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  چكيده

اقتصادي بر هدف اين تحقيق بررسي اثر رشد . استبر آن از مباحث مهم در اقتصاد  تأثيرگذارزيست و عوامل برسي آلودگي محيط

 رشدرو ابتدا مباحث تئوريك اثرگذاري  . ازايناست 1394تا  1368هاي طي سالاي جادهونقل زيست در بخش حملآلودگي محيط

 موردبررسياي جادهونقل تجربي در بخش حمل ازلحاظ، سپس اين موضوع شده بررسيزيست بر آلودگي محيط اقتصادي

روش  وسيله بهو  Microfit افزاراست. همچنين با استفاده از نرم شده استخراج 1محيطي كوزنتسو منحني آلودگي زيست قرارگرفته

نتايج حاصل از برآورد مدل  .شده است ها پرداختهداده وتحليل تجزيهبه بررسي و  2  (ARDL)هاي توزيعي الگوي خود بازگشت با وقفه

زيست و رابطه منفي بين مربع درآمد سرانه و آلودگي و آلودگي محيط دهنده وجود رابطه مثبت بين متغيرهاي درآمد سرانهنشان

 كشور صادق بوده ايجاده ونقلمحيطي كوزنتس در بخش حملباشد. لذا فرضيه زيستمي ايجاده ونقلزيست در بخش حملمحيط

محيطي رگشت منحني زيستايران هنوز به نقطه باي ونقل جادهبخش حمل دهد كهچنين نقطه برگشت منحني نشان ميو هم

نيز رابطه مثبت اي جادهونقل زيست در بخش حملهاي نفتي و آلودگي محيطهمچنين بين مصرف فرآورده كوزنتس نرسيده است.

هاي سبز و الزم براي حركت به سمت تكنولوژي هاي گذاري سياستگردد كه وجود دارد. لذا با توجه به نتايج پژوهش پيشنهاد مي

  باعث خواهد شد كشور در مسير رشد پايدار قرار گيرد. چراكهپاك صورت پذيرد 

  ARDL اي،جاده ونقلحمل كوزنتس، محيطيزيست فرضيه زيست،محيط آلودگي هاي كليدي:واژه

  مقدمه -1

 دوجو وطرفهد واكنشي ستيز طيمح ود اقتصا بين يطوركل به 

 و اوليه دموا ازجمله ياداقتص بعامن از هادستفا با ها بنگاه. دارد

 فرآيند اين رد و كنند يم توليد را تاخدم و االهاك انرژي،

 و تعاضاي عنوان به را توليد رد مورداستفاده ياهادهنه از قسمتي

 به اًعمدت كه تعاضاي اين. گردانند يبازمت زيسمحيط به نداپسم

 اكسيددي ،كربن دياكس يد ،كربن ديمونواكس يازهاگ كلش

 بروز موجب شد،ابميالب ضاف و مداج زائد دموا اي و سولفور

 بدين. گردد يم هعماج به رجياخ ياههزينه لتحمي اي گيدآلو

   ابد اقتصا رم دتصمي هر ذااتخ كه شود يم حظهالم ترتيب

 هدف. تاس روروبه رفته ازدست هايتفرصت يا فرص يهزينه

 درشطح س به بياستيد ي،اداقتص ياهتساسي از ريابسي اصلي

 يطمحيتزيس طراتامخت لاح اين رد شد،ابمي الترابدي اقتصا

  بديل ت انگيزثبحع موضو يك به ياداقتصت ليعاف از شيان

 از برخي اخير، ياهههع طي دموضو اين به با توجه. دشومي

با تجارت  "شكست بازار"از ديدگاه  ستيز طيمح طرفداران

آزاد و رشد اقتصادي مخالفت كرده و دخالت دولت را ضروري 

 به بياستيد براي معتقدند نياكس يگر،د طرف از اند.دانسته

م الز يداقتصا رشد فقر، ندكر كنهريش و ترمسالت زيسمحيط

 و ياداقتص رشد ناميعارض تع موضو رفته رفته ذال. تاس

 حوزه رد موردبحث تاموضوع از يكي به تزيسمحيط تكيفي
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 به اكشوره امروزه كه يطور به؛ شدبديل تت زيسمحيطد اقتصا

