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  و بررسي عوامل موثر بر آن تجزيه مصرف انرژي 

  )بخش حمل و نقل ايران :مطالعه موردي(      

  ، تهران، ايراندانشگاه شهيد بهشتي ،دانشكده علوم اقتصادي و سياسي، استاديار، *رضا محسني
 ايران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي ،دانشكده علوم اقتصادي و سياسياستاديار، ابوالفضل رحيمي، 

 ، تهران، ايراندانشگاه شهيد بهشتي ،دانشكده علوم اقتصادي و سياسيدانش آموخته كارشناسي ارشد، كاكاوند، ميثم 
  re_mohseni@sbu.ac.ir پست الكترونيكي نويسنده مسئول:*

  05/011/97پذيرش:  -15/07/97دريافت: 
  175- 194صفحه 

  
  چكيده

بـه سـه اثـر     يمصـرف انـرژ   ييـرات كه در آن تغ باشديم يمصرف انرژ ييراتتغ يبررس يبرا يجرا هاياز روش يكي يهروش تجز

ـ   يـران ا نقـل در بخش حمل و  يمصرف انرژ يهتجز يج. نتاشوديم يمتقس يو شدت يساختار يدي،تول  يـدي، اثـر تول  دهـد ينشـان م

 يبخش دارند. برآورد مـدل شـدت انـرژ    يندر ا يمصرف انرژ ييراتتغ توضيحنقش را در  ينرتمهم يببه ترت يو ساختار يشدت

 يحامـل هـا   يمـت ق ي،مصـرف انـرژ   ي،شـدت انـرژ   متغيرهاي مدتنشان داد كه در كوتاه SVARدر بخش حمل و نقل به روش 

دارنـد و در   يشـدت انـرژ   يحسـهم را در توضـ   يشـترين ب يـب كـار شـاغل و ارزش افـزوده بـه ترت     يروين يه،سرما يلتشك ي،انرژ

 يهسـرما  يلو تشـك  يشـدت انـرژ   ي،كار شـاغل، مصـرف انـرژ    يرويارزش افزوده، ن ي،انرژ هايحامل متيق يرهايبلندمدت متغ

 يلارزش افـزوده، تشـك   يـر، متغ يـن خـود ا  يربـا مقـاد   يمدت شدت انرژ تاهدارند. در كو يشدت انرژ يحسهم را در توض يشترينب

است. در بلندمـدت شـدت    يرابطه منف يدارا يرابطه مثبت و با مصرف انرژ يانرژ هايحامل يمتكار شاغل و ق يروين يه،سرما

كـار شـاغل و    يـروي ن سـرمايه،  يلارزش افـزوده، تشـك   ي،مصـرف انـرژ   يرهايرابطه مثبت داشته و با متغ يرمتغ ينبا خود ا يانرژ

  دارد.   يرابطه منف يانرژ يحامل ها يمتق

  

  SVARبخش حمل و نقل،  شدت انرژي، تجزيه مصرف انرژي،كليدي: هايواژه

  JEL:C32 , C01 , Q41 , R49 بندي كد طبقه

  

  مقدمه-1
 زمينـه هـاي  را در  يانقـش برجسـته   يامروز، انرژ يايدر دن

از  ياريكه بسـ  يكند. نقشيم يفاا ياسيو س يمختلف اقتصاد
عـوارض ناشـي از   و  اقتصاد تك محصولي كشورها را گرفتار

از  يناشـ  يِا ينههز دچار مشكالترا  يگرد يو برخ آن كرده
ـ تركالن ياست و در نگاه نموده يانرژ يمتق يشافزا  ي، حت

ـ   مناسبات و مناقشات كشورها الملـل را متـاثر    يندر سـطح ب
 يياساس جوامع بـه دنبـال راهكارهـا    ينساخته است. بر هم

 شـد زدن بـه رونـد ر   يبرا بدون آس يهستند تا مصرف انرژ
توسـعه   يهـا كشـور  ينهزم ينشان كاهش دهند. در اياقتصاد

ـ  .يندنما يم يريگ يها را پياستس ينهاست كه ادهه يافته ه ب
ها به در كنار توجه به سمت عرضه انرژي، نگاه ،عبارت ديگر

بـه   يشـتر ب يراندر ااما . سمت تقاضاي انرژي نيز معطوف شد
 يانـرژ  يتوجه شده است و طرف تقاضا يطرف عرضه انرژ

عامل باعث شـده مصـرف    ينمغفول مانده است كه ا معموال
آن  يبـاالتر از متوسـط مصـرف جهـان     ياربسـ  يراندر ا يانرژ

مختلف اقتصـاد   يهادر بخش يمصرف انرژ يسهبا مقاباشد. 
 از  يكــيتــوان مشــاهده نمــود كــه بخــش حمــل و نقــل يمــ

 يهااز بخش يكيبخش اين  .باشديها مبخش ينترمصرفپر
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صـد از   در 24از  يشباشد كه ب يم يكننده انرژمصرف ياصل
 يترازنامـه انـرژ  ( باشـد يكشور را دارا مـ  يكل مصرف انرژ

كـه بخـش    يـادي است كه با توجه به سـهم ز  يهي. بد)1393
در  ي، مطالعه و بررسـ دارد يحمل و نقل در كل مصرف انرژ

 يالزم بـرا  يدر ارائه راهكارها يشگرف تاثيرحوزه بتواند  ينا
از آنجا . كشور داشته باشد يدر كل مصرف انرژ ييجوصرفه

آن  ياز ساختار فعل يهر بخش تابع يدو تول يكه مصرف انرژ
بصـورت   يباشد، لذا بهتر است كـه مصـرف انـرژ   يبخش م

 مقالهدر ادامه  .يردقرار گ يلو تحل يهمورد توجه و تجز يبخش
 مباني نظري وشواهد تجربيابتدا  بعد از مقدمه در بخش دوم

تجزيه مصرف انرژي در بخـش   سپس گردد. ارائه ميتحقيق 
پس از آن مـدل بررسـي    .گرددارزيابي ميحمل و نقل ايران 

در  شدت انرژي در بخش حمل و نقل ايران بـرآورد شـده و  
  گردد.گيري ارائه ميبندي و نتيجهعجم در بخش آخر  نهايت

  

  پيشينه تحقيق -2
 يـن دانستن منشا و عامـل ا  يمصرف انرژ ييراتتغ يدر بررس

 يرو تـداب  ياسـت مهم است چرا كه هـر عامـل، س   ياربس ييرتغ
در چند دهه گذشته  يطلبد. بطور كليمخصوص به خود را م

از دو  يمصـرف انـرژ   يعوامل موثر بـر تقاضـا   يبررس رايب
 يـه تجز يـل متفاوت استفاده شده است. نخسـت، تحل  يكردرو

 يـه تجز يـل تحل يگـري و د سـتانده)  -جدول داده(  يساختار
 ييـرات تغ يبررسـ  يپژوهش ما بـرا  يندر ا. باشديشاخص م

بـرد.   يمشاخص بهـره خـواه   يهتجز يلاز تحل يمصرف انرژ
   يســاختار يـه تجز يـل تحل يلهموضـوع بــه وسـ   يـن ا يبررسـ 

 يـه تجز يهـا روش باشـد.  يگـر د يتواند موضوع پژوهشـ يم
ــاشــاخص  ــ  يســازمجــزا ي ــه شــكل وس   در  يعيشــاخص ب

 يـك  ييـرات تغ يبررسـ  ي)، بـرا يالفاكتور( يعدد يهايلتحل
روش  يـن . بر اساس اشوندميدر طول زمان بكار برده  يرمتغ
دو سال  ينبدردوره مورد مطالعه ( يدر كل مصرف انرژ ييرتغ

و شـدت   يديتول  ي،انتخاب شده) به مجموع سه اثر ساختار
و در ادامه برخي از مطالعـات داخلـي   شود. يم يهخالص تجز

  كنيم:خارجي در اين حوزه را عنوان مي
شدت مصـرف   ي)، در مطالعه ا1393( و همكاران ياقبال

 يـد كشـور بـزرگ تول   21، شامل ينفت يانرژي را در كشورها
كشور در حـال گـذار كـه     21، شامل ينفت يركننده نفت، و غ

نموده انـد   يبه نفت دارد، بررس يكمتر ياقتصادشان وابستگ

 يد(نفت)، توليانرژ يمتق يرهايمتغ يرتاث يدر آن به بررس كه
كـربن،   يداكس يانتشار گاز د يزان، نرخ ارز، ميص داخلناخال
وري بـا اسـتفاده از مـدل    و بهـره  ين، مساحت سرزميتجمع

پرداخته  2009تا  1985دوره  يپانل ط يهاداده ياقتصادسنج
از آن است كه در هـر دو گـروه    يمطالعه حاك ينا يجاند. نتا

رابطـه   ينسـرزم  احتو مس يتجمع يرهاي، متغيمورد بررس
 يـر با شدت مصـرف انـرژي دارنـد و متغ    يدارمثبت و معني

با شدت مصرف انرژي  يرابطه منف يزن يناخالص داخل يدتول
رابطـه مثبـت امـا در     ينفت ينرخ ارز در كشورها يرمتغ دارد.

