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 چکیده
هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین تقاضاي بنزین و گازوییل و رشد اقتصادي ایران طی 

 گرنجـر و آزمون علیـت    VARهاي تخمین الگوي با استفاده از روش 1383تا  1345هاي سال
نتایج حاصل حاکی از یک رابطـه  . انباشتگی یوهانسون و مدل تصحیح خطا استو آزمون هم

بلند مدت بین مصرف سالیانه بنزین و تولید ناخالص داخلی اسـت کـه اثـر مصـرف بنـزین بـر       
دهـد کـه   مـی  نتایج حاصـل از تجزیـه واریـانس نشـان    . فی استروي تولید ناخالص داخلی من

بیشترین تـاثیر بـر روي تغییـرات تولیـد ناخـالص داخلـی ناشـی از خـود آن اسـت و بیشـترین           
در حالیکه با حضور . شودتغییرات مصرف بنزین توسط تولید ناخالص داخلی توضیح داده می

ید ناخالص داخلی ناشی از خود آن اسـت و  متغیر گازوییل، بیشترین تاثیر بر روي تغییرات تول
نتایج حاصل از . شودبیشترین تغییرات مصرف گازوییل توسط خود این متغیر توضیح داده می

دهنده یک رابطـه علـی یـک طرفـه از سـوي تولیـد       مدت نشان در کوتاه گرنجرآزمون علیت 
اي بـین   و طرفـه باشد امـا هـیچ گونـه رابطـه علـی د     ناخالص داخلی به سمت مصرف بنزین می
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نتایج حاصـل از مـدل تصـحیح    . مصرف سالیانه گازوییل و تولید ناخالص داخلی وجود ندارد
) GDP(بین تولید ناخالص داخلـی  . کندرا تایید می گرنجرخطا نتایج حاصل از آزمون علیت 

و مصرف سالیانه بنزین و مصرف سالیانه گازوییل براساس آزمون یوهانسن در بلندمدت رابطه 
  .جود داردو

    . JEL: L91, O40بندي  طبقه
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  مقدمه
در اقتصاد کشـور بـر    …هاي انرژي به ویژه بنزین، گازوییل و  امروزه تاثیر نفت و حامل

هـاي انـرژي توجـه بـه پیوسـتگی متقابـل        در نتیجه در تـدوین سیاسـت  . کسی پوشیده نیست
. هاي تولیدي، زیربنایی و اجتماعی با مصرف بهینـه انـرژي ضـرورت تـام دارد     توسعه بخش

بـرداري از انـرژي    بنابراین تحقق توسعه اقتصادي پایدار، در گرو آن است که تولیـد و بهـره  
بـه طـور    …منابع انسـانی، مـواد اولیـه، منـابع مـالی و        ها نظیر تکنولوژي،هه با سایر نهادهمرا

  . ریزي شود هماهنگ و همساز برنامه
ارتباط بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي در قالب تابع تولید، که رابطه فنی میان سطح 

اگـر انـرژي را   . است دهد، قابل بررسیتولید با مقدار مصرف هر یک از عوامل را نشان می
در چارچوب تـابع تولیـد در نظـر    ) همچون نیروي کار و سرمایه(همانند سایر عوامل تولید  

  .دهدبگیریم، افزایش مصرف انرژي سطح تولید را افزایش می
گیـري مباحـث جدیـدي در    اثرات متقابل انرژي و رشد اقتصادي بر یکـدیگر بـه شـکل   

هاي اخیر بحث هاي زیادي را بـه خـود   یده که در دههاقتصاد تحت عنوان رابطه علیت انجام
در این چارچوب، مطالعه ارتباط متقابـل بـین تقاضـاي انـرژي و رشـد      . اختصاص داده است

  .اقتصادي در اقتصاد ایران نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است

  هدف، سواالت و فرضیه تحقیق. 1
کـه در بخـش   (بطه دو طرفه وجود دارد بین تولید ناخالص داخلی و نهاده انرژي یک را

یکـی از  نیـز  حمـل و نقـل   و ) مبانی نظري مقاله در مورد آن بیشتر توضیح داده خواهـد شـد  
آیـد و سـهم   هاي اقتصادي هر کشور در زمینه مصرف انرژي به حساب مـی ترین بخشمهم

شـرفت و  اي میـان پی رابطه دو طرفه و هاي سوختی با ارزش داردبزرگی را در مصرف حامل
اي امــروزه بخــش جــاده .توســعه اقتصــادي و گســترش خــدمات حمــل و نقــل وجــود دارد

این بخش در هر کشوري بـاالترین سـهم   و از سوي دیگر  ترین شاخه حمل و نقل است مهم
را از لحاظ جابجایی مسافر و کاال دارد و به همان نسبت بیشترین مصرف سوخت را به خود 

فی وســایل نقلیــه در بخــش زمینــی عمومــاً بنــزین و ســوخت مصــر و اختصــاص داده اســت
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با توجه به این مطالب، در طـی مقالـه حاضـر هـدف بررسـی ایـن رابطـه دو        . استگازوییل 
از . باشـد طرفه و میزان و جهت رابطه بین رشد اقتصـادي و تقاضـاي بنـزین و گازوییـل مـی     

ین رشد و مصرف انـرژي  ی و معلولی بـّطرفی با توجه به مباحث تئوریک در زمینه رابطه عل
مـدت هسـتیم،    در مقاله حاضر بـه دنبـال یـافتن و بررسـی ایـن رابطـه در بلندمـدت و کوتـاه        

مدت در  مدت و بلند اي که هدف نشان دادن تغییرات تولید ناخالص داخلی در کوتاه گونه به
  . باشدمی) هاشوك(اثر تغییرات مصرف بنزین و گازوییل 

در طـول ایـن مقالـه بـه دنبـال یـافتن پاسـخ سـواالت زیـر           با توجه به مطالب ذکر شـده، 
  :باشیم می

آیا افزایش مصرف سـوخت موجـب رشـد اقتصـادي کشـور، افـزایش بیشـتر تولیـد          -1
  ناخالص داخلی، خواهد شد؟

  آیا افزایش تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش مصرف سوخت خواهد شد؟ -2
ایـم   استفاده کـرده  2و تصحیح خطا 1VARکه براي پاسخگویی به سواالت فوق از مدل 

و تجزیـه  ) مـدت  بررسـی متغیرهـا در کوتـاه   ( 3العمـل آنـی   که نتایج حاصل از توابـع عکـس  
و مـدل تصـحیح   ) بینی رفتـار آنهـا در آینـده    بررسی متغیرها در بلندمدت و پیش( 4واریانس

یـق  پاسـخگوي سـواالت تحق  ) العمـل متغیرهـا در اثـر ایجـاد شـوك      بینی عکـس  پیش(خطا 
  .باشند می

  :اي که در این مقاله مورد تجزیه و تحلیل قـرار خواهـد گرفـت عبـارت اسـت از      فرضیه
-زمینـی (بین رشد اقتصـادي و تقاضـاي بنـزین و گازوییـل در ناوگـان حمـل و نقـل ایـران         

  .رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد) اي جاده
و مدل تصـحیح   6هانسنو یو 5گرنجربراي بررسی صحت فرضیه تحقیق از آزمون علیت 

  .خطا استفاده شده است که نتایج آن در ادامه مقاله قابل بررسی است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Vector Autoregression Model (VAR). 
2. Vector Error Correction Model (VECM). 
3. Impulse Response Function (IRF). 
4. Variance Decomposition (VD). 
5. Granger Causality Test. 
6. Johansen Cointegration Test. 
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  مبانی نظري رابطه بین رشد اقتصادي و مصرف انرژي .2
دانیم اقتصاد هر کشور رابطه مستقیمی بـا مقـدار تولیـدات آن کشـور و     همانطور که می

نئو کالسیک، سرمایه و نیـروي   هاي رشدطبق مدل. بهبود وضعیت اقتصادي آن کشور دارد
ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادي هستند که از مهم) اعم از متخصص و غیرمتخصص(کار 

هـا معتقـد هسـتند کـه انـرژي از طریـق       نئوکالسـیک . شـوند در توابع رشد در نظر گرفته می
صـادي  گذارد، به طور غیـر مسـتقیم بـر رشـد اقت    تاثیري که بر روي نیروي کار و سرمایه می

  . موثر است و مستقیما اثري بر رشد اقتصادي ندارد
هاي جدید رشد، عامل انرژي نیـز بـا درجـه اهمیـت متفـاوتی وارد مـدل شـده        در نظریه

آیـد، باعـث تغییـر    تغییر و تنوع در انرژي  که در اثر تحوالت تکنولوژي به وجود می. است
سطح دانش فنـی، بشـر قـادر بـه کـارگیري سـایر        يبه این معنا که با ارتقا. شوددر تولید می
شـود و تنـوع انـرژي نیـز     زا شده که این امر خود باعث ایجاد تنوع در انرژي میمنابع انرژي

در نتیجـه رابطـه بـین انـرژي و تکنولـوژي بـه       . باشـد عاملی براي تحوالت تکنولوژیک مـی 
یکدیگر اثر مستقیم دارند  باشد یعنی هر دو عامل هستند و هم معلول و برصورت متقابل می

نمایند و در نهایـت اقتصـاد نیـز    ها، تولید را دستخوش تغییر میکه ایجاد تنوع و تغییر در آن
  .گردددچار تحول می

ترین عامل رشد اسـت  کند که در مدل بیوفیزیکی رشد انرژي تنها و مهمبیان می 1استرن
، بنابراین انرژي همیشه یک عامل اساسی و از آنجا که هر فرآیند تولیدي به انرژي نیاز دارد

اي هستند کـه بـراي    از نظر وي، نیروي کار و سرمایه عوامل واسطه. باشددر فرایند تولید می
ــه انــرژي نیــاز دارنــد  ــا اســتفاده از ادبیــات تــابع تولیــد   اســترن و کلولنــد. بــه کــارگیري ب ب

هـاي اقتصـادي را   عالیـت توانند رابطـه بـین مصـرف انـرژي و ف    نئوکالسیکی، عواملی که می
  . تحت تاثیر قرار دهند، مورد بررسی قرار دادند

)1                                        (         ),...,,,...,,(),...,( 111 pnm EEXXAfQQ = 

عامل انرژي مانند نفت،  Eiعوامل تولید و  xiتولیدات مختلف اقتصادي و  Qiکه در آن 
  . باشندوضعیت تکنولوژیکی می  Aو ... بنزین و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Stern, D.I. and Cleveland, C.J. (2004). 
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تواند به وسیله عوامل زیر تحت تـاثیر قـرار   در این تابع، رابطه بین انرژي و تولید کل می
  :گیرد