 و زانيس احسا حسب و برده يپ يطمحيتزيسل مسائت اهمي

 رد قوانين برخي وضع به ،مسئله اين بهبت نس رطخ الًبامتق

  .انداختهدپر المللي نيب هاييا تنظيم توافقنامه مليطح س

 تعاضايش هاكدنبال  به اراست اين را دورهكش رسديم به نظر

 و دنشابمي عهتوسل مراح ندنمو طي ،زمانمه و يطمحيتزيس

  بال ند را يداراپعه توس از مختلفي يها شيرايوعبيري ت به

 يها استيس از ريابسي اصلي هدف ي،داقتصا رشد. كنندمي

 موالًعم سريع، ياداقتص رشد ،حال نيباا هاست.تولد ياداقتص

 هاداستفت عل به(  تزيسمحيط بر جدي يها انيزاد ايج ثعاب

   ا)هآالينده از بيشتري محج راانتظ وبيعي ط بعامن از فزاينده

 و يداقتصا يها استيس بين لقوهابد تضا يك ،رو نيازا. دشومي

(ناهيدي اميرخيز و ديگران و  د داردوجو ستيز طيمح تعيوض

 آلودگي كه باعث ايجاد  ييها بخش از يكي .)1397

اي است كه با ونقل جادهشود بخش حملمحيطي ميزيست

 يطيمح ستيز آلودگي ايجاد باعث نفتي هايفرآورده صرفم

 سؤال اين به بايد حاال موضوع اهميت به توجه با. شودمي

 كردن محدود و يطيمح ستيز كنترل آيا كه بود پاسخگو

 اينكه به با توجهاي جاده ونقلحمل بخش اقتصادي يها تيفعال

 كاهش موجب كه است آلودگي هافعاليت اين جانبي نتايج از

 شود،مي مدتكوتاه در حتي گاه و بلندمدت در ها انسان رفاه

 ميان يرابطه بررسي به مقاله اين راستا، اين در دارد؟ ضرورت

 ونقلحمل بخش در محيطي زيست آلودگي و اقتصادي رشد

 پيشينه مقدمه، بيان از پس مقاله اين در. پردازدمي اي جاده

 منحني تئوريك مباني دوم بخش در. است شده ارائه تحقيق

 يرابطه ادامه در. است شده بررسي كوزنتس يطيمح ستيز

 محيطي زيست آلودگي و اقتصادي رشد مدتكوتاه و بلندمدت

 هايمدل از استفاده با كشور اي جاده ونقلحمل بخش در

 گيري نتيجه درنهايت و قرارگرفته آزمون مورد اقتصادسنجي

  .است گرديده هيارا

  پيشينه تحقيق  - 2

 منحني تجربي و تئوريك وتحليل يهتجز" عنوان تحت ايمقاله  

 "1365-1395 دوره طي ايران در كوزنتز زيست يطمح آلودگي

 هدف. است رسيده چاپ به ديگران و اميرخيز ناهيدي توسط

 زيست يطمح آلودگي بر اقتصادي رشد اثر بررسي تحقيق اين

. باشدمي 1395 تا 1365 يها سال طي ايران اقتصاد در

 بر اقتصادي رشد اثرگذاري تئوريك مباحث ابتدا ارتباط يندرا

 ازلحاظ موضوع اين سپس شده يبررس زيستمحيط آلودگي

 زيستمحيط آلودگي منحني و قرارگرفته يموردبررس تجربي

  مدل برآورد از حاصل نتايج. شودمي استخراج كوزنتس

 و سرانه درآمد متغيرهاي بين مثبت رابطه وجود دهندهنشان

 و سرانه درآمد مربع بين منفي رابطه و زيست يطمح آلودگي

 محيطي يستز فرضيه لذا. باشدمي زيست يطمح آلودگي

 منحني برگشت نقطه همچنين و بوده صادق ايران در كوزنتس

 منحني برگشت نقطه به هنوز ايران كه دهدمي نشان

 مصرف بين همچنين. است نرسيده كوزنتس محيطي يستز

 وجود مثبت رابطه نيز زيست يطمح آلودگي و نفتي هايفرآورده

 تحت ايمقاله .)1397(ناهيدي اميرخيز و ديگران و دارد

 انتشار رشد و انرژي مصرف رشد اقتصادي، رشد"عنوان

 تلفيقي هاي داده رويكرد با عليت رابطه بررسي كربن اكسيد يد

 رسيده چاپ به ديگران و اقبال نيكو توسط "(DPD)پويا

 متغيرهاي بين پويا علي رابطه بررسي مقاله اين هدف. است

 اكسيد يد انتشار رشد و اقتصادي رشد انرژي، مصرف رشد

 تكنيك و پويا تلفيقي هاي داده رويكرد از استفاده با كربن

GMM-SYS  درآمدي گروه سه براي و بلندمدت در 

 و (MH) متوسط از باالتر ،(ML)متوسط از تر پايين متفاوت؛

 همه در كه دهد مي نشان تخمين نتايج. باشد مي (H) باال درآمد

 به اقتصادي رشد از طرفه يك علي رابطه درآمدي هاي گروه

 به اقتصادي رشد از علي رابطه نتايج. دارد وجود انرژي مصرف

 (ML) گروه در كه دهد مي نشان كربن اكسيد يد انتشار رشد

 هاي گروه در كه درحالي است، برقرار مثبت صورت به رابطه اين

(MH) و (H) به توجه با ادامه در. باشد مي منفي رابطه اين 

 به نسبت كربن اكسيد يد انتشار شدت كاهشي روند كه اين

 محيطي زيست منحني درآمدي گروه سه در درآمد افزايش

 كوزنتس محيطي زيست منحني صحت كند، مي تائيد را كوزنتس

 موردبررسي، كشورهاي تمامي در DOLS تكنيك از استفاده با

(نيكواقبال و ديگران و كند مي ييدتأ را شكل N منحني و رد

 بين متقابل ارتباط بررسي" عنوان تحت ايمقاله .)1391

 و مالي توسعه زيست، محيط آلودگي اقتصادي، رشد متغيرهاي

 توسط "اسالمي بزرگ كشور 8 در تجارت بودن باز درجه

 بين ارتباط مطالعه اين. است رسيده چاپ به ديگران و حيدري

 و مالي توسعه زيست، محيط آلودگي اقتصادي، رشد متغير چهار

 طي اسالمي بزرگ كشور هشت براي را تجارت بودن باز درجه
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 مدل و تابلويي هاي داده از استفاده با 1980- 2012 زماني دوره

