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چکیده:
هاي است که چالشاي بودههاي اخیر به گونههاي اقتصادي طی دههمجموعه سیاست

است. اصالح گذاران تبدیل شدهسیاستهاي محیطی به یکی از مهمترین دغدغهزیست
هاي اقتصادي دولت در چند سال اخیر بوده که هاي انرژي، یکی از سیاستقیمت حامل

است. در این مطالعه تالش شدهاي تاکنون داشتهمحیطی گستردهاثرات اقتصادي و زیست
(بنزین و )، اثر تغییر قیمت سوخت RLS(است با استفاده از روش حداقل مربعات پایدار

-1392اي طی دوره نقل جادهاي در بخش حمل وگاز) بر میزان تولید گازهاي گلخانهنفت
آزمون گردد. به منظور تحلیل دقیق اثرات زیست محیطی ناشی از اصالح قیمت 1370

بوس، کامیون اي به چهار زیر بخش سواري، اتوبوس، مینیسوخت، بخش حمل و نقل جاده
ها به ازاي تعداد ناوگان موجود در هر زیر بخش میزان انتشار آالیندهها تفکیک و و کشنده

بخش دهد که با افزایش قیمت بنزین در زیراست. نتایج تحقیق نشان میدر نظر گرفته شده
ا ها بها به طور معناداري کاهش یافته ولی در سایر زیر بخشسواري، میزان انتشار آالینده

ها نیز افزایش یافته است. از سوي دیگر با افزایش ر آالیندهگاز، انتشاافزایش قیمت نفت
ها در گذاري، میزان انتشار آالیندهگذاري در بخش حمل و نقل به کل سرمایهسهم سرمایه

بخش به طور معناداري افزایش یافته است. افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و هر زیر
زیر بخش ها دراداري بر انتشار آالیندهمیزان شهرنشینی موجب اثرگذاري منفی و معن

اند.ها شدهو معنادار در سایر زیر بخشسواري، و اثر گذاري مثبت
JEL:43Q ،53Q،92L ،22Cي بندطبقه

اي، روش حداقل مربعات اي، حمل و نقل جادهقیمت سوخت، گازهاي گلخانههاي کلیدي:واژه
پایدار

 ،دانشجوي کارشناسی ارشد گروه اقتصاد دانشگاه رازيان و استادیاربه ترتیب.

 (sohrabdelangizan@gmail.com)
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مقدمه-1
اي مدنظر مفهوم توسعه پایدار به صورت گستردهي گذشته، در طول دو دهه

اص المللی را به خود اختصو موضوع اصلی بیشتر مباحث بینه اقتصاددانان قرار گرفت
. از میان ابعاد مختلف توسعه پایدار، کاربرد آن از دیدگاه محیط زیست و استهداد

عنوان راهبرد منابع طبیعی از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار است. این مفهوم به
آغاز شد. براساس11972هاي زیست محیطی با طرح در کنفرانس خروج از چالش

اي که نیازهاي کنونی جهان توسعه پایدار عبارت است از توسعه"2گزارش براندلند"
هاي آتی را در برآوردن نیازهاي خود به مخاطره را تأمین کند، بدون آنکه توانایی نسل

). در واقع یکی از محورهاي اصلی توسعه پایدار در هر 13، 7199، 3افکند (یونسکو
کشور چگونگی تعامل بخش انرژي، محیط زیست و اقتصاد است. توسعه پایدار رویکرد 

اقتصادي زیست "به "محیط زیست اقتصادي"نوین جهان متمدن را، حرکت از 
همیاري و داند؛ رویکردي که لزوم حمایت از محیط زیست را به وسیله می"محیطی

اي بین متخصصان منابع طبیعی و محیط زیست با کارشناسان و تعامل میان رشته
نخبگان حوزه اقتصاد و دولتمردان حوزه سیاست بیش از پیش مورد تأکید قرار داده 

رد (نصراللهی و غفاري اشمترین لوازم تضمین توسعه پایدار برمیو از جمله ضروري
توانند سرمنشاء توجه به مسأله پایداري باشند؛ ). چند عامل می76، 1389گولک، 

هاي اقتصادي با محیط زیست و ایجاد محدودیت در عامل اول ارتباط دوطرفه فعالیت
اي است که الگوهاي متعارف برابر رشد اقتصادي است. عامل دوم مساله فقر فزاینده

وایی و انتشارکن سازند و عامل سوم تغییرات آب و هاند آن را ریشهرشد نتوانسته
).39، 1385است (وصفی، گازهاي آالینده

اي و آثار آن یکی از مواردي است که در مسائل محیط انتشار گازهاي گلخانه
است. افزایش این گازها در جو زمین بیش از مقدار زیست مورد توجه قرار گرفته

محافظ زمینطبیعی آن، باعث گرم شدن هرچه بیشتر آب و هوا، از بین رفتن الیه 
شود. هاي خطرناك خورشید و به خطر افتادن کل حیات طبیعی میدر مقابل اشعه

هاي کالن جهانیهاي اصلی در سیاستاز آنجایی که محیط زیست یکی از مؤلفه
هاي دیگر از قبیل قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادي و غیره است و بسیاري از مؤلفه

.1972انسان و محیط زیست ، استکهلم ـ هسازمان ملل متحد دربارکنفرانس ١
2 Brundland Report
3 UNESCO
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 نیاز هر فعالیت همین دلیل مهمترین عامل و پیشدهد؛ به را تحت تأثیر قرار می
اي کالن، سازگاري آن با محیط زیست خواهد بود. اهمیت محیط زیست به اندازه

ها گذاريها و سیاستریزياست که عالوه بر توجه جهانی به آن، در بسیاري از برنامه
ها همواره ولتد).94، 1384است (حسینی و قربانی، نیز به عنوان اولویت، مطرح شده

محیطی زیستمشکالتهاي مختلف برها و برنامهکنند تا با اتخاذ سیاستتالش می
ها و تخریبفائق آیند و یا آثار منفی کارکردهاي انسان بر محیط زیست (آلودگی

محیط) را کاهش دهند. در حال حاضر، آلودگی هوا در بسیاري از کشورهاي بزرگ 
که استیافتهاهمیتايگ ایران به اندازهجهان و مخصوصاً شهرهاي بزر

مدت و هاي کوتاهها و برنامهها را وادار به جدي گرفتن مسأله و اتخاذ سیاستدولت
). 38، 1387است (قربانی و فیروز زارع، بلندمدت براي آن نموده

توان به حذف یارانه انرژي و افزایش تدریجی قیمت ها میي این سیاستاز جمله
تواند موجب اصالح الگوي هاي اخیر اشاره کرد که میهاي فسیلی در سالسوخت

توان انتظار داشت که آلودگی مصرف و حرکت به سمت کارآیی انرژي شود. لذا می
اي نیز به مرور زمان کاهش یابد (شهاب و هوا و میزان تولید گازهاي گلخانه

تصادي، حمل و نقل به هاي مختلف اق). در میان بخش140، 1393ناصرصدرآبادي، 
درصد از 25دلیل نقش اساسی در توسعه اقتصادي کشور و دارا بودن سهمی بالغ بر 

کل مصرف نهایی انرژي کشور، در جایگاهی بعد از بخش خانگی و صنعت قرار گرفته 
اي و گاز در بخش حمل و نقل جادهاست. از طرفی سهم باالي مصرف بنزین و نفت

است که هاي انرژي این انتظار را ایجاد کردهه دیگر حاملشهري نسبت بنیز درون
گذاري در این حوزه، اثر سازي مصرف سوخت و سرمایههاي بهینهاجراي سیاست

اي داشته باشد. مرور مطالعات تجربی این چشمگیري در کاهش تولید گازهاي گلخانه
ر بین قیمت انرژي ي معکوس و معنادادهد که در اکثر مطالعات، رابطهحوزه نشان می

هاي مختلف اقتصادي برقرار است اي در بخشها و گازهاي گلخانهو انتشار آالینده
رد؛گی). بنابراین دو فرضیه اصلی در اینجا شکل می11، 1389(ابریشمی و همکاران، 

فرضیه اول: افزایش قیمت سوخت اثري منفی و معنادار بر میزان تولید گازهاي 
هر اتومبیل دارد.اي به ازاي گلخانه

گذاري گذاري در بخش حمل و نقل از کل سرمایهفرضیه دوم: افزایش سهم سرمایه
اي به ازاي هر اتومبیل دارد.اثري منفی و معنادار بر میزان تولید گازهاي گلخانه
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اي در مصرف با وجود اهمیت بخش حمل و نقل و به ویژه حمل و نقل جاده
ند. ااي، ولی مطالعات اندکی به این موضوع پرداختهسوخت و انتشار گازهاي گلخانه

