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  چكيده

سال     بخش حمل ست. طبق آمارهاي موجود طي  سطح كشور ا صد   61/23، 1393تا  1389هايونقل، يكي از منابع مهم آلودگي در  در
ا تحت ونقل رونقل ايجاد شده است. عوامل مختلفي ميزان آلودگي در بخش حملتوسط بخش حملاكسيد كربن در ايران از انتشار دي
سال دهند. در اين مقاله با كاربرد الگوي دادهتأثير قرار مي شده در    1393تا  1389هاي هاي تابلويي طي  عوامل مؤثر بر آلودگي ايجاد 
هاي  دهد ارزش افزودة هر يك از بخشاصــل از تخمين مدل نشــان مينتايج ح .شــودهاي ايران بررســي ميونقل اســتانبخش حمل

داري بر آلودگي هستند. بر اين اساس، يك درصد افزايش  گذاري شده داراي اثر مثبت و معنااقتصادي كشور و تعداد وسايل نقليه شماره
سرانه در بخش  صنعت و معدن و خدمات به ترتيب باعث اف  در ارزش افزودة  شاورزي،  صد،   11/0زايش هاي ك صد و   08/0در   12/0در

ي در تعداد وســايل نقليه  درصــدك. همچنين افزايش يشــوديم ونقلحملها در بخش كربن اســتاندياكســيددرصــد در ميزان توليد 
 هها شده است. با توجه ب  استان  ونقلحملكربن در بخش دياكس يددرصدي ميزان انتشار    049/0گذاري شده نيز موجب افزايش  شماره 

 ارائه شد. ونقلحملي كاربردي نيز به منظور كاهش آلودگي هواي استاني ناشي از بخش هاشنهاديپنتايج حاصله، 

 واژهكليد

  زيست.ونقل، محيطآلودگي هوا، حمل هاي تابلويي،هاي ايران، الگوي دادهاستان
  
 

  سرآغاز. 1
ــاد،   از جمله فعاليت ــي در هر اقتص ــاس هاي زيربنايي و اس

عال  به   هاي حمل  يت ف ــت؛  قل اسـ كه اين حوزه از  طوريون
ــد و تحول در هر جامعه      ها مي فعاليت   تواند در ارتقاء رشـ

ــيار حائز اهميت باشـــد. گســـترش فعاليت هاي بخش بسـ
ســو موجب افزايش رشــد اقتصــادي و   ونقل از يكحمل

ــويي ديگر با ايجاد آثار جانبي ــده و از سـ  1افزايش رفاه شـ
هاي مضر موجب كاهش رفاه و رشد ندهواسطة انتشار آاليبه

رو گســتردگي جغرافيايي و ايناقتصــادي خواهد شــد. از 

ــاخت هاي اقليمي ايران در بهره ويژگي هاي  گيري از زيرسـ
اي به بحث آلودگي كند كه توجه ويژه  ونقل ايجاب مي  حمل 

ــتي و گازهاي گلخانه ــي از محيط زيس ــار يافته ناش اي انتش
ــورت لزوم نيز ونقل مهاي حملفعاليت عمول يافته و در ص

شده در اين     صي براي كنترل آلودگي هواي ايجاد  تدابير خا
ــد. بر اســاس گزارش هاي آماري موجود در بخش اتخاذ ش

هاي انرژي منتشـــر شـــده توســـط وزارت نيرو در ترازنامه
ــال ــيد هاي مختلف، گاز دي  سـ كربن در بين گازهاي   اكسـ

ايران طي دورة مورد  در اي منتشــر شــده  آالينده و گلخانه
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سهم گاز           ست. همچنين  شته ا سهم را دا شترين  سي، بي برر
ــار يافته در بخش حملدي ــاملاكســيد كربن انتش  ونقل (ش

ــه با    ونقل جاده  حمل  اي، هوايي، دريايي و ريلي) در مقايسـ
له بخش   ديگر بخش جاري و      ها از جم خانگي، ت هاي 

ر همين دوره د هاها و نيروگاهعمومي، كشاورزي، پااليشگاه  

سط  به ست. جدول     61/23طور متو صد بوده ا سهم  1در  ،
كنندة انرژي را در انتشـــار گاز هاي مختلف مصـــرفبخش
دهد هاي مورد بررســي نشــان مياكســيدكربن در ســالدي

عات موجود در        ــاس اطال بات تحقيق بر اســ ــ حاسـ (م
  هاي مختلف).هاي انرژي سالترازنامه

  
  (درصد) 1393-1389ي هاسالكربن طي  اكسيدديانرژي در انتشار گاز  ةكننداي مصرفهبخش. سهم هر يك از 1جدول 

