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 چکیده

 40داده ههای ورودی در بهازه ی بهه ننهوان  مستقل شاخص 21با استفاده از تعریف  داده شده است و در ادامه  جستیک شرحمفهوم رگسیون لدر این مقاله ابتدا 
ثیر محرک های مستقل به تهابع مدل سازی شده است و تا Eviewsو  spssهای با استفاده از نرم افزار ،تابع تقاضای انرژی جهان در بخش حمل و نقل ساله،

مصهر  شهاخص ههای  ،شاخص انتخاب شده تنها ده شاخص دارای تاثیر مستقیم می باشند که از بین آن ها 21از بین  تقاضای حمل نقل بررسی گردیده است،
دارای بیشهترین ، و تاثیر آلودگی ناشی از حمل  و نقل بر آن سالمت ،خام ،میزان تولید نفت جمعیت ،سیاست های داخلی کارتل های نفتی ،شاخص  انرژی جهان

همچنین، کشش قیمتی نفهت گهاز اثهر معنهاداری روی .های انرژی بنزین و گاز طبیعی منفی و معنادار استکشش قیمتی حامل ، از طرفی ندتاثیر گذاری می باش
  تقاضای انرژی این بخش در طی دوره مورد مطالعه نداشته است

 واژه های کلیدی
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Abstract 

 

In this paper, the concept of logistic regression is first described and then using the definition of 21 

independent indicators as input data over a period of 40 years, the global energy demand function in the 

transportation sector is modeled and the effect of stimuli Independently, the transportation demand function 

has been studied.By using Econometric analyses and spss software ,first we find 21 indicators that can effect 

on energy demand , Out of 21 selected indicators, only ten have a direct impact. among which health 

indicators, domestic policies of oil cartels, water stress index, oil production, have They are the most 

effective, on the other hand, the price elasticity of gasoline and natural gas carriers is negative and 

significant. Also, the price elasticity of gas oil did not have a significant effect on the energy demand of this 

sector during the study period. However, the income elasticity of energy demand has been positive and 

significant. Finally, it enters the analysis of energy demand in Iran, and based on statistics and charts, 

analyzes have been done. 

 

Key words: 

 

Energy Demand Function, Transportation, Logistic Regression, Iran 

 

 
 

 

 

 
 



  227-222 ، صفحه1399علم و صنعت روز، دوره دوم ، شماره دوم ، فصل تابستان سال 

 

223 

 

 مقدمه
اقتصهاد ههر  ییربنایدر جهان امروز، بخش حمل ونقل از جمله بخش های ز

توسعه اقتصادی، خهود  ندیقرار دادن فرآ ریجامعه است که نالوه بر تحت تأث
شود و توسعه آن منجر به رشد  یو تحول م رییچار تغتوسعه، د انیدر جر زین

است که به  ییها تیفعال رندهیحمل و نقل دربرگ بخش گردد. یاقتصادی م
و مصر  کها  و خهدما   عیتوز د،یهای تول نهیزم یگسترده در تمام یشکل
بهر  یانکار رقابلیهای اقتصادی نقش غ تیداشته و در مجمونه فعال انیجر

 کیه دیهدرصد تول 10حداقل حدود  نیانگیو نقل به طور م حملنهده دارد.
کها  نقهش  ییجابجها نکههیاقتصاد را به خود اختصاص داده و با توجه بهه ا

 هیسهرما نهرویاز ا د،یهنما یمه فایدر توسعه و رشد بخشهای مختلف ا یمهم
بخشههای  ریتقاضای آن موجب توسعه سا شیگذاری در حمل و نقل با افزا

های حمل و نقل، مصهر   وهیهای بارز همه ش مشخصه. اقتصاد خواهد شد
 دییهتول نهدیکا ههای واسهطه در فرآ نیتر یاز اصل یکیسوخت به ننوان 

تقاضها کننهدگان  نیاز نمده تر یکیبخش حمل و نقل  ب،یترت نیاست. بد
پارامترهای  یلحاظ، بررس نیبدرود. یبه شمار م رانیسوخت در جهان و در ا

 قیهخدما  حمهل و نقهل از طر دیتول ندیبر مصر  سوخت در فرآ رگذاریتأث
 وهیشه نیکشش تقاضای سوخت در ا یبررس نیهای مختلف و همچن وهیش

و  حملدر مطالعا  اقتصادی حمل و نقل برخوردار است. یمهم گاهیها از جا
مصر  انرژی را نهه تنهها در  زانیاست که بخش نمده ای از م ینقل صنعت
پنجم کل  کیه در جهان به خود اختصاص داده است. حدود بلک رانیکشور ا

