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بررسیعليتمتقابلبينمصرفانرژیو
رشداقتصادیدربخشحملونقلايران

چكيده
وابستگی روز افزون جوامع به انرژی به دليل جايگزينی نيروی ماشين به جای نيروی انسانی، باعث شده است كه انرژی به عنوان يك عامل موثر در رشد و توسعه 
اقتصادی تلقی گرديده و در كاركرد بخش هاي مختلف اقتصادی نقش چشم گيري ايفا كند. در اين مقاله تالش شده است تا رابطه علّی بين مصرف انرژی و رشد 
اقتصادی در بخش حمل و نقل  ايران  طی سال های 1386-1346 مورد بررسی قرار گيرد. برای بررسی رابطه علّی بين مصرف انرژی و رشد اقتصادی در بخش 
حمل و نقل از آزمون عليت گرانجر و براي بررسی پايايی متغيرهای مورد نظر از روش ريشه واحد ديكی فولر تعميم يافته استفاده شده است. همچنين از روش 
هسيائو برمبنای حداقل مقدار خطای پيش بينی نهايی برای تعيين تعداد وقفه های بهينه استفاده شده است. نتايج بررسی آزمون ريشه واحد نشان می دهد كه هر 
دو متغير مصرف انرژی بخش حمل و نقل و رشد ارزش افزوده بخش حمل و نقل در سطح داده ها ايستا هستند و همچنين نتايج عليت گرانجر نشان مي دهد كه 

يك عليت از رشد اقتصادي به مصرف انرژي در بخش حمل و نقل وجود دارد در حالی كه مصرف انرژي عليت رشد اقتصادي در بخش حمل و نقل نمی باشد.

واژههایكليدی: مصرف انرژی، بخش حمل و نقل، اقتصاد ايران، عليت گرانجر

1-مقدمه
مصرف انرژی به عنوان يك عامل مهم توليد مي تواند نقش موثری 
داشته باشد به طوری كه سير تحوالت اقتصادی در قرون اخير با 
كاربرد متنوع انرژی در ارتباط بوده است. در چند دهه ي گذشته 
اقتصاد بر دو عامل توليد، نيروی كار و سرمايه بود.  تاكيد علم 
با ظهور انقالب صنعتی و تغيير فرآيند توليد، مواد اوليه نيز به 
عوامل توليد افزوده شد. اما از دهه 1970 ميالدی بعد از افزايش 
قيمت نفت خام و ظهور بحران در اقتصاد جهانی، مساله ي انرژی 
و كميابی آن به شدت مورد توجه اقتصاددانان واقع شد و انرژی 
به صورت ويژه در مطالعات اقتصادی به عنوان يك منبع كمياب 

مورد مطالعه علم اقتصاد قرار گرفت.
از نظر اقتصادي حمل  و نقل مجموعه اي از خدمات است كه 
انتقال و جا به جايي كاال و انسان از يك نقطه به نقطه ديگر را 
اقتصاد  افزوده اي در  از اين طريق ارزش  امكان پذير مي سازد و 
ايجاد مي كند كه بخشي از جريان توليد كشور به حساب مي آيد. 
مشخصه ي بارز حمل و نقل، مصرف انرژی در حد گسترده و به 
عنوان يكي از اصلي ترين كاالهاي واسطه در فرآيند توليدي آن ها 
از عمده ترين  باشد. بدين ترتيب بخش حمل و نقل يكي  مي 

بخش مصرف انرژی در جهان و در ايران محسوب مي شود. 

طی  متوسط  طور  به  نقل  و  حمل  بخش  كه  اين  به  توجه  با 
را  كشور  انرژی  مصرف  كل   28 حدود   1346-1386 سال هاي 
تشكيل مي دهد، در حالی كه ارزش افزوده بخش حمل و نقل به 
طور متوسط طی اين سال ها حدود 10 درصد توليد ناخالص داخلی 
كشور را تشكيل مي دهد. بنابراين اين سوال اساسی پيش می  آيد 
كه آيا بين مصرف انرژی و رشد اقتصادی در بخش حمل و نقل 
رابطه اي وجود دارد؟ لذا هدف از اين مطالعه بررسی رابطه علّی بين 

مصرف انرژی و رشد اقتصادی در بخش حمل و نقل مي باشد. 

