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 چكیده 
نقش  و در این میان یکی از اهداف مهم بسیاری از اقتصادهاست زیست محیطبهبود کیفیت 

ها مهم و قابل مالحظه است. در این راستا مطالعه حاضر بيا   بخش حمل و نقل در انتشار آالینده
 دوره هيای اسيتانی بيرای     گسيترش یافتيه و داده   STIRPATرگرسیون چندک، مدل  استفاده از
بر تفاوت انتشار دی اکسید کربن در بخش حمل و نقيل   مؤثربه بررسی عوامل  1394تا  1385
سرانه و لگاریتمی، میزان انتشار دی اکسید کيربن   صورت بههد که د پردازد. شواهد نشان می می
میلیون تن بيوده و   5/0و  51/0یزد و سمنان در بیشترین مقدار به ترتی  برابر با  های استاندر 

میلیون تن است. شواهد حاصيل از بيرآورد    03/0برای استان گلستان در کمترین مقدار برابر با 
اکسيید   انتشيار دی اثر مثبت و معنادار  ،دهد که شهرنشینی، شدت انرژی و تولید مدل نشان می

همچنین براساس رگرسیون چندک هر چيه بيه    منفی و معنادار بر آن دارد.ر اثو جمعیت کربن 
کنيیم، اثير شيدت انيرژی و تولیيد       های باالی انتشار دی اکسید کربن حرکت ميی  سمت چندک

هيای شيهری بيرای     ایين اسياس، بهبيود زیرسياخت     یابد. بر افزایش و اثر شهرنشینی کاهش می
های اقتصادی و بهبود کیفیيت سیسيتم    دایی فعالیتگیری از صرفه مقیاس شهری، تمرکزز بهره

 برای کاهش انتشار دی اکسید کربن در بخش حمل و نقل است. مؤثرحمل و نقل گامی 
  JEL: Q53 ،R11 ،R41بندي  طبقه

حميل و نقيل، انتشيار دی اکسيید کيربن، رگرسيیون چنيدک، شهرنشيینی،          ها: كلیدواژه
 ایران های استان
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 مقدمه  -1

است که کشورهای جهيان  هایی  چالش ترین مهمیکی از  محیطی زیستمسائل امروزه 

ای، یکی از ایين  افزایش انتشار گازهای گلخانه واسطه بهاند. گرم شدن جهان با آن مواجه

های زیادی از جمليه پیميان   ها و پیمانی اخیر معاهدهها سالرود. در مسائل به شمار می

 کيربن  اکسيید  ای مثيل دی نتشار گازهای گلخانيه برای کاستن از میزان ا مونترالکیوتو و 

بعيد از جنيگ جهيانی دوم توجيه بسيیاری از       .توسط کشورهای مختلف امضا شده است

به فرآیند صنعتی شدن معطوف بوده و تيوجهی   عمدتاً ،کشورهای در حال توسعه کنونی

 ،و منابع طبیعی نشده است. در حقیقت زیست محیطو مدیریت  محیطی زیستبه مسائل 

کننيده کاالهيای عميومی     تيأمین  عنيوان  بهکشورهای در حال توسعه در ایفای نقش خود 

در زمینيه توجيه بيه حفاظيت از      خصيوص  بيه های بيازار   و در جبران شکست ناتوان بوده

انيد. بایيد توجيه     زیست و جلوگیری از تخری  و آلودگی آن با ناکامی روبيرو بيوده  محیط

ای مستقیم با میزان مصيرف انيرژی کشيورها    ها رابطهداشت که میزان انتشار این آالینده

رشيد اقتصيادی بيه شيمار      یکی از عوامل تولید و موتور محرکيه  عنوان بهداشته و انرژی 

یی است کيه سيهم بياالیی را در    ها بخشبخش حمل و نقل یکی از در این میان رود.  می

 مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن دارد.

یی است کيه تميامی   ها بخشدر چرخه اقتصاد هر کشور، بخش حمل و نقل از جمله 

دهيد و بيه    قرار ميی  تأثیرارکان اقتصادی از تولید تا توزیع در بازار مصرف نهایی را تحت 

در  هيا  بخيش را نسيبت بيه سيایر     تأثیرخش بیشترین بهمین علت فعالیت و کارایی این 

ی مختلف اقتصياد کشيور   ها بخشاتصال  نقل حلقهحمل و گذارد. این  اقتصاد برجای می

های دیگير اقتصياد    ی مهم و زیربنایی است که بر فعالیتها بخشاست، همچنین یکی از 

تر از منابع و اسيتعدادهای اقتصيادی را فيراهم     برداری مناس  دارد و امکان بهره تأثیرنیز 

بخش حميل  للی انرژی، الم (. براساس مطالعات آژانس بین1386 ،آورد )رزمی و آذری می

خواهيد داشيت.    هيا  بخش، بیشترین مصرف انرژی را نسبت به سایر 2020و نقل تا سال 

ی هيا  سوخت ی پرمصرفها بخشنقل یکی از  بخش حمل و، IEA(2015)ارشات گز طبق

 34/7، بخش حميل و نقيل بيیش از    2013در سال  .ستافسیلی مانند گازوئیل و بنزین 

از انتشيار دی   درصيد  23کربن منتشر کرده است که معيادل  میلیارد تن گاز دی اکسید 

 2030در سيال   های انجام شده بینی اکسید کربن کل است. الزم به ذکر است طبق پیش
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رسد. براسياس شيواهد ترازناميه انيرژی در اقتصياد      بمیلیارد تن  3/9انتشار این بخش به 

؛ گیيرد  ميی  نقيل صيورت  درصد از مصرف انرژی کشور در بخش حمل و  25 تقریباًایران، 

، محیطيی  زیسيت هيای   کياهش آليودگی   منظور بهمقابله با تغییرات اقلیمی  بنابراین برای

 سيازی  بهینيه  های سیاستتوجه ویژه به بخش حمل و نقل ضروری است. چرا که اجرای 

ی در این حوزه، اثر چشمگیری در کاهش تولیدات گازهای گذار همصرف سوخت و سرمای

 ای خواهد داشت.   گلخانه

گردد  باز میهای اقتصادی  مهمی از انتشار دی اکسید کربن به ماهیت فعالیت قسمت

و جزء الینفک توسعه اقتصادی است، اما بخش زیادی از انتشيار بيه دلیيل عيدم کيارایی      

هيای   دهد. عدم وجيود زیير سياخت    رخ میهای اقتصادی و ناکارایی مصرف انرژی  فعالیت

گیری از صرفه مقیاس شيهری، شيدت انيرژی بياالتر بيه دلیيل        مناس  شهری برای بهره

عیت با الگوی ناصحید مصرف انرژی از جمله کیفیت پایین تکنولوژی تولیدی و رشد جم

عواملی هستند که باعيث افيزایش انتشيار دی اکسيید کيربن در سيطد ثيابتی از تولیيد         

بيرداری   ناشيی از بهيره   بخيش بنابراین هدف تمام مطالعات اقتصيادی کياهش   ؛ شوند می

رورت مطالعيه حاضير ناشيی از    . اهمیيت و ضي  باشيد  میهای اقتصادی  نامناس  از فعالیت

بياال   نسيبتاً است که سهم بخش حمل و نقل در انتشار دی اکسید کيربن کشيور    اقعیتو