بوس، کامیون و اي به سواري، اتوبوس، مینیتفکیک زیر بخش حمل و نقل جاده
ي در اها و بررسی اثرات تغییر قیمت سوخت بر میزان انتشار گازهاي گلخانهکشنده

سازي ت بهینههایی در جهتواند موجب اتخاذ سیاستها، میهر کدام از این زیر بخش
هاي کاهنده آلودگی شود. از سوي دیگر به مصرف سوخت و استفاده از تکنولوژي

دلیل متفاوت بودن سوخت مصرفی، یکسان نبودن سهم استفاده از انواع مختلف 
است که به صورت مجزا به موضوع ناوگان در کشور و غیره، در این مطالعه تالش شده

ي کشور پرداخته شود. لذا این مطالعه، بر آن است افوق در هر بخش از ناوگان جاده
گاز) بر میزان تولید هاي فسیلی (بنزین و نفتکه اثرات افزایش قیمت سوخت

اي شامل؛ سواري، اي در چهار زیر بخش حمل و نقل جادهها و گازهاي گلخانهآالینده
با استفاده 1370-1392ي زمانی ها، طی دورهبوس، کامیون و کشندهاتوبوس، مینی

) بررسی کند.RLS(4از روش حداقل مربعات پایدار
ي تحقیق، در بخش دوم به سازماندهی مقاله به این ترتیب است که در ادامه

شود. در بخشادبیات موضوع اعم از مرور مبانی نظري و مطالعات تجربی پرداخته می
ا هتحلیل یافتهسوم روش تحقیق ذکر و مدل معرفی خواهد شد. در بخش چهارم به 

گیري و پیشنهادات تحقیق ارائه شود و در نهایت در بخش پنجم نتیجهپرداخته می
خواهد شد.

مروري بر ادبیات موضوع-2
مبانی نظري-2-1

اي از عوامل گوناگون است که بر عملکرد محیط زیست مجموعه بسیار عظیم و پیچیده
آن شود. لذا، این مفهوم بیانگرأثر میهاي انسان تأثیر گذاشته و از آن نیز متو فعالیت

شود. آغاز میف وسیعی از ابعاد مختلف را شامل است که موضوع محیط زیست طی
و تمرکز عمده رخ داد1960ي موج توجه عمومی به مسائل زیست محیطی طی دهه

ي رشد روز افزون اقتصادهاي صنعتی بود. این توجهات بر آلودگی صنعتی به واسطه
بیان نمود که به 1955کوزنتس، فرضیه منحنی خود را براي اولین بار در سال 

بررسی رابطه بین نابرابري درآمدي و رشد اقتصادي در آن پرداخت. وي در مطالعات 

4 Robust Least Squares
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 خود به این نتیجه رسید که تا سطح معینی از درآمد، رشد اقتصادي باعث بدتر شدن
ولی از آن سطح به بعد همراه با رشد اقتصادي گردد، تر شدن) توزیع درآمد می(نابرابر

کارهاي بسیاري توسط اقتصاددانان ،شود. پس از آنتوزیع درآمد نیز برابرتر می
مختلف در مورد رابطه بین رشد اقتصادي و آلودگی صورت گرفت و چون پژوهشگران 

ز یبه منحنی مشابهی همانند منحنی کوزنتس در این حوزه رسیدند، این منحنی را ن
) نامیدند. بر اساس این منحنی رشد بیشتر EKC(5منحنی زیست محیطی کوزنتس

ابتدا در یک مسیر صعودي منجر به ایجاد شرایط نامناسب زیست محیطی شده و 
سپس بعد از یک قله صدمه به محیط، روند نزولی شروع شده و رشد بیشتر به سمت 

). 78، 1388ی، اي و حقانیابد. (شرزهبهبود محیط زیست ادامه می

منحنی زیست محیطی کوزنتس:1نمودار 

) اعتقاد دارند که هرچند پس از انقالب صنعتی به ویژه در 8199(6پرسونمایر و 
افت، یوري عوامل تولید افزایش هاي اخیر با استفاده بیشتر از انرژي، متوسط بهرهدهه

ي آن، باعث تخریب محیط کنندهولی استفاده از انرژي و گسترش تأثیرات آلوده
اي منتشر شده در جهان به صورت گاز زیست گردید. بخش عمده گازهاي گلخانه

هاي فسیلی حاصل از گسترش توسعه صنعتی و اکسیدکربن و ناشی از سوختدي
بیشترین سهم را در مسائل تغییر شرایط رو بخش انرژي باشد. از اینحمل و نقل می

زیست ارتباط تنگاتنگی باهم زیست دارد. لذا سیاست انرژي و سیاست محیطمحیط
). 2006،271، 7دارند (شیم

5 Environmental Kuznets Cave
6 Meyer and Persson
7 Shim

تخریب  
محیط  
زیست

رشد اقتصادي

حد اکثر
تخریب  
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هاي مختلفی را مدنظر هر کشوري براي رسیدن به رشد و توسعه، اهداف و برنامه
ن به این اهداف، از آنجا دهد. متأسفانه کشورهاي در حال توسعه براي رسیدقرار می

هاي جدي فناوري و تأمین سرمایه مواجهند، با معضل تخریب محیط که با محدودیت
هاي اقتصادي در این کشورها وابسته به استفاده اند. بیشتر فعالیتزیست روبرو شده

توان یافت که در نهایت منجر به ایجاد از منابع طبیعی است و کمتر فعالیتی را می
سو جمعیت با رشد محیطی نگردد. در کشورهاي در حال توسعه از یکزیستضایعات 

زیادي در حال افزایش است و مهاجرت از روستاها به سمت شهرها پدیده غالب 
هاي میلیونی و حتی بیش از ده باشد، از سوي دیگر کالن شهرهایی با جمعیتمی

اال، ی و با درصد آلودگی بمیلیون نفر به دلیل استفاده فراوان از وسایل نقلیه قدیم
اي بیش از حد ظرفیت جذب محیط زیست باعث تولید و انتشار گازهاي گلخانه

هاي عمومی بهبود محیط زیست به علت است. در کنار این مشکالت، سیاستشده
توان گفت تنها عاملی که منجر به سوادي و فقر تقریباً ناکارآمد عمل کرده و میکم

هاي نسبی گردد، قیمتدر تولید و چه در حمل و نقل میکنترل مصرف سوخت چه 
ها مبتنی بر پرداخت است. در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه سیاست دولت

یارانه به انرژي و سوخت است، این امر سبب کاهش قیمت نسبی انرژي و سوخت و 
- نر کالدر نتیجه استفاده بیش از حد از آن شده است. از سوي دیگر باعث شده تا د

شهرهاي کشورهاي در حال توسعه موضوع آلودگی هوا از مهمترین معضالت 
دهد محیطی محسوب گردد. شواهد تجربی زیادي وجود دارد که نشان میزیست

) در مورد کشورهاي در حال توسعه صادق EKC(فرضیه زیست محیطی کوزنتس
تخریب محیط نیست و هنوز این کشورها در مسیر صعودي این منحنی و در حال

).2003، 8زیست طبیعی خود هستند (استرن
ي اقتصادي با در نظر گرفتن مالحظات زیست محیطی روي، توسعهبدین

ي پایدار) در کانون توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. چنانچه در چارچوب (توسعه
اب خهاي اقتصادي دولت و محیط زیست به صورت توأم انتهاي توسعه، فعالیتبرنامه

شده و موجب تعادل وشوند؛ این دو عامل نیز به صورت مکمل یکدیگر در نظر گرفته
توازن اکولوژیکی خواهند شد. لذا براي حرکت در مسیر توسعه نه تنها محیط زیست 
و توسعه اقتصادي دو قطب مخالف یکدیگر نخواهند بود، بلکه هر دو در کنار هم، 

8 Stren
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 ،2004، 9فر و صامتیخواهند رفت (باستانیعامل ارتقاي متوازن جوامع به شمار 
233 .(

یکی از مسائلی که در کلیه تحوالت سیاسی و اقتصادي کشورها نقش تعیین
اي و اصلی در اقتصاد به شمار دارد، موضوع انرژي است. انرژي یک منبع پایهکننده

رشد اقتصاديهاي مختلفی به انرژي نیاز دارند. لذا ها به صورتي فعالیترود. همهمی
به طور مستقیم وابسته به مصرف انرژي بوده و تحت تأثیر میزان دسترسی به انرژي 
قرار دارد. اما استفاده از انرژي، داراي اثرات منفی و متعددي همچون آلودگی محیط 

ي فرآیندهاي سوختی (بخصوص اي در نتیجهزیست و تولید گازهاي گلخانه
ها بر این اصل قرار گرفت، گذاريها و سیاستبرنامهباشد. لذاهاي فسیلی) میسوخت

که در کنار رشد اقتصادي مثبت، انرژي به شکل کارایی مصرف شود تا اثرات زیست 
محیطی کمتري بر جامعه داشته باشد. 