هرگونه صهرفه  نیشود، بنابرا یانرژی کشور در بخش حمل و نقل مصر  م
در مصر  کل انرژی کشور خواهد داشت.  ییبسزا ریبخش تاث نیدر ا ییجو

نوامل به حرکت درآوردن اقتصاد اسهت و  نیاز نمده تر یکیچرا که انرژی 
و توسهعه  شهرفتیو مصر  انرژی نقهش نمهده ای در پ دیتول زییبرنامه ر

 ،یدر تمهام نرصهه ههای اجتمهان یبطورکلاقتصادی کشور خواههد داشهت.
 گاهینمودی از حضور بخش حمل ونقل وجا توانیکشور م دییاقتصادی و تول

ناخهالص  دیدرصد از تول 1بخش در حدود  نیا کهیآن را مالحظه کرد. بطور
اص داده است  که سهم نمده آن مختص جهاده کشور را به خود اختص یمل
از  یکهیحمل و نقل با توجهه بهه آمهار و اطالنها  موجهود  بخشباشد. یم

مصهر   نینمهده تهر زیبخش های مصر  کننده انرژی بوده و ن نیبزرگتر
ای  ندهیرود که دارای رشد مصر  فزا یبه شمار م یکننده فرآورده های نفت

از کهل  یمهیدر حهدود ن نکههیتوجه بهه ا اببه سال های قبل است. زنسبتین
و با توجهه   ابدی یکشور به بخش حل و نقل اختصاص م ینفت یفرآورده ها
بخهش  یتقاضها قیهدق یبخش حمل و نقل کشور؛  بررس نییپا یبه بازده

 داریو توسعه پا یبه رشد اقتصاد دنیرس یبرا یحمل و نقل نقش قابل توجه
  خواهد کرد. فایا

 موضوع مروری بر ادبیات
در  یانرژ یبرآورد تابع تقاضادر مقاله  اش با ننوان  "محمد حسن فطرس"

متغیر به این نتیجه دست یافت که  1393، رانیا یبخش حمل و نقل جاده ا
 .موجودی وسایل نقلیه، تأثیر مثبت و معناداری بر تقاضای انرژی دارد

سوخت در بخهش حمهل و  یبرآورد تقاضا"در مقاله اش با ننوان  "یآخان"
 مهتیق یرههایشهش مدل،کهه متغ نیبنهز یتهابع تقاضها یبهرا رانینقل ا

 نیگهردد،تخمیرا شهامل م ییو کارا موجود هینقل لیوسا یسوخت،درآمد واقع
در کشور،  نیبنز نیگزیجا ینلت نبود کا  ن،بهیبنز یبرا نطوریزده است.هم

 6/0تا  36/0از  زین یو کشش درآمد -2/0تا  -1/0تقاضا از   یمتیکشش ق
 یرهههایهههم بهها در نظههر گههرفتن متغ لییههمههورد گازو دراسههت. ریههمتغ
آن در نظر گرفتهه  یمدل برا 4و درآمد  هینقل لیوسا یت،موجودیمت،جمعیق

آن  یو کشش درآمد -1/0تا  -9/1هم از  لییگازو یمتیشده است.کشش ق

سهوخت  یتقاضها زین ییبخش راه آهن و هوا در است. ریمتغ 3تا  -3از  زین
 لهومتریبخهش راه آههن و مسهافر ک یبرا لومتریو مسافر ک لومتریتابع  تن ک

 طیبله مهتی)ق نیگزیجها یکا هها متیو ق یحمل شده،درآمد ناخالص واقع
در  "یبههادر"و  "تجهار"و حمل و نقهل  اسهت.  یمسافر در بخش جاده ا

 یقل جهاده ابخش حمل و ن یانرژ یبرآورد تابع تقاضا"با ننوان  یمقاله ا
بهر  مهروری بها"1392 – 1375حمل و نقهل بهار و مسهافر کیبه تفک رانیا

حمل  کیبه تفک ،یانرژی بخش حمل و نقل جاده ا ینوامل موثر بر تقاضا
بها  رانیبخش در ا نیا یژبه برآورد تابع تقاضای انر ،یو مسافر یو نقل بار

 OLS 1مقاله از مهدل نیپرداخته اند. در ا یزمان یسر یاستفاده از داده ها
 یموجهود ریهآن است کهه متغ دیآن ها مو قیتحق جینتااستفاده شده است. 

