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 چکیده:
اخیر سرمایه اجتماعی و درسال های از سرمایه شد. چندیاقتصادی منجر به معرفی انواع تالش برای تبیین منابع رشد 

در با هدف تحلیل نقش انواع سرمایه  پژوهشاین سرمایه زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا 
یران اد ااقتص 3131-29زمانی های دورهو دادهالگوی رشد نئوکالسیک  اقتصاد ایران صورت گرفت. برای این منظور از

د. انواع سرمایه افزون بر سرمایه فیزیکی شامل سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه زیست محیطی در شاستفاده 
متغیرهای  . شدلحاظ اکسیدکربن از انتشار دی ناشیصورت هزینه های ه محیطی بنظر گرفته شد. سرمایه زیست

ت بودند از دسترسی به اینترنت و همچنین دسترسی به تلفن. برای سرمایه انسانی از سه بیانگر سرمایه اجتماعی عبار
 فناوریفرض شد  همچنین د.شدانشجویان استفاده  شمار نیزمتغیر شامل نرخ باسوادی، نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی و 

عامل در رشد  مهمسرمایه فیزیکی  داد یافته ها نشان فیزیکی نیز ظاهر می شود.نیروی کار در قالب سرمایه  افزون بر
نقش بسیار کمی برای متغیرهای سرمایه انسانی و سرمایه  به دست آمد. اما 1/0-4/0اقتصاد ایران است و بازده آن 

که در حدود  شدبرآوردمثبت  وپذیرش  شایاننقش سرمایه اجتماعی بطور نسبی  همچنینمحیطی به دست آمد. زیست
 .باشدرمایه فیزیکی مییک سوم تا یک چهارم س

 

 JEL: O13, O47, R1بندی طبقه 
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 مقدمه
تولید در الگوهاای رشاد نئوکالسای      عامل هایعنوان ه تاکنون تنها نیروی کار و سرمایه فیزیكی ب

اوت در سطح تولید و درآمد میاان کشاورها فراتار از    اخیر ایجاد تف سالهای مورد توجه بوده است. اما

تفاوت در سرمایه فیزیكی، موجب شده است تا ابعاد بیشتری از متغیر سارمایه ماورد کنكاار قارار     

د. البتاه در  شگیرد. این کنكار ها منجر به ورود متغیرهای سرمایه انسانی و اجتماعی به مدل رشد 

( 1899( و لوکاس )1891مانند رومر ) بررسی هایینی در سرمایه انسا ،سطح کالن و به لحاظ نظری

و  جامعه هاا  دنبال تالر در تبیین تفاوت میان افراد، ه مطرح شده بود. سرمایه اجتماعی نیز اخیراً ب

همچناین باه   (. 0222الادین،  گاپتا و سراجکشورها بعنوان ی  متغیر کلیدی مطرح شده است )داس

ویژه تحلیل نقش سارمایه فیزیكای و امكاان    ه ده رشد اقتصادی و بایجادکنن عامل هایدنبال تبیین 

نیز مورد توجه قرار گرفته اسات  اخیر نقش محیط زیست سال های ،جایگزینی آن با سرمایه طبیعی

 ،دیگاری از سارمایه   ناو  عناوان  ه . به این معنی که محیط زیست با (0212پالما و همكاران، -)روزتا

   بخشی از رشد را بر عهده دارد.

اد را باه  تولیاد و باازدهی افار    توانهای اکتسابی افراد است و سرمایه انسانی به معنی ارتقای توانایی

نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصاادی در   (.1891دهد )رنانی و همكاران، افزایش می درونزاصورت 

ساانی موجاب   رود انباشات سارمایه ان  انتظار می پایه(. بر این 1899تبیین شد )لوکاس،  1892دهه 

طور نظری انتظار می رود افزایش سارمایه انساانی   ه ب (.0211رشد اقتصادی شود )انابی و همكاران، 

افازایش بهاره وری و ناوآوری هاای      باطور بالقوه ه سرمایه انسانی بموجب رشد اقتصادی شود. زیرا 

؛ 1882؛ رومر، 1899لوکاس، ؛ 1899رشد اقتصادی پایدار شود )اگین و هویت، تواند موجب می فنی

-. اما به نظر می رسد یافته های تجربی این صراحت نظاری را نشاان نمای   (0228اگین و همكاران، 

در عین حال که میان رشاد  ( 0222و قدری و وحید )( 0218جلیل و ادریس ) عنوان مثاله ب دهند.

تفاا  نظار کامال در    ا براین باورند،ما . ااقتصادی و آموزر در پاکستان رابطه مثبتی مشاهده نمودند

انباشت سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی وجود ندارد که ایان تعاارد در اثرگاذاری     گذاریاثر زمینه

)جلیال و   سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ناشی از رابطه پیچیده میان رشد اقتصادی و آموزر است

در حاال توساعه   ( بارای گروهای از کشاورهای    1882معادلی )  پژوهش یافته های. (0218ادریس، 

هر چند در مطالعات تجربای از شااخ     منفی سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بود. گذاریاثر گویای
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اند، در ( نیز فهرست نموده1881های متعددی استفاده شده است اما آنگونه که صمدی و همكاران )

 مطارح  انساانی  عنوان معیاری از سرمایهه تجربی شاخ  های مرتبط با آموزر ب بررسی هایاغلب 

 شده است. 

سرمایه انسانی به معنی مهارت نیروی کاار  رغم طرح شاخ  های مختلف برای سرمایه انسانی، اما ب

سرمایه اجتمااعی و زیسات محیطای مشااهده مای       زمینهکمتر مورد بحث است و چالش عمده در 

صاورت گرفتاه   زیست تمرکاز بیشاتری   شود. از این رو در این بخش روی سرمایه اجتماعی و محیط

هاا را  هاا و ساازمان   میاان انساان   ارتباط است. سرمایه اجتماعی شبكه ای از روابط جمعی است که

عی را مجموعاه ای از  (. به صورت کلی، سارمایه اجتماا  1891بخشد )منظور و یادی پور، انسجام می

هاای  شابكه رواباط اجتمااعی و    پایهکه بر دهدرسمی نهادها و سازمان ها تشكیل میهنجارهای غیر

های نانوشته دسات  اجتماعی به ی  نو  دانش مشترک، اعتماد متقابل، هنجارهای اجتماعی و قانون

( سرمایه اجتماعی را به عنوان توانایی افاراد بارای   1818(. فوکویاما )0228اند ) ایشی و سوادا، یافته

زیاادی از   شامار کناد.  ها تعریف مای ها و سازمانعمومی در گروه هدف هایکار با یكدیگر در جهت 

های شاهروندی و بعیای دیگار ایان     محققان سرمایه اجتماعی را به عنوان اعتماد و هنجارهای گروه

دلسوزی، نوعدوستی، تعاون و بردباری تعریف مای کنناد    مانندمفهوم را به عنوان ارزشهای فرهنگی 

دارای ویژگای  داناد کاه   ( نیز سرمایه اجتماعی را سازمان اجتماعی مای 1888پوتمن ) (.0221)چو، 

سارمایه اجتمااعی بایش از آنكاه      زمیناه در . رابطه هاستای از نند اعتماد، هنجارها و شبكههایی ما

گیری آن مورد نقش آن در رشد اقتصادی مورد چالش و توجه باشد، انتزاعی بودن و معیارهای اندازه

عناوان  ه جارهاای مادنی را با   ( اعتمااد و هن 1881عناوان مثاال نااک و کیفار )    ه توجه بوده است. ب

( افزون بر متغیار  0228د. در حالی که ایشی و سوادا )کردنمعیارهایی برای سرمایه اجتماعی معرفی 

پساتی و   ه هاای اعتماد از متغیرهای بیانگر ارتباطاات مانناد سارانه انتشاار روزناماه، سارانه مرساول       

 هاای بیاانگر سارمایه اجتمااعی،    رغم تناو  در شااخ   به  .کردند شبكه های رادیویی استفادهشمار

ناک و کیفر عنوان مثال ه دیده می شود. ب چندی بررسی های مثبت سرمایه اجتماعی در  گذاریاثر