  1393سال   1392سال   1391سال   1390سال   1389سال  بخش
  متوسط سهم هر بخش

  نكرباكسيددر انتشار دي

  خانگي، تجاري و عمومي

  صنعت

  ونقلحمل

  كشاورزي

  هاپااليشگاه

  هانيروگاه

25  

6/16  

4/23  

6/2  

2/3  

1/29  

25  

7/16  

1/23  

3/2  

7/2  

2/30  

92/22  

99/16  

49/23  

26/2  

98/2  

37/31  

53/23  

91/15  

15/23  

20/2  

61/4  

61/30  

79/22  

67/16  

93/24  

07/2  

02/4  

51/29  

85/23  

57/16  

61/23  

27/2  

5/3  

14/30  

  هاي مختلفمنبع: نگارندگان با اقتباس از ترازنامه انرژي در سال
  

در  ونقلدگي بخش حملبا توجه به سهم قابل توجه آلو
ــي از كل آلودگي و در نظر گرفتن هزينه  هاي اجتماعي ناشـ

ثار منفي آلودگي بر رشــــد        به آ جه  با تو آن و همچنين 
شهروندان و        سالمت  شتي خانوار و  صادي، مخارج بهدا اقت

با فعاليت ديگر     هاي بخش حمل  ارتباط زياد فعاليت     ونقل 
رگذار بر ها، بررســي و تحقيق در خصــوص عوامل اثبخش

ــياري   ــرورت بس ميزان آاليندگي اين بخش از اهميت و ض
ه توان برو سؤال اساسي تحقيق را مي   اينبرخوردار است. از 

  شرح زير مطرح كرد:
ــار دي - ــيد كربن عوامل اثرگذار بر ميزان انتش اكس

  ونقل كدامند؟بخش حمل
ــتفاده از داده ــامل در اين پژوهش با اس ــتاني، ش هاي اس

ستان  ستان البرز به  هتمامي ا شور كه البته آمار ا ورت ص اي ك
ــت، در      ــده اسـ ــتان تهران در نظر گرفته شـ تجميعي با اسـ

ستفاده از فرآورده   هاي نفتي، نخست ميزان  خصوص ميزان ا
ــار گاز دي ــيدانتش ــتانكربن در بخش حملاكس ا هونقل اس
ــبه مي ــتفاده از روش داده  محاس ــپس با اس ــود و س هاي ش

ــي ع  2تابلويي  وامل اثرگذار بر آن پرداخته خواهد     به بررسـ
شد. در همين راستا نخست پيشينة تحقيق مربوط به عوامل     

اكسيد كربن بررسي خواهد مؤثر بر آلودگي هوا و انتشار دي
شد. سپس با تصريح و تخمين مدل، عوامل مؤثر بر آلودگي  

ونقل از لحاظ تجربي بررســـي و ســـپس راهكارهاي حمل
  ود. شكاهش آلودگي ارائه مي

ــده، اثر   ــين انجام ش ــي از مطالعات پيش گرچه در بخش
شده      مثبت و معنا صادي تأييد  دار مصرف انرژي بر رشد اقت

ــان مي     ــت، ليكن نتايج مطالعات ديگر نشـ دهد افزايش  اسـ
ــار گاز دي  ــد      انتشـ ــيدكربن در تعارض با هدف رشـ اكسـ

ثار     جاد آ ــادي قرار دارد و افزايش انرژي از طريق اي اقتصـ
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ــت ــادي اثر منفي دارد. منفي زيسـ ــد اقتصـ محيطي بر رشـ
Grossman  وKrueger )1991 ،ــخ به اين تعارض ) در پاس

را مطرح  EKC(3محيطي كوزنتس(فرضــية منحني زيســت 
ضيه بيان مي كردند. اين  ست ميزان آلودگي بر اثر  فر كند نخ

يابد؛ اما پس از رســيدن به ه افزايش ميافزايش درآمد ســران
شاهد كاهش آلودگي خواهيم      سرانه،  سطح معيني از درآمد 

  Uبود. مسير تغييرات آلودگي بر اين اساس به شكل منحني   
حني                   ن م طرفــداران  تقــاد  ع بود. بــه ا خواهــد  عكوس  م

ــت ــعه، همراه با  زيس ــطوح باالتر توس محيطي كوزنتس، س
نايع و ا    ــ ــاختاري در صـ خدمات     تغييرات سـ فاده از  ــت سـ

صـــورت كه با افزايش همراه خواهد بود. بدين 4براطالعات
طي محيها در خصوص مسائل زيست   يافتگي، آگاهيتوسعه 

ــع قوانين حامي محيط ــارتقاء يافته و به بهبود وضـ ت زيسـ
ر و روزتانجامد كه در نهايت با اســـتفاده از تكنولوژي بهمي

االتر زيســت بيطكاراتر و صــرف مخارج بيشــتر، كيفيت مح
هد رفت (   ية اثر   Panayotou, 1993خوا ــاس نظر ). بر اسـ

تغيير در چارچوب ، افزايش توليد در صــورت عدم5مقياس
ــد آلودگي و تخريب      ــاد يا تكنولوژي موجود به رشـ اقتصـ

