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 بررسی علیت متقابل بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي در بخش حمل و نقل
  ایران

  
 1استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریزمحمدعلی متفکرآزاد، 

 2ریزي، کارشناس ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامهلیال غالمی حیدریانی

09143134341،  motafakker@tabrizu.ac.ir١  

09148036207، gholami6565@gmail.com ٢  

  
  چکیده

افزون جوامع به انرژي به دلیل جایگزینی نیروي ماشین به جاي نیروي انسانی، باعث شده است وابستگی روز
هاي مختلف تصادي تلقی گردیده و در کارکرد بخشکه انرژي به عنوان یک عامل موثر در رشد و توسعه اق

ی بین مصرف انرژي و رشد علّدر این مقاله تالش شده است تا رابطه . اقتصادي نقش چشمگیري ایفا کند
براي بررسی رابطه . مورد بررسی قرار گیرد 1386-1346اقتصادي در بخش حمل و نقل  ایران  طی سال هاي 

تصادي در بخش حمل و نقل از آزمون علیت گرانجر و براي بررسی پایایی ی بین مصرف انرژي و رشد اقعلّ
دهد که یک علیت از رشد اقتصادي هاي تحقیق نشان مییافته. متغیرها از روش ریشه واحد استفاده شده است

به مصرف انرژي در بخش حمل و نقل وجود دارد در حالی که مصرف انرژي علیت رشد اقتصادي در بخش حمل 
  . نمی باشد و نقل

  

  حمل و نقل، اقتصاد ایران، علیت گرانجربخش مصرف انرژي،  :کلید واژه
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 مقدمه -1

 سیر که طوري به باشد داشته موثري نقش تواندمی تولید مهم عامل یک عنوان به انرژي مصرف
 تاکید گذشته يدهه چند در. است بوده ارتباط در انرژي متنوع کاربرد با اخیر قرون در اقتصادي تحوالت
 مواد تولید، فرآیند تغییر و صنعتی انقالب ظهور با. بود سرمایه و کار نیروي تولید، عامل دو بر اقتصاد علم
 ظهور و خام نفت قیمت افزایش از بعد میالدي 1970 دهه از اما. شد افزوده تولید عوامل به نیز اولیه
 به انرژي و شد واقع اقتصاددانان توجه مورد شدت به آن کمیابی و انرژي يمساله جهانی، اقتصاد در بحران
  .گرفت قرار اقتصاد علم مطالعه مورد کمیاب منبع یک عنوان به اقتصادي مطالعات در ویژه صورت
 یک از انسان و کاال جایی به جا و انتقال هک است خدمات از ايمجموعه نقل و  حمل اقتصادي نظر از

 هک کندمی ایجاد اقتصاد در ايافزوده ارزش طریق این از و زدسامی پذیر امکان را دیگر نقطه به نقطه
 و گسترده حد در انرژي مصرف ،نقل و حمل بارز يمشخصه .آیدمی حساب به کشور تولید جریان از بخشی
 و حمل بخش ترتیب بدین .باشد می هاآن تولیدي فرآیند در واسطه االهايک ترین اصلی از یکی عنوان به
  . شود می محسوب ایران در و جهان در انرژي بخش مصرف ترین هعمد از یکی نقل

کل  28حدود  1386-1346هاي با توجه به این که بخش حمل و نقل به طور متوسط در طی سال
دهد، در حالی که ارزش افزوده بخش حمل و نقل به طور متوسط طی را تشکیل می کشور مصرف انرژي
این سوال اساسی  بنابراین .دهدلص داخلی کشور را تشکیل میدرصد تولید ناخا 10ها حدود این سال
لذا هدف  اي وجود دارد؟آید که آیا بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي در بخش حمل و نقل رابطهپیش می

   .باشدبین مصرف انرژي و رشد اقتصادي در بخش حمل و نقل می علّی از این مطالعه بررسی رابطه
  

  مبانی نظري -1

- مکاتب مختلف اقتصادي عوامل موثر بر رشد اقتصادي که در توابع رشد در نظر گرفته میاز دیدگاه 
در الگوهاي جدید . و مواد اولیه) اعم از متخصص و غیر متخصص( شوند، عبارتند از سرمایه، نیروي کار