  با شدت مصرف انرژي دارد. يرابطه منف ينفت يرغ يكشورها
 يرتاث يبه بررس يدر پژوهش ،)1393( يلو پوراردب يقاسم

در  ياطالعات و ارتباطات بـر شـدت مصـرف انـرژ     يفناور
ــورها   ــل در كش ــل و نق ــش حم ــب  يبخ و  OECDمنتخ

OPECينا يپرداخته اند.آنها برا 2010تا  2000دوره  ي، ط 
بدست آمده  يجاستفاده نموده اند. نتا ياپنل پو يمنظور از الگو

منتخـب   يكـه در كشـورها   دهـد ينشـان مـ   هشپـژو  يناز ا
OECDاطالعــات و ارتباطــات، شــدت مصــرف  ي، فنــاور
كشـورها   يـن را در بخـش حمـل و نقـل ا    ينفت هايفرآورده

، با OPECمنتخب  يدر كشورها يكه. در حالدهديم يشافزا
اطالعات و ارتباطات، شدت مصـرف   يكاربرد فناور يشافزا

و  يابـد يكـاهش مـ   نقل،در بخش حمل و  ينفت يهافرآورده
كاهش شدت مصـرف   يلطالعات و ارتباطات، پتانسا يفناور
گروه از كشـورها كـه    يندر بخش حمل و نقل را در ا يانرژ
  .باشديهستند را دارا م ييباال يشدت مصرف انرژ يدارا

مطالعـه بـه محاسـبه     يـك در  ،)1388( يو اشـرف  يگل
 يشرآل ف يدهآن، با استفاده از شاخص ا يهو تجز يشدت انرژ

) پرداخته 1385-1360دوره ( يط يو ساختار يبا دو اثر شدت
 يبا دامنه نوسان ياثر ساختار يزناچ ييرمحاسبات، تغ يجاند. نتا

 ونـد ر يدهنـد. امـا اثـر شـدت    يرا نشان مـ  1,06و  0,95 ينب
اثـر كـل شـدت     يمطالعه رونـد حركتـ   يندارد. در ا يصعود

بـر   يـز ن ياثر ساختار يراست و تاث يمشابه اثر شدت يزن يانرژ
، )2013( واندن و همكـاران  يشرفاست.  يآن قابل چشم پوش

عوامـل   يبـه بررسـ   2004-1999 يهاسال يط يدر مطالعه ا
 يمان،در چهار صنعت كاغذ، سـ  يموثر بر شدت مصرف انرژ

 ينا يجاز نتا يپرداختند. برخ يندر كشور چ ينيومفوالد و آلوم
ــاك ــه ح ــاز و پ  يمطالع ــارت ب ــه تج ــت ك ــرفتاز آن اس  يش

دو  يا يكدر  يانرژ صرفمنجر به كاهش شدت م يتكنولوژ
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اثر قابـل   يانرژ هاييمتق يشافزا ينو همچن شوديصنعت م
در هر چهار صنعت  يدر كاهش شدت مصرف انرژ يتوجه ا

 يمتحـده طـ   ياالت، در ا)2008( متكالف مطالعه داشته است.
 يـز ن يـي جز يلبا استفاده از مدل تعد 2003-1970 يسال ها

سـرانه   GDPو اثر مثبت  يانرژ يمتق ينشان دهنده اثر منف
بوده است. او در مطالعه خـود ابتـدا    يبر شدت مصرف انرژ

و  وريرا به دو شـاخص بهـره   يشاخص شدت مصرف انرژ
 يونيو سپس بـا اسـتفاده از مـدل رگرسـ     هكرد يهتجز يتفعال
سـه شـاخص    يـن عوامل مـوثر بـر ا   يبه بررس يي،جز يلتعد

 يمـت بكـار بـرده شـده توسـط او ق     يرهايست. متغپرداخته ا
روزانـه، درجـه خنـك     يسرانه، درجـه گرمـا   GDP ي،انرژ

كـار، نـرخ رشـد     يـروي بـه ن  يهروزانه، نسبت سـرما  يكنندگ
، در )2008( وينـگ  بـود.  يگـذار  يهو نسبت سـرما  يتجمع

و به كمك  2000-1988 يسال ها يمتحده برا ياالتكشور ا
 يـين نقش تع يانرژ يمتق يشنشان داده كه افزا يفيآمار توص

 ينكشور داشته و ا ينا يكننده در كاهش شدت مصرف انرژ
 يشدت مصرف انـرژ  يبر رو ياست كه اثر نوآور يدر حال

مطالعـه   يـن ا دربكار بـرده شـده    يرهايبوده است. متغ يزناچ

 يـه، و مـواد اول  يكار، انرژ يروين هاينهاده ي،مل يدشامل تول
  مقدار و شدت  يمتي،ق هاي شوك ها،نهاده ينشدت ا و يمتق

  شبه ثابت است. هاينهاده
  

  براي تجزيه هاي موجودروش-3
مطالعـه و   يها يژگيبه و يبستگ يه،تجز يكانتخاب تكن

 يكـرد رو هـا يـك تكن ينا يندر دسترس دارد. مهمتر هايداده
 يكـرد و رو يرزشـاخص السـپ   يـه شاخص بر پا يهتجز يلتحل
حـال  اسـت.   يويژيـا د شاخص يهشاخص بر پا يهتجز يلتحل

 LMD-Iبطــور مختصــر بــه بررســي روش هــا الســپيرز و  
توانند بـا روش  يروش ها م يناز ا يكهر خواهيم پرداخت. 

 يـادي ز يروش هـا  يجهانجام شوند كه در نت يو ضرب يجمع
  .دهند يدر دسترس قرار م يهانجام تجز يبرا

  روش السپيرز      
اصـلي و اساسـي روش تجزيـه، بـر مبنـاي      رابطه زير رابطـه  

شاخص السپيرز، براي تحليل عوامل تغييرات مصرف انـرژي  
  در يك بخش است:

)1(  

∆� = ��� − �0		��0 ∗ �0
�

���
+ ��	��0 ∗ �	�� − �0		

�

���
+ ��	���� − �0	 ∗ ��

�

���
																																	 

  از سه جزء به شرح زير تشكيل شده است: اين رابطه
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دارد كه كل تغييرات مصـرف انـرژي   درواقع رابطه بيان مي   
در بخش، بين دو مقطع زماني، ناشي از سه نوع اثر توليـدي،  
ساختاري و شدتي است. روابط مربـوط بـه اثـرات توليـدي،     

ساختاري و شدتي را مي توان با اسـتفاده از عمليـات جبـري    
  بصورت روابط زير نيز نوشت كه نتيجه يكسان خواهد بود: 

)2(  
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همانطور كه پيش تر عنوان شد براي هريك از روش هـاي     
توان صورت ضربي را نيز در نظـر گرفـت. روابـط    تجزيه مي

مربوط به اثرهاي مختلف براي روش السپيرز ضربي بصورت 
  زير خواهد بود:

)3(  
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  )I )LMD-Iروش ميانگين لگاريتمي ديويژيا  •

  :صورت زير مي باشنده با رويكرد جمعي ب LMD-Iروابط مربوط به اثرهاي توليدي، ساختاري و شدتي در روش 
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 نكته ديگري كه بايستي در انجام تجزيه مصرف انرژي بدان
هاي مختلف ارزش افزوده توجه نمود اين است كه براي داده

هاي ها كه بر اساس حاملرژي زيربخشو همچنين مصرف ان
باشند، بايد واحد مشتركي در نظـر  مختلف انرژي متفاوت مي

گرفته شود. اين امر به آن جهت است كـه وجـود واحـدهاي    
همين جهت  نمايد. بهكي متفاوت انجام كار را دشوار ميفيزي

را بـر اسـاس ميليـارد ريـال     اليت ما در اين پژوهش سطح فع
هـا را از  همچنين مصـرف انـرژي زيـربخش   خواهيم سنجيد. 

واحدهاي مختلف فيزيكي، با توجه به ضـرايب مربوطـه، بـه    

  ايم.ك بشكه معادل نفت خام تبديل كردهواحد مشتر

  

تجزيه مصرف انرژي در بخـش حمـل و    -4

  نقل ايران
را در بـازه   يراندر بخش حمل و نقل ا يحال مصرف انرژ   

-يم يهفوق تجز هاياز حالت يكبا هر 1390تا  1376 يزمان
مربوط به ارزش افزوده بخش حمل و نقـل   ي. داده هايمنمائ
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گرفتـه   يـران مركز آمار ا يمل يآن از حسابها هاييربخشو ز
 امـه از ترازن يـز ن يمربوط به مصـرف انـرژ   هايداده. اندشده
در بـين روش   سـت. مختلف استخراج شده ا هايسال يانرژ

نسبت  LMD-Iهاي مختلف تجزيه، روش السپيرز و روش 
و از عموميـت بيشـتري   هاي ديگر ارجحيـت داشـته   به روش

ي هـاي . به همين جهت و با توجه به مزيتباشندبرخوردار مي
هاي قبـل گفتـه شـد در    كه در مورد اين دو روش در قسمت

جمعي و هم اين پژوهش نيز ما از اين دو روش، هم به شكل 
به شكل ضربي آنها، براي تجزيـه مصـرف انـرژي در بخـش     
حمل و نقل ايران استفاده خواهيم كرد. همچنين براي انجـام  

(سـال پايـه   ل پايه ثابت تجزيه از هر دو رويكرد تجزيه با سا

 سال پايه چرخشي اي و تجزيه بايا تجزيه غير زنجيره )1376
ده خواهيم كرد. اي استفايا تجزيه زنجيره (سال پايه سال قبل)
هاي مختلف براي انجام تجزيـه مصـرف   بر اين اساس حالت

 انرژي در بخش حمل و نقل ايران مطابق زير خواهد بود:

  

تجزيه مصرف انرژي در بخش حمل و نقل ايـران بـا   

  استفاده از روش السپيرز جمعي با سال پايه چرخشي

تـا   1376نتايج حاصل از تجزيـه در ايـن حالـت بـراي دوره     
  زير مي باشد: بصورت 1390

  

  

  

  يچرخش يهبا سال پا يجمع يرزروش السپنتايج  .1شكل 

  منبع: نتايج پژوهش

  
اثـر شـدتي در    ،شودهمانطور كه در نمودار فوق مالحظه مي

بيشتر سال هاي دوره مقداري منفي داشته كـه نشـان دهنـده    
بهبود بهره وري و متعاقب آن صرفه جويي در مصرف انرژي 

در بازه مورد نظر اثر توليدي كه نشان دهنـده افـزايش    .است
مصرف انرژي به خاطر افزايش در توليد است، در تمام سـال  

صرف انرژي منجر شـده  ها مثبت بوده و بنابراين به افزايش م
اثر ساختاري نيز كـه نشـان دهنـده تغييـرات مصـرف       است.

انرژي از محل تغيير در زيربخش ها مي باشد در بـازه مـورد   
بررسي نوسانات كمي بين مقادير مثبت و منفي داشـته اسـت   

در مجمـوع در ايـن    بنابراين اثر آن قابل چشم پوشـي اسـت.  
و اثـر سـاختاري   روش به ترتيـب اثـر توليـدي، اثـر شـدتي      

بيشترين تـاثير را در تغييـرات مصـرف انـرژي در طـي دوره      
به عبارت ديگر اثر شدتي تنها بخشي از اثر توليدي  داشته اند.

را خنثي كرده است و به همين دليل اثر كل نيـز مثبـت بـوده    
  باشد.است كه بيانگر افزايش مصرف طي دوره مي
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ن بـا  تجزيه مصرف انرژي در بخش حمل و نقل ايـرا 

  1376استفاده از روش السپيرز جمعي يا سال پايه 

تـا   1376نتايج حاصل از تجزيـه در ايـن حالـت بـراي دوره     
  بصورت زير مي باشد: 1390

 

  

  1376 يهسال پا يا يجمع يرزروش السپنتايج  .2شكل 

  منبع: نتايج پژوهش

  
در اين روش مصرف انرژي در طي سال هاي دوره نسبت     

به سال مبدا سنجيده شده است. نتايج نشان مي دهد اثر كـل  
در طول دوره همواره مثبـت بـوده و رونـد صـعودي داشـته      
است. اثر شدتي در بيشتر دوره هرچند بـه مقـدار انـدك امـا     

است. اثر ساختاري نيـز نوسـانات كـم و     منفي و نزولي بوده
 قابل چشم پوشي داشته است. در مجموع در ايـن روش اثـر  

لبه كرده اسـت و اثـر كـل    توليدي كامال بر اثر شدتي منفي غ
مثبت و صعودي شده است كه توضيحي بر افزايش مصـرف  

  انرژي در طي دوره است.
  

 تجزيه مصرف انرژي در بخش حمل و نقـل ايـران بـا           

  استفاده از روش السپيرز ضربي با سال پايه چرخشي

تـا   1376نتايج حاصل از تجزيه در اين حالت بـراي دوره     
  باشد:بصورت زير مي 1390

  

  

  يچرخش يهبا سال پا يضرب يرزروش السپنتايج  .3شكل 

  منبع: نتايج پژوهش
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در روش ضربي اثرهايي كه بزرگتر از يك باشند نشان دهنده 
از واحـد بـودن    افزايش مصرف از آن ناحيه بوده و كـوچكتر 

ها صرفه جويي و كاهش در مصرف را از آن ناحيـه نشـان   اثر
بر اين اساس مطابق شكل فوق اثر توليدي در طول  مي دهند.

دوره بزرگتر از يك بوده است و اثر شدتي عمدتا كوچكتر از 
يك مي باشد. اثر ساختاري هـم مطـابق روش هـاي پيشـين     

لذا ترتيـب اثرگـذاري    كم و بي اهميتي داشته است. نوسانات
اثر كل نيز بـه   هريك از اثر ها مطابق حاالت پيشين مي باشد.

دليل غلبه اثر توليدي بر اثر شدتي بزرگتر از يك بـوده و لـذا   
  .توضيحي بر افزايش مصرف انرژي مي باشد

تجزيه مصرف انرژي در بخش حمل و نقل ايـران بـا   

  1376استفاده از روش السپيرز ضربي با سال پايه 

تـا   1376نتايج حاصل از تجزيـه در ايـن حالـت بـراي دوره     
  باشد:ت زير ميبصور 1390

  

  

  1376 يهبا سال پا يضرب يرزروش السپنتايج  .4شكل 

  منبع: نتايج پژوهش

در اين روش نيز مطابق انتظار روش هاي قبل اثر توليدي بـر  
تغييـرات  اثر شدتي غلبه دارد و ترتيب اثرهاي توضيح دهنده 

  مصرف انرژي نيز به همان صورت مي باشد.

تجزيه مصرف انرژي در بخش حمل و نقل ايـران بـا   

جمعــي  بــا ســال پايــه  LMD-Iاســتفاده از روش 

  چرخشي

تـا   1376نتايج حاصل از تجزيـه در ايـن حالـت بـراي دوره     
  بصورت زير مي باشد: 1390

  

  

  يچرخش يهبا سال پا  يجمع LMD-Iروش نتايج  .5شكل 

  منبع: نتايج پژوهش
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در روش ميانگين لگاريتمي ديويژيا نيـز تحليـل ماننـد روش    
السپيرز مي باشـد و نتـايج تاييـد كننـده روش السـپيرز مـي       
باشند. ترتيب اثر گذاري هريك از اثرها و وضعيت اثركل نيز 

  .مطابق روش هاي قبل مي باشد

تجزيه مصرف انرژي در بخش حمل و نقل ايران بـا            

  1376جمعي با سال پايه  LMD-Iاستفاده از روش 

تـا   1376نتايج حاصل از تجزيـه در ايـن حالـت بـراي دوره     
  بصورت زير مي باشد: 1390

  

  1376 يهبا سال پا يجمع LMD-Iروش نتايج  .6شكل 

  منبع: نتايج پژوهش

ترتيب اثر ها در اين روش نيز مشابه روش هاي پيشين بوده 
  باشد.و تاييد كننده آنها مي

تجزيه مصرف انرژي در بخش حمل و نقل ايـران بـا   

ــه   LMD-Iاســتفاده از روش  ــا ســال پاي ضــربي ب

  چرخشي

تا  1376از تجزيه در اين حالت براي دوره نتايج حاصل 
  بصورت زير مي باشد: 1390

  

  يچرخش يهبا سال پا يضرب LMD-Iروش نتايج  .7شكل 

  منبع: نتايج پژوهش

  
نتايج و تحليل روش ميانگين لگاريتمي ديويژيا ضربي نيز 

هاي مطابق با حالت ضربي السپيرز بوده و تاييد كننده روش
  باشدديگر مي

تجزيه مصرف انرژي در بخش حمل و نقل ايـران بـا            

  1376ضربي با سال پايه  LMD-Iاستفاده از روش 

تا  1376نتايج حاصل از تجزيه در اين حالت براي دوره 
  مي باشد. 8شكل بصورت  1390
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  )منبع: نتايج پژوهش( 1376 يهبا سال پا يضرب LMD-Iروش نتايج  .8شكل 

  

در اين روش نيز نتايج مطابق انتظار روش هاي قبل مي باشد 
و عوامل توضيح دهنده تغييرات مصرف و وضعيت اثر كل 

همانطور كه مشاهده گرديد  .قبل مي باشدنيز شبيه حاالت 
  نتايج تجزيه مصرف انرژي در تمام روش ها يكسان بود.

  معادالت و متغيرهاي الگو-7
در اين قسمت به معرفي معادالت به كار رفته در الگوي 

به كار رفته براي اين پژوهش حاضر و متغيرهاي آن و نماد 
زماني مصرف پردازيم. آمارهاي مربوط به سري متغيرها مي

هاي انرژي ژي در بخش حمل و نقل و قيمت حاملكل انر
هاي مختلف و نقل از ترازنامه انرژي در سال در بخش حمل

هاي ارزش افزوده آوري گرديده است. همچنين دادهجمع
ي و بانك مركزبخش حمل و نقل از حساب هاي ملي سايت 

ار تشكيل سرمايه بخش حمل و نقل و كل نيروي ك هايداده
-نقل نيز از مركز آمار ايران جمع شاغل در بخش حمل و

ها به طور ساليانه و از سال اند. سري زماني دادهآوري گرديده
گردآوري شده است. علت انتخاب سال  1390تا  1355
براي اين  در دسترس بودن آمار و اطالعات 1390تا  1355
كه زم به ذكر است طي اين دوره بوده است. همچنين ال بخش

هاي انرژي در بخش حمل و نقل، ميانگين براي قيمت حامل
  ها) (به دليل در دسترس بودن داده گاز قيمت بنزين و نفت

مورد استفاده قرار گرفته است.  1383به قيمت ثابت سال 
متغيرهاي به كار رفته در الگوي اين پژوهش بصورت 

  عبارتند از:  1لگاريتمي به كار رفته اند و مطابق جدول 

 

 

  . معرفي متغيرها1جدول 

  نماد متغير  نام متغير

 LEI  يتم شدت مصرف انرژي بخش حمل و نقللگار

 LG  يتم كل مصرف انرژي در بخش حمل و نقللگار

 LV  يتم ارزش افزوده در بخش حمل و نقللگار

 LK  در بخش حمل و نقل يهسرمايتم تشكيل لگار

 LL  يتم نيروي كار شاغل در بخش حمل و نقللگار

 LP  يتم قيمت حامل هاي انرژي در بخش حمل و نقللگار
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  در نظـر گرفتـه    1383هـا بـه قيمـت ثابـت سـال      تمامي داده
معادله به كار رفته در الگوي پژوهش بصورت زيـر   .شوندمي

   باشد:مي

)7(  

�� = %��&; 	�'; 	�(; 	��; 	�)																																																																																																																																											 

دهد كه شدت مصرف انـرژي در بخـش   رابطه فوق نشان مي
حمل و نقل تابعي از مصرف انرژي در بخش حمـل و نقـل،   
ارزش افزوده در بخش حمل و نقل، تشكيل سرمايه در بخش 
حمل و نقل، نيروي كار شاغل در بخش حمل و نقل و قيمت 

هاي انرژي در بخش حمل و نقل در نظـر گرفتـه شـده    حامل
  است. 

  برآورد الگو و بررسي نتايج
ي بردار يونمدل خودرگرس از مطالعه يندرابراي برآورد مدل 

 شود. استفاده مي) SVARساختاري (

  بررسي وضعيت پايايي متغيرها 

باور رايج درباره متغيرهاي سري زماني ايـن اسـت كـه ايـن     

متغيرها در اقتصاد پايـا نيسـتند. بنـابراين در اسـتفاده از ايـن      
قبل از هر چيز بايستي در مورد پايـايي آنهـا اطمينـان     متغيرها

حاصل كرده و وضعيت آنها را روشن كرد. در ابتداي برآورد 
يرهـا مـورد   مدل با استفاده از آزمون ديكي فـولر، پايـايي متغ  

با يك بار تفاضل گيـري  ، تمام متغيرهابررسي قرار گرفت كه 
  پايا شدند. 

  

خودرگرســيون  بـرآورد معادلـه بــا اسـتفاده از روش   

  برداري ساختاري

 SVARزيـر را بـه روش   الگـوي  در اين بخش مي خواهيم 
  برآورد نماييم: 

)8(  
*�� = +0 + +1*�- + +2*�/ + +3*�1 + +4*�� + +5*�#																																																																																								 

شود كه بين متغيرهـاي ايـن   با بررسي اين معادله مشاهده مي
اين معادلـه را بـه معادلـه اي    الگو همخطي وجود دارد. بنـابر 
دلـه را بـه صـورت غيرخطـي     غيرخطي تبـديل نمـوده و معا  

كنيم. براي اين امر معادالت مختلفي برآورد شد كه برآورد مي
هاي مختلف و همچنين پايـداري  آزمون بهترين معادله از نظر

مدل، بدين صورت انتخـاب شـد كـه در معادلـه فـوق همـه       
نـرژي بصـورت لگـاريتمي و    متغيرها به جز متغيـر مصـرف ا  

معادلـه وارد  متغير مصرف انرژي به صورت غيرلگاريتمي در 
  نمائيم: اي به فرم زير را برآورد ميشود. در واقع معادله

)9(  
*�� = +0 + +1*- + +2*�/ + +3*�1 + +4*�� + +5*�#																																																																																								

يي اسـتفاده  نسـبت راسـتنما  براي تعيين وقفه بهينـه از معيـار   
در  شـد.  يينتع ينهقفه به عنوان وقفه بهو يك دتعداگرديد كه 
برآورد نموده و سـپس بـا اعمـال     VARيك مدل ادامه ابتدا 

رايب مـدل سـاختاري   قيدهاي كوتاه مدت و بلنـد مـدت ضـ   
  . شوداستخراج مي

  شناسا كردن مدل با اعمال قيدهاي كوتاه مدت بر مدل

، مـدل را شناسـا   كوتاه مدت يدهايبا اعمال قدر اين قسمت 
مـي نمـاييم. اگـر     را استخراج يمدل ساختار يبضرا وكرده 

در نظر بگيريم، براي اين امر بايستي  nتعدا متغيرهاي مدل را 
�n2به تعداد  − n	/2	  قيد بر مدلVAR    غيرمقيـد اوليـه

متغير داريم بنابراين براي  6تحميل نمائيم. از آنجا كه در مدل 
 يانكته. نيمقيد را برآن تحميل ك 15شناسا كردن مدل بايستي 

سـت كـه در   ا اين كرد كه بايد در تفسير نتـايج بـه آن توجـه
دسـتگاه معـادالت،    يو بـه طـور كلـ    VAR يتخمين مدلها

الگـو اهميـت    ي پارامترهايدهنـدگ ضرايب و درصد توضيح
خــواص   يبررسـ  يبـرا  و را ندارند يا تك معادله يروشها

و توابع عكـس   VDCsپويـايي دسـتگاه از تجزيـه واريانس 
ايجــاد  هـاي اثرات متقابل پوياي تكانـه  IRFsالعملي آني  

  گردد.شده در دستگاه استفاده مي

  
  )VDCs(تجزيـه واريانس

با استفاده از تجزيه واريانس قدرت نـسبي زنجيــره عليــت   
را مــاوراي دوره   گرنجر يا درجه برون زايي ايــن متغيرهــا  

تـوان  را مـي  VDCsكنــد . لــذا   گيـري مــي نمونـه انـدازه
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گــذاري كــرد . در   ون عليت خـارج از دوره نمونـه نـام  آزم
ايـن روش سـهم تكانه هاي وارد شده به متغيرهاي مختلـف  
 دستگاه، در واريانس خطاي پيش بينـي يــك متغيــر كوتـاه   

مدت و بلندمدت مشخص مـي گـردد. بـه طـور مثـال، اگـر       
ه خود به طور بهينه قابل پـيش  متغيري مبتني بر مقادير با وقفـ

بينــي باشــد آنگــاه واريــانس خطــاي پـــيش بينـــي، ســـهم  
نوسـانات هـر متغير در واكنش به تكانه هـاي وار دشـده بـه    
متغيرهاي الگو تقسيم مي شوند. بدين ترتيب قــادر خـواهيم   
بود سهم هر متغير را بر روي تغيير متغيرهاي ديگر در طـول  

تفكيك در كوتاه مدت  2در جدول . زمان اندازه گيري كنـيم
(ســال) و   دوره 30را بــراي  شدت انرژيخطاي پيش بينـي 

شـدت  سهم هريك از متغيرهاي دستگاه در تغييـرات متغيـر   
) و سـال  5در كوتاه مدت(سال اول و دوم)، ميانمدت( انرژي

طـور كـه   همـان  شـود. ) نــشان داده مـي  سال 30بلندمـدت (
هــاي  در افــق  انـرژي  دتشـ گـردد، نوسـانات   مالحظه مي

 خـود شـدت انـرژي   هاي زمـاني مختلف عمدتاً توسط تكانه
تكانـه هـا، در كوتــاه     شود. در واقــع ايــن  توضيح داده مي

شـدت  درصـد واريـانس خطـاي پـيش بينـي  85,65مـدت 
درصـد و  75,53را توضيح مي دهند. در ميـان مـدت  انرژي

س خطـا ي پيشـبيني   درصــد از واريـان   71,74 در بلندمـدت
در مصرف انرژي را تـشريح مـي نمايـد. متغيـر  شدت انرژي

 درجه دوم اهميت قرار دارد. به طـوري كـه در كوتـاه مـدت    
 درصـد و در بلندمـدت 13,99 درصد و در ميان مـدت 8,01

را تــشريح  شدت انرژي  درصـد خطـاي پـيش بينـي 16,31
در درجه سوم اهميت قيمت حامل هاي انرژي مينمايد. متغير 

درصـد و در   5,59قرار داشته به طوري كـه در كوتـاه مـدت    
ــب   ــه ترتي ــدت ب ـــد 10,51و  9,21ميانمــدت و بلندم  درص

تشكيل  مينمايد. تـشريح را انرژي شدت بينـي خطـاي پـيش
در درجه اهميت چهارم قرار داشته، به طــوري كــه   سرمايه 

درصد و در بلند  0,538، در ميانمدت 0,34در كوتـاه مـدت 
درصد از خطاي پيش بيني را توضـيح مـي دهـد.     0,61مدت 
نيروي كار شاغل نيز در درجه پنجم اهميـت قـرار دارد   متغير 

در ميـانمـــدت و درصـد و   0,33بطوريكـه در كوتـاه مــدت   
درصــد از خطــاي    0,61و  0,532 بلندمـدت بــه ترتيــب  

ارزش  را تبيـين مـي نمايـد. متغيـر    شـدت انـرژي   پيش بيني 
در افزوده نيز در درجه آخر اهميت قرار دارد بـه نحـوي كـه    

درصـد تاثير داشته امـا در ميـان    0,06مدت در حـدود  كوتاه

درصـد از خطــاي    0,23و  0,16 مدت و بلندمدت به ترتيب
دهـد. لـذا براسـاس    را توضيح مـي  شدت انرژيپـيش بينـي 

فـوق   شواهد حاصل، مي تـوان نتيجـه گرفـت كه متغيرهـاي 
را بـه   شـدت انـرژي  الذكر نقش مهمي را در تبيين تغييـرات  

تـوان گفـت در كوتـاه مـدت     به بيان ديگـر مـي   .عهده دارند
متغيرهاي اثرگذار به ترتيب شـدت انـرژي، مصـرف انـرژي،     
قيمت حامل هاي انرژي، تشكيل سرمايه، نيروي كار شاغل و 

يرها ارزش افزوده هستند. در ميان مدت ترتيب اثرگذاري متغ
 هـاي حامـل  قيمـت ، انرژي مصرف، انرژي به صورت شدت

افـزوده   ارزش وكـار شـاغل    يـروي ، نسرمايه تشكيل، انرژي
 مصـرف ، انـرژي  است. در بلندمدت نيـز بـه ترتيـب شـدت    

 كـار  نيروي، يهسرما يل، تشكانرژي هاي حامل قيمت، انرژي
 افزوده مهم ترين متغير ها در تبيـين خطــاي   ارزش و شاغل
  انرژي هستند. شدت بينـي پـيش

  

  )IRFs ( پاسخ) -العمل آني (ضربه توابع عكس

IRFs   رفتار پوياي متغيرهاي الگو را بـه هنگـام ضـربه (يـا
تكانه) واحد هر جزء تصادفي معادله بر هر يك از متغيرها در 

دهند. ايـن تكانه ها معموالً به اندازه يك طول زمان نشان مي
انتخاب مي شوند. لـذا بـه آن هـا تكانـه  شوك انحراف معيار

يـا ضـربه واحد ميگويند. مبدأ مختـصات يـا نقطــه شــروع   
حركـت متغيـر پاسـخ، مقـادير مربـوط بـه وضعيت اوليـه و  

استفاده از منـابع   (بدون حضور تكانه) است. با پايدار دستگاه
 آنـي پويايي دستگاه به تكانه واحد اعمال شـده العمل عكس

از سـوي هريـك از متغيرهـاي دسـتگاه مـشخص مي گردد. 
تأثير تكانه يا ضربه اي به اندازه  9هاي شكل نمودارمجموعه 

شـدت انـرژي، مصـرف    يك انحراف معيـار بـر متغيرهــاي    
انرژي، ارزش افزوده، تشكيل سرمايه، نيـروي كـار شـاغل و    

 بر شدت انـرژي در كوتـاه مـدت    راقيمت حامل هاي انرژي 
شدت انرژي، متغير شدت انرژي مي دهد. در اثر تكانه  نشان

درصد افـزايش يافتـه و بـاالتر از     0,08در دوره اول به ميزان 
اثر افزايشي اين تكانه به تـدريج  . وضعيت پايه قرار مي گيرد

بطوريكـه در دوره دوم بـه مقـداري در    سير نزولـي داشــته  
ي و پـــس از انـــدكگــردد درصــد بــالغ مــي 0,0015حــدود 

نوسـان، ايـن تكانـه در بلندمدت در وضعيت تعادلي پايـدار 
در مصـرف انـرژي، شـدت انـرژي     مـي گـردد. دراثـر تكانه 

در . باقي مي مانـد وضعيت پايه  كند و درتغيير نميدوره اول 
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 0,03شود شدت انرژي منفي دوره دوم اين تكانه موجب مي
. امــا  گيردقرار وضعيت تعادل درصد كاهش يابد و در پايين 

شدت انرژي افزايشي خواهد پـس از آن اثـر ايـن تكانـه بـر 
كنـد و  بود و شدت انرژي به سمت وضعيت اوليه صعود مـي 

تر از وضعيت اوليه پايدار بعد از چند دوره در وضعيت پايين
در دوره  ارزش افـزوده، شـدت انـرژي   اثر تكانه  درگردد. مي
در دوره دوم اثـر تكانـه   در وضعيت پايه باقي مي مانـد.   اول

درصـد كـاهش يافتـه و     0,003 شود شـدت انـرژي  سبب مي
از  از وضعيت پايه قرار گيرد. اثر افزايشي اين تكانــه تر پايين

شدت انرژي در اين دوره مقـدار   شود ودوره سوم شروع مي
اين ادامـه شود اما در درصد باالتر از وضعيت اوليه مي 0,002

بـاالتر از   گيـرد و در بلنـد مـدت   مـي  اثر سير نزولي به خـود 
تكانـه تشـكيل   دراثـر   گـردد.  وضعيت تعادل قديم پايدار مي

باقي وضعيت پايه قرار  دردر دوره اول سرمايه، شدت انرژي 
در دوره دوم اثر اين تكانه افزايشـي خواهـد بـود و    . مي ماند

  درصــد بـاالتر از وضــعيت پايـه قــرار    0,008شـدت انـرژي   

ادامه پس از اينكه در دوره سـوم شـدت انـرژي    گيرد. در مي
تر از وضعيت پايه قـرار ميگيـرد، از دوره   درصد پايين 0,001

چهارم به بعد در وضعيت باالي وضعيت پايه قـرار گرفتـه و   
پس از نوساناتي در بلنـد مـدت در بـاالتر از وضـعيت پايـه،      

شود. پس از تكانه نيروي كار شاغل، شدت انـرژي  پايدار مي
وره اول در وضعيت پايه باقي مانده و پـس از اينكـه در   در د

درصد باالتر از وضـعيت پايـه    0,007دوره دوم شدت انرژي 
تـر از وضـعيت   گيرد، در دوره هاي سوم به بعد پايينقرار مي

پايه قرار گرفته و در نهايت پس از نوساناتي، در بلندمدت در 
د. در نهايت اثـر  شوتر از وضعيت تعادلي اوليه پايدار ميپايين

آخرين تكانه يعني تكانه قيمت حامـل هـاي انـرژي بـه ايـن      
صورت اسـت كـه در دوره اول اثـر ايـن تكانـه تغييـري در       

آورد. در دوره دوم وضعيت پايـه شـدت انـرژي پديـد نمـي     
درصد باالتر از وضعيت پايه قـرار گرفتـه    0,03شدت انرژي 

فته و در نهايت اما از دوره سوم به بعد سير نزولي به خود گر
  گردد.در باالتر از وضعيت پايه اوليه پايدار مي

  

  كوتاه مدت يوددر حالت شناسا كردن مدل با ق يانسوار يهتجز .2جدول 
  منبع: نتايج تحقيق

  .S.E  سال
خطاي پيش 

  بيني
 

   

 
Shock1 

  شدت انرژي

 
Shock2 
مصرف 
  انرژي

 
Shock3 

  ارزش افزوده

 
Shock4 
تشكيل 
  سرمايه

 
Shock5 
نيروي كار 

  شاغل

 
Shock6 

قيمت حامل 
  هاي انرژي

1   0.082107  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

2   0.097250  71.30716  16.02339  0.130508  0.680420  0.665528  11.19300 

3   0.098891  68.97488  17.84200  0.176002  0.677648  0.643815  11.68565 

4   0.099178  68.74040  18.02609  0.256371  0.673896  0.683747  11.61950 

5   0.099291  68.65416  18.10489  0.283660  0.675878  0.688240  11.59317 

6   0.099337  68.60652  18.15099  0.287946  0.675970  0.687638  11.59095 

7   0.099354  68.58743  18.16826  0.289127  0.675823  0.687426  11.59193 

8   0.099359  68.58210  18.17331  0.289725  0.675778  0.687428  11.59166 

9   0.099360  68.58048  18.17489  0.289966  0.675770  0.687438  11.59146 

10   0.099361  68.57989  18.17546  0.290041  0.675768  0.687437  11.59140 

30   0.099361  68.57956  18.17578  0.290076  0.675767  0.687435  11.59138 
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  تأثير تكانه يا ضربه اي به اندازه يك انحراف معيار بر متغيرهاي مدل .9شكل 

  منبع: نتايج تحقيق

  

  شناسا كردن مدل با اعمال قيدهاي بلند مدت بر مدل

، مدل را شناسا مدتبلند يدهايبا اعمال قدر اين قسمت 
تجزيه  مي نماييم. را استخراج يمدل ساختار يبضرا كرده و

  بصورت زير مي باشند. توابع عكس العمل آنيواريانس و 
 

  )VDCsتجزيـه واريانس(

 شدت بينـي پيش خطاي تفكيك در بلند مدت 3 جدول
 متغيرهاي از هريك سهم و) سـال( دوره 30بـراي را انرژي

 سال( مدت كوتاه در انرژي شدت متغير تغييرات در دستگاه
) سال 30( بلندمـدت و) سال 5( مدت ميان ،)دوم و اول

 هـاي افـق در انرژي شدت نوسانات. شود مي داده نـشان
 هاي حامل قيمت تكانه هاي توسط عمدتاً مختلف زمـاني

 در ها، تكانه ايـن واقـع در. مي شود داده انرژي توضيح
 درصـد 35,73مـدت  ميـان درصـد، در 37,34مـدت  كوتـاه

 پيشبيني خطاي واريانس از درصـد 35,07بلندمـدت  در و
 در ارزش افزوده متغيـر. نمايـد مـي تـشريح را انرژي شدت
 مدت كوتاه در كه طوري به. دارد قرار اهميت مدو درجه
بلندمـدت  در و درصـد 22,39 مـدت ميان در و درصد 22,9

 تـشريح را انرژي شدت بينـي پـيش خطـاي درصـد 22,18

 قرار اهميت سوم درجه در نيروي كار شاغل متغير. مينمايد
 در و درصد13,16مدت  كوتاه در كه طوري به داشته

 خطـاي درصـد 17,35بلندمدت  درصد و 16,16ميانمدت 
 مصرف انرژي. مينمايد تـشريح را انرژي شدت بينـي پـيش

 كوتـاه در كـه طـوري به داشته، قرار چهارم اهميت درجه در
 مدت بلند و درصد 15,02ميانمدت  در درصد،16,19مـدت 
 متغير. دهد مي توضيح را بيني پيش خطاي از درصد 14,58

 بطوريكه دارد قرار اهميت پنجم درجه در نيز شدت انرژي
 و درصد 8,05ميـانمـدت  در درصد، 8,9 مدت كوتاه در

 را انرژي شدت بيني پيش خطـاي از درصـد 7,75بلندمـدت 
 آخر درجه در نيز تشكيل سرمايه متغير. نمايد مي تبيين

حـدود  در مدت كوتاه در كه نحوي به دارد قرار اهميت
 بلندمدت و در درصد 2,59 مدت ميان درصـد، در 1,45
 توضيح را انرژي شدت بينـي پـيش خطـاي از درصد 3,01

 گرفـت نتيجـه تـوانمي حاصل، شواهد براساس لذا. دهدمي
 تغييرات تبيين در را مهمي نقش الذكر فوق متغيرهاي كه

 در توان گفتبيان ديگر مي به. دارند عهده به را انرژي شدت
 هاي حامل ترتيب قيمت به اثرگذار متغيرهاي مدت كوتاه
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 شاغل، كار نيروي انرژي، مصرف افزوده، انرژي، ارزش
 ترتيب مدت ميان در. هستند سرمايه انرژي و تشكيل شدت

 ارزش انرژي، هايحامل صورت قيمت به متغيرها اثرگذاري
 و انرژي شدت انرژي، شاغل، مصرف كار نيروي افزوده،

 حامل ترتيب قيمت به نيز بلندمدت در. است سرمايه تشكيل
 انرژي، مصرف شاغل، كار نيروي افزوده، ارزش انرژي، هاي

 تبيين در هامتغير ترين مهم سرمايه تشكيل و انرژي شدت
  هستند. انرژي شدت بينـي پـيش خطـاي

  
  بلندمدت يوددر حالت شناسا كردن مدل با ق يانسوار يهتجز .3جدول 

  منبع: نتايج تحقيق

  سال

S.E. 

خطاي پيش 
  بيني

 

   

 

Shock1 

  شدت انرژي

 

Shock2 

  مصرف انرژي

 

Shock3 

  ارزش افزوده

 

Shock4 

  تشكيل سرمايه

 

Shock5 

نيروي كار 
  شاغل

 
Shock6 

  قيمت 
هاي حامل

  انرژي

1  0.082107 10.26858 18.09978  23.16444  0.176014  9.193020  39.09816 

2  0.097250  7.558977  14.30916  22.64874  2.736118  17.13980  35.60721 

3  0.098891  7.456779  14.27150  22.15807  3.369536  17.97587  34.76823 

4   0.099178  7.499375  14.23567  22.04284  3.368596  18.21655  34.63697 

5   0.099291  7.510198  14.22618  22.00950  3.362436  18.30723  34.58446 

6   0.099337  7.512219  14.22188  22.00447  3.365003  18.34413  34.55230 

7   0.099354  7.512672  14.22034  22.00199  3.367151  18.35693  34.54092 

8   0.099359  7.512966  14.21998  22.00089  3.367591  18.36110  34.53748 

9   0.099360  7.513088  14.21986  22.00051  3.367664  18.36249  34.53638 

10   0.099361  7.513126  14.21981  22.00040  3.367694  18.36299  34.53598 

30   0.099361  7.513144  14.21979  22.00034  3.367716  18.36325  34.53577 

  

  )IRFs( پاسخ) -توابع عكس العمل آني (ضربه

تـأثير تكانـه يـا ضـربه اي بـه       10شكل هاي نمودارمجموعه 
شدت انرژي، مصرف اندازه يك انحراف معيار بر متغيرهـاي 

انرژي، ارزش افزوده، تشكيل سرمايه، نيـروي كـار شـاغل و    
 مـدت  بر شـدت انـرژي در بلنـد    راقيمت حامل هاي انرژي 

شدت انرژي، متغير شدت انرژي در اثر تكانه نشان مي دهد. 
درصد افـزايش يافتـه و بـاالتر از     0,02در دوره اول به ميزان 

اثر افزايشي اين تكانه به تـدريج  . وضعيت پايه قرار مي گيرد
 0,004بطوريكـه در دوره دوم بـه مقـدار    سير نزولـي داشـته 

و پـس از انـدكي نوســان، ايــن تكانــه در     درصد مي رسد
پايـدار مـي  باالتر از حالت پايه بلندمدت در وضعيت تعادلي

در دوره مصرف انـرژي، شـدت انـرژي    دراثـر تكانه  .گـردد
 .گيرددرصد باالتر از وضعيت تعادلي اوليه قرار مي 0,03اول 

شود شدت انرژي روند در دوره دوم اين تكانه موجب مي اما
تـر از وضـعيت اوليـه    درصد پايين 0,01نزولي بگيرد و منفي 

در دوره هاي بعـد هرچنـد شـدت انـرژي رونـد      . قرار گيرد
كنـد امـا   صعودي ميگيرد و به سمت وضعيت اوليه صعود مي

تـر از وضـعيت   همچنان بعد از چند دوره در وضعيت پـايين 
 ژيارزش افزوده، شدت انراثر تكانه  در. گرددمياوليه پايدار 
 0,03كنـد و بـا   روند نزولي خـود را آغـاز مـي    در دوره اول

تر از وضعيت پايه قرار ميگيـرد. از دوره دوم  كاهش در پايين
رونـد افزايشـي بگيـرد     شود شدت انـرژي اثر تكانه سبب مي

تـر از وضـعيت   درصد پـايين  0,02بطوريكه در اين دوره در 
بعـد از چنـد   يابد امـا  اوليه است. اين روند صعودي ادامه مي

تر از وضعيت اوليه خود دوره شدت انرژي همچنان در پايين
در تكانه تشكيل سرمايه شـدت انـرژي   دراثر . گرددميپايدار 
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پايـه  تر از پايينوضعيت  درصد كاهش در 0,003با دوره اول 
در دوره دوم اثر اين تكانه به روند كاهشي خود . گيردميقرار 

ترين حالت خـود و  ي در پايينادامه خواهد داد و شدت انرژ
گيـرد. در  تر از وضعيت پايـه قـرار مـي   درصد پايين 0,01در 

گيرد اما همچنان د ميادامه شدت انرژي روند صعودي به خو
تر از وضعيت پايه اوليه خود پايدار دوره در پايينپس از چند 

. پس از تكانه نيروي كـار شـاغل، شـدت انـرژي در     گرددمي
تـر از پايـه   درصد كاهش در وضعيت پايين 0,02دوره اول با 

قرار گرفته و پس از اينكه در دوره دوم با ادامه رونـد نزولـي   
تر از وضعيت پايـه و در كمتـرين   درصد پايين 0,03در منفي 

قـرار   0,01مقدار خود قرار ميگيرد، از دوره سوم كه در منفي 
 دارد حالت صعودي ميگيرد و در نهايت پس از نوساناتي، در

شـود.  تر از وضعيت تعادلي اوليه پايدار ميبلندمدت در پايين
در نهايت اثر آخرين تكانه يعنـي تكانـه قيمـت حامـل هـاي      

در دوره اول اثـر ايـن تكانـه     به اين صورت است كـه انرژي 
آورد. درصد را در شدت انرژي پديد مي 0,05كاهشي معادل 

افزايشـي  پس از آن اثر اين تكانه در دوره هـاي دوم و سـوم   
است و شدت انرژي در ايـن دوره هـا بـه ترتيـب در مثبـت      

گيـرد. در ادامـه   باالتر از وضعيت پايه قرار مي 0,005و  0,02
شدت انرژي پس از آنكه در دوره چهارم بـا كـاهش مواجـه    

تـر از وضـعيت پايـه قـرار     و در پايين 0,002شده و در منفي 
فته و پـس از  ميگيرد، از دوره پنجم روند صعودي به خود گر

تر از حالت پايـه اوليـه خـود    نوساناتي در بلند مدت در پايين
  .گرددميپايدار 
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  تأثير تكانه يا ضربه اي به اندازه يك انحراف معيار بر متغيرهاي .10شكل 

  منبع: نتايج تحقيق
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  گيري نتيجه-8
همانطور كه مالحظه شـد تجزيـه مصـرف انـرژي در بخـش      
حمل و نقل با همـه روش هـا بـه نتـايج يكسـاني در مـورد       
مهمترين عوامل توضيح دهنده تغييرات مصرف انرژي در اين 

در تمام روش هـا اثـر   بر اين اساس بخش طي دوره انجاميد.
و  ييجوها به صرفهاز سال يدر طول دوره در برخ يساختار
شده اسـت.  منجر  يمصرف انرژ يشسال ها به افزا يدر برخ

دارد  يـت اندك و كـم اهم  ياثر مقدار يناما در همه سال ها ا
در  يمصـرف انـرژ   ييراتتوان از اثر آن بر تغيكه م يبه نحو

 يسـال هـا   يشـتر در ب يكرد. اثر شدت يطول دوره چشم پوش
 يمقـدار ثـابت   يعنـي شـده اسـت.    ييه منجر به صرفه جودور

 يكمتـر  يارزش افزوده در بخش حمل و نقل با مقدار انـرژ 
هـا و در تمـام   در تمام روش يزن يديشده است. اثر تول يجادا

 شـده اسـت.   يمصـرف انـرژ   يشطول دوره منجـر بـه افـزا   
و  يشدت يدي،تول ياثرها يبتمام روش ها به ترت همچنين در

 يمصرف انرژ ييراتتغ يحسهم را در توض يشترينب يساختار
 يـدي در بخش حمل و نقل داشـته انـد. از آنجـا كـه اثـر تول     

 ينبنـابرا  .شـده اسـت   يمصرف انرژ يشهمواره منجر به افزا
اسـت   يمصـرف  يشدر افزا ياثر عامل اصل ينتوان گفت ايم

در مجمـوع بـا توجـه بـه      اتفاق افتاده است. دوره يكه در ط
توان اين گونه استنباط كرد كه از آنجا كه اثر شـدتي  نتايج مي

در طول دوره همواره كاهش داشته لذا شدت مصرف انـرژي  
هـاي  در طول دوره كـاهش داشـته اسـت و در واقـع برنامـه     

سياستگذار براي كاهش شدت مصرف انرژي و ارتقاي بهـره  
وري انرژي در بخش حمل و نقل ايران در طـي دوره مـورد   

توان با نكته ديگري كه ميقيت توام بوده است. بررسي با موف
كه ها به آن اشاره داشت اين مي باشد استفاده از نتايج بررسي

داشت  ينوسانات اندك يمصرف انرژ يهدر تجز ياثر ساختار
به  يشترب يبر يبا انرژ يها يربخشساختار از ز ييرتغ ينبنابرا

مـورد   يكمتر در بازه زمان يبر يبا انرژ يها يربخشسمت ز
انجام نگرفتـه اسـت. لـذا     يرانمطالعه در بخش حمل و نقل ا

 ي،وربهره يدر كنار ارتقا ،راهكار ينتواند از ايم ياستگذارس
در بخـش حمـل و نقـل اسـتفاده      يكاهش مصرف انرژ يبرا
حمـل و  هاي روشگسترش  يرتاثاز اين جهت بررسي  .يدنما
بـر كـاهش    با انرژي بري كمتر مانند حمل و نقـل ريلـي   نقل

با  يليحمل و نقل ر يگزينياز جا يو منافع ناش يشدت انرژ
در  ي آتـي تواند موضوع پژوهش ها يم ياحمل و نقل جاده

 .حوزه باشد ينا

  

  مراجع-9
، ه.، و پرهيزي ، م.،مرادي، ر.، گسكري. ر.، اقبالي، ع- 
بررسي شدت انرژي در كشورهاي نفتي و غير ")، 1393(

، 1، شماره 50، فصلنامه تحقيقات اقتصادي دوره "نفتي
 .20- 1ص.

 

هاي نفتي آمارنامه مصرف فرآورده" )،1392( .،آقايان، ح- 
 ."انرژي زا

  
)، 1389( ، س.،و سجودي ، ن.نياو مهين اصالني .د بهبودي،- 
تجزيه شدت انرژي و بررسي عوامل موثر بر آن در اقتصاد "

انرژي، سال هفتم، شماره ، فصلنامه مطالعات اقتصاد "ايران
 .130-105 .، ص26

  
 هاي مختلف.، وزارت نيرو، سال"ترازنامه انرژي"- 

  
بررسي "، )1385( ، پ.،و بازدار اردبيلي .ع خاكساري،- 

 ،"كشش پذيري تقاضاي سوخت در حمل ونقل زميني كشور
 شماره اول. سال ششم، هاي اقتصادي،فصلنامه پژوهش
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در بخـش صـنعت و حمـل و     يانرژ يمتيو ق ياكشش نهاده
، 66شـماره  ي،اقتصاد يقات، مجله تحق"TSLSنقل با روش 

 .137-113.ص
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 .83-64. ص ،6دوم،شماره سال يران،در ا يكاربرد ياقتصاد
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بررسي تاثير فناوري اطالعات و ارتباطات بر شدت مصرف "

، پژوهشنامه اقتصاد انرژي "نقلانرژي در بخش حمل و 
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در  يشرف آل يدهآن با استفاده از شاخص ا يهكشور و تجز
سال  ي،اقتصاد هايسياست و هاپژوهش فصلنامه ،"يرانا

 .54- 35 .، ص54هجدهم ، شماره 
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  هاپيوست

  استفاده از روش السپيرز جمعي با سال پايه چرخشيتجزيه مصرف انرژي در بخش حمل و نقل ايران با 

  اثركل(كل تغييرات انرژيِ)  اثر شدتي  اثر ساختاري  اثر توليدي سال
1376  0 0 0 0 

1377 3/612126141 2/041564812 4/956309047 10/61 

1378 21/59586429 -2/325062276 -9/860802019 9/41 

1379 8/055591005 2/947616086 1/986792909 12/99 

1380 9/787510961 0/612561067 0/499927972 10/9 

1381 11/28629299 -2/547784905 5/851491916 14/59 

1382 38/3073794 -1/951861021 -24/54551838 11/81 

1383 16/92277067 3/811570957 -7/534341629 13/2 

1384 11/71888164 1/475083229 -0/19396487 13 

1385 27/64224556 1/55093987 -13/19318543 16 

1386 23/81151866 1/083079012 -25/70459767 -0/81 

1387 19/17602122 2/1053129 -9/471334121 11/81 

1388 22/69937737 -4/195990844 -6/663386526 11/84 

1389 19/6894842 2/001541564 -17/30102577 4/39 

1390 5/49516718 7/956100435 -6/301267615 7/15 
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 1376 يهسال پا يا يجمع يرزبا استفاده از روش السپ يراندر بخش حمل و نقل ا يمصرف انرژ يهتجز

  اثركل(كل تغيير در مصرف)  اثرشدتي  اثر ساختاري  اثر توليدي سال
1376  0 0 0 0 
1377 3/612126839 2/041565593 4/956282335 10/60997477 
1378 24/26991231 -0/177590853 -4/07234622 20/01997524 
1379 32/52628795 3/253910219 -2/770222737 33/00997543 
1380 42/28800024 3/588774527 -1/966799115 43/90997566 
1381 53/48012636 1/079586776 3/940262775 58/49997591 
1382 90/86737991 -0/639442838 -19/9179603 70/30997677 
1383 109/3657317 3/357585874 -29/21334038 83/5099772 
1384 122/3794877 5/186617517 -31/05612772 96/5099775 
1385 152/9168406 7/599166978 -48/00602943 112/5099782 
1386 180/3867202 9/508984302 -78/19572571 111/6999788 
1387 204/5863448 13/36262405 -94/43898945 123/5099794 
1388 234/0024492 7/427088896 -106/079558 135/3499801 
1389 260/4874008 10/72633215 -131/4737523 139/7399807 
1390 268/26878 22/27025051 -143/6490496 146/8899808 

  روش السپيرز ضربي با سال پايه چرخشيتجزيه مصرف انرژي در بخش حمل و نقل ايران با استفاده از 

  اثر كل  اثر شدتي  اثر ساختاري  اثر توليدي سال
1376  1 1 1 1 

1377 1/023934393 1/013180803 1/034266856 1/072980158 

1378 1/134052541 0/987273591 0/946328562 1/059528503 

1379 1/047305519 1/016566809 1/012434544 1/077894541 

1380 1/053337934 1/00316917 1/004036507 1/060941423 

1381 1/058057063 0/987613249 1/029516421 1/075794392 

1382 1/18324105 0/992059762 0/900139042 1/056624465 

1383 1/076642983 1/016033681 0/969019076 1/060015328 

1384 1/050080691 1/006003133 0/999438306 1/055791101 

1385 1/111911925 1/005647128 0/951691639 1/064173058 

1386 1/090538094 1/003776274 0/911581678 0/997868594 

1387 1/075147196 1/009368853 0/968604023 1/051148547 

1388 1/082844443 0/98585777 0/980507578 1/046721851 

1389 1/068845493  1/006515846 0/943530696 1/015059688 

1390 1/018933836 1/026903697 0/984623432 1/030257699 

 

  1376تجزيه مصرف انرژي در بخش حمل و نقل ايران با استفاده از روش السپيرز ضربي با سال پايه 

  اثر كل  اثر شدتي  اثر ساختاري  اثر توليدي سال
1376  0/999933746 0/999933555 0/999933555 0/999800869 

1377 1/023934589 1/013180977 1/034266856 1/072980546 

1378 1/161195622 0/998917591 0/979056383 1/135645421 

1379 1/216055261 1/01771189 0/994670234 1/230997811 

1380 1/280917136 1/018548587 0/99319697 1/295800586 

1381 1/355283423 1/005226239 1/019288779 1/388644843 

1382 1/603703712 0/997284538 0/91640692 1/465654413 
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1383 1/726616349 1/012853827 0/88757882 1/552206695 

1384 1/813086488 1/018940148 0/887351248 1/639316312 

1385 2/015992488 1/024978191 0/844326534 1/744672726 

1386 2/198516605 1/028670569 0/772721942 1/747548788 

1387 2/359311452 1/037564328 0/747625769 1/830141082 

1388 2/554767295 1/019249047 0/730022612 1/900938097 

1389 2/73074704 1/026031559 0/688820512 1/929959796 

1390 2/782450556 1/053111769 0/67983554 1/992075463 

  يچرخش يهبا سال پا  يجمع LMD-Iبا استفاده از روش  يراندر بخش حمل و نقل ا يمصرف انرژ يهتجز

  كل اثر  شدتي اثر  ساختاري اثر  توليدي اثر سال
1376  0 0 0 0 

1377 5/55887385 1/866924139 5/05112615 12/47692414 

1378 18/63719759 -2/214506981 -9/227197586 7/195493019 

1379 10/94813095 2/7814226 2/041869046 15/7714226 

1380 10/26688143 0/451096108 0/633118571 11/35109611 

1381 8/790632946 -2/585831174 5/799367054 12/00416883 

1382 34/42713194 -1/730383937 -22/61713194 10/07961606 

1383 20/38031603 3/592114598 -7/180316033 16/7921146 

1384 13/16233002 1/413152432 -0/162330022 14/41315243 

1385 28/54150624 1/512604853 -12/54150624 17/51260485 

1386 23/59742571 0/885012997 -24/40742571 0/075012997 

1387 20/89116346 1/970267416 -9/08116346 13/78026742 

1388 17/7396068 -4/519706754 -5/899606805 7/320293246 

1389 21/09351213 1/908497687 -16/70351213 6/298497687 

1390 12/63758493 7/131267668 -5/487584926 14/28126767 

 

 1376 يهبا سال پا يجمع LMD-Iبا استفاده از روش  يراندر بخش حمل و نقل ا يمصرف انرژ يهتجز

  كل اثر  شدتي اثر  ساختاري اثر  توليدي اثر سال
1376  0 0 0 0 

1377 5/558873844 1/866924155 5/051099097 12/4768971 

1378 23/61945941 -0/338506071 -3/599487132 19/68146621 

1379 34/82299211 2/257228955 -1/81302063 35/26720043 

1380 45/37941319 2/91275477 -1/46944253 46/82272543 

1381 55/09956851 0/949852376 3/400401023 59/44982191 

1382 86/20562813 -0/384120404 -15/89565943 69/92584829 

1383 105/8780307 2/607409646 -22/36806299 86/11737735 

1384 119/6452571 3/799430071 -23/13529056 100/3093966 

1385 146/390476 5/179343847 -33/88050962 117/6893102 

1386 163/775626 5/421737034 -52/07566161 117/1217015 

1387 183/8948659 7/146400371 -60/3849024 130/6563639 

1388 201/8327722 3/973854009 -66/48280813 139/3238181 

1389 219/1259177 5/43917463 -79/38595348 145/1791389 

1390 231/0048442 10/43758152 -84/11488192 157/3275438 
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  يچرخش يهبا سال پا يضرب LMD-Iبا استفاده از روش  يراندر بخش حمل و نقل ا يمصرف انرژ يهتجز

 اثر كل اثر شدتي اثر ساختاري اثر توليدي سال
1376  1 1 1 1 

1377 1/036337976 1/012059588 1/032964779 1/083410424 

1378 1/119002686 0/986728775 0/945853586 1/04436627 

1379 1/063836459 1/015845552 1/01160803 1/093238257 

1380 1/055855749 1/0023909 1/003357273 1/061933465 

1381 1/04456628 0/987256114 1/029182712 1/061349247 

1382 1/173793693 0/991978281 0/900080236 1/048033489 

1383 1/093789618 1/01592639 0/968909004 1/07666112 

1384 1/056268437 1/00589463 0/999325095 1/061777665 

1385 1/118472839 1/00595137 0/951992119 1/071114212 

1386 1/094115787 1/003379109 0/9111625 1/000285969 

1387 1/081132894 1/007384285 0/966658622 1/052803649 

1388 1/065433949 0/983981142 0/979141788 1/026499854 

1389 1/075980783 1/006647936 0/943658092 1/022108007 

1390 1/043954217 1/024570304 0/981494798 1/049811243 

 

 

  1376 يهبا سال پا يضرب LMD-Iبا استفاده از روش  يراندر بخش حمل و نقل ا يمصرف انرژ يهتجز

 اثر كل اثر شدتي اثر ساختاري اثر توليدي سال
1376  1 1 1 1 

1377 1/036337976 1/012059588 1/032964599 1/083410236 

1378 1/158762483 0/997890421 0/977794456 1/130641312 

1379 1/232695745 1/013652944 0/989167157 1/235989755 

1380 1/302884154 1/017127565 0/99146915 1/31389431 

1381 1/36244915 1/005345933 1/019270394 1/396128001 

1382 1/600019681 0/997907865 0/916982081 1/464119819 

1383 1/750046127 1/01387746 0/888490407 1/576477248 

1384 1/848272878 1/019697534 0/888007399 1/673609159 

1385 2/067510511 1/026031386 0/845265218 1/793087034 

1386 2/258739467 1/027340998 0/771758362 1/790861927 

1387 2/440427059 1/035279085 0/746052215 1/88491815 

1388 2/602846084 1/019012944 0/729714767 1/935447179 

1389 2/800673337 1/025892872 0/688594712 1/978464 

1390 2/918630892 1/049586827 0/677042831 2/07402358 

 


