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 یدهچک
 پژوهشاین  .دهدمی رصد از گازهای موثر در گرم شدن زمین را تشکیلد 13حدود  و شودهای مختلفی منتشر میگاز کربنیک از بخش

 بررسی روند و ،پژوهش هدف این .ردازدپمی و کل کشور آالینده هایبخش کربن دراکسیدانتشار گاز دیبینی پیشبرای نخستین بار به 
های سه داده است. 1317 -1307در دوره زمانی  های آالیندهبخش و 1312-1331در دوره  ایران در اکسیدکربنانتشار گاز دیبینی پیش

از  بررسی گزارش بانک جهانی، ایرانبا  بینی الگوها استفاده شد.برای سنجش توان پیش 1313-1317های آالینده از سال سال آخر بخش
تحقیق در این  بنابراینده کشور آالینده جهان است، و  های  باالی جدولسیدکربن در جهان در حال حرکت به رتبهنظر انتشار گاز دی اک

های ک بخشبنیبینی انتشار گاز کرپیش. تقسیم شدند EIA (1) روشهای آالینده بر اساس بخش یابد.می ی بیش از پیشزمینه ضرورت
ترین و کم و نقل حمل بخش مربوط به ،دوره مورد بررسی رترین انتشار گاز کربنیک دبیشنجام شد. ا 1212سال  برای و کل کشور آالینده

 بخش حمل و نقل پیشی خواهد گرفت واز  خدمات بخش، 1212سال  درهای انجام شده بینیمطابق با پیش. بود مربوط به بخش صنعت
 افزایش خواهد یافت.متریک تن  71/17سرانه به کربنیک در کل کشور  زانتشار گا 1212در سال  GARCHبا روش  بینیپیشطبق 
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 سرآغاز
 است. ایدر اثر پدیده گلخانه ،ن زمینترین عامل گرم شدهمم

کل کاهش انتشار آلودگی  به معنای کربنیک گاز کاهش انتشار
گاز انتشار کاهش  ،باشد. بر اساس پیمان کیوتوجو زمین می

در  2CO گاز سرانه انتشار شود.تلقی می کربنیک یک ضرورت
 نسبت به گذشته یازده برابر 1326-1316های در طی سالایران 

کاهش انتشار گاز  گذاری در زمینهعدم سرمایه. شده است
، به خواهد بود آیندهبه معنای پرداخت جرایم سنگین در کربنیک، 

کاهش تهدید یابدتحقیق در این مورد ضرورت می ،همین دلیل
گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوای زمین به یک نگرانی 

برای  1110در سال پیمان کیوتو در جهان تبدیل شده است. 
اکسیدکربن در ایران در آیا انتشار دیها بود. کاهش انتشار آالینده
یابد؟ در حال حاضر کدام نده افزایش مییطی بیست سال آ

انداز بیست سال آینده کدام تر هستند؟ در چشمها آالیندهبخش
روند انتشار گاز ها در آالیندگی پیشی خواهند گرفت؟ بخش

گذاری دولت سیاستدر ایران به چه شکلی بوده است؟  کربنیک
برای کاهش آلودگی چگونه باید باشد؟ این پژوهش به دنبال 

مطالعاتی که به  پاسخ مناسبی برای این سواالت خواهد بود.
پرداختند   ARIMAانتشار دی اکسیدکربن با روش بررسی

aoP & ; 1311 ،همکارانپور و لطفعلی) توان به مطالعاتمی

(Tsai, 2011; Zhu & et al., 2015. آلودگی یکی از  چون
ها مطالعات متعددی در مورد آلودگی، معضالت قرن اخیر است

ای، تخریب به دلیل انتشار گازهای گلخانهانجام شده است. 
دهد. در مقیاس جهانی، حفاظت از زیست به سرعت رخ میمحیط
قوانین دارد. در مدل رشد زیست، نیاز به گفتگو و اتخاذ محیط
عنوان یک محصول فرعی زا یک بخشی، آلودگی بهدرون

تواند شود. آلودگی میهای اقتصادی در نظر گرفته میفعالیت
وسیله مخارج تولید کل بر جلوگیری از آلودگی، کاهش یابد. به