و جایگزینی سازيهاي بهینهمنظور از کارایی مصرف انرژي، استفاده از روش
ي هاگذارياقتصادي است. یکی از این سیاستهاي مختلف هاي پاك در بخشسوخت

هاي انرژي و کاهش یارانه پرداختی به آنها است. انجام شده، افزایش قیمت حامل
کنند، داراي اثرات هاي فسیلی را تشویق میهایی که تولید و مصرف سوختیارانه

يهاي پرداختی به مصرف کنندگان در راستازیان بار زیست محیطی هستند. یارانه
ي استفاده از آن، منجر به سطوح باالي مصرف شده کاهش قیمت سوخت و یا هزینه

هاي زیستي آسیباي در نتیجهو از آن طریق باعث افزایش انتشار گازهاي گلخانه
). هرچند باید 2003،141، 10شوند (کالوس تاپفرمحیطی و اتالف منابع طبیعی می

ختصاص ها اهاي فسیلی و سایر انرژيبه سوختهایی که تذکر داد که تأثیر کلی یارانه
یافته، همیشه بر محیط زیست منفی نبوده است. در کشورهاي در حال توسعه، تشویق 

ها شود (همایون تواند باعث کاهش تخریب جنگلهاي نفتی میمصرف فرآورده
).1382،5نسیمی، 

ت هستند. قیمهاي نسبی دهنده منابع در اقتصاد قیمتمهمترین عامل تخصیص
گذاري انرژي، نقشبه عنوان مهمترین عامل تعیین کننده عرضه و تقاضا در سیاست

هاي نسبی از مقادیر تعادلی موجب تخصیص نماید. انحراف قیمتسزایی ایفا میبه
گذاري انرژي در شود. در صورتی که دخالت و قیمتناکارآي منابع در اقتصاد می

9 Bastanifar and Sameti
10 Klaus Topfer
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نسبی این نهاده کمیاب و پراهمیت نسبت به سایر اقتصاد در راستاي کاهش قیمت
هاي مصرفی باشد، تبعات آن در کنار رشد روز افزون جمعیت سبب افزایش نهاده

ان شود. در نتیجه میزفزاینده و پرشتاب مصرف انرژي و اتالف شدید آن در اقتصاد می
هد یافت. هاي زیست محیطی افزایش خوااي و سایر آالیندهانتشار گازهاي گلخانه

دهد این آلودگی به ویژه در کالن شهرها مشکالت تجارب عینی امروزي نشان می
). 1391،2است (آسیایی و همکاران، فراوانی ایجاد کرده

اي تنها بخشی از تبعات زیست محیطی ها و گازهاي گلخانهافزایش انتشار آالینده
تا مصرف نهایی به شمار هاي انرژي با منشأ فسیلی از مرحله تولید مصرف حامل

رود. این دو عامل به طور مستقیم با افزایش تقاضاي انرژي، در اثر افزایش جمعیت می
). 1389،4باشد (منظور و رضایی، و ارتقاء استانداردهاي کیفیت زندگی در رابطه می

اي از روابط موجود بین افزایش قیمت سوخت و کاهش انتشار ) به خالصه1در شکل (
اي (فرضیه اول پژوهش) بر اساس مبانی نظري ارائه شده در باال، اشاره گلخانهگازهاي

شده است. 

اينمودار تأثیر افزایش قیمت سوخت بر کاهش انتشار گازهاي گلخانه:1شکل 

هاي پژوهشخذ: یافتهأم

توان گفت که اجراي ) نیز، با توجه به مبانی نظري ارائه شده، می2در شکل (
سازي و کاهش آلودگی در بخش حمل و نقل مستلزم هاي بهینهسیاست

افزایش قیمت  
نسبی سوخت 
نسبت به سایر  

عوامل تولید

افزایش 
هاي  هزینه

تولید

تمایل به تغییر  
تکنولوژي

کاهش تقاضاي  
سوخت و  

-بکارگیري روش

هاي صرفه جویی  
در مصرف  

سوخت
گازهاي  تولیدکاهش 
اي حاصل از  گلخانه
حمل و نقلبخش 

تغییر و بهبود 
تکنولوژي
انرژي اندوز
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 گیري رود که با جهتهاي هدفمند در این حوزه است. لذا انتظار میگذاريسرمایه
ها (فرضیه دوم پژوهش)، مسیر تکنولوژي در این بخش گذاريدرست این سرمایه

خص در کاهش تولید هموار شده و موجب کاهش عمر ناوگان به عنوان یک متغیر شا
ود گذاري، خاي شود. البته الزم به ذکر است که این افزایش در سرمایهگازهاي گلخانه

داراي یک اثر بازگشتی است که موجب افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش حجم تولید 
گذاري در این بخش مبهم است اي خواهد شد. لذا اثر افزایش سرمایهگازهاي گلخانه

بستگی دارد.نیروهاي متضاد یکدیگرو به برآیند

گذاري در بخش حمل و نقل بر کاهش انتشار گازهاي نمودار تأثیر افزایش سرمایه:2شکل
ايگلخانه

هاي پژوهشخذ: یافتهأم

پیشینه تحقیق-2-2
ي ازمینه عوامل مؤثر بر کاهش میزان انتشار گازهاي گلخانهمطالعات گوناگونی در 

اي از آنها اشاره در کشورهاي مختلف جهان و ایران انجام شده است که در زیر به پاره
کنیم.می

-افزایش سرمایه

گذاري در بخش  
حمل و نقل

هاي  ورود تکنولوژي
بهینه سوخت به 

بخش حمل و نقل  

افزایش تقاضا براي مصرف  
سوخت به دلیل وقوع اثرات 

بازگشتی  

کاهش  
عمر 
ناوگان

کاهش تولید  
اي  گازهاي گلخانه

بخش  حاصل از 
حمل و نقل

افزایش تولید گازهاي  
اي حاصل از بخش  گلخانه

حمل و نقل  
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مطالعات خارجی-2-2-1
) در تحقیق خود به بررسی فرضیه کوزنتس براي کشورهاي توسعه 2003(11استرن

به هاي تابلویی پرداخته است واستفاده از الگوي سنجی دادهیافته و توسعه نیافته با
براي کشورهاي توسعه یافته و با درآمد باال مورد EKCاین نتیجه رسید که فرضیه 

شود. همچنین براي کشورهاي با قبول است و براي کشورهاي با درآمد پایین رد می
رابطه خطی با شیب مثبت درآمد پایین ارتباط آلودگی و درآمد سرانه به صورت یک 

باشد و همچنین در این تحقیق به این نکته اشاره شده است که علت قبول فرضیه می
EKCمل باشد، از عوادر کشورهاي توسعه یافته فقط منحصر به درآمد باالي آنها نمی

ري وتوان به اختراعات، تکنولوژي باال، بهرهدیگري که در این مورد دخیل هستند، می
اشاره کرد. R&Dمراکز و وجود

اي به تحلیل اثرات حذف یارانه برق در ایران بر )، در مطالعه2010(12سهیلی
پرداخت. در این مطالعه به دلیل آنکه 13VECMآلودگی هوا با استفاده از رویکرد 

قیمت برق در ایران کمتر از سطح واقعی آن است، لذا پرداخت یارانه به مصرف برق 
هاي زیست این حامل انرژي و در نتیجه افزایش آلودگیموجب افزایش مصرف

ي پویا بین مصرف برق و قیمت آن محیطی برآورد شده است. در این مطالعه رابطه
با استفاده از مدل تصحیح خطاي برداري و با محاسبه کشش قیمتی در کوتاه مدت 

و ر کوتاهدهد که کشش قیمتی برق دشود. نتایج نشان میو بلند مدت برآورد می
است. بنابراین با یک درصد افزایش در قیمت -14/0و -03/0بلند مدت به ترتیب 

یابد و آلودگی زیست محیطی برق به علت حذف یارانه برق، مصرف برق کاهش می
یابد.درصد به ترتیب در کوتاه و بلند مدت کاهش می14/0و 03/0آن حدود 

هاي تأثیر توسعه انرژي"اي با عنوان ) در مقاله2014(14ابوالحسینی و همکاران
به "کشور اروپایی12تحلیل تجربی براي -اکسیدکربنتجدیدپذیر بر کاهش دي