بگلسادی  و اسامولدرس   . همچناین  کردناد  میان هنجارها و رشد اقتصادی رابطاه مثبات ارزیاابی   

ایشای و   بررسای هاای  . کردند سرمایه اجتماعی را بر تولید مثبت ارزیابی گذاریاثر( در اروپا 0222)

نقش مثبت سرمایه اجتمااعی در   گویایی ( برای گروهی متنو  از کشورهای جهان نیز 0228سوادا )
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( تأثیر کاهش سرمایه اجتماعی )اعتمااد( را  1891رشد اقتصادی بود. در ایران نیز رحمانی و امیری )

دیگاری   بررسای همساان  . در کردناد  یدار ارزیاببر رشد اقتصادی در استان های ایران منفی و معنی

هاای بالمحال و   های مختوماه چا   تعداد پرونده شمار( با استفاده از دو 1891صفدری و همكاران )

افازایش سارمایه   گاذاری  اختالس و ارتشای سرانه به عناوان شااخ  هاای سارمایه اجتمااعی اثار       

های بالمحل رابطه میان چ ( نیز 1888ی )رسو. ت ارزیابی کردنداجتماعی را بر رشد اقتصادی مثب

   .کردو رشد اقتصادی را منفی ارزیابی 

اخیر مورد توجه بیشتر قرار گرفته اسات محایط    سال های تعیین کننده رشد که عامل هایاز دیگر 

تبیین شاده اسات )زوولكااس و همكااران،      1812دهه  اغاززیست درالبته نقش محیطزیست است. 

صورت انتشار آلاودگی  ه حمیلی به محیط زیست در جریان تولید ب(. در این بیان هزینه های ت0221

شود. به این معنی که تالر برای کااهش آلاودگی باا کااهش     می مطرحعنوان ی  عامل تولیدی ه ب

عناوان  ه ( در تبیین نقش محیط زیست آن را ب0228(. اوزاوا )1818تولید همراه خواهد بود )بروک، 

اکسیدکربن موجب کاهش سارمایه اجتمااعی   داند که انتشار دی اجتماعی میفیای استقرار سرمایه 

نظریاه زیسات محیطای    باه  بطور عمده زیست تحلیل رابطه میان رشد اقتصادی و محیطمی شود.  

این نظریه میان انتشار آلودگی و درآمد سرانه رابطه ای باه شاكل    پایه بر خالصه می شود. کوزنتس 

U    ( و گروهای از  0212ایان رابطاه در کاناادا )های و ریچاارد،     معكوس وجود دارد. نموناه هاایی از

( مشاهده می شود. البتاه در ایاران نصاراللهی و غفااری     0211)اروبو و اوموتور،  ییکشورهای آفریقا

( رابطه میان شاخ  توسعه انساانی و انتشاار دی اکساید کاربن را بارای کشاورهای       1899گول  )

 محققاان د. از جملاه  کردنارزیابی  N  رابطه به شكل آسیای غربی و کشورهای عیو پیمان کیوتو ی

نشان دادناد در کوتااه مادت و    درنتایج بررسی های خود  ( 1899دیگر در ایران واثقی و اسماعیلی )

ایان نظریاه در واقای کیفیات محایط       پایاه بر بلندمدت فرضیه زیست محیطی کوزنتس صاد  است.

 عنوان عامل رشاد اقتصاادی.  ه ار می گیرد و نه بزیست تابعی از مرحله رشد اقتصادی مورد توجه قر

. بعناوان  کردناد اخیراً مطالعاتی نیز در بررسی الگوی زیست محیطی کوزنتس ارزیابی انتقادی ارایاه  

فرضیه زیسات   کهرا ستا بودن مطالعاتی یا( 1898)مثال در میان مطالعات داخلی پژویان و تبریزیان 

رد توجه قرار داده و لذا الگوی پویا ارایه نموده اند که عرضه محیطی کوزنتس را آزمون نموده اند، مو

بار اسااس   . البتاه و تقاضای انرژی را بعنوان مهمترین منبی انتشار آلودگی مورد توجه قرار می دهد. 
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 اماا عنوان ی  عامل مهام انتشاار آلاودگی عناوان شاده اسات       ه نیز درآمد ب بررسی  یافته های این

یانا  و   یابی انتقادی دیگریزدر ار .دهدبخشی از آلودگی را کاهش  واندمی تپیشرفت های فنی نیز 

اکسایدکربن  رابطه میان رشد اقتصادی و انتشاار دی  ساختنمحدود  کردند ( عنوان0211همكاران )

بارای تماامی کشاورها ماورد     معكوس شكل  Uیب زیست محیطی به رابطه رعنوان معیاری از تخه ب

گیارد اشاكال دیگاری از رابطاه میاان      کشور مختلف را در بر می 11 . در این مطالعه کهتردید است

شكل معكوس نیز باه    Uشكل معكوس و Nشكل،  Mاکسیدکربن و رشد اقتصادی مانند انتشار دی

از معادود مطالعاات کاه     اشاكال باود.   دیگار شكل بایش از   Mدست آمد. افزون بر این دامنه رابطه 

زوولكاااس و همكاااران  انااد.مااورد توجااه قاارار داده محاایط زیساات را بعنااوان یاا  عاماال تولیاادی 

اکسیدکربن در نظر گرفتند. نتاایج  زیست را بر حسب انتشار دیمساعدت محیط انان.هستند(0221)

زیسات همانناد سارمایه    محایط  OECDکشاور عیاو    08نشان داد در میان  بررسی های اناناین 

 باشد.  اقتصادی می دار به رشدفیزیكی و سرمایه انسانی دارای مساعدت معنی

تعیین کننده شناسایی شده و  عامل هایبرای دستیابی به نرخ رشد هدف الزم است سهم هر ی  از 

 دارایویژه در مورد اقتصاد ایران ه شان پرداخته شود. این نكته ببه هر ی  از آنها متناسب با نقش

نقش انوا  سرمایه شامل ارزیابی  بررسیهدف این . دارد است، بسیار اهمیت ینرخ رشد پایین

است. برای این منظور از الگوی رشد نئوکالسی   یمحیطسرمایه فیزیكی، انسانی، اجتماعی و زیست

است. نخست اینكه متمایز مرور شده دارای دو مساعدت  بررسی هایاستفاده شد. اما در مقایسه با 

ده قرار داده و نقش آن را در رشد مورد استفازیست را بعنوان ی  نهاده تولیدی در تابی تولید محیط

ن انوا  سرمایه در الگوی رشد در شرایطی است کرد وارد. مساعدت دیگر کند اقتصادی تبیین می

صورت نیروی کار ماهر در قالب سرمایه فیزیكی نیز ه افزون بر تبلور در قالب نیروی کار ب فناوریکه 

  شود.ی لحاظ م

 مبانی نظری و روش تحقیق
. در مادل هاای رشاد    مای ایاد   به شامار  مهم در مدل های رشد اقتصادی عامل های ازسرمایه یكی 

بار   افازون اماا باه مارور زماان      هدشاقتصادی اولیه، سرمایه فیزیكی به عنوان تنها عامل مهم مطرح 

باه  و بدین صورت  مطرح شدتولید مانند نیروی کار نیز  عامل های تولید، کیفیت  عامل هایکمیت 

د کاه توجاه   شفردی توجه شد. در ادامه مشخ  ی عنوان متغیر بیانگر ویژگی ها ه ب سرمایه انسانی
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برای تبیین رشد اقتصادی در کشورها باه ارتباطاات و   لذا  نبوده، فردی به تنهایی کافیویژگیهای به 

ماورد  سارمایه اجتمااعی   عناوان   باا ، این عامل مهام  شد پرداختهنیز جامعه میان افراد  تعامل های 

اخیر نیز به دنبال تبیین تفااوت رشاد اقتصاادی کشاورها و همچناین       سال های.قرار گرفت استفاده

عنوان عامل مهم دیگار  ه زیست بمحیط ،سرمایه طبیعی و فیزیكی زمینه جداسازیکنكار بیشتر در

. به این ترتیب نقاش سارمایه فیزیكای    (0212پالما و همكاران، -روزتا) است هدر مدل رشد وارد شد