ل به عنوان مثا. هاي مختلف یکسان نیسترشد عامل انرژي نیز وارد شده است ولی اهمیت آن در مدل
ارتباط جدایی پذیر  که استدالل کردند که در تابع تولید کل، انرژي یک عامل تولید است، ]1[ برنت و وود

ها معتقدند که آن.  Q=F(G(K,E),L) ها عبارتست ازو ضعیفی با نیروي کار دارد، تابع تولید پیشنهادي آن
سپس براي تولید محصول . کننداد میایجرا  G شوند و عامل تولیديانرژي و سرمایه با یکدیگر ترکیب می

  . شوندبا کار ترکیب می
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اعتقاد دارند که  ]4[ به نقل از استرن ]3[ و دنیسون ]2[ گروهی از اقتصاددانان نئوکالسیک مانند برنت
اي است و عوامل تولید تنها نیروي کار و انرژي نقش کوچکی در تولید اقتصادي داشته و یک نهاده واسطه

   .زمین هستند
که اثر قیمت انرژي بر رشد اقتصادي، به نقش انرژي در ساختار تولید بستگی معتقد است  ]5[ پیندیک

افزایش قیمت  رود،اي در تولید به کار میي واسطهنظر وي در صنایعی که انرژي به عنوان نهاده به. دارد
  .لید ملی را کاهش خواهد دادتو ، بر امکانات و میزان تولید اثر خواهد گذاشت و)کاهش مصرف انرژي(آن 

است، تولید بیان شده ]4[به نقل از استرن ] 6[ نایر فیزیکی رشد که توسط آیرس وهاي بیودر مدل
ترین عامل رشد لذا انرژي تنها و مهم. کاالهاي اقتصادي نیازمند صرف مقادیر فراوان انرژي در تولید است

بدین . کارگیري به انرژي نیاز دارندي هستند که براي بهااست و نیروي کار و سرمایه نیز عوامل واسطه
است که بین استفاده از این همچنین فرض شده . باشدمی Q=F(K,L,E,M)ترتیب تابع تولید به صورت 

هاي مذکور ها و سطح تولید رابطه مستقیم وجود دارد به عبارت دیگر افزایش در هر یک از نهادهنهاده
   :به بیان ریاضی داریم. شودموجب افزایش تولید می
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هاي که به حامل... نظیر نفت، گاز، برق، ذغال سنگ و اي از عوامل تواند توسط مجموعهمی Eنهاده 

  . انرژي مشهورند، تامین شود
  

  مطالعات تجربی -2

هاي اخیر در زمینه بررسی رابطه بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي مطالعات زیادي صورت در سال
  .نیمکگرفته است که در این جا به طور مختصر به برخی از مطالعات داخلی و خارجی اشاره می

هاي استفاده از الگوي خود بازگشتی با وقفه، با ]14[ فرمرتضی قاضی و زهره عباسیحمید آماده، 
، رابطه بین مصرف نهایی انرژي و رشد اقتصادي (ECM) و همچنین الگوي تصحیح خطا (ARDL) توزیعی

نتایج حاصل . اندمورد بررسی قرار داده 1382-1350هاي هاي مختلف اقتصاد ایران، طی سالرا در بخش
مدت یک طرفه از مصرف نهایی انرژي و انرژي برق به رشد اقتصادي مدت و بلنددهد علیت کوتاهنشان می
. مدت یک طرفه نیز از رشد اقتصادي به مصرف نهایی گاز طبیعی وجود داردرابطه علیت کوتاه. وجود دارد

 . در بخش صنعت به ارزش افزوده آن وجود داردعالوه بر این رابطه علیت یک طرفه از مصرف نهایی انرژي 

رابطه علیت گرانجري بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي در ایران طی ، به بررسی ]15[آرمن و زارع 
در این تحقیق با استفاده از روش تودا و یاماموتو رابطه علیت . اندپرداخته 1381-1346سال هاي 

در حالت وجود یک . تصادي  مورد بررسی قرار گرفته استگرانجري بین کل مصرف نهایی انرژي رشد اق
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رابطه بلندمدت بین متغیرها با استفاده از روش خودبازگشتی  با وقفه هاي توضیحی اثبات شد، یک مدل 
  . تصحیح خطا نیز برآورد گردید تا نتایج این دو باهم مقایسه شود

 G-7سرانه در کشورهاي  GDPرف انرژي و در مقاله اي به بررسی رابطه بین مص ]7[ نارایان و اسمیت
سرانه را  GDP در این مقاله ارتباط بین مصرف انرژي و سرمایه و. اندپرداخته 2002-1972هاي طی سال

