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 کیدهچ

سی پژوهش  ضر عالوه بر برر صرف مقدار وتوليد ناخالص داخلی  تاثيرحا  م

فت مل بخش در مصررررف مورد فراورده نيبزرگتر بعنوان گاز ن قل و ح   ن

، با معرفی شرردف فررورده هاي نفتی ن نتررصت مصرررف فررورده هاي ايران

تيد كربن رننفتی به توليد ناخاص داخلی(،  اثر  شار دي اك در اين  را در انت

ست. سنجش و بخش بررسی نموده ا تجزيه و تحليل تاثير متغيرهاي  براي 

(  بين ARDLوقفه هاي توزيعی ن باتوضرررير برداري  مدل خوداز  مزبور

 .استفاده شده است 1397تا  1375سال هاي 

دهد كه در بلندمدف، متغيرهاي  ميزان تايج حاصل از بررورد مدل نشان مین

ورده و توليد خالص داخلی سررررانه به ترتي  رمصررررف نفت،از،  شررردف فر

بيشترين تاثير را بر ميزان انتشار دي اكتيد كربن در بخش حمل و نقل در 

شررردف فررورده تاثير معناداري بر  ايران دارند. در حالی كه در كوتاه مدف 

توليد خالص داخلی سرررانه و ميزان مصرررف نفت،از انتشررار كربن نداشررته و 

شته شتري دا ست،ذارن  به بهصود كيفيت نفت،از و  اهميت بي سيا اند. توجه 

ورده از طريق رجاي،زينی رن با سرروختهاي پا ، كاهش شرردف مصرررف فر

سازي ناوگان می تواند به  سن،ين و نو ساخت خودروهاي  بهصود تکنولوژي 

در  كاهش انتشررار دي اكترريد كربن و سرراير رايند هاي زيتررت محي ی 

 كمک كند.بخش حمل و نقل ايران 

 
 کلمات کلیدی: 

اكتيدكربن ، انتشار گاز دي
 بخش حمل و نقل ، 

 ورده، ررشدف ف

مدل خود توضير برداري با 
 وقفه هاي توزيعی 

(ARDL). 
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 مقدمه .1

اسرررت كه اين امر  شرررده در اين بخشاي حمل ونقل منجر به انتشرررار گازهاي گلخانه بخش در فراورده هاي نفتیاز روز افزون اسرررتفاده 

ست.ن،رانی صوص تغيير اقليم ايجاد كرده ا سال هايی درخ شار گازهاي گلخانه 23بيش از   2020در صد انت سط بخش دنيا اي در  و حملتو

هاي بين ايران نيز به اسررتناد رمار (. 2021، 1المللی انرژيشررده اسررت نرژانن بينايجاد در رن بخش هاي انرژي نقل و مصرررف انواح حامل

 (.Statistica, 2021ن داردقرار بيشترين انتشار كربن بعد ازكشورهاي چين، رمريکا، هند، روسيه و ژاپن دررتصه ششم  المللی

و تقريصا معادل بخش  تجاري -كل انرژي در ايران را مصرف كرده كه پن از بخش خان،ی  26 %حمل و نقل حدودبخش  1397 در سال 

هاي نفتی كشور، درصد مصرف فررورده 5/65. همچنين، اين بخش محتوب می شودانرژي كشور دومين بخش پر مصرف  صنعت بعنوان

بيشترين سهم از حمل و نقل ، بخش عالوه براين .به خود اختصاص داده است1397در سال نفت خام را معادل بشکه ميليون   3/305 يعنی

درصررد از دي  2/24، حدود 1397طوريکه در سررال  دارد، بهكشررور  اقتصررادي هاي مختلفينده را در بين بخشاانتشررار انواح گازهاي ر

تيد سال  بعنوان بزرگترين الوده كننده هوا كربناك ست. بخش حمل و نقل در  شده ا صاعد  صد  الوده  50، معادل مزبوراز اين بخش مت در

روند انتشررار دي اكترريد  1نمودار  .(1397 جهان، و ايران انرژي نمودارهاي و نرمار منتشررر كرده اسررترا هم  xNO و   2SOكننده هاي 

 كربن را طی دوره م العه نشان می دهد.

 

 
 1375-1397 دوره براي اكتيدكربن دي گاز انتشار روند: 1 نمودار

 تحقيق هاييافته: منصع

ست. بخش نقل جزووبخش حمل تيدكربن در ايران ا شار دهنده گاز دي اك صرف انرژي بوده و همچنين بزرگترين انت بنابراين، در هاي پرم

  لودگی دررانتشار  عوامل موثر بر توجه ويژه بهكارايی مصرف انرژي در بخش حمل ونقل، بهصود و هاي زيتت محي ی جهت كاهش رلودگی

بررسی تاثير مهمترين عوامل موثر بر انتشار دي اكتيد كربن در بخش حمل و نقل ايران ، حاضر ضمن  تحقيق  ضروري است. اين بخش

 .كردارائه خواهد  حمل و نقل بخش با توجه به يافته هاي پژوهش براي  رنهايی براي كاهش انتشار حلگذاري و راهتوصيه هاي سياست

شامل مصانی نظري و م العاف شامل روشتجربی می در ادامه به معرفی ادبياف موضوح  سوم  سی و معرفی دادهپردازيم. بخش  ست.  شنا ها

 شود و در پايان نتايج م العه حاضر و پيشنهاداف سياستی ارائه می گردد.و تحليل می در بخش چهارم نتايج تخمين مدل تحقيق تجزيه

 

 

 و پیشینه تحقیق . مبانی نظری2

                                                           
1International Energy Agency (IEA) 
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 مبانی نظری 

