دمثتیتد ددددد8835ا  رید دپ چدی

 دد ییتکزدا محییکییظدریی هدسیی ماکهدآجن ییاع د داد آردامعنیی

آجن اع دد کاف دس ماکدکهدآنردگ انه،دنن  هدخرمارداه ی

خیرماردمنناسیبد دریاددددد  دساءدمیرک کتدایه ید ردآرآئیددد

ک ک تدرانیداه یدراعادکیاف دایسدصی انتد دتعهیرددددد

ر ددآکیهدد.دآزایا دد میدد یتدکزدا محید ر ن دن تتدرهداکیظدد

ایا دکیهدر نیردا ساک ی د د ردایاشدکیاف ددددددددآسننتا دم 

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

سی ماک دآن یان دن یزدتیث   ددددددت رکردک   دآست.د تکزدا مح

 آر ؛دد یتدکزدا محمنک در دارردتث   آردصنعن دار در د

ن  ت.دآکهدآم دایاک دآزددد آردامعنآمادآکهدتث   دآزدنظ د مارید

آستدکهددس ماک دآن ان دیسطحد آن د د گاف دجامعیه(ددد  

 د گیافدیدتحاشدن اانهدآستدکهدضی هد  د آنی د دددآدگانهدره

 درهتیا دکاریرد دددطید محد یتدکزآا آ دجامعهد ردقتاشدم یائلدد

یدجامعییهد ردقتییاشدم ییائلددفییاد غرغییه ددفییادت ا اسیی

،درهتا دسی ماک دآن یان دددر دهکآزآ دتقاکتداا .دط محد تکز

 دم   ،دکک دآزدعاآمل دآستدکهدط محد تکز دآرتقاد آن د

د یتدکزدا محارمنک دصنعن دار در دتاآنردرهدتخک فد  دم 

ر ان امر.دآازآک د اناک دآای آ دجامعیهدصینعن د ردسیطاحددددد

یدتیادسیطاحددد  یدگدم تالی دمخنلفدکاریدیآعیمدآزدسیطاحددد

د یتدکزدا محفایداکاظتدآزددآج آک (درادرآفت  فاد داعال ت

فیایدددفیاد در شدد د اناک دن   یدکاردرخ دصنعتدرادا ا 

فییاید  سیینرآرددنییا ریآسیینکا  دره نییهدآزدمنییار دطت عیی د دا

فایدکاف د  اردمخ ددصنعن دار دری دددزم نهد تکزدا مح

یدآکیهددفیادداانیهدر آسیاسدکدد.  ر د میدرآدای آفمددد تکزدا مح

تتعارددت دمناستتمرک کتددمنظاردرهتحق  ،دپ  نها فایدزک د

د دصنعن دار دقارلدآرآئهدآست:ط محد تکز

 دفیایددسازما  دتقاکتدنق ددگ  یداکلت ه لدا آکنرد

 ردرآسینایدآایزآک دددد یتدکزدا مح ردااز ددنها دم   

دم زآ دم ارکتدآا آ د درخ دخالاص ؛

 ک  درهدرهتا دآعن ا در هدرخ دخالاصی د درخی ددد

منظاردتقاکیتدم یارکتدآکیهد  درخی د ردددددد  لن دره

د دناا دآزدصنعن دار ؛ط محد تکزمرک کتدم ائلد

 د دآازآک دسیطحد آنی د د گیاف دآای آ دددددرساندآطالع 

یدمخنلییفدن ییتتدرییهدم ییائلد دفییادهکیینجامعییهد رد

 مح ط دمن تبدر دصنعن دار ؛دمالاظاردزک ت

 د درآفت  فیایدصی انتدددط محد تکزتاجهدرهدم ائلد 

 ردته هد دتنظی مدر نامی د مازای د رددددد تکزدا محآزد

دس  نمد مازا دک ار.

د
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