-نتایج نشان می. هاي ریشه واحد پانل، هم انباشتگی پانلی و علیت گرانجر به کار بردندبا استفاده از روش
باشند و مصرف انرژي در بلندمدت سرانه هم انباشته می GDP سرمایه ودهد که متغیرهاي مصرف انرژي، 

 . باشدسرانه می GDPعلیت گرانجر براي 

اي به بررسی علیت بین مصرف انرژي و تولید ناخالص داخلی در در مقاله] 8[ لی، چانگ و چن
-انل براي تخمین همبا استفاده از آنالیز پ. اندپرداخته 2001-1960هاي در طی دوره OECDکشورهاي

طرفه بین مصرف انرژي و تولید هاي تصحیح خطاي برداري، علیت دوچنین مدلانباشتگی پانل و هم
دهد رشد سرمایه نقش حیاتی در ها نشان مییافته. ناخالص داخلی و شوك سرمایه به دست آمده است
  . کندارتباط بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي ایفا می

  
 لصرف انرژي در بخش حمل و نقل و ارزش افزوده بخش حمل و نقبررسی روند م -3

همچنین این بخش یکی از . هاي مهم اقتصاد ایران مطرح استبخش حمل و نقل به عنوان یکی از بخش
- دهد این بخش در طی سالهمانطور که آمارها نشان می. شودهاي بخش خدمات محسوب میزیربخش

درصد بخش خدمات و تولید ناخالص  5/10و  5/20ه ترتیب حدود ب به طور متوسط، هاي مورد مطالعه
برحسب میلیارد ریال را وند ارزش افزوده حمل و نقل ر) 1( نمودار. داخلی را به خود اختصاص داده است

ارزش افزوده بخش حمل و نقل طی این  نمودارمطابق این . دهدنشان می 1386-1346هاي طی سال
که میزان ارزش افزوده این بخش با افزایش از طوريي پیوسته بوده است، بهها داراي یک سیر صعودسال

برابر شده  86/10، یعنی حدود 1386میلیارد ریال در سال  74374به  1346میلیارد ریال در سال  6846
  . درصد است 96/5است که بیانگر رشد متوسط ساالنه 

ل را برحسب میلیون بشکه معادل نفت خام روند مصرف انرژي در بخش حمل و نق) 1( نمودارهمچنین 
روند مصرف انرژي نیز داراي سیر صعودي بوده است که میزان آن در طی  نمودارمطابق این . دهدنشان می

- میلیون بشکه افزایش یافته است که نشان 269میلیون بشکه در سال به  12هاي مورد مطالعه از سال
همچنین متوسط رشد ساالنه مصرف انرژي در . بخش استمصرف انرژي در این برابر شدن  22دهنده 

عالوه بر این مصرف انرژي در بخش حمل و . درصد است 77/7ها برابر بخش حمل و نقل در طی این سال
  . درصد مصرف کل انرژي ایران را به خود اختصاص داده است 28ها به طور متوسط نقل در طی این سال
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  )میلیون بشکه معادل نفت خام(و مصرف انرزي در بخش حمل و نقل ) میلیارد ریال(ارزش افزوده حمل و نقل  -1 نمودار
  

همچنین ارزش افزوده بخش حمل و نقل از سه زیربخش حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی تشکیل 
از این زیربخش ها را از ارزش افزوده حمل و نقل را طی  سهم ارزش افزوده هر یک) 2(نمودار . شده است

متوسط سهم ارزش افزوده بخش حمل و نقل زمینی، دریایی و . دهدهاي مورد مطالعه نشان میسال
  . درصد از ارزش افزوده حمل و نقل است 5/6و  8/14، 6/78ها به ترتیب هوایی طی این سال

  

  
  سهم هر یک از زیربخش هاي حمل و نقل از ارزش افزوده بخش حمل و نقل -2 نمودار
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دهد بیشترین سهم حمل و نقل مربوط به حمل و نقل زمینی و نشان می) 2(همانطور که نمودار
 همچنین سهم حمل نقل دریایی با گذشت زمان. باشدکمترین سهم مربوط به حمل و نقل هوایی می

سهم حمل و نقل هوایی از سهم حمل و نقل دریایی  1386که در سال کاهش پیدا کرده است، به طوري
  . بیشتر شده است