 یمتهیدارد. کشهش ق یانهرژ یبر تقاضا یو معنادار رمثبتیتأث ه،ینقل لیوسا
نفهت و گهاز اثهر  یمتهیو معنادار اسهت. کشهش ق یمنف نیحامل انرژی بنز

دوره مورد مطالعهه نداشهته  یبخش در ط نیا یانرژ یتقاضا یرو یمعنادار
 مثبت و معنادار بوده است. یانرژ یتقاضا یاست. اما، کشش درآمد

 روش شناسی

 مفهوم رگرسیون
در امار،رگرسیون خطی یک رویکرد مدل خطی بین متغیر پاسخ بها یهک یها 

 رههایمتغ نیب یخط یکشف مدل رابطه یاغلب براچند متغیر توصیفی است.
چند  ای کیاست که  نیحالت فرض بر ا نی. در اشودیاستفاده م ونیاز رگرس

تحت کنترل محقق  ای رهایمتغ هیها مستقل از بقکه مقدار آن یفیتوص ریمتغ
 یرههایپاسخ که مقدارش وابسهته بهه متغ ریمتغ ینیبشیدر پ تواندیاست، م
 لیهموثر باشهد. ههد  از انجهام تحل ست،یو تحت کنترل محقق ن یفیتوص
. حال رگرسیون لجستیک می است رابطه نیا یدل خطم ییشناسا ونیرگرس

 تواند یک مورد خاص از مول خطی نمومی ورگرسیون خطی دیده شود.

 رگرسیون لجستیک
رگرسیون لجستیک و تحلیل تشخیصی روند هایی هستند که برای پیشبینی 

، هر دو روند بهه مها نضویت گروهی به کار می روند نه پیشبینی خود هد 
ای براساس تعدادی متغیر مستقل تعریف  متغیر های وابسته امکان می دهد

رگرسیون لجستیک بهرای تحلیهل رابطهه بهین متغیرهها  از رگرسیونکنیم. 
و نلوم اجتمانی بسیار کمهک  شکی، روانشناسیدر زمینه های پز بخصوص
شود. برای مثال بررسی و ایجاد مدل رابطهه بهین میهزان فعالیهت گرفته می

ههایی اسهت کهه در آن از ه بیماری قند یک نمونهه از تحلیلروزانه و ابتال ب
گیرنهد. در ایهن حالهت متغیهر مسهتقل، مدل رگرسیون لجستیک کمهک می

فعالیت روزانه با مقدارهای کمی است و متغیر وابسته کیفی نیز ابتال یا نهدم 
خواهد بهود. همچنهین  1و یا  0ابتال به بیماری قند است که دارای دو مقدار 

یل حافظه انسان و رابطه آن با میزان خواب، روانشناسان آزمایشهی را در تحل
دهند که براساس مقدار سانا  متفاو  خواب افهراد، یهادآوری یها انجام می

سنجند. در این حالت میزان خواب متغیر مسهتقل بها ای را میفراموشی کلمه
ی بهه معنه 0مقدارهای کمی پیوسهته و متغیهر وابسهته کیفهی بها دو مقهدار 

در مجموع زمانی از رگرسهیون  .به معنی یادآوری صحیح است 1فراموشی و 
 لجستیک استفاده می کنیم که شرایط زیر برقرار باشد:

   متغیر وابسته ی اسمی)دو یا چند وجهی 1
   متغیر های مستقل هم ترتیبی و هم فاصله ای2
   نرمال نبودن توزیع متغیر های پیش بینی3

 

 

                                                 
1. Ordinary Least Squares 
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 رگرسیون لجستیکمتغیرهای تحلیل 

در تحلیل رگرسیون لجستیک، همیشه یک متغیر وابسته و معمو  مجمونه  
ای از متغیرهای مستقل وجود دارند که ممکن است دو مقوله ای، کمهی یها 
ترکیبی از آن ها باشند. به نالوه  زم نیست متغیرهای دو مقوله ای به طور 

است پژوهشگران متغیهر وابسهته  واقعی دوتایی باشند. به ننوان مثال ممکن
کمی دارای کجی شدید را به یک متغیر دومقولهه ای کهه در ههر طبقهه آن 
تعداد موردها تقریباً مساوی است تبدیل کننهد. ماننهد آن چهه کهه در مهورد 
رگرسیون چندگانه دیدیم، برخی از متغیرهای مستقل در رگرسیون لجستیک 

مهورد اسهتفاده ن متغیر های همپراش به ننواتوانند به ننوان متغیرهای  می
قرار گیرند تا پژوهشگران بتوانند با ثابت نگه داشتن یها کنتهرل آمهاری ایهن 