. بر همین اساس مطالعه حاضر برآنست با استفاده از رهیافت رگرسیون چنيدک  باشد می

بر انتشار دی اکسید کربن در بخش حمل و نقل را بررسيی   مؤثرنقش هر کدام از عوامل 

اضر این است که چه عواملی بر تفياوت انتشيار دی   اصلی مطالعه ح سؤالنماید. در واقع 

 است. مؤثرها  اکسید کربن استان

ساختار مطالعه حاضر به این صورت است که ابتدا به بررسی مبانی نظری تحقیيق در  

، سپس به ارائه مطالعات شود میبر انتشار دی اکسید کربن پرداخته  مؤثررابطه با عوامل 

 مورد تحلیل قيرار شده حقیق و شواهد آماری استفاده و در قسمت چهارم، روش ت پیشین

. در نهایيت بيه بيرآورد ميدل، تحلیيل نتيایج حاصيل از برآوردهيا و ارائيه          خواهد گرفيت 

   .شود میبهینه مبتنی بر نتایج پرداخته  های سیاست

 مباني نظري  -2

رشد اقتصادی، شهرنشینی، رشد جمعیت و شدت انرژی از جمله عواملی هستند کيه  

از یک طرف مصرف انرژی باعث ایجاد آليودگی هيوا و    ند.مؤثرنتشار دی اکسید کربن بر ا
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هيای تولیيد و    یکی از نهياده  عنوان بهو از طرف دیگر انرژی  شود می زیست محیطتخری  

عامل رشد اقتصادی مطرح است، لذا بین رشد اقتصادی و تخری  محیط ریسيت ارتبياط   

ایين ارتبياط را در قالي  قضيیه      زیسيت  محيیط وجود دارد. بسیاری از متخصصان اقتصاد 

کننيد: در مراحيل اولیيه رشيد اقتصيادی،       کيوزنتس بررسيی و بیيان ميی     محیطی زیست

؛ دیاب بهبود می زیست محیطاما با ادامه و تداوم آن وضعیت شود  یمتخری   زیست محیط

سطد توسعه اقتصادی در هر کشور، رشد اقتصادی اثرات متفاوتی را بير   بنابراین بسته به

اسيت   ناپيذیر  اجتنيا، نتیجه توسعه اقتصيادی   عنوان بهها دارد. شهرنشینی  انتشار آالینده

 زیرا زیير ؛ بن مربوط به افزایش شهرنشینی استبنابراین درصدی از انتشار دی اکسید کر

 بيا  روستا به شهر مواجه بوده و عظیمی از مهاجرت از با حجمهای ضعیف شهری  ساخت

افزایش انتشار دی اکسید کربن را بيه   نقل ناکارای عمومی مکمل شده و سیستم حمل و

   همراه دارد.

بيین شهرنشيینی و     رابطيه کنند کيه   (، بیان می2007) 1مارتینزا زارزوسو و همکاران

به نوك شهرنشيینی بسيتگی دارد. در ایين زمینيه، نظریيه نوسيازی        زیست محیطکیفیت 

هييای  جوامييع صيينعتی بييا بحييران  بييه تجزیييه و تحلیييل چگييونگی مقابلييه یشييناخت بييوم

نيه تنهيا بير نوسيازی اقتصيادی، بلکيه بير         شيناختی  بومپردازد. نظریه  می محیطی زیست

دارد. در این نظریيه شهرنشيینی یيک فرآینيد      تأکیدنهادی نیز  -های اجتماعی دگرگونی

ممکن است از مراحل پایین توسعه تيا   محیطی زیستتحول اجتماعی است که مشکالت 

مرحله میانی توسعه، افزایش یابند. با این حال نوسيازی بیشيتر تکنوليوژی و تمرکيز بير      

حداقل برسياند )ميول و    چنین مشکالتی را به تواند میدانش و خدمات در تراکم شهری 

 (. 2000 2اسپرگان

شيهری   -محیطی زیستعمده انواك مسائل  طور بهبه شهر،  زیست محیطنظریه تحول 

ادعيا   (2001)و همکياران   3دهد، مک گرانان و تکامل آنها را مورد بحث و بررسی قرار می

مربيوط بيه فقير )کمبيود      محیطيی  زیستکنند که در مراحل پایین توسعه، مشکالت  می

اميا بيا افيزایش سيطوح درآميدی از یيک       ؛ عرضه آ، سالم و بهداشت ناسالم( وجود دارد

و از طيرف دیگير بيا افيزایش ثيروت در       کننيد  فروکش ميی  تدریج بهطرف، این مشکالت 
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هيای صينعتی قابيل توجيه هماننيد       های تولیدی منجر به ایجياد آليودگی   شهرها، فعالیت

یابند. چنین مشکالتی در شهرهای ثروتمند به عليت بهبيود    سعه میآلودگی آ، و هوا تو

، پیشيرفت تکنوليوژی و تغییيرات سياختاری در اقتصياد، کياهش       محیطی زیستمقررات 

گراینيد، تقاضيا بيرای     به عبارت دیگر در شهرهایی که بيه ثروتمنيد شيدن ميی    ؛ یابند می

یابيد. در نتیجيه،    یهای شهری، حمل و نقل و مصرف منابع شخصی افزایش مي  زیرساخت

دارای اهمیيت   ،مسائل مربوط به مصيرف انيرژی و انتشيار دی اکسيیدکربن ناشيی از آن     

 (.2000 ،1شوند )بای و ایمورا می

ناشی از تراکم شيهری را ميورد    محیطی زیستدر نهایت نظریه تراکم شهری، مزایای 

برداری از    بهرهدهد، با این استدالل که تراکم باالی شهری موج بحث و بررسی قرار می

مثيال، حميل و نقيل     عنيوان  بيه های عمومی شيهری )  های مقیاس برای زیرساخت صرفه

عمومی، مدارس و عرضه آ،( شده، وابستگی به ماشین و مسیرهای طوالنی حمل و نقل 

ناشيی   CO2دهد و در نهایت منجر به کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشيار   را کاهش می

برخی از منتقدان بر این باورنيد کيه    (.2000 ،2پلو و کاماینی)کا شود میاز مصرف انرژی 

های ناشی از افزایش تراکم شهری به احتمال زیاد به علت تيراکم ترافیيک، ازدحيام     زیان

کلی بدون پشيتیبانی   طور بهبیش از حد و آلودگی هوا، از منافع ناشی از آن بیشتر است. 

مسيائل و مشيکالت    توانيد  ميی های مناس  شيهری، تيراکم بياالی شيهری      از زیرساخت

 (. 2000 ،3قابل توجهی را به بار آورد )بورگس محیطی زیست

 زیسيت  محيیط متغیر اندازه جمعیت بر  تأثیر( چگونگی 1959) 4برای اولین بار دانکن

رشيد جمعیيت    تيأثیر و ساز و کار را بيرای  ( د1992) 5را مورد بررسی قرار داد. بیردسال

ای معرفی نموده است. ساز و کيار اول   کشورهای در حال توسعه بر انتشار گازهای گلخانه

ی فسیلی اسيت کيه ناشيی از افيزایش     ها سوخت رشد جمعیت بر مصرف تأثیرمربوط به 

ر افيزایش  . ساز و کار دوم اثباشد میتقاضای انرژی برای تولید برق، صنعت و حمل و نقل 

( بیيان  1991) 6زدایی است. هولدرن ای از طریق جنگل جمعیت بر انتشار گازهای گلخانه
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 کنييد کييه بييا افيزایش جمعیييت و در نتیجييه رشييد تقاضيای انييرژی، مييواد معييدنی و   ميی 

تر نیز مورد مصرف قرار خواهد گرفت کيه ایين امير موجي       کیفیت پایینبا  یها سوخت

بيه   زیسيت  محيیط  کننده آلوده. جمعیت یکی از عوامل د شدنتشدید انتشار آلودگی خواه

 انيرژی و  منيابع  ی کشياورزی، هيا  با افزایش جمعیت تقاضا برای زمین رایز؛ رود می شمار

تحقیقيات   جینتا را به همراه دارد. زیست محیطمنابع آبی افزایش یافته و این امر آلودگی 