 
  روش شناسی تحقیق -4

گیري از هاي آزمون رابطه علیت بین دو متغیر مانند مصرف انرژي و رشد اقتصادي بهرهیکی از روش
علت ) حمل و نقل مصرف انرژي( X متغیرکند ان میعلیت گرانجر بی. باشدمی ]9[رهیافت علیت گرانجر 

پیش  Xبتواند با استفاده از مقادیر گذشته  Yاگر ، است) ارزش افزوده حمل و نقلرشد ( Y متغیر تغییر در
براي بررسی اینکه  مطابق روش علیت گرانجر. است اگر جهت عکس صورت گیرد Xعلت  Yبینی گردد و 

ارزش افزوده حمل و علت رشد مصرف انرژي ست یا مصرف انرژي اعلت  ارزش افزوده حمل و نقلآیا رشد 
  . ]9[ا برآورد نمودر) 2(و ) 1(ابتدا معادالت ، بایستی نقل است

)1(                                                   
1 1

m n

t i t i j t j t
i j

GDP a GDP ECα β µ− −
= =

= + + +∑ ∑ 

)2(                                                     
1 1

p q

t i t i j t j t
i j

EC b EC GDPγ δ ε− −
= =

= + + +∑ ∑ 

مصرف انرژي در بخش حمل  ECtام، t، رشد ارزش افزوده بخش حمل و نقل در سال GDPtها، که در آن
تعداد وقفه هاي بهینه  qو  m ،n ،p ،1اجزاي اخالل با خصوصیات نوفه سفید tµو tε ام،tو نقل در سال 

هاي یادشده سپس با توجه به مدل. پارامترهاي مدل که بایستی برآورد شودiα ،jβ ،iγ ،jδو هر متغیر
  : هاي زیر را بیان نمودتوان استداللمی

0jβاگر  -1 0jδو  ∑= باشد، هیچ رابطه علّی بین متغیرهاي رشد اقتصادي و مصرف  ∑=
 .انرژي در بخش حمل و نقل وجود ندارد

0jβاگر  -2 0jδو  ∑= در این صورت رشد اقتصادي علت مصرف انرژي در بخش باشد،  ∑≠
 .حمل و نقل است

0jβاگر  -3 0jδو  ∑≠ در این صورت مصرف انرژي علت رشد اقتصادي در بخش باشد،  ∑=
 .حمل و نقل است

                                                             
١ - White noise 
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0jβاگر  -4 0jδو  ∑≠ بین رشد  ) دو طرفه(یک رابطه دوسویه در این صورت باشد،  ∑≠
 .وجود داردقل و مصرف انرژي در بخش حمل و ناقتصادي 

  :]9[ به شکل زیر بهره گرفت F آزمون از توانمی شده یاد هاياستدالل آزمون براي

)3(                                                                              ( )
( )

r u u

u r u

R S S R SS dfF
R S S df df

−
=

−
   

به  dfuو  dfr نامقید، دالت مقید ودر معا باقیمانده مربعات به ترتیب مجموع RSSuو  RSSrآن،  در که
 .باشدنامقید می معادالت مقید و آزادي ترتیب درجه

هاي انتخاب کارگیري آزمون گرانجر باید توجه کرد که دقت آزمون بستگی به صحت تعداد وقفههبدر   
ا شدن پارامترهاي ها بیش از اندازه الزم باشد، موجب ناکاراگر تعداد وقفه. دارد) 2(و ) 1(هاي در مدلشده 

برآوردي ها کمتر از میزان الزم باشد، موجب اریب شدن پارامترهاي گردد و اگر طول وقفهبرآوردي می
 ]10[تعیین تعداد وقفه واقعی و جلوگیري از بروز خطاي گفته شده ، هسیائو به منظور . ]16[ گرددمی

طور خالصه به صورت زیر  که به ستها پیشنهاد نموده ایک روش سیستماتیک براي تعیین طول وقفه
   :شودبیان می
بدین منظور مدل را تنها با . شودتعیین می) 1(در مدل  GDPtي بهینه براي متغیر ابتدا تعداد وقفه) الف

رگرسیون زیر تکرار و ) m(ي قابل انتظار در نظر گرفته و به تعداد وقفه GDPtهاي متغیر لحاظ وقفه
  :شودپارامترهاي مربوطه در هر مورد برآورد می