با ايهاي تجدیدپذیر بر کاهش تولید گازهاي گلخانهبررسی تأثیر توسعه انرژي
اند. نتایج مطالعه نشان پرداخته1995-2010هاي پانلی براي دوره استفاده از داده

11 Stren
12 Sohaili
13 Vector Error Correction Model
14 Abolhosseini and et al.
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 دهد که با دخالت دولت در مورد استفاده از انرژي تجدیدپذیر میزان تولید می
یابد.اکسیدکربن کاهش میدي

اي به بررسی اثرات اقتصادي و زیست ) در مطالعه2014(15سلیمانی و همکاران
محیطی اصالح یارانه انرژي و شوك قیمت نفت در بخش حمل و نقل مالزي 

پذیر، به بررسیبا استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبهاند. در این مطالعه پرداخته
سناریو پرداخته شده است؛ افزایش قیمت نفت، اصالح یارانه انرژي 3اثرات بلندمدت 

سازي حاکی از آن و ترکیب این دو باهم در بخش حمل و نقل مالزي. نتایج شبیه
تشار گازهاياست که ترکیب شوك قیمت نفت و حذف یارانه انرژي موجب کاهش ان

اي در بخش حمل و نقل مالزي شده است.گلخانه
اي به بررسی روابط بین مصرف انرژي، ) در مطالعه2015(16باستوال و اسپکوتا

و آزمون 17ARDLآلودگی هوا و رشد اقتصادي در نپال با استفاده از روش 
يطرفهدهد که یک رابطه دواند. نتایج نشان میانباشتگی جوهانسون پرداختههم

اکسیدکربن وجود دارد و یک رابطه علیت بلند مدت بین مصرف انرژي و انتشار دي
اکسیدکربن و مصرف انرژي برقرار است. این نتایج نشان از رشد اقتصادي به انتشار دي

دهنده رشد اقتصادي نیست، بلکه به دهد که افزایش مصرف انرژي، همواره نشانمی
ر ها بمحیط زیست خواهد داشت. لذا بایستی سیاستاحتمال زیاد اثرات منفی بر

هاي جایگزین باشند تا هم به حفظ محیط زیست کمک کنند و هم در اساس انرژي
بلندمدت شاهد رشد اقتصادي باشیم.

مطالعات داخلی-2-2-2
اي به بررسی ارتباط بین رشد اقتصادي و ) در مطالعه1388کیا و همکاران (اسدي

هاي مختلف توسعه کشور پرداختند. متغیرهاي ارائه در برنامهکیفیت محیط زیست
اکسیدکربن به عنوان شاخص آلودگی، انتشار ديشده در این مطالعه عبارتند از؛ سرانه

تولید ناخالص داخلی سرانه، تعداد خودروهاي سواري، درجه باز بودن اقتصاد (مجموع 
هاي و متغیرهاي مجازي برنامهصادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی)، جمعیت

دو، در طبقات -توسعه است. نتایج این مطالعه نشان داد که با توجه به آزمون کاي

15 Solaymani
16 Bastola and Sapkota
17 Autoregressive Distributed Lag
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داري دارند. اکسیدکربن و آلودگی هوا ارتباط معنیمتغیرهاي موجود، انتشار دي
همچنین برآورد مدل لگاریتمی گروسمن و کروگر (با تعدیالتی) نشان داد که یک 

ستقیم بین درآمد ناخالص داخلی، تعداد خودروهاي موجود، میزان جمعیت ي مرابطه
اکسیدکربن وجود دارد. به طوري که با افزایش یک درصدي در میزان با انتشار گاز دي

درصد افزایش خواهد یافت. 539/5درآمد ناخالص داخلی، میزان انتشار این گاز 
انتشار گاز مذکور منفی بوده، به ي بین درجه باز بودن اقتصادي با همچنین رابطه

3372/0طوري که با افزایش یک درصدي در این شاخص، میزان انتشار این گاز 
درصد کاهش خواهد یافت. در نهایت نتایج نشان داد که برنامه سوم توسعه در بین 

تر بوده است و افزایش ساالنه کمتري در میزان ها در کنترل آلودگی موفقسایر برنامه
توان در اجراياکسیدکربن داشته که علت اصلی آن را میآلودگی و انتشار گاز دي

وجوهایی نظیر برنامه جامع کاهش آلودگی در هشت شهر بزرگ کشور جستبرنامه
هاي مذکور با کنترل سایر متغیرهاي کرد. در این مطالعه پیشنهاد شد که برنامه

تأثیرگذار، با تأکید بیشتري ادامه یابد.
اي به بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی ) در مطالعه1390مقیمی و همکاران (

مالیات سبز و کاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل 
و با 1390ستانده سال -محاسبه پرداختند. در این مطالعه با استفاده از جدول داده

، تغییرات رفاه با و بدون لحاظ آثار GAMSو نرم افزار 18MCPگیري از تکنیک بهره
CHو 2CO ،xNOزیست محیطی، تغییر در تقاضاي انرژي و تغییرات سهم آالینده 

در قالب پنج سناریوي مالیاتی ارزیابی شد. نتایج به دست آمده نشان داد که با وضع 
هاي فسیلی کاهش اي و مصرفی سوختمالیات بر سوخت، تقاضاي واسطه

در همه سناریوها با لحاظ اثر مثبت کاهش آلودگی، تغییرات رفاه مثبت است یابد. می
یابد. در هر دو سیاست، باالترین نرخ و میزان آن با افزایش نرخ مالیات افزایش می

باشد.درصد می10رشد رفاه با در نظر گرفتن آثار زیست محیطی، نرخ مالیات 
ت زیست محیطی حذف یارانه ) نیز به بررسی اثرا1391آسیایی و همکاران (

هاي انرژي در بخش صنعت پرداخته و براي این منظور ابتدا توابع تقاضا براي حامل
تخمین زده شد. 1374-1386هاي ها در بخش صنایع دو رقمی براي سالاین حامل

هايهاي قیمتی، میزان تغییر در مصرف حاملسپس با استفاده از محاسبه کشش
ودند و در نهایت با استفاده از ضرایب انتشار آلودگی و میزان انرژي را محاسبه نم

18 Mixed Complementarily Problem
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 ها را بدست آوردند. ها، میزان تغییر در انتشار آالیندهتغییر در مصرف هریک از حامل
درصدي یارانه در یک مرحله 100ها حاکی از آن بود که حذف نتایج مطالعه آن

داشته باشد.تواند اثرات مثبتی را براي محیط زیست به همراه می
اي به بررسی اثرات اصالح قیمت سوخت ) در مطالعه1392منظور و رضایی (

اي با یک رویکرد پویاي سیستمیها بر میزان انتشار گازهاي گلخانهمصرفی نیروگاه
هاي نرخ بازگشت پرداختند. مدل مورد بررسی در این مطالعه داراي بخش

ازي س، تقاضا و قیمت است که براي شبیهگذاري، تولیدگذاري، حجم سرمایهسرمایه
سازي مدل نشان داد نتایج حاصل از شبیهشود.استفاده می19آن از نرم افزار پاورسیم

ها در هاي قبل از اجراي قانون هدفمندي یارانهکه در صورت ادامه روند قیمت
در میلیون تن در هر تراوات ساعت156هاي کربنی از چارچوب مدل، میزان آالینده

اي و میلیون تن براي گازهاي گلخانه8/277درصد رشد سالیانه به 5ابتداي دوره با 
ها در پایان دوره خواهد رسید. با اجراي مرحله هزار تن براي گازهاي آالینده175

ولید ها، تها و افزایش قیمت سوخت تحویلی به نیروگاهاول قانون هدفمندسازي یارانه
هاي زیست محیطی کاهش محسوسی خواهد داشت. آالیندهبرق و به تبع آن میزان

هاي درصد، میزان تولید آالینده4/5نتایج مدل نشان داد، با حفظ رشد اقتصادي 
درصد کاهش 1زیست محیطی در پایان دوره نسبت به زمان عدم اجراي طرح تحول، 

ان انتشار درصد، میز8رشد سالیانه داشته است و در صورت افزایش رشد اقتصادي به 
درصد افزایش خواهد داشت. همچنین، در صورت افزایش رشد 3ساالنه حدود 

درصد 6/0درصدي، 4/5ها براساس قانون پنجم توسعه، با رشد راندمان نیروگاه
درصد نسبت به پیش از اجراي طرح 4/0درصدي، حدود 8کاهش و در صورت رشد 

ها افزایش خواهد داشت.هدفمندي یارانه
هاي تلفیقی، اثر اي با استفاده از داده) در مطالعه1393ناصرصدرآبادي (شهاب و