(Gradus & smulders, 1993)  بر آلودگی چارچوب مدل
 است.به صورت زیر  (Rebelo,  1199( زارشد درون اساس

 

(1)    α-1DN 
tRα)tK t) = A(εt, Rt, Kt=  F(ε tC 

 

روی گذاری سرمایه Iبخش کاال، تابع مصرف  Cدر مدل فوق، 
ها . همه بخشاست سرمایه موجود در اقتصاد برای تولید Kکاال، 

با د هستند. بخش مصرف نماز قانون بازده ثابت به مقیاس بهره
ترکیب با منابع تجدیدناپذیر از کل سرمایه  εاستهالک  نرخ

ت بو ثا A>0گیریم. شود. از تابع تولید کاب داگالس بهره میمی
  .است

(2) It = B(1- εt) Kt     
 

B>0 1,کنیم فرض می ت.و ثابت اس](0ɛ)tD(P است. I بخش ،
 عامل زمان است.  tگذاری در کاالها است، سرمایه

(3) Kt
0 = It − D(Pt)Kt      

 

به نرخ  tXP) =tD(P موجودی آلودگی است.  P،در رابطه فوق
 Xعنوان تابع موجودی آلودگی اشاره دارد و استهالک سرمایه به
 به صورت زیر است. Sو   Rرابطه  .شدت استهالک است

(2) 𝑆𝑡
0 =  −Rt                                                                                                                                                   

(0) Pt = ∫ (1 − e−κ(t−u)t

0
)QRudu                                                                                                                      

کند. گیری میسرعت انتشار آلودگی را اندازه 𝜅رابطه فوقدر  
0 < κ های است که انتشار آلودگی از خودش خسارتزمانی

تخلیه موجودی منابع  R گذارد.ناپذیری به جای میجبران
شدت کربن منتشر شده از منابع تجدیدناپذیر  Q تجدیدپذیر،

منابع  .افتداق میه زمانی در اتمسفر اتفبا یک وقف ،پخش آلودگی
واحد انتشار دی اکسیدکربن   QRبه ایجاد (R)تجدیدناپذیر 

1 .شودمی − eκs نسبت به موجودی آلودگی مضر ، واحد انتشار
  جاری است. 

(6) ∫ RUdu = S0 − S1
t

0
  

Pt
0 = κ[Q(S0 − S1) − Pt]                                                                                                                                    

P0 = 0  
 

که تا  اکسیدکربن در گذشتهبه انتشارات دیP  در روابط فوق
مطلوبیت حاصل از مصرف جاری و مصرف آینده از ادامه  Sزمان 

 آید. دست میرابطه زیر به
(0) U=∫ Ln (Ct

∞

0
)e−ρtd𝑡                                                                                                                                                          

 

 دهنده مطلوبیت استنشان  U،نرخ ترجیح زمانیρ  در رابطه فوق
(Bretschger & Karydas, 2014) . 

 بینی انتشار آلودگیهای زیر به پیشپژوهش با روشدر این 
 شود.پرداخته میدر ایران  های مختلف وبخش
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 هامواد و روش

 روش پژوهش
 ARIMAروش 

د. بینی وقایع آینده مورد توجه بسیاری از محققان قرار دارپیش
های میزان وابستگی به روش بینی بر اساسهای پیشروش

شوند. بندی میو کمی دستهبه دو گروه اصلی  آماری و ریاضی،
رگرسیونی  ی رگرسیونی و غیرهای کم، خود به دو دستهروش

های تعدیل روششوند. روش میانگین ساده و انواع تقسیم می
های های غیر رگرسیونی هستند. روشنمایی، از جمله روش

. شوندتقسیم می یی و غیرعلّعلّ رگرسیونی نیز به دو دسته
ARIMA ی است که شامل غیرعلّ های رگرسیونیکی از روش

 است (MA)و میانگین  (AR) دو فرآیند خودرگرسیونی
    . (1310 )گجراتی،

 

(GARCH) روش 
(2) 

را  توان آننمی خطی نیست GARCH جا که روشاز آن
. برای تخمین این مدل از روش حداکثر تخمین زد  OLSبا

 شود. اده مینمایی استفدرست
 

(1) Yt=a+byt-1+ut   ،  ut~𝑁(0, σ2) 

σ2 =α0 + α1ut−1
2 + 𝛽σt−1

2  
 

حداکثر ای باید تعیین شوند که مقدار تابع گونهضرایب مدل به
𝜎𝑡و واریانس  صفرتوزیع نرمال با میانگین  tuشود. 