هـاي  تغییر در ترکیب حامـل ، تغییرات تکنولوژیکی، جانشینی بین انرژي و دیگر عوامل
  . تغییر در میزان و ترکیب عوامل دیگر، تغییر در ترکیب محصول تولیدي، انرژي

معتقد است، اثر قیمت انرژي بر رشـد اقتصـادي، بـه نقـش انـرژي در سـاختار        1پیندیک
اي بـه کـار   به نظر وي، در صـنایعی کـه انـرژي بـه عنـوان نهـاده واسـطه       . تولید بستگی دارد

بر امکانات و میزان تولید اثر گذاشـته و  ) کاهش مصرف انرژي(رود، افزایش قیمت آن  می
ي نشـان دادن آن از تـابع هزینـه کـل اسـتفاده کـرده و       وي برا. دهدتولید ملی را کاهش می

  . دهدتحلیل خود را براساس کشش هزینه تولید نسبت به قیمت انرژي انجام می
مطالعات متعددي براي تعیین و تبیین رابطه جانشینی یا مکملی سرمایه و انرژي صـورت  

به این نتیجـه   2کیسزمانی و نتایج بین بخشی، آپوستوال هاي سريبراساس داده. گرفته است
مدت مکمل و در بلندمـدت بـه صـورت جانشـین عمـل       رسید که انرژي و سرمایه در کوتاه

جمعی نتایج مربوط بـه مکمـل بـودن     هاي هملکن با توجه به نتایج حاصل از بحث. کنندمی
کننـد کـه بـا    اسـتدالل مـی   3تامپسون و تیلـور . مدت مورد تردید است این دو متغیر در کوتاه

هـاي معمـول مـورد اسـتفاده قـرار      اده از کشش جانشینی موریشیما که به جاي  کشـش استف
ین ترتیـب افـزایش قیمـت انـرژي موجـب      ه اب. گیرد، انرژي و سرمایه جانشین هم هستند می

هـاي تولیـد بـر    شود و افزایش هزینهافزایش در استفاده از دو عامل سرمایه و نیروي کار می
دهد و سهم نسبی تولید ناشی از صیص عوامل تولید را تغییر میاثر افزایش قیمت انرژي، تخ

  .دو عامل نیروي کار و سرمایه افزایش خواهد یافت
هاي کار، سـرمایه و انـرژي در نظـر گرفتـه شـود       به این ترتیب، اگر تولید تابعی از نهاده

  : خواهیم داشت
     )2                           (              E)L,F(K,Y =   

نهـاده   Eنهاده نیروي کـار و   Lنهادة سرمایه،  Kتولید ناخالص داخلی،  Yدر این رابطه، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Pindyck, R.S. (1979). 
2 . Apostolakis. 
3 . Thompson & Taylor. 
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فرض بر این است . گردند در نتیجه این سه نهاده باعث تغییر سطح تولید می. باشد انرژي می
ها و سـطح تولیـد رابطـه مسـتقیم وجـود دارد، بـه عبـارت         که بین میزان استفاده از این نهاده
گـردد و بـه بیـان     هاي مـذکور باعـث افـزایش تولیـد مـی      دیگر، افزایش در هر یک از نهاده

  : ریاضی خواهیم داشت

)3(                                     o
E
Yo،

L
Y،

K
Y

>
∂
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>
∂
∂

>
∂
∂  

ــرژي  ــد، توســط مجموعــه مــی (E)نهــاده ان ــرق،   توان اي از عوامــل نظیــر نفــت، گــاز، ب
  .هاي انرژي مشهور هستند تأمین شود که به حامل …سنگ، بنزین، گازوئیل و ذغال 

  پیشینه مطالعات تحقیقاتی .3

  مطالعات انجام شده در خارج از کشور .1-3
مطالعه اولیه در زمینه رابطه علیت بین رشد اقتصادي و مصـرف انـرژي توسـط کرافـت      

د کـه  انجـام شـ    1947-1974در مورد اقتصـاد آمریکـا بـراي دوره     1978در سال  1 )1980(
، GNPین معنی کـه  ه اب. به مصرف انرژي است GNPبیانگر یک رابطه علیت یک طرفه از 

 . سطح مصرف انرژي را تعیین کرده و مصرف انرژي تابع سطح درآمد است

در تالشی مجـدد جهـت بررسـی ایـن رابطـه بـا اسـتفاده از روش         2استرن 1993در سال 
در ایـاالت   1947-90هـاي   هاي سـال  داده چندگانه از یک معادله اتورگرسیو معمولی براي

تواند علت  داد مصرف انرژي می متحده استفاده کرد و به شواهدي دست یافت که نشان می
GNP باشد.  

بین مصرف انـرژي و تولیـد ناخـالص داخلـی را بـراي        یرابطه علّ 2000در سال  3یانگ
و  GDPی را میان ابطه علّوي همچنین ر. مورد مطالعه قرار داد 1945-1997تایوان در دوره 

گاز طبیعـی و الکتریسـیته نیـز      نفت،  سنگ، هاي مصرف انرژي نظیر مصرف زغال زیر بخش
ـ    گرنجـر یانگ بر اساس تکنیک . مورد آزمون قرار داد اي میـان   ی دو طرفـه یـک رابطـه علّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Kraft, I. and Kraft, A. (1978), PP. 401-403.  
2 . Stern, D.I. (1993), PP. 137-150. 
3 . Yang, H.Y. (2000), PP. 309-317. 
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ـ . دست آورده در تایوان ب GDPمصرف کل انرژي و  و  GDPی میـان  اما در مورد رابطه علّ
  .ی متفاوتی مشاهده نمودهاي علّ انواع مصرف انرژي نیز جهت

اي هـم انباشـتگی ایسـتا و نیـروي      در تجزیه و تحلیل تـک معادلـه   2000در سال  1استرن
و مصـرف   GDPکار، تجزیه و تحلیل چند متغیره پویا براي اقتصاد آمریکـا در غالـب مـدل    

صـرف انـرژي بـه سـمت تولیـد ناخـالص       داري از م انرژي، سرمایه و نیروي کار رابطه معنی
داري میان متغیرهاي الگـو   وي نشان داد که یک رابطه بلندمدت معنی. داخلی مشاهده نمود
ي گرنجـر در تجزیه و تحلیل چند متغیره مشاهده گردید که انـرژي علـت   . شده وجود دارد

  .تولید ناخالص داخلی بوده است
ي پنج متغیـره جهـت مطالعـه علیـت     از یک بردار تصحیح خطا 2002در سال  2گالشور

 1961ي بین تولید نا خالص داخلی و مصرف انرژي در کره جنوبی در دورة زمـانی  گرنجر
نتایج وي نشان دهندة یک رابطۀ علیت دو طرفه بوده و نفت بیشـترین  . استفاده کرد 1990تا 

  . تاثیر را بر رشد اقتصادي و مصرف انرژي داشت
شکسـت سـاختاري، مصـرف    «اي تحـت عنـوان    مقالـه  در 2005در سـال   3لی و چانـگ 

رسی رابطۀ بین مصرف انـرژي و تولیـد نـا خـالص     ربه ب، »انرژي و رشد اقتصادي در تایوان
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در بلندمدت  1954-2003داخلی براي تایوان طی دورة 

هـاي تحدیـد انـرژي     انرژي به عنوان محرك رشد اقتصادي عمل کرده و در نتیجه سیاسـت 
تواند به رشد اقتصادي آسیب برساند و همچنین دریافتنـد کـه هـم جمعـی بـین مصـرف        می

انرژي و تولید ناخالص داخلی پایدار نبوده و بسیاري از وقایع اقتصـادي پایـداري دو سـري    
  . دهد زمانی را تحت تاثیر قرار می

 -عوامل موثر بر رابطۀ انـرژي «اي تحت عنوان  در مقاله 2006در سال  4پاردو و کلیمنت
به این نتیجه رسـیدند کـه بـا اسـتفاده از تحلیـل هـم        »مطالعه موردي کشور اسپانیا: محصول

توان بین مصرف انرژي و تولید ناخـالص   انباشتگی چند متغیره یک رابطه علی بلندمدت می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Stern, D.I. (2000),  PP. 267-283. 
2 . Glasure, Y.U. (2002), PP. 355-365. 
3 . Lee, Ch. and Chang, Ch. (2005), PP. 857-872.  
4 . Climent, Francisco and Pardo A. (2006).  
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تصـادي  ی یـک طرفـه انـرژي بـه رشـد اق     چنین به یک رابطۀ علّها هم آن. داخلی متصور شد
  .دست یافتند

 مطالعات انجام شده در ایران .2-3

ی بین رشد اقتصادي و مصرف به بررسی رابطه علّ 1376در سال  1طاهري فرد و رحمانی
در این بررسی رشد اقتصـادي در  .  پرداختند 1373تا  1346انرژي در اقتصاد ایران در دوره 

 (GDP)آیـد و دو مـدل   مـی انـرژي و سـرمایه در   ی بـه صـورت تـابعی از مصـرف    لقالب مد
(CAPITAL GDP-EC) نتـایج حاصـل از ایـن تحقیـق نشـان      . گیرند مورد بررسی قرار می

دهد که یک رابطه بلند مدت بین مصرف انرژي، موجـودي سـرمایه و تولیـد نـا خـالص       می
داخلی وجود دارد، به عبارت دیگر در بلندمدت مصرف انرژي و موجودي سرمایه بر رشـد  

اما نتایج حاصـل از تخمـین مـدل تصـحیح خطـا و آزمـون       . گذارند ر مثبت میاقتصادي تاثی
مدت بین مصرف انرژي و موجودي سرمایه با  بیانگر عدم وجود ارتباط کوتاه گرنجرعلیت 

  .باشد تولید نا خالص داخلی می
رابطه علیـت بـین متغیرهـاي مصـرف انـرژي، سـطح        1380در سال  2اي و وحیديشرزه
اندونزي، ایران، کویـت،  (ناخالص داخلی برخی از کشورهاي عضو اوپک ها و تولید قیمت

نتـایج  . انـد را مورد بررسـی قـرار داده   1965-1995در طی دوره زمانی ) عربستان و ونزوئال
مدت  دهد به طور کلی در کشورهاي مورد مطالعه درکوتاهحاصل از برآورد الگو نشان  می

ش حائز اهمیت در افزایش تولید ناخالص داخلـی  مدت، افزایش در مصرف انرژي نق و بلند
همچنین افزایش در تولید ناخالص داخلی در پنج کشور مـورد مطالعـه   . این کشورها ندارند

گـردد، امـا تغییـر در مصـرف انـرژي و تولیـد       موجب افزایش در میزان مصرف انرژي نمـی 
  . گرددمی هاناخالص داخلی در کلیه کشورها باعث تغییرات در سطح عمومی قیمت