کشور ایران، سوریه، 7هاي اقتصادي دولت را بر کیفیت محیط زیست در سیاست
)، MENAالجزایر، مصر، اردن، مراکش و تونس از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (

یطی بر مبناي میزان آزمون کردند. کیفیت زیست مح1997-2007طی دوره 
هاي محیط زیست بررسی شد هاي هوا به عنوان یکی از مصادیق مهم آلودگیآالینده

اکسیدکربن و غلظت ذرات معلق در هوا به منزله متغیرهاي نماگر و میزان انتشار دي
آلودگی هوا در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد، بسته به نوع شاخصی که براي 
19 Powersim
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اط تواند ارتبهاي اقتصادي دولت میشود، سیاستیست انتخاب میکیفیت محیط ز
ها تأکید دارند، هاي هوا داشته باشند. در واقع یافتهمثبت و مستقیمی با آالینده

هاي دولت در مجموعه کشورهاي مورد بررسی، همچنان یک متغیر گذاريسرمایه
ت. به طوري که تأثیراکسیدکربن اسمهم و تأثیرگذار در تعیین مقدار انتشار دي

یاد شده داشته است. البته این نتیجه در مورد شاخص مثبتی در افزایش آالینده
شود.ذرات معلق در هوا تأیید نمی

اي اثرات زیست محیطی و رفاهی اصالح ) در مطالعه1393آماده و همکاران (
پذیر براي اقتصادهاي انرژي را با استفاده از الگوي تعادل عمومی محاسبهیارانه حامل

هايایران بررسی کردند. در این مطالعه، منظور از اعمال سیاست اصالح قیمت حامل
انرژي، اصالح نظام فعلی پرداخت یارانه و توزیع مجدد آن است که براي توزیع مجدد 
دو حالت پرداخت کامل به خانوارها و توزیع آن میان خانوارها، تولیدکنندگان و دولت 

هاي منتخب و درصد در نظر گرفته شد. انتشار آالینده20و 30، 50به نسبت 
باشند. سناریوي بازتوزیع تغییرات رفاهی دو متغیر حایز اهمیت در این مطالعه می

درصد و در میان 16تمامی درآمد میان خانوارها، در میان خانوارهاي شهري حدود 
این ارقام براي سناریوي درصد افزایش رفاه ایجاد کرد. 53خانوارهاي روستایی 

درصد 25درصد و حدود 3بازتوزیع نیمی از درآمد میان خانوارها، به ترتیب حدود 
هاي انرژيبود. در بررسی اثرات زیست محیطی نیز مشخص شد اصالح قیمت حامل

ها مؤثر است.در مجموع بر کاهش انتشار آالینده

تحقیقروش-3
به حضور مشاهدات پرت حساس است. این 20گر حداقل مربعات معمولیتخمین

تواند بر روي تخمین ضرایب تأثیر گذاشته و باعث شود از دقت آماري حساسیت می
هاي ) به انواع روشRLS(الزم برخوردار نباشند. روش حداقل مربعات پایدار

شود که به منظور پایداري بیشتر و حساسیت کمتر به نقاط دور رگرسیونی گفته می
است. تاکنون سه روش متفاوت براي حداقل مربعات پایدار ارائه طراحی شدهافتاده 

20 Ordinary Least Squares
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 ) و 1984، 22(روسیو و یوهاییS-)، برآورد1973، 21(هابرM-برآوردشده است: 
).1987، 23(یوهاییMM-برآورد

هم تفاوت دارند:این سه روش در نقاط کلیدي با
افتاده متغیر وابسته )، نقاط دور24نمایی(برآوردگر حداکثر درستM-برآورد)1

کند که در آن مقدار متغیر وابسته به طور قابل توجهی از قاعده را معرفی می
هاي بزرگ).ماندهروش رگرسیون متفاوت است (باقی

که بر روي تري است)، یک روش محاسباتی دقیق25(آماره مقیاسS-برآورد)2
شود.نقاط دور افتاده در متغیرهاي رگرس شده متمرکز می

است. این روش با انجام M-و برآوردS-ترکیبی از برآوردMM-برآورد)3
هاي بدست آمده از شود و سپس با استفاده از تخمینشروع میS-برآورد
کند. از آنجایی که معرفی میM-نقاط شروعی را براي برآوردS-برآورد
و ترکیبی از دو روش دیگر است، لذا نقاط دور افتاده را در دMM-برآورد

کند.متغیر وابسته و مستقل معرفی می

M-گرتعریف تخمین-3-1

ود شگر حداقل مربعات معمولی به منظور یافتن مقادیر ضرایبی محاسبه میتخمین
=کند:ها را حداقل میماندهکه مجموع مجذور باقی ∑ 																																																																	 )1(

=شود:) ارائه می2به صورت رابطه (مانده به طوري که تابع باقی = − 																																																																											 )2(

) بعد از مجذور شدن وارد 1در طرف راست معادله (هاي ماندهاز آنجایی که باقی
اند، لذا اثرات نقاط دور افتاده به طور متناسبی بزرگ خواهد شد.تابع هدف شده

21 Huber
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24 Maximum Likelihood Estimator
25 Scale Statistic



1393زمستان، 4، شماره11هاي اقتصادي سابق)، دوره (بررسیفصلنامه اقتصاد مقداري ٦٢

یک روش مشهود براي حل این مشکل استفاده از رگرسیون پایدار است که 
هايد که کمتر به دادهکن) را با تابعی جایگزین می1ها در معادله (ماندهمجذور باقی

کند که هابر مقادیر ضرایبی را محاسبه میM-گردهد. تخمیندور افتاده وزن می
=کند:ها را حداقل میماندهاز باقیمجموع مقادیر تابع  ∑ 																																																												 )3(

مثبت دلخواه 26سازيمقدار ثابتی از میزانcها، ماندهي باقیاندازهکه به طوري
اي است که به طور کلی براي هاي فردي و جداگانهوزنمربوط به تابع است و 
=اند:مقدار یک تنظیم شده 1 − 										 )4(

) 27براي مشاهداتی با وزن پایین و قدرت نفوذ باال (قطرهاي بزرگ از ماتریس هت
شود.استفاده می
با استفاده از از تخمین ضرایب Kمشخص باشد، آنگاه بردار اگر مقیاس 

ي اول غیرخطی بدست مرتبهمعادله Kاستاندارد براي حل 28هاي ترجیعیروش
∑آید: می = 0														 = 1, … . , 																															 )5(

0، جایی که براي  = -مقداري از و 0، مشتق تابع 0
شناخته شده نیست، یک روش است. از آنجایی که iرگرسور براي مشاهدهمین 

هاي به هنگام ي تخمین) محاسبه1شود: (ترتیبی به صورت یک در میان انجام می
)شده از مقیاس  )که به صورت تخمین ضرایب ( ) 2شود و (ارائه می(
)هاي ترجیعی به منظور بدست آوردن استفاده از روش ) حل 5که در معادله ((
)شد، براي آنکه  )مشخص شود. ( اولیه از حداقل مربعات معمولی بدست (

)ي تخمین آید. ضرایب اولیه به منظور محاسبهمی شوند و تخمین ، استفاده می(
)مقیاس جدید  دهد، سپس تا زمانی که به همگرایی برسد با را تشکیل می(

)تخمین ضریب جدید  ).803، 1973یابد (هابر، ادامه می(

26 Tuning
27 Hat Matrix
28 Iterative
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 معرفی مدل-3-2
بر اساس ادبیات نظري تحقیق و مرور مطالعات تجربی مشخص شد که سیاست 

هاي فسیلی و افزایش هاي انرژي منجر به کاهش مصرف انرژيافزایش قیمت حامل
ان رود تولیدکنندگشود. از سوي دیگر انتظار میهاي تولید و مخارج مصرفی میهزینه

به بهبود فناوري تولید و خانوارها به اصالح الگوي مصرف ترغیب شوند. همانطور که 
هاي فسیلی ) در مطالعه خود به انحراف قیمتی سوخت2014سلیمانی و همکاران (

هاي جهانی و تأثیر آن بر افزایش شدید مصرف انرژي و انتشار گازهاي نسبت به قیمت
ن توااند، میاد و به طور خاص در بخش حمل و نقل مالزي پرداختهاي در اقتصگلخانه

ها، متغیرهاي متعددي را هاي قیمتی اعمال شده بر این حاملانتظار داشت سیاست
در سطح اقتصادي و زیست محیطی تحت تأثیر قرار دهد. لذا با توجه به مبانی نظري 