2-مبانینظری
از ديدگاه مكاتب مختلف اقتصادی عوامل موثر بر رشد اقتصادی 
سرمايه،  از  عبارتند  مي شوند،  گرفته  نظر  در  رشد  توابع  در  كه 
اوليه. در  از متخصص و غير متخصص( و مواد  )اعم  نيروی كار 
الگوهای جديد رشد عامل انرژی نيز وارد شده است ولی اهميت 
آن در مدل های مختلف يكسان نيست. به عنوان مثال برنت و وود 
]1[، استدالل كردند كه در تابع توليد كل، انرژي يك عامل توليد 
است كه ارتباط جدايي پذير و ضعيفي با نيروي كار دارد، تابع 
توليد پيشنهادي آن ها عبارت  است از Q=F(G(K,E),L) . آن ها معتقدند 
كه انرژي و سرمايه با يكديگر تركيب مي شوند و عامل توليدي G را 
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ايجاد مي كنند. سپس براي توليد محصول با كار تركيب مي شوند. 
گروهی از اقتصاددانان نئوكالسيك مانند برنت ]2[ و دنيسون 
]3[ به نقل از استرن ]4[ اعتقاد دارند كه انرژی نقش كوچكی در 
توليد اقتصادی داشته و يك نهاده واسطه اي است و عوامل توليد 

تنها نيروی كار و زمين هستند. 
پينديك ]5[ معتقد است كه اثر قيمت انرژي بر رشد اقتصادي، 
به نقش انرژي در ساختار توليد بستگي دارد. به نظر وي در صنايعي 
كه انرژي به عنوان نهاده واسطه اي در توليد به كار مي رود، افزايش 
قيمت آن )كاهش مصرف انرژي(، بر امكانات و ميزان توليد اثر خواهد 

گذاشت و توليد ملي را كاهش خواهد داد.
 ]6[ ناير  و  آيرس  توسط  كه  رشد  بيو فيزيكی  مدل های  در 
اقتصادی  كاالهای  توليد  شده است،  بيان   ]4[ استرن  از  نقل  به 
نيازمند صرف مقادير فراوان انرژی در توليد است. لذا انرژی تنها 
عوامل  نيز  و سرمايه  كار  نيروی  و  است  عامل رشد  و مهم ترين 
واسطه اي هستند كه برای به كارگيری به انرژی نياز دارند. بدين 
همچنين  مي باشد.   Q=F(K,L,E,M) صورت  به  توليد  تابع  ترتيب 
توليد  نهاده ها و سطح  اين  از  بين استفاده  فرض شده  است كه 
رابطه مستقيم وجود دارد به عبارت ديگر افزايش در هر يك از 
بيان رياضی  به  افزايش توليد مي شود.  نهاده های مذكور موجب 

داريم: 
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نهاده E مي تواند توسط مجموعه ای از عوامل نظير نفت، گاز، برق، 
ذغال سنگ و ... كه به حامل هاي انرژی مشهورند، تامين شود. 