که تابع  دارد 2
 :احتمال آن عبارت است از

 

(1) 
f(ut) = 

1

√2𝜋𝜎𝑡
𝑒

−𝑢𝑡
2

2𝑒𝑡
2
= 

1

√2𝜋𝜎𝑡
𝑒

−(𝑌𝑡−𝑎−𝑏𝑌𝑡−1)2

2𝜎𝑡
2

 
 

 . (1313)سوری، هیمدنمایی را تشکیل میحال تابع درست
 

(17) L=f(𝑢1) × ⋯ × 𝑓(𝑢𝑛) =

 
1

(√2𝜋)
𝑛

(𝜎1𝜎2⋯𝜎𝑛)
𝑒

−1 ∑
(𝑌𝑡−𝛼−𝑏𝑌𝑡−1)2

𝜎𝑡
2

𝑛
2

2  

 

 منطقه مورد مطالعه
های مورد دادهشود و کلیه این پژوهش در کشور ایران انجام می

 مطالعه در این تحقیق، شامل انتشار گاز کربنیک در بخش حمل
دوره  طیاز بانک جهانی  ،باشدمیصنعت و خدمات و نقل، 

ک در ایران در طی ینتشار گاز کربنچنین ا و هم 1311-1307

. دست آمده استبهاز بانک جهانی  1331 -1312ه دور
در این انتشار گاز کربنیک آالینده در های بخشبندی بخش

محاسبات تحقیق بوده است.  eia بندیبخش مطابق با ،پژوهش
در این  ARIMAالگوهای  انجام شده است. 1م افزار ایویوز با نر

آکائیک و العاتی طمالک ا ،ای ضریب تعدیل شدهپژوهش دار
 ARIMAری نسبت به الگوهای دیگر تالگوی بزرگ ،شوارتز

های انتشار که منحنیبه دلیل این GARCHو از روش  دارد
باال بودن تخمین  به دلیل خطی نبودند استفاده شد و در مواردی

 ARCHمدل  .استفاده نشد ، این روشGARCH در روش ،خطا

نیز در این پژوهش مورد آزمون قرار گرفت و در این آزمون 
صورت داری معادله واریانس با استفاده از ضریب الگرانژ بهمعنی

2Rn گیرد که در آن انجام میn  2تعداد مشاهدات در نمونه وR 

با  2Xشود. این ضریب دارای توزیع از معادله واریانس حاصل می
 ها در معادله واریانس استد وقفهدرجه آزادی برابر با تعدا

(Engel, 1982.) با روش  بنابراینARCH  مورد آزمون قرار
در این امکان استفاده از روش مذکور گرفت در این پژوهش و 

که انتشار به دلیل این Garchو از روش فراهم نگردید. پژوهش 
گاز کربنیک روند خطی نداشته و نوسانی انتشار داشته است از 

 گارچ استفاده شد.  روش
 

 های پژوهش یافته
 بینی انتشار گاز کربنیک در بخش حمل و نقلپیش

استفاده شد.  ی مربوط با استفاده از آزمونهاایستایی دادهابتدا 
 (p) ، مرتبه جمالت خودرگرسیو(d)ی مانایی هپس ار تعیین مرتب

آکائیک و با استفاده از ضابطه  (q)و تعداد جمالت میانگین خطا 
تعیین شد. برای اطمینان از مرتبه جزئی آزمون خودهمبستگی 
و مربع جمالت اخالل استفاده شد. بر  Qمدل نیز از دو آماره 

به   ARIMA(1و  7و  2)فرآیند دست آمده اساس نتایج به
های بینی مصرف فرآوردهترین حالت برای پیشعنوان مناسب

ورد حالت فوق، در جدول نفتی انتخاب شد. نتایج حاصل از برآ
میزان انتشار گاز کربنیک در بخش حمل ونقل آمده است. ( 1)