 بنابرايننقل نياز دارند،  و هاي مختلفی به حملخدماتی براي تامين مواد اوليه و عرضرره محصررواف به صررورفهاي توليدي و فعاليت همه

نقل است. اما  و و كارايی بخش حمل توسعهرشد اقتصادي به صورف متتقيم به توسعه بخش حمل و نقل وابتته است و تحت تأثير ميزان 

ستفاده از شیمانند توليد گازهاي گلخانههسوختهاي فتيلی داراي تصعاف منفی  از طرف دي،ر ، حمل و نقل با ا سوخت  اي نا از مصرف اين 

 ست. ها

اكترريدكربن در كشررورهاي مختلف انجام شررده اسررت كه م العاف پيشررين زيادي در خصرروص تجزيه و تحليل عوامل موثر بر انتشررار دي

سا ست. بر ا تت محي ی كوزنتن ا سعه يافت،ی و (EKZنس منحنی كوزنتن مهمترين اين م العاف منحنی زي ، در مراحل اوليه فرريند تو

رشد اقتصادي با توجه به ارجحيت نتصتا زياد توليد ملی و س ر اشتغال به محيط زيتت پا ، افزايش استفاده از منابع طصيعی و رشد مصرف 

ر اين مرحله با توجه به دررمد سررررنه پايين، بن،اهاي به انتشررار رلودگی منجر شررود. د دانرژي براي رسرريدن به رشررد اقتصررادي باا می توان

گيرند. اما در رشد اقتصادي مورد توجه قرار نمی یهاي كاهش رلودگی نيتتند و به نوعی رثار محيط زيتتاقتصادي قادر به تأمين مالی هزينه

شود توجه به وضعيت محيط زيتت از اهميت و ارزش بيشتري برخوردار می  ،دررمد ملیافزايش پن از و  مرحله بعدي فرريند توسعه يافت،ی

 (.1387نبرقی اسکويی، يابد هاي انتشار رلودگی محيط زيتت كاهش میو شاخص

 

 پیشینه تحقیق

لی نيا رشررد با بررسرری ادبياف موضرروح مرتصط می توان دو دسررته از م العاف را نشررخيص داد. در گروه اول عمدتا  تاثير توليد ناخاص داخ

اكتيدكربن در كشورهاي مختلف بررسی شده است. اما در گروه دوم ب ور خاص، محققين  در مورد عوامل مؤثر بر اقتصادي( بر انتشار دي

 نقل تمركز كرده اند. و اكتيد كربن در بخش حمل انتشار دي

 

  یاکسیدکربن در سطح کالن اقتصادص داخلی بر انتشار دیالتاثیر تولید ناخ 

هاي توزيعی به بررسی روابط ميان دررمد و تجارف خارجی با انتشار دي اكتيد ( با استفاده از يک مدل خودرگرسيونی با وقفه2013ن 2كوهلر

سال  ست. در اين تحقيق داده ها در حد فاصل  صرير مدل به كار برده  2009تا  1960كربن براي كشورهاي جنوبی رفريقا پرداخته ا براي ت

. در اين تحقيق نشان داده شده است كه يک راب ه قوي بلند مدف ميان دررمد نرشد اقتصادي( و انتشار دي اكتيد كربن وجود دارد. شده اند

 نظر داد.و انتشار كربن تجارف خارجی ميزان اي براي چنين راب ه باره وجود توان با اطمينان دردر حالی كه نمی

در بر انتشار گاز دي اكتيد كربن پرداخته اند.  رنها (  در مقاله خود به بررسی رشد اقتصادي و مصرف انژي و تاثيراف2016ن 3ين و سامیك

سال هاي  58اين تحقيق كه براي  شور و بين  ست، 2012تا  1990ك شده ا شتاورهاي تعميم يافته از انجام  براي  (GMM) روش پانل گ

ي .  يافته هاي رن ها حاكی از رن اسررت كه رشررد توليد ناخالص داخلی تنها در كشررورهاي حوزهاسررت اسررتفاده شرردهميزان اثراف بررسرری 

. مصرف انرژي نيز در تمام موارد افزايشی داشته استي قاره ها اثر و در بقيه شده استامريکاي اتين سص  كاهش انتشار دي اكتيد كربن 

 گشررتاورهاي تعميم يافتهيک مدل پانل  براورد( با 2018ن4همکاراندونگ و  كربن دارد.مورد م العه اثر مثصتی بر انتشررار گاز دي اكترريد 

(GMM)  تيد كربن پرداخته اند. نتايج اين شار دي اك شد جمعيت بر روي انت شدف انرژي و ر سرانه،  سی اثر توليد ناخالص داخلی  به برر

دهد كه رشد جمعيت و رشد توليد ناخالص داخلی سص  افزايش انتشار دي اكشيد كربن شده است، در حالی كه بهصود  نشان می نيز تحقيق

تيد كربن می شار دي اك شدن انت سص  كند  شان میهمچنين شود. اين تحقيق كارايی انرژي  دهد كه اثر افزايش توليد ناخالص داخلی در ن

                                                           
2 Kohler, (2013) 
3 Kais & Sami (2016) 
4 Dong et al. (2018) 
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( با تخمين يک مدل پنل با اثر 2020ن 5انور و همکاران تيد كربن بيشتر از كشورهاي دي،ر است.كشورهاي ثروتمندتر بر روي انتشار دي اك

سالهاي  شان د 2017تا  1980ثابت براي كشورهاي خاور دور بين  شينی و ازادي تجاري ب ور قابل توجهی ان شهرن شد اقتصادي ،  دند كه ر