3-مطالعاتتجربی
و  انرژی  بين مصرف  رابطه  بررسی  زمينه  در  اخير  در سال هاي 
اين  در  كه  است  گرفته  صورت  زيادی  مطالعات  اقتصادی  رشد 
جا به طور مختصر به برخی از مطالعات داخلی و خارجی اشاره 

مي كنيم.
حميد آماده، مرتضی قاضی و زهره عباسی  فر ]14[، با استفاده 
از الگوی خود بازگشتی با وقفه هاي توزيعی (ARDL) و همچنين 
الگوی تصحيح خطا (ECM)، رابطه بين مصرف نهايی انرژی و رشد 
سال هاي  طی  ايران،  اقتصاد  مختلف  بخش هاي  در  را  اقتصادی 
نشان  حاصل  نتايج  داده اند.  قرار  بررسی  مورد   1350-1382
مي دهد عليت كوتاه مدت و بلند مدت يك طرفه از مصرف نهايی 
عليت  رابطه  دارد.  وجود  اقتصادی  رشد  به  برق  انرژی  و  انرژی 
كوتاه مدت يك طرفه نيز از رشد اقتصادی به مصرف نهايی گاز 
طبيعی وجود دارد. عالوه بر اين رابطه عليت يك طرفه از مصرف 

نهايی انرژی در بخش صنعت به ارزش افزوده آن وجود دارد. 
آرمن و زارع ]15[، به بررسی رابطه عليت گرانجری بين مصرف 
 1346-1381 سال های  طی  ايران  در  اقتصادی  رشد  و  انرژی 
پرداخته اند. در اين تحقيق با استفاده از روش تودا و ياماموتو رابطه 
عليت گرانجری بين كل مصرف نهايی انرژی رشد اقتصادی  مورد 

بررسی قرار گرفته است. در حالت وجود يك رابطه بلندمدت بين 
متغيرها با استفاده از روش خودبازگشتی  با وقفه های توضيحی 
اثبات شد، يك مدل تصحيح خطا نيز برآورد گرديد تا نتايج اين 

دو باهم مقايسه شود. 
نارايان و اسميت ]7[ در مقاله ای به بررسی رابطه بين مصرف 
انرژی و GDP سرانه در كشورهای G-7 طی سال هاي 1972-2002 
 GDP  پرداخته اند. در اين مقاله ارتباط بين مصرف انرژی و سرمايه و
سرانه را با استفاده از روش هاي ريشه واحد پانل، هم انباشتگی پانلی و 
عليت گرانجر به كار بردند. نتايج نشان مي دهد كه متغيرهای مصرف 
انرژی، سرمايه و  GDP سرانه هم انباشته مي باشند و مصرف انرژی در 

بلندمدت عليت گرانجر برای GDP سرانه مي باشد. 
لی، چانگ و چن ]8[ در مقاله  ای به بررسی عليت بين مصرف 
انرژی و توليد ناخالص داخلی در كشورهایOECD در طی دوره های 
آناليز پانل برای تخمين  از  با استفاده  2001-1960 پرداخته اند. 
برداری،  و هم چنين مدل های تصحيح خطای  پانل  هم  انباشتگی 
عليت دو طرفه بين مصرف انرژی و توليد ناخالص داخلی و شوک 
سرمايه به دست آمده است. يافته ها نشان مي دهد رشد سرمايه 
ايفا  اقتصادی  رشد  و  انرژی  بين مصرف  ارتباط  در  نقش حياتی 

مي كند. 

و انرژیدربخشحمل بررسیروندمصرف -4
نقلوارزشافزودهبخشحملونقل

بخش حمل و نقل به عنوان يكی از بخش هاي مهم اقتصاد ايران 
مطرح است. همچنين اين بخش يكی از زيربخش هاي بخش خدمات 
محسوب مي شود. همان طور كه آمارها نشان مي دهد اين بخش در 
طی سال هاي مورد مطالعه به طور متوسط، به ترتيب حدود 20/5 و 
10/5 درصد بخش خدمات و توليد ناخالص داخلی را به خود اختصاص 
داده است. نمودار )1( روند ارزش افزوده حمل و نقل برحسب ميليارد 
ريال را طی سال هاي 1386-1346 نشان مي دهد. مطابق اين نمودار 
اين سال ها دارای يك سير  افزوده بخش حمل و نقل طی  ارزش 
صعودی پيوسته بوده است، به طوري كه ميزان ارزش افزوده اين بخش 
با افزايش از 6846 ميليارد ريال در سال 1346 به 74374 ميليارد 
ريال در سال 1386، يعنی حدود 10/86 برابر شده است كه بيانگر 