 د.متغیرها اثرا  دیگر متغیرهای مستقل را بهتر ارزیابی کنن

 رگرسیون لجستیک پیش فرض های

 فهرض شیپه یخطه ونیبا رگرس سهیدر مقا کیلجست ونیکه رگرس نیبا ا
و  انسیهوار یهمگنه ههای فهرض شید )به ننوان مثال پدار یکمتر های

 ست:ا ریموارد ز ازمندین کیلجست ونینرمال بودن خطاها وجود ندارد ، رگرس

وجود داشته  دیخاص نبا یخطاها.چندگانه کامل وجود نداشته باشد یخط هم

 یها نیب شیمرتبط وارد شوند و پ نیب شیپ یرهایهمه متغ ،یعنیباشد )
 یپاسخ تراکمه اسیدر مق دیمستقل با یرهایمتغ.نامربوط کنار گذاشته شوند 

شده باشند )هر چند کهه  یرگی اندازه یسطح نسب ای یفاصله ا ریجمع پذ ای
 ریتفس یبرا . رندیتوانند مورد استفاده قرار گ یم زین یدو مقوله ا یرهایمتغ

نمونه  ازمندین یخط ونیبا رگرس سهیدر مقا کیلجست ونیرگرس ج،یدرست نتا
 قیهدق طشهرای خصهوص در کارشناسان امار که نیاست. با ا یبزرگتر یها

 دیهکنند تعداد افراد نمونه حهداقل با یم شنهادیپ یارینمونه توافق ندارند. بس
 د.ونش یباشند که برآورد م ییبرابر تعداد پارامترها 30

 مواد و روش ها
پژوههی بها اسهتفاده از متهد ههای اقتصهاد نکته ی مهم دیگر درباره اینهده 

سنجی،که تحلیل رگرسیون لوجستیک نیز از ان مستثنی نیست، انتخاب داده 
های مستقل می باشد این مهم از ان جهت مهم می باشد که باید تها جهای 
ممکن پارامتر های مستقلی که میزان متغییر وابسته را تعیهین مهی کننهد را 

از پارامتر های بی ربط نیز جلو گیری نمهود. در  جمع اوری نمود و از استفاده
واقههع اهمیههت ایههن موضههوع بقههدری مهههم اسههت کههه انتخههاب یههک روش 
سیستماتیک برای شناسایی متغییر های مسهتقل بهه ننهوان گهام اصهلی در 

به طهور خالصهه روش ههای .  روش های اقتصاد سنجی نام برده می شود
 تقسیم می گرددشناسایی متغییر های مستقل به گروه های زیر 

  با استفاده از مرور ادبیا  و بررسی های متخصصین امر1
  استفاده از شاخص های ساده )مثل نرخ رشد 2
  استفاده از تحلیل روند)مُد 3
  استفاده ترکیبی از روش ها ی با  یا هر روش دیگر4

 21در این مقاله با استفاده از روش ترکیبی در شناسایی متغیر های مستقل، 
تولید نفت درتولیهد ناخهالص خص مستقل یافته شده است از جمله: سهم شا

کههل مصههر  انههرژی دنیا،شههاخص میههزان تحصیال ،شههاخص جهههان ،
سالمت،دسته بندی اجتمانی،ارتباطا  جهانی ،سیاست های داخلهی کارتهل 

گسترده،تولید ناخالص داخلی،گهاز طبیعی،سههم  نفتی،تاثیر قدر  های های
لی،شهد  انرژی،بهازده انرژی،جمعیهت اخهالص داخبخش خدما  در تولید ن

 [2]....انتخاب شده اندو بااستفاده از داده ههای بانهک جههانیقیمت سوخت، 
تها  1977سهاله از سهال  40برای شاخص های مذکور برای دوره ی زمانی 

میالدی  جدول داده ها تشکیل شده است  و بها اسهتفاده  ایهن  2016سال 
ع تقاضای حمل و نقل در ادامه مدل سهازی شهده داده ها و تحلیل ان ها تاب

بهره  (OLS) برای برآورد ضرایب تابع تقاضا از روش حداقل مربعا است. 
و  Excel  و Eviews گرفتهه شههده و در ایهن راسهتا از نهرم افزارههای

SPSS ،گفتهه   ررسی شاخص هایحال در ادامه به ب.استفاده گردیده است
 پرداخته می شود.هستند  ترحمل و نقل موثرکه بر تقاضای انرژی در  شده،