مطالعات انجام شده توسط ارائه شده، مدل انتخابی در این تحقیق عمدتاً براساس
) و سایر 1393)، آماده و همکاران (2014)، سلیمانی و همکاران (2010سهیلی (

مطالعات صورت گرفته و متناسب با شرایط اقتصادي ایران انتخاب شده است؛ 
اي مجزا برآورد خواهد اي، معادلهطوري که براي هر زیر بخش حمل و نقل جادهبه

=شد. + + + + ++ + 																																																																													 )6(= + + + + ++ 																																																																																																		 )7(= + + + + ++ 																																																																																																		 )8(= + + + + ++ 																																																																																																	 )9(
تعداد ناوگان سوارياي به : لگاریتم میزان انتشار گازهاي گلخانهکه در آن، 

لگاریتم :دستگاه، اي برحسب تن/موجود در بخش حمل و نقل جاده
اي به تعداد ناوگان اتوبوس موجود در بخش حمل و نقل میزان انتشار گازهاي گلخانه

اي لگاریتم میزان انتشار گازهاي گلخانه:دستگاه ،اي برحسب تن/جاده
اه، دستگاي برحسب تن/بوس موجود در بخش حمل و نقل جادهمینیبه تعداد ناوگان  اي به تعداد ناوگان کامیون و لگاریتم میزان انتشار گازهاي گلخانه:

: لگاریتم اي برحسب تن/ دستگاه، ها موجود در بخش حمل و نقل جادهکشنده



1393زمستان، 4، شماره11هاي اقتصادي سابق)، دوره (بررسیفصلنامه اقتصاد مقداري ٦٤

مصرفی (سال پایه قیمت واقعی بنزین برحسب شاخص قیمت کاالها و خدمات
گاز برحسب شاخص قیمت کاالها و لگاریتم قیمت واقعی نفت:) ،1390

گذاري در بخش حمل و : سهم سرمایه)، 1390خدمات مصرفی (سال پایه 
که شامل مجموع ارزش 1390گذاري در کشور به قیمت سال پایه نقل به کل سرمایه

هاي ثابت در بخش مربوطه منهاي خالص فروش داراییکل خرید، تحصیل یا افزایش 
: لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه به قیمت ثابت ها در هر سال،آن

: نسبت تعداد خودروهاي : لگاریتم میزان شهرنشینی، ، 1390سال 
ها ران هدفمندي یارانه: متغیر مجازي دوسوز به کل خودروهاي سواري،  دوگانه

و CNGباشد. در ضمن متغیرهاي دیگري همچون قیمت : جمله اخالل میو 
هاي بهبود کیفیت خودرو نیز در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند، ولی شاخص

هاي متغیر زائد از مدل با توجه به در دسترس نبودن اطالعات آماري و یا نتایج آزمون
حذف گردیدند.

ايگاز دو نوع سوخت عمده در بخش حمل و نقل جادهآنجایی که بنزین و نفتاز
باشند، به منظور تحلیل دقیق اثرات زیست محیطی ناشی از افزایش قیمت بنزین می

اي به چهار زیربخش ناوگان سواري، اتوبوس، گاز، بخش حمل و نقل جادهو نفت
ها در ام از این زیر بخشها تفکیک شده و هرکدبوس، کامیون و کشندهمینی

) مورد بررسی RLSاي با استفاده از روش حداقل مربعات پایدار (ي جداگانهمعادله
اي و قیمت هاي مربوط به میزان انتشار گازهاي گلخانهقرار خواهند گرفت. داده

اي از کتاب سوخت از ترازنامه انرژي، تعداد ناوگان موجود در بخش حمل و نقل جاده
گذاري، تولید ناخالص داخلی و رشد جمعیت از هاي سرمایهنقل، دادهحمل و 

هاي موجود در بانک مرکزي استخراج شده است که به صورت سري زمانی حساب
اند.براي کشور ایران انتخاب شده1370-1392ي طی دوره

هایافته-4
بررسی مانایی متغیرها-4-1

مطالعه از لحاظ مانایی بررسی شود. به هاي موردپیش از برآورد مدل الزم است داده
فولر تعمیم -هاي متعددي وجود دارد که روش دیکیمنظور مانایی متغیرها روش

هاي دیگر برخوردار است، اما در ) از عمومیت بیشتري نسبت به روشADF(29یافته

29 Augmented Dicky-Fuller
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 خصوص آن ذکر این نکته ضروري است که این آزمون توان اندکی دارد، به این معنا
مکن است یک سري زمانی مانا باشد اما این آزمون نتواند این موضوع را کشف که م

ها وجود دارد، ممکن نماید. همچنین در مواردي که شکست ساختاري در فرایند داده
با ارائه نتیجه اشتباه سري مانا را نامانا جلوه دهد. از این رو، به ADFاست آزمون 

براي آزمون مانایی متغیرها بهره 30KPSSش منظور افزایش دقت نتایج تحقیق از رو
خواهیم جست که در ادامه به بررسی مختصر آن پرداخته خواهد شد.

-به منظور افزایش توان آزمون نسبت به آزمون ریشه واحد دیکیKPSSدر آزمون 
شود. در واقع، این به صورت مانایی سري زمانی در نظر گرفته می0Hفولر فرضیه 

بر tyسري OLSروش مبتنی بر رگرسیون پسماندهاي حاصل از تخمین 
=باشد.می + 																	 )10(

توزیع کاي دو باشد و داراي می31LMاز نوع KPSSتابع آزمون ارائه شده توسط 
=باشد.می ∑ /( )													 )11    (= ∑ 																											 )12   (

).478، 1393باشد (سوري، فولر می–باقیمانده معادله دیکی که در آن 
با توجه به مباحث مطرح شده اکنون به بررسی مانایی متغیرهاي مدل با استفاده 

پردازیم:از روش فوق می

30 Kwiatkowski-Phillips-Schmit-Shin
31 Lagrange Multiplier
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(در سطح)KPSSآزمون -هاي زمانیمانایی سري: 1جدول

CTKPSSمتغیر
مقادیر بحرانی (درصد)

1510

LGEM1C-549370/0739/0463/0347/0

LGEM2C-537440/0739/0463/0347/0

LGEM3C-636630/0739/0463/0347/0

LGEM4C-472582/0739/0463/0347/0

LGPC-545513/0739/0463/0347/0

LDPC-404177/0739/0463/0347/0

INVTCT187827/0216/0146/0119/0

LGDPC-611582/0739/0463/0347/0

LUGRC-680449/0739/0463/0347/0

HCNC-558522/0739/0463/0347/0

مأخذ: نتایج تحقیق

تمام متغیرها در سطح مانا KPSSدهد که در روش نتایج آزمون مانایی نشان می
محاسبه شده براي آنها در سطح از مقادیر بحرانی بزرگتر LMاند، مقدار آماره بوده

رساند و داراي میانگین، واریانس و ساختار شده و بنابراین مانا بودن آنها را به اثبات می
اي هي بین سريتوان نتیجه گرفت که رابطهخودکوواریانس ثابت هستند. لذا می

یون حاصل، حقیقی خواهد بود و زمانی موردنظر از ثبات کافی برخوردار بوده و رگرس
هاي زمانی نه کاذب. قبل از برآورد مدل الزم است وجود مشاهدات دور افتاده در سري

بررسی کرد.33و نقاط نفوذ32هاي تأثیررا با استفاده از آماره

بررسی وجود مشاهدات دور افتاده -4-2
باشد. این آماره معیاري ي تأثیر روشی براي تشخیص مشاهدات دور افتاده میآماره

شود و نشان از تفاوت در مشاهدات مجزا است که در نتایج رگرسیون ایجاد می
هاي دیگر است. ي تفاوت یک مشاهده از مشاهدهدهنده

32 Influence Statistics
33 Leverage Plots



٦٧اي ...اي در بخش حمل و نقل جادهبررسی اثرات تغییر قیمت سوخت بر تولید گازهاي گلخانه

 ايهاي حمل و نقل جادهنمودار آماره تأثیر و بررسی مشاهدات دورافتاده در زیر بخش:2شکل
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Influence Statistics

باشد.بوس و کامیون میها از باال به پایین به ترتیب مربوط به ناوگان سواري، اتوبوس، مینیشکل
هاي تحقیقمأخذ: یافته

نسبت به 1390و 1388، 1380هاي )، تفاوت در مشاهدات سال2(با توجه به شکل
ها مشهود است. نقاط نفوذ نیز همانند آماره تأثیر روشی جهت شناسایی سایر سال

باشد که در این روش، نموداري از تشخیص هرگونه شکست هاي دور افتاده میداده
شود.بالقوه در فرضیات اصلی رگرسیون مدل ارائه می
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در زیر بخش سوارينمودار نتایج حاصل از نقاط نفوذ:3شکل 
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هاي تحقیقمأخذ: یافته