 بيه شيمار   زیست محیطمهم افزایش آلودگی  از عواملدهد که افزایش جمعیت  می نشان

 .(1383 ،صادقی و سعادت) رود می

معیاری برای مقایسيه کيارایی    عنوان به تواند مییکی از متغیرهایی که در بین مناطق 

انرژی مصرفی مطرح باشد، شدت مصرف انرژی است. از آنجيا کيه مقيدار مطليق میيزان      

خيود ميالک درسيتی بيرای محاسيبه      بيه خيودی    توانيد  میها ن مصرف انرژی در بررسی

وری و آگاهی از الگوهای فرهنگی و مصرفی باشيد، شياخص شيدت مصيرف انيرژی       بهره

تعریف شده است. شدت انرژی برابر با نسبت انرژی مصرفی بيه تولیيد ناخيالص داخليی     

سياختار   ،عواملی همچون شرایط آ، و هوایی، جغرافیيایی  تأثیراین شاخص تحت  .است

 تياکنون  1350ار صنعتی هر کشور قرار دارد. در اقتصاد ایيران از سيال   ساخت و اقتصادی

فقط از آهنيگ رشيد آن کاسيته     دوراناز شدت انرژی روندی افزایشی داشته و در برخی 

دهد در اقتصاد ایران برای تولید مقدار معینی کاالهيا و خيدمات،    شده است که نشان می

وری  بهره کننده منعکسن شدت انرژی افزایش داشته است. همچنی مصرفیمیزان انرژی 

استفاده از انرژی در یک اقتصاد، در روند تولید و مصرف تولیدات اقتصادی اسيت. سيطد   

هيا و   وری مصرف انرژی و شيدت انيرژی نقيش مهميی را در تعیيین سیاسيت       طال  بهره

 های مربوط به انرژی دارد. استراتژی

نرژی در یک اقتصاد اسيت، بنيابراین   وری استفاده از ا بهره کننده منعکسشدت انرژی 

شدت انرژی باالتر به معنای هزینه یا قیمت بیشتر تبدیل انرژی بيه تولیيد مليی اسيت و     

بالعکس. میزان تغییر شدت انرژی، با توجه به ساختار اقتصادی هر کشور متفاوت اسيت.  

ميدیریت صيحید و    های سیاستدر کشورهای توسعه یافته، کاهش شدت انرژی، حاصل 

فنيی اسيت. در مقابيل     هيای  نظيام جویی در مصرف ذخایر منابع انرژی و نیز بهبود  رفهص

تيوان در مصيرف زیياد     بودن شدت انرژی در کشورهای در حال توسيعه را ميی   دلیل باال

ی هيا  بخيش انرژی در بخش طیرمولد و نیز استفاده از تجهیيزات و فنياوری طیربهینيه در    
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کليی هير چيه میيزان شيدت انيرژی        طيور  به(. 2006 ،1مولد دانست )برگلند و سادرهوم

و بيه ازای سيطد مشخصيی از     اسيت  مصرفی باالتر باشد، ناکارآمدی مصرف انرژی باالتر

که بيا افيزایش    رود میبنابراین انتظار  ؛یابد تولید، انتشار دی اکسید کربن نیز افزایش می

 ش یابد.  معنادار افزای طور بهشدت مصرف انرژی، انتشار دی اکسید کربن 

 

 نیشیپمروري بر مطالعات  -3

یک درصيد  ازای  به دهند که نشان می ای مطالعه در( 1387) گلعذانی برقی و بهبودی

و  92/0به ترتی  به انيدازه   شارانت داخلی، سرانه ناخالص و تولید افزایش در شدت انرژی

ای بيرای اقتصياد ایيران     ( در مطالعه1392فطرس و براتی ) .یابد می افزایش درصد 31/1

ی تجزیه دیویژپای میانگین لگياریتمی و حسيابی   ها روشبا و  1389تا  1376 دوره  طی

دهند که فعالیت اقتصادی، تغییرات ساختار و رشد جمعیت بیشترین اثير را بير    نشان می

و شيدت انيرژی نقشيی    انيد   رشد انتشار دی اکسید کربن در بخش حميل و نقيل داشيته   

( در 1394انگیيزان و همکياران )   در انتشار دی اکسيید کيربن داشيته اسيت. دل     یکاهش

دهنيد   رهیافت حداقل مربعات پایدار نشان می با و 1392تا  1370 دوره ای برای  مطالعه

 سيب  ها در زیر بخيش بنيزین شيده و     که شهرنشینی باعث کاهش میزان انتشار آالینده

(، 1395صيادقی و همکياران )   حمل و نقل شده است. یها بخش ریزیر افزایش آن در سا

بير مبنيای ميدل     زیست محیطمتغیرهای جمعیتی بر کیفیت  تأثیرای به بررسی  در مقاله

STIRPAT پردازند، آنها بيرای مطالعيه خيود از شيواهد کشيورهای       میD8
 دوره بيرای   2

معنادار بر  تأثیراندازه جمعیت  دهد که کنند، نتایج نشان می استفاده می 2010تا  1995

اما شهرنشینی و درآمد سرانه بیشترین اثير را بير انتشيار     ،ای ندارد انتشار گازهای گلخانه

ای برای کشورهای در حال توسعه  ( در مطالعه1395کاظمی و همکاران ) ها دارد. آالینده

D8  و صنعتیG7
کننيد. آنهيا    را بررسی ميی  زیست محیطاثر رشد جمعیت بر آلودگی   3

هيای تيابلویی    و رهیافيت داده  2012 تيا  1990 دوره بيرای   از شواهدبرای مطالعه خود 

دهد که نرخ رشد جمعیت در کشورهای در  آنها نشان می تحقیق کنند. نتایج استفاده می

 

 

1. Bergland and Soderhom 

 مالزی، اندونزی، مصر، پاکستان، بنگالدش و نیجریه ایران، ترکیه،. 2

 آلمان و ژاپنآمریکا، کانادا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، . 3



 1398 پاییز/ 62 ی / شمارهپانزدهممطالعات اقتصاد انرژی/ سال   نامه فصل 138
 

 

در حالی کيه ایين اثير بيرای کشيورهای       ،حال توسعه اثر مثبت و معنادار بر آلودگی دارد

 عه یافته از نظر آماری معنادار نیست.  توس

کشيور منتخي  سيازمان     43( با استفاده از شواهد آمياری  1396پناهی و همکاران ) 

دهنيد کيه    های پانل نشان می و رهیافت داده 2000-2010کنفرانس اسالمی برای دوره 

یک درصد افزایش در شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی سرانه و شدت انرژی بيه ترتیي    

 .شيود  ميی درصيد   55/0و  74/0، 57/0باعث افزایش انتشار دی اکسید کربن بيه انيدازه   

بييا  1965-2011دوره  طييیای بييرای ایييران  ( در مطالعييه1396حیييدرزاده و همکيياران )

دهند که افزایش یيک انحيراف معیيار     استفاده از رهیافت رگرسیون چندمتغیره نشان می

، 907/0 تأثیررنشینی به ترتی  دارای ضری  در متغیرهای تولید ناخالص، جمعیت و شه

   بر متغیر دی اکسید کربن هستند. -247/1و  359/1

ی هيا  محمد باقری و همکاران در مطالعه خود بيه بررسيی تخصيیص بهینيه سيهمیه     

سهم انتشيار   شیافزا .اند هانتشار دی اکسید کربن بین ایران و اقتصادهای نوظهور پرداخت

در  اقتصيادها را در ایران و اقتصادهای نوظهور ضرورت مشيارکت ایين   ای  هگازهای گلخان