)4(                                                                      
1

m

t i t i t
i

GDP a GDPα µ−
=

= + +∑    

 زیر محاسبه طریق فرمول از آکائیک) FPE( 2خطاي پیش بینی نهایی مقدار رگرسیون، هر سپس براي
 .]10[ شود می

)5(                                                               1( ) ( ) /
1

T mFPE m S S R m T
T m

+ +
=

− −
 

 وقفه طول تعیین جهت در ادامه. باشدمی هاي مورد نظروقفه طول mو  تعداد مشاهدات T آن، در که
 کمترین که یونیرگرس و گردیده برآورد شده با همدیگر مقایسه هايرگرسیون از حاصل FPEبهینه، 
  .شودانتخاب می بهینه وقفه طول باشد، داشته را FPE میزان
با درنظرگرفتن تعداد وقفه بهینه ECt  ي بهینه متغیربراي تعیین تعداد وقفه) 1(مدل رگرسیون ) ب

  .]10[ گرددبرآورد می) *m(بدست آمده از مرحله اول 

                                                             
2 - Akaike Final Prediction Error (FPE) 
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ی که مدل ،)6( براساس فرمول FPEحاسبه هاي متفاوت و مبا طول وقفه )1(بعد از تخمین مدل 
ي بهینه براي متغیر تعیین را دارا باشد، به عنوان مدل برتر و در نتیجه تعداد وقفه FPEکمترین مقدار 

   . شودمی
)6(                                                        

*
* *

*

1( , ) ( )
1

T m nFPE m n S SR m
T m n

+ + +=
− − −

 

هاي بهینه در همچنین جهت تعیین تعداد وقفه. قبلی خود را دارندکه در آن، پارامترها همان تعاریف 
الزم به ذکر است که براي مشخص نمودن . شودعینا براي آن تکرار می) ب(و ) الف(مراحل ) 2(مدل 

  : توان به روش زیر عمل نمودیادشده، می  Fرابطه علیت بین این دو متغیر، عالوه بر آزمون
 FPE، )1(در مدل   ECدر صورتی که با وارد کردن متغیر: ر است موث GDPبرمتغیر EC متغیر  )1

  .یابد کاهش

 FPE، )2(در مدل  GDPدر صورتی که با وارد کردن متغیر: موثر است  ECبرمتغیر GDP متغیر )2
   .یابدکاهش 

ه شود، لذا قبل از بررسی رابطهاي سري زمانی استفاده میاز آنجا که براي بررسی علیت گرانجر از داده
یک سري زمانی هنگامی ایستا . مسأله ایستایی هر یک از متغیرها مورد بررسی قرار گیرند بایستیعلیت 

خواهد بود که میانگین، واریانس، کوواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی 
  .شود هاي ریشه واحد استفاده میایستایی متغیرها از آزمونبراي بررسی  .]16[ بماند

 ]11[ دیکی فولر تعمیم یافته هايدر عمل براي انجام این آزمون، از سه آزمون ریشه واحد، یعنی آزمون
)ADF(، 12[ فیلیپس پرون[ )PP( و KPSS ]13[ شوداستفاده می   .  

0به صورت PP و  ADFهايلترناتیو در آزمونفرضیه صفر و آ : 1H ρ 1 و = : 1H ρ باشد در حالی می >
0 به صورت KPSS که در آزمون : 1H ρ 1 و > : 1H ρ    .است =

بوده  1386-1346هاي کار گرفته در این مطالعه به صورت سري زمانی  طی دوره زمانی سالهاي بهداده
هاي مصرف انرژي بخش بانک مرکزي و داده نتشرهآمارهاي مهاي ارزش افزوده بخش حمل و نقل از که داده

متغیر رشد اقتصادي  .آوري شده استدر وزارت نیرو جمع تراز انرژي منتشر شده آمارهايحمل و نقل از 
  .باشدمی 1367بخش حمل و نقل، شامل رشد ارزش افزوده حمل و نقل به قیمت ثابت سال 

  
  هاي تحقیقیافته -5

هاي ریشه واحد مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نظر از طریق آزمون وضعیت ایستایی متغیرهاي مورد
دهد که متغیرهاي لگاریتم مصرف انرژي حمل و نقل و این جدول نشان می. آمده است) 1(مربوط در جدول
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می) I(0)(یعنی متغیرهاي فوق داراي همجمعی از درجه صفر. رشد ارزش افزوده حمل و نقل ایستا هستند
 . باشند