ست مي محيط هاي مبتني بر تعارض هدف انجامد. ديدگاهزي
ست     صادي و كيفيت زي سعه اقت ريه محيطي بر پاية اين نظتو

  ).Stern, 2004اند (شكل گرفته
ــيني و آلودگي         در ــهرنشـ طة جمعيت شـ با راب باط  ارت

محيطي نيز دو نگاه كلي وجود دارد. نخســت اينكه  زيســت
شيني باعث افزايش آلودگي مي   شهرن شود؛  افزايش جمعيت 

ساخت      شتري از زير ستفادة بي ها، چرا كه افزايش جمعيت، ا
شت و همچنين گذار   ونقل و انرژي را در بر خواهدحمل دا

از مرحلة توليد كشـــاورزي به صـــنعت نيز موجب افزايش 
شيني، به     آلودگي مي شهرن شود. ديدگاه ديگر اينكه فرهنگ 

ستاها و كاهش       سبت به رو شهرها ن مصرف بهينة انرژي در 
شهري     انجامد. بنابراين رابطة بينآلودگي مي شد جمعيت  ر

ــت ميو آلودگي محيط يا     زيسـ بت  ند مث ــد  توا باشـ   منفي 
 (Alam et al, 2007) 

كه تقاضــــاي  كندمي ارائهخدمتي را  ونقل،حملخش ب
سياري از محصوالت جامعه        ضا براي ب سته به تقا ــ آن وابــ

ــر   ــه در تـــشكيل توليد ناخالص داخلي سهم پـ اســـت كـ
هاي اهميتـــي دارنـــد، ماننـــد محـــصوالت معدني، فعاليت

با توجه به اثر  ).1384(بيضـــايي،  بازرگاني و گردشـــگري
يت     عال ــترش ف ــتقيم گسـ مل   مسـ قل بر  هاي بخش ح ون

عة ديگر بخش  محيط ــ هاي  زيســـت و آلودگي هوا، توسـ
مي    ــادي  قتصــ گي         ا لود يش آ فزا موجــب ا هــاي توانــد 

 محيطي شود. زيست

خارج از       عات مختلفي در حوزة آلودگي هوا در  طال م
كشور انجام شده است. در ارتباط با عوامل مؤثر بر آلودگي    

اي با اســتفاده ) در مطالعهKoubi )2009و  Bernauerوا، ه
ــهر از  107هاي از داده ــال  42ش ــور جهان طي س هاي كش
نتيجه گرفتند كه اوالً دموكراسي رابطة مستقل    1971-1996

شار دي  سولفور) دارد. ثا   مثبت با كيفيت هوا ( انت سيد  نياً اك
ــتم ــيسـ هاي جمهوري، در ميان متغيرهاي دموكراســـي، سـ

ستم     اث سي سبت به  شتري ن كيفيت  هاي پارلماني بررگذاري بي
  هوا ( توليد كاالي عمومي) دارند. 

Carilo  وMaietta )2012  در پژوهش خود با رويكرد (
سرانه و كيفيت محيط  GMMپانل  س رابطه بين درآمد  ت زي

ناحيه از كشــور ايتاليا  20در  2006-2000هاي را براي داده
لب منحني كوزنتس (    قا ند. در اين       )EKCدر  يد كرد تأي

ــار دي  ــرانة انتش ــيد كربن بهمطالعه، از س عنوان فقدان اكس
  زيست استفاده شده است.كيفيت محيط

Peng  ) شور 2016و همكاران  6) از طريق رهيافت پنل 
ــتان بزرگ چين به     2012-1985هاي  براي داده در چند اسـ

ــرمايه ــيدند كه سـ گذاري خارجي بر رشـــد اين نتيجه رسـ
ــار گاز دي اق ــادي اثر مثبت و انتش ــيد كربن تص بر  coاكس

 رشد اقتصادي تأثير منفي دارد.

Abdouli  وHammami )2017   ــتفاده از روش ) با اسـ
شمال آفريقا     17هاي تابلويي براي داده شور خاورميانه و  ك

سال  به نتيجه رسيدند كه چارچوب   2012-1990هاي براي 
صوص آلودگي ه    ضية كوزنتس در خ شورها  فر وا در اين ك

گذاري مستقيم خارجي و  كه سرمايه برقرار است، ضمن اين  
سيد  اكدرجة باز بودن اقتصاد موجب افزايش انتشار گاز دي  

  شود.كربن مي
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Khoshnevis  وKhanalizadeh )2017اي با ) در مطالعه
ضيح برداري با وقفه    ستفاده از روش خود تو ستر ا ده هاي گ

نه         يا خاورم هاي  ــور قا براي      براي كشـ مال آفري ــ و شـ
به اين نتيجه رســـيدند كه در بلند  1995 -2014هايســـال

اكسيد كربن و درآمد اثر مثبت و معنادار بر  مدت، انتشار دي 
  مخارج بهداشتي دارند.