 حاكي نتايج. دهد مي قرار موردبررسي زمان هم معادالت سيستم

 آلودگي و توليد رشد بين دوطرفه رابطه كه است آن از

 با كشورها، از گروه اين در درواقع. دارد وجود زيست محيط

 نشان كه يابدمي افزايش محيطي زيست هاي آلودگي توليد، رشد

 محيطي زيست آثار به توجه بدون توليد كشورها اين در دهد مي

 در را توليد رشد نيز مالي سيستم توسعه. گيردمي صورت آن

 هايآلودگي بر و دهدمي افزايش كشورها از گروه اين

 افزايش باعث مالي توسعه درواقع. افزايد مي محيطي زيست

 اين از و شودمي صنعتي هاي فعاليت افزايش و انرژي مصرف

 همچنين. شودمي موجب را زيستي محيط هايآلودگي طريق

 بيشتر رشد به تواند مي كشورها اين در تجارت بودن باز درجه

 آلودگي كانال دو اين طريق از و كند كمك مالي توسعه و

 اين هاي يافته به توجه با. يابدمي افزايش نيز محيطي زيست

 فراهم بستري بايد ،8 دي گروه عضو دركشورهاي پژوهش،

 آن تبع به و مالي سيستم توسعه تجارت، گسترش با تا شود

 در جديد هاي فناوري به يافتن دست با توليد، رشد افزايش

 كمك كشورها اين پايدار رشد به زيست محيط عرصه

 رشد"عنوان تحت ايمقاله .)1395(حيدري و ديگران و كرد

 زيست محيط آلودگي بر مالي توسعه و انرژي مصرف اقتصادي،

 به ديگران و موسوي توسط "1365- 95 دوره طي ايران در

 رشد تأثير بررسي مقاله اين اصلي هدف. است رسيده چاپ

 بودن باز و مالي توسعه نفتي، هاي فرآورده مصرف اقتصادي،

 هاي سال طي ايران اقتصاد در زيست محيط آلودگي بر اقتصاد

 آلودگي منحني ابتدا ارتباط دراين. باشد مي 1395 تا 1365

 موضوع اين و استخراج  (EKC)كوزنتز زيست محيط

 آلودگي مدل ارتباط دراين. است قرارگرفته موردبررسي

 الگوي نظير اقتصادسنجي جديد هاي روش با زيست محيط

 روش و (ARDL) گسترده هاي وقفه با توضيح خود پوياي

 نتايج. گيرد مي قرار برازش مورد جوسليوس – جوهانسون

 آلودگي و سرانه درآمد متغيرهاي بين مثبت رابطه وجود

 آلودگي و سرانه درآمد مربع بين. دهد مي نشان را زيست محيط

 فرضيه لذا. دارد وجود منفي رابطه نيز زيست محيط

 قسمت در ايران و بوده صادق ايران در كوزنتس محيطي زيست

 هاي فرآورده مصرف بين. دارد قرار EKC منحني صعودي

 هرچند. دارد وجود مثبت رابطه نيز زيست محيط آلودگي و نفتي

 آلودگي با اقتصاد بودن باز و مالي توسعه متغير دو بين

(موسوي و  نيامد دست به مشخصي رابطه هيچ زيست محيط

 انرژي اقتصادي، رشد" عنوان تحت ايمقاله .)1396ديگران و 

 مهدوي توسط "ايران در E3 مدل بررسي: زيست محيط و

 بررسي به مقاله اين در. است رسيده چاپ به نظري و عادلي

 براي ايران در) زيست محيط و انرژي اقتصادي، رشد( E3 مدل

 زن تخمين روش از استفاده با 1353- 1392 زماني دوره

 نشان مطالعه نتايج. شود مي پرداخته  يافته تعميم گشتاورهاي

 رشد بر زيست محيط آلودگي و انرژي مصرف اثر كه دهد مي

 بر اقتصادي رشد اثر همچنين. است دارمعني و مثبت اقتصادي

 و انرژي مصرف درنهايت. است دارمعني و مثبت انرژي مصرف

 زيست محيط آلودگي بر داري معني و مثبت اثر اقتصادي رشد

 تحت ايمقاله .)1393(مهدوي عادلي و نظري و دارند ايران در

 بودن باز و انرژي شدت هوا، آلودگي ميان رابطه بررسي" عنوان

. است رسيده چاپ به ديگران و فطرس توسط "ايران اقتصاد

 باز درجه و انرژي شدت و CO2 رابطه بررسي اصلي هدف

 ايران زماني سري هاي داده از منظور، اين به. است اقتصاد بودن

 از حاكي نتايج. شد استفاده) 1346 – 1386( هاي سال طي

 و هوا آلودگي و انرژي شدت ميان معنادار و مثبت رابطه وجود

 مدت بلند در هوا آلودگي و اقتصاد بودن باز بين مثبت ارتباط

 بررسي" عنوان تحت ايمقاله .)1391(فطرس و ديگران و است

 اقتصادي رشد و انرژي مصرف آب، آلودگي هوا، آلودگي رابطه

 چاپ به دوست نسرين و فطرس توسط "1359- 83 ايران در

 براي ياماموتو -تودا شناسي روش از مقاله اين در. است رسيده

 عليت رابطه وجود صورت در و استفاده متغيرها عليت بررسي

 كوزنتس محيطي زيست منحني فرضيه تحقيق، متغيرهاي بين

(EKC) علي رابطه سه وجود بيانگر نتايج،. گرددمي برآورد 

 از) ب( سرانه، درآمد به كربن اكسيد يد نشر از) الف( طرفه يك

 سرانه از) پ( و انرژي مصرف سرانه به كربن اكسيد يد نشر

 نشر براي كوزنتس فرضيه. است آب آلودگي به انرژي مصرف

 مصرف سرانه آب، آلودگي سرانه، درآمد ،كربن اكسيد يد

 سرانه ،كربن اكسيد يد نشر رابط براي و شودمي رد انرژي

 .)1388(فطرس و نسرين دوست و شود نمي رد انرژي مصرف

 بررسي به 1992-2010 هايداده از استفاده با ديمن و كاسمن

 اكسيددي انتشار انرژي، مصرف بين معلولي و علت رابطه

 براي شهرنشيني و تجارت بودن باز اقتصادي، رشد كربن،

 فرضيه كه داد نشان نتايج. پرداختند اروپا اتحاديه كشورهاي

 نتايج همچنين. گرفت قرار تأييد مورد كوزنتس محيطي زيست
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 از مدت كوتاه طرفه يك عليت رابطه يك كه دهد مي نشان

 كربن، انتشار به شهرنشيني و تجارت بودن باز انرژي، مصرف

 ناخالص توليد از انرژي، مصرف به داخلي ناخالص توليد از

 از تجارت، بودن باز به شهرنشيني و انرژي مصرف داخلي،

 بودن باز به شهرنشيني از و داخلي، ناخالص توليد به شهرنشيني

 مهم نقش مقاله، اين نتايج از ديگر يكي. دارد وجود تجاري

 رشد ،كربن اكسيد يد انتشار انرژي، مصرف متغير چهار

 سمت به سيستم تعديل فرايند در تجارت بودن باز و اقتصادي

   .(Kasman & Duman & 2015)بود بلندمدت تعادل

  

  كوزنتس  محيطي يستز منحني تئوريك  مباني -3

در سطح جهان، توجه  يطيمح ستيز يهابحران شيافزا با   

و مخاطرات  افتهي شيافزا ستيز طيمح مسئلهبه  يمجامع جهان

 موضوع كيبه  ياقتصاد يها تيفعالاز  يناش يطيمحستيز

چند دهه  ياساس، ط نياست. بر هم شده ليتبد زيبرانگ بحث

شكست بازار  دگاهياز د ستيز طيمح طرفداران از يبرخ ر،ياخ

و دخالت دولت  كرده مخالفت يبا تجارت آزاد و رشد اقتصاد

 و كاهش آثار سوء آن بر ياقتصاد يها تيفعالرا جهت كنترل 

از  ياريبس گر،يد ياند. از سودانسته يضرور ستيز طيمح

به  يابيدست يمعتقدند كه برا ياقتصاد نظران صاحبمسئوالن و 

 ياقتصاد كردن فقر، رشد كن شهيرتر و سالم ستيز طيمح

و  يرشد اقتصاد انياست. لذا موضوع تعارض م ريناپذ اجتناب

در حوزه  موردبحثاز موضوعات  يكيبه  ستيزطيمح تيفيك

 يبرا يمختلف يهاسميمكان و شده ليتبد ستيزطياقتصاد مح

 همان توسعه اي ست،يزطيهمراه با حفظ مح يتوسعه اقتصاد

 هيمربوط به آزمون فرض مطالعات است. شده يمعرف داريپا

 ر،ياخ انيسال يط (EKC) كوزنتس يطيمح ستيز يمنحن

را  ستيزطيو مح يمختلف رشد اقتصاد يرهايمتغ انيارتباط م

 هيساده فرض انياند. بقرار داده يموردبررسي مطلوب طور به

از  يبرخ نيب كه است نيكوزنتس، ا يطيمح ستيز يمنحن

رشد  يهااز شاخص يكيو  يطيمح ستيز يآلودگ يهاشاخص

 Uبه شكل  يارابطه )معموالً سطح درآمد سرانهي (اقتصاد

 يتوان اقتصاد شيافزا با گريد عبارت بهوارونه وجود دارد. 