 (1و  7و  2با استفاده از الگوی ) 1307-1317هایبرای سال
ARIMA ( آمده است. 2بینی شد، که نتایج آن در جدول )پیش

 22/3بینی برای این پیش ARIMA (1و  7و  2خطای فرآیند )
ین این الگو میزان متغیر فوق را با دقت درصد است و بنابرا

شود مقدار طور که مشاهده میکند. همانبینی میمطلوب پیش
 ی روند ـبینی به مقدار حقیقی بسیار نزدیک است. مقدار حقیقپیش
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 ثباتی نداشته است.  با
 در بخش  ARIMA (1و  0و  2)نتایج حاصل از تخمین  :(1)جدول 

 های تحقیق()ماخذ: یافته 1330-1300 و نقلحمل

 t Prob  آماره انحراف معیار ضریب توضیحات متغیر

C 77/7 10/61 31/7 12/23 عرض از مبدأ 

AR(1) 77/7 61/1 71/7 06/7 انتشار گاز کربنیک بخش حمل و نقل با یک وقفه 

MA(1) 11/7 23/7 11/7 72/7 جمله اخالل با یک وقفه 

MA(2)  71/7 -23/2 10/7 -21/7 وقفه دوجمله اخالل با 

 آماره
F 2R LM J-B 

(77/7 )13/21 07/7 (20/7 )07/7 (21/7 )20/1 

 
 بینی انتشار گاز کربنیک در بخش حمل و نقل مقادیر پیش: (2) جدول

 های تحقیق()ماخذ: یافته  ARIMA(1و  0و  2)با فرآیند 

 RMSE متغیر
MAPE 

(0/0) 

 مقادیر سال

 1301 

 مقادیر سال

 1302 

مقادیر سال 

1303 
 بینیپیش حقیقی بینیپیش حقیقی بینیپیش حقیقی

 انتشار گاز کربنیک در بخش حمل و نقل
 )درصد از کل سوخت احتراق شده(

12/7 22/3 73/23 17/22 02/23 17/22 02/23 77/22 

 

 خدمات بینی انتشار گاز کربنیک در بخشپیش

 

 برای  خدمات در بخش ARIMA(1و  1و  2) نتایج حاصل از تخمین(: 3) جدول

 های تحقیق()ماخذ: یافته 1330-1300های سال

 t Probآماره  انحراف معیار ضریب توضیحات متغیر

C 77/7 16/22 67/7 12/26 اعرض از مبد 

AR(1) 72/7 70/2 21/7 20/7 با یک وقفهخدمات  انتشار گاز کربنیک بخش 

MA(1) 16/7 23/1 11/7 72/7 هجمله اخالل با یک وقف 

MA (2) 77/7 36/3 10/7 -21/7 جمله اخالل با یک وقفه 

 آماره 

2R F LM J-B 

17/7 (77/7 )01/10 (12/7 )12/7 (21/7 )20/2 

 
تا  2711های گاز کربنیک برای سال انتشار میزاندر نتیجه 

 بینی شد.پیش  ARIMA(1و  1و  2) با استفاده از روش 2713
 00/1بینی برای این پیش ARIMA (1و  1و  2)رآیند خطای ف

درصد است و بنابراین این الگو میزان متغیر فوق را با دقت 

بینی کم است و کند. خطای الگو در پیشبینی میمطلوب پیش
بینی به مقدار حقیقی شود مقدار پیشطور که مشاهده میهمان

 بسیار نزدیک است.  

 



 010 (ایران مطالعه موردی:) های آالیندهبینی انتشار گاز کربنیک در بخشبررسی روند و پیش

 

 با فرآیندخدمات  بینی انتشار گاز کربنیک در بخشیر پیش( : مقاد4) جدول

 های تحقیق()ماخذ: یافته ARIMA(1و  1و  2)

 RMSE متغیر
MAPE 

(0/0) 

مقادیر سال 

1301 

مقادیر سال 

1302 

مقادیر سال 

1303 
 بینیپیش حقیقی بینیپیش حقیقی بینیپیش حقیقی

  انتشار گاز کربنیک در بخش خدمات
 از کل سوخت احتراق شده( )درصد

 07/7  00/1 37/22  17/26 12/22  17/26 10/22 17/26 

 
 انتشار گاز کربنیک با روش گارچ

( روش گارچ مقدار ثابت میانگین شرطی معنادار شده 0در جدول )
اند. است و در قسمت پایین جدول تمامی متغیرها معنادار شده