 زیست تعمیم یافت.مهم دیگر شامل سرمایه انسانی، اجتماعی و محیطبه عوامل 

منظور تحلیل نقش انوا  سرمایه و همچنین محیط زیسات از مادل تعمایم یافتاه     ه در این تحقیق ب

دانست. الگوی اول شامل تعمایم   جداگانهسولو استفاده شد. این تعمیم را می توان شامل سه الگوی 

در الگوی دوم باه پیاروی از را او    و اجتماعی در مدل اولیه سولو می باشد. سرمایه به سرمایه انسانی 

که در مدل سولو همراه نیروی کار در نظر گرفته شد خود تابعی از سرمایه فیزیكای   فناوری( 0212)

افزون بار اناوا  سارمایه یااد      سومدر قالب الگوی  بررسی در بخش دیگری از در نظر گرفته شد. نیز 

زیسات در کال اقتصااد    عنوان نو  دیگری از سرمایه وارد مدل شد. محیطه ت نیز بزیسشده، محیط

شاود )زوولكااس و همكااران،    مای ایران بر حسب میزان انتشار آلودگی دی اکسایدکربن وارد مادل   

عنوان ی  نهاده در تولید مورد استفاده قرار گرفت. حال هر یا   ه (. به عبارت دیگر آلودگی ب0221

 د شده به تفكی  ارایه شده است.از سه الگوی یا

 الگوی اول: تعمیم سرمايه به سرمايه اجتماعی و انسانی
از ساه  این الگو (  است. MRW( )1880مانكیو، رومر و ویل ) مدل تعمیم یافته یاین الگو در واقی 

tkk)(ترتیاب باا   ه نو  سرمایه فیزیكی، انسانی و اجتماعی تشكیل شده است که در اینجا ب
 ،)(tkh

 

tks)(و 
 tA)(تعمیم یافته نیروی کاار   فناوریو سطح  tL)(دهیم. در ادامه، نیروی کار نشان می 

بت باه  انعطاف پذیر با فرد بازدهی ثابت نس CESبه آن اضافه می شوند. هنگامی که از تابی تولید 

داگالس با متغیرهای سرمایه فیزیكی، انساانی و سارمایه   -مقیاس استفاده می کنیم، تابی تولید کاب

داگالس بصورت -بنابراین تابی تولید کاب 1آیدبه دست می و   ،های فراسنجه اجتماعی و با 

 .( است1رابطه )

                                                 
 ضرایب یاد شده مقادیر کشش تولید نسبت به هر ی  از انوا  سرمایه است.1
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(1)   1))()(()()()()( tLtAtKtKtKtY shk 

فرد می شود که  1,0,,   و 1,0      و نرخ استهالک برای اناوا  سارمایه باا

i  و نرخ پس انداز برای انوا  سرمایه باis  نشان داده می شود وshki ,, ( ایشی و ساوادا،  است

 رشد می کنند. بنابراین داریم: gو  nبه صورت درونزا با نرخ های  Lو  Aشود که (. فرد می0228

(0) nteLtL )0()(  
 gteAtA )0()(  

)()(رو نیروی کار موثر    از این tLtA   با نرخn+g ال (. ح1880اران، رشد می یابد )مانیكو و همك

 استخراج کرد.   صورت زیره ب ثرؤی پایه ای سولو را برای هر واحد نیروی کار ممی توان معادله

(8)   1))()(()()()()( tLtAtKtKtKtY shk 

 صورت زیر خواهد بود:ه بر حسب سرانه نیروی کار موثر ب باال معادله
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 می کنیم:را حذف  tن عبارت فو  عبارت کردمنظور ساده تر ه ب

(1) )/()()()( ALAL
AL

K

AL

K

AL

K

AL

Y
y shk 
 

 صورت زیر خواهد بود:ه بر حسب سرمایه سرانه ب باال معادله
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shk kkky  
 :بصورت زیر به دست می آیدانوا  سرمایه  مقدار تعادلیدر مسیر رشد متوازن  سوی دیگراز 
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بناابراین درآماد سارانه ماوثر در     جایگذاری می کنایم.  ( 1)لی سرمایه را در معادله دحال مقادیر تعا

 تعادل بلند مدت به صورت زیر نشان داده می شود.

(12) 
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. (0228و ساوادا،   ایشای ) فرد می شود که نرخ استهالک برای همه اناوا  سارمایه یكساان اسات    

i ،بناااابراین باااه ازای هااار   i
اسااات و فااارد مااای کنااایم   

tgAtA  )0(ln)(ln  و

 )0(ln A  0,(است که( 2

 N از رابطاه   باه دسات اماده   . حال لگاریتم درآمد سرانه

  ( خواهد بود:11صورت رابطه )ه ( ب12)
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است. این معادله بیان می کند کاه   MRW( حالت گسترر یافته ی معادله رگرسیونی 11معادله )

در تعادل بلند مدت باشد، لگاریتم درآمد سرانه می تواند به صورت تابی خطی  tاگر کشوری در سال 

اساتهالک   باه اضاافه  د نیاروی کاار موثر  از نرخ های پاس اناداز بارای هار ناو  سارمایه، نارخ رشا        

)(  gn ی  عرد از مبدا ،)( gta   (.0228)ایشی و سوادا،  ارایه شودو جزء ثابت تصادفی 

 تابع سرمايه فیزيكیفناوری الگوی دوم: 
ی از سرمایه فیزیكی خود تابع ،در قالب نیروی کار بروز می کند فناوری افزون بر اینكهدر این تعمیم 

 (:0212( به شكل زیر خواهد بود )را و، 0شود. به عبارتی رابطه )در نظر گرفته می
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هاا  دهحیور ندارد و نهادی اکسیدکربن که در آن نهاده زیست محیطی انتشار  (1)حال برای معادله 

 شامل انوا  سرمایه و نیروی کار می باشد می توان تابی تولید را بصورت زیر نوشت:

(18)   1))(()()()()( tLKBtKtKtKtY kttshk 
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( خواهاد  12صورت رابطه )ه ب باالمعادله  پایهی پایه ای سولو برای هر واحد نیروی کار موثر برمعادله

 بود:
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(11) )1(~  
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ه بر نیروی کار ماوثر با   Kمنظور دست یافتن به متغیر سرمایه سرانه نیروی کار موثر عبارت ه حال ب

 صورت زیر تقسیم می کنیم:

(11)   )1()1()1(
./~  

 BLBLKkkky ktshk
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می باشد. بنابراین درآمد سرانه موثر در تعادل بلند مدت به صورت زیار   0ikدر تعادل بلند مدت 

 خواهد بود:
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gteBtBهمچنین با توجه به اینكه  )0()(  :خواهیم داشت 
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 ( را به صورت زیر نوشت:11تناظر با معادله شماره )نیز می توان معادله م باالمعادله  پایهبر 
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 : تعمیم سرمايه به سرمايه اجتماعی، انسانی و زيست محیطیسومالگوی 

عناوان ناو    ه ( ارایه شد، محیط زیسات نیاز با   1در این الگو افزون بر سه نو  سرمایه که در رابطه )

سرمایه زیست محیطی را می توان باه   پایه ( بر 1تعمیم مدل )ی از سرمایه وارد مدل می شود. دیگر

 صورت زیر نوشت:

(01)   1))()(()()()()( tLtABZtKtKtKtY shk 
نیز  Bگیری می شود و بر حسب نهاده فیزیكی اندازه zثر انتشار است که ؤنهاده م BZ باالدر رابطه 

 ،اسات گویاای ایان   ( 1با رابطاه )  باال گیرد. مقایسه رابطهبر میکاهنده انتشار را در  فناورانهتغییرات 

 ءافزون بر سرمایه و نیروی کار منبی دیگری نیز وجود دارد که رشد تولید را فرآهم می کند. این جاز 

که تغییر تكنولوژی کاهنده انتشاار   B ءو همچنین جز Zاست که خود شامل دو جمله  BZهمان 

عناوان  ه را با  Zتوان با نیروی کار متفاوت است. در واقی می همراه فناوری ءبا جز ءد. این جزمی باش