 اما ابد،ييم شيافزا يطيمحستيز بيجامعه، در ابتدا مقدار تخر

به  ،ياز رشد اقتصاد يابه سطح آستانه دنيپس از رس سرانجام

   بيجامعه نسبت به تخر يآگاه ازجملهمختلف  ليدال

 شدن اقتصاد، تريحركت به سمت خدمات ايو  ستيزطيمح

به  دنيرا رس يمنحن ني. اوج اشوديآغاز م يمنحن ينزول روند

 يكه از اوج منحن يمعن ني. بدنديگويم ندهيآال ريغحالت رشد 

در  يانرژ به بعد، اقتصاد، در حال كاهش استفاده از مواد و

 )1992( 4. بكرمن)3،2003و مورانكو نزيمارت( است ديتول نديفرآ

در  يوجود دارد كه رشد اقتصاد يشواهد روشن كهعنوان نموده 

 ازنظر. شود يم ستيز طيمح بيخود منجر به تخر هيمراحل اول

 سطحي حفظ ارتقا يتنها راه برا ديو شا نيبهتر تيدرنها يو

جهان، ثروتمند شدن است.  يدر كشورها ستيز طيمح يفيك

كاهش انتشار  يهازميو مكان ليدال توان،يخالصه م طور به

 هينظري (رشد درآمد و رشد اقتصاد واسطه بهرا  ها ندهيآال

EKC ( عنوان نمود: ريدر سه قالب ز  

 كياقتصاد خرد،  دگاهياز د ست،يزطيو بهبود مح تيفيك -الف

باال  يدر سطوح درآمد ن،ي. بنابراشود يم لوكس محسوب يكاال

انتشار  ،يدرآمد سطوح شيو با افزا رديگ يمقرار  موردتقاضا

  .ابدييكاهش م هاندهيآال

به  شيگرا ژهيو بهو  يديتول يكاالها بيدر ترك رييتغ - ب

  دنبال دارد. بهي كمتر يآلودگ ،ياقتصاد خدمات

كمتر را  يباال و آلودگ يرشد اقتصاد د،يبهبود در فنون تول - ج

  ). 92001 5همكاران روكا و( آورديبه ارمغان م

 زانياز طرق مختلف باعث كاهش م ،يتكنولوژ شرفتيپ

 يسازنهي، زمها راه نياز ا يكي .شود يم ديتول نديفرا يندگيآال

 يها سوخت يجا به ريپذ ديتجد يها يانرژاستفاده از  يبرا

 يها يانرژاستفاده از  شيبا افزا رود يماست. انتظار  يليفس

(استادزاد و  ابديكاهش  ديتول از يناش يآلودگ ريپذ ديتجد

  .)1394بهلولي و 

  
  منحني زيست محيطي كوزنتس .1نمودار
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 آن نيه مدل و روش تخميارا -4

 ه مدليارا -4-1

به مطالعات تجربي صورت گرفته، در ايـن پـژوهش    با توجه   

  :ردگييمدنظر قرار م ياصل يعنوان الگو به ريز يالگو

��� = �(�� , ��
�, 
�) )1                                        (  

 در آن: كه

CO2ايجادهونقل  در بخش حمل يطيمح ستيز ي: آلودگ   

yt :افــزوده ارزش(اي جــادهونقــل درآمــد ســرانه بخــش حمــل 

 )ايجادهونقل ميزان اشتغال بخش حمل بر ميتقس

��
 ايجادهونقل مربع درآمد سرانه بخش حمل: �

et :باشـد يم ايجادهونقل هاي در بخش حملمصرف فرآورده. 

 صـورت  به، شكل كلي مدل  شده ارائهلذا با توجه به توضيحات 

  باشد:زير مي

��� = � + ���� + ����
� + ��
� + �� )2         (  

و اطالعات  ها دادهبوده و  1368-1394 موردمطالعهدوره زماني 

بـراي بـرآورد مـدل از سـايت بانـك مركـزي        ازيـ موردنآماري 

(بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و جمهوري اسالمي ايران

بررسي استهالك موجودي سرمايه فيزيكي در "كتاب و  )1397

معاونــت پژوهشــي و فنــاوري ( "ايونقــل جــادهبخــش حمــل

(معاونت امـور  ترازنامه انرژيو ) 1394و دانشگاه شهيد بهشتي 

ت. در اين پـژوهش بـا   اس شده استخراج )1394برق و انرژي و 

روش الگـوي خـود    لهيوسـ  بهو  Microfitافزار استفاده از نرم

 ليـ وتحل هيـ تجزبه بررسي و  (ARDL)توضيح با وقفه گستره 

  پردازيم.زماني ميهاي سري داده

 

 نيروش تخم -4-2

 )ARDL( يعيتوز هايبا وقفه يخود بازگشت يالگو -4-2-1

ي ايستاي بلندمدت، يكي از الگوهاي پوياي متناسب با رابطه

است، كه  (ARDL)هاي توزيعيي با وقفهخود بازگشتالگوي 

برآوردهاي به نسبت بدون تورشي از ضرايب بلندمدت به 

تحليل  درروشهاي رايج برخالف ساير تكنيكدهد. دست مي

گرنجر، در ابتدا نيازي به - هم انباشتگي، همانند روش انگل

  نيست.  موردمطالعهي انباشتگي متغيرهاي آگاهي از درجه

زمان ضرايب قادر به برآورد هم ARDLچنين روش هم

مدت الگو و تعيين جهت عليت بين متغيرهاي بلندمدت و كوتاه

در شكل ساده  ARDL(p,q1,q2,…qk)ك الگوي ي الگوست.