رشد متوسط ساالنه 5/96 درصد است. 
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همچنين نمودار )2( روند مصرف انرژی در بخش حمل و نقل 
را برحسب ميليون بشكه معادل نفت خام نشان مي دهد. مطابق 
اين نمودار روند مصرف انرژی نيز دارای سير صعودی بوده است 
كه ميزان آن در طی سال هاي مورد مطالعه از 12 ميليون بشكه 
در سال به 269 ميليون بشكه افزايش يافته است كه نشان دهنده 
همچنين  است.  بخش  اين  در  انرژی  مصرف  شدن  برابر   22
متوسط رشد ساالنه مصرف انرژی در بخش حمل و نقل در طی 
اين سال ها برابر 7/77 درصد است. عالوه بر اين مصرف انرژی در 
بخش حمل و نقل در طی اين سال ها به طور متوسط 28 درصد 

مصرف كل انرژی ايران را به خود اختصاص داده است.
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نمودار2-مصرفانرزیدربخشحملونقل
)ميليونبشكهمعادلنفتخام(

همچنين ارزش افزوده بخش حمل و نقل از سه زيربخش حمل 
 )3( نمودار  است.  شده  تشكيل  دريايی  و  زمينی  هوايی،  نقل  و 
سهم ارزش افزوده هر يك از اين زيربخش ها را از ارزش افزوده 
حمل و نقل را طی سال هاي مورد مطالعه نشان مي دهد. متوسط 
سهم ارزش افزوده بخش حمل و نقل زمينی، دريايی و هوايی طی 
اين سال ها به ترتيب 78/6، 14/8 و 6/5 درصد از ارزش افزوده 

حمل و نقل است. 

نمودار3-سهمهريكاززيربخشهایحملونقلاز
ارزشافزودهبخشحملونقل

همان طور كه نمودار)3( نشان مي دهد بيشترين سهم حمل و نقل 
مربوط به حمل و نقل زمينی و كمترين سهم مربوط به حمل و نقل 
هوايی مي باشد. همچنين سهم حمل نقل دريايی با گذشت زمان 
كاهش پيدا كرده است، به طوري كه در سال 1386 سهم حمل و نقل 

هوايی از سهم حمل و نقل دريايی بيشتر شده است. 

5-روششناسیتحقيق
يكی از روش هاي آزمون رابطه عليت بين دو متغير مانند مصرف 
انرژی و رشد اقتصادی بهره گيری از رهيافت عليت گرانجر ]9[ 
انرژی  )مصرف   X متغير  مي كند  بيان  گرانجر  عليت  مي باشد. 
حمل و نقل( علت تغيير در متغير ( Yرشد ارزش افزوده حمل 
و نقل )است ،اگرY  به تواند با استفاده از مقادير گذشته X پيش 
گيرد.  صورت  عكس  جهت  اگر  است   X علت   Y و  گردد  بينی 
ارزش  رشد  آيا  اين كه  بررسی  برای  گرانجر  عليت  روش  مطابق 
افزوده حمل و نقل علت مصرف انرژی است يا مصرف انرژی علت 
رشد ارزش افزوده حمل و نقل است، بايستی ابتدا معادالت )1( 

و )2( را برآورد نمود]9[. 
                                                   )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− −
= =

= + + +∑ ∑

كه در آن ها، GDPt، رشد ارزش افزوده بخش حمل و نقل در 
سال tام، ECt مصرف انرژی در بخش حمل و نقل در سال tام، 
 q و p ،n ،m ،1اجزای اخالل با خصوصيات نوفه سفيد tµ و  tε

پارامترهای  jδ  ، iγ  ، jβ  ، iα تعداد وقفه های بهينه هر متغير و
مدل كه بايستی برآورد شود. 