عنوان ی  نهاده در تابی تولید وارد شده است. باه ایان   ه که ب کرد. زیست در تولید تلقینقش محیط

 زیسات را ناوعی از  زیست است. از این منظر مای تاوان محایط   معنی که بخشی از تولید سهم محیط

در شارایطی کاه نارخ بهیناه مالیاات       (.0221سرمایه طبیعی نیز تلقی نمود )زوولكاس و همكاران، 

وجود نداشته باشد نمی توان سهم انتشار را از طریق داده های مالیات به دست آورد. در این شارایط  

گرفات.   اکسیدکربن در نظررا معادل با سهم زیان ناشی از انتشار دی GDPمی توان سهم انتشار از 

باشد آنگاه سهم zpبنابراین در صورتی که هزینه نهایی زیان ناشی از انتشار دی اکسیدکربن برابر با 

 (:0221صورت زیر خواهد بود )زوولكاس و همكاران، ه ب tبرای سال  GDPانتشار از 

(00) 
t

tz
zt

GDP
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s 
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( را بصاورت  11حال می توان معادلاه ) ( 1و )( 1از معادله )با مشخ  شدن سهم انتشار و به پیروی 

 :1نوشت دوباره زیر
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 ( می باشد.08و ) (02(، )11به این ترتیب معادالت تخمینی مطالعه شامل معادالت شماره )

 ه هامتغیرها و داد

عناوان معیارهاایی از سارمایه    ه رسای باه اینترنات و و تلفان با     از دو متغیر نرخ دست بررسیدر این 

اجتماعی استفاده شد. همچنین برای متغیر سرمایه انسانی از سه متغیر شاامل نارخ باساوادی، نارخ     

صامدی و   نتایج بررسای د. این شاخ  ها در شدانشجویان استفاده  شمارثبت نام در دوره ابتدایی و

. داده های باشدمی 1818-98 هایسال شامل بررسیدوره  ت.( نیز معرفی شده اس1881همكاران )

شامل سرمایه فیزیكی، سرمایه انساانی و   نوا  سرمایه نرخ سرمایه گذاریمورد استفاده شامل مقادیر 

-می میزان انتشار دی اکسیدکربن و ، تولید سرانه نیروی کار، تولید ناخال  داخلیسرمایه اجتماعی

ورد شده توسط بان  جهانی آدکربن مقادیر زیان بریاکساشی از انتشار دیبرای محاسبه زیان ن باشد.

کاه از   استزمانی متغیرهای یاد شده  دورهداده های مورد استفاده شامل شد.  به کار گرفته( 0222)

  ایران به دست آمد. و مرکز آمار ایران بان  مرکزی پایگاه اطالعاتی

 نتايج و بحث
تولید شامل نیروی کار، سارمایه   عامل هایلگو است. در الگوی نخست ا سهشامل  بررسییافته های 

تولیاد ماورد    عامال هاای  در الگاوی دوم هماان   فیزیكی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتمااعی اسات.   

تاابعی از سارمایه    فنااوری استفاده در الگوی اول مورد استفاده قرار گرفته است باا ایان تفااوت کاه     

محایط زیسات    ،افزون بر انوا  یاد شده سرمایه سومدر الگوی ده است. در نظر گرفته شنیز فیزیكی 

الگوی دوم و سوم در واقای ناوعی از بساط    عنوان ی  نو  از سرمایه در نظر گرفته شده است. ه نیز ب

                                                 
 کشش تولید نسبت به نهاده محیط زیست است. در رابطه ارایه شده  1
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متغیار   بارای متغیر سرمایه انسانی از سه شااخ  و   طور که عنوان شد برای الگوی اول است. همان

شاخ  استفاده شده است. به این ترتیب هر الگو دارای شش تصریح متفاوت سرمایه اجتماعی از دو 

 است که تفاوت آنها در متغیر نماینده سرمایه انسانی و اجتماعی می باشد. 

به لحااظ ایساتایی باا اساتفاده از آزماون ریشاه واحاد         متغیرهای مورد استفادهرفتار آماری  در آغاز

متغیرهای ماورد اساتفاده دارای رفتااری ایساتا      همه ی ان دادنتایج آزمون ایستایی نش. شدارزیابی 

اسات   یاادآوری ( ارایه شده است. الزم باه  8( تا )1) جدول هایالگوهای ذکر شده در نتایج هستند. 

تابی تولید سرانه و همچنین مقاادیر کشاش    ضریب هاییاد شده شامل مقادیر  جدول هایکه نتایج 

 ارایااه شااده در قساامت باااالیی  ضااریب هااای مایه اساات.تولیااد نساابت بااه هاار یاا  از انااوا  ساار

هر ی  از انوا  سرمایه به تولید سرانه را نشان مای دهناد   انداز نرخ پسمیزان مساعدت  جدول های

(، سرمایه انساانی  در حالی که مقادیر کشش تولید نسبت به انوا  سرمایه شامل سرمایه فیزیكی )

(( سرمایه اجتماعی ،)( و همچنین سرمایه زیست محیطی ) در بخش پایینی جاد )ول ارایاه  ا

تولیاد نسابت باه     تحلیل الگوی رشد دستیابی به مقادیر کشش زشده است. با توجه به اینكه هدف ا

کشاش تمرکاز    ضاریب هاای  تحلیال نتاایج روی مقاادیر    لذا در  ،سرمایه است عامل هایهر ی  از 

با توجه به استفاده از وقفه مرتبه اول متغیر وابسته از رور تخمین گشاتاورهای  صورت گرفته است. 

( استفاده گردید. زیرا متغیر وابسته با وقفه درون زا بوده و موجب ایجاد تاورر  GMMتعمیم یافته )

 (.1881شود )بالتاجی، می

 الگوی اول

الگاوی اول دارای   ( ارایاه شاده اسات.   1از تصریح های الگاوی اول در جادول )   به دست آمدهتایج ن

در اسات.   به دست آماده تعمیم الگوی اول  پایهای می باشد زیرا الگوهای دوم و سوم بر اهمیت ویژه

 . به عبارت دیگر با افزایش سارمایه به دست آمده است 21/2-/09سرمایه فیزیكی  اول کششالگوی 

درصد افزایش خواهد داشت. افازون بار ایان     09/2حدود  دست کمدرصد تولید  1فیزیكی به میزان 

بارخالف   سرمایه فیزیكی در مقایسه با انوا  دیگر سرمایه مساعدت بیشتری به تولید نشان می دهد.

ن داده هر سه متغیر بیانگر سرمایه انسانی مساعدت منفی به تولید اقتصاد ایران نشاا سرمایه فیزیكی 

ابتادایی   دوره هاای کاه از نارخ ثبات ناام در      همگامیاند. مقدار مطلق ضریب متغیر سرمایه انسانی 

مقدار مطلاق  استفاده می شود در سطح باالتری قرار دارد اما کماکان مساعدت منفی نشان می دهد. 
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ای از نموناه اسات.   19/2ضریب کشش تولید نسبت به سرمایه انساانی در بااالترین ساطح کمتار از     

 1( برای گروهی از کشورهای در حال توسعه و منگای و همكااران  1882چنین رابطه توسط معدلی )

( نیز گزارر شده اسات. از دالیال احتماالی در ایان     1881( و همچنین طاهری و همكاران )0228)

ی کاه  . به ایان معنا  کردها با ساختار تولید اشاره آموزر هماهن  و سازگار نبودنتوان به می زمینه

همااهنگی و  کنناد و سااختار تولیاد    هایی که افراد کساب مای  ها و مهارتممكن است میان آموزر

از سوادآموزی این امر بیشتر صاد   ناشیمهارت  زمینهویژه در ه بالزم وجود نداشته باشد.  سازگاری

ر تولید خود رود این سطح از آموزر به مهارت کارکردی تبدیل شده و دخواهد بود. زیرا انتظار نمی

های تخصصای  تواند نق  در نظام اشتغال و عدم اشتغال افراد در زمینهدلیل دیگر می .را نشان دهد

 زمینه. به عنوان مثال در کردتوان به وجود برخی از شواهد نیز اشاره می زمینهمربوطه باشد. در این 