 سهم تولید نفت درتولید ناخالص جهان
ریزی انرژی در تالش برای پاسخ صحیح به این مسأله است  ساساً برنامها

چه مقدار و از چه نوع انرژی تولید شور تا نیاز  که چگونه، چه موقهع، بهه
زاده،  باشد )تقی کننده برآورده شود و کمترین هزینهه را داشهته مصر 
کننده به  پس ارائه برآوردی صحیح از مقدار نیاز مصر    30:ص1375

 ریزی است که این وظیفه را مدل از دو ننصر اصلی برنامه انرژی، یکهی
کمک آنها نیاز به انرژی  باشند تها بها دار می های تقاضای انرژی نهده

-مختلفی قابل طبقههای  پیشبینی گردد. الگوهای تقاضای انرژی از دیدگاه
بندی هستند. در این بخش سیر تحول تاریخی توسعه الگوهای تقاضای 

بیشترین حجم صادرا  نفت خام ایران نمدتاً به آسیا  .انرژی تشریح میگردد
و ...  1385و  1384، 1383 های و خاور دور بوده، به نحوی که در سال

راههی ایهن منهاطق خام کشهور  درصد از صادرا  نفت 55قریباً بیش از ت
نوامل متعددی   .1385ریزی تلفیقی شرکت نفت،  است )برنامه شهده

های اقتصادسهنجی،  های حاصل از کاربرد مدل بینی موجب گردید تا پیش
بهه نحهو بارزی با ندم تطبیق با واقعیا  مواجهه شهوند. طهی دو دههه 

انرژی  ترین گیر مهم مهیالدی سهه شهوک مههم دامن 1980و  1970
دنیای صنعتی را  1973مصرفی یعنی نفت گردید. اولین شوک نفتی در سال 

خام مواجه ساخت. ایهن امهر موجهب  های نفت با افزایش ناگهانی قیمت
 کننده انرژی، دو سیاست نمده صرفه گردیهد تها کشهورهای نمهده مصر 

ا مد نظر جویی در مصهر  انهرژی و تنهوع در انهرژی ههای مهورد استفاده ر
های اساسی تکنولوژیک گردیهد  قرار دهند. سیاست اول موجب دگرگونی

کهه اثهر آن کاهش قابل توجه شد  انرژی مورد استفاده در واحد تولید کا  
و خهدما  بهود و سیاسهت دوم، که استفاده از منابع انرژی دیگر و گسهترش 

 ود و بها افزایش قیمتتحقیهق و توسهعه در ایجهاد منهابع متنهوع انهرژی به
خام نیز هماهنگی داشت. چهرا کهه پهیش از آن اسهتفاده از  های نفت

انهرژی ههای دیگهر مقرون به صرفه نبود و حتی با وجود قیمتهای پائین 
ههای نفتی در برخی از  بهرداری از حهوزه خام خاورمیانه، بههره نفت

ال تحهو   سهاختاری کشورهای صنعتی نیز مقرون به صرفه نبود. به هرحه
های انرژی که هماهنگ با نیازهای کشورهای پیشرفته در  ناشهی از بحران

های بهه  ایهن مرحلهه از توسهعه نبهود، موجهب گردید تا غالب پیشبینی
 نمهل آمهده توسهط روش ههای اقتصادسهنجی بهرای مصهر  انهرژی دهه

  2005ار جواهری، بختی .)میالدی مقرون صحت نباشد 1980و  1970های 
جههت نشهان دادن تولیهد بنابر داده های مورد استفاده در مقاله، نمودار زیهر 

 در سال های مختلف بدست آمده است. نفت 

 
 سال مورد مطالعه 40: شاخص هزینه ی تولید نفت در طول 1شکل
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 مصرف انرژی جهان
کردنهد وضعیت کم سابقهای را تجربه  2018بازارهای انرژی جهان در سال 

نقش مهمی در تغییر سناریوهای جهانی انهرژی در  که به انتقاد صاحبنظران
 بلندمههههد  ایفهههها خواهههههد کههههرد. در ایههههن مقطههههع، بهههها وجههههود

انرژی به  های  کاهش رشد تولید ناخالص داخلی جهان و رشد قیمت حامل
سابقه تقاضای انرژی و انتشار کربن مشاهده  بی ویژه نفت خام، رشد سریع و

  .دارد یشهههه در پدیهههده تغییهههرا  آب و ههههوای جههههانشهههد کهههه ر

درواقع تأثیر تغییرا  آب و هوایی به صور  افزایش تعهداد روزههای بسهیار 
مختلف جهان، رشد غیرمعمول تقاضای انهرژی  گرم و بسیار سرد در مناطق