سپس با توجه به مدل های يادشده مي توان استدالل هاي زير 
را بيان نمود: 

0jδ باشد، هيچ رابطه علّی بين  =∑ 0jβ و  =∑  1-  اگر 
متغيرهای رشد اقتصادی و مصرف انرژی در بخش حمل و نقل 

وجود ندارد.
رشد  صورت  اين  در  باشد،   0jδ ≠∑ و   0jβ =∑ اگر    -2 

اقتصادی علت مصرف انرژی در بخش حمل و نقل است.
0jδ باشد، در اين صورت مصرف  =∑ 0jβ و  ≠∑  3-  اگر 

انرژی علت رشد اقتصادی در بخش حمل و نقل است.
0jδ باشد، در اين صورت يك  ≠∑ 0jβ و  ≠∑  4-  اگر 
رابطه دوسويه )دو طرفه(  بين رشد اقتصادی و مصرف انرژی در 

بخش حمل و نقل وجود دارد.
برای آزمون استدالل هاي ياد شده مي توان از آزمون F به شكل 

زير بهره گرفت ]9[:

1   - White noise
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كه در آن، RSSr و RSSu به ترتيب مجموع مربعات باقيمانده 
به ترتيب درجه آزادی   dfu dfr و  نامقيد،  در معادالت مقيد و 

معادالت مقيد و نامقيد مي باشد.
  در به كارگيری آزمون گرانجر بايد توجه كرد كه دقت آزمون 
بستگی به صحت تعداد وقفه هاي انتخاب شده در مدل های )1( 
باشد، موجب  اندازه الزم  از  تعداد وقفه ها بيش  اگر  و )2( دارد. 
وقفه ها  طول  اگر  و  مي گردد  برآوردی  پارامترهای  شدن  ناكارا 
كمتر از ميزان الزم باشد، موجب اريب شدن پارامترهای برآوردی 
مي گردد ]16[. به منظور تعيين تعداد وقفه واقعی و جلوگيری از 
به روز خطای گفته شده ، هسيائو ]10[ يك روش سيستماتيك 
برای تعيين طول وقفه ها پيشنهاد نموده است كه به طور خالصه 

به صورت زير بيان مي شود: 
الف( ابتدا تعداد وقفه ي بهينه برای متغير GDPt در مدل )1( 
تعيين مي شود. بدين منظور مدل را تنها با لحاظ وقفه هاي متغير 
 GDPtدر نظر گرفته و به تعداد وقفه ي قابل انتظار )m( رگرسيون 

زير تكرار و پارامترهای مربوطه در هر مورد برآورد مي شود:

 

1

m

t i t i t
i

GDP a GDPα µ−
=

= + +∑
                 

 )4(       

                                                              
بينی نهايی1  پيش  خطای  مقدار  رگرسيون،  هر  برای  سپس 

)FPE( آكائيك از طريق فرمول زير محاسبه می شود ]10[.

                                                                 )5( 

1) ( ) ( /
1

T mFPE m SSR m T
T m

+ +
=

− −

              

نظر  مورد  وقفه هاي  و m طول  تعداد مشاهدات   T ،آن در  كه 
مي باشد. در ادامه جهت تعيين طول وقفه بهينه، FPE حاصل از 
رگرسيون هاي برآورد شده با همديگر مقايسه گرديده و رگرسيونی 
كه كمترين ميزان FPE را داشته باشد، طول وقفه بهينه انتخاب 

مي شود.
ب( رگرسيون مدل )1( برای تعيين تعداد وقفه ي بهينه متغير  
ECtبا درنظرگرفتن تعداد وقفه بهينه به دست آمده از مرحله اول 

)*m( برآورد مي گردد ]10[.
بعد از تخمين مدل )1( با طول وقفه هاي متفاوت و محاسبه 
FPE براساس فرمول )6(، مدلی كه كمترين مقدار FPE را دارا 

1  - Akaike Final Prediction Error (FPE)

باشد، به عنوان مدل برتر و در نتيجه تعداد وقفه ي بهينه برای 
متغير تعيين مي شود.  