 صيفر در مجميوك سيود    طیرخطيی ميدل   نیدر ا کند. می کاهش انتشار این گازها بیشتر

تخصیص کارای سهمیه انتشيار میيان کشيورهای عضيو      منظور به ها تحلیل پوششی داده

تخصیص سيهمیه انتشيار    عد ازببیانگر آن است که  جینتا گیرد. می به کار رانیو ابریکس 

براساس مدل مقادیر انتشار دی اکسید کربن در تمامی کشيورها در یيک ميرز مشيخص     

 گیرد. می بهینه قرار

کشور آمریکای التيین در بخيش    20ای برای  ( در مطالعه2009) 1تیملسینا و شرستا

انتشيار  دهند که رشد اقتصادی و شدت انرژی از عوامل اصلی برای  حمل و نقل نشان می

یيابی   ( بيا اسيتفاده از رهیافيت بهینيه    2009) 2دی اکسید کربن هستند. کیم و همکاران

های متفياوت حميل و نقيل     دهند که سیستم چندمنظوره در کشورهای اروپایی نشان می

دارای میزان انتشار دی اکسید کربن متفاوت هستند و شيدت کيربن در بخيش حميل و     

( بيا اسيتفاده از   2016) 3ی اسيت. زو و همکياران  ای بیش از جميل و نقيل ریلي    نقل جاده

دهد که  و رهیافت رگرسیون چندک نشان می ASEAN-5شواهد آماری کشورهای عضو 
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رشيد اقتصيادی و جمعیيت اثير منفيی و       های باال، مصرف انرژی اثير مثبيت و   در چندک

ار های پایین رشد جمعیت اثير مثبيت بير انتشي     معنادار بر انتشار کربن دارد و در چندک

استان چيین و شيواهد دوره    29ای برای  ( در مطالعه2017) 1کربن دارد. هی و همکاران

ها در سطوح مختليف   دهند که اثر شهرنشینی بر انتشار آالینده نشان می 2013تا  1995

با سطد توسعه یيافتگی بياال بيیش از     های استاناثر شهرنشینی در  ،کند توسعه تغییر می

 با سطد توسعه یافتگی پایین است.  های استان

دهند کيه بهبيود    ( با استفاده مدل تصحید خطا نشان می2016) 2اودک و جوهانسن

کارایی انرژی باعث کاهش مصرف سوخت و انتشار دی اکسید کيربن در بخيش حميل و    

 FMOLSانباشتگی پانيل و   ( با کاربرد روش هم2017) 3. لین و اوموجوشود مینقل نروژ 

 سيب  ی خصوصيی  گيذار  هدهند که شهرنشینی و سرمای نشان می ،کشور آسیایی 8برای 

توسعه سیستم حمل و نقل و بنابراین کاهش انتشار دی اکسید کربن در بخيش حميل و   

افزایش انتشار دی اکسيید کيربن در    سب اما افزایش در جمعیت و درآمد  ؛شود مینقل 

 .  شود میبخش حمل و نقل 

رهیافت مدل تجزیه در بخش حميل و نقيل چيین نشيان      ( با2016) 4لی و همکاران

دهند که اثر رشد اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن قابيل مالحظيه اسيت، اميا اثير       می

دهنيد   ( نشيان ميی  2016) 5شدت انرژی و اندازه جمعیت بسیار محدود است. دای و گئو

حميل و نقيل    بر انتشار دی اکسید کربن در بخش یکه شدت انرژی اثر مثبت و معنادار

دهند کيه   یابی نشان می ( با استفاده از مدل بهینه2013) 6در چین دارد. فنگ و همکاران

 7بخش حمل و نقيل دارای بیشيترین انتشيار دی اکسيید کيربن هسيتند. اکسيو و ليین        

هييای شخصييی،  دهنييد کييه رشييد اقتصييادی، ماشييین ای نشييان مييی ( در مطالعييه2016)

نتشار دی اکسید کيربن در بخيش حميل و نقيل     شهرنشینی و شدت انرژی عوامل مهم ا

اما اثر این متغیرها در مناطق شيرقی، طربيی و مرکيزی متفياوت هسيتند.       ؛چین هستند
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( با استفاده از رهیافت رگرسیون چندک و شواهد بخش حمل و نقل 2018) 1اکسو ولین

های  های باال بیش از دهک دهد که اثر شهرنشینی در دهک چین نشان می های استاندر 

های باال است. بالوو و  های پایین بیش از دهک پایین است و اثر تعداد مسافرین در دهک

برای  ARDLای برای کشور پاکستان با استفاده از رهیافت  ( در مطالعه2018) 2همکاران

دهند که مصيرف انيرژی در بخيش حميل و نقيل یکيی از        نشان می 1990-2015دوره 

گذاری مسيتقیم خيارجی    بن است، همچنین اثر سرمایهعوامل مهم انتشار دی اکسید کر

بر انتشار دی اکسید کربن مثبت و معنادار، اما اثر شهرنشینی و رشيد اقتصيادی از نظير    

بر انتشار دی اکسید کيربن   مؤثر( عوامل 2018) 3آماری معنادار نیست. ونگ و همکاران

ی هيا  سيال رافیيایی بيرای   چین با استفاده از رهیافت رگرسیون وزنی جغ های استانرا در 

دهيد، نتيایج مطالعيه آنهيا نشيان       مورد بررسی قرار ميی  2015و  2011، 2008، 2005

عامل افزایش انتشار دی اکسید کربن اسيت همچنيین    ترین مهمدهد که شهرنشینی  می

 4نشدت انرژی اثر مثبت و معناداری را بر انتشار دی اکسید کربن دارد. دونگ و همکيارا 

دهنيد   نشان می 1999-2014استان برای دوره  30( با استفاده از شواهد آماری 2018)

هيا   که پیشرفت تکنولوژی و شهرنشینی اثر منفی و معناداری را بر شدت انتشيار آالینيده  

ها، اثر منفی پیشرفت تکنولوژی ابتيدا   دارند، طوری که با افزایش در شدت انتشار آالینده

 یابد.   ا اثر منفی شهرنشینی ابتدا افزایش و سپس کاهش میکاهش و سپس افزایش، ام

اثرات نامتوازن متغیرهای توضیحی بر انتشار دی اکسید کربن یکی از مسيائلی اسيت   

که در مطالعات داخلی نادیده گرفتيه شيده اسيت. بيه ایين صيورت کيه اثير متغیرهيای          

متفياوت اسيت و   های مختليف از انتشيار    توضیحی بر انتشار دی اکسید کربن در چندک

که مطالعه حاضر چنین خيالء تحقیقياتی را    توان از رگرسیون میانگین استفاده نمود نمی

بنابراین مطالعه حاضر از نظير موضيوك، هيدف، روش تحقیيق و ميورد       ؛کاهش داده است

 جدید بوده و دارای نوآوری است.  کامالًمطالعه 
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  روش تحقیق -4

دایتيز و   وسیله بهکه  STIRPATها از مدل  بر انتشار آالینده مؤثربرای بررسی عوامل 

 ( است. 1رابطه ) صورت بهکه  شود می( پیشنهاد شده است استفاده 1997روسا )

(1) b c d
t t t t tI aP A T e 

(، درجيه  Pضرای  اثر آلودگی نسبت به متغیرهای جمعیيت )  dو  b ،c(، 1در رابطه )

جزء خطيای تصيادفی    et( است. Tتوسعه یافتگی تکنولوژی )( و سطد Aرفاه اقتصادی )

است. این نيوك از ميدل در مطالعيات متعيددی از قبیيل اکسيو و        مبدأعرض از  aاست و 

از  Pمتغیير   گیيری  اندازه( استفاده شده است. برای 2017(، جی و چن )2016همکاران )

از شدت  Tرای متغیر ( و بGDPاخالص داخلی )از تولید ن A(، برای متغیر popجمعیت )

صرفی بيه تولیيد ناخيالص داخليی     که برابر با نسبت انرژی م شود می( استفاده EIانرژی )

ها در بخش  بر انتشار آالینده مؤثربراساس ادبیات نظری شهرنشینی یکی از عوامل  است.