 نتایج آزمون هاي ریشه واحد -1 لجدو

 متغیر رشد اقتصادي بخش حمل و نقل

هاي ریشه واحد آزمون مقدار آماره محاسباتی مقدار آماره بحرانی prob نتیجه  

00/0 عدم وجود ریشه واحد  93/2-  2/4 -  ADF 

01/0 عدم وجود ریشه واحد  52/3-  13/4-  PP 

حدعدم وجود ریشه وا  - 14/0  10/0  KPSS 

 متغیر مصرف انرژي بخش حمل و نقل
هاي ریشه واحد آزمون مقدار آماره محاسباتی مقدار آماره بحرانی prob نتیجه  

02/0 عدم وجود ریشه واحد  93/2-  32/3-  ADF 

05/0 عدم وجود ریشه واحد  93/2-  87/2-  PP 

46/0 - عدم وجود ریشه واحد  42/0  KPSS 

 هاي تحقیقیافته : منبع

  
اي هسیائو بر مبناي معیار هاي مناسب از طریق روش دنبالهدر آزمون علیت گرانجر ابتدا تعداد وقفه

هاي به ازاي وقفه FPEبدین منظور مقدار . صورت گرفته است) FPE(حداقل مقدار خطاي پیش بینی نهایی 
  . آمده است) 2(ل در جدو ،)1(رها برآورد گردید که نتایج مربوط به مدل متفاوت متغی

  نتایج تعیین تعداد وقفه هاي مناسب براي مدل اول -2 جدول
  از مصرف انرژي حمل و نقل به رشد اقتصادي بخش حمل و نقل

FPE(m*,n) FPE(m) 
FPE(4,1)=  0075/0  FPE(1)= 01006/0  
FPE(4,2)= 0078/0  FPE(2)=  008050/0  
FPE(4,3)= 0080/0  FPE(3)= 007848/0  
FPE(4,4)= 0081/0  FPE(4)= 00739/0  
FPE(4,5)= 0084/0  FPE(5)= 007587 

  یافته هاي تحقیق: منبع
  

، علیت از مصرف انرژي به رشد اقتصادي بخش حمل و نقل، براساس )1(مطابق این جدول براي مدل 
وقفه  1ي متغیر مصرف انرژي و برا 4تعداد وقفه هاي مناسب براي متغیر رشد اقتصادي  FPEحداقل مقدار 

  . تعیین شده است
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  نتایج تعیین تعداد وقفه هاي مناسب براي مدل دوم -3 جدول
  از رشد اقتصادي بخش حمل و نقل به مصرف انرژي حمل و نقل

FPE(p*,q) FPE(p) 
FPE(4,1)=  0023/0  FPE(1)= 0037/0  
FPE(4,2)= 0024/0  FPE(2)= 0033/0  
FPE(4,3)= 0020/0  FPE(3)= 0034/0  
FPE(4,4)= 0021/0  FPE(4)= 0027/0  
FPE(4,5)= 0021/0  FPE(5)= 0028/0  

  یافته هاي تحقیق: منبع
  

 3و براي متغیر رشد اقتصادي  4براي متغیر مصرف انرژي ) 2(همچنین تعداد وقفهی مناسب در مدل 
  . تعیین شده است

برآورد  OLS، این مدل ها از طریق )2(و ) 1(ناسب براي مدل هاي در ادامه بعد از تعیین وقفه هاي م
مورد سنجش قرار گرفته  تا جهت  Fشدند و سپس فرضیه هاي مربوط به رابطه علیت از طریق آزمون 

  . آمده است) 4(این نتایج در جدول . اثرگذاري رشد اقتصادي و مصرف انرژي مورد سنجش قرار گیرند
  

  براي تعیین جهت علیت گرانجر Fنتایج آزمون  - 4 جدول
  نتیجه F probمقدار آماره 

26/0  61/0  EC  علتGDP ستین.  
05/10  00/0  GDP  علتEC است.  