افهزایش قابهل  موجب دنبال داشته است که برای گرمایش و سرمایش را به
نلیرغم رشد  .فت خام، گاز طبیعی و زغالسنگ شدتوجه و همزمان مصر  ن

کم درآمد سرانه جهان و افزایش قیمت انرژی، با ترین رشد تقاضای انرژی 
 .بهه ثبهت رسهیده اسهت 2018، در سهال 2018تا  2010در جهان از سال 

کارشناسان تجزیه و تحلیلِ تولید و مصر  انهرژی، مههم تهرین دلیهل ایهن 
آب و هوایی )افزایش و کاهش غیهر نهادی درجهه افزایش تقاضا را تغییرا  

بیان کرده اند. از آنجا که تعداد روزهای گرم و سرد در سهال   حرار  محیط
افزایش یافته است، مصر  انهرژی بهرای سهرمایش و گرمهایش بهه  2018

خصوص در کشورهای چین، آمریکا و روسیه افزایش یافتهه اسهت. مصهر  
 2.9بها   2017ادل نفت خام در سهال میلیون تن مع13474انرژی جهان از 

رسیده است )واحد  2018میلیون تن معادل نفت خام در سال 13864رشد به 
سازی واحد انرژی ههای مختلهف تن معادل نفت خام، در واقع برای یکسان 
، هر تن معادل 33برابر  API  استفاده شده است و برای نفت خام با درجه

خام است . در این سال، کشورهای چهین،  بشکه نفت 7.31نفت خام برابر با 
)مجمونها بهیش از دو سهوم   15و  20،  34آمریکا و هند به ترتیهب بها  

با ترین سهم در رشد مصر  انرژی را داشته اند. سوخت های فسیلی شامل 
گاز طبیعی )که بیشترین رشد خود را در سی سال گذشته داشته است ، زغال 

بیش از دو سوم ایهن  14و  14و  42هم  سنگ و نفت خام به ترتیب با س
افزایش را تامین کرده اند. انرژی های تجدید پذیر خصوصها بهاد و خورشهید 

از افزایش تولید انرژی جهان راداشته اند که کمتهر از  14.5سهمی بیش از  
 2040مقدار رشد پیش بینی شده آن است. اما پیش بینی می شود در سهال 

از رشهد تولیهد بهره جههان را   50بهیش از  انرژی های تجدیدپذیر سهمی
از رشهد انهرژی  45  تامینخواهند داشت. در بین کشورهای جهان چین با 

تجدید پذیر جهان )که تقریبا برابر افزایش تولید کشهورهای نضهو سهازمان 
همچنهین، بها افهزایش  .همکاری و توسعه اقتصادی است  مقام اول را دارد

گیگا تن کهربن   0.6)  2نتشار کربن بیش از تقاضای جهانی انرژی، مقدار ا
افزایش یافته است که معادل مقدار کربن انتشار یافته از یک سهوم اتومبیهل 

  1399،مهندس حسین کریمی آشتیهانی) .های موجود در جهان است
 

 
براساس داده های  سال مورد مطالعه 40: انرژی مصرفی کل در طول 2شکل

 مورد استفاده در مقاله 

 جمعیت
های اقتصهادی کشهور و ونقل تابع رشد فعالیتمصر  انرژی در بخش حمل

طور مسههتقیم و همچنههین جمعیههت آن اسههت. رشههد اقتصههادی کشههور بههه
ونقهل ونقل مواد اولیه به کارخانجها ، حمهلغیرمستقیم سبب افزایش حمل

شهود، ونقل جمعیهت فعهال کشهور مهیمحصو   و همچنین افزایش حمل
ونقل به تبهع رفهاه اجتمهانی و وان گفت افزایش تقاضای حملتبنابراین می

دههد های انجام شده نشهان مهیبررسی. ناپذیر استتوسعه اقتصادی اجتناب
ای از انرژی مصرفی جهان ونقل، بخش نمدهانرژی مصرفی در بخش حمل

دهد، این درحالی است که کاهش منابع انرژی فسیلی، افزایش را تشکیل می
ههای حاصهل از ونقلی، افزایش آ ینهدگیدر صنایع غیر حملمصر  انرژی 

های روزافزونی در بحث انرژی در کشورهای های فسیلی و ... دغدغهسوخت
مختلف ایجاد کرده که توجه جدی متولیان امهر را بهه خهود معطهو  کهرده 