ل تجاارت جهاانی( نیاز    )پاروژه تحلیا   2GTAPمهارت نیروی کار ماتریس تحلیل تجارت موسوم به 

. (GTAP ،0221) داناد سهم نیروی کار غیرماهر نسبت به نیروی کار مااهر را در ساطح بااالیی مای    

در همین زمیناه   باشد..دیگر سهم پایین نیروی کار دارای آموزر عالی در اشتغال کشور می مصدا 

 بررسینچه در این آ انهمس سرمایه انسانی( ضمن اشاره به متغیرهای بیانگر 0218جلیل و ادریس )

در دست یافتن به نتایج  تفاده شده است، رابطه نچندان ساده میان آموزر و رشد اقتصادی راسنیز ا

در مورد متغیار سارمایه   بر رشد اقتصادی مؤثر می داند.   مایه انسانیسر گذاریاثر زمینه متفاوت در

اسات کاه از متغیار     به دست آماده  این متغیر در شرایطیبه انسانی باالترین حساسیت تولید نسبت 

 ،برخالف سرمایه انساانی  (.1و  1ابتدایی استفاده شده است )تصریح های  دوره هاینرخ ثبت نام در 

تصریح ها اثر مثبت نشان می دهاد و ضاریب باه دسات      همه یدر الگوی اول سرمایه اجتماعی در 

مایه اجتماعی را در مقایسه با سارمایه  قرار دارد. لذا می توان سر 22/2-11/2ن در دامنه آآمده برای 

به دست آمده برای متغیر دسترسی به تلفن  ضریب هایطور نسبی نیز ه . بکردتر تلقی  انسانی مهم

   باالتر از دسترسی به اینترنت به دست آمده است. 

اخاالل از وقفاه مرتباه اول     جمله هاای منظور کاهش سطح خودهمبستگی ه تصریح ها ب همه یدر 

برای خودهمبستگی مرتبه اول  Qآماره  ضریب هایوابسته نیز بهره گرفته شده است. مقادیر متغیر 

                                                 
1 Managi et al. 
2 Global Trade Analysis Project 

https://www.gtap.agecon.purdue.edu/
https://www.gtap.agecon.purdue.edu/
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 شاایان ها خودهمبساتگی در ساطح   تصریح همه یدر  که است گویای ایناخالل  جمله هایو دوم 

های الگاوی  تصریح دیگربرحسب ضریب خوبی برازر می توان تصریح ششم را از  پذیرر قرار دارد.

هاا تغییارات در تولیاد    تصریح دیگرای باالتر از دانست زیرا قادر است بطور قابل مالحظهاول متمایز 

ن . ویژگای مهام ایان تصاریح آ    کناد یین کار را با استفاده از متغیرهای مورد استفاده تبسرانه نیروی

طور نسبی برای سرمایه انسانی نقش بیشتری قایال اسات در   ه تصریح ب دیگراست که در مقایسه با 

 حالی که نقش سرمایه فیزیكی را کاهش می دهد.  

 الگوی دوم
تصریح های الگوی دوم دارای تفاوت اندکی با تصریح های گاروه اول یاا الگاوی اول اسات. باه ایان       

افزون بر این که در قالب نیروی کار متبلاور مای شاود در قالاب      فناوریمعنی که در این تصریح ها 

منجر به ایجاد متغیر جدیاد   در نهایتسرمایه فیزیكی نیز قابل تحقق است. این فرد در مورد مدل 

هاای  وم با تصاریح ح های الگوی دیاد شده تصری همانندینیروی کار در تصریح می شود. با توجه به 

 فنااوری تابعیات  "وم که در واقی همان الگوی اول تحت فرد دالگوی  الگوی اول مقایسه شده است.

دارای نتایج بسیار متفاوت است. به این ترتیاب کاه در ایان تصاریح باازده      است  "از سرمایه فیزیكی

( 0)جادول  می باشاد   11/2سرمایه فیزیكی بسیار پایین به دست آمده و در باالترین سطح کمتر از 

. این در حاالی اسات کاه    (1)جدول  می باشد 09/2در حدود   دست کم در حالی که در تصریح اول

نقش سرمایه انسانی در سطح پایین بوده و درخور توجه نمی باشد و حتی از الگوی اول کمتر و قابل 

اسات و افازون بار     به دست آماده  21/2است. نقش سرمایه اجتماعی در سطح کمتر از  چشم پوشی

یافته است. به این ترتیاب مشااهده مای     کاهشقش سرمایه اجتماعی این در مقایسه با الگوی اول ن

در اقتصاد ایاران منجار باه کااهش نقاش اناوا         "از سرمایه فیزیكی فناوریتابعیت "شود که فرد 

طور ماوازی نقاش بیشاتری بارای     ه سرمایه شامل سرمایه فیزیكی، انسانی و اجتماعی شده است و ب

( بارای اقتصاادهای   0228( و ایشی و ساوادا ) 0210ست. رومر )در نظر گرفته شده ا مؤثر نیروی کار

و لذا از این حیث در برخورد باا   کنندارزیابی میبسیار باالتر كی را یسرمایه فیزدر حال توسعه بازده 

وم منجر به افزایش ددر الگوی  باالوم باید جانب احتیاط رعایت شود. اعمال فرد دهای الگوی یافته

( 0( و )1های دو جادول ) تصریح ها شده است. به گونه ای که از مقایسه یافته توان توضیح دهندگی

 است.  شدنی قابل دریافت آسانیخوبی برازر به  ضریب هایافزایش 
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 ومسالگوی 
ارایه شده است که در واقی بسط تصریح های الگوی اول است. زیرا در  نیز گروهی دیگر از تصریح ها

محیطی اضافه شده است. به هماین دلیال در تحلیال    غیر سرمایه زیستلگوی اول تنها متمقایسه با ا

تفاده شاده اسات. یافتاه هاای     نتایج تصریح های این الگو از تصریح های متناظر الگوی اول نیاز اسا  

 ( ارایه شده است.8وم در جدول )الگوی س

یكای افازایش   متغیر سرمایه زیست محیطی دامنه نوسان متغیار سارمایه فیز    با ورود سومدر الگوی 

کشش تولید نسبت باه سارمایه فیزیكای یاا باازده سارمایه       در حالی که در تصریح سوم  ،یافته است

افازایش یافتاه اسات. اماا در      10/2می باشد در تصریح پنجم به حدود  18/2تنها در حدود فیزیكی 

الگاوی اول   همساان توان آن را تا حادودی  قرار دارد و لذا می 88/2-20/2تصریح ها در دامنه  دیگر

ه سرمایه فیزیكی باالتر از الگوی اول است در حالی که در دزبادر تصریح های پنجم و ششم  دانست.

پایین تر یا در سطح تصریح متناظر از الگوی اول قرار دارد. افزون بر ایان در تصاریح    هاتصریح دیگر

اسات کاه بااالتر از     22/2 و 10/2سرمایه فیزیكی به ترتیب برابر با حادود   بازدههای پنجم و ششم 

تصریح ها می باشد. بازده سرمایه فیزیكی درتصریح ششم از جهت ضریب خوبی بارازر بااالتر    دیگر

 همساان سرمایه انسانی در ایان الگاو نیاز     اهمیت است. دارایتصریح ها  دیگرنسبت به  این تصریح

اهمیت آماری نیسات   ارایدمساعدت منفی نشان می دهد در حالی که در برخی از موارد  اولالگوی 

به گونه ای که در مورد اغلب تصریح های پایین می باشد. نیز آن و افزون بر این مقدار مطلق ضریب 

نیز بایاد متغیرهاای    سوملذا در الگوی می باشد.  21/2مقدار مطلق ضریب این متغیر حتی کمتر از 

متغیرهای بیانگر سرمایه اجتماعی نیاز  . نقش کرداهمیت پایین عنوان  دارایبیانگر سرمایه انسانی را 

است و به جز در مورد تصاریح   طور نچندان محسوس تقویت شدهه بالگوی اول  به نسبتدر مجمو  

لاذا مای تاوان گفات در      .اسات  اندکی افزایش یافتاه تصریح ها مقدار مطلق ضریب آن  دیگراول در 