 .شود يمنشان داده 

ttiti

k

i it uWXqLYPL +++= ∑=
δβαα ),(),(

10
)3(                      

عملگر وقفه  Lمتغير وابسته و Ytمقدار ثابت،  0αكه در آن، 

، برداري از متغيرهاي Wtاست. LjYt=Yt-j كه يطور بهاست، 

روند، متغيرهاي ي)، نظير عرض از مبدأ، متغير تصادف ريغقطعي(

، تعداد Pهاي ثابت است. زا با وقفهمجازي و يا متغيرهاي برون

هاي تعداد وقفه qiبراي متغير وابسته و  كاررفته بههاي وقفه

چنين در است. هم (Xit)براي متغيرهاي مستقل مورداستفاده

  الگوي باال:

α(L,P)=1-α1L-α2L
2-αpL

p )4                                 (  

βi(l,qi)=1-βi1L-βi2L
2-βiqL

q     i=1,2,…,k )5          (  

هاي بهينه براي هر يك از متغيرهاي توضيحي را تعداد وقفه

بيزين و - توان با كمك يكي از ضوابط آكائيك، شوارتزمي

و Yt=Yt-1=…=Yt-Pكوئين، تعيين كرد. در بلندمدت - حنان

Xit=Xit-1=…=Xit-q  است كهXit-q ي بيانگر وقفهq ام از

براي الگوي  بلندمدتي معادله بيترت نيبدام است. iمتغير 

ARDL شود:زير بيان مي صورت به  

tti

k

i it VWXY +++= ∑=1
θα )6                                       (  

 كه در اين رابطه:

),1(
0

P
t

α

α
α =

)7                                                         (

 
),1( Pα

δ
γ =

)8              (                                             

),1(),1(

),1( 1

PP

P
q

j ij
i

i
α

β

α

β
θ

∑=
==

)9                                                  (

),1( P

u
V t
t

α
=

)10                      (                                

شامل دو مرحله براي برآورد ضرايب  ،ARDLبرآورد الگوي 

ي اول وجود ارتباط بلندمدت بلندمدت است. در مرحله

، مسئلهتوسط تئوري اقتصادي، بين متغيرهاي  شده ينيب شيپ

و در صورت تشخيص وجود ارتباط  قرارگرفتهي موردبررس

مدت، ي دوم ضرايب بلندمدت و كوتاهبلندمدت، در مرحله

ي اول، فرض كنيد در ضيح مرحلهشوند. براي توبرآورد مي

اي بلندمدت بين شود رابطهبيني ميتئوري اقتصادي پيش

اطالعات  هر نوعوجود دارد. بدون داشتن  zو  yو xمتغيرهاي 

ي بين متغيرها، سه رگرسيون خطاي اوليه در مورد مسير رابطه

ها شوند كه در هر يك از آنمي برآورد ريزتصحيح نامحدود 

  :اند شده دادهمتغير وابسته قرار  عنوان بهيكي از سه متغير 

∆yt=α0y+∑i=1
nbiy ∆yt-i+∑i=1

nciy ∆xt-i +∑ i=1
ndiy 

∆zt-i+γ1y yt-1+ γ2y xt-1+γ3y zt-1+ε1i )11                  (
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∆xt=α0x+∑i=1
nbix ∆yt-i+∑i=1

ncix ∆xt-i +∑ i=1
ndix 

∆zt-I +γ1x yt-1+ γ2x xt-1+γ3x zt-1+ε2i )12                  (

                              
∆zt=α0z+∑i=1

nbiz ∆yt-i+∑i=1
nciz ∆xt-i +∑ i=1

ndiz 

∆zt-i+γ1y yt-1+ γ2y xt-1+γ3y zt-1+ε3i )13(                    

 Fي بلندمدت بين متغيرها از آزمون براي تشخيص رابطه

ي بلندمدت شود. فرض صفر براي آزمون نبود رابطهاستفاده مي

  در اولين معادله از معادالت باال، عبارت است از: شده دادهنشان 

H0:γ1y=γ2y=γ3y=0 )14                                          (  

نشان داده  F(y/x,z)مرتبط با اين آزمون، با  Fي مقدار آماره

ي آزمون نبود رابطهچنين فرض صفر براي شود. هممي

هاي دوم و سوم از معادالت باال، به در معادله شده انيببلندمدت 

  شوند:زير بيان مي صورت بهترتيب 

H0:γ1x=γ2x=γ3x=0 )15          (                                 

H0:γ1Z=γ2Z=γ3Z=0 )16                                         (  

و  Fx(x/y,z)با اين در آزمون به ترتيب مرتبط  Fي كه آماره

Fz(z/x,y) ياست. آمارهF  داراي توزيع غيراستاندارد بوده و

كه متغيرهاي دخيل در به سه پارامتر بستگي دارد؛ نخست اين

ي انباشتگي از صفر يا يك ، داراي درجهARDLالگوي 

I(1) هستند. دوم اينكه الگويARDL داراي عرض از مبدأ و ،

كه متغيرهاي توضيحي متغير روند باشد يا خير و سوم اين(يا) 

  در الگوي مذكور چه تعداد باشند.

توسط  Fي ، براي آماره(CVs)دو مجموعه از مقادير بحراني 

است. اين دو مجموعه به ترتيب  شده گزارشپسران و پسران 

ي ي متغيرهاي دخيل در الگو داراي درجههمه كه نيابا فرض 

يك و يا صفر هستند، براي سطوح مختلف انباشتگي از 

محاسباتي، خارج  Fي . اگر مقدار آمارهاند شده محاسبهاطمينان، 

 كه نياي مقادير بحراني قرار گيرد، بدون دانستن از محدوده

ي از صفر يا يك هستند، داراي درجه موردمطالعهمتغيرهاي 

جربي ، اگر نتايج تگريد عبارت بهقادر به قضاوت خواهيم بود. 

ي بااليي مقادير تر از دامنهبزرگ Fy(0)نشان دهد كه مقدار 

ي پاييني تر از دامنهكوچك Fz(0)و  Fx(0)بحراني بوده ولي 

ي بلندمدت و يكتا وجود دارد، مقادير بحراني باشد، يك رابطه

متغيرهاي توضيحي آن  zو x، متغير وابسته وyكه در اين رابطه

ي مقادير محاسباتي در دامنه Fي هستند. برعكس، اگر آماره

ي انباشتگي متغيرهاي بحراني قرار گيرد، نياز است تا درجه

تعيين شود، تا بتوان در مورد ارتباط بلندمدت  موردمطالعه

  كرد. اظهارنظرمتغيرها 

ي ، وجود رابطهARDLي اول روش در مرحله كه يدرصورت

ي دوم، دو گام ديگر براي بلندمدت پايدار تأييد شود، در مرحله

شود. در اولين گام، تعداد ، طي ميARDLتخمين الگوي 

، بر اساس يكي از معيارهاي ضوابط ARDLهاي الگوي وقفه

شود و در كوئين، تعيين مي-بيزين و حنان- آكائيك، شوارترز

با استفاده از روش حداقل مربعات  شده انتخابگام دوم، الگوي 

  .شود يممعمولي، برآورد 

  مدل برآورد 

 آزمون ريشه واحد

 لهيوسـ  بـه در بررسي حاضر آزمون ايستايي متغيرهـاي الگـو      

 بــاوجوددر ســطح متغيرهــا  افتــهي ميتعمــفــولر -آزمــون ديكــي

زاي عـرض از مبـدأ و عـرض از مبـدأ و رونـد      متغيرهاي برون

گيرد. نتايج مربوط به اين آزمـون در سـطح و   زماني صورت مي

هـاي  براي كليه متغيرهاي بكار رفتـه در مـدل  تفاضل مرتبه اول 

  آورده شده است. 1در جدول  شده مطرح

  
فولر -و بر اساس آزمون ديكيگبررسي ايستايي متغيرهاي ال .1جدول

  افتهي ميتعم

ريمتغ  
آماره 

 آزمون

مقادير بحراني 

%5در سطح   
 نتيجه

در بخش اكسيد كربن انتشار گاز دي

ايونقل جادهحمل  

17/0

- 
97/2-  - 

 تفاضل مرتبه اول انتشار گاز 

ونقل در بخش حمل اكسيد كربندي

ايجاده  

12/3-  98/2-  I(1) 