 .است
 

 
 : شاخص جمعیت3شکل

 
 ) اوپک(سیاست های کارتل های نفتی

نوامل مختلفی قرار دارد. رفتار و نملکهرد اوپهک بهه  قیمت نفت تحت تاثیر
ننوان بزرگ ترین و مهم ترین سهازمان فعهال در بهازار نفهت یکهی از ایهن 

اوپک در بسیاری از مواقعی که بازار به طور ناگهانی و  .نوامل موثر می باشد
به د یل گوناگون از تعادل خارج می شود، قادر است با تعیین سهمیه تولیهد 

از انضا، بازار را به تعادل بازگرداند. در مواقع کمبود نرضه یها رشهد  هر یک
ناگهانی تقاضا، اوپک به دلیل برخورداری از ظرفیت مازاد می تواند با افزایش 
تولید، کمبود را جبران کند، اما در صورتی که از ظرفیهت مهازاد  زم جههت 

رضه فوری به بازار تقابل با کاهش نرضه برخوردار نباشد، قادر به افزایش ن
نخواهد بود و لذا قیمت ها با شوک و نوسان شدید مواجه خواهند شد. بهرای 

که بازار نفت با کاهش شدید ظرفیت مازاد  2002مثال در سال های پس از 
امیرمعینهی . )دگرفتناوپک مواجه شد، قیمت ها نیز به شد  تحت تاثیر قرار 

  1390و همکارانش،  مهران

 از حمل و نقل و سالمت انسانآلودگی ناشی 
سیستم های حمل و نقلی مختلف جهت ارائه خدماتی نظیر دسترسی به کار، 
آموزش، بازار و سایر خدما  به وجود آمده و نقش اساسی در اقتصاد کشورها 
به نهده دارد. از سوی دیگر نگرانی از اثرا  زیان آور حمل و نقهل بهر روی 

ا   بسیاری پیرامون میزان و نحوه تاثیر محیط زیست نیز وجود داشته و سو
آن بر محیط زیست مطرح شده است. همچنین آثار مخرب حمهل و نقهل و 
استراتژی های کاربری زمین بر روی سالمتی افهراد نیهز بهه طهور گسهترده 

 Europe’s environment: the second. )مشهاهده شهده اسهت

assessment. Luxembourg, Office for Official 
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Publications of the European Communities1998   در
حالی که صدما  و آسیب های آلودگی های صوتی ترافیکی، از گذشهته بهه 

آسیب های مهم فعالیت های حمل و نقل شناخته مهی شهود،  ننوان یکی از
یافته های جدید تاثیر مستقیم آ ینده های هوایی بر سالمت افراد جامعهه و 

ی تنفسی و قلبی نروقی را نشان می دههد . در ایهن میهان ایجاد بیماری ها
سیاست گذاری های صحیح و مناسب حمل و نقلی می تواند میزان صدما  
و آسیب ها را به حداقل برساند. میزان اثربخشی ایهن سیاسهت هها اغلهب از 

) فهالح زاده، . روی نتایج سالمت تک تک افراد جامعه ارزیهابی مهی شهوند
1390  

 دگی صوتیالف( آلو
حمل و نقل یکی از اصلی ترین منابع ایجاد آلهودگی صهوتی در کشهورهای 
مختلف به شمار می رود و حمل و نقل جاده ای از مهم تهرین منهابع ایجهاد 
این نوع آلودگی ها می باشد. در نتیجه افزایش تعهداد سهفرهای جهاده ای و 

محیط همچنین افزایش سرنت وسایل نقلیه موتوری، شد  و سطح صدای 
آلهودگی ههای صهوتی در بیشهتر  . نیز به طهور پیوسهته افهزایش مهی یابهد

کشورهای اروپایی به ننوان یک مشکل اساسی وجهود دارد و همچنهین بهه 
ننوان تنها نامل زیست محیطی می باشد که مشکال  و مسائل مربوط بهه 

 .. )بهه بعهد پیوسهته در حهال افهزایش اسهت 1992آن از حدود سال های 

European report, 2173, 9 November  1996  مشهکال  
حاصل از آن سبب بی خوابی، مشکال  شهنوایی، افهزایش پرخاشهگری و...  

 می شود.