گسيترش یافتيه اسيتفاده     صيورت  به STIRPATحمل و نقل است، بر همین اساس مدل 

بير انتشيار دی اکسيید کيربن      ميؤثر عامل  عنوان به( نیز urbanهرنشینی )و از ش شود می

. برای از بین بيردن ناهمسيانی واریيانس احتميالی از لگياریتم متغیرهيا       شود میاستفاده 

 ( است:2رابطه ) صورت بهکه  شود میاستفاده 

(2) 
it it it it it itLI Lpop LGDP LEI urban      0 1 2 3 4 

دهيد کيه میيزان     (، نشان می1گیری انتشار دی اکسید کربن در نمودار ) شواهد اندازه

یيزد و سيمنان در    هيای  اسيتان سيرانه و لگياریتمی در    صورت بهانتشار دی اکسید کربن 

میلیون تن بوده و برای استان گلسيتان در   5/0و  51/0بیشترین مقدار به ترتی  برابر با 

  میلیون تن است. 03/0کمترین مقدار برابر با 
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 1385-1394میزان متوسط انتشار دي اكسید كربن در دوره . 1نمودار 

 های تحقیق یافتهمنبع: 

 

دهد که شدت مصرف انيرژی از   شواهد ترازنامه انرژی در سطد کالن کشور نشان می

در سيال   19/0به رقم  1386بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال در سال  17/0مقدار 

دهد که در سطد کالن کشوری، اقتصاد ایيران   افزایش یافته است و این نشان می 1394

 تجربه نکرده است. از نظر شاخص انرژی وضعیت مطلوبی را 

 

 
 1385-1394ها در دوره  متوسط میزان شدت انرژي استان. 2نمودار 

 های تحقیق یافتهمنبع: 
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بشکه معادل نفت خام به تولید واقعيی بيه قیميت     صورت بهشواهد برای شدت انرژی 

دهيد کيه اسيتان     نشيان ميی   1394تيا   1385 دوره ها بيرای   در استان 1390سال پایه 

دارای کمتيرین شيدت    08/0و  04/0ویراحمد و ایالم به ترتیي  بيا انيدازه    کهگیلویه و ب

هيا ناشيی از رونيق     انرژی هستند. یکی از دالیل پایین بودن شدت انرژی در ایين اسيتان  

اما شدت انرژی در استان خراسان شيمالی و   ،است تر پایینهای دارای انرژی بری  فعالیت

. در اسيت  39/0و  4/0ترتیي  معيادل بيا     به) و بلوچستان دارای بیشترین مقدار سیستان

واقع دلیل اصلی برای باال بودن شدت انرژی در سیستان و بلوچستان ناشی از این اسيت  

هيا   های زیرزمینی به نسبت بیشيتر اسيت و چيون ایين فعالیيت      که در این استان فعالیت

شوند بنابراین ارزش تولید ناخالص داخلی  های ملی محاسبه نمی رسمی در حسا، طور به

کمتر از حد برآورد شده است و همچنین قاچاق سوخت در این مناطق نیز بياالتر اسيت   

بنابراین از یيک طيرف انيرژی مصيرفی بياالتر      ؛ دلیلی بر باال بودن مصرف انرژی است که

این موارد باعيث افيزایش شيدت     کهبرآورد شده است و از طرف دیگر تولید کمتر از حد 

و  باشيد  ميی ایران بسیار ناهمگون  های استانکلی شدت انرژی در  طور بهشوند.  انرژی می

 ها وجود دارد.   های متفاوتی است که در استان این ناشی از ویژگی

( نشيان  1در جيدول )  1394تيا   1385 دوره شواهد متغیرهای مورد اسيتفاده بيرای   

 1385در سال  201/0که میزان لگاریتم انتشار دی اکسید کربن سرانه از مقدار دهد  می

دارای بیشترین مقيدار   1393افزایش یافته است و سال  1394در سال  217/0به مقدار 

وری  است. شواهد برای عکس بهره 235/0متوسط انتشار دی اکسید کربن سرانه برابر با 

ها  متوسط برای استان طور بهشدت مصرف انرژی  1385دهد که در سال  انرژی نشان می

افزایش یافته اسيت و   285/0به مقدار  1394است و این شاخص در سال  246/0برابر با 

 وری انرژی در اقتصاد ایران کاهش یافته است. تغییرات به این مفهوم است که بهره

ینی دارد. بررسی نسبت شهرنشینی در اقتصاد ایران، داللت بر افزایش نسبت شهرنشي 

درصيد و ایين نسيبت در سيال      62/62برابر با  1385در واقع نسبت شهرنشینی در سال 

درصد است. افزایش شهرنشینی همراه با افزایش انتشار دی اکسید  96/67برابر با  1394

کربن در بخش حمل و نقل نشان دهنيده اهمیيت شهرنشيینی در تغییيرات انتشيار دی      

یتم تولید ناخالص داخلی سيرانه بيه قیميت ثابيت سيال      اکسیدکربن است. تغییرات لگار

 1394است و در سال  767/1برابر با  1385دهد که این متغیر در سال  نشان می 1390
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کاهش یافته است. شواهد جمعیيت   762/1 اریتم تولید ناخالص داخلی سرانه بهمقدار لگ

 1385در سيال   لگياریتمی  صورت بهمتوسط جمعیت هر استان  طور بهدهد که  نشان می

 افزایش یافته است. 276/3به  1394است و این جمعیت در سال  231/3برابر با 

 
 هاي گردآوري شده شواهد كلي داده .1 جدول

 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

اکسید کربن  دی

 سرانه

201/0 183/0 205/0 203/0 215/0 205/0 221/0 229/0 235/0 217/0 

 26/0 285/0 273/0 256/0 263/0 26/0 27/0 264/0 25/0 246/0 شدت انرژی

 96/67 27/67 87/66 45/66 93/65 28/65 63/64 97/63 3/63 62/62 شهرنشینی

تولیيييد واقعيييی 

 سرانه

767/1 792/1 77/1 765/1 797/1 816/1 816/1 814/1 787/1 762/1 

 276/3 271/3 266/3 261/3 256/3 251/3 246/3 241/3 236/3 231/3 جمعیت

 ، مرکز آمار ایران و ترازنامه انرژی ایرانهای تحقیق یافتهمنبع: 

 لگاریتمی محاسبه شده است.  صورت بهمتغیر دی اکسید کربن و تولید واقعی 

 

 برآورد مدل و تحلیل نتایج -5

است. بر هميین   1394تا  1385 دوره برای   استان 30های مورد استفاده شامل  داده

هيای سيری زميانی و پانيل بررسيی وجيود        اساس یکی از الزامات اصلی برای کاربرد داده

هيای   دهد کيه اکثير داده   انباشتگی بین متغیرها است. شواهد نشان می مانایی و بردار هم

همچنین شيواهد حاصيل    .تحقیق در سطد مانا و تمام متغیرها با یک تفاضل مانا هستند

فرضيیه صيفر عيدم هيم انباشيتگی بيین        حاکی از رد شيدن ز آزمون هم انباشتگی کائو ا

 019/0است که دارای مقيدار احتميال    -05/2آماره آزمون برابر با  باشد زیرا میمتغیرها 

بنابراین نوعی هيم انباشيتگی بيین متغیرهيای تحقیيق وجيود دارد. در جهيت        ؛ باشد می

هيای پانيل    ر ابتدا با استفاده از رگرسيیون داده دستیابی به هدف اصلی برای تحقیق حاض

و سپس در جهت شناخت بهتير   شود میشواهدی از اثر میانگینی متغیرهای تحقیق ارائه 

 .  شود می، از رگرسیون چندک استفاده CO2اثر متغیرها بر توزیع انتشار 
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هيای پانيل در    رهیافيت داده  کيارگیری  بيه لیمر برای  Fنتایج به دست آمده از آزمون 

هيا وجيود دارد، بنيابراین بایيد از      دهد که نوعی ناهمگنی بین استان ( نشان می2جدول )

دهيد کيه    های پانل استفاده نمود. نتایج حاصل از آزمون هاسمن نشان می ی دادهها روش

 اثرات ثابت بر اثرات تصادفی ترجید دارند. 