Talbi )2017( در پژوهش خود با استفاده از روش خود 
ــال  ــيح برداري طي س ــي  2014تا  1980هاي توض به بررس

شار دي عوامل مؤثر بر ان سيدكربن حمل ت ر اي دونقل جادهاك
ــيد كه كارايي         ــور تونس پرداخت و به اين نتيجه رسـ كشـ
ــه با ديگر متغيرها مثل  انرژي و قيمت ســـوخت در مقايسـ
ــار      ــتري بر انتش ــيني اثر بيش ــهرنش ــادي و ش ــد اقتص رش

ونقل دارند. همچنين فرضـــية اكســـيدكرين بخش حملدي
  عه تأييد شد.محيطي كوزنتس نيز در اين مطالزيست

ــراللهي و غفاري (    ) 1389در بين مطالعات داخلي، نصـ
له   قا با عنوان  در م مل مؤثر بر آن  «اي   -آلودگي هوا و عوا

هاي با روش داده» مطالعة موردي در صـــنايع توليدي ايران
ــيدند كه       1386-1374تابلويي براي دورة   به اين نتيجه رسـ

شار ذرات معلق در هوا (  سيد گوگرد  ا) و گاز ديSPMانت ك
هاي اقتصــادي، مصــرف داراي رابطة مثبت با حجم فعاليت

ــدت       ــرمايه فيزيكي و رابطة منفي با شـ انرژي و حجم سـ
سوخت   مهارت ساني، قيمت  سيلي و بهره هاي ان وري هاي ف

  نيروي كار و همچنين شدت مهارت نيروي انساني هستند.
صميمي و احمدپور (  ) در مطالعة خود با 1390جعفري 

زيست و رشد   بررسي رابطة شاخص عملكرد محيط  «عنوان 
سعه يافته      شورهاي تو صادي در ك ستفاده از روش  » اقت با ا

سعه يافته در     داده شورهاي تو شان دادند در ك هاي تابلويي ن
ــادي بر عملكرد  2008تا   2006بازة زماني    ــد اقتصـ ، رشـ

  زيست اثر منفي داشته است.محيط
عه ديگري فالحي و حكمتي (    طال جه   1392در م ) نتي

گرفتند شدت انرژي، درآمد واقعي سرانه، نرخ شهرنشيني و    
ترين عوامل اقتصادي و اجتماعي اثرگذار ميزان جمعيت مهم

هاي كشور هستند به طوري   بر كيفيت آلودگي هوا در استان 

شار دي     شيني، انت شهرن سيد  اككه با افزايش جمعيت و نرخ 
  يابد.كربن افزايش مي

در پژوهش خود به اين نتيجه  )1392محمدي و سخي (
ــاخص    ــاني اثر مثبت بر ش ــعة انس ــاخص توس ــيدند ش رس

زيســت دارد. همچنين آزادســازي تجاري در عملكرد محيط
ــاخص عملكرد  ــورهاي با درآمد باال باعث افزايش شـ كشـ

زيســت و در كشــورهاي با درآمد پايين باعث كاهش محيط
  زيست شده است.شاخص عملكرد محيط

ستفاده از  ) در مقاله1393مكاران (پور و هلطفعلي اي با ا
با وقفه   ــيح  فاده از     الگوي خودتوضـ ــت با اسـ هاي توزيعي، 

دار توســـعة ايران اثر مثبت و معنا 1390الي  1349هاي داده
ــادي بر تخريب محيط  ــد اقتص ــت را تأييد مالي و رش زيس

  كردند. 
كاران (    با عنوان   1395خداداد و هم ) در پژوهش خود 

  اكســيد كربن به تفكيكينة اجتماعي انتشــار ديمحاســبة هز«
ستان  سه روش مختلف     » هاي مختلف در ايرانا ستفاده از  با ا

ــال ــار  ، هزينه1391الي  1380هاي طي س هاي اجتماعي انتش
هاي كشور را برآورد كردند و نتيجه   اكسيد كربن در استان  دي

ــتان      هاي ايران   گرفتند هزينه اجتماعي هر واحد كربن در اسـ
ست     م سيا ست كه اين امر لزوم اجراي  هاي نامتوازن  تفاوت ا

  كند.ها را توصيه ميگذاري بر آاليندهدرزمينة قيمت
كاران (  به   1395هراتي و هم با  كارگيري رويكرد  ) نيز 

نل    كه در      2012-2000هاي  براي داده GMMپا ند  يافت در
سي بر          سيا صادي و  سي، نابرابري اقت شورهاي تحت برر ك

يســت اثر منفي داشــته و افزايش مصــرف   زكيفيت محيط
  شود.زيست ميانرژي نيز باعث كاهش كيفيت محيط

يا (     طات     1395مداح و محمدن با با تخمين الگوي ارت  (
ساختاري (  شورهاي منتخب عضو   LISRELخطي  ) براي ك