 ب( آلودگی هوا
اثرا  نا مطلوب آ ینده های هوا بر روی افراد در معهرض ههوای آلهوده در 
ی بسیاری از کشورهای دنیا مشاهده شده است. اما میزان تاثیر آ ینهده ههای

نظیر سولفور، دی اکسید نیتروژن و دیگر آ ینده ها که مستقیما از سهوختن 
سوخت های فسیلی حاصل می شوند بر روی سالمتی افراد بهه طهور دقیهق 
مشخص نشده است . این اثرا  بیشتر از ذرا  ریز معلقی که به طور معمول 

هها بهر روی قابل مشاهده نیستند، به وجود می آیند. تاثیر هر یک از آ ینده 
سالمتی افراد نلی رغم شرایط پیچیده به وجود آمده قابهل محاسهبه اسهت. 
مطالعا  جدید تاثیر مخهرب مونوکسهید کهربن بهر روی سهالمتی افهراد در 
معرض هوای آلوده و حتی در برخی موارد مرگ و میر ناشی از بیماری های 

ا  منفهی قلبی نروقی حاصل از وجود این آ ینده را نشان مهی دهنهد. اثهر
سرب موجود در هوای آلوده بر روی نحوه نملکرد کودکان به خهوبی نشهان 
داده شده است و کشورهایی که هنوز از بنزین سرب دار استفاده می کنند به 

 Morris, R.D. etند.) ننوان منبع مهمی از این آ ینده به حساب می آی

al. ،1995  

 الگوی تحلیلی
، و استفاده از Eviewsو   spssحال در ادامه با استفاده از نرم افزار آماری 

متغیر شناسایی شده، متغیر های مستقل  21روش های اقتصادسنجی، از بین 
 تاثیرگذارتر بر تقاضای انرژی حمل و نقل جهان بدست آمده است. 

بدسهت ستفاده از تابع بصور  لگاریتمی دارای این ویژگی است که ضرایب ا
آمده نشان دهنده کشش هستند و از این نظر بسیار مفیهد خواههد بههود و از 

، ایهم سهوی دیگهر مها بها ایهن کهار تغییرا  متغیرها را در تابع لحاظ نموده
 پس تابع تقاضای لگاریتمی به ترتیب زیر است.

 

Ln(demand)=C1+C2Ln(pol)+C3Ln 
(fu)+C4Ln(com)+C5Ln(pop) +C6Ln(health)+… 
 

(2) 
 

Polسیاست های کارتل های نفتی : 
Fuتولید نفت خام : 

Com میزان مصر  انرژی جهان : 
Popجمعیت : 

Health سالمت : 

 
 : ضرایب متغیر های مستقل در رگرسیون تابع تقاضا4شکل 

 
 

 
 سال 40در طول  : انرژی مصرفی کل در حمل ونقل5شکل

 

 مقایسه ی نتایج با مدل های لجستیک و عصبی

: میزان تاثیرگذاری هر یک از متغیر های مستقل ذکرشده در 6شکل
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 : مدل عصبی شاخص های منتخب 7شکل

 
با توجه به نتایج  فوه و مقایسه ی  محاسبا  و نتایج نرم افزار مشاهده می 
گردد که استفاده از روش رگرسیون لجستیک به ویژه در مسائل با تعداد داده 

مشکل بودن تجزیه و تحلیل ،دارای خطاهای بسیاری  های بیشتر نالوه بر
نیز می باشد به همین دلیل امروزه با  توسعه روش های کامپیوتر نرم افزار 

اند.در این مقاله  های قدر  مندی برای تحلیل انواع رگرسیون به وجود امده
 برای تحلیل رگرسیون خطی استفاده شده است. spssاز نرم افزار 

 

 ی گیرنتیجه
مشهاهده ،  هااز نرم افزار با استفاده از نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل خروجی

شاخص انتخاب شهده تنهها ده شهاخص دارای تهاثیر  21می شود که ازبین 
و تهاثیر آلهودگی  که از بین آن ها شاخص های سالمتی  مستقیم می باشند
،سیاست های داخلی کارتل های نفتی ،شاخص تنش های حمل ونقل بر آن 

ابی،میزان تولید نفت ،دارای بیشترین تاثیر گذاری می باشند .که می توان با 
ان ها مدلی دقیق تر و ساده تر را برای تابع تقاضای انرژی در حمل و نقهل 

که استفاده از روش رگرسیون لجستیک به ویژه در مسائل با تعداد مدل کرد. 
ه های بیشتر نالوه بر مشکل بهودن تجزیهه و تحلیهل ،دارای خطاههای داد

بسیاری نیز می باشد به همین دلیل امروزه با  توسعه روش ههای کهامپیوتر 
 اند. رگرسیون به وجود امده نرم افزار های قدر  مندی برای تحلیل انواع
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