)6( 
                                                  *

* *
*

1) , ( ) (
1

T m nFPE m n SSR m
T m n

+ + +
=

− − −

كه در آن، پارامترها همان تعاريف قبلی خود را دارند. همچنين 
جهت تعيين تعداد وقفه هاي بهينه در مدل )2( مراحل )الف( و 

)ب( عينا برای آن تكرار مي شود. 
الزم به ذكر است كه برای مشخص نمودن رابطه عليت بين 
اين دو متغير، عالوه بر آزمونF  يادشده، مي توان به روش زير 

عمل نمود: 
 1(  متغير ECبرمتغير GDP موثر است : در صورتی كه با وارد 

كردن متغيرEC  در مدل )FPE ،)1 كاهش يابد. 
 2(  متغير GDPبرمتغير EC موثر است : در صورتی كه با وارد 

كردن متغيرGDP در مدل )FPE ،)2 كاهش يابد. 
از آن جا كه برای بررسی عليت گرانجر از داده هاي سری زمانی 
استفاده مي شود، لذا قبل از بررسی رابطه عليت بايستی مسأله 

ايستايی هر يك از متغيرها مورد بررسی قرار گيرند. 
ميانگين،  كه  بود  خواهد  ايستا  هنگامی  زمانی  سری  يك 
واريانس، كوواريانس و در نتيجه ضريب همبستگی آن در طول 
از  متغيرها  ايستايی  بررسی  برای   .]16[ بماند  باقی  ثابت  زمان 

آزمون هاي ريشه واحد استفاده می شود.
در عمل برای انجام اين آزمون، از سه آزمون ريشه واحد، يعنی 
آزمون هاي ديكی فولر تعميم يافته ]ADF( ]11( ، فيليپس پرون 

]12[)PP(  و KPSS ]13[ استفاده مي شود.   
فرضيه صفر و آلترناتيو در آزمون هاي ADF و PP به صورت

آزمون  در  كه  حالی  در  مي باشد   1 : 1H ρ < و   0 : 1H ρ =

1 است.  : 1H ρ = 0 و  : 1H ρ <  KPSSبه صورت 
داده هاي به كار گرفته در اين مطالعه به صورت سری زمانی  طی 
دوره زمانی سال هاي 1386-1346 بوده كه داده هاي ارزش افزوده 
بخش حمل و نقل از آمارهای منتشره بانك مركزی و داده هاي 
مصرف انرژی بخش حمل و نقل از آمارهای تراز انرژی منتشر شده 

در وزارت نيرو جمع آوري شده است.
ارزش  رشد  نقل، شامل  و  بخش حمل  اقتصادی  رشد  متغير   

افزوده حمل و نقل به قيمت ثابت سال 1367 مي باشد.

6-يافتههايتحقيق
وضعيت ايستايی متغيرهای مورد نظر از طريق آزمون هاي ريشه واحد 
مورد بررسی قرار گرفت كه نتايج مربوط در جدول)1( آمده است. اين 
جدول نشان مي دهد كه متغيرهای لگاريتم مصرف انرژی حمل و نقل 
و رشد ارزش افزوده حمل و نقل ايستا هستند. يعنی متغيرهای فوق 

دارای هم جمعي از درجه صفر))I)0( مي باشند. 
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جدول1-نتايجآزمونهایريشهواحد