بـه بررسـی رابطـۀ بـین رشـد اقتصـادي و مصـرف         1380در سال  3ابریشمی و مصطفایی
نتایج حاکی از آن است که در . اند پرداخته 1338-1378هاي عمدة نفتی طی دورة  فرآورده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)1376(طاهري فرد، احسان و رحمانی، علی . 1

 .)1380(محمدرضا   اي، غالمعلی و وحیدي،شرزه. 2

 .11-45 ص ص) 1381(ابریشمی، حمید و مصطفایی، آذر . 3
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هاي نفتـی بـه تولیـد ناخـالص داخلـی       مدت رابطه علیت گرنجري از مصرف فرآورده کوتاه
هـا بـه تولیـد     بلندمـدت رابطـۀ علیـت گرنجـري از مصـرف فـرآورده      ولـی در  . وجود ندارد

مـدت، رابطـۀ علیـت ضـعیفی از تولیـد بـه        همچنـین در کوتـاه  . ناخالص داخلی وجـود دارد 
ها وجود دارد و در بلندمدت نیز، رابطۀ علیت از تولید ناخالص داخلـی بـه    مصرف فرآورده
گیـري سیاسـتی پیشـنهاد     ان یـک نتیجـه  بنابراین، آنها به عنو. ها وجود دارد مصرف فرآورده

کنند که اگر هدف سیاست کالن کشور سرعت بخشـیدن بـه رونـد توسـعۀ اقتصـادي و       می
هاي عمدة نفتی که منجر  هاي شدید تحدید مصرف فرآورده اجتماعی باشد، باید از سیاست

کـه   کننـد  آنها توصیه می. گردد، جلوگیري شود به کاهش تقاضا و کارایی عوامل تولید می
  .هاي نفتی از طریق افزایش کارایی مصرف صورت پذیرد کاهش در مصرف فرآورده

ي تولیـد  گرنجـر بـه تحلیـل آمـاري و بررسـی رابطـه علیـت        1384درسـال   1وافی نجـار 
اي انرژي بـا اسـتفاده از تـابع تولیـد      ناخالص داخلی به مصرف انرژي و محاسبه کشش نهاده

نتایج این پژوهش حاکی از افزایشی بودن شدت . پرداخته است 1382تا 1346هاي  طی سال
و یـا کشـش   (است اما روند نزولی ضـریب انـرژي    1382تا  1346مصرف انرژي طی دوره 

هـاي برنامـه اول و دوم و سـوم     طی سـال ) اي انرژي، رشد مصرف انرژي به رشد تولید نقطه
بطـه علیـت   هـم چنـین را  . اقتصادي نشانگر آن است که از شدت آن کاسـته گردیـده اسـت   

حاکی از رابطـه یـک طرفـه از تولیـد بـه مصـرف انـرژي         1382تا  1347براي دوره  گرنجر
تابع تولید اقتصاد کشور در ابتدا با دو نهادة کار و سـرمایه بـراي دوره مـورد بررسـی     . است

اي سرمایه ونیروي کار به ترتیـب برابـر    ه تخمین زده شده و مشخص شد که اوالً کشش نهاد
به دست آمده که سهم غالب نیز با سرمایه است و در ثـانی بـا توجـه بـه نتـایج       25/0و 65/0

آزمون والد، اقتصاد کشور داراي بازده ترولی نسبت بـه مقیـاس اسـت، اگـر چـه در سـطح       
. تـوان رد کـرد   درصد فرض ثابت بـودن بـازدهی نسـبت بـه مقیـاس را نیـز نمـی        70اطمینان 

با اضافه کردن انرژي، سهم سرمایه شکسـته شـده   هاي مختلف نشان داد که  چنین بررسی هم
گیرد، مضاف بر اینکه با توجه بـه همخطـی شـدید میـان نیـروي کـار و       و به انرژي تعلق می

انرژي که ناشی از عامل روند در محاسبه نیروي کار است نتایج رفع هـم خطـی نیـز چنـدان     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .55-73 ص، ص)1384(وافی نجار، داریوش . 1
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هاي بـه  با این حال تخمین .ها خواهد شد عمل منتهی به حذف یکی از نهادهدر موثر نبوده و 
اي انرژي براي کل اقتصاد طی دوره مورد بررسی دهد که کشش نهادهدست آمده نشان می

بوده است و این  نهاده به طور متوسط حدود یک سـوم از سـهم سـرمایه را در     20/0حدود 
  . دهد تابع تولید به خود اختصاص می
اي انـرژي بـا رشـد     طـۀ تقاضـاي واسـطه   نیز به بررسـی راب  1بهبودي، سلمانی و خلیل پور

هـاي  در ایـن بررسـی از روش  . انـد  پرداختـه  1383تـا   1364هاي  اقتصادي در ایران طی سال
نتـایج حاصـل از روش   . انـد استاندارد و تصحیح خطـا اسـتفاده نمـوده    گرنجرآزمون  علیت 

ـ        گرنجرعلیت  رشـد  ی دو طرفـه بـین   استاندارد نشان دهنـدة ایـن اسـت کـه یـک رابطـۀ علّ
هاي تصـحیح   نتایج حاصل از برآورد مدل. اي انرژي وجود دارد اقتصادي و تقاضاي واسطه

ي دو طرفـه بـین   گرنجـر مدت یک رابطه علیت  مدت و بلند دهد که در کوتاه خطا نشان می
  .اي انرژي و رشد اقتصادي وجود دارد تقاضاي  واسطه

  2مدل و روش تحقیق .4
استفاده شـده   (VAR) 3مدل خود همبستگی برداري براي آزمون فرضیات این تحقیق از

هـاي سـنتی همزمـان، ابتـدا متغیرهـا را بـه دو دسـتۀ         دانـیم در روش  کـه مـی   طور همان. است
تفکیک کرده و بـراي تخمـین ضـرایب معـادالت سـاختاري، یـک        »زا برون« و »زا درون«

ــۀ   ســري از محــدودیت هــا، بــاالخص محــدودیت  هــاي صــفري را بــر روي ضــرایب معادل
ــیش   ــه صــورت پ ــاختاري ب ــیم     س ــرار ده ــر ق ــد نظ ــتی م ــرض، بایس ــدل . ف ــا در م ــاي  ام ه

و سـایر   برداري، متغیرهاي مورد نظر به صورت تابعی از مقادیر با وقفـۀ خـود   همبستگی خود
هـاي ضـرایب    کدام از ماتریس هیچ. شوند تعریف می tεتصادفی  يمتغیرها و همچنین اجزا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)1386(سلمانی، بهزاد و خلیل پور، افشین بهبودي، داود، . 1

  :براي تعیین مدل و روش تحقیق در این مقاله از منابع زیر استفاده شده است. 2
  .)1384(زهرا   شیرین بخش، شمس اهللا و حسن خونساري،

  .، ترجمه حمید ابریشمی»مبانی اقتصاد سنجی«گجراتی، دامودار، 
 .)1378(نوفرستی، محمد 

3. Vector Autoregression Model. 
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هاي صـفري بـر روي    را از پیش مساوي با صفر در نظر نگرفته و به عبارت دیگر محدودیت
  .شود ضرایب مدل وضع نمی

ا نیـز وارد کـرد، لـیکن    زاي خـالص ر  تـوان متغیرهـاي بـرون    مـی  VAR اگر چه در مدل 
هـاي  زا، نظیـر آنچـه کـه در روش    زا و برون اي براي تفکیک اختیاري متغیرها به درون زمینه

کـه خصوصـیات پویـایی مـدل را      mدرجـۀ وقفـه   . سنتی همزمان معمول است وجود نـدارد 
هایی از قبیل آکائیک، شوارتز بیزین، حنان کویین و حداکثر  کند بر اساس مالك تعیین می

  .شود مشخص می Log-Likelihoodقدار تابع  م
بـه صـورت صـریح     VARهـاي سـادة   شود کـه مـدل   با توجه به موارد فوق مشخص می
هاي نظـري موضـوع مـورد     بنابراین در مواردي که پایه. داراي مبانی نظري مشخصی نیستند

ي مزبـور  هـا بررسی از استحکام کافی برخوردار نباشند، زمینه کاربرد بیشتري را بـراي مـدل  
نیاز از  ارتباط و بی کامالً بی VARهاي البته نبایستی تصور داشت که مدل. آورد وجود می هب

هاي اقتصادي تعیـین   زیرا متغیرهاي مدل براساس نظریه. هاي مشخص اقتصادي هستند نظریه
 .شوند می

ه براي این پژوهش به این منظور بوده است که این الگـو رابطـ    VARدلیل انتخاب مدل 
مـدت بـین    کند و از طرفی توانایی توضـیح روابـط کوتـاه   بلندمدت بین متغیرها را تعیین می

مـدت بـین    مدت و بلند در راستاي ارتباط کوتاه  VARمتغیرها را نیز دارد و در نهایت رابطه 
براي بررسی در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتـه    VARدالیلی که مدل . متغیرها است
  :باشدزیر می است به شرح

هـاي زمـانی ایـن سیسـتم در هـر      توان روابط علت و معلولی را با استفاده از سريمی -1
ایـن رهیافـت بـراي اقتصـاد کـالن و برخـی از       . اقتصاد خاص مورد مطالعه قـرار داد 

هماننـد  (اقتصادي منسجم  هاي دیگر در کشورهاي جهان سوم که فاقد نظریهسنجی
باشـند، بسـیار مفیـد اسـت و بـدین وسـیله       مـی ) نی بـر بـازار  اقتصادهاي پیشرفته و مبت

به دست آمده در  يتوان متغیرهاي کلیدي را در آن اقتصاد خاص شناخته و تئور می
  .مورد آن اقتصاد را توسعه داد

. هاي اقتصـادي اسـت  مطالعه زمان بندي شوك  VARهاي کاربرد مفید دیگر سیستم -2
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هاي وارده توان دریافت که شوكباشد؛ آنگاه میاگر سیستم، نمایش واقعی اقتصاد 
هـا در چـه در   حداکثر اثرهاي آن. انجامد بر اقتصاد طی چه مدت زمانی به طول می

هـا و ایـن   مطالعـه ایـن شـوك   . گـردد دوره زمانی پس از وقوع شـوك حاصـل مـی   
ها روشی است براي شناسایی پویـایی اقتصـادها، زیـرا در هـر اقتصـاد      بندي آن زمان
هــاي یکســان اثرهــاي متفــاوتی بــه جــا تناســب بــا خصوصــیات خــاص آن شــوكم

ــد و مطالعــه شــوك مــی ــا آن هــا و دورهگذارن ــاظر ب ــد هــا مــیهــاي زمــانی متن توان
  .سیاستگذاران را در طریق اثرگذاري بر کل سیستم اقتصاد یاري دهد