ــال به اين  2012الي  2000هاي اوپك از جمله ايران طي س
طه مثبت و معنادا         يدند اوالً راب ــ ــاد نتيجه رسـ ري بين فسـ

ــايه   ــاد سـ ــادي و اقتصـ اي وجود دارد؛ ثانياً افزايش   اقتصـ
سايه   فعاليت صاد  ت و اي اثر مثبهاي غيرقانوني در بخش اقت

شاخص   معنا شد  ست از  كننده محيطهاي آلودهداري بر ر زي



 ... عوامل مؤثر بر آلودگي هواي ايجاد شده در

 عبدالنظام جعفري و مجيد مداح
81 

اكســيدكربن، مصــرف ســوخت فســيلي و جمله انتشــار دي
  مساحت جنگل دارد.

ــاره به  1396( در مطالعة ديگري مداح و رئوفي    ) با اشـ
شكست مكانيزم بازار در عرضة كاالها و خدمات عمومي و    

هاي ضــرورت مداخله دولت در بازار براي اتخاذ ســياســت
ــت ــتم معادالت   زيس ــيس ــتفاده از رويكرد س محيطي، با اس

ــاد ايران در دورة زمان براي دادههم  1390-1345هاي اقتص
دار اي آثار مستقيم معنانشان دادند اوالً اندازه دولت، تنها دار

ست؛ ثانياً رابطة مثبت بين اندازه دولت و    سرانه ا بر آلودگي 
انتشــار آلودگي ســرانه در رويكرد ايســتا و رابطة منفي بين 
سرانه در رويكرد پويا وجود     شار آلودگي  اندازه دولت و انت

  دارد.
رغم مطــالعــات مختلف انجــام گرفتــه در حوزة علي

صوص عوامل مؤثر بر  مطالعهآلودگي هوا، تا كنون  اي در خ
ونقل اســتاني در ايران  آلودگي ايجاد شــده در بخش حمل 

  صورت نگرفته است. 
 

  هامواد و روش. 2
  . روش تحقيق2.1

سي تجربي اثر عوامل   در چارچوب ادبيات تحقيق براي برر
ور هاي كش ونقل در سطح استان  مؤثر بر آلودگي بخش حمل

سري زماني ي (تركيب دادههاي تابلوياز الگوي داده و  7هاي 
شود. بر اين اساس مدل اقتصادسنجي     ) استفاده مي  8مقطعي

  شود:) تعريف مي1صورت رابطة (پژوهش به
)1(           2 = ( , 	,	, )  

ــيد coكه در آن  ــار دي اكسـ كربن بخش : ميزان انتشـ
  ها بر حسب تن حمل و نقل در استان

شماره    سايل نقلية  شده در  : تعداد و گذاري 
ستان  شامل اتوبوس، ميني ا سواري، كاميون، وانت  ها ( بوس، 

 و كاميونت، تريلي و موتور سيكلت)

: ارزش افزودة سرانه بخش كشاورزي    
  ر حسب ميليون ريالها به قيمت جاري بدر استان

ــنعت،    ــرانة بخش ص : ارزش افزوده س
ها به قيمت جاري بر معدن، ســاختمان و انرژي در اســتان 

  حسب ميليون ريال
سرانه بخش خدمات در    : ارزش افزودة 

  ريالها به قيمت جاري بر حسب ميليون استان
  

  موجود هايآوري و بررسي داده. جمع2.2 
يت    هاي ارزش افزوده بخش داده هاي اقتصـــادي و جمع

هاي تعداد هاي آماري و همچنين دادهها از ســالنامهاســتان
ــماره ــايل نقليه ش ــتان از ادارة آمار وس ــدة هر اس گذاري ش

ظامي جمهوري         مه و بودجه نيروي انت نا عاونت طرح و بر م
في ، آمارهاي توصي2اند. جدول اسالمي ايران گردآوري شده

  دهد.تحقيق را نشان مي
  

  
  آمارهاي توصيفي متغيرهاي تحقيق .2جدول 

  CO2 KHODRO  PERKESHAD  PERSANLAD  PERKHAVD  شاخص/ متغير

  99/31307850  82/25  85/35  663231  19687300  حداكثر
  5/211820  48/0  38/1  4557  750080  حداقل
  13/18823138  67/18  8/69  2/300111  93/4052035  ميانگين

  76/5442694  78/4  23/8  67/90461  81/3802038  انحراف معيار
  150  150  150  150  150  تعداد مشاهدات

  منبع : محاسبات تحقيق
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عاتي از ميزان انتشـــار      هاي تحقيق، اطال در بين متغير
ستاني در دسترس نيست، ليكن      اكسيد كربن به دي صورت ا

از  ادهبر اساس آمارهاي منتشر شده در خصوص ميزان استف     
ه هاي ساليانها در ترازنامههاي نفتي استانسوخت و فرآورده