 
 لیمر و هاسمن Fآزمون  .2جدول 

 آزمون خودهمبستگي آزمون ناهمساني واریانس آزمون هاسمن لیمر Fن آزمو 

 76/5 86/1467 25/17 16/82 مقدار آماره

 023/0 00/0 001/0 00/0 مقدار احتمال

 های تحقیق منبع: یافته

 

اثيرات ثابيت تخميین زده شيده اسيت، از       صورت بهدر نهایت با توجه به اینکه، مدل 

آزمون واریانس ناهمسانی والد تعدیل یافته و آزمون خودهمبستگی وليدریج بيرای دقيت    

فرضیه صفر آزمون ناهمسانی واریيانس   دهد که . نتایج نشان میشود میبرآوردها استفاده 

وجيود  مبنی بر برابر بودن واریانس و فرضیه صفر آزمون خودهمبستگی مبنيی بير عيدم    

خودهمبستگی رد شده است. به همین دلیل، مدل نهایی با توجيه بيه وجيود ناهمسيانی     

 .  شود میبرآورد  GLSواریانس و خودهمبستگی با استفاده از روش 
 

 GLSبرآورد مدل به روش  .3جدول 

 tآماره  ضرایب 

 -855/4 -0959/0*** جمعیت

 286/4 151/0*** تولید

 25/7 428/0*** شدت انرژی 

 55/7 797/0*** شهرنشینی

 -573/8 -312/1*** مبدأعرض از 

 های تحقیق منبع: یافته                  
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دهد که بيا افيزایش یيک درصيد در      نشان می GLSشواهد حاصل از برآورد به روش 

یابيد، در   درصد کاهش ميی  09/0جمعیت، میزان انتشار دی اکسید کربن سرانه به اندازه 

واقع با افزایش جمعیت نرخ افزایش انتشار دی اکسید کربن کمتر از نرخ رشيد جمعیيت   

تی است که است. علت اثر منفی جمعیت بر انتشار دی اکسید کربن سرانه ناشی از واقعی

بيه ایين صيورت کيه در مقایسيه       .در بخش حمل و نقل نوعی اثرات مقیاس وجيود دارد 

از یيک وسيیله نقلیيه اسيتفاده      عمومياً سیستم حمل و نقيل خانوارهيای دو و سيه نفيره     

بنابراین با افزایش جمعیت، تعداد وسیله نقلیه یيا سیسيتم حميل و نقيل یيک      ؛ دکنن می

منفيی و معنيادار    صيورت  بيه یابد. به همین دلیل اثير   جامعه به همان نسبت افزایش نمی

تيوان قيدرمطلق    است. در همین راستا، با توسعه سیستم حمل و نقل عميومی کيارا ميی   

قعی سرانه بر اثر تولید وا ضری  منفی جمعیت بر انتشار دی اکسید کربن را افزایش داد.

ی معنيادار اسيت، بيه    کربن سرانه از نظر عالمت مثبيت و از نظير آميار   انتشار دی اکسید

همین دلیل هر چه میزان رشد اقتصادی در یک جامعه افيزایش یابيد، نیياز بيه سیسيتم      

یابد. طوری که با افيزایش   حمل و نقل برای برآورد تقاضا در سطد کل کشور افزایش می

یک درصد در تولید، میزان انتشار دی اکسید کيربن در بخيش حميل و نقيل بيه انيدازه       

یابد. اثر مثبت تولید ناخالص داخلی بر انتشار دی اکسید کربن  ش میدرصد افزای 151/0

هر چه میزان تولید در اقتصاد افزایش یابد، درآمد سرانه  اوالًاز دو نگاه قابل توجیه است. 

کاالهيای ليوکس    عنيوان  بيه افراد افزایش یافته و بنابراین تقاضا برای وسایل حمل و نقل 

افزایش تعداد وسایل نقلیه عامل افزایش انتشار دی اکسيید   و از این نظر، یابد افزایش می

کربن است. دوما، هر چه میزان تولید در اقتصاد افزایش یابد، نیياز بيه سیسيتم حميل و     

هيا بيه    هيای تولیيد از بيازار نهياده     نقل برای انتقال تولید به بيازار تقاضيا و انتقيال نهياده    

گاه تولید و نیاز به سیستم حمل و نقل عامل یابد، از این ن تولیدی افزایش می های کارگاه

اصلی برای افزایش انتشار دی اکسید کربن است. هير چيه سيطد درآميد سيرانه و رشيد       

هيای حميل و نقيل برتير از نظير        ای باالتر باشد، نیياز بيه زیرسياخت    اقتصادی در جامعه

کيه دارای  یابد. توجه بيه ایين مقوليه، بيرای آینيده اقتصياد ایيران         تکنولوژی افزایش می

 انداز رشد و توسعه اقتصادی است مهم و دارای ارزش است.  چشم

همچنین با افزایش یک درصد در شدت انيرژی مصيرفی، میيزان انتشيار دی اکسيید      

یابيد. ایين میيزان افيزایش در      درصيد افيزایش ميی    428/0بيه انيدازه    کربن تولید شيده 
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اقتصياد و عيدم اسيتفاده از    اکسیدکربن تولیيد شيده، ناشيی از ناکارآميدی تولیيد در       دی

تکنولوژی برتر در بخش تولید است. در نهایت شهرنشینی و اثر آن بر انتشار دی اکسيید  

هيای مفیيدی در ميورد سياختار شيهری و       کربن در بخيش حميل و نقيل دارای دالليت    

دهيد کيه اثير شهرنشيینی بير انتشيار        های شيهری اسيت. شيواهد نشيان ميی      زیرساخت

ل و نقل مثبت و از نظر آماری معنادار است. به این صيورت  کربن در بخش حماکسید دی

که با افزایش یک درصد در شهرنشینی، میزان انتشار دی اکسید کربن در بخش حمل و 

یابييد. اثيير مثبييت شهرنشييینی بيير انتشييار  درصييد افييزایش مييی 797/0نقييل بييه انييدازه 

شيهری دارد.   هيای  کربن در بخش حمل و نقل داللت بر ناکارآمدی زیرسياخت اکسید دی

براساس نظریه تراکم شهری هر چه زیرساخت شهری در وضعیت مناسيبی نباشيند، بيه    

یابد. مثبت  بیشتر افزایش می CO2ازای افزایش یک درصد در شهرنشینی، میزان انتشار 

بر این فرضیه است کيه سياختار شيهری در     تأییدی CO2بر انتشار  ینیشهرنشاثر  بودن

 17( بيرای  2006رخوردار نیست. برای مثال فان و همکياران ) ایران از وضعیت مطلوبی ب

هيای مناسي  در    دهند که شهرنشینی به دلیل وجود زیرسياخت  کشور اروپایی نشان می

ناشی از افيزایش جمعیيت باعيث کياهش انتشيار       های مقیاس برداری از صرفه جهت بهره