سـت کـه   سومین کاربرد این رهیافت، تجزیه واریانس متغیرهاي اقتصادي طی زمان ا -3
گـردد کـه   ین معنا که در این مطالعات بررسی میه اب. شودبه کاربرد دوم مرتبط می

  .هر متغیر کلیدي در اقتصاد تا چه حد در تغییرات متغیر دیگر داراي سهم است
زا بـودن متغیرهـا نیسـت،    زا و بـرون نیازي به نگرانـی در مـورد درون    VARدر مدل  -4

  .زا هستنددرون  VARتمامی متغیرها در مدل 
توان براي هـر یـک   می OLSباشد و از روش متعارف تخمین مدل ساده و آسان می -5

  .از معادالت به صورت جداگانه استفاده کرد
آید در بسـیاري از مـوارد بهتـر از نتـایج     هایی که از این روش به دست میپیش بینی -6

  . است OLSهاي معادالت پیچیده همزمان و یا مدل
هاي نوین اقتصادي، عامل انـرژي نیـز در مـدل رشـد وارد شـده      نه که در تئوريهمانگو

هاي کار، سرمایه و انـرژي در نظـر بگیـریم، خـواهیم     است؛ اگر تابع تولید را تابعی از نهاده
  :داشت

)5                                                                                        (),,( ELKFY =       
  .هاي مصرفی باشدتواند شامل انواع انرژيمی Eکه نهاده 

دست آوردن رابطه تولید در ایران از تـابعی بـه فـرم زیـر     ه بنابراین در این مطالعه براي ب
  :استفاده خواهیم کرد

)6                                                                                     (),,( tEKLFGDP =  
 Kنیـروي کـار و     Lو  1376هاي ثابـت  تولید ناخالص داخلی به قیمت GDPکه در آن 
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ف میـزان مصـر    E1را یـک بـار معـادل      Etو  1376هـاي ثابـت   موجودي سرمایه به قیمـت 
تـا   1345هـاي  سـال  میزان مصرف سالیانه گازوییـل طـی   E2سالیانه بنزین و بار دیگر معادل 

ها  هاي مذکور به شکل نرخ رشد لگاریتمهادالزم به ذکر است که د. ایم در نظر گرفته 1383
  .1اند در مدل لحاظ شده

 ایستایی متغیرها .1-4

متغیرها می باشد که در ادامه به آن گام نخست در تحلیل الگوهاي پویا، بررسی ایستایی 
در بررسی ایستایی متغیرهـا اولـین کـار مشـاهده نمـودار سـري زمـانی متغیرهـا         . پردازیممی
دهـد،   آنگونه که نمودار بیشتر متغیرهاي مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق نشـان مـی      . باشد می

عودي همـراه  تمام این متغیرها بـا یـک رونـد صـ    ) 1345-1383(درطول زمان مورد بررسی 
اند که نشان از عدم ایستایی این متغیرها دارد ولـی در تشـخیص ایسـتایی بـا اسـتفاده از       بوده

لـذا ایسـتایی متغیرهـاي    . تـوان بـه صـراحت قضـاوت کـرد     نمودار در برخـی از مـوارد نمـی   
هـاي  در ایـن مقالـه از آزمـون   . زمانی به صورت آماري نیز مورد آزمون واقع شده انـد  سري

فولر تعمیم یافته جهت آزمون ایستایی استفاده شده اسـت کـه در ادامـه     -د دیکیریشه واح
در مورد متغیر سرمایه به دلیل شکست ساختاري از آزمـون فیلیـپس پـرون    . شوندبررسی می

  .نیز براي بررسی ایستایی استفاده شده است

  براي آزمون ایستایی متغیرهاي الگو ADFنتایج حاصل از آزمون  -1 جدول

 ADF م سرينا
  کینان-مقادیر بحرانی مک

MacKinon Critical Values 
1%  5%  10%  

GDP 11/1- 61/3- 94/2- 60/2- 

K 02/0 61/3- 94/2- 60/2- 

L 16/3 61/3- 94/2- 60/2- 

E1 39/2 61/3- 94/2- 60/2- 

E2 29/0- 61/3- 94/2- 60/2- 
  هاي تحقیق یافته: منبع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـاي ملـی بانـک مرکـزي     ریزي و حساب هاي مورد استفاده در الگو دفتر اقتصاد کالن و انرژي سازمان مدیریت و برنامه منبع داده. 1

 .باشدمی
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 تفاضل مرتبه اولبراي آزمون ایستایی  ADFنتایج حاصل از آزمون   -2 جدول
  متغیرهاي الگو

 ADF نام سري
  کینان-مقادیر بحرانی مک

MacKinon Critical Values 
1% 5% 10% 

GDP 77/4- 61/3- 94/2- 60/2- 

K 61/1- 61/3- 94/2- 60/2- 

L 06/4- 61/3- 94/2- 60/2- 

E1 41/3- 61/3- 94/2- 60/2- 

E2 74/3- 61/3- 94/2- 60/2- 
  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  Kجدول آزمون فیلیپس پرون براي متغیر موجودي سرمایه  - 3جدول 

 PP نام سري
  کینان-مقادیر بحرانی مک

MacKinon Critical Values 
1% 5% 10% 

K 95/4- 62/3- 94/2- 61/2- 
 هاي تحقیق یافته: مأخذ

 I(0)در نتیجه تمامی متغیرهاي تفاضل مرتبـه اول در سـطح و بـا وجـود عـرض از مبـدا       
  .هستند I(1)باشند، و به عبارتی دیگر متغیرهاي اصلی در سطح و با وجود عرض از مبدا  می

فولر براي متغیرهاي باال در حالت عرض از مبدا و روند نیز بررسـی شـد    -آزمون دیکی
  .کنیدمشاهده می) 5(و ) 4(هاي که نتایج آن را در جدول

  براي آزمون ایستایی متغیرهاي الگو ADFنتایج حاصل از آزمون  -4 جدول

 ADF نام سري
  کینان-مقادیر بحرانی مک

MacKinon Critical Values 
1% 5% 10% 

GDP 34/1- 21/4- 53/3- 19/3- 
K 29/0- 21/4- 53/3- 19/3- 
L 29/1 21/4- 53/3- 19/3- 

E1 080/2 21/4- 53/3- 19/3- 
E2 14/2- 21/4- 53/3- 19/3- 

  هاي تحقیق یافته: مأخذ
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براي آزمون ایستایی تفاضل مرتبه اول  ADFنتایج حاصل از آزمون  -5جدول 
  متغیرهاي الگو

 ADF نام سري
  کینان-مقادیر بحرانی مک

MacKinon Critical Values 
1% 5% 10% 

GDP 81/4- 21/4- 21/4- 19/3- 
K 52/4- 21/4- 21/4- 19/3- 
L 51/4- 21/4- 21/4- 19/3- 

E1 65/3- 21/4- 21/4- 19/3- 
E2 95/4- 21/4- 21/4- 19/3- 

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

در نتیجه تمامی متغیرهاي تفاضل مرتبه اول در سطح و با وجود عـرض از مبـدا و رونـد    
باشند و یا به عبارتی دیگر متغیرهاي الگو، تمامی در سطح بـا وجـود عـرض از    می  I(0)نیز 

  .هستند I(1)مبدا و روند 

  VARتعیین وقفه بهینه در الگوي  .2-4
در اینجـا قاعـده   . هاي خود رگرسیون برداري تعیین طول وقفه استاولین مسئله در مدل

 . ظر استکویین مد ن-بیزین و حنان -حداکثر کردن معیار   شوراتز

مشاهده شد که در مدل مورد نظر با حضور متغیر مصرف سـالیانه بنـزین و گازوییـل در    
 3و  2،  1هاي  کویین هر دو حداکثر مقدار را بین وقفه-بیزین و حنان -معیار شوارتز 1وقفه 
کـه  نتـایج آن را در   . انتخـاب شـده اسـت    1در نتیجـه بـراي ایـن مـدل طـول وقفـه       . داشتند
  .کنیدمشاهده می) 7(و ) 6(هاي  جدول

  )E1( سالیانه بنزین مصرف متغیر با حضور VARبهینه درالگوي  تعیین وقفه -6جدول 
HQ SC AIC FPE LR LogL وقفه 

81/12- 70/12- 87/12- 3 --- 36/229 0 
95/13- 372/13- 26/14- 59/7 92/68 57/269 1 
53/13- 48/12- 08/14- 40/9 21/19 50/282 2 
89/13- 38/12- 69/14- 66/5 50/33 15/309 3 
  هاي تحقیق یافته: مأخذ
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  )E2(گازوییل  سالیانه مصرف متغیر حضور با VARدرالگوي  بهینه وقفه تعیین -7جدول 
HQ SC AIC FPE LR LogL وقفه 

91/12- 79/12- 97/12- 72/2 --- 05/231 0 

93/13- 34/12- 23/14- 77/7 31/65 15/269 1 

65/13- 60/12- 20/14- 53/8 91/22 58/284 2 

86/13- 35/12- 66/14- 84/5 22/30 62/302 3 
  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  مدت متغیرها و رابطه کوتاه 1گرنجرآزمون علیت . 3-4
جهت اطمینان از وجود رابطـه بـین متغیرهـاي موجـود در مـدل معرفـی شـده و بررسـی         

اسـتفاده شـده    گرنجـر هاي تحقیق، در این بخش از آزمون علیت درستی یا نادرستی فرضیه
بـراي بررسـی رابطـه علیـت بـین تولیـد ناخـالص داخلـی و مصـرف سـالیانه بنـزین و            . است

، (GDP)گازوییل از یک مدل خود توضیح برداري شامل نرخ رشد تولید ناخـالص داخلـی  
ورت معادالت زیـر،  ، به ص(E2)و نرخ رشد مصرف گازوییل  (E1)نرخ رشد مصرف بنزین

  .استفاده شده است
)7                                                    (  tttt EGDPCGDP 111111 εβα +++= −−  
)8                                                      (tttt EGDPCGDP 212122 εβα +++= −−  

و یـک بـار مصـرف     (E1)یـک بـار مصـرف سـالیانه بنـزین        Eکه در آن به جاي متغیر 
  .باشدوقفه بهینه در این آزمون یک می. را قرار دادیم) E2(سالیانه گازوییل 

براي متغیرهاي تولید ناخالص داخلی و مصرف سالیانه بنزین نشان  گرنجرآزمون علیت 
بـه سـمت   ) نرخ رشد اقتصـادي (دهد که یک رابطه علی از سوي تولید ناخالص د اخلی می

در مورد رابطه علیت بین مصرف سالیانه  گرنجروجود دارد اما آزمون  مصرف سالیانه بنزین
نتایج حاصل از این آزمـون در جـدول   . دهدبنزین و  تولید ناخالص داخلی چیزي نشان نمی

  .شودمی مشاهده) 8(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Granger Causality Test. 
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   E1و  GDPبراي  گرنجرآزمون علیت  -8 جدول
 نتیجه احتمال Fآماره  فرضیه صفر