انرژي و بر مبناي اســتاندارد اعالم شــده توســط هيئت بين 
ــار      IPCC(9دولتي تغييرات آب و هوايي (          ميزان انتشــ

ستان اكسيد كربن در بخش حمل دي ر هاي كشو ونقل براي ا
شــده ) محاســبه 2طبق رابطة ( 1393تا  1389هاي در ســال

  است: 
 )2(  
 2 = ∑ 	×	 	×	 	× 	×  
  

اكسيد كربن بر حسب   ، ميزان انتشاردي 2كه در آن 

ميزان مصرف سوخت   ،tو زمان  iميليون تن در استان 
j  در استان   10بر حسب تنi  و زمانt ،  ارزش حرارتي

تاژول در هر تن      خت بر حســـب پ ــو  ، 11خالص سـ
سب    سوخت بر ح گيگاگرم در هر پتاژول   موجودي كربن 

درصد احتراق كربن كه تابع نوع سوخت و    ، 12انرژي
) هســتند. 12/44به كربن ( نســبت جرم مولكولي  

ــيد كر   ــار دي اكس ــرايب انتش ــاخص، ض بن در طبق اين ش
ارائه  3شوند كه اطالعات آن در جدول  ها محاسبه مي استان 

  شده است. 
شده در    ، متوسط انتشار دي  1شكل   اكسيد كربن منتشر 
ستان بخش حمل سال ونقل ا را  1393الي  1389هاي ها طي 
  دهد.نشان مي

  
  ي هر سوختبر حسب مقدار سوخت مصرف شده و ارزش حرارت ضرايب انتشار گاز   .3جدول 

 

(Gg/Pj) 
 

(gr/Liter)  
  نوع سوخت

  گاز طبيعي  9/1897  820/55
  گاز مايع  6/1426  436/62
  بنزين  8/2289  607/68
  نفت سفيد  6/2556  785/70
  گازوئيل  7/2684  326/73
  نفت كوره  3/3001  593/76

  )2013منبع: هيئت بين دولتي تغييرات آب و هوايي (
  

  
 برحسب تن  1393-1389ي هاسالطي  هااستان ونقلحملكربن منتشر شده در بخش  اكسيدديمتوسط . 1شكل

  (منبع: محاسبات تحقيق)
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  . نتايج3
ــي عوامل مؤثر بر  ــتاي هدف تحقيق به منظور بررس در راس

ها، شكل لگاريتمي مدل تحقيق  ونقل در استان آلودگي حمل
  ) در نظر گرفته شد:3صورت رابطة (به

)3 ( 		 2 = + +	 + 	 +	 +	   
ها ضرايب شيب و    ، جمله ثابت معادله؛ كه در آن 

  . است، جمله اخالل 
هاي پانل، بر حســب ي دادهدر مدل رگرســيوني با الگو

ــه حالت كلي  اينكه عرض از مبدأ (   ) چه حالتي بگيرد سـ
ــت: اگر هيچ اختالفي   براي تخمين مدل وجود دارد. نخسـ

ــد  ــته باش ميانگين مقاطع  عنوانبه بين مقاطع وجود نداش
وارد مدل خواهد شـــد كه در اين وضـــعيت روش حداقل 

سازگاري را در  حداكثر كارايي و OLS(13مربعات معمولي (
و ضــرايب مدل خواهد داشــت. دوم:  مبدأبرآورد عرض از 

شد اين اختالف     شته با چنانچه بين مقاطع اختالف وجود دا
شان داده   بين مقاطع در  كه البته در طول زمان  شود يمن

ــد. اين روش، آثار ثابت        نام دارد.   14ثابت فرض خواهد شـ
ع تصــادفي باشــد از روش ســوم: چنانچه اختالف بين مقاط

ــادفي ــتفاده به 15آثار تصـ ( شـــوديممنظور برآورد مدل اسـ
Baltagi, 1995(.  

به     مدل  بل از برآورد  طة    ق نان از وجود راب منظور اطمي
ــتگي بين متغيرهاي         بلندمدت بين متغيرها آزمون هم انباشـ

شتگي پدروني    شد. نتيجه آزمون هم انبا كه  16تحقيق، انجام 
درون بعدي و بيرون بعدي براي پنل شاخص مختلف   7از 

شده است، رابطة هم انباشتگي بين متغيرها را تأييد      تشكيل 
  كرد. 