ستفاده از 2021ن 6هماد . ثاق  و بنهتتند تعيين كننده انتشار دي اكتيد كربن در اين كشورها شده  101( در يک تحليل متا و ا مقاه چاپ 

 نتيجه گرفتند كه ب ور كلی يافته هاي اين تحقيقاف از فرضيه محيط زيتتی كوزنتن پشتيصانی می كنند.   2019-2006بين سال هاي 

دي اكترريد كربن در دو گروه كشررورهاي توسررعه يافته و ( به بررسرری عوامل انتشررار 1390درگاهی و بهرامی غالمی ندر م العاف داخلی، 

توليد  تاثيرپرداخته اند. رن ها در اين تحقيق كه به صررورف پانل انجام شررده اسررت  2004تا  1977هاي كشررورهاي ع ررو اوپک بين سررال

بر انتشار گاز دي   را شدف انرژي ناخالص داخلی، سهم توليداف كارخانه اي از توليد ناخالص داخلی، سهم تجارف از توليد ناخالص داخلی و

ی و ناخالص داخل دياز تول يكارخانه ا دافيسررهم تولدهد كه توليد ناخالص داخلی،  . نتايج نشرران میمورد م العه قرار دادندرا اكترريد كربن 

از توليد ناخالص داخلی اثر منفی بر انتشار  سهم تجارف خارجیباعث افزايش انتشار گاز دي اكتيد كربن می شوند در حالی كه  نرژياشدف 

 گاز دي اكتيد كربن دارد.

شدف انرژي بر روي 1392فالحی و حکمتی فريد ن صنعت از توليد ناخالص داخلی و  سهم  سرانه داخلی حقيقی،  سی اثراف دررمد  ( به برر

مامی اسررتان هاي ايران پرداخته اند. نتايج اين براي تو به صررورف روش پانل  1386و  1382انتشررار گاز دي اكترريد كربن بين سررال هاي 

دهد كه يک راب ه بلند مثصت و معنادار بين انتشار گاز كربن دي اكتيد و دررمد سرانه داخلی حقيقی، سهم صنعت از توليد تحقيق نشان می

كه سهم صنعت از توليد ناخالص داخلی  است. در حالی بودهبيشتر از ساير عوامل  انرژياثر شدف  وناخالص داخلی و شدف انرژي وجود دارد 

 كمترين تاثير را دارا ميصاشد.

ستفاده 1394تميزي ن سال هاي  گيري مدل بيزينی از روش ميان،ين( با ا شان داد كه بين  سعه،  55براي  2014تا  1992ن شور در حال تو ك

تت محي ی كوزنتن مصنی بر وجود راب ه  ضيه زي شد Uفر صادي و  معکوس بين ر تت  گیالوداقت وجود دارد. رفيعی و همکاران محيط زي

كه  دريافتنددر ايران را مورد بررسی قرار دادند و  1393-1357( ارتصاط بين انتشار بين دي اكتيد كربن و مصرف انرژي بين سالهاي 1396ن

شار الودگی هم در كوتاه مدف و هم در بلند مدف وجود صرف انرژي و انت ( با 1398دارد. بهرامی و همکاران ن ارتصاط مثصت و معناداري بين م

سيون فازي  ستفاده از روش رگر شخص كردندا سعه ناخالص كه  توليد م شار بر مثصتی تأثير فتجار بودن باز و درجه مالی داخلی، تو  گاز انت

 دارند.  دي اكتيد كربن

 

 نقل و اکسیدکربن در بخش حمل  انتشار دی برعوامل مؤثر  

سی اثربه  (2015ن7يانگ و دي،ران  تيد كربن در مناطق چين پرداخته  -اجتماعی جنصه هاي افبرر شار دي اك صادي حمل و نقل بر انت اقت

دوطرفه به اين  ثابتل اثر نگيرد، محققان با اسرررتفاده از روش پرا در بر می 2012تا  2000 هاياند. در اين تحقيق كه داده هاي بين سرررال

دارد در حالی كه مالکيت خودرو در چين كه حمل نقل عمومی شررهري مهم ترين تاثير را بر انتشررار گاز دي اكترريد كربن  نتيجه رسرريده اند

 تاثير معناداري در انتشار گاز دي اكتيد كربن در چين ندارد.

رداخته اند. اين مقاله با ( به بررسرری عوامل موثر بخش حمل و نقل بر روي انتشررار دي اكترريد كربن در مراكش پ2017ن8خرباش و كفادي 

ستفاده از روش  سال هاي   VECMا شان داده 2011تا  2000بين  صرف گازوئيل در بخش  ن ست كه يک راب ه بلند مدف مثصت بين م ا

 حمل و نقل و انشار دي اكتيد كربن وجود دارد.

                                                           
5 Anwar et al. (2020) 
6 Saqib & Binhmad (2021) 
7 Yang et al (2015) 
8 Kharbach & Chfadi (2017) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ec
jo

ur
na

ls
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 13

https://necjournals.ir/article-1-1713-fa.html


 13-1، صفحه 1401 بهار، 1، شماره25فصلنامه انرژي ايران، دوره 

 

5 
 

بن در پاكتتان را مدل سازي كردند و مشخص ( تاثير مصرف انرژي در بخش حمل و نقل بر انتشار دي اكتيد كر2018ن9 دانيش وهمکاران

كردند كه افزايش مصرف انرژي ب ور چشم،يري بر توليد دي اكتيد كربن در بخش حمل و نقل دارد اما رشد اقتصادي و شهرنشينی تاثير 

در تتت فرضيه كوزنتن  حمل و نقل متافري و باري از داده هاي بخشهاي( 2020ن 10چندانی بر اين انتشار نداشته اند. دانيش و همکاران