 شودیه رد میضفر 00742/0 76743/5 نیست E1ي گرنجرعلت  GDPمتغیر 

 شودفرضیه رد نمی 30816/0 22300/1 نیست GDPي گرنجرعلت  E1متغیر 
  هاي تحقیق یافته: مأخذ

بـراي تولیـد ناخـالص داخلـی و مصـرف سـالیانه        گرنجـر از سوي دیگر آزمـون علیـت   
ـ  دهد که هیچگازوییل نشان  می تولیـد ناخـالص   ی بـین مصـرف گازوییـل و    گونه رابطـه علّ
ي چنین چیـزي را نشـان   گرنجرمدت وجود ندارد و یا حداقل رابطه علیت  داخلی در کوتاه

  .نمایش داده شده است) 9(نتایج این آزمون در جدول . دهدنمی

  E2و  GDPبراي  گرنجرآزمون علیت  - 9جدول 
 نتیجه احتمال Fآماره    فرضیه صفر  

 شودفرضیه رد نمی 31202/0 20955/1 نیست E2ي گرنجرعلت  GDPمتغیر 

 شودفرضیه رد نمی 91347/0 09077/0 نیست GDPي گرنجرعلت  E2متغیر 
  هاي تحقیق یافته: مأخذ 

بـه بررسـی    گرنجـر بنابراین با توجه به مطالب ذکر شـده و از آنجاییکـه آزمـون علیـت     
مـدت   کوتـاه گیـري کـرد کـه در     تـوان نتیجـه  پـردازد، مـی  می  مدت روابط متغیرها در کوتاه

گـذارد، حـال آنکـه    تغییرات تولید ناخالص داخلی بر روي مصـرف سـالیانه بنـزین اثـر مـی     
بـرهمین   . مدت بر روي تولید ناخالص داخلـی تـاثیري نـدارد    مصرف سالیانه بنزین در کوتاه

مدتی بین متغیر تولید ناخـالص داخلـی    گونه رابطه کوتاه ي هیچگرنجراساس، آزمون علیت 
  .دهدانه گازوییل نشان نمیو مصرف سالی

  )E1(با حضور متغیر مصرف سالیانه بنزین  1الگوي تصحیح خطاي برداري .4-4
هاي حاصل از رگرسـیون هـم انباشـته را محاسـبه و پارامترهـاي       در مرحلۀ آخر باقیمانده

مدت یـک   الگوي تصحیح خطاي کوتاه. آوریم به دست می ECMمدت را با تخمین  کوتاه
گردد و بنابر آن متغیر وابسته نسبت به عـدم تعـادل دسـتگاه تعـدیل     تلقی می الگوي بازخور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Vector Error Correction Model. 
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ضریب تعدیل در ایـن الگـو   . کندمدت را تضمین می شود و حصول به رابطه تعادلی بلندمی
یـا   ECM. مـدت اسـت   مدت بین متغیرها در راستاي یک رابطه بلنـد  دهنده رابطه کوتاه نشان

  :ل زیر تصریح می شودبرداري به شک الگوي تصحیح خطاي

)9    (
t11t

K

1i

K

1i

K

1i
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  :که نتایج حاصل از تخمین الگو به شرح زیر است
)11             (

1)(ECT00.011)(1E0.1881)(DL2.141)(DK0.991)(DGDP0.550.003DGDP −−−−−+−−−−−=  
[-0.010]  [-2.22]                      [0.87]           [0.94]           [-0.47]          [-0.028] 

 

گردد، نتایج به دست آمده از الگـوي تصـحیح   مشاهده می) 11(که در معادله  طور همان
دهد که ضریب تعدیل براي تولید ناخالص داخلی بین یک و صـفر قـرار دارد   خطا نشان می

اخـتالف ناشـی از شـوك     010/0مدت ایجاد شود، در هر دوره  و اگر یک شوك در کوتاه
دار بـودن   عـدم معنـی  . گردنـد مدت خـود برمـی   ه متغیرها به روند بلندرود و دوباراز بین می

ي متغیرهاي الگو شـده بـه سـمت    گرنجردهنده عدم علیت  ضریب جمله تصحیح خطا نشان
باشد که این یافته نتـایج آزمـون علیـت    یم  )GDP(متغیر وابسته یعنی تولید ناخالص داخلی 

ه رابطه علیتی از سـمت مصـرف سـالیانه بنـزین     دهد ککند و نشان میرا نیز تایید می گرنجر
)E1 ( بر روي تولید ناخالص داخلی)GDP (وجود ندارد.  

  

)12              (
1)(ECT430.1)(DL0.361)(DK0.021)(DGDP0.261)(1DE0.180.00061DE −−−+−−−−−−−=  

[-0.05]   [-0.94]                     [-2.13]             [-0.043]          [0.33]              [-2.94]  
 

باشد و اگر یک می 43/0ضریب تعدیل براي مصرف سالیانه بنزین ) 12(براساس معادله 
رود اختالف ناشی از شوك از بین مـی  43/0مدت ایجاد شود، در هر دوره  شوك در کوتاه

داري ضریب جمله تصحیح خطـا   معنی. گردندمدت خود برمی و دوباره متغیرها به روند بلند
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بـه سـمت متغیـر وابسـته یعنـی      ) مسـتقل (متغیرهـاي الگـو شـده    ي گرنجرنشان دهنده علیت 
براي تولید ناخالص داخلـی بـه معنـی     tباال بودن آماره . باشدمی) E1(مصرف سالیانه بنزین 

کـه در آزمـون    طـور  باشد که همانمی) E1(علیت این متغیر به سمت مصرف سالیانه بنزین 
ي مصـرف سـالیانه   گرنجـر داخلی علیـت  نیز مشاهده شد متغیر تولید ناخالص  گرنجرعلیت 
  .است) E1(بنزین 

  )E2(گازوییل  تصحیح خطاي برداري با حضور متغیر مصرف سالیانه الگوي .5-4
ECM    یا الگوي تصحیح خطاي برداري با حضور متغیر مصرف سـالیانه گازوییـل)E2 (

  :شودزده می به شکل زیر تخمین
)13              (

1)(ECT280.
1)(2

E190.11)(DL60.11)(DK860.1)(DGDP430.0.003DGDP −−
−

−−+−−−−−=  
                [-0.11]   [-1.82]                 [-0.74]             [+0.69]           [-0.28]            [-0.86]    

گردد، نتایج به دست آمده از الگـوي تصـحیح   مشاهده می) 13(که در معادله  طور همان
 28/0وره مـدت ایجـاد شـود، در هـر د     دهـد کـه اگـر یـک شـوك در کوتـاه      می خطا نشان

. گردندمدت خود برمی رود و دوباره متغیرها به روند بلنداختالف ناشی از شوك از بین می
ي متغیرهـاي الگـو   گرنجـر دهنده عدم علیت  بی معنی بودن ضریب جمله تصحیح خطا نشان

باشد که ایـن یافتـه نتـایج    می  )GDP(شده به سمت متغیر وابسته یعنی تولید ناخالص داخلی 
دهد که رابطه علیتـی از سـمت مصـرف    کند و نشان میرا نیز تایید می گرنجریت آزمون عل

  .وجود ندارد) GDP(بر روي تولید ناخالص داخلی ) E2(سالیانه گازوییل 
)14             (

1)(ECT130.1)(DL220.1)(DK770.1)(DGDP0140.1)(2DE600.30.002DE −−−+−+−−−−−=  
              [-0.29]    [-0.23]            [-1.63]                    [+0.30]            [+3.56]            [-0.14] 

 
باشـد و اگـر   می 13/0ضریب تعدیل براي مصرف سالیانه گازوییل ) 14(براساس معادله 

اخـتالف ناشـی از شـوك از بـین      13/0مدت ایجاد شود، در هر دوره  یک شوك در کوتاه
اري ضـریب جملـه   د عدم معنی. گردندمدت خود برمی رود و دوباره متغیرها به روند بلندمی

به سـمت متغیـر   ) مستقل(ي متغیرهاي الگو شده گرنجردهنده عدم علیت  تصحیح خطا نشان
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شـود و  بنابراین همانطور که مشاهده می. باشدمی) E2(وابسته یعنی مصرف سالیانه گازوییل 
نیز بین متغیر تولید ناخالص داخلی و مصرف سالیانه گازوییل  گرنجربراساس آزمون علیت 

)E2 (مدت وجود ندارد اي در کوتاه هیچ گونه رابطه.  
اي  ي درون نمونــهگرنجــربــرداري در حقیقــت آزمــون علیــت  الگــوي تصــحیح خطــاي

تجزیـه و تحلیـل   . کنـد باشد ولی اطالعاتی در مورد خواص پویـایی دسـتگاه ارائـه نمـی     می
زیه جمل آنی و تالع هاي ایجاد شده در دستگاه با استفاده از توابع عکساثرات پویا از شوك
  .گیردواریانس صورت می

  و بررسی روابط بلندمدت متغیرها 1آزمون هم انباشتگی یوهانسن .6-4
بــه منظــور بــرآورد رابطــه تعــادلی بلندمــدت بــین متغیرهــا از روش حــداکثر راســتنمایی 

هاي یوهانسن یعنی آزمـون  براي انجام آزمون همگرایی از آزمون. شودیوهانسن استفاده می
پـس از تشـخیص و بـرآورد بردارهـاي     . شود حداکثر مقدار ویژه و آزمون اثر بهره برده می

همگرایی و نرمـال سـاختن ایـن بردارهـا بـا اسـتفاده از آزمـون نسـبت حـداکثر راسـتنمایی           
وقفه بهینه براي انجام این آزمون همان وقفه بهینه در . شوددار بودن ضرایب بررسی می معنی

  .  ایم لذا براي انجام این آزمون از وقفه یک استفاده کرده باشدمی VARالگوي 
آزمون حداکثر مقادیر ویژه و اثر براي برآورد تعداد بردارهاي ) 11(و )  10(هاي جدول

  .دهندهم انباشتگی را با حضور متغیر مصرف سالیانه بنزین نشان می

د بردارهاي آزمون حداکثر مقدار ویژه یوهانسن براي برآورد تعدا -10جدول 
  انباشتگی با حضور متغیر مصرف سالیانه بنزین هم

آزمون  آزمون صفر
 مقابل

آماره آزمون  2مقدار ویژه
 حداکثر مقدار ویژه

سطح بحرانی 
5% 

سطح بحرانی 
1% 

0  =r 1  =r 605/0 45/33 07/27 24/32 
1≤ r≤0 2  =r 432/0 42/20 97/20 52/25 
2≤  r≤1  3  =r 250/0 53/15 07/14 63/18 
3≤  r≤ 2  4  =r 082/0 11/3 76/3 65/6 
  هاي تحقیق یافته: منبع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Johansen Cointegration Test. 
2. Eigenvalue. 
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درصد یک بردار هم انباشـتگی   پنجبراساس این آزمون در سطح بحرانی یک درصد و 
  .وجود دارد