طه (     يه از برآورد راب جه اول تايج آزمون  3نتي   F 17) و ن
شان داد مقدار   سباتي از مقدار   Fن ست   Fمحا جدول كمتر ا

 مبني بر برابري عرض از مبدأها را كه در نتيجه فرض 
مدل   ها دادهتوان رد كرد، در واقع الگوي نمي در تخمين 
ستفاده از روش حداقل مربعات     صورت به ست و ا تركيبي ا

  .  شوديممعمولي براي تخمين مدل توصيه 
مدل      ــيك در تخمين  ــي برقراري فروض كالسـ بررسـ

است   18رگرسيون، نشان داد مدل داراي ناهمساني واريانس   
نيز نشــان وجود   19واتســون  –و پايين بودن آماره دوربين 
ــتگي در مدل   ــتخود همبسـ ــكل   اسـ . به منظور رفع مشـ

 عنوانبهخودهمبســـتگي، متغير وابســـته با يك دوره تأخير 
ساني        شكل ناهم شد و براي رفع م ستقل وارد مدل  متغير م
واريانس نيز برآورد نهايي مدل با اســـتفاده از روش حداقل 

ته(     ياف عات تعميم  فت   GLS(20مرب ــورت گر تايج   صـ كه ن
آمده است. مقدار   2حاصل از تخمين مدل نهايي در جدول  

شان     tآماره  ضرايب در   دهديمضرايب برآوردي ن تمامي 
و  Fدار هستند. مقادير آماره سطح بااليي از لحاظ آماري معنا 

مدل برآوردي           بار  باالي اعت جه  يانگر در ــريب تعيين ب ضـ
خالل براي جمالت ا 21هســـتند. انجام آزمون ريشـــه واحد

مدل برآوردي نيز نشان داد جمالت خطا در سطح مانا بوده   
كه اين به معني وجود هم انباشتگي در بين متغيرهاي به كار 

  . استرفته در مدل 

  
    F. نتيجة آزمون 4جدول

  F 129575/1مقدار آماره 

  3255/0  احتمال
  منبع: محاسبات تحقيق 
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  ي كشورهااستاندر  ونقلحملكربن در بخش  دياكسيدر انتشار نتايج برآورد مدل اثر عوامل مؤثر ب .5جدول

  احتمال tآماره   ضرايب  متغيرها
  0554/0  935144/1  173710/0  عرض از مبدأ

  0259/0  257776/2  049884/0  گذاري شدهلگاريتم تعداد خودروهاي شماره
  0011/0  333609/3  115418/0  لگاريتم ارزش افزوده سرانه بخش كشاورزي

  0017/0  219585/3  080428/0  اريتم ارزش افزوده سرانه بخش صنعت و معدن و ساختمانلگ
  0009/0  410550/3  120958/0  لگاريتم ارزش افزوده سرانه بخش خدمات

  0000/0  06739/16  795137/0  كربن (با يك دوره تأخير) دياكسيدلگاريتم انتشار 
 = 0/98 

DW = 1/78 
F- Statistic =  1427/971 

  منبع: محاسبات تحقيق
  

جدول    ــيحي    5طبق اطالعات  مامي متغيرهاي توضـ ، ت
شار   دارامعنداراي اثر مثبت و  س يدبر انت ليدي كربن تو دياك

ــتان دارند. با توجه به  ونقلحملهاي ايران در بخش در اسـ
فاده از   ــت مدل،     ها دادهاسـ له تخمين  گاريتمي در مرح ي ل

يب برآوردي    ــرا كشـــش آلودگي در بخش  انعنوبه ضـ
سير       ونقلحمل ضيحي تف سبت به هر يك از متغيرهاي تو ن

. بر اين اســاس، در دورة مورد بررســي، ارتباط  شــونديم
  هاي اقتصـــادي و توليدات بخشمتقابل بين توليد در بخش

شود. در واقع با افزايش توليد، خدمات  مي دييتأ ونقلحمل
ــترش  ونقل حمل  ــ  ابد ي يمگسـ رايط، فقدان  كه در اين شـ

ستاندارد در بخش     سب و ا ، آلودگي ونقلحملامكانات منا
ــاس نتايج تحقيق، افزايش     ــتر را به همراه دارد. بر اسـ بيشـ

گذاري شده نيز به  ي در تعداد وسايل نقليه شماره  درصد كي
درصــد در ميزان انتشــار   049/0طور متوســط به افزايش 

ــتان ونقلحملكربن در بخش  دياكســيد ر شــده ها منجاس
وســايل نقليه كه اغلب در  كنندهآلودهاســت. اين يافته نقش 

 يهاكشــش. مقايســة كنديمرا تأييد  شــونديمداخل توليد 
برآوردي بيانگر آن اســت كه كشــش آلودگي ارزش افزوده 
ــبت به ديگر    ــش آن نس ــرانه بخش خدمات بيش از كش س

ر اين نتيجه به دليل سهم بيشت رسد يمها است. به نظر  بخش
يت    عال كل        ف جاد ارزش افزوده  مات در اي خد هاي بخش 

كشور و اختالف قابل توجه اين سهم نسبت به سهم ارزش     
 يدرصــدك. همچنين افزايش يباشــدها افزوده ديگر بخش

ــار  ــيددر انتش ــاله در بخش كربن با وقفه دياكس اي يك س
صد بر   8/0به ميزان  دارامعنداراي اثر مثبت و  ونقلحمل در

شار   س يدانت سال جاري طي   ونقلحملكربن بخش دياك در 
  دوره تحت بررسي داشته است. 