سارمایه   بارخالف رار گرفتاه اسات   که متغیر سرمایه زیست محیطی نیز مورد استفاده ق سومالگوی 

اندکی تقویت شده است. به هر حال انتظار مای رود افازایش سارمایه    انسانی نقش سرمایه اجتماعی 

درصد افزایش در تولید را در اقتصاد ایران به هماراه داشاته    1درصد کمتر از  12اجتماعی به میزان 

 باشد.
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اهمیات آمااری    بدونته در اغلب موارد نقش سرمایه زیست محیطی دارای جهت مثبت است که الب

نشان نمی دهد. باه هار حاال مای تاوان گفات مسااعدت         را است و ضریب آن مقدار چندان باالیی

در . اسات تصاور   قابال محیطای  جهت مثبت برای متغیر سرمایه زیسات اهمیت اما با  داراینچندان 

شاود  یروی کاار ظااهر مای   در قالب ن فناوریمجمو  می توان گفت در الگوی رشد نئوکالسیكی که 

ویاژه سارمایه   ه دو نو  دیگر سرمایه و با با نقش سرمایه زیست محیطی و سرمایه انسانی در مقایسه 

در میاان تصاریح هاای ارایاه شاده در       قارار دارد.  چشم پوشیفیزیكی در سطح بسیار پایین و قابل 

 پایاه کاه بار    کارد ر عنوان وم نیز می توان تصریح ششم را دارای توان توضیح دهندگی باالتسالگوی 

طور آشكار منابی رشد اقتصاد ایران شامل سرمایه فیزیكی و سرمایه اجتماعی خواهاد  ه این تصریح ب

 بود.
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 اولالگوی  – اقتصاد ايرانموثر بر تولید سرانه  عامل هایاز تصريح  به دست آمده( نتايج 2جدول )

 درصد. 1و  5، 11دار در سطح به ترتیب معنی و   ،    : يافته های  تحقیق منبع

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1تصریح   1یح تصر 2تصریح  8تصریح  0تصریح  1تصریح  متغیر

 ضریب 
انحراف 

 معیار
 ضریب

اانحراف 

 معیار
 ضریب

انحراف 

 معیار
 ضریب

انحراف 

 معیار
 ضریب

انحراف 

 معیار
 ضریب

انحراف 

 معیار

 812/1 002/2 818/1 191/2 101/2 010/2 821/2 182/2 091/1 188/2 208/0 288/2 عرد از مبدأ

 118/2 211/2 112/2 222/2 211/2 211/2 111/2 211/2 101/2 201/2 811/2 219/2 نرخ پس انداز سرمایه فیزیكی

 - - - - - - 118/2- 281/2 - - 211/2 -221/2 نرخ پس انداز سرمایه انسانی )نرخ با سوادی(

 شمارنرخ پس انداز سرمایه انسانی )تغییرات 

 دانشجویان(
- - 221/2- 220/2 - - 212/2- 200/2 - - - - 

 دوره هاینرخ پس انداز سرمایه انسانی )ثبت نام 

 ابتدایی(
- - - - - - - - 011/2- 292/2 001/2- 211/2 

 211/2 202/2 219/2 212/2 - - 112/2 221/2 - - - - نرخ پس انداز سرمایه اجتماعی )دسترسی به اینترنت(

 - - 121/2 281/2 119/2 212/2 - - - - 281/2 212/2 اعی )دسترسی به تلفن(نرخ پس انداز سرمایه اجتم

 810/2 122/2 891/2 212/2 912/2 218/2 101/2 228/2 121/2 222/2 291/2 229/2 وقفه مرتبه اول تولید سرانه

 811/2- 218/2 992/2- 211/2 208/2- 219/2 192/2- 210/2 110/2- 211/2 091/2- 218/2 گذاری سر به سرمتغیر سرمایه
 R2  - 118/2 - 198/2 - 218/2 - 822/2 - 911/2 - 

 - Q(1)  - (01/2)12/0 - (18/2)82/0 - (21/2)18/8 - (18/2)11/1 - (18/2)11/1 هاآماره
 Q(0)  - (11/2)11/0 - (19/2)21/8 - (12/2)19/2 - (21/2)19/1 - (22/2)91/1 - 

  221/2 211/2 228/2 210/2 801/2 209/2 280/2 200/2 211/2 282/2 018/2 212/2 

  228/2- 208/2 201/2- 221/2 292/2- 201/2 281/2- 211/2 111/2- 211/2 111/2- 212/2 پارامترها

  211/2 218/2 292/2 228/2 210/2 211/2 228/2 221/2 211/2 221/2 111/2 221/2 



 1/1921/شماره 11اقتصاد کشاورزی/جلد  909

 ومدالگوی  –ثر بر تولید سرانه اقتصاد ايران مو عامل هایاز تصريح  به دست آمدهنتايج  (2جدول )
  1تصریح   1تصریح  2تصریح  8تصریح  0تصریح  1تصریح  متغیر

 ضریب 
انحراف 

 معیار
 ضریب

اانحراف 

 معیار
 ضریب

انحراف 

 معیار
 ضریب

انحراف 

 معیار
 ضریب

انحراف 

 معیار
 ضریب

انحراف 

 معیار

 881/0- 202/2 892/0- 892/0- 899/0- 888/0 891/0- 101/0 891/0- 182/2 892/0- 0291 عرد از مبدأ

 811/2 200/2 898/2 898/2 891/2 222/2 899/2 222/2 899/2 202/2 882/2 212/2 نرخ پس انداز سرمایه فیزیكی

 - - - - - - 212/2 218/2 - - 218/2 211/2 نرخ پس انداز سرمایه انسانی )نرخ با سوادی(

 شمارنرخ پس انداز سرمایه انسانی )تغییرات 

 دانشجویان(
- - 221/2- 221/2- - - 221/2- 228/2 - - - - 

 291/2 -221/2 228/2 -221/2 - - - - - - - - ابتدایی( دوره هاینرخ پس انداز سرمایه انسانی )ثبت نام 

 211/2 201/2 - - 211/2 201/2 229/2 210/2 - - - - نرخ پس انداز سرمایه اجتماعی )دسترسی به اینترنت(

 - - 219/2 212/2 211/2 211/2 - - - - 211/2 222/2 نرخ پس انداز سرمایه اجتماعی )دسترسی به تلفن(

 111/2 211/2 111/2 111/2 111/2 281/2 111/2 118/2 111/2 282/2 111/2 222/2 نیروی کار

 981/2 220/2 919/2 919/2 911/2 028/2 919/2 112/2 919/2 221/2 919/2 111/2 فه مرتبه اول تولید سرانهوق

 011/2- 228/2 099/2- 099/2- 821/2- 118/2 099/2- 181/2 099/2- 211/2 099/2- 282/2 گذاری سر به سرمتغیر سرمایه
 R2 911/2 - 188/2 - 928/2 - 921/2 - 900/2 - 928/2 - 

  - Q(1) (01/2)10/1 - (01/2)12/1 - (98/2)20/2 - (82/2)20/2 - (01/2)09/1 - (91/2)28/2 هاآماره
 Q(0) (01/2)18/0 - (18/2)81/8 - (91/2)08/2 - (91/2)82/2 - (01/2)01/8 - (91/2)81/2 - 

  128/2 201/2 118/2 201/2 112/2 298/2 118/2 211/2 118/2 212/2 118/2 218/2 

  281/2 228/2 221/2- 202/2 218/2 221/2 221/2- 221/2 221/2- 282/2 221/2- 219/2 فراسنجه

  221/2 221/2 221/2 221/2 220/2 280/2 221/2 211/2 221/2 228/2 221/2 219/2 

 درصد. 1و  1، 12دار در سطح به ترتیب معنی و   ،    : یافته های  تحقیق نبیم
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 الگوی سوم –موثر بر تولید سرانه اقتصاد ايران  عامل هایاز تصريح  به دست آمدهنتايج  (3جدول )