CO2 نيه اسيتفاده از   . صرفه مقیاس به این معناست که با افيزایش جمعیيت زمی  شود می

و میيزان  یافتيه  و همچنيین ترافیيک کياهش     شود میوسایل حمل و نقل عمومی فراهم 

د. شيو  ميی  ممعنيادار کي   طور بهاستفاده از وسایل حمل و نقل خصوصی در محدوده شهر 

و سيهم بياالیی از حميل و نقيل در      زمانی که کیفیت حمل و نقل عمومی افيزایش یابيد  

محدوده شهر به حمل و نقل عمومی تخصیص یابد، هم ترافیک و هم انتشار دی اکسيید  

کاهشی نميود   صورت بهیابد و اثر شهرنشینی بر انتشار دی اکسید کربن  کربن کاهش می

یابد. مشکل اصلی برای اقتصاد ایران به این صورت است که هزینه ثابت خيودرو بياال    می

بوده و هزینه متغیر در سطد نازلی قرار دارد، در این شرایط بيا خریيد خيودرو از جاني      

افراد، به هر دلیل آنها تمایل دارند که حيداکثر اسيتفاده از خيودرو را داشيته باشيند، در      

یکی از مشکالت نمود یافته اسيت کيه بيا     صورت بههمین راستا تک سرنشینی در جامعه 

 ع است. قیمتی قابل رف های سیاست
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 برآورد رگرسیون چندک 
برای استفاده از رگرسيیون چنيدک، نبایيد مشياهدات تحقیيق دارای توزیيع نرميال         

دهيد کيه    فرانسیا نشان می - ویلک و شاپیرو - های شاپیرو باشند، نتایج حاصل از آزمون

هيای   ليذا داده  .ها در سطد خطای یک درصد رد شده است فرضیه صفر نرمال بودن داده

  توان از رگرسیون چندک استفاده نمود. نرمال نبوده و بنابراین می تحقیق

 
 ها آزمون نرمالیتي داده .4جدول 

 شدت انرژي شهرنشیني جمعیت تولید دي اكسید كربن 

 942/0 ویلک - شاپیرو
(00/0) 

911/0 
(00/0) 

955/0 
(00/0) 

967/0 
(00/0) 

96/0 
(00/0) 

 943/0 فرانسیا - شاپیرو
(00/0) 

912/0 
(00/0) 

957/0 
(00/0) 

97/0 
(00/0) 

962/0 
(00/0) 

  ی تحقیقها افتهی منبع:

 
دهد که اثر متغیرهيا   ( نشان می5نتایج حاصل از برآورد رگرسیون چندک در جدول )

ها از نظر آماری معنادار است. اثر تولید بر انتشيار دی اکسيید کيربن در     در اطل  چندک
های پایین است. بير   های باالی انتشار دی اکسید کربن بیش از اثر آن در چندک چندک

اقتصادی در مناطق با انتشار بياالی دی اکسيید کيربن،    های  همین اساس، تمرکز فعالیت
نسبت به منياطق بيا انتشيار پيایین      زیست محیطاثر به نسبت بیشتری بر کاهش کیفیت 

بير توسيعه    محیطيی  زیسيت هيای   دی اکسید کربن دارد. به همین دلیل ایجاد محدودیت
ضيروری اسيت.    انتشار باالی دی اکسید کيربن الزم و  های اقتصادی در مناطق با فعالیت

های اقتصادی در مناطق مختلف براساس مزیت نسبی هر منطقه از جمليه   توزیع فعالیت
در بخش حمل و  CO2برای کاهش اثرگذاری رشد اقتصادی بر انتشار  مؤثر های سیاست

 نقل است. 
دهد کيه اثير منفيی رشيد جمعیيت بير        نشان می CO2 بررسی اثر جمعیت بر انتشار

های پایین است. بيه ایين    های باالی انتشار بیش از چندک چندکسرانه در  CO2انتشار 
صورت که رشد جمعیت در مناطق با آالیندگی بياالتر، بیشيتر باعيث کياهش در انتشيار      

CO2 های بیشتری برای استفاده از  . چرا که در مناطق با انتشار باالتر، محدودیتشود می
 .وسایل نقلیه خصوصی وجود دارد
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 رسیون چندکبرآورد رگ .5جدول 

 90 80 70 60 50 40 30 20 10 متغیرها

 514/0*** 526/0*** 418/0*** 335/0*** 308/0*** 22/0*** 197/0*** 177/0*** 162/0*** تولید

(89/3) (82/7) (57/6) (6) (77/7) (36/8) (99/7) (46/8) (8/10) 

 جمعیت
***05/0- ***068/0- ***082/0- ***076/0- ***079/0- ***083/0- ***102/0- ***156/0- ***141/0- 

(31/2-) (24/5-) (75/4-) (63/3-) (46/3-) (61/3-) (39/3-) (36/4-) (16/5-) 

 شهرنشینی
***627/0 ***689/0 ***707/0 ***713/0 ***554/0 ***44/0 **32/0 254/0 191/0 

(78/5) (67/11) (01/9) (46/7) (34/5) (25/4) (34/2) (56/1) (54/1) 

شدت 

 انرژی

***394/0 ***45/0 ***505/0 ***594/0 ***879/0 ***91/0 ***01/1 ***07/1 ***743/0 

(93/3) (25/8) (96/6) (72/6) (17/9) (42/9) (01/8) (14/7) (49/6) 

عرض از 

 مبدأ

***23/1- ***32/1- ***34/1- ***42/1- ***32/1- ***14/1- ***101/1- ***883/0- ***665/0- 

(93/6-) (71/13-) (49/10-) (07/9-) (8/7-) (707/6-) (52/4-) (32/3-) (28/3-) 

 داری معنیدرصد و *  95ض یب در سطح  داری معنیدرصد، **  99ض یب در سطح  داری معنی*** 
 باشند می ض ایب tدرصد است. اعداد داخل پ انتز نشان دهنده آماره  90ض یب در سطح 

 

ها به طیر از دو دهک باال، از نظر آماری معنيادار   اثر مثبت شهرنشینی در تمام چندک

هيای پيایین انتشيار، شهرنشيینی بیشيتر باعيث        دهد که در دهک است. شواهد نشان می

، چرا که سیسيتم حميل و   شود میهای باالی انتشار  نسبت به دهک CO2افزایش انتشار 

بيا سيطد بياالی انتشيار بهتير از       هيای  سيتان اهيای شيهری در    نقل عمومی و زیرساخت

های باالی انتشيار، اسيتفاده از    با سطد پایین انتشار است. به عبارتی در دهک های استان

صرفه مقیاس بهتر و بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت شدت مصرف انرژی 

نيامتوازنی در  بير انتشيار دی اکسيید کيربن اسيت کيه دارای اثيرات         مؤثریکی از عوامل 

کنيیم، اثير    های باالی انتشار حرکت ميی  ی مختلف است، هر چه به سمت دهکها دهک

هيای بياالی    یابيد. در دهيک   شدت انرژی بیشتر بر انتشار دی اکسید کيربن افيزایش ميی   

هيا، بيا افيزایش یيک      یابد. براساس یافتيه  انتشار، ناکارآمدی مصرف انرژی بیشتر نمود می

 394/0در دهيک پيایین انتشيار بيه انيدازه       CO2رفی، انتشار درصد در شدت انرژی مص

 درصد است.  743/0های باالی انتشار این اثر برابر با  درصد افزایش یافته و در دهک

یکی از مسائل اصيلی بيرای کياربرد رگرسيیون چنيدک، آزميون برابيری ضيرای  در         

یيک متغیير در    های مختلف است. به این صورت که آیا ضرای  برآورد شده برای چندک

های مختلف از نظر آماری دارای تفاوت هستند. نتایج حاصل از آزمون والد بيرای   چندک
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دهد کيه   ( نشان می6های سوم، پنجم، هفتم و نهم در جدول ) دهک اول در مقابل دهک