  
  ي و پيشنهادات ريگجهينت .4

 لونق حمل در اين مقاله اثر عوامل مؤثر بر آلودگي در بخش    
ــتاني در چارچوب مدل    ــتفاده از آمارهاي اس ــور با اس كش

مورد بررسي   1393-1389اقتصادسنجي پانل ديتا طي دوره   
ضمن انطباق    و تحليل ت صله  جربي قرار گرفت كه نتايج حا

ــده در اين         با مباني نظري، با نتيجة ديگر مطالعات انجام شـ
  حوزه نيز همسويي دارد.

ــادي و در پي آن افزايش   با افزايش فعاليت    هاي اقتصـ
تقاضـــا براي كاالها و خدمات، تقاضـــا براي خدمات ارائه 

 ندتوايم لهمسئ كه اين  روديمباال  ونقلحملشده در بخش  
ــار  ــيدانتش ــل از  دياكس كربن را افزايش دهد. نتايج حاص

ي شــده، گذارشــمارهتحقيق نشــان داد تعداد وســايل نقلية 
ــامل فعاليت  ــرانه بخش خدمات كه ش هاي ارزش افزوده س

شاورزي  ، ارزش افزودة بخششود يمنيز  ونقلحمل هاي ك
بت و      عدن داراي اثر مث عت و م ــن ن و صـ ي بر آلودگ دارامع

شده در بخش   ستان  ونقلحملايجاد  شور دارند. اثر  ا هاي ك
زا هنشان دهندة آلود ونقلحملمثبت وسايل نقليه بر آلودگي 

ست و         شهروندان ا سط  ستفاده تو سايل نقليه مورد ا بودن و
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ــادي بر  ارزش افزودة بخش دارامعن اثر مثبت و   هاي اقتصـ
قل حمل آلودگي بخش  يد     ون ــتقيم تول طة مسـ يانگر راب  و ب

ــتآلودگي  ــت منحني  اس كه اين يافته منطبق با ناحية نخس
ــت. در واقع  يدات    توانيمكوزنتس اسـ فت افزايش تول گ

ستاني را افزايش    ستاني گرچه امكانات درآمدي ا  و دهديما
ــادي    ــعه اقتص ــد و توس ــوديمباعث رش ي هانهيهز، اما ش

ها افزايش آلودگي بر اقتصــاد اســتان  صــورتبهاجتماعي 
ــئلهنمايد كه اين يتحميل م ضــمن وارد كردن  توانديم مس

ي، رفاه اجتماعي را كاهش دهد. بر طيمحســتيزخســارات 
ي براي كاهش گذاراستيساين اساس الزم است تا موضوع 

ثل بهبود    هايي م ي وربهرهآلودگي هوا از طريق ابزار د، ي تول
يد بخش         هاي الزم در تول ندار تا ــ يت اسـ عا هاي مختلف  ر

ظار   لت بر  اقتصـــادي و ن عال ت دقيق دو گاه  تي ف ي ها بن
ــادي و توقف  كننده و ناقض   ي آلودهها بنگاه  تي فعال اقتصـ

ستاني قرار گيرد.    طيمحست يزمقررات  سئوالن ا ي مد نظر م
كاهش حجم          هاي زير براي  كار له، راه ــ حاصـ تايج  طبق ن

س يد شده در بخش     دياك شر  شنه  ونقلحملكربن منت اد پي
  شود:مي

و گســترش  ونقللحمســازي مســيرهاي  كوتاه -
 ايمسيرهاي جاده  خصوص بهي ارتباطي هاشبكه 

و ريلي با توجه به ميزان تقاضا براي جابجايي بار  
 و مسافر در آن مسير.

كاهش مصرف سوخت از طريق بهبود تكنولوژي   -
برق بــه جــاي         ــرف  كردن مصـ گزين  ي و جــا

مل هاي نفتي در بخش  فرآورده قل ح درون  ون
 شهري و بيرون شهري. 

ساز  - شهري و بيرون   ونقلحملي ناوگان نو درون 
شــهري از طريق حمايت از بخش خصــوصــي با 

 ي تكنولوژي كاراتر.ريكارگبههدف 

بهبود كيفيت ساخت خودروهاي ساخت داخل از  -
ستانداردهاي    طريق الزام خودروسازان به رعايت ا

 آاليندگي.

  
  ها يادداشت

1. externality effect 
2. panel data 
3. Environmental Kuznets Curve 
4. information – intensive 
5. scale effect 
6. SUR Panel 
7. time series data 
8. cross section data 
9. Intergovernmental  Panel on Climate 

Change 
10. ton 
11. Pj/Ton 
12. Gg/Pj 
13. Least Ordinary Squares 
14. fixed effect 
15. random effect 
16. pederoni 
17. F limer 
18. heteroscedastic 
19. durbin watson 
20. Generalized Least Square 
21. unit root 
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