  آورد تعداد بردارهاي هم انباشتگیآزمون اثر یوهانسن براي بر -11جدول 
  با حضور متغیر مصرف سالیانه بنزین

 آزمون
 صفر

آزمون 
 مقابل

سطح بحرانی  آماره آزمون اثر مقدار ویژه
5% 

سطح بحرانی 
1% 

0  =r 1  =r 605/0 51/72 21/47 46/54 

1≤ r≤0 2  =r 432/0 06/39 68/29 65/35 

2≤  r≤1  3  =r 250/0 64/18 41/15 04/20 

3≤  r≤ 2  4  =r 082/0 11/3 76/3 65/6 
  هاي تحقیقیافته: منبع

براساس این آزمون در سطح بحرانی یـک درصـد دو بـردار هـم انباشـتگی و در سـطح       
  .باشددرصد، سه بردار هم انباشتگی موجود می پنجبحرانی 

باتوجه به جداول فوق و مباحث تئوریک بردار هم انباشته نرمـال شـده بـه صـورت زیـر      
  :باشدمی

)15                                               (             GDP = 0.76K + 1.49L + 0.84E1  
یک درصد تغییر موجودي  يدهد که به ازانشان می) K(ضریب متغیر موجودي سرمایه 

درصد تغییر خواهد  76/0به میزان ) GDP(در بلندمدت، تولید ناخالص داخلی ) K(سرمایه 
باعـث افـزایش    در بلندمـدت، )  L(بر همین اساس یک درصد افرایش در نیروي کار . کرد

تـر و  شـود کـه در بلندمـدت رابطـه مثبـت     درصـد مـی   49/1تولید ناخالص داخلی به میـزان  
 يدهـد کـه در ازا  ضریب متغیر مصرف سالیانه بنزین نشان می. دهددارتري را نشان می معنی
درصـد   84/0مدت، تولید ناخـالص داخلـی بـه میـزان      درصد افزایش این متغیر در بلند یک

 .ابدیافزایش می

آزمون حداکثر مقادیر ویژه و اثر براي برآورد تعـداد  ) 13(و )  12(هاي از طرفی جدول
  .دهندنشان می) E2(انباشتگی را با حضور متغیر مصرف سالیانه گازوییل  بردارهاي هم
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آزمون حداکثر مقدار ویژه یوهانسن براي برآورد تعداد بردارهاي هم  -12جدول 
  انباشتگی با حضور متغیر مصرف سالیانه گازوییل

آزمون  آزمون صفر
 مقابل

آماره آزمون  1مقدار ویژه
 حداکثر مقدار ویژه

سطح بحرانی 
5% 

سطح بحرانی 
1% 

0  =r 1  =r 611/0 0005/34 07/27 24/32 

1≤ r≤0 2  =r 398/0 31/18 97/20 52/25 

2≤  r≤1  3  =r 175/0 93/6 07/14 63/18 

3≤  r≤ 2  4  =r 066/0 48/2 76/3 65/6 
  هاي تحقیق یافته: منبع

انباشـتگی   درصد یک بردار هـم  پنجبراساس این آزمون در سطح بحرانی یک درصد و 
  .وجود دارد

  بردارهاي هم انباشتگیآورد تعداد آزمون اثر یوهانسن براي بر -13جدول 
  با حضور متغیر مصرف سالیانه گازوییل

آزمون 
 صفر

آزمون 
 مقابل

سطح بحرانی  آماره آزمون اثر مقدار ویژه
5% 

سطح بحرانی 
1% 

0  =r 1  =r 611/0 74/61 21/47 46/54 

1≤ r≤0 2  =r 398/0 74/27 68/28 65/35 

2≤  r≤1  3  =r 175/0 42/9 41/15 04/20 

3≤  r≤ 2  4  =r 066/0 48/2 76/3 65/6 
  هاي تحقیق یافته: منبع

درصد، یک بردار هم انباشتگی  پنجبراساس این آزمون در سطح بحرانی یک درصد و 
  .باشدموجود می

معادلـه  باتوجه به جداول فوق و مباحث تئوریک بردار هم انباشته نرمال شده به صورت 
  :باشدمی )15(

)15                                                  (                GDP = 1.35K + 2.94L + 0.34E2  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Eigenvalue 
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یک درصد تغییر موجودي  يدهد که به ازانشان می) K(ضریب متغیر موجودي سرمایه 
درصد تغییر خواهد  35/1به میزان ) GDP(در بلند مدت، تولید ناخالص داخلی ) K(سرمایه 
مـدت، باعـث افـزایش    در بلند) L(بر همین اساس یک درصد افرایش در نیروي کـار   .کرد

تـر و  شـود کـه در بلنـد مـدت رابطـه مثبـت      درصد مـی  94/2تولید ناخالص داخلی به میزان 
دهد کـه  نشان می) E2(ضریب متغیر مصرف سالیانه گازوییل . دهددارتري را نشان می معنی
 34/0یر در بلند مدت، تولید ناخالص داخلـی بـه میـزان    یک درصد افزایش این متغ يدر ازا

 .یابددرصد افزایش می

و مصرف سالیانه بنـزین  ) GDP(شود بین تولید ناخالص داخلی همانطور که مشاهده می
)E1 ( و مصرف سالیانه گازوییل)E2 (    براساس آزمون یوهانسن در بلندمـدت رابطـه وجـود

بـر روي تولیـد   ) E1(ی تـاثیر مصـرف سـالیانه بنـزین     دارد اما براساس بردارهاي هم انباشتگ
  .ناخالص داخلی بیشتر است

بـا در نظـر گـرفتن متغیـر     ) هااثر شوك( 1العمل آنی بررسی توابع عکس .7-4
  (E1)مصرف سالیانه بنزین  

ها در مدل، عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی طی دوره مورد نتایج بررسی اثر شوك
  :باشد به شرح زیر می) 1383-1345(بررسی 
اگر شوك مثبتی از ناحیه مصرف سالیانه بنزین وارد شود این شـوك در طـول دوره    �

  .گرددبر تولید ناخالص داخلی ظاهر می صورت منفی همورد بررسی ب
اگر شوك مثبتی از ناحیه تولید ناخالص داخلی وارد شود اثر مثبت بر مصرف بنـزین   �

  .خواهد داشت
دهد که یک تغییر ناگهـانی یـا شـوك بـه انـدازه یـک       نشان می) 14(ستون اول جدول 

  )GDP(در متغیر تولید ناخـالص داخلـی    (E1)انحراف معیار در متغیر مصرف سالیانه بنزین 
کند، اما در دوره دوم باعـث کـاهش میـزان متغیـر     در دوره اول هیچگونه تغییري ایجاد نمی

کـاهش    -08/0شود که در دوره سوم بـه انـدازه   می  -02/0تولید ناخالص داخلی به میزان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Impulse Response Function. 
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  -001/0یابد اما همچنان منفـی و بـه میـزان    یابد ولی در دوره چهارم این تاثیر کاهش میمی
تـاثیر منفـی بـر روي تولیـد ناخـالص داخلـی        20شوك مصرف سالیانه بنزین تا دوره . است

ایـن  . کنـد ر تمایـل پیـدا مـی   دارد و بعد از آن تاثیرات تعدیل شده و به سمت شـرایط پایـدا  
دهـد کـه حرکـت متغیـر     ها بوده است و این نشان میتاثیرات به صورت منفی در تمام دوره

 . تولید ناخالص داخلی به سمت تعدیل در طی زمان شکل گرفته است

یک تغییر ناگهانی یا شوك به اندازه یک انحراف معیار در متغیر تولید ناخالص داخلـی  
(GDP) ل باعــث افــزایش متغیــر مصــرف ســالیانه بنــزین در دوره او(E1) 045/0 بــه انــدازه 

شـود و بـه   کند و در دوره سوم کمتر  میتغییر می 035/0شود که در دوره دوم به میزان  می
یابـد امـا همچنـان مثبـت     هاي بعدي نیز این تاثیر کاهش مـی در دوره. رسدمی 016/0میزان 

. کنـد شده و به سمت شرایط پایدار تمایل پیـدا مـی   این تاثیرات تعدیل 26است و در دوره 
ایـن نتـایج بـه شـکل خالصـه در      . ها بـوده اسـت  این تاثیرات به صورت مثبت در تمام دوره

  .نمایش داده شده است) 14(جدول شماره 

  هاالعمل متغیرها نسبت به شوك جدول عکس - 14جدول 
 دوره E1به  GDPعکس العمل  GDPبه  E1عکس العمل 

045/0 00/0 1 

035/0 024/0- 2 

016/0 008/0- 3 

011/0 001/0- 4 

010/0 0003/0- 5 

009/0 0006/0- 6 

008/0 0006/0- 7 

006/0- 0006/0- 8 

005/0 0005/0- 9 

005/0 0004/0- 10 
  هاي تحقیقیافته:منبع
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بـا در نظـر گـرفتن متغیـر     ) هااثر شوك(بررسی توابع عکس العمل آنی . 8-4
  (E2)مصرف سالیانه گازوییل 

ها در مدل، عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی طی دوره مورد نتایج بررسی اثر شوك
  :باشد به شرح زیر می) 1383-1345(بررسی 

اگر شوك مثبتی از ناحیه مصرف سالیانه گازوییل وارد شود ایـن شـوك در طـول دوره     �
  .گرددبر تولید ناخالص داخلی ظاهر می صورت منفی ه مورد بررسی ب

اگر شوك مثبتی از ناحیه تولید ناخالص داخلی وارد شود اثر مثبـت بـر مصـرف سـالیانه      �
  .گازوییل خواهد داشت

دهد که یک تغییر ناگهـانی یـا شـوك بـه انـدازه یـک       نشان می) 15(ستون اول جدول 
در متغیـر تولیـد ناخـالص داخلـی      (E2)انحراف معیـار در متغیـر مصـرف سـالیانه گازوییـل      

)GDP(  کند، اما در دوره دوم باعث کاهش میزان در دوره اول هیچگونه تغییري ایجاد نمی
رقـم در دوره سـوم بـه انـدازه      شود که اینمی  -012/0متغیر تولید ناخالص داخلی به میزان 

یابـد امـا همچنـان منفـی و بـه      در دوره چهارم این تاثیر کاهش می. یابدکاهش می  -005/0
دوره تاثیر منفی بـر روي تولیـد    27شوك مصرف سالیانه گازوییل تا . است  -003/0میزان 