متغيررشداقتصادیبخشحملونقل

نتيجه prob مقدارآماره
بحرانی

مقدارآماره
محاسباتی

آزمونهاي
ريشه
واحد

عدم وجود ريشه 
واحد

0/00 -2/93 -4/2 ADF

عدم وجود ريشه 
واحد

0/01 -3/52 -4/13 PP

عدم وجود ريشه 
واحد

- 0/14 0/10 KPSS

متغيرمصرفانرژیبخشحملونقل

نتيجه prob مقدارآماره
بحرانی

مقدارآماره
محاسباتی

آزمونهاي
ريشه
واحد

عدم وجود ريشه 
واحد

0/02 -2/93 -3/32
ADF

عدم وجود ريشه 
واحد

0/05 -2/93 -2/87
PP

عدم وجود ريشه 
واحد

- 0/46 0/42
KPSS

منبع:يافتههایتحقيق

در آزمون عليت گرانجر ابتدا تعداد وقفه هاي مناسب از طريق 
خطای  مقدار  حداقل  معيار  مبنای  بر  هسيائو  دنباله اي  روش 
پيش بينی نهايی (FPE) صورت گرفته است. بدين منظور مقدار 
FPE به ازای وقفه هاي متفاوت متغيرها برآورد گرديد كه نتايج 

مربوط به مدل )1(، در جدول )2( آمده است. 

جدول2-نتايجتعيينتعدادوقفههایمناسببرایمدلاول

ازمصرفانرژیحملونقلبهرشداقتصادیبخشحملونقل

FPE)m*,n(FPE)m(

0/FPE)4,1(=00750/FPE)1( = 01006

0/FPE)4.2( = 00780/FPE)2( = 008050

0/FPE)4.3( = 00800/FPE)3( = 007848

0/FPE)4.4( = 00810/FPE)4(=00739

0/FPE)4.5( = 0084FPE)5( = 007587

منبع:يافتههایتحقيق

به  انرژی  از مصرف  عليت   ،)1( برای مدل  اين جدول  مطابق 
 FPE مقدار  براساس حداقل  نقل،  و  اقتصادی بخش حمل  رشد 
برای  و   4 اقتصادی  رشد  متغير  برای  مناسب  های  وقفه  تعداد 

متغير مصرف انرژی 1 وقفه تعيين شده است. 

جدول3-نتايجتعيينتعدادوقفههایمناسببرایمدلدوم

ازرشداقتصادیبخشحملونقلبهمصرفانرژیحملونقل

FPE)p*,q(FPE)p(

0/FPE)4.1(= 00230/FPE)1(= 0037

0/FPE)4.2(= 00240/FPE)2(=0033

0/FPE)4,3(=00200/FPE)3( = 0034

0/FPE)4.4( = 00210/FPE)4(=0027

0/FPE)4.5( = 00210/FPE)5( = 0028

منبع:يافتههایتحقيق

همچنين تعداد وقفه ی مناسب در مدل )2( برای متغير مصرف 
انرژی 4 و برای متغير رشد اقتصادی 3 تعيين شده است. 

در ادامه بعد از تعيين وقفه های مناسب برای مدل های )1( و 
)2(، اين مدل ها از طريق OLS برآورد شدند و سپس فرضيه های 
مربوط به رابطه عليت از طريق آزمون F مورد سنجش قرار گرفته  
تا جهت اثرگذاری رشد اقتصادی و مصرف انرژی مورد سنجش 

قرار گيرند. اين نتايج در جدول )4( آمده است. 

جدول4-نتايجآزمونFبرایتعيينجهتعليتگرانجر

Fمقدارآمارهprobنتيجه

ECعلتGDPنيست.0/260/61

GDPعلتECاست.10/050/00

منبع:يافتههایتحقيق
براساس نتايج اين جدول فرضيه صفر در مدل )1( را نمي توان 
)1( مصرف  نتيجه گرفت كه در مدل  بنابراين مي توان  رد كرد 
انرژی علت رشد اقتصادی نمي باشد. يعنی افزايش مصرف انرژی 
باشد.  نمی  نقل  و  در بحش حمل  اقتصادی  افزايش رشد  باعث 
ولی فرضيه صفر در مدل )2(، مقدار آماره F محاسباتی بيشتر از 
F بحرانی در سطح يك درصد می باشد. بنابراين فرضيه صفر رد 
مي شود و مي توان نتيجه گرفت كه رشد اقتصادی باعث افزايش 