  یافته هاي تحقیق: منبع
  

توان نتیجه گرفت که در توان رد کرد بنابراین میرا نمی )1(براساس نتایج این جدول فرضیه صفر در مدل 
یعنی افزایش مصرف انرژي باعث افزایش رشد . باشدمصرف انرژي علت رشد اقتصادي نمی) 1(مدل 

محاسباتی بیشتر از  F، مقدار آماره )2(ولی فرضیه صفر در مدل . اقتصادي در بحش حمل و نقل نمی باشد
F که رشد توان نتیجه گرفت شود و میبنابراین فرضیه صفر رد می. بحرانی در سطح یک درصد می باشد

  . باشداقتصادي باعث افزایش مصرف انرژي در بخش حمل و نقل می
، آزمون علیت بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي در بخش Fهمچنین به منظور اطمینان از نتایج آزمون 

آمده ) 5(بیان شده در بخش قبلی مورد سنجش واقع شد که نتایج در جدول  FPEحمل و نقل توسط روش 
  . است

  

  براي تعیین جهت علیت گرانجر FPEنتایج روش  - 5 جدول
FPE   1(براي مدل(  FPE  براي مدل)2(  

FPE(4)= 00739/0  FPE(4)= 0027/0  
FPE(4,1)=  0075/0  FPE(4,3)= 0020/0  

  یافته هاي تحقیق: منبع
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ر بخش حمل و نقل ایران مطابق این جدول یک رابطه علیت یک طرفه از رشد اقتصادي به مصرف انرژي د
  . است Fي نتایج آزمون وجود دارد که این مسئله تایید کننده

باشد ولی دهد که رشد اقتصادي در بخش حمل و نقل علت مصرف انرژي مینتایج تحقیق نشان می
یعنی افزایش مصرف انرژي در بخش حمل و نقل . باشدمصرف انرژي علت رشد اقتصادي حمل و نقل نمی

با توجه به این که مصرف انرژي در این بخش بیشتر از رشد . باشدزایش تولید در این بخش نمیباعث اف
  .شودتوان نتیجه گرفت که انرژي به صورت بی رویه هدر داده میمی. باشداقتصادي می

  
 نتیجه گیري و پیشنهادات -6

-حمل و نقل طی سال ی بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي در بخشهدف از این تحقیق بررسی رابطه علّ
  .باشدبا استفاده از آزمون علیت گرانجر می 1386-1346هاي 
  :توان در موارد زیر جمع بندي کردهاي این پژوهش را مییافته
 ارزش رشد و نقل و حمل انرژي مصرف لگاریتم متغیرهاي که دادهاي ریشه واحد نشان نتایج آزمون) الف

 .هستند)) I(0(صفر درجه از همجمعی داراي فوق متغیرهاي ییعن. هستند ایستا نقل و حمل افزوده
باشد که رشد اقتصادي در بخش حمل و نقل علت مصرف انرژي می دادنتایج آزمون علیت گرانجر نشان ) ب

 .باشدولی مصرف انرژي علت رشد اقتصادي حمل و نقل نمی
ي در بخش حمل و نقل باعث افزایش توان نتیجه گرفت که افزایش مصرف انرژبا توجه به نتایج حاصله می

از دالیل . شودتوان نتیجه گرفت که انرژي به صورت بی رویه هدر داده میمی. باشدتولید در این بخش نمی
واقعی نبودن قیمت انرژي در ایران دانست که باعث توان به می ،خش حمل نقل کشوررژي در بهدر رفت ان

همچنین عدم . باشدایش مصرف انرژي در جهت افزایش تولید میهاي کاذب شده و مانع افزایجاد جذابیت
  . توان یکی از دالیل هدررفت انرژي ذکر کردکارایی مصرف انرژي وسایل حمل و نقل در کشور را نیز می

ش هدررفت انرژي و افزایش براي کاهتري را اقدامات جديشود که بنابراین به سیاست گذاران توصیه می
شامل نوسازي ناوگان (قیمتی و غیر قیمتی  يهاسیاستانجام دهند و ر بخش حمل و نقل ي انرژي دبهره ور

- را در جهت افزایش بهره) حمل و نقل، افزایش راندمان سوخت خودروها و گسترش انواع دیگر حمل و نقل
  . روي مصرف سوخت در کشور به کار گیرند
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Abstract 
This paper examines the relationship between energy consumption and Growth 

Economic In the transportation sector of Iran for 1968-2008 using unit root tests, 
Granger causality. We find that energy consumption Granger is not causality Growth 
Economic also Growth Economic Granger is causality energy consumption In the 
transportation sector of Iran.  
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