- ونقل جادهدر بخش حملدرآمد سرانه 

 اي
34/0  97/2-  - 

در بخش  تفاضل مرتبه اول درآمد سرانه

ايونقل جادهحمل  
34/4-  98/2-  I(1) 

ونقل در بخش حمل مربع درآمد سرانه

ايجاده  
022/0  97/2-  - 

در  تفاضل مرتبه اول مربع درآمد سرانه

ايونقل جادهبخش حمل  
69/4-  98/2-  I(1) 

در بخش  هاي نفتيمصرف فرآورده

ايونقل جادهحمل  

53/1

- 
97/2-  - 

هاي تفاضل مرتبه اول مصرف فرآورده

 ايونقل جادهحمل در بخش نفتي
09/3-  98/2-  I(1) 
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ي متغيرهـاي  شـود همـه  مشاهده مـي  1كه در جدول  طور همان

اند يعنـي جمعـي   گيري ايستا شدهتفاضل  بار كيبا  يموردبررس

  باشند. مي كي درجهاز 

 OLSدانـيم در ايـن حالـت اسـتفاده از روش     طور كه ميهمان

شود. لـذا  هاي كاذب ميمعمولي باعث به وجود آمدن رگرسيون

اسـتفاده شـود.    ARDLروش براي برآورد الگو بهتر اسـت از  

متغيرهـاي توضـيحي    يهـم جمعـ  اين روش نسبت بـه درجـه   

ـ احساس نبوده و بدون درنظرگـرفتن   يـا    I(0)متغيرهـا   كـه  ني

I(1)  شوند و با انتخـاب وقفـه مناسـب در    مي كاربرده بههستند

  آورد. به دستتوان برآورد سازگاري از ضرايب مدل، مي

  

  

 ARDLبرآورد مدل 

 نتايج حاصل از تخمين پويا 

له عادم سه ريبر تفس يتنبم (ARDL) از روش ليوتحل هيتجز  

از  لصاح جايكه نت باشد يخطا ميح ، بلندمدت و تصحياپو

 اب كلبه ش وابسته رير آن متغدكه  تاس ايهيا معادلله پوعادم

وقفه  اببراي انتخ د.شويم هراله ظمعادراست  تر سمدوقفه 

 بيو ضر نيين كواحن شوارتز،معيار آكائيك از  توان يم نهيبه

 رييبراي جلوگطالعه م نير ادكه  دكر هاداستف شده ليتعد نعييت

  .تاس شده استفاده نيزيشوارتز بعيار ي از مدآزا رجهش دهااز ك

د كم داعتوجه به ت ابطه(معادله) راب دبراي برآور گريد عبارت به

 رد راي، زدشوير نظر گرفته مد كيوقفه،  تعدادهدات امش

ت سد ازث عاب يادي زهاوقفه تعداد دك، وجوچي كوهانمونه

 عيارمس ساي بر اد. الگوي برآوردشويي مدرجه آزادادن د

كمتر هاي نمونه ردكه  دريگيقرار م نيتخم دمور نيزيز بتشوار

  د.شويه ماداستف نيزيب - زتشوار عيارموالً از معم 100از 

 يمنف بيرآمد سرانه و ضرد ريمتغ بتمث بيبه ضر با توجه

رشد  نيببت مثطه راب دشابيم زيار نعنادكه م ر،يمتغ نيمربع ا

در  ستيز طيمح يگدو آلو ايجادهونقل بخش حملي داقتصا

كه  تگف توانيم ذاو ل دريگيقرار م دييتأد موراين بخش را 

ر د ايجادهونقل در بخش حملكوزنتس  يطيمحتسيز يمنحن

چنين نقطه برگشت هم. تاس قرارگرفته دأييت دمور رانيا

اي كشور ونقل جادهدهد كه بخش حملنشان مي شده محاسبه

محيطي كوزنتس نرسيده هنوز به نقطه برگشت منحني زيست

ي و درشد اقتصا نيببت ه مثطكه راب تبه ذكر اسم الزاست. 

 دينولوژي تولكت چراكه. تاس انتظار قابلت سيزطيمح يگدآلو

 كه يطور بهشد ابيم يناييپ يطيمحتسيز ياهداندارتساراي اد

 يشو افزا ادجيه ضروري براي اادنه كي ستيز طيمح بيتخر

هاي رشد محور، گذاريتسياسيل لدبه  نيچن همشد. ابيم ديتول

و كارگيري تكنولوژي آالينده در ايران رو به افزايش است به

   يطيمحتسيز بعاالي منبا با شتاب بيتخراعث امر ب نيا

رشد  ندآير فرد يطيمح ستيز يگدآلولذا افزايش  .دشويم

ي كشور اداقتص رشد نديفرا م پايداريعد دهنده نشاني اداقتص

ي اههدمصرف فرآور ريمتغدار عنيو م بتمث بيضر شد.ابيم

ي ي نفتاهدهمصرف فرآور يشافزا اكه بت اس نينگر ايابي نفت

 گريد يعبارت به. كنديم دايپ يشافزا زين ستيز طيمح يگدآلو

 يطيشرا رد ي كشور هنوزادرشد اقتص طيو شرا ينونعيت كموق

ر اانتش شهاك ثعاب داتيتول يشي و افزاادكه رشد اقتص تسين

  .دشو كربن دياكس يد خصوصبه يطيمح ستيزي اهندهيآال

شد كه ابيم 99/0 شده محاسبه نعييت بيضر 2ل جدو قبط

 ت والي الگو اسابيار بس يگدهنديحقدرت توض دهنده نشان

از  كدام چيه يعني. دشابيمدار الً معنيمابراي الگو ك Fه ارآم

 زين نوواتس نيوربدو مقدار  تسين ن صفرازممالگو ه بيضرا

صورت به نيكه تخم دارد نياز ا كايتح ه ودبو 89/1كه 

  .تاس گرفته انجامسب امن

  