تمایـل پیـدا   ناخالص داخلی دارد و بعد از آن تاثیرات تعدیل شده و به سمت شرایط پایدار 
دهـد کـه   ها بوده اسـت و ایـن نشـان مـی    این تاثیرات به صورت منفی در تمام دوره. کندمی

 . حرکت متغیر تولید ناخالص داخلی به سمت تعدیل در طی زمان شکل گرفته است

دهد که یک تغییر ناگهـانی یـا شـوك بـه انـدازه یـک       نشان می) 15(ستون دوم جدول 
در دوره اول باعـث افـزایش متغیـر     (GDP)یـد ناخـالص داخلـی    انحراف معیار در متغیر تول

 019/0شـود کـه در دوره دوم بـه میـزان     مـی  025/0به اندازه  (E2)مصرف سالیانه گازوییل 
در . رسـد مـی  012/0شـود و بـه میـزان    ایـن رقـم در دوره سـوم کمتـر  مـی     . یابدکاهش می

ایـن   35ان مثبـت اسـت و در دوره   یابـد امـا همچنـ   هاي بعدي نیز این تاثیر کاهش مـی  دوره
ایـن تـاثیرات بـه صـورت     . کنـد تاثیرات تعدیل شده و به سمت شرایط پایدار تمایل پیدا می

نمـایش  ) 15(این نتایج به شکل خالصه در جدول شـماره  . ها بوده استمثبت در تمام دوره
  .داده شده است



 141 ...بررسی رابطه بین رشد اقتصادي و تقاضاي بنزین و 

  هاالعمل متغیرها نسبت به شوك جدول عکس -15جدول 
 دوره E2به  GDPعکس العمل  GDPبه  E2ل العم عکس

025/0 00/0 1 

019/0 012/0- 2 

012/0 005/0- 3 

009/0 003/0- 4 

008/0 0029/0- 5 

007/0 0025/0- 6 

006/0 0022/0- 7 

005/0 0019/0 8 

0049/0 0016/0- 9 

0042/0 0014/0- 10 
  هاي تحقیقیافته:منبع

گیري کرد که اثرات تغییرات مصرف سـالیانه   توان نتیجهبا توجه به مطالب ذکر شده می
گازوییل بر روي تولید ناخالص داخلی دیرتر از اثرات مصرف سالیانه بنزین بـر روي تولیـد   

در اثر تغییـرات  ) E1(گردد، از طرفی متغیر مصرف سالیانه بنزین ناخالص داخلی تعدیل می
بـه حالـت   ) E2(رف سـالیانه گازوییـل   تر از متغیـر مصـ   سریع) GDP(تولید ناخالص داخلی 

  . گرددتعدیل برمی

بـا حضـور متغیـر     )GDP( تولید ناخالص داخلـی  1بررسی تجزیه واریانس .9-4
  )E1(مصرف سالیانه بنزین 

  دهـد کـه در دورة  نتایج حاصل از تجزیه واریانس متغیر تولید ناخالص داخلی نشان مـی 
در دورة . شـود  تمام واریانس خطا در تولید ناخالص داخلی توسط خود آن توجیـه مـی   اول

درصـد   65/0درصد از واریانس خطا در تولید ناخالص داخلی توسط خود آن،  66/96دوم 
درصد توسط مصرف بنزین  5/2 درصد توسط نیروي کار و 19/0توسط  موجودي سرمایه، 

صـد از واریـانس خطـا در تولیـد ناخـالص داخلـی       در 66/95در دورة سـوم  . شود توجیه می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Variance Decomposition. 
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درصد توسـط نیـروي کـار و     20/0درصد توسط  موجودي سرمایه،  36/1توسط خود آن، 
دورة سـی و  (بـاالخره در دوره آخـر   . شـود  درصد توسط مصـرف بنـزین توجیـه مـی     76/2

 79/2درصد از واریـانس خطـا در تولیـد ناخـالص داخلـی توسـط خـود آن،         3/94  ،)هشتم
درصـد توسـط    69/2درصـد توسـط نیـروي کـار و      20/0رصد توسط موجودي سـرمایه،  د

  .شود مصرف سالیانه بنزین توجیه می
مـدت و بلندمـدت، متغیـر تولیـد      ، میـان )بینـی  هاي پـیش  اولین دوره(مدت  لذا در کوتاه 

ناخــالص داخلــی بــاالترین ســهم را در تغییــرات متغیــر رشــد اقتصــادي دارد و پــس از آن   
. دهد سرمایه باالترین سهم را در تغییر تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص می موجودي

دوره اول افزایشی اسـت امـا بعـد از آن تـا انتهـاي دوره       20سهم تاثیر موجودي سرمایه طی 
دوره ابتـدایی   12طـی  ) E1(سهم تاثیر مصـرف سـالیانه بنـزین    . داراي یک روند ثابت است

سهم تاثیر نیـروي  . انتهاي دوره داراي یک روند ثابت است کاهشی است ولی پس از آن تا
دوره ابتدایی افزایشی است و سـپس تـا انتهـاي دوره یـک رونـد ثـابتی را دنبـال         8کار طی 

  .قابل بررسی است) 16(دوره ابتدایی در جدول  10این نتایج براي . کند می

  صرفتجزیه واریانس تولید ناخالص داخلی با حضور متغیر م - 16جدول 
  )E1(سالیانه بنزین 

مصرف سالیانه بنزین 
)E1( 

تولید ناخالص  )K(سرمایه  )L(نیروي کار 
 )GDP(داخلی 

 دوره

00/0 00/0 00/0 00/100 1 

47/2 19/0 65/0 66/96 2 

76/2 20/0 36/1 66/95 3 

75/2 199/0 81/1 23/95 4 

73/2 198/0 08/2 98/94 5 

72/2 198/0 27/2 79/94 6 

71/2 199/0 41/2 66/94 7 

71/2 199/0 52/2 56/94 8 

70/2 20/0 59/2 49/94 9 

70/2 20/0 64/2 44/94 10 

  هاي تحقیق یافته: منبع
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بـا حضـور متغیـر    ) GDP(بررسی تجزیه واریانس تولید ناخالص داخلـی   .10-4
  )E2(مصرف سالیانه گازوییل 

  دهـد کـه در دورة  داخلی نشان مـی نتایج حاصل از تجزیه واریانس متغیر تولید ناخالص 
در دورة . شـود  واریانس خطا در تولید ناخالص داخلی توسط خود آن توجیـه مـی  تمام  اول

درصـد   37/0درصد از واریانس خطا در تولید ناخالص داخلی توسط خود آن،  66/98دوم 
درصـد توسـط مصـرف     66/0درصد توسط نیـروي کـار و    29/0توسط  موجودي سرمایه، 

درصد از واریـانس خطـا در تولیـد ناخـالص      97/97در دورة سوم . شود گازوییل توجیه می
درصد توسـط نیـروي    36/0درصد توسط  موجودي سرمایه،  85/0داخلی توسط خود آن، 

بـاالخره در دوره آخـر   . شـود  درصد توسط مصرف سالیانه گازوییل توجیه مـی  80/0کار و 
درصد از واریانس خطا در تولید ناخالص داخلی توسـط خـود    26/96  ،)دورة سی و هشتم(

درصـد   96/0درصد توسـط نیـروي کـار و    38/0درصد توسط موجودي سرمایه،  39/2آن، 
  .شود توسط مصرف سالیانه گازوییل توجیه می

، میـان مـدت و بلندمـدت متغیـر تولیـد      )بینـی  هـاي پـیش   اولین دوره(مدت  لذا در کوتاه
 20باالترین سهم را در تغییرات متغیر رشد اقتصادي دارد که این سهم طـی   ناخالص داخلی
پـس از آن  . باشـد باشد و پس از آن تا پایـان دوره داراي یـک رونـد ثابـت مـی     کاهشی می

. دهد موجودي سرمایه باالترین سهم را در تغییر تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص می
ره اول افزایشی اسـت امـا بعـد از آن تـا انتهـاي دوره      دو 20سهم تاثیر موجودي سرمایه طی 
دوره ابتدایی  20طی ) E2(سهم تاثیر مصرف سالیانه گازوییل . داراي یک روند ثابت است

سهم تاثیر نیـروي  . افزایشی است ولی پس از آن تا انتهاي دوره داراي یک روند ثابت است
ي دوره یـک رونـد ثـابتی را دنبـال     دوره ابتدایی افزایشی است و سپس تا انتهـا  15کار طی 

  .دوره ابتدایی مشاهده نمود 10براي ) 17(توان این نتایج را در جدول می. کندمی
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تجزیه واریانس تولید ناخالص داخلی با حضور متغیر مصرف سالیانه  -17جدول 
  )E2(گازوییل 

مصرف سالیانه 
 )E2(گازوییل 

تولید ناخالص  )K(سرمایه  )L(نیروي کار 
 )GDP(داخلی 

 دوره

00/0 00/0 00/0 00/100 1 

66/0 29/0 37/0 66/98 2 

80/0 36/0 85/0 97/97 3 

84/0 37/0 25/1 52/97 4 

87/0 37/0 55/1 18/97 5 

89/0 37/0 77/1 94/96 6 

91/0 37/0 94/1 76/96 7 

92/0 37/0 05/2 63/96 8 

93/0 38/0 14/2 53/96 9 

94/0 38/0 21/2 46/96 10 

  هاي تحقیق یافته: منبع

و بررسـی تجزیـه واریـانس    ) 4-10(و ) 4-9(هاي  با توجه به مطالب ذکر شده در بخش
توان دریافت که سهم تغییـرات مصـرف   می) GDP(بینی تولید ناخالص داخلی  خطاي پیش

، )بینـی  اولـین دوره هـاي پـیش   (مـدت   سالیانه بنزین بر روي تولید ناخالص داخلی در کوتاه
  . باشدمدت، بیشتر از سهم تغییرات مصرف سالیانه گازوییل می مدت و بلند میان

  ) E1(بررسی تجزیه واریانس مصرف سالیانه بنزین  .11-4
  دهـد کـه در دورة  نتایج حاصل از تجزیه واریانس متغیر مصرف سالیانه بنزین نشـان مـی  

درصـد   79/39درصـد از واریـانس خطـا در مصـرف بنـزین توسـط خـود آن و         13/57 اول
درصـد توسـط    73/0درصد توسط موجودي سرمایه و  33/2توسط تولید ناخالص داخلی و 

درصد از واریانس خطا در مصـرف بنـزین    79/45دوم    در دورة. شود نیروي کار توجیه می
درصــد توســط  28/3لــی و درصــد توســط تولیــد ناخــالص داخ 89/49توســط خــود آن و 
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 09/43سـوم    در دورة. شـود  درصد توسط نیروي کـار توجیـه مـی    02/1موجودي سرمایه و 
درصـد توسـط تولیـد     76/50درصد از واریانس خطا در مصرف بنـزین توسـط خـود آن و    