نمودار نتایج حاصل از نقاط نفوذ در زیر بخش اتوبوس: 4شکل
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٦٩اي ...اي در بخش حمل و نقل جادهبررسی اثرات تغییر قیمت سوخت بر تولید گازهاي گلخانه

 به دلیل وجود چهار معادله مجزا و کثرت نمودارها، در این بخش تنها به بررسی وجود
هاي سواري و اتوبوس پرداخته هاي دور افتاده از طریق نقاط نفوذ در زیربخشداده
ا هشود. الزم به ذکر است، نتایج مربوط به زیر بخش اتوبوس مشابه سایر زیربخشمی

است.
ي آن استهاي دور افتاده با استفاده از روش نقاط نفوذ نشان دهندهبررسی داده

دور افتاده وجود دارد، لذا استفاده از روش هايدادهکه در تمامی متغیرهاي مدل، 
) منجر به افزایش کارایی نسبت به روش حداقل مربعات RLSحداقل مربعات پایدار (

). با توجه به این مباحث نتایج حاصل 810، 1973) خواهد شد (هابر، OLSمعمولی (
) بدست آمده است:2از تخمین الگو به صورت جدول (

برآورد مدل-4-3

هاي اي به ازاي تعداد ناوگان موجود در زیربخشبرآورد مدل سهم انتشار گازهاي گلخانه: 2جدول 
ايحمل و نقل جاده

متغیرهاي توضیحی
اي به ازاي تعداد ناوگان در هر زیر بخشمیزان انتشار گارهاي گلخانه-متغیرهاي وابسته

اهکامیون و کشندهبخش بوسبخش مینیبخش اتوبوسبخش سواري

C
6499/15*

)0000/0(
1382/10-

)0000/0(
0884/14-

)0000/0(
5465/26-

)0000/0(

LFP**
0652/0-

)0000/0(
0323/0

)0000/0(
0068/0

)0408/0(
0489/0

)0000/0(

INVT
1072/5

)0000/0(
8251/1

)0000/0(
4080/1

)0000/0(
7169/6

)0000/0(

LGDP
5559/0-

)0000/0(
9532/0

)0000/0(
5860/0

)0000/0(
9394/0

)0000/0(

HCN
0370/0-

)7715/0(---

LUGR
6008/1-

)0000/0(
6355/1

)0000/0(
4336/3

)0000/0(
0522/5

)0000/0(

D1
2378/0-

)0000/0(
2134/0-

)0000/0(
0957/0-

)0000/0(
4274/0-

)0000/0(
هاي تشخیص و درستی مدلآزمون

2R8364/07801/08651/08095/0
2R-Adjusted7709/07155/08254/07535/0

9631/08351/09705/08643/0

Adjusted-9631/08351/09705/08643/0
22/25431
)0000/0(739/551727/39173905/7039
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LM Test
7337/0

)4990/0(
0698/2

)1608/0(
6393/1

)2270/0(
4767/2

)1176/0(

Jarque-Bera
3101/1

)5193/0(
4274/1

)4898/0(
8783/0

)6445/0(
3911/0

)8223/0(

Heteroscedasticity
2303/0

)9602/0(
5530/1

)2263/0(
8101/1

)1645/0(
8638/1

)3361/0(
باشند.ها میپرانتز احتمال آنهاي مربوط به متغیرها و اعداد داخل دهنده آماره آزمون*اعداد باال نشان

**LFPباشد.گاز میها نفتلگاریتم قیمت سوخت است که در بخش سواري، بنزین و در سایر بخش
مأخذ: نتایج تحقیق

یافته به شدت به تعمیم-2Rو 2Rهاي )، آمارهRLSدر روش حداقل مربعات پایدار (
ها ممکن است که این آمارهدهدانتخاب نوع تابع حساس هستند. مطالعات نشان می

شوند ) برآورد می، هاي (دار باشند، لذا در این روش آمارهبه سمت باال تورش
توان گفت هستند. براي مثال می2Rکه معیار بهتري براي متناسب شدن نسبت به 

ها ماندهشود که تابعی از مقدار باقیاز مقادیري استفاده میي که در محاسبه
ها در چهار معادله نشان دهنده ). مقادیر باالي این آماره734، 1981هستند (هابر، 

یک نوع مقاوم از دهندگی متغیرهاي مستقل است. آماره قدرت باالي توضیح
باشد و براي ي آن دال بر صفر بودن تمام ضرایب میآماره والد است که فرضیه

شود. نتایج این آماره حاکی والد استفاده میي آن از فرم درجه دوم آزمونمحاسبه
ید باشد و لذا اعتبار ضرایب تأیاز رد قوي فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن ضرایب می

) در هر چهار معادله نشان از عدم وجود LM(34گادفري-شود. نتایج آزمون بروشمی
در Fباشد و با توجه به احتمال آماره خودهمبستگی سریالی بین جمالت خطا می

درصد بیشتر است، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی 5این آزمون که از 
برا تأیید شده -شود. توزیع نرمال جمالت خطا از طریق آزمون جاركپذیرفته می

رصد د5است. با توجه به احتمال این آزمون در هر چهار معادله و بزرگتر بودن آنها از 
شود. در دهد که فرضیه صفر مبنی بر توزیع نرمال جمالت خطا رد نمینشان می

نیز در هر چهار معادله نشان از رد 35گادفري-پاگان-ضمن نتایج آزمون بروش
در این آزمون Fباشد و با توجه به آماره ها بین جمالت خطا میناهمسانی واریانس

ود.شها تأیید میبر همسانی واریانسدرصد بیشتر است، فرضیه صفر مبنی5که از 

34 Breush -Godfrey Serial Correlation LM test
35 Breush-Pagan-Godfrey
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 با افزایش قیمت بنزین، میزان انتشار دهد، ) نشان می2برآورد الگو در جدول (
اي به ازاي تعداد ناوگان در زیر بخش سواري به طور معناداري کاهش گازهاي گلخانه

اي هیافته است، به طوري که با افزایش یک درصدي در قیمت بنزین، میزان انتشار گاز
درصد کاهش یافته است. ولی در زیر 06/0اي به تعداد ناوگان سواري گلخانه
زان گاز، میها، با افزایش قیمت نفتبوس، کامیون و کشندههاي اتوبوس، مینیبخش

اي به ازاي تعداد ناوگان موجود به طور معناداري افزایش یافته انتشار گازهاي گلخانه
گاز، میزان انتشار گازهاي درصدي در قیمت نفتکه با افزایش یک است، چنان

درصد 04/0و در کامیون 006/0بوس ، مینی03/0اي در ناوگان اتوبوس گلخانه
افزایش یافته است.

-هاي صورت گرفته در بخش حمل و نقل به کل سرمایهگذاريبا افزایش سرمایه

داريش به طور معنیاي در هر زیر بخگذاري در کشور، میزان انتشار گازهاي گلخانه
هاي بخش خصوصی و دولتی چندان در جهت گذاريافزایش یافته است. لذا سرمایه

سازي و کارایی مصرف سوخت نبوده است، در نتیجه منجر به افزایش انتشار بهینه
ها شده است. با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص استاندارد آالینده

ها در بخش سواري، کاهش و در هر خانوار، میزان انتشار آالیندهزندگی و سطح رفاه
) حاکی از 2داري افزایش یافته است. نتایج جدول (ها به طور معنیسایر زیر بخش

آن است که افزایش میزان شهرنشینی موجب کاهش معناداري در میزان انتشار 
میزان انتشار گازهاي سواري و افزایش معنادار در اي در زیر بخشگازهاي گلخانه

ها شده است. الزم به ذکر است در معادله بخش سواري اي در سایر زیر بخشگلخانه
سوز به کل خودروهاي از متغیر دیگري با عنوان نسبت تعداد خودروهاي دوگانه

باشد. در نهایت متغیر مجازي سواري استفاده شده است، که نتایج آن معنادار نمی
ي منفی و معنادار با ها نیز در هر چهار معادله داراي رابطهانهي هدفمندي یاردوره

داراي HCNو INVTاي است. نظر به اینکه متغیرهاي میزان انتشار گازهاي گلخانه
ند اباشند، در معادالت به صورت لگاریتمی برآورد نشدهمقادیري بین صفر و یک می

لذا ضرایب متغیرهاي و مدل به صورت نیمه لگاریتمی تخمین زده شده است،
باشند.لگاریتمی تخمین بیانگر کشش می
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گیري و پیشنهاداتنتیجه-5
هاي تولیدي و خدماتی از جایگاه انرژي به عنوان نیروي محرکه، در بیشتر فعالیت