  1تصریح   1تصریح  2تصریح  8تصریح  0تصریح  1تصریح  متغیر

 ضریب 
انحراف 

 معیار
 ضریب

اانحراف 

 معیار
 ضریب

انحراف 

 معیار
 ضریب

انحراف 

 معیار
 ضریب

انحراف 

 معیار
 ضریب

انحراف 

 معیار

 118/2 820/2 291/1 188/2 101/2 212/2 910/2 121/2 081/1 291/1 890/0 118/2 عرد از مبدأ

 821/2 121/2 998/2 182/2 112/2 208/2 120/2 229/2 028/1 111/2 120/2 211/2 نرخ پس انداز سرمایه فیزیكی

 - - - - - - 012/2 288/2 - - 220/2- 182/2 نرخ پس انداز سرمایه انسانی )نرخ با سوادی(

 شمارنرخ پس انداز سرمایه انسانی )تغییرات 

 دانشجویان(
208/2 209/2 212/2- 229/2 - - 211/2- 228/2 - - - - 

 111/2 -188/2 818/2 -189/2 - - - - - - - - (ابتدایی دوره هاینرخ پس انداز سرمایه انسانی )ثبت نام 

 212/2 209/2 122/2 212/2 - - 020/2 211/2 - - - - نرخ پس انداز سرمایه اجتماعی )دسترسی به اینترنت(

 - - 110/2 218/2 - - - - 012/2 228/2 - - سترسی به تلفن(نرخ پس انداز سرمایه اجتماعی )د

 012/2 101/2 181/2 011/2 218/2 121/2 210/2 200/2 221/2 110/2 221/2 120/2 نرخ پس انداز زیستمحیطی

 120/2 192/2 188/2 012/2 990/2 082/2 292/2 292/2 212/2 881/2 210/2 292/2 وقفه مرتبه اول تولید سرانه

 018/1- 029/2 102/1- 121/2 012/2- 219/2 129/2- 210/2 802/1- 898/2 110/2- 288/2 گذاری سر به سرمتغیر سرمایه
 R2 182/2 - 122/2 - 198/2 - 198/2 - 098/2 - 981/2 - 

  - Q(1) (12/2)90/0 - (18/2)81/0 - (02/2)88/1 - (20/2)91/1 - (01/2)81/1 - (12/2)11/0 هاآماره
 Q(0) (19/2)21/8 - (81/2)80/0 - (22/2)98/1 - (21/2)99/1 - (10/2)81/1 - (18/2)81/8 - 

  808/2 219/2 211/2 202/2 109/2 202/2 822/2 218/2 118/2 282/2 881/2 201/2 

  281/2 222/2 208/2- 228/2 288/2- 121/2 228/2- 221/2 218/2- 180/2 211/2- 211/2 فراسنجه

  211/2 218/2 210/2 289/2 219/2 200/2 211/2 221/2 280/2 211/2 112/2 221/2 

  
118/2 228/2 212/2 118/2 210/2 111/2 281/2 210/2 219/2 018/2 222/2 211/2 

 درصد. 1و  1، 12دار در سطح به ترتیب معنی و   ،    : یافته های  تحقیق نبیم
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 گیری و پیشنهادهانتیجه
اقتصاد ایران صورت گرفت. برای ایان منظاور    رشد با هدف تحلیل نقش انوا  سرمایه در بررسیاین 

از تعمیم و توسعه مدل نیز ماورد   چندیدر حالی که موارد  شد،استفاده الگوی رشد نئوکالسی   از

توجه قرار گرفت. نخست اینكه انوا  سرمایه افازون بار سارمایه فیزیكای شاامل سارمایه انساانی و        

نقش محایط   بررسیهمچنین سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شد. افزون بر این در بخش دیگری از 

عنوان سرمایه زیست محیطی لحااظ شاد. از دیگار جنباه      باز سرمایه عنوان نو  دیگری اه زیست ب

افازون بار    فنااوری تابعی از سرمایه فیزیكی است. یعنی  فناوریگرفتن  درنظر ،بررسیهای متفاوت 

 شود در قالب سرمایه فیزیكی نیز ظاهر می شود. این که در قالب نیروی کار متبلور می

توان بر نمی امروزهکه  شدمشخ   بررسیاما در این  داردای زیست اهمیت ویژهرغم آنكه محیطبه 

متغیر تعریف شده برای آن نقش چندان مهمی در نظر گرفت. استفاده از متغیرهاای جاایگزین    پایه

تنها جهت مثبت اثرگذاری متغیر سرمایه زیسات محیطای در    بررسیمی تواند توصیه شود. در این 

 شاایان ابی شد اما اهمیت آمااری و مقادار ضاریب آن چنادان     کل اقتصاد تا حدودی قابل دفا  ارزی

پالماا و همكااران،   -های کاالی عماومی را نشاان مای دهاد )روزتاا     محیط زیست ویژگیتوجه نبود. 

اهمیات   بادون مسااعدت   در نهایات ها موجب تخصی  غیربهینه و گیژ( ممكن است این وی0212

نیز عناوان شاد    این بررسی آغازیندر بخش  طور که ویژه اینكه همانه ب آماری محیط زیست شود.

زیسات ایاران   استفاده از محیط میزاناکسیدکربن، زیست و انتشار دیبرحسب میزان تخریب محیط

دلیل احتمالی دیگر نو  شاخ  مورد استفاده اسات. هار   باشد. در سطح بسیار باالیی می هم اکنون

ه زیست بسیار معمول است اما مای تاوان با   اری از محیط یعنوان معه چند انتشار دی اکسیدکربن ب

 .کردآتی استفاده از شاخ  های جایگزین را پیشنهاد  بررسی هایعنوان ی  توصیه برای 

متغیر سرمایه اجتماعی بایش از سارمایه    زمینهنشان می دهد که در  بررسی های انجام شده،مرور 

معرفای  متغیرهای  همه توان گفت می به نحوی کهوجود دارد. نماینده متغیر انتخاب انسانی چالش 

های نیروی کار مطلوب است. اماا باه   برای بیان ماهیت کیفی ویژگی بذاتهبرای سرمایه انسانی  شده

 باشاد. ایان   کاه سارمایه انساانی دارای نقاش مهمای نمای       شاد مشاخ    بررسای هر حال در این 

زمیناه مناساب    نباود ا حتی ها و یها، نامتناسب بودن آموزربودن آموزرناز کافی  ناشیمی تواند 

نقش اندک سرمایه انسانی می تواناد باازنگری در   برداری از توانایی های نیروی کار باشد. جهت بهره
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نقش سارمایه  اهمیت آماری، اما  بدونهر چند  ها،تصریح. زیرا در اغلب کندنظام آموزشی را گوشزد 

رمایه اجتماعی و سارمایه انساانی بار    این سطح از تفاوت در اثرگذاری سمنفی به دست آمد. انسانی 

هاای  تناسب میان الگوی تولید و ویژگای  نبودتولید کمتر مورد انتظار است اما به هر حال به خوبی 

 کیفی نیروی کار را نشان می دهد.

هر چند که در اغلب موارد این نقش در سطح یا  ساوم    .نقش سرمایه اجتماعی مثبت ارزیابی شد

 امااا در مجمااو  نقااش ساارمایه اجتماااعی  شااد،ه فیزیكاای باارآورد تااا یاا  چهااارم نقااش ساارمای

 زمیناه در تولیاد اسات.    باه مثبت این متغیار   مساعدت گویایپذیرر است و  شایانطور نسبی ه ب

سارمایه   بار ایان باورناد   ( 0212پالماا و همكااران )  -سهم سرمایه اجتماعی در رشد اقتصادی روزتا

از آن در  ،هاا هزیناه آن توساط بنگااه    نشدن پرداختاجتماعی ی  کاالی عمومی است که به دلیل 

کناد اساتفاده شاده و ایان امار موجاب کااهش        بازار توصیه می سازوکاراز آنچه  سطح بسیار باالتر

سرمایه اجتماعی که بیشتر در قالاب دسترسای باه    مساعدت سرمایه اجتماعی به تولید خواهد شد. 