درصد توسـط نیـروي کـار     22/1درصد توسط موجودي سرمایه و  91/4ناخالص داخلی و 
درصد از واریـانس خطـا    77/37  ،)دورة سی و هشتم(در دوره آخر  باالخره. شود توجیه می

 77/9درصـد توسـط تولیـد ناخـالص داخلـی و       28/51در مصرف بنزین توسط خـود آن و  
  .شود درصد توسط نیروي کار توجیه می 15/1درصد توسط موجودي سرمایه و 

تولیـد ناخـالص   مـدت و بلندمـدت    ، میـان )بینی هاي پیش اولین دوره(مدت  لذا در کوتاه
دهـد کـه ابتـدا     داخلی باالترین سهم را در تغییر مصرف سالیانه بنزین به خود اختصاص مـی 

و پس . دوره ابتدایی روند افزایشی و بعد از آن تا پایان دوره یک روند ثابت دارد هفتطی 
طی  از آن خود متغیر مصرف بنزین باالترین تاثیر را در مصرف سالیانه بنزین دارد، این سهم

. کنـد یابد اما پس از آن تا پایان دوره یک روند ثابتی را طی میدوره ابتدایی کاهش می 13
یابـد و بعـد از آن تـا دوره    دوره اول افـزایش مـی   22سهم تاثیر متغیر موجودي سرمایه طـی  

دوره ابتـدایی در   چهـار سهم تاثیر متغیر نیروي کـار طـی   . نهایی یک روند تقریبا ثابتی دارد
یابد اما بعد از آن با یک روند نزولی و تقریبـا ثـابتی بـر روي مصـرف     ان افزایش میطی زم

  .گذاردسالیانه بنزین تاثیر می

  )E1(تجزیه واریانس متغیر مصرف سالیانه بنزین  -18جدول 
مصرف سالیانه 

 )E1(بنزین 
تولید ناخالص  )K(سرمایه  )L(نیروي کار 

 )GDP(داخلی 
 دوره

13/57 73/0 32/2 79/39 1 
79/45 022/1 28/3 89/49 2 
09/43 22/1 91/4 76/50 3 
67/41 23/1 34/6 73/50 4 
61/40 21/1 36/7 80/50 5 
81/39 200/1 05/8 92/50 6 
24/39 18/1 53/8 03/51 7 
83/38 18/1 87/8 10/51 8 
54/38 17/1 12/9 15/51 9 
33/38 17/1 30/9 19/51 10 

  تحقیقهاي  یافته: منبع
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از (کاهش شدید سـهم تـاثیر مصـرف سـالیانه بنـزین در دوره دوم نسـبت بـه دوره اول        
و در مقابل افـزایش شـدید سـهم تولیـد ناخـالص داخلـی       )  درصد 79/45درصد به  11/57

)GDP) ( اولــین (مــدت  دهــد کــه در کوتــاهنشــان مــی) درصــد 89/49درصــد بــه  79/39از
بـه سـرعت بـر روي مصـرف     ) GDP(ناخالص داخلـی  ، تغییرات تولید )بینی هاي پیش دوره

) 18(دوره ابتدایی در جـدول شـماره    10توانید این نتایج  را براي می. گذاردبنزین تاثیر می
  .مشاهده کنید

  )E2(بررسی تجزیه واریانس مصرف سالیانه گازوییل  .12-4
  که در دورة دهدنتایج حاصل از تجزیه واریانس متغیر مصرف سالیانه گازوییل نشان می

درصـد   68/16درصد از واریانس خطا در مصرف گازوییل توسـط خـود آن و    49/76 اول
درصـد توسـط    68/5درصد توسط موجودي سرمایه و  13/1توسط تولید ناخالص داخلی و 

درصــد از واریــانس خطــا در مصــرف   12/68دوم   در دورة. شــود نیــروي کــار توجیــه مــی
درصـد   64/2درصـد توسـط تولیـد ناخـالص داخلـی و       88/22گازوییل توسط خـود آن و  

سـوم    در دورة. شـود  درصد توسط نیروي کـار توجیـه مـی    34/6توسط موجودي سرمایه و 
درصد توسط  83/24درصد از واریانس خطا در مصرف گازوییل توسط خود آن و  47/64

روي درصد توسـط نیـ   35/6درصد توسط موجودي سرمایه و  33/4تولید ناخالص داخلی و 
درصـد از واریـانس    06/56  ،)دورة سی و هشتم(باالخره در دوره آخر . شود کار توجیه می

 49/9درصد توسط تولید ناخالص داخلی و  80/28خطا در مصرف بنزین توسط خود آن و 
  .شود درصد توسط نیروي کار توجیه می 63/5درصد توسط موجودي سرمایه و 

، میان مدت و بلندمدت مصرف گازوییـل  )بینی پیشهاي  اولین دوره(مدت  لذا در کوتاه
دهـد کـه ابتـدا طـی      باالترین سهم را در تغییر مصرف سالیانه گازوییل به خود اختصاص می

پـس از آن متغیـر   . دوره روند کاهشی و بعد از آن تا پایـان دوره یـک رونـد ثابـت دارد     20
 25زوییل دارد، ایـن سـهم طـی    تولید ناخالص داخلی باالترین تاثیر را در مصرف سالیانه گا

. کنـد یابد اما پس از آن تا پایان دوره یک رونـد ثـابتی را طـی مـی    دوره ابتدایی کاهش می
یابـد و بعـد از آن تـا دوره    دوره اول افـزایش مـی   16سهم تاثیر متغیر موجودي سرمایه طـی  

ه ابتدایی در طـی  دور پنجسهم تاثیر متغیر نیروي کار طی . نهایی یک روند تقریبا ثابتی دارد
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یابد اما بعد از آن با یک روند نزولی و تقریبا ثابتی بر روي مصرف سـالیانه  زمان افزایش می
دوره ابتـدایی   10بـراي  ) 19(تـوان ایـن نتـایج را در جـدول     مـی . گـذارد گازوییل تاثیر مـی 

  .مشاهده نمود

  )E2(تجزیه واریانس متغیر مصرف سالیانه گازوییل  -19جدول 
الیانه مصرف س
 )E2(گازوییل 

تولید ناخالص  )K(سرمایه  )L(نیروي کار 
 )GDP(داخلی 

 دوره

49/76 68/5 13/1 68/16 1 

12/68 34/6 64/2 88/22 2 

47/64 35/6 33/4 83/43 3 

14/62 21/6 73/5 91/52 4 

47/30 06/6 76/6 69/26 5 

26/59 86/5 51/6 26/27 6 

40/58 86/4 05/8 67/27 7 

77/57 80/5 44/8 98/27 8 

31/57 76/5 27/8 19/28 9 

98/56 72/5 92/8 35/28 10 
  هاي تحقیق یافته: منبع

توان مشـاهده کـرد کـه سـهم متغیـر      می) 4-12(و ) 4-11(هاي با توجه به مطالب بخش
اولین (مدت  در کوتاه) E1(در تغییرات مصرف سالیانه بنزین ) GDP(تولید ناخالص داخلی 

مدت بیشـتر از سـهم آن در تغییـرات مصـرف سـالیانه       مدت و بلند ، میان)بینی پیشهاي دوره
باشد و بیشترین سهم در تغییرات مصرف سالیانه گازوییل بر خالف متغیر می) E2(گازوییل 

  .باشدمصرف سالیانه بنزین، متعلق به خود مصرف سالیانه گازوییل می

  بندي و مالحظات جمع
دهـد کـه   نشـان مـی   گرنجـر براساس نتایج به دست آمده در مقاله حاضر، آزمون علیت 

ی یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به سمت مصـرف سـالیانه بنـزین وجـود     یک رابطه علّ
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ی را بـین مصـرف سـالیانه گازوییـل و تولیـد      دارد در حالیکه این آزمون هیچ گونه رابطه علّ
  .تایج مدل تصحیح خطا نیز موید نتایج این آزمون استن. دهدناخالص داخلی نشان نمی

براساس نتایج حاصل از الگوي تصحیح خطا اگر یک شوك از ناحیه مصرف بنزین در 
شـود در   اختالف ناشـی از آن در هـر دوره تعـدیل مـی     010/0مدت ایجاد شود، فقط  کوتاه

اختالف 34/0حالیکه اگر یک شوك در تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت ایجاد شود، 
دهـد کـه در    نتـایج آزمـون یوهانسـن نشـان مـی     . شـود  ناشی از آن در هـر دوره تعـدیل مـی   

دمدت، تولید ناخالص بلندمدت به ازاي هر یک درصد تغییر در مصرف سالیانه بنزین در بلن
العمـل آنـی طـی     در نتایج حاصل از توابع عکس. کند درصد تغییر می 84/0داخلی به میزان 

شود که تغییرات تولید ناخالص داخلی بر  دوره مورد بررسی، مشاهده می) 38(سی و هشت 
دوره بـه حالـت تعـدیل و    ) 20(اثر شوك ناشی از مصرف بنزین در بلندمدت بعد از بیسـت  

گردد در حالیکه تغییرات مصرف سـالیانه بنـزین بـر اثـر شـوك ناشـی از تولیـد         می ار برپاید
نتایج بررسـی  . شود دوره تعدیل می) 26(ناخالص داخلی بیشتر است و بعد از بیست و شش 
مـدت و   مـدت، میـان   دهـد کـه در کوتـاه    تجزیه واریانس تولید ناخـالص داخلـی نشـان مـی    

لیانه بنزین، تولیـد ناخـالص داخلـی بیشـترین تـاثیر را بـر       بلندمدت با وجود متغیر مصرف سا
روي خودش دارد و از سوي دیگر بیشترین تاثیر را بر روي تغییرات مصرف سـالیانه بنـزین   

  .کند را نیز تایید می گرنجرهاي آزمون علیت  نیز دارد که یافته
وییل در براساس نتایج مدل تصحیح خطا در اثر یک شوك ناشی از مصرف سالیانه گاز

شـود در حالیکـه اگـر یـک       اختالف ناشی از آن در هـر دوره تعـدیل مـی    2/0مدت،  کوتاه
اختالف ناشی از آن در هر دوره تعـدیل   13/0شوك در تولید ناخالص داخلی ایجاد شود، 

دهد که در بلندمدت به ازاي هر یک درصـد تغییـر    نتایج آزمون یوهانسن نشان می. شود می
درصد تغییـر   34/0ازوییل در بلندمدت، تولید ناخالص داخلی به میزان در مصرف سالیانه گ

دوره مـورد  ) 38(العمـل آنـی طـی سـی و هشـت       در نتایج حاصل از توابـع عکـس  . کند می
شود که تغییرات تولید ناخالص داخلی بر اثـر شـوك ناشـی از مصـرف      بررسی، مشاