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  چكيده
دار مـصرف داخلـي     مقـ . شود  ترين كاالي صادراتي كشور محسوب مي       هاي نفتي با ارزش     فرآورده

اين امر براي كشوري همچون ايران كـه بـه          . باشد     درصد مي  30كشور از توليد نفت خام حدود       
يكـي از مـصرف كننـدگان عمـده      . شدت متكي به درآمدهاي نفتـي اسـت بـسيار اهميـت دارد            

گيـري و تخمـين       هدف اصـلي ايـن مقالـه انـدازه        . باشد  سوخت در كشور بخش حمل و نقل مي       
وخت در بخش حمل و نقل زميني كشور با استفاده از آمارهاي موجود طي سـالهاي                وري س   بهره
  .باشد  مي82-1350

هاي سري زماني استفاده شده و  وري سوخت در بخش حمل و نقل زميني از داده          در برآورد بهره  
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   مقدمه -1
معموالً در مقايسه بين كشورها، باال بودن مصرف سرانه انرژي، نشانة توسعه يافته بودن يك 

به عبارت ديگر . شدبا كشور بوده و البته مصرف باالتر عموماً با توليد ملي بيشتري نيز همراه مي
از يك طرف متوسط مصرف سرانه كشورهاي صنعتي بسيار بيشتر از مقدار مشابه در كشورهاي 
در حال توسعه و توسعه نيافته است  و از طرف ديگر اين مصرف زياد انرژي، تبديل به ارزش 

 همچنين تجربة كشورهاي پيشرفته نشان داده كه. شود افزودة بيشتري در اين كشورها مي
توان با افزايش كارآيي فنّاوريهاي توليد و مصرف انرژي، ضمن ثابت نگه داشتن و حتي  مي

با اين وجود ، موضوعي . كاهش مصرف، به توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي باالتري دست يافت
بايد مدنظر قرار گيرد اين است كه فراواني نسبي منابع انرژي در كشور  كه در مورد ايران مي

در مقايسه با كشورهايي با ساختارهاي مشابه و (ه كه مصرف سرانه و شدت انرژي باعث شد
  ).1382،13معاونت امور انرژي وزارت نيرو،(، باالتر باشد )منابع انرژي كمتر 

. باشد يكي از مصرف كنندگان انرژي از نوع فرآورده هاي نفتي كشور، بخش حمل و نقل مي
 و همچنين رشد روز افزون آن ، از دو دليل اصلي مصرف باالي انرژي در بخش حمل و نقل

 افزايش تعداد وسايل نقليه و عدم كارآيي مصرف سوخت آنها و - 1:شود كه عبارتند از ناشي مي
 مصرف سوخت بسيار زياد خودروهاي ساخت داخل و خارج نشدن خودروهاي فرسوده از -2

صرف سوخت خودروهاي ايراني لذا اين دو موضوع باعث شده تا م. چرخة حمل و نقل كشور 
 مقدار و سهم از كل مصرف 1جدول . باالتر از شاخصهاي موجود و قابل قبول جهاني باشد

  ).1382،13معاونت امور انرژي وزارت نيرو،(دهد   انرژي در بخش حمل و نقل كشور را نشان مي
  

   مقدار و سهم ازكل مصرف انرژي در بخش حمل و نقل– 1جدول 
  1382 1381 1380 1379 1378 1377 سال

مصرف انرژي نهايي در بخش حمل و 
  نقل

 )ميليون بشكه معادل نفت خام (
2/161 4/170 5/183 5/194 8/208 8/220  

سهم حمل و نقل از كل مصرف 
  32/28 23/28 12/28 37/27 07/26 26/25 )درصد(انرژي نهايي 

  1382ترازنامه انرژي وزارت نيرو، : مأخذ
  

 ميليون 8/220شود، بخش حمل و نقل با مصرف ساليانه   مشاهده مي1 جدول گونه كه در همان
هاي نفتي در مقايسه با ساير بخشهاي  بشكه معادل نفت خام، بيشترين مصرف كننده فرآورده

 ميليون بشكه معادل 4/23:  و كشاورزي 2/58: ، صنعت3/93: خانگي و تجاري (مصرف كننده 
 درصد از كل مصرف نهايي انرژي كشور را به خود 32/28داً اين بخش حدو. باشد مي) نفت خام

  ). 1382،55معاونت امور انرژي وزارت نيرو، (اختصاص داده است 
باشد و  با توجه به اقتصاد تك محصولي كشور كه متكي بر منابع تجديدناپذيري چون نفت مي

الزم است كه توجه وار نفت بر عوامل مختلف دروني يا ركود اقتصادي كشور،  تأثير زنجيره
وري سوخت به معني درست مصرف كردن منابع ملي معطوف  عمومي دولت و مردم به بهره



  1386 پاييز ـ ومس فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ سال هفتم ـ شماره

 

103

ريزي مناسب در اين  وري آن و برنامه از اين رو استفاده منطقي از سوخت ، افزايش بهره. شود
ل در اين مقاله با استفاده از روشهاي معمو. باشد اي برخوردار مي زمينه از اولويت ويژه
  .وري سوخت در بخش حمل و نقل زميني برآورد خواهد گرديد اقتصادسنجي، تابع بهره

  
  وري  مباني نظري بهره-2

كوششهاي اقتصادي انسان هميشه و همواره معطوف بر آن بوده است كه حداكثر نتيجه را از 
» وري هبهر«توان اشتياق وصول به  اين تمايل را مي. دست آورد حداقل تالشها و امكانات به

وري ،كاستن از تلفات و  وري برآيند اثربخشي و كارآيي است؛ در واقع بهره بهره. افزونتر نام نهاد
به حداكثر رساندن توليد با امكانات توليدي موجود و همچنين ارتقاء كيفيت محصول و خدمات 

  ).16، 1380پيندا و پروكوپنكو،(باشد توليدي در جهت باال بردن سود مي
وري  كردهاي رشد اقتصادي در سطح كالن و بخشهاي مرتبط، آن ارتقاء سطح بهرهيكي از روي

عمدتاً نيروي (وري كل عوامل توليد، استفاده بهينه از عوامل توليد  بهره. كل عوامل توليد است
بنابراين . دهد در توليد محصول يا محصوالت را نشان مي) كار، موجودي سرمايه و انرژي

وري نيروي كار،  وري كل عوامل توليد و اجزاي آن به تفكيك بهره توان گفت كه بهره مي
  . رود وري انرژي، مهمترين عامل يامنبع رشد اقتصادي به شمار مي وري سرمايه و بهره بهره

داگالس اسـتفاده شـده     -وري نهايي از تابع توليد كاب       در اين مقاله براي تخمين و محاسبه بهره       
  :گيريم ورت زير در نظر ميداگالس را به ص-تابع كاب. است

)1                                                                       (          γβα ELAKQ = 
 به ترتيب عوامل توليد انرژي، نيروي كار        K و   E  ،Lوري كل،      پارامتر بهره   A توليد، Qكه در آن ،   
 به ترتيب، ضريبهاي كشش جزئي توليد نسبت به عوامل انرژي، نيـروي  α و γ ،βو سرمايه و 

  .كار و سرمايه است
داگالس به شكل لگاريتمي آن براي سه نهاده انرژي، كار و سرمايه به صورت -تابع توليد كاب

  :زير است
)2(                                                      ELLLKLALQL nnnnn γβα +++=  

ضـريب  . وري كل عوامل توليد است      مدل فوق، بيانگر بهره   )عرض از مبدأ  (آنتي لگاريتم جزء ثابت   
γ ،β و αبيانگر كشش عامل توليد انرژي، نيروي كار و سرمايه است .  

 نهايي انرژي، نيروي كار و سرمايه از حاصل ضرب كشش عوامل توليد فوق در وري بهره
وري متوسط انرژي، نيروي كار و سرمايه از تقسيم  بهره. آيد دست مي وري متوسط آنها به بهره

در اين مقاله . شود سطح توليد به هركدام از عوامل توليد انرژي، نيروي كار و سرمايه حاصل مي
ر بخش حمل و نقل زميني مورد محاسبه و تخمين  قرار گرفته است كه به وري انرژي د بهره

  :گردد صورت ذيل محاسبه مي
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  :كه در آن 
Ee :كشش عامل توليد انرژي  
EMP :وري نهايي انرژي بهره  
EAP :باشد وري متوسط نهاده انرژي مي بهره.  

با توجه به اينكه در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، 
وري انرژي در بخش   اين رو ضرورت دارد كه وضعيت بهرهوري انرژي تأكيد شده است، از بر بهره

حمل و نقل زميني مورد تحليل قرار گيرد تا با شناسايي وضع موجود بتوان وضع مطلوب را 
  ). 163، 1384مواليي،(تدوين و راهبردهاي رسيدن به آن را تبيين نمود

  
   بررسي مصرف سوخت در بخش حمل و نقل زميني كشور-3

دليـل خـصوصيات ويـژه خـود      ي از ميان بخـشهاي مختلـف حمـل و نقـل بـه        حمل و نقل زمين   
شود و در كـشور مـا نيـز           ترين شيوه حمل و نقل در عموم كشورهاي جهان محسوب مي            متداول

از نظر مصرف سوخت نيز اين بخشها از ميان . جايي كاال و مسافر است   ترين روش براي جابه     رايج
  . اند ت را به خود اختصاص دادهبخشهاي مورد بررسي بيشترين مصرف سوخ

 درصد متوسط نـرخ رشـد   18/8دهد كه بنزين موتور با   نشان مي1375-82بررسي دورة زماني    
مـصرف  . ساالنه ، باالترين ميزان رشد مصرف را در ميان فرآورده هاي عمده نفتي دارا بوده است 

 ميليون ليتر   20538 درصد رشد نسبت به سال گذشته به حدود          4/11 با   1382بنزين در سال    
 درصد، عمده ترين بخش مصرف كننده بنـزين         99بخش حمل و نقل با سهمي بيش از         . رسيد  

افزايش خودروها در دهه اخير ، باال بودن متوسط عمر خودروها ، پايين بودن   . باشد  در كشور مي  
ن كارآيي خودروها و باال بودن متوسط مصرف سوخت خودروهاي داخلي بـه دليـل پـايين بـود                 

در . باشد  فناوري به كار رفته در توليد آنها، از داليل عمده افزايش مصرف بخش حمل و نقل مي                
 ارائـه شـده     1375-82 ، مـصرف بنـزين در بخـشهاي مختلـف طـي سـالهاي                2جدول شـماره    

  ).144، 1382معاونت امور انرژي وزارت نيرو،(است
  

  ) هزار ليتر(1375-82 مصرف بنزين در بخشهاي مختلف طي سالهاي – 2جدول 
 بخش/سال حمل و نقل صنايع و معادن

هاي  نيروگاه
 وزارت نيرو

ساير 
 صنايع

 كشاورزي تجاري عمومي خانگي

 ساير كشتيراني

 جمع

1375  
1376  
1377  
1378  
1379  
1380  
1381  
1382 

4537  
4225  
8136  
2304  
3772  
2676  
4696  
4966 

51809  
44830  
51573  
41875  
52706  
51488  
40116  
48096 

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0 

97458  
99237  
110321  
116303  
101613  
109391  
110272  
119548 

13976  
1596  
2310  
3462  
1802  
625  
3400  
325 

14521  
11057  
17123  
17630  
18943  
14157  
15710  
14138 

2757  
1631  
2536  
3710  
7438  
18275  
26300  
26156 

11662110  
121146246  
135001785  
14036066  
15330648  
16540862  
18239929  
20324287 

11847168  
12323191  
13692784  
14221350  
15516922  
16737474  
18440423  
20537516  

  1382ترازنامه انرژي وزارت نيرو، : مأخذ
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بخش . گيرد  نفت گاز در بخش حمل و نقل براي سوخت موتورهاي ديزلي مورد استفاده قرار مي              
در سال .  درصد بزرگترين مصرف كننده نفت گاز است8/57حمل و نقل با داشتن سهمي باالي    

 ميليون ليتر 26234حدود  درصد رشد نسبت به سال گذشته به      4/1، مصرف نفت گاز با      1382
 جايگزيني گاز طبيعي بجاي نفت گاز در بخش خانگي و            در سالهاي اخير با ادامه سياست     .رسيد

در نتيجه دسترسي  تعداد بيشتري از خانوارها به گاز طبيعي، مصرف نفـت گـاز در ايـن بخـش          
 سالهاي  ، مصرف نفت گاز در بخشهاي مختلف كشور طي3در جدول شماره . كاهش يافته است

  ).151، 1382معاونت امورانرژي وزارت نيرو،( نشان داده شده است 82-1375
  

  ) هزار ليتر(1375-82 مصرف نفت گاز در بخشهاي مختلف طي سالهاي -3جدول 
 بخش/سال حمل و نقل صنايع و معادن

هاي  نيروگاه
 وزارت نيرو

هاي  نيروگاه
صنايع 
 بزرگ

  ر ساي
 صنايع

 كشاورزي تجاري عمومي خانگي

 ساير كشتيراني

 جمع

1375  
1376  
1377  
1378  
1379  
1380  
1381  
1382 

1013590  
1160561  
795900  
1072627  
1282768  
1618012  
1608171  
1431862 

96800  
40690  
32606  
51413  
22659  
48856  
44328  
7309 

2021527  
3112230  
2130544  
2009470  
2172369  
2254172  
2372345  
2623931 

2255239  
2268715  
2425793  
1750297  
1689952  
1578790  
1624859  
1482694 

583458  
670906  
833162  

1027794  
1228102  
1205713  
1128552  
1212748 

408220  
414247  
643153  
543693  
565799  
577462  
609829  
636117 

4052693  
3987969  
4196231  
3888037  
3770757  
6348245  
3437736  
3670545 

148398  
164829  
182802  
249396  
258516  
260661  
300568  
34408 

12033862  
12076426  
11774715  
12422808  
13297063  
13892022  
14753247  
14825192 

22613787  
23896673  
23014906  
23015535  
242879835  
25083933  
25879635  
26234496  

  1382ترازنامه انرژي وزارت نيرو، : مأخذ
  
  وري سوخت در بخش حمل و نقل زميني  برآورد تجربي بهره-4

 و مشخص شدن الگو و متغيرهاي مـورد اسـتفاده،           2با توجه به مباني تئوريك ارائه شده در بند          
گـو ،   در اين مرحله ابتـدا مرتبـه جمعـي بـودن متغيرهـاي ال             . توانيم به برآورد مدل بپردازيم      مي

در گام بعدي ، تعـداد بردارهـاي        . شوند  سپس ساختار الگو و تعداد وقفه هاي بهينه مشخص مي         
هم انباشتگي الگو تعيين شده و در نهايت با اعمال قيود مورد نظـر ، ضـرايب بلنـد مـدت الگـو                       

  .شوند برآورد مي
  
   متغيرهاي مورد استفاده در مدل -4-1

لذا ماهيـت   . باشد  مله لوازم اصلي و اوليه در تخمين مي       دسترسي به اطالعات و آمار صحيح از ج       
كار رفته در تحليلها و مدل مورد استفاده، نقـش مهمـي در صـحت تحليلهـا و محاسـبه                      ارقام به 

  :باشد صورت ذيل مي كار رفته در اين مقاله به مدل به. ضرايب تخمين خواهد داشت
  
)6                                        (            ELLLKLALQL nnnnn γβα +++=  

ضريب . وري كل عوامل توليد است مدل فوق، بيانگر بهره)عرض از مبدأ(آنتي لگاريتم جزء ثابت
γ ،β و αار ك با توجه به مدل به.  بيانگر كشش عامل توليد انرژي، نيروي كار و سرمايه است
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، موجودي )Q(ارزش افزوده بخش حمل و نقل زميني: هاي آماري مورد استفاده شامل رفته، داده
 و مصرف )L( ، نيروي كاردر بخش حمل و نقل زميني)K(سرمايه در بخش حمل و نقل زميني 

  .باشد   مي)E()اي و ريلي جاده(انرژي در بخش حمل و نقل زميني 
مجموعه بر حسب ميليارد ريال و براساس قيمتهاي ثابت آمار مربوط به ارزش افزوده در اين 

هاي آماري مربوط به  داده). 1382اداره حسابهاي اقتصادي بانك مركزي ( باشد  مي1376سال 
اميني، عليرضا؛ نهاوندي، ( آورده شده است4موجودي سرمايه و نيروي كار درجدول شماره 
همچنين مصرف انرژي نيز ). 95و94، 32و31. مجيد و صفاري پور، مسعود، برنامه و بودجه، ش

در برگيرنده سوخت مصرفي در حمل و نقل زميني بر حسب ميليون بشكه معادل نفت خام 
معاونت (باشد   مي1350-82در ضمن دامنه مشاهدات براي تمامي بخشها در سالهاي . باشد مي

  ).151 و144، 1382امور انرژي وزارت نيرو،
  

  يروي كار در بخش حمل و نقل زميني موجودي سرمايه و ن-4جدول 
  موجودي سرمايه در بخش حمل و نقل  سال

  1376زميني به قيمت ثابت سال 
 )ميليارد ريال(

  نيروي كار در بخش حمل و نقل
  )نفر( زميني

1350 1/41922 224434  
1351 1/45880 241430  
1352 1/49455 261374  
1353 4/54871 305192  
1354 6/62896 346160  
1355 2/71989 393220  
1356 0/78589 414675  
1357 6/83655 418850  
1358 3/85303 438852  
1359 6/86770 464182  
1360 7/87654 428642  
1361 5/86343 507553  
1362 7/88130 564789  
1363 8/93646 594779  
1364 9/95615 595679  
1365 5/90985 584356  
1366 9/90419 588936  
1367 9/89781 593449  
1368 1/91849 601376  
1369 2/93796 624414  
1370 0/99870 671162  
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  موجودي سرمايه در بخش حمل و نقل  سال
  1376زميني به قيمت ثابت سال 

 )ميليارد ريال(

  نيروي كار در بخش حمل و نقل
  )نفر( زميني

1371 7/105887 731030  
1372 8/109044 771464  
1373 4/111583 809958  
1374 0/112867 810739  
1375 8/116184 890740  
1376 3/121942 932820  
1377 0/129662 994622  
1378 9/138236 1050755  
1379 4/147626 1103213  
1380 7/160805 1170844  
1381 6/179544 1240575  

  7منبع شماره : مأخذ
  
  بودن متغيرهاي الگو  تعيين مرتبه جمعي-4-2

بودن متغيرهاي الگو به منظور بررسي و اطمينان از عـدم             نخستين مرحله، تعيين مرتبه جمعي      
 بودن متغيرها را بررسـي نمـاييم و          درجه جمعي به اين منظور، بايد     . بروز رگرسيون كاذب است   

  ).275، 1377گجراتي،(مشخص كنيم كه آيا رابطه پايايي بين متغيرهاي الگو وجود دارديا نه
 است كه نتـايج     ADF)1 ( فولر تعميم يافته   –ترين آزمونها در اين زمينه، آزمون ديكي          از مرسوم 

  . نشان داده شده است5دول شماره  درجE و Q  ،L  ،Kخروجي آزمون فوق براي متغيرهاي
  

  تعيين مرتبه جمعي متغيرهاي مورد استفاده در الگو-5جدول
 95 در سطح *آماره مك كينون آماره ديكي فولر متغير

 درصد
 بودن مرتبه جمع

Q 08/5- 96/2- I(1)  
K 1/4- 96/2- I(1)  
L 81/3- 96/2- I(1)  
E 25/6- 96/2- I(1)  

Mackinnon Statistic 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Augmented Dickey-Fuller 
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، تمامي متغيرها هم جمع از درجه يك بوده و به كارگيري روش 5اساس نتايج جدولبر
  ).1381،105بيدرام،(شود  تأييد مي1يوهانسن

  
 هاي بهينه تعيين ساختار الگو و تعداد وقفه-4-3

هايي است كه بايـد در الگـو وارد           قدم دوم در برآورد الگوي مورد نظر، مشخص كردن طول وقفه          
طمينان حاصل كرد كه جمالت خطا، خصوصيات كالسـيك را دارا هـستند و بـه    شوند تا بتوان ا 

 بوده و   2σعبارت ديگر همبستگي پياپي نداشته، داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر و واريانس              
 متنـاظر بـا الگـوي       2بدين منظور الگوي خود توضـيح بـرداري       . اند  مستقل از يكديگر توزيع شده    

هـاي    قبل از برآورد الگو، الزم است در مـورد حـداكثر طـول وقفـه              . كنيم  د نظر را برآورد مي    مور
گيريم؛ تـا پـس از بـرآورد الگـوي خـود           در نظر مي   3 وقفه 3تعداد  . موجود در الگو حدسي بزنيم    

برداري   الگوي خود توضيح  . برداري، تعداد وقفه مناسب براساس ضوابط آماري تعيين شود          توضيح
 6نتايج خروجي اين آزمون در جدول شـماره  . است E و Q ،L  ،Kآورد شامل متغيرهاي مورد بر

  .ارائه شده است
  

   نتايج آزمون تعيين تعداد وقفه– 6جدول 
Order  SBC* AIC* LL 

3 92/111 73/134 73/162 
2 05/118 93/139 93/171 
1  51/117 45/128 45/144  
0 86/58- 86/58- 86/58-  

Akaike Information Criterion 
Schwarz Bayesian Criterion 

  
دانـد     دو وقفـه را مناسـب مـي        SBC و همين طور معيـار       AIC ، معيار  6با توجه به نتايج جدول      

)Asterion, 2005, 76(.  
  
  تعيين تعداد بردارهاي هم انباشته و انتخاب الگوي مناسب-4-4

د بردارهاي انباشته الگو چنـد اسـت و دوم          اول اينكه، تعدا  : در اين مرحله، دو سؤال مطرح است      
يوهانسن روشي را پيشنهاد كـرده  . آنكه، آيا عرض از مبدأ و روند را در اين الگو بگنجانيم يا خير           

در واقـع در روش او،      . طور همزمان پاسخ داد     توان به هر دو سؤال ياد شده به         است كه در آن مي    
طـور    انباشـته بـه      رونـد و تعـداد بردارهـاي هـم         در مورد لزوم وارد كردن عرض از مبدأ و متغيـر          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Johansen 
2. Vector Auto - regressive 
3. Order 
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روش او بدين صورت است كه ابتدا، هـر پـنج الگـوي مختلـف از      . شود  گيري مي   همزمان تصميم 
پس از برآورد اين الگوها، ابتدا، فرض وجـود  . كنيم نظر داشتن عرض از مبدأ و روند را برآورد مي    

تـا نامقيـدترين حالـت      ) 1حالت  (دترين حالت   صفر بردار هم انباشته را در آنها به ترتيب از مقي          
 و حـداكثر مقـدار      1هاي آزمـون اثـر      اگر براساس مقادير بحراني آماره    . كنيم  آزمون مي ) 5حالت  (

 اين فرض رد شد، اين بار فرض وجود يك بردار هـم انباشـتگي را بـاز هـم، از مقيـدترين                       2ويژه
دهيم در    هاي باالتر انجام مي     ا براي رتبه  اين آزمون ر  . كنيم  حالت تا نامقيدترين حالت آزمون مي     

 .)Asterion, 2005, 83(شويم كه فرضيه صفر مورد پذيرش قرار گيرد نهايت، وقتي متوقف مي
  

  نتايج تعيين تعداد بردار هم انباشته و تعيين الگوي مطلوب با استفاده از آماره اثر-7جدول
)traceλ (يژه و آماره حداكثر مقدار و)maxλ (  

  0Hفرضيه  1Hفرضيه  IIالگوي  IIIالگوي  IVالگوي 
)( traceλ  

41/79  
)63( 

63/50  
)88/48( 

21/57  
3)48/53( 

r > = 1 r  = 0  

67/46  
)34/42( 

07/18  
)54/31( 

43/24  
)87/34( 

r > = 2 r < = 1 

64/17  
)77/25( 

7/5  
)86/17( 

21/11  
)18/20( 

r > = 3 r < = 2  

)( maxλ  
73/32  

)79/31( 
56/32  

)42/27( 
70/24  

)04/22( 

r  = 1 r  = 0  

04/29  
) 42/25( 

37/12  
)12/21( 

32/19  
)87/15( 

r  = 2 r < = 1 

20/12  
)22/19( 

33/5  
)88/14( 

01/9  
)16/9( 

r  = 3 r < = 2  

  .باشند مي%95 اعداد داخل پرانتز مقادير بحراني آماره هاي آزمون اثر و حداكثر مقدار ويژه در سطح اطمينان -1
  

به اين ترتيب، در تعيين الگوي هم انباشته با استفاده از روش يوهانسن، حالت دوم انتخاب و 
 حاصل شدن يك بردار با. 1آيد دست مي براساس آن يك بردار هم انباشته بين متغيرهاي الگو به

  . حاصل شده است8هم انباشتگي، جدول شماره 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Trace 
2. Maximum Eigen Value 
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   برآورد تابع توليد بخش حمل و نقل زميني-8جدول 
 LQ LK LL LE متغير

  16/1 85/1 164/1 -113/1 ضرايب بردار
  041/1 66/1 045/1 -1 ضرايب بردار نرمال شده

  
شده اند ، تمامي عالئـم متغيرهـا          ضرايب بردار نرمال شده مشخص        8با توجه به جدول شماره      

  .مطابق انتظار است
داگالس، ضرايب نيروي كـار، سـرمايه و انـرژي معـرف             -طور كه قبالً ذكر شد در تابع كاب         همان

اي مثبت اما كوچكتر از يك باشد، اين امر           هرگاه كشش نهاده  . كشش نيروي كار و سرمايه است     
وري متوسط است و لذا با فرض عدم تغيير  ز بهرهوري نهايي آن كوچكتر ا     بيانگرآن است كه بهره   

طـور    در عوامل ديگر،آن نهاده در ناحيه دوم توليد است؛ يعنـي آن صـنعت از نهـاده مـذكور بـه                    
اي بزرگتر از يك و يـا منفـي باشـد، ايـن امـر                 هرگاه كشش نهاده  . اقتصادي استفاده كرده است   

م قرار دارد؛ يعني آن بخش از نهـادة         كند كه آن بخش به ترتيب در ناحية اول و سو            مشخص مي 
  . طور اقتصادي استفاده نكرده است مذكور به

. پـردازيم   حال با اين توصيف به مطالعه كشش نهاده انرژي در بخش حمـل و نقـل زمينـي مـي                   
باشـد و ايـن       شود، كشش نهاده انرژي بزرگتر از يك مي         مالحظه مي ) 7(چنانچه از جدول شماره   
 بخش حمل و نقل زميني در زمينه مصرف سوخت، با فرض عدم تغيير امر به معني آن است كه

طور اقتصادي اسـتفاده      در عوامل ديگر، در ناحيه اول واقع شده و از نهاده انرژي در اين بخش به               
  .شود نمي

وري متوسط سوخت در بخش حمل و نقل زميني، از تقسيم ارزش افزوده بخش  شاخص بهره
 1350-82آيد كه طي سالهاي  دست مي في در اين بخش بهحمل و نقل زميني به سوخت مصر

وري  بنابراين بهره.  ريال به ازاي هر ليتر حاصل شده است9،024وري سوخت  متوسط بهره
 ريال به ازاي هر 9،394) 041/1×9،024 =9،394(نهايي سوخت در بخش حمل و نقل زميني

  .آيد دست مي ليتر به
  
   گذاريهاي سياست گيري و توصيه  نتيجه-5

در اين مقاله وضعيت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل زميني كشور مورد بررسي قرار 
وري سوخت در قالب يك تابع با استفاده از نرم افزار  گرفت و با استفاده از تحليل آماري، بهره

Microfit و  Eviews نتايج ناشي از تخمين كشش نهاده انرژي در ايران حاكي . تخمين زده شد
باشد و اين امر به معناي آن است كه بخش   است كه كشش نهاده انرژي بزرگتراز يك مياز آن

                                                                                                                              
حالت اول، بر عدم وجود عرض از مبدأ و روند در كوتاه مدت و بلندمدت و حالت پنجم، بر روند زماني درجه . 1

اين دو حالت در آمارهاي .دوم و وجود هميشگي يك رشد فزاينده يا كاهنده براي متغير اقتصادي داللت دارد
  .توان اين دو الگو را در نظر نگرفت و سه الگوي ديگر را مورد برآورد قرار داد اند و مي بسيار غير متحملاقتصادي 
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حمل و نقل زميني در زمينه مصرف سوخت، با فرض عدم تغيير در عوامل ديگر، در ناحيه اول 
  .شود طور اقتصادي استفاده نمي واقع شده است و از نهاده انرژي در اين بخش به

وري نهاده انرژي مدنظر بوده است، لذا،  حاسبه و اندازه گيري بهرهاز آنجا كه در اين مقاله م
مطالعه درباره خصوصيات كمي و كيفي اين نهاده و استفاده بهينه از آن در بخشهاي مختلف 

وري انرژي را در بخش حمل  تواند ميزان بهره حمل ونقل زميني بخصوص حمل و نقل ريلي، مي
  .و نقل زميني افزايش دهد

وري متوسط سوخت در بخش حمل و نقل زميني از تقسيم ارزش افزوده بخش  هشاخص بهر
 1350-82آيد كه طي سالهاي  دست مي حمل و نقل زميني به سوخت مصرفي در اين بخش به

وري  بنابراين بهره.  ريال به ازاي هر ليتر حاصل شده است9،024وري سوخت  متوسط بهره
 ريال به ازاي هر 9،394) 041/1×9،024= 9،394(نهايي سوخت در بخش حمل و نقل زميني

  .آيد دست مي ليتر به
اي، حمل و نقل ريلي  با توجه به افزايش روز افزون مصرف سوخت در بخش حمل و نقل جاده

. گردد عنوان يك سيستم مطمئن، اقتصادي و كارآمد در توسعه اقتصادي كشور محسوب مي به
جويي در  زمينه را براي دستيابي به هدف صرفهتواند  همچنين اتخاذ سياستهاي مناسب، مي

اي فراهم سازد تا از مصرف بيهوده و باالي سوخت  مصرف سوخت در بخش حمل و نقل جاده
  .در اين بخش پرهيز گردد

با توجه به اينكه توسعه و گسترش حمل و نقل ريلي، يكـي از اهـداف مهـم در راسـتاي تحقـق                   
باشد، ضـروري اسـت تـا بـا           نه سازي مصرف سوخت مي    سياست و تدابير وزارت نفت در امر بهي       

 اي، ايجاد تسهيالت مناسب، عالوه بر تأمين منابع مـالي الزم جهـت اجـراي طرحهـاي سـرمايه                 
 گذاري بيشتر بخش خصوصي در بخش حمل و نقل ريلـي كـه تـاكنون بـه دليـل                امكان سرمايه 

حدوديت سودآوري، تمايلي   حجم باالي سرمايه گذاري، طوالني بودن زمان بازگشت سرمايه و م          
  . به انجام آن نداشته است، فراهم گردد

بايد به آن اشاره نمود، اين است كه منابع نفتي كشور در حال اتمام                آنچه در پايان اين مقاله مي     
باشد و اگر امروز به فكر استفاده صحيح از آن، نباشيم، فردا مجبور خواهيم بود بـا پرداخـت                     مي

  . جهت استفاده منطقي از آن گام برداريمهزينه هاي بيشتري در
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