  نتايج تخمين مدل پويا .2جدول

آماره   ضرايب  متغيرها

t  

سطح 

  داريمعني

اكسيد انتشار گاز دي

كربن با وقفه در بخش 

  ايجادهونقل حمل

86/0  77/18  0,000  

درآمد سرانه بخش 

  ايجادهونقل حمل
1574969  87/3  001/0  

 مربع درآمد سرانه

  ونقلبخش حمل

  ايجاده

1/4037-  65/3-  002/0  

هاي مصرف فرآورده

 در بخش  نفتي

  اي ونقل جادهحمل

27/1  72/6  000/0  

  008/0  18/4  0049/0  نقطه برگشت منحني

 3141=                    F99/0=R2 

٨٩/١=DW 
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 بلندمدت نينتايج تخم

 3ل شماره ر جدود ارهيمتغ نيط بلندمدت بباارت جاينت   
 سرانه رآمدد نيار بدينعو مبت ط مثباارت جاي. نتتاس شده ارائه

را نشان اي ونقل جادهبخش حملدر  تسيزطيمح يگدو آلو
. تاس دار يمعن يول يمنف زيرآمد سرانه ند مربع بيهد. ضرديم
  بخش  براي زير بلندمدت ند يگدآلو كوزنتس هيفرض ذال

مصرف  الوهع. بهدشويم دأييت رانيا ايونقل جادهحمل
   يگدبر آلو دارعنيم وبت مث ريثأت زين يي نفتاهدهفرآور

  دارد. رانيااي ونقل جادهحمل در بخش تسيزطيمح
  

  بررسي الگوي تصحيح خطا
به نتايج حاصله از جدول مدل تصحيح خطا  با توجهچنين هم  

ميكروفيت تخمين  افزار نرمتوسط  4جدول شماره  صورت بهنيز 
در جهـت   مـدت  كوتـاه ي هـا  ييايپوكه نشانگر تعديل  شده زده

روابط تعادلي بلندمدت است. ضريب جمله تصـحيح خطـا بـه    
 مـدت  كوتاهاين معني است كه در هر دوره چقدر از عدم تعادل 

ي اين است كـه  و الزمه شود يمي تعادل بلندمدت تعديل سو به
] 1و0ي [بـودن، در بـازه   دارضـمن معنـي  ضريب تصحيح خطا 

آيد، نتايج نشـانگر  برميذيل جدول نانچه از چ قرار داشته باشد.
راف معيار متغيرهـا از تعـادل   اين است كه اگر شوكي باعث انح

-% از عدم تعادل كوتـاه 135اوليه شود، در هر دوره  مدت كوتاه

  شود.ي تعادل بلندمدت تصحيح ميسو بهمدت 
  
  

  آزمون ثبات ساختاري
 الگوي رد شده زده نيي تخمارامترهاپ دارياي، پتقسم نير اد  

 يها آزمون منظور از نيكه براي ا دشويم يبلندمدت بررس
مربع  عيتجمع و مجمو 6(CUSUM)نداپسم عيتجم مجموع

  .شود يمه اداستف 7(CUSUMQ)ند اپسم
 ار برايدنمو كياز  CUSUMQو  CUSUM يها آزمون

 موالًعم كه كند يمه اداستف يمط مستقطوسته خد كيو  ايشنم
و  شوند يمم رصد رسد 5 يدار يمعنطح وط براي سطخ نيا
ن انش 2و1 يها شكلر د ،بيبه ترت، ذكورم يها آزمون جهينت

ي اارهد، نمودشويهده ماكه مش گونه همان .تاس شده داده
CUSUM و CUSUMQ 5 طحر سد يو خط بحراندن يام 

ر ا درهيمتغ بيضرا ،ايجنت نيا س. بر اسااند قرارگرفتهرصد د
 ،گريد يعبارت بهشند. ابيمبات اراي ثد ،يموردبررس ورهل دطو
ن انش ، آزموندرواقع .دندار د ر الگو وجود رياختاس ت سكش
 لاو ض فرو و تند صفر اسات پسمالجم نينگياكه م دهد يم
 .تبرقرار اس كيسالك

  

  زيست نتايج برآورد مدل بلندمدت آلودگي محيط .3جدول

  ARDLبا استفاده از روش  ايجادهونقل در بخش حمل

  tآماره   ضرايب  متغيرها
سطح 

  داريمعني

سرانه بخش  افزوده ارزش

   ايونقل جادهحمل
158384 65/4  0001/0  

سرانه  افزوده ارزشمربع 

  ايجاده ونقلبخش حمل
8/1141-  01/3-  0004/0  

در  هاي نفتيمصرف فرآورده

  ايونقل جادهبخش حمل
37/3  07/9  0000/0  

  

  برآوردي يها مدلضرايب تصحيح خطا در . 4جدول

  tآماره   ضرايب  متغيرها
سطح 

  داريمعني

سرانه بخش  افزوده ارزش

  اي ونقل جادهحمل
1560027 28/4  000/0  

سرانه  افزوده ارزشمربع 

  ايجاده ونقلبخش حمل
3996-  04/4-  001/0  

هاي نفتي در مصرف فرآورده

  ايونقل جادهبخش حمل
2837/1  35/7  000/0  

  005/0  -14/3  -135/0  ضريب تصحيح خطا

  

  
  نمودار پسماند تجمعي .1شكل

 

  
  نمودار مجذور پسماند تجمعي .2شكل

 Plot of Cumulative Sum of Recursive Residuals

 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level
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 Plot of Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals

 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level
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  گيري  نتيجه-5