د و توسعه خدمات این ناو  سارمایه را پیشانهاد    دهارتباطات در نظر گرفته شد اثر مثبت نشان می

 کند.  می

در  هاا تصاریح می توان سرمایه فیزیكی را عامل مهم تلقی نمود که بازده آن نیز در اغلب  بطور کلی

ضمن نویاد پتانسایل بااالی رشاد اقتصاادی مای تواناد از         این سطح بازده .سطح باالیی برآورد شد

ها بازده سرمایه فیزیكای  ان حكایت داشته باشد. در اغلب تصریحانباشت پایین سرمایه در اقتصاد ایر

( برای متغیر بیانگر سرمایه فیزیكای نیاز باازده    1891رحمانی و همكاران ) حاصل گردید. 2/2-8/2

ا در حاال حاضار عمومااً بارای     این یافتاه مبتنای بار انتظاار اسات. زیار       مشابهی ارزیابی نموده اند.

بایش از  سارمایه  و برای کشورهای دارای انباشات پاایین    8/2کمتر از های ثروتمند این رقم اقتصاد

های خارجی نیز . ممكن است بر این اساس بتوان به پتانسیل جذب سرمایه(0210رومر، ) است 8/2

 اشاره و بعنوان ی  توصیه سیاستی آن را مطرح نمود. 

د شده است و ایان فارد   در الگوی رشد نئوکالسیكی برآورد شده بازده نسبت به مقیاس ثابت فر

تفاوت ایجااد نمایاد.    ده متغیر ممكن است در تبیین نتایجدر قالب ی  قید اعمال شده است. لذا باز

 تحت فرد یاد شده می توان گفت در اغلب تصریح ها بیش از نیمی از بازده تولید باه نیاروی کاار   

د تحت فرد یاد شده خواهاد  تعلق گرفته است و لذا نیروی کار نیز نقش بسیار مهمی در تولی مؤثر
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بازده مجمو  اناوا   اشاره نمود که ( 0228مطالعه ایشی و سوادا ) به تواندر همین راستا، میداشت. 

در  باا ایان تفااوت کاه    . به دست آمدسرمایه برای کشورهای مختلف در حدود نیمی از کل بازدهی 

لی که بازده سرمایه انساانی  شد در حامطالعه حاضر بازده سرمایه فیزیكی باالتر از مطالعه فو  می با

(؛ متفكار آزاد و  1891که در مطالعاتی مانند صالحی )است در حالی تر حاصل شده است. این پایین

باه ایان   ( نقش بیشتری برای انوا  سرمایه ارزیاابی شاده اسات.    1899( و ربیعی )1899همكاران )

باه  نقاش کیفای آن    اماا در اقتصاد دارد  در مورد نیروی کار باید گفت از نظر کمی اثر مهمیترتیب 

ایان در حاالی اسات کاه     ماورد تردیاد اسات.     دیاده شاد،   در قالب متغیر سرمایه انسانینحوی که 

( معتقدند ی  راهكار برای مقابله باا کااهش تعاداد نیاروی     0211مطالعاتی مانند انابی و همكاران )

بخشی از نقش نیروی کار در قالاب متغیار   البته کار در اقتصاد افزایش انباشت سرمایه انسانی است. 

تواناد  ای تلویحاً میتكنولوژی متبلور می شود که وجود نقش مثبت برای مجمو  متغیرهای سرمایه

ی دوم مشاخ  گردیاد کاه فارد     تبیین نماید. باویژه آنكاه در الگاو   نقش مثبت تكنولوژی را نیز 

نتاایح باه دسات آماده از ایان فارد       چندان مقبول نیست و  "تكنولوژی تابعی از سرمایه فیزیكی"

 کند.     حمایت نمی

 منابع و مآخذ:

 ی  از استفاده با محیطی زیست آلودگی و اقتصادی رشد رابطه بررسی(. 1898پژویان، ج. و ب. تبریزیان )

 .028-111. پژوهشنامه اقتصادی. سال دهم. شماره سوم: پویا سازی شبیه مدل

(. سرمایه اجتمااعی، سارمایه ساالمت و رشاد     1880. و ی. محمدزاده )حیدری، ح. ر. فعالجو، ح. نظریان،  

 .12-11: 11های رشد و توسعه اقتصادی. سال سوم. اقتصادی در کشورهای خاورمیانه. فصلنامه پژوهش

(. اثر نوآوری و سرمایه انسانی بر رشد اقتصاادی در ایاران. مجلاه داناش و توساعه. ساال       1899ربیعی، م. )

 .100-120: 01شانزدهم. شماره 

(. بررسی تؤثیر سرمایه اجتماعی بار رشاد اقتصاادی ایاران     1891رحمانی، ت. عباسی نژاد، ح. و م. امیری )

هاای اقتصاادی. ساال    های کشور با رور اقتصادسنجی فیایی. فصلنامه پاژوهش مطالعه موردی: استان

 .01-1ششم. شماره دوم: 

عتمااد بررشاد اقتصاادی در اساتان هاای ایاران باا رور        بررسی تاأثیر ا  .(1891رحمانی، ت. و م. امیری )

 .19تهران:  مجله تحقیقات اقتصادی، ر .اقتصادسنجی فیا ی
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اصافهان: مجلاه پژوهشای     .سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی. (1891رنانی، م. عماد زاده، م.  و ر. مؤیدفر )

 .0دانشگاه اصفهان، ر 

: 18هااس اقتصاادی.   هاا و سیاسات  ایران. فصلنامه پاژوهش (. سرمایه اجتماعی و رشد در 1888سوری،  . )

28-12. 

(. اثرات سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران. فصالنامه پاژوهش و برناماه ریازی در     1891صالحی، م. ج. )

 .28-18: 02و  08آموزر عالی. شماره 

. رشاد اقتصاادی ایاران   بررسی تاأثیر سارمایه اجتمااعی    (. 1891م. ر. خسروی، )و ، م. ح. کریمم. صفدری، 

   .11-88: 0. شماره 1دوره  مقداری )بررسی های اقتصادی سابق(.فصلنامه اقتصادی 

(. سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و رشد اقتصاادی  1881صمدی،  . ح. مرزبان، ح. و ک. اسدیان فالحیه )

: 0ان. سال اول. شاماره  (. مطالعات اقتصادی کاربردی در ایر1812-1891) مطالعه موردی اقتصاد ایران

121-111  . 

 از گروهای  میان در آلودگی انتشار بر تجارت اثر (. تحلیل1881زاده )طاهری، ف. موسوی، س. ن. و ز. فرج

-11: 0. شاماره  2پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشااورزی. جلاد    –مجله علمی  توسعه. درحال کشورهای

21   . 

جتماعی و حفظ آن. ترجمه غالم عباس توسلی، انتشارات جامعاه  (. پایان نظم، سرمایه ا1818فوکویاما، ف. )

 ایرانیان. 

 داخلای  ناخاال   تولید بر انسانی ی سرمایه (. تأثیر1899پور )متفكر آزاد، م.  . بهشتی، م. ب. و س. ممی

 .102-129(: 1) 80ریمو. پژوهشنامه علوم اقتصادی. سال نهم.  جیمز مدل چارچوب در ایران

(. محاسبه بازده کل سرمایه اجتماعی در کشاورهای منتخاب درحاال توساعه )براسااس      1882معدلی، ف. )

نامه کارشناسی ارشد. دانشكده اقتصاد، مدیریت و علوم تعمیم مجدد مدل رشد تعمیم یافته سولو(. پایان

 اجتماعی. دانشگاه شیراز. شیراز. 

اجتمااعی و اقتصاادی. فصالنامه راهبارد      (. سرمایه اجتماعی عامال توساعه  1891منظور، د. و م. یادی پور )

 .11توسعه، شماره

(. توسعه اقتصادی و آلودگی محیط زیست در کشورهای عیو پیمان 1899نصراللهی، ز. و م. غفاری گول . )

کیوتو و کشورهای آسیای جنوب غربی )با تأکید بر منحنی زیست محیطی کوزنتس(. پژوهشنامه علاوم  

 .121-101(: 0) 81اقتصادی. 
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در ایاران )کااربرد نظریاه     CO2کنناده انتشاار گااز    (. بررسی عوامل تعیین1899اثقی، ا. و  . اسماعیلی )و

 .88-112: 10محیطی کوزنتس(. محیط شناسی. سال سی و پنجم. شماره زیست
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