مصرف انرژی در بخش حمل و نقل مي باشد. 
F، آزمون عليت  نتايج آزمون  از  همچنين به منظور اطمينان 
بين مصرف انرژی و رشد اقتصادی در بخش حمل و نقل توسط 
روش FPE بيان شده در بخش قبلی مورد سنجش واقع شد كه 

نتايج در جدول )5( آمده است. 
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جدول5-نتايجروشFPEبرایتعيينجهتعليتگرانجر

 FPEبرایمدل)2(  FPEبرایمدل)1(

0/FPE)4(= 007390/FPE)4(=0027

0/FPE)4,1(=00750/FPE)4.3(=0020

منبع:يافتههایتحقيق

مطابق اين جدول يك رابطه عليت يك طرفه از رشد اقتصادی 
به مصرف انرژی در بخش حمل و نقل ايران وجود دارد كه اين 

مسئله تاييد كننده ي نتايج آزمون F است. 
نتايج تحقيق نشان مي دهد كه رشد اقتصادی در بخش حمل و نقل 
علت مصرف انرژی مي باشد ولی مصرف انرژی علت رشد اقتصادی 
حمل و نقل نمي باشد. يعنی افزايش مصرف انرژی در بخش حمل و 
نقل باعث افزايش توليد در اين بخش نمي باشد. با توجه به اين كه 
مصرف انرژی در اين بخش بيشتر از رشد اقتصادی مي باشد. مي توان 

نتيجه گرفت كه انرژی به صورت بی رويه هدر داده مي شود.

6-نتيجهگيریوپيشنهادها
هدف از اين تحقيق بررسی رابطه علّی بين مصرف انرژی و رشد 
با  اقتصادی در بخش حمل و نقل طی سال هاي 1346-1386 

استفاده از آزمون عليت گرانجر مي باشد.
يافته هاي اين پژوهش را مي توان در موارد زير جمع بندی كرد:

الف( نتايج آزمون هاي ريشه واحد نشان داد كه متغيرهای لگاريتم 
مصرف انرژی حمل و نقل و رشد ارزش افزوده حمل ونقل ايستا 
 ))0(I(هستند. يعنی متغيرهای فوق دارای هم جمعي از درجه صفر

هستند.
ب( نتايج آزمون عليت گرانجر نشان داد كه رشد اقتصادی در 
بخش حمل و نقل علت مصرف انرژی مي باشد ولی مصرف انرژی 

علت رشد اقتصادی حمل و نقل نمي باشد.
با توجه به نتايج حاصله مي توان نتيجه گرفت كه افزايش مصرف 
بخش  اين  در  توليد  افزايش  باعث  نقل  و  در بخش حمل  انرژی 
نمي باشد. مي توان نتيجه گرفت كه انرژی به صورت بی رويه هدر 
داده مي شود. از داليل هدر رفت انرژی در بخش حمل نقل كشور، 
مي توان به واقعی نبودن قيمت انرژی در ايران دانست كه باعث 
در  انرژی  مصرف  افزايش  مانع  و  كاذب شده  ايجاد جذابيت  های 
جهت افزايش توليد مي باشد. همچنين عدم كارايی مصرف انرژی 
وسايل حمل و نقل در كشور را نيز مي توان يكی از داليل هدررفت 

انرژی ذكر كرد. 
بنابراين به سياست گذاران توصيه مي شود كه اقدامات جدی تری را 
برای كاهش هدررفت انرژی و افزايش بهره وری انرژی در بخش حمل 
و نقل انجام دهند و سياست  های قيمتی و غير قيمتی )شامل نوسازی 
ناوگان حمل و نقل، افزايش راندمان سوخت خودروها و گسترش انواع 
ديگر حمل و نقل( را در جهت افزايش بهره  روی مصرف سوخت در 

كشور به كار گيرند. 
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