برابر بوده و  GARCH(-1)ضریب واریانس تأخیری با ضریب  
 2Rدست آمد.  در این معادله مقدار به 11/1مقدار ضریب آن 

توانند مقدار کوچکی باشد، زیرا معادله میانگین شرطی فاقد می
متغیر توضیحی است. در روش گارچ تمامی متغیرها معنادار شدند  

شود. بینی پرداخته میو پس از تخمین به بررسی خطای پیش

برای  ARIMAدهد که خطای مدل نشان می بررسی نتایج
 ARCHتر از مدل بینی انتشار گاز کربنیک در ایران کمپیش

تر کم ARCHهای انجام شده با روش بینیاست و بنابراین پیش
گذاران های ذکر شده است و به سیاستاز مقادیر حقیقی در سال

زودن به مقادیر کند که با اندکی خطا از طریق افاین کمک را می
بینی بینی را تعدیل کند. هر دو روش مقدار ثابتی را پیشپیش
تر بودن خطای به دلیل کم ARIMAکنند ولی روش می

 تری دارد.   بینی اعتبار بیشپیش
 

 های تحقیق()ماخذ: یافته GARCH(1,1)روش با  خدمات : انتشار گاز کربنیک با در بخش(3جدول )

 Z Probآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

C  11/0 36/2  30/2 77/7 

 77/7 70/1  71/7  00/7 بخش خدمات با یک وقفه انتشار گاز کربنیک

 واریانس معادله

RESID(-1)^2  11/7-  72/7 21/0- 77/7 

GARCH(-1)  11/1 72/7  10/01 77/7 

 02/7 =2R 

 

 های تحقیق()ماخذ: یافته GARCH(1,1) فرآیندبا  خدماتدر بخش  یکبینی انتشار گاز کربن: مقادیر پیش(6جدول )

 RMSE متغیر
MAPE 

(0/0) 

مقادیر سال 

1301 

مقادیر سال 

1302  

مقادیر سال 

1303 

 مقادیر سال

1414 
 بینیپیش بینیپیش حقیقی بینیپیش حقیقی بینیپیش حقیقی

در بخش  انتشار گاز کربنیک
 خدمات

 وخت احتراق شده()درصد از کل س
71/2 07/6 37/22 77/26 12/22 77/26 10/22 77/26 77/26 

 

 صنعتبینی انتشار گاز کربنیک در بخش پیش
بینی کم برای این پیش ARIMA(1و  1و  6خطای فرآیند )

است و بنابراین این الگو میزان متغیر فوق را با دقت مطلوب 

طور ینی کم است و همانبکند. خطای الگو در پیشبینی میپیش
بینی به مقدار حقیقی بسیار شود مقدار پیشکه مشاهده می

 نزدیک است.
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 برای ش صنعت خدر ب ARIMA(1و  1و  6نتایج حاصل از تخمین ) (:7جدول )

 های تحقیق()ماخذ: یافته 1330-1300های سال

 t Probآماره  انحراف معیار ضریب توضیحات متغیر

C 77/7 60/0  10/2  12/23  از مبدعرض ا 

AR(1) 77/7 60/1  17/7  17/7  انتشار گاز کربنیک بخش حمل و نقل با یک وقفه 

MA(1) 61/7  -27/7 27/7 -71/7  جمله اخالل با یک وقفه 

MA (2)  62/7 21/7  27/7 71/7  وقفه دوجمله اخالل با 

MA (3)  31/7 16/7  27/7 10/7  وقفه سهجمله اخالل با 

MA(4)  12/7 -76/7  27/7 -71/7  وقفه چهارجمله اخالل با 

MA (5)  13/7 -21/7  27/7 -72/7 وقفه پنججمله اخالل با 

MA (6)  11/7 -13/7 27/7 -27/7  وقفه ششجمله اخالل با 

 آماره
F 2R LM J-B 

(77/7 )70/31 10/7 (02/7)0 2/1 (11/7 )20/1 

 
 نی انتشار گاز کربنیک در بخش صنعت بی: مقادیر پیش(8) جدول

 های تحقیق()ماخذ: یافته ARIMA(1و  1و  6با فرآیند )

 RMSE متغیر
MAPE 

(0/0) 
 1303مقادیر سال  1302مقادیر سال  1301مقادیر سال 

 بینیپیش حقیقی بینیپیش حقیقی بینیپیش حقیقی

  انتشار گاز کربنیک در بخش صنعت
 احتراق شده( )درصد از کل سوخت

(33/7) 77/2 66/16 17/16 76/10 07/16 27/16 17/16 

 
بر حسب  در کل کشور بینی انتشار گاز کربنیکپیش

 سرانه یک تنمتر

پردازیم. خطای بینی میاز تخمین، به بررسی خطای پیشپس 
درصد  30/2بینی برای این پیش ARIMA  (1و  1و  6فرآیند )

گو میزان متغیر فوق را با دقت مطلوب است و بنابراین این ال
طور بینی کم است و همانکند. خطای الگو در پیشبینی میپیش

بینی به مقدار حقیقی بسیار شود مقدار پیشکه مشاهده می
گذاران تواند به سیاستتر میبینی کمنزدیک است. خطای پیش

ج برآورد این الگو تری به نتایاین کمک را بکند که با اعتماد بیش
که این ها توجه کند. با توجه بهبرای رسیدن به اهداف برنامه

رو بوده است و روند یکسانی انتشار گاز کربنیک با نوسان روبه
 شود. استفاده می GARCHنداشته باشد از روش 

و پس از تخمین به  گارچ تمامی متغیرها معنادار شدنددر روش 
شود. در مقایسه روش نی پرداخته میبیبررسی خطای پیش

GARCH وARIMA ، ،برای انتشار گاز کربنیک در کل کشور 
دارای خطای کمتری است  GARCHجا که روش از آن
بینی این روش از اعتبار تر تشخیص داده شد و پیشمناسب

انتشار گاز  1212توان گفت در سال تری برخوردار است. میبیش
گذاران باید برنامه کاهش واهد یافت و سیاستکربنیک افزایش خ
 های محیط زیستی خود بگنجانند.انتشار را در برنامه
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 های تحقیق()ماخذ: یافته 1330-1302های برای سال ARIMA(1و  1و  6(:  نتایج حاصل از تخمین )0جدول )

 t Probآماره  انحراف معیار ضریب توضیحات متغیر

C 77/7 01/2 02/2 16/6 اعرض از مبد 

AR(1) 77/7 21/22 72/7 10/7 انتشار گاز کربنیک با یک وقفه 

MA(1) 73/7 22/2 12/7 33/7 جمله اخالل با یک وقفه 

MA (2)  10/7 36/1 13/7 11/7 وقفه دوجمله اخالل با 

MA (3)  12/7 -21/7 16/7 -73/7 وقفه سهجمله اخالل با 

MA(4)  70/7 -01/1 12/7 -26/7 وقفه چهارجمله اخالل با 

MA (5)  77/7 10/2 12/7 22/7 وقفه پنججمله اخالل با 

MA (6)  77/7 12/3 12/7 22/7 وقفه ششجمله اخالل با 

 آماره
F 2R LM J-B 

(77/7 )36/200 10/7 (33/7 )10/2 (22/7 )17/2 

 
 های تحقیق()ماخذ: یافته ARIMA(1و  1و  6با فرآیند )بینی انتشار گاز کربنیک : مقادیر پیش(10) جدول

 RMSE متغیر
MAPE 

(0/0) 

مقادیر سال 

1301 

مقادیر سال 

1302 

مقادیر سال 

1303 
 بینیپیش حقیقی بینیپیش حقیقی بینیپیش حقیقی

 07/1 11/0 07/1 20/1 37/1 23/1 30/2 33/7 انتشار گاز کربنیک 

 
 های تحقیق()ماخذ: یافته GARCH(1,1)انتشار گاز کربنیک با روش : (11) جدول

 Z Probآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

C 20/7 76/7 16/2 77/7 

 77/7 01/61 71/7 11/7 با یک وقفه انتشار گاز کربنیک

 واریانس معادله

RESID(-1)^2 12/7 73/7 10/2 77/7 

GARCH(-1) 10/7 73/7 11/22 77/7 

16/7 =2R 

 
 های تحقیق()ماخذ: یافته GARCH(1,1) فرآیندبینی انتشار گاز کربنیک با یش( : مقادیر پ12) جدول