ها باال و پایین برای تمام متغیرها بيه طیير از جمعیيت قابيل      تفاوت ضرای  در بین دهک

هيای بياالتر از پينجم نسيبت بيه       توان بیان کرد که بيرای دهيک   واقع میاست. در  تأیید

معنادار بوده و عواميل ذکير شيده عليت      کامالًتر از پنجم، تفاوت ضرای   های پایین دهک

 مختلف هستند.   های استانتفاوت انتشار دی اکسید کربن در بخش حمل و نقل و بین 
 

 آزمون والد .6جدول 

 چندک
 متغیرها

مقابل  10چندک 
30 

مقابل  10چندک 
50 

مقابل  10چندک 
70 

 مقابل 10چندک 
 90 

 46/0 تولید
49/0 

08/8 
(004/0) 

51/11 
(00/0) 

18/29 
(00/0) 

 43/2 جمعیت
(12/0) 

2/1 
(27/0) 

85/1 
(175/0) 

17/15 
(00/0) 

 07/1 شهرنشینی
(30/0) 

81/5 
(01/0) 

77/21 
(00/0) 

06/13 
(00/0) 

 72/0 شدت انرژی 
(39/0) 

6/8 
(003/0) 

23/10 
(0015/0) 

64/11 
(00/0) 

 ی تحقیقها منبع یافته

 
کلی براساس برآوردهای صورت گرفتيه، تفياوت انتشيار دی اکسيید کيربن در       طور به

ایران ناشی از تفاوت در زیرساخت شهری، سطد  های استانبخش حمل و نقل و در بین 

هيا و   توسعه یافتگی و شدت انيرژی مصيرفی اسيت. توجيه بيه تفياوت پتانسيیل اسيتان        

ی عواميل  گيذار  های اقتصادی بيرای کياهش اثير    های آنها بر توزیع مطلو، فعالیت قابلیت

 اکسید کربن الزم و ضروری است. یانتشار دبر  مؤثر

 

  ها شنهادیپگیري و  نتیجه -6

 1385-1394 دوره براساس شواهد ترازنامه انرژی ایران، سهم بخش حمل و نقل در 

درصيد بيوده    24درصد و از انتشار دی اکسید کربن برابر بيا   25از مصرف انرژی برابر با 

بر انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف انيرژی در   مؤثربنابراین شناخت عوامل  ؛است
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بيری بياالی    ی اهمیت است. بخشی از مصرف انرژی ناشی انيرژی بخش حمل مهم و دارا

ناپذیر است، اما بخشی  و برای توسعه اقتصادی الزم و اجتنا، باشد میبخش حمل و نقل 

دیگر از مصرف انرژی ناشيی از سياختارهای نيامطلو، اقتصيادی از قبیيل پيایین بيودن        

راستا، مطالعيه حاضير بيا    وری انرژی و ساختارهای نامطلو، شهری است. در همین  بهره

دهيد کيه    پاسخ ميی  سؤالبه این  1394تا  1385دوره های استانی برای  استفاده از داده

ها ناشی از ناکارآمدی مصرف انرژی بوده  آیا تفاوت در انتشار دی اکسید کربن بین استان

های پانل و رگرسیون چنيدک   است. شواهد حاصل از مطالعه حاضر با کاربست روش داده

بير   ميؤثر دهد که شدت انرژی مصرفی، شهرنشيینی و تولیيد از جمليه عواميل      ان مینش

ها است. طيوری کيه هير سيه عاميل اثير مثبيت و         ها در بین استان تفاوت انتشار آالینده

معناداری را بر انتشار دی اکسید کربن دارند، بنابراین نتایج نشان دهنيده عيدم توانيایی    

فرصتی برای کاهش انتشار  عنوان بهفه مقیاس شهری گیری از صر گذاران در بهره سیاست

های شهری برای ترویج اسيتفاده از سیسيتم    کلی بهبود زیرساخت طور بهها است.  آالینده

گیيری از صيرفه مقیياس شيهری و بهبيود       حمل و نقل عمومی کارآميد در جهيت بهيره   

و همچنيین  ی تولید بير انتشيار دی اکسيید کيربن     گذار تکنولوژی تولید برای کاهش اثر

برای استفاده کارآميد از انيرژی و کياهش     مؤثر های سیاستکاهش شدت انرژی از جمله 

   ها به ازای سطد ثابتی از تولید است. انتشار آالینده

 

 منابع 

 انيرژی  مصرف محیطی زیست اثرات(. 1387) بهبودی، داودی و اسماعیل برقی گلغندانی

(، ش یاقتصياد هيای   ایران، فصلنامه اقتصاد مقداری )فصلنامه بررسی در اقتصادی رشد و

4 ،53-35. 

شهرنشيینی   تيأثیر بررسی (. 1396پناهی، حسین، سلمانی، بهزاد و آل عمران، سیدعلی )

بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای عضو سازمان کنفيرانس اسيالمی )کياربرد ميدل     

STIRPAT 105-119، 2، شماره زیست محیط(، فصلنامه علوم و تکنولوژی . 

(. 1396حیدرزاده، حمیده، پوراصغر سنگاچین، فرزام، رمضانی، جواد و بهراميی، سيجاد )  

بررسی رابطه همبستگی میزان انتشار دی اکسیدکربن بيا جمعیيت، نيرخ شهرنشيینی و     
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تولید ناخالص داخلی در ایران با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره، مطالعيات عليوم   
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بررسی اثرات تغییر قیمت (. 1393انگیزان، سهرا،، خانزادی، آزاد و حیدریان، مریم ) دل

ای ایران: رویکيرد حيداقل    ای در بخش حمل و نقل جاده سوخت بر تولید گازهای گلخانه

 .47-77، 4(، فصلنامه اقتصاد مقداری، شماره RLSمربعات پایدار )

متغیرهيای   تيأثیر بررسيی  (. 1395جودی، سکینه و احمدزاده، فهیمه )صادقی، کمال، س

، فصلنامه علوم و تکنوليوژی  STIRPATبر مبنای مدل  زیست محیطجمعیتی بر کیفیت 

 .257-275، 3، شماره زیست محیط

بررسيی اثير رشيد    (. 1395کاظمی، ایو،، جعفرزاده، بهيروز و فرهيادی سيرتنگی، داود )   
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ی بخيش   تجزیه دی اکسید کيربن منتشيره  (. 1392فطرس، محمدحسن و براتی، جواد )
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Abstract                                                                                  

Improving the quality of the environment is a desired goal of any economy. In 

this regard, given the important role of the transportation sector in the emission of 

pollutants, policy makers should focus on identifying the factors affecting CO2 

emissions in the transport sector. This study examines the factors affecting the 

differences of CO2 emissions in the transportation sector in Iranian provinces by 

applying the extended STIRPAT model and quantile regression and using the 

provincial-level data for the period 2006 to 2015. Evidence shows that the Yazd and 

Semnan provinces has the highest per capita logarithms of CO2 emissions equal to 

0.51 and 0.5 respectively,  and Golestan province has the lowest value equal to 0.3. 

Evidence of estimation shows that urbanization, energy intensity and production 

have a positive and significant effect and the effect of population on CO2 emissions 

is negative and significant. Also, according to quantile regression, as we move 

toward a high CO2 emission level, the effect of energy intensity increases and the 

effect of urbanization decreases. Based on this, improving urban infrastructure to 

maximize the benefits of high intensity of occupancy, improving production 

technology and improving the quality of the transportation system are effective steps 

for reducing carbon dioxide emissions in the transport sector. 
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