سالهاي  ستفده كردند 2019 -2000در امريکا را طی  س  ا تت محي ی منا ستهاي زي سيا شان دادند كه در بلند مدف  بخش حمل و  در و ن

نقل موج  كاهش انتشار دي اكتيد كربن شده است. اين م العه نظريه كوزنتن را در بخش حمل و نقل امريکا تاييد نمود. نهايتا سهيل و 

شان دادند كه در كوتاه مدف و 2021ن11همکاران  تيد كربن دارند.  ینامتقارن افمدف حمل و نقل هوايی و ريلی اثر بلند( ن شار دي اك بر انت

در حالی كه در بلند مدف هر دو بخش تاثير مثصتی بر انتشررار الودگی دارند، در كوتاه مدف اين تاثير نامتقارن اسررت و بخش ريلی نتررصت به 

 ی اثر بيشتري بر انتشار دي اكتيد كربن داشته است. بخش هواي

تركي   رشد اقتصادي، رشد جمعيت، تغييراف ساختاري، ضري  انتشار، شدف انرژي، تاثير( 1394ناجی و داودي ندر م العاف داخل ايران ، 

را مورد  اي، ريلی و هوايی جادهزير بخش هاي انرژي در  از مصرررف ناشرریبر انتشررار تركيصاف كربن   سرروخت، شرريوه حمل و نقل و قيمت

 بيشررترين تاثير را بر انتشررار الودگی در بخش حمل و نقل دارد. ،بررسرری قرار دادند. انها دريافتند كه رشررد اقتصررادي و قيمت ارزان سرروخت

ستانهاي مختل1398مهدوي و همکاران ن شار در بخش حمل و نقل ا تيد كربن و تفاوف انت شار دي اك ف ايران را م العه ( عوامل موثر بر انت

هر بر انتشار كربن در بخش حمل و نقل دارد و  يشهرنشينی، شدف انرژي و توليد، اثر مثصت و معنادارنشان داد كه  بررسیاين  نتايجكردند. 

 . ابدي یو اثر شهرنشينی كاهش م يافته افزايشد شدف انرژي و تولي اثر، كنيمسمت چندكهاي بااي انتشار دي اكتيد كربن حركت  هچه ب

 

صاد تمركز كرده اند و يا به  شار دي اكتيد كربن در كل اقت صادي در انت شد اقت شين عمدتا بر تاثير ر ب ور خالصه، در حالی كه  م العاف پي

نوح سوخت بر انتشار الودگی پرداخته اند، تعداد معدودي  و يا خودرو، مالکيت وسليه نقليه دخاص بخش حمل و نقل همانند تعدا  عوامل تاثير

از م العاف وجود دارند كه تاثير توليد ناخالص داخلی و شدف انرژي را در بخش حمل و نقل م العه كرده اند. تحقيق حاضر عالوه بر بررسی 

، با معرفی شدف فررورده هاي در بخش حمل و نقل و مقدار مصرف نفت گاز بعنوان بزرگترين فراورده مورد مصرف  داخلیخالص نااثر توليد 

صرف فررورده هاي نفتی به توليد ناخاص داخلی(، طی  تصت م شار  22نفتی ن ن تيد كربنسال اخير، اثر انها را در انت در اين بخش  دي اك

 بررسی نموده است.

 

 . روش تحقیق3

 (ARDL)مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی  

تران و همکارانبا وقفه خودرگرسيونی يال،و شم پ سال ن 12هاي توزيعی توسط ها شت،ی ميان متغيرها 1996در  ( براي تعيين راب ه هم انصا

اساس مصانی نظري با هم دي،ر ارتصاط داشته باشند و هم،ی نامانا برزمانی دو يا چند متغير سري وجود دارد اگر انصاشت،یارائه شده است. هم 

شد. زمانی كه هم،ر را دنصال كنند به گونهدر طول زمان همدي بوده و شت،ی مجموعه اي كه تفاضل بين رنها مانا با اي از متغيرهاي مورد انصا

ساس رزمون سی در مدل بر ا ست.  برايبرر شود در اين حالت ميان متغيرهاي مدل يک راب ه بلندمدف برقرار ا سی   هاي ازم، تاييد  برر

تته و متغير متغيرمدف بين مدف و بلندروابط كوتاه ضيحی میواب سيون برداري با وقفه يتوان از ال،وهاي تو ستفاده خودرگر هاي توزيعی ا

 ال،ويی است كه در رن وقفه متغيرها همانند راب ه زير وارد شوند:ي پويا كرد. ال،و

                                                           
9 Danish et al. (2018) 
10 Danish et al. (2020) 
11  Sohail et al. (2021) 
12 Pesaran et al., 1996 
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𝑌𝑡 = 𝑎𝑋𝑡 + 𝑏𝑋𝑡−1 + 𝑐𝑌𝑡−1 + 𝑈𝑡                          1ن )  

ضراي  ال،و در نمونهبراي كاهش تورش مرب شود كه تعداد وقفهوط به بررورد  ستفاده  ست تا حد امکان از ال،ويی ا هاي هاي كوچک، بهتر ا

 زيادي براي متغيرها، همانند راب ه زير در نظر گرفته شود.

𝜑(𝐿. 𝑃)𝑌𝑡 = ∑ 𝑏𝑖
𝑘
𝑖=1 (𝐿. 𝑞𝑖)𝑋𝑖𝑡 + 𝐶𝑊𝑡 + 𝑈𝑡       (2) 

 ال،وي فوق شامل روابط زير است:

𝜑(𝐿. 𝑃) = 1 − 𝜑
1
𝐿 − 𝜑

2
𝐿2 − ⋯ − 𝜑

𝑝
𝐿𝑝           (3) 

(𝑙. 𝑞𝑖) = 𝑏𝑖 + 𝑏𝑖1𝐿 + 000 + 𝑏𝑖𝑞𝐿𝑞      𝑖 = 1,2, … , 𝑘    (4) 

 

 Kزا با وقفه ثابت، هاي عرض از مصدأ، متغيرهاي مجازي، روند زمانی يا متغيرهاي برونی از متغيريهابردار Wعمل،رد وقفه،   L: رنكه در 

ضيحی به ك شده در ال،و،تعداد متغيرهاي تو تته در ال،و،  P ار گرفته  تعداد وقفه بهينه مربوط به هر  qتعداد وقفه بهينه مربوط به متغير واب

جوسرريليوس براي تعيين هم -در حالی كه در روش جوهانتررون (.1391ل فعلی پور و همکاران،  ن باشررديک از متغيرهاي توضرريحی می

بدون توجه به اينکه  ARDLمدل  در انصاشررته باشررند،هم متغيرها بايد با متغيرهاي هم مرتصه انصاشررت،ی  انصاشررت،ی از طريق رزمون هم

 د به كار گرفته شوند. نتوانهتتند می I(1)يا  I(0)متغيرها 

سيونی با وقفه ضر از مدل خود توزيعی رگر سی راب هدر تحقيق حا شده براي برر ستفاده مدف ميان متغيرها مدف و كوتاهي بلندهاي تعيين  ا

تخمين مدل پويا با وقفه هاي بهينه است تا وجود يا عدم وجود هم انصاشت،ی بين متغيرها مشخص  ،ARDLشده است. گام اول در مدل 

ترا ساس م العه پ صورف معنا دار بودن مدل پويا، در گام دوم، برا ضراي  راب ه بلندمدف بين متغيرها 0120ن 13و همکاران نشود. در    ،)

سنجش می شود. مرحله سوم تخمين ضراي  مدل تصحير خ ا يا تفاضل مرتصه اول    Fو معناداري مدل با رزمون كرانه دهش تخمين زده

 دهند.مدف را نشان میهاي كوتاهششاست كه ك ARDLمتغيرهاي مدل 

 

 های مورد استفادهمدل و داده . 4

 : انتخاب شدبا مرور ادبياف تحقيق و داده هاي موجود و تخمين مدلهاي مختلف، نهايتا مدل تحقيق حاضر به شکل ذيل 

𝐿𝐶𝑂2 = 𝑓(𝐿𝐺𝐷𝑃𝐶, 𝐿𝐸𝐼𝑃, 𝐿𝐺𝐶 ) (                5ن        

 كه در رن:

: LCO2 شار گاز دي تيدكربن ل،اريتم انت سال اك ساس تن( در بخش حمل و نقل در  ست. دادهنبر ا شار گاز ديا تيدكربن از هاي انت اك

ها براي می باشد استخراج شده است. از انجا كه دسترسی به اين داده 1397ترازنامه انرژي مربوط به سال هاي مختلف كه اخرين رن سال 

 ها رماده شده است.اين داده 1375هاي بيشتر امکان پذير نصود به اجصار از سال سال

 LGDPC: هاي مربوط به بيان شده است. داده 1395توليد ناخالص داخلی كه به صورف سرانه و هزار ريال به قيمت ثابت سال  ل،اريتم

 توليد ناخالص داخلی ، از بانک اطالعاتی مركز امار ايران استخراج شده است. 

LEIP : ون بشکه معادل نفت خام به ازاي ميليون نقل ايران كه به صورف ميلي و ل،اريتم شدف مصرف فراورده هاي نفتی در بخش حمل

 .شده است محاسصهتوليد ناخالص داخلی ريال 

LGC : ن ااير شررركت ملی پخش فراورده هاي نفتیاز امار نامه  به ميليون ليتر در سررال كه ،از در بخش حمل و نقلمصرررف نفت ل،اريتم

 مدل را نشان ميدهد. در شده استفاده داده هاي خالصه: 1 استخراج شده است. جدول (1397ن

 

                                                           
13 Pesaran et al., 2011 
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 هاي استفاده شده در مدل تحقيق: خالصه داده1جدول 

 منبع اطالعت واحد اندازه گیری توضیح متغیر متغیر عنوان

LnCO2 انتشار دي اكتيد كربن ل،اريتم  وزارف نيرو-ترازنامه انرژي در سال تن  

LnGDPC 1395توليد ناخالص داخلی سرانه نسال پايه  ل،اريتم) در سال ميليون ريال   مركز امار ايران 

LnEIP شدف مصرف فراورده در بخش حمل و نقل ل،اريتم  
ميليون بشکه معادل نفت 

 خام/ ميليون ريال 
 مركز امار ايران -ترازنامه انرژي

LnGC نفتیامارنامه شركت ملی پخش فراورده هاي  در سال ميليون ليتر مصرف نفت گاز در بخش حمل و نقل ل،اريتم 

 هاي محققمنصع: يافته

 

در اين م العه براي تخمين مدل و محاسصاف باشد. می 1397 الی 1375نی هاي ساليانه در بازه زماهاي مورداستفاده در اين پژوهش دادهداده

 بهره گرفته شده است. Excelو  EViews10هاي افزارمورد نياز از نرم

 

 هایافتهتحلیل  و یهتجزو  . نتایج مدل5

 آزمون ریشه واحد
ها در . جهت بررسی ايتتايی متغيرهاي زمانی، بايد براي هر سري زمانی رزمون ايتتايی انجام  گيردبراي پرهيز از رگرسيون كاذب در سري

 رمده است.  2نتايج رن در جدول  كه استفاده شده است 15پرون-و فيليپن 14يافتهفولر تعميم -ديکی هاي اين م العه از رزمون
 

 هاي مدل تحقيقجهت بررسی ايتتايی متغير ه صفرپرون درج-يافته و فيليپنتعميمفولر -ديکی هاي : نتايج رزمون2جدول 
 

  

فولر تعميم يافته-رزمون ديکی پرون-آزمون فیلیپس   

 احتمال

 

 درجه رزمون tرماره
 

 احتمال
 

 tرماره 
 تعديل شده

 

 درجه رزمون
 

LnCO2 0.2275 2.1538-  I(0) 0.1226 2.5289-  I(0) 

LnGDPC 0.5694 1.3878-  I(0) 0.5694 1.3878-  I(0) 

LnEIP 0.4503 1.6318-  I(0) 0.4503 1.3184-  I(0) 

LnCG 0.5248 1.4797-  I(0) 0.5248 1.5045-  I(0) 

 منصع: محاسصاف تحقيق

 
 
شان 2 جدول در واحد شهير رزمونهر دو  جينتا ض یعني. تتندين مانا س ر در هاريمتغ از کي چيه كه داد ن  شهير وجود بر یمصن صفر هيفر
 . كرد رد توان ینم را درصد 5 داري یمعن س ر در واحد
 

                                                           
14 Augmented Dickey–Fuller 
15 Philips- Peron 
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 هاي مدل تحقيقجهت بررسی ايتتايی متغير1پرون درجه -يافته و فيليپنفولر تعميم-ديکی هاي : نتايج رزمون3جدول 

  

فولر تعميم يافته-رزمون ديکی پرون-آزمون فیلیپس   

 احتمال
 

 

 tرماره 

 

 درجه رزمون
 

 احتمال
 

 tرماره 
 تعديل شده

 

 درجه رزمون
 

LnCO2 0.0237 3.3947-  I(1) 0.0025 4.43-  I(1) 

LnGDPC 0.0183 3.5042-  I(1) 0.0187 3.494-  I(1) 

LnEIP 0.0004 5.2601-  I(1) 0.0000 6.329-  I(1) 

LnCG 0.0422 3.0978-  I(1) 0.0588 2.929-  I(1) 

 منصع: محاسصاف تحقيق

 
سصه انها اول مرتصه لتفاض رهايمتغ كردن تتايا يبرا ساس بر كه دهد یم نشان 3 جدول و شد محا  تفاضل افتهي ميتعم فولر یکيد رزمون ا

 .باشند یم مانا درصد 5 يدار یمعن س ر در احتمال مقدار و t اماره به توجه با رهايمتغ همه اول مرتصه
  
 

 تعیین وقفه های بهینه 
ساس معيارهاي ركايک ن  4جدول  شوارتش بيزين ن AIC )16تعداد وقفه هاي بهينه را بر ا شان می دهد.  SC)17و   صورف به اين معيارهان
تص شخ را مدل بهترين رنها یابيارز اريمع يريگاندازه با صرفا توانینم و دنكنیم عمل ین ته مقدار اين معيارها در  و  داد صيت بايد با مقاي

 .كرد انتخابرا دارد بعنوان بهترين مدل  SC , AIC  مدل هاي با وقفه هاي مختلف، مدلی را كه كمترين مقدار 
 

 نتايج تعيين وقفه بهينه:  4 جدول

 LOGCO2متغير وابتته: 

 1397 1375بازه نمونه : 

 21مشاهداف شامل شده : 

 مشخصاف مدل معيار شوارتز معيار ركاييک شماره مدل رتصه

1 61 1.741137-  1.293057-  ARDL(1, 2, 0, 2) 

2 58 1.657195-  1.159328-  ARDL(1, 2, 1, 2) 

3 34 1.647756-  1.149890-  ARDL(2, 2, 0, 2) 

4 7 1.611017-  1.063364-  ARDL(3, 2, 0, 2) 

5 31 1.598748-  1.051095-  ARDL(2, 2, 1, 2) 

 قيتحق محاسصاف: منصع
 

كمترين مقادير از  زيرا داراياست   بهترين مدل با وقفه( ، 1، 2، 0، 2نمدل   نشان می دهد كه برا ساس هر دو معيار فوق 4نتايج جدول 
  نظر هر دو معيار است. 

 
 

                                                           
16 Akaike information criterion 
17 Schwarz bayesian information criterion 
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  ARDL( 1، 2، 0، 2نتخمین مدل پویای  

 نشان می دهد. را  ARDL( 1 ،2 ،0 ،2نبهترين وقفه ها يعنی  اب نتايج تخمين مدل   5جدول 

 ARDL( 1، 2، 0، 2: نتايج تخمين ضراي  مدل با وقفه بهينه مدل  ن 5جدول 

 احتمال tرماره  خ اي معيار ضري  پارامتر

LOGCO2(-1) 0.37 0.15 2.41 0.0327 

LOGGDPC 2.78 0.52 5.27 0.0002 

LOGGDPC(-1) 0.37-  0.49 0.76-  0.4581 

LOGGDPC(-2) 1.45-  0.36 4.02-  0.0017 

LOGEIP 1.83 0.53 3.45 0.0047 

LOGGC 0.91 0.67 1.34 0.2045 

LOGGC(-1) 0.33-  0.80 0.41-  0.6878 

LOGGC(-2) 1.65 0.53 3.08 0.0095 

C 9.22-  4.27 2.15-  0.0519 

    R2 0.95 ضري  تعيين تعديل شده

F رماره       59.900    

    0.0000   احتمال اماره  

 منصع: نتايج تحقيق
 

و در س ر يک درصد خ ا معنا دار بوده مناس   ،پوياي تخمينی مدل بررورد شده نشان می دهد كه 5درجدول  Fو اماره  و  ضري  تعيين
 و لذا هم انصاشت،ی بين متغيرهاي مدل وجود دارد. است

 

       Fتخمین رابطه بلند مدت و آزمون کرانه 
اكنون بايد مدل  ، پن از اطمينان از مناس  بودن و معناداري مدل پوياي تخمين زده شدهو با توجه به توضيحاف  بخش روش تحقيق 

ARDL  ي زمون كرانه هاربلند مدف را  براورد نماييم و سپنF  مدل  براورد نتايج   6جدول انجام دهيم. راARDL   را بلند مدف
 نشان می دهد.

 
 ARDL: نتايج براورد ال،وي راب ه بلند مدف   6جدول 

 معادله س وح

 : مقدار ثابت محدود و بدون روند 2مورد 

 احتمال tرماره  خ اي معيار ضري  پارامتر

LOG(GDP) 1.52 0.40 3.78 0.0026 

LOG(EI2) 2.92 1.10 2.63 0.0216 

LOG(CG) 3.56 1.19 2.98 0.0114 

C 14.72-  8.66 1.69-  0.1149 

EC =LOG(CO2) - (1.5244*LOG(GDP) + 2.9274*LOG(EI2) + 3.5670*LOG(CG)  -
    ن 14.7266

 منصع: نتايج تحقيق                 
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توان گفت كه عالمت تمام ضرررراي  متغيرهاي باوقفه بهينه تخمين زده شرررده با تاوري هاي می 6براسررراس نتايج مدل تحقيق در جدول 
در بلند مدف ، ميزان مصرف نفت،از با ضري  دار هتتند. براساس جدول فوق از نظر رماري معنی خ ا درصد 5در س ر  اقتصادي سازگارند و

ست. از انجايی كه طی  3.56 تيد كربن در بخش حمل و ونقل در ايران ا شار دي اك سال اخير بخش جاده اي 10موثرترين عامل ميزان انت
شار حدود  تاول انت صد  92حمل و نقل م سالهاي مختلف( و از طرف در تيد كربن در بخش حمل و نقل بوده نترازنامه انرژي،  گاز دي اك

 درصد وسايل نقليه در بخش حمل و نقل جاده اي را كاميونها و اتوبوسها تشکيل می دهند كه مصرف كننده نفت،از هتتند 90دي،ر حدود 
سالنامه رماري حمل و نقل جاده اي،  ضري  لذا اين يافته تح (،1397ن صرف فراورده با  شدف م سد.  ضر قابل قصول بنظر می ر  2.92قيق حا

ضري  مثصت و معنادار توليد ناخالص داخلی ن دومين متغير شد. نهايتا  تيدكربن در اين بخش می با شار دي اك ( 1.52اثرگذار بلند مدف بر انت
 و حمل و نقل است.  در بخش  نشان دهنده راب ه مثصت بلند مدف بين فعاليتهاي اقتصادي و انتشار كربن

 
 نشان می دهد. ARDL( 1، 2، 0، 2ا براي مدل راب ه بلند مدف نر Fهاي كرانه نتايج رزمون  7جدول 

 
 Fنتايج رزمون كرانه هاي :  7 جدول

مقدار كرانه  Fمقدار رماره 
پايين در 
س ر  
 %1معناداري 

مقدار كرانه 
باا در س ر  
 %1معناداري 

مقدار كرانه 
پايين در 

  سطح

 %5معناداري 

مقدار كرانه 
باا در 

  سطح

 %5معناداري 

مقدار كرانه 
پايين در 
س ر  
معناداري 
10% 

مقدار كرانه 
باا در س ر  
معناداري 
10% 

7.1778 4.614 5.966 3.272 4.306 2.676 3.586 

 منصع: نتايج تحقيق

 
در س ر يک درصد  بيشتر است و لذا در  ( 5.96ن از مقدار كرانه باا ( 7.17ن  Fنشان می دهد كه ميزان رماره   Fرزمون كرانه هاي  نتایج

 بين متغيرهاي متتقل و انتشار دي اكتيد كربن راب ه معناداري در س ر خ اي يک درصد وجود دارد. مدف بلند
 

 (ECM مدل تصحیح خطابین متغیرها )  رابطه کوتاه مدتتخمین 

 دهد. مدت میان متغیرها را نشان مینتایج آزمون تصحیح خطا یعنی رابطه کوتاه  8جدول 

 ( ECM:  نتايج مدل تصحير خ ا ن 8جدول 

  D(LOGCO2)متغير وابتته: 

  ARDL(1. 2. 0. 2مدل انتخاب شده :ن 

 : مقدار ثابت محدود شده و بدون روند 2مورد 

 1397 1375بازه نمونه : 

 21شامل شده: مشاهداف 

ECM رگرسيون 

 : مقدار ثابت محدود و بدون روند 2مورد 

 احتمال tرماره  خ اي معيار ضري  پارامتر

DLOG(GDP) 2.78 0.32 8.59 0.0000 

DLOG(GDP(-1)) 1.45 0.28 5.15 0.0002 

DLOG(CG) 0.91 0.44 2.05 0.0618 

DLOG(CG(-1)) 1.65-  0.46 3.58-  0.0038 

CointEq(-1)* 0.6266-  0.09 6.91-  0.0000 

 منصع: نتايج تحقيق             
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ستنصاط می  8از نتايج جدول   تيد ا شار دي اك صرف نفت،از مهمترين متغيرهاي موثر بر انت شود كه در كوتاه مدف توليد ناخالص داخلی و م