 RMSE متغیر
MAPE 

(0/0) 

مقادیر سال 

1301 

مقادیر سال 

1302 

مقادیر سال 

1303 

مقادیر سال 

1414 
 بینیپیش بینیپیش حقیقی بینیپیش حقیقی بینیپیش حقیقی

 71/17 67/1 11/0 07/1 20/1 37/1 37/1 22/2 21/7 انتشار گاز کربنیک 
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 1414 سال بینی انتشار گاز کربنیک برای افقپیش

 

 های تحقیق()ماخذ: یافته ARIMAبا روش انتشار گاز کربنیک بینی (: پیش13) جدول

 1414سال  بینیپیش متغیر

 17/23 )درصد از کل سوخت احتراق شده( انتشار گاز کربنبک در بخش حمل و نقل

 17/26 )درصد از کل سوخت احتراق شده( خدمات شار گاز کربنیک در بخشانت

 1/16 )درصد از کل سوخت احتراق شده( انتشار گاز کربنیک در بخش صنعت

 07/0 بر حسب متریک تن سرانهانتشار گاز کربنیک 

 

 گیریبحث و نتیجه
در این بخش در واقع به دنبال پاسخگویی به سواالت تحقیق 

در بخش خدمات در حال نزدیک کربنیک نتشار گاز ا هستیم.
طوری شدن به مقدار انتشار در بخش حمل و نقل خواهد بود، به

انتشار آلودگی در بخش خدمات بر  1212بینی سال که در پیش
گذاران باید به بخش حمل و نقل پیشی خواهد گرفت و سیاست

ب انتشار ترتی 1212این مهم توجه ویژه داشته باشند. در افق 
و سپس صنعت  ، حمل و نقلخدمات آلودگی به ترتیب بخش

جا که در این پژوهش روش گارچ نسبت از آن قرار خواهد گرفت.
تری به دست آمد و نتایج دارای خطای کم ARIMAبه روش 

مطابق با  تری خواهد یود، پسی اطمینان بیشااین روش دار
ر دی انتشا ARIMAنسبت به  GARCHروش کم خطای 
 ،افزایش خواهد یافت 1212در سال ایران  در اکسیدکربن سرانه

توانند از این میزیستی محیطگذاران با اجرای قوانین که سیاست
پس انتشار دی اکسید کربن در جلوگیری کنند. انتشار افزایش 

ریزی جایی که افق برنامهاز آن فزایش خواهد یافت.ا 1212
ساله است، در این تحقیق مه های بیستکشور، افق برنا بلندمدت

های آالینده در بیست سال انتشار گاز کربنیک کل کشور و بخش
گذاران تواند به سیاستبینی میاین پیش. بینی شدآینده پیش

پیشنهادهایی  کمک نماید. زیستیمحیطهای اجرای سیاستبرای 
 کشورها، نبی محیط زیستیبا اتخاذ قوانین  توان داد:که می

 ،در مناطق آالینده اکسیدکربنهای بازیافت دینصب دستگاه
وان به تمی وری انرژی، باال بردن بهرههای پاکاستفاده از انرژی

 ،با بررسی گزارشات بانک جهانی کاهش این انتشار کمک کرد.
از نظر انتشار گاز دی اکسیدکربن در جهان در حال حرکت  ایران

جدول ده کشور آالینده جهان است که باید به االی ب هایبه رتبه
انتشار گاز کربنیک  EIAمطابق با گزارش  این مهم توجه شود.

های مختلف سیر افزایشی داشته است و تنها در بخش در بخش
دهد. صنعت انتشار گاز کربنیک تا حدی کاهش را نشان می

انرژی  انتشار گاز کربنیک ناشی از مصرفeia  گزارش مطابق با
توان در جهان با افت و خیزهای کمی همراه بوده است و می

 گفت این انتشار سیر صعودی داشته است.
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