ي دي برآوراهلمدت براي مدهاالگوي كوت ير بررسد   

 و رآمد سرانهد ريمتغبت مث بيتوجه به ضر اكه، ب ميابي يدرم

 هطراب شندابيم زينعنادار كه م ر،يمتغ نيمربع ا يمنف بيضر

 يگدو آلو ايجادهونقل در بخش حمل يادرشد اقتص نيببت مث

وه الع. بهدريگيقرار م دييتأ دموردر اين بخش  ستيز طيمح

 ايجادهونقل بخش حملبراي  ستيز طيمحكوزنتس  هيفرض

نشان  شده محاسبهچنين نقطه برگشت و هم استق دصا كشور

اي هنوز به نقطه برگشت ونقل جادهدهد كه بخش حملمي

ت به ذكر اسم الز كوزنتس نرسيده است. يطيمح ستيزمنحني 

در  ستيز طيمح يگدآلو و يادرشد اقتص نيببت ه مثطكه راب

 چراكه. تاس انتظار قابل كشور ايجادهونقل بخش حمل

  يناييپ يطيمح ستيزي اهدندارااراي استد ديتول ولوژيكنت

 ه ضروريادنه كي ستيز طيمح بيتخر كه يطور بهشد ابيم

يل لدبه  ني. همچنباشد يم ديتول يشو افزا ادجيا براي

 ندهيآال نولوژيكت رييگاركرشد محور، به يها يگذار استيس

 با شتاب بيتخرث عاامر ب نيو ات اس يشرو به افزا رانير اد

 دهنده نشاندر فرآيند رشد اقتصادي  يطيمح ستيزبع االي منبا

  .باشد يم ي كشوردرشد اقتصا نديفرا داريايپم عد

ي اههدفرآور مصرف ريمتغ دار يمعنو بت مث بيبه ضر با توجه

. دشويواقع مد تأييد مور مدت كوتاهر د زين مود هيفرض ينفت

 ستيز طيمح يگدآلو ينفت ياههدمصرف فرآوريش فزاا با ينيع

 ند.كيم دايپ يشافزا زيناي ونقل جادهدر بخش حمل

 كشور يدرشد اقتصا طيو شرا يكنونعيت موق گريد يعبارت به

 داتيتوليش ي و افزاادكه رشد اقتص تسين يطير شرادهنوز 

 خصوصبه يطيمح ستيزي اهندهيانتشار آال شهاكث عاب

  .دشو كربن دياكس يد

يح توض قدرت دهنده نشانشد كه ابيم 99/0 نعييت بيضر

 الگوي براي Fره اآمت و الي الگو اسابيار بس يهندگد

ن ازممه الگو بياز ضرا كدام چيهكه  دهد يمن اي نشدبرآور

و بوده  89/1كه  زيواتسون ن نيوربدو مقدار ت سيصفر ن

 گرفته انجام سباصورت منبه نيكه تخم دارد نياز ا كايتح

 نيببت ط مثباارت جايالگوي بلندمدت، نت يبررس رد .تاس

  ونقل در بخش حمل ستيز طيمح يگدرآمد سرانه و آلود

مربع  بيهد. ضردين مانش االگوه اميتم رد را كشور ايجاده

كوزنتس  هيفرضذا . لتاس ير الگو منفد زين رآمد سرانهد

 كشور ايجادهونقل بخش حملبراي  زين بلندمدت رد يگدآلو

بت مث ريتأث زين ينفت هايدهفرآور وه مصرفالع. بهدشويم دييتأ

 ايجادهونقل حملت بخش سيزطيمحي گدبر آلو دار يمعن و

  .دارد كشور

 كهت گف توانيم ز،يري ناساخت باتآزمون ث جاينت ساسا بر   

  ت ثبا ارايد ،يموردبررسوره د طولر د ارهيمتغ بيضرا

. دندارد ر الگو وجودري اختاس تسكش ،ينيعشند، ابيم

ت الجم نينگيام هد كهدي، آزمون نشان مدرواقع گريد عبارت به

  .تاس برقرار كيسالك لاو ضو فرو تند صفر اساپسم

  

  هانوشتپي-6

1- Environmental Kuznets Curve 

2- Autoregressive Distributed Lag 

3-Martinez and Morancho 

4-Beckerman 

5-Roca and Alcantara 

6-Cumulative sum 

7 - Cumulative sum of square 

  مراجع-7

هـاي  تـأثير انـرژي  ")،1394(، .بهلـولي، پ  و .ح.، عاستاد زاد -

، "كـوزنتس در ايـران   يطـ يمح سـت يزپـذير بـر منحنـي    تجديد

  ، 2هــاي كــاربردي اقتصــاد، ســال دوم، شــمارهفصــلنامه نظريــه

  .127-154 .ص

  

 ترازنامـه " )،1394( ريـزي كـالن بـرق و انـرژي،    دفتر برنامه -

ــرژي ــر  "ان ــرژي، دفت ــرق و ان ــت امــور ب ــرو، معاون ، وزارت ني

  كالن برق و انرژي، تهران.ي زير برنامه

  

 ،.ف ،يروزمحمــد يپ و لــف. ، انجــار زاده ، . ح.مفطــرس،   -

و بـاز   يهوا، شدت انـرژ  يآلودگ انيرابطه م يبررس" )،1391(

ـ بودن اقتصاد ا ،  12و  11 هـاي شـماره  ،ي، مجلـه اقتصـاد  "راني

  .5 -22 .، از صبهمن و اسفند

 

ــور، ع س. ك. ،يموســو - ــلمان پ ــرد، س يشــكوهو   .س  ،.ف

بـر   يو توسـعه مـال   يمصـرف انـرژ   ،يرشد اقتصاد")، 1396(

، مطالعـات  "1365-95دوره  يط رانيدر ا ستيز طيمح يآلودگ

  .111 -120ص.، ، بهار1، شماره 2دوره  ست،يز طيعلوم مح
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ــدو - ــادل يمه ــر . ح. وم ،يع ــد " )،1393(اهللا، وحر ،ينظ رش

 ،"رانيـ در ا E3مـدل   ي: بررسستيز طيو مح يانرژ ،ياقتصاد

، 11سابق)، دوره  ياقتصاد هايي(بررسيفصلنامه اقتصاد مقدار

  .19-40ص. ، ، بهار1شماره
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ABSTRACT 
Environmental pollution is one of the factors affecting it and it is one of the important 

issues in the economy. The purpose of this study was to investigate the effect of economic 

growth on environmental pollution in the transportation sector during the years 1368 to 

1394. Therefore, firstly the theoretical discussions on the effect of economic growth on 

environmental pollution have been investigated, then this issue has been empirically 

investigated in the road transport sector and the Kuznets 1 environmental contamination 

curve has been extracted. Also, Microfit software has been used to analyze and analyze the 

data using the Distributed Disturbance Pattern (ARDL) pattern. The results of estimating 

the model indicate that there is a positive relationship between per capita income and 

environmental pollution and the negative relationship between per capita income and 

environmental pollution in the transportation sector. Therefore, Kuznets' environmental 

hypothesis is true in the country's road transport sector, and also the curve return point 

shows that Iran's road transport sector has not yet reached the point of return to the 

Kuznets environmental curve. There is also a positive correlation between the use of oil 

products and environmental pollution in the road transport sector. Therefore, according to 

the results of the study, it is suggested that the policies necessary to move towards green 

and clean technologies will be made as it will lead the country to a sustainable growth 

path. 
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