در كوتاه مدف نيتت. همچنين ال،وي تصحير خ ا ي مدل بيان،ر اين است  كربن هتتند و شدف مصرف فراورده  تعيين كننده اين الودگی
سمت تعادل بلند مدف برابر منفی شود در هر  0.62كه ضري  تعديل به  شار دي اكتيد كربن وارد  شوكی بر انت ست لذا اگر در كوتاه مدف  ا

 درصد از اين شو  تعديل خواهد شد.  62دوره حدود 
 

 تشخیصیزمون های ارزیابی مدل با آ

ازمونهاي تشخيصی پتماندها و ثصاف مدل تخمين زده شده شامل ازمون هاي هم خ ی سريالی، واريانين ناهمتانی، نرمال بودن، خ اي  
ب ور  9و مدلتازي تحقيق حاضر از نظر اين ازمونها تاييد گرديد. نتايج اين ازمونها در جدول  ندتصرير مدل و ثصاف ساختاري انجام شد

 خالصه رورده شده است:
 : نتايج رزمونهاي تشخيصی پتماند و ثصاف مدل تخمينی 9جدول 

 زمون نتیجه آ آماره مرتبط نام آزمون/ آماره مشکل احتمالی 
 وجود هم خ ی سريالی

Breusch-GodfreySerial  
Correlation LM Test 

 F  =1.7967رماره 

  0.2155احتمال=  

عدم وجود هم خ ی 
 سريالی

  واريانن ناهمتانی

Breusch-Pagan-Godfrey 
 F  =2.3109رماره 

 0.0924احتمال=  

عدم وجود واريانن 
 ناهمتانی

  نرمال نصودن پتماند
Jarque-Bera 

 

Jarque-Bera =
0.1783 
 0.9147مقداراحتمال: 

نرمال بودن  پتماند 
 تخمين

 Ramsey RESET Test خ اي تصرير 
 

 F  =1.4085رماره 

  0.2630احتمال=  

 عدم وجود خ اي تصرير

 CUSUM/ CUSUM of شکتت ساختاري
Squares 

نمودار در بين مرزهاي 
 بحرانی قرار دارد

عدم و جود شکتت 
 ساختاري

 منصع: نتايج تحقيق 
 

 
  

          
 

 براي تشخيص شکتت ساختاري  CUSUMرزمون : 2 نمودار

 منصع: نتايج تحقيق
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فرض صفر يعنی و گيرد می دو خط متتقيم قرار رماره اين رزمون بين  ا نشان ميدهد كه CUSUM، ازمون شکتت ساختاري 2در نمودار 
  فرضيه ثصاف را نمی توان رد كرد و لذا پارامترهاي مدل با ثصاف هتتند.

موثرترين عامل انتشار دي اكتيد كربن در بخش حمل و  در بلند مدف، ميزان مصرف نفت،ازب ور خالصه براساس يافته هاي اين تحقيق، 
( می باشد. يافته مهم پژوهش حاضر نشان دادن تاثير چشم،ير متغير 2017ن 18كه من صق بر يافته خرباش و كفادي نقل در ايران است

و با يافته هاي محققين پيشين شدف مصرف فراورده بر انتشار كربن است كه در م العاف قصلی ديده نشده است.  اين تحقيق همچنين همت
نشان داد كه توليد خالص  (1392ن ديفر یو حکمت یفالح( و  2018ن21(  دونگ و دي،ران2016ن 20قين و سامی(،  2013ن 19همانند كوهلر

 داخلی سرانه  بر ميزان انتشار دي اكتيد كربن در بخش حمل و نقل در ايران تاثير داشته است.
 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه. 6
بخش حمل و نقل ، لزوم شناسايی و كنترل عوامل موثر بر انتشار كربن  درميزان ن،ران كننده انتشار دي اكتيد كربن در ايران ، بخصوص 

 وعالوه بر بررسی توليد ناخالص داخلی  بررسی  ادبياف موضوح  و شناسايی عوامل موثر بر انتشار كربنرا رشکار می سازد.  تحقيق حاضر با 
ايران، با معرفی شدف فررورده هاي نفتی ن نتصت مصرف   نقل و حمل بخش در مصرف مورد فراورده نيبزرگتر بعنوان گاز نفت صرفم مقدار

در قال  يک مدل  در اين بخش  انها را در انتشار دي اكتيد كربناف بلند مدف و كوتاه مدف فررورده هاي نفتی به توليد ناخاص داخلی(،  اثر
در كوتاه مدف كه  رشکار كرديافته هاي م العه حاضر  مورد تحزيه و تحليل قرار داد. 1397تا  1375پويا با وقفه هاي توزيعی بين سال هاي 

 متغيرهاي توليد خالص داخلی سرانه و ميزان مصرف نفت گاز اهميت بيشتري داشته اند. شدف فراورده هاي نفتی متغير تاثير گذاري نصوده و 
مهمترين عوامل تعيين  به ترتي  در حالی كه در بلند مدف ميزان مصرف نفت،از، شدف مصرف فراورده هاي نفتی و  توليد ناخالص داخلی

ته هاي تحقيق ، توجه سياست،ذارن  به بهصود كيفيت نفت،از و جاي،زينی رن با توجه به يافكننده انتشار كربن در بخش حمل و نقل بوده اند. 
با سوختهاي پا  همانند سی ان جی و دوگانه سوز كردن خودروهاي گازوييلی، كاهش شدف مصرف فراورده از طريق بهصود تکنولوژي 

در بخش حمل و ساير رايند هاي زيتت محي ی  ساخت خودروهاي سن،ين و نوسازي ناوگان می تواند به كاهش انتشار دي اكتيد كربن و
 .كمک كندنقل ايران 
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