ي پایدار کشورها ایفا اي برخوردار بوده و در مجموع نقش مؤثري در توسعهویژه
اقتصادي به عنوان یک رکن اساسی در مجموعه کند. از سوي دیگر توسعه می

هاي هرکشور مطرح است و امروزه انرژي یکی از عوامل اصلی و ضروري سیاست
شود. رشد روز افزون جمعیت، وابستگی به توسعه اقتصادي در هر جامعه تلقی می

هاي فسیلی موجب افزایش انرژي و به تبع آن رشد مصرف انرژي به ویژه انرژي
هاي بخش انرژي، ست محیطی شده است. یکی از مهمترین آلودگیمشکالت زی

ی هاي فسیلآلودگی هوا در اثر انتشار و نشت گازهاي آالینده ناشی از احتراق سوخت
است. اکسیدهاي گوگرد، اکسیدهاي نیتروژن، مونواکسید کربن، ذرات معلق، 

اي هستند که در انهها و گلخاکسیدکربن از جمله گازهاي آالیندهها و ديهیدروکربن
هاي هیدروکربنی به جو راه هاي بخش انرژي به ویژه احتراق سوختاثر فعالیت

).1386،23بند (پژویان و مرادحاصل، یامی
هاي بدین منظور در این مطالعه، هدف بررسی سیاست اصالح قیمت سوخت

اي جادهاي در چهار زیر بخش حمل و نقلفسیلی بر میزان انتشار گازهاي گلخانه
1370-1392ها طی دوره زمانی بوس، کامیون و کشندهشامل: سواري، اتوبوس، مینی

) بود. نتایج حاصل از برآورد نشان داد RLSبا استفاده از روش حداقل مربعات پایدار (
ي به اکه با اجراي این سیاست و افزایش قیمت سوخت، میزان انتشار گازهاي گلخانه

موجود در زیربخش سواري، کاهش معناداري داشته است. ولی در ازاي تعداد ناوگان 
بوس و کامیون این رابطه مثبت و معنادار است. ها یعنی اتوبوس، مینیسایر زیر بخش

ي منفی بین افزایش قیمت سوخت لذا فرضیه اول این پژوهش مبنی بر وجود رابطه
ته شده و در بقیه اي فقط در بخش سواري پذیرفو کاهش انتشار گازهاي گلخانه

است. اگرچه تعداد ناوگان در هر زیر بخش اي این فرضیه رد شدههاي جادهبخش
افزایش یافته است، ولی مصرف سوخت در ناوگان سواري به سمت استفاده از 

که مقدار آالینده کمتري دارد، گرایش یافته است. CNGهاي پاك همانند سوخت
از گسو به دلیل نبود سوخت جایگزین نفتز یکولی در ناوگان سنگین حمل و نقل ا
ي است اهاي نوسازي ناوگان بیشتر از مقدار هزینهو از سوي دیگر به دلیل آنکه هزینه

ا هشود، باعث شده که میزان انتشار آالیندهکه بابت افزایش قیمت سوخت پرداخت می
هاي ستداراي روند صعودي شود. لذا بایستی در کنار سیاست قیمتی به سیا
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 ه اي نیز توجسازي مصرف سوخت از جمله بهبود سطح تکنولوژي ناوگان جادهبهینه
شود.

گذاري صورت گرفته در بخش حمل و نقل به کل نتایج حاصل از اثرات سرمایه
اي، ها در هر چهار زیر بخش حمل و نقل جادهگذاري بر میزان انتشار آالیندهسرمایه

اي است. لذا فرضیه دوم این پژوهش شار گازهاي گلخانهنشان از افزایش معنادار انت
گذاري در بخش حمل و نقل و کاهش ي منفی بین افزایش سرمایهمبنی بر رابطه

است. رد اي رد شدهجادههاي حمل و نقلاي در تمام زیربخشانتشار گازهاي گلخانه
هاي صورت گذاريتوان ناشی از سه دلیل عمده دانست؛ یا سرمایهاین فرضیه را می

سازي و کاهش مصرف سوخت و به تبع آن کاهش انتشار گرفته در جهت بهینه
هايها به دلیل وجود تحریمگذارياي کارا نبوده یا حجم این سرمایهگازهاي گلخانه

هاي اخیر به خوبی نتوانسته نیازهاي این بخش را تأمین کند. از اقتصادي در سال
گذاري به صورت سهمی اده در این پژوهش براي سرمایهسوي دیگر متغیر مورد استف

است، لذا به گذاري در اقتصاد بودهگذاري در حمل و نقل به کل سرمایهاز سرمایه
اي، تفکیک این زیربخش از گذاري جادهدلیل در دسترس نبودن اطالعات سرمایه

رفت عالمت پذیر نبود. به همین خاطر انتظار میهاي دیگر حمل و نقل امکانبخش
هاي برآوردي به خوبی نتایج را نشان ندهد.این متغیر در مدل

افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص استاندارد زندگی به دالیلی 
ي اهمچون: طرح جایگزینی ناوگان فرسوده و تمایل مردم به استفاده از وسایل نقلیه

ها در بخشاري در انتشار آالیندهبا تکنولوژي سوخت کمتر، تأثیر منفی و معناد
هاي باالي نوسازي، با ها به دلیل هزینهسواري داشته است. ولی در سایر زیر بخش

ها به صورت معناداري افزایش یافته است. البته انتشار آالیندهسرانه،GDPافزایش 
ل مدگر جهت جذب انحرافات در دیگر متغیرها در این متغیر به عنوان متغیر مداخله

است. همچنین رابطه میزان شهرنشینی به عنوان متغیر کنترل با انتشار شدهقرار داده
ها این رابطه مثبت و ها در بخش سواري منفی و معنادار و در مابقی بخشآالینده

که ها بودتوان شاهد کاهش انتشار آالیندهمعنادار است. بنابراین تنها در صورتی می
سازي در این ت پاك و کم مصرف برخوردار باشند و با فرهنگاي از سوخناوگان جاده

زمینه تمایل مردم به استفاده از این نوع ناوگان افزایش یابد. تا حدودي در بخش 
سواري این جایگزینی صورت گرفته است و تمایل مردم به استفاده از ناوگان عمومی 

ت ومی بایستی از سوخبیشتر شده است، ولی باید در نظر داشت که همین ناوگان عم
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ها و افزایش تدریجی قیمت پاك برخوردار باشند تا در کنار اجراي هدفمندي یارانه
هاي فسیلی به کاهش آلودگی هوا نیز کمک کند. بنابر نتایج بدست آمده از سوخت

توان پیشنهادات زیر را ارائه کرد:این مطالعه می

ها و افزایش قیمت بنزین با توجه به اثرگذاري سیاست هدفمندسازي یارانه
اي، پیشنهاد اي در بخش حمل و نقل جادهدر کاهش انتشار گازهاي گلخانه

شود این افزایش قیمت سوخت به صورت تدریجی تا رسیدن به قیمت می
فوب خلیج فارس ادامه یابد. 

از گدر ناوگان سنگین کشور با توجه به روابط مثبت بین افزایش قیمت نفت
شود بیش از پیش به مقوله نوسازي و ها، پیشنهاد مییندهو انتشار آال

استفاده از سوخت پاك توجه شود.
ها و گازهاي باید توجه داشت که تداوم کاهش تولید و انتشار آالینده

در باشد. کاراییسازي و کارایی مصرف انرژي میاي مبتنی بر بهینهگلخانه
هاي قیمتی به ر سیاستیابد که در کنامصرف انرژي زمانی تحقق می

نده جویی کنهاي صرفههاي غیرقیمتی از جمله استفاده از تکنولوژيسیاست
هاي صورت گرفته گذاريمصرف انرژي نیز توجه شود. لذا بایستی سرمایه

در بخش حمل و نقل در راستاي بهبود کارایی مصرف انرژي و استفاده از 
ها باشد.هاي کاهنده آالیندهتکنولوژي

ازي ستوان به فرهنگهاي غیرقیمتی ارائه شده در بند قبل، میعالوه بر سیاست
استفاده بهینه از سوخت توسط شهروندان تأکید نمود. به عبارتی هر چقدر قیمت 

هاي جدیدتر و بیشتري در بخش گذاريسوخت افزایش پیدا کند و حتی سرمایه
استفاده بهینه و مناسب از منابع ونقل انجام پذیرد، اگر افراد جامعه نسبت به حمل

ها نتایج مطلوب و سوخت و خودروها اهتمام نداشته باشند؛ اجراي این سیاست
اثربخشی به همراه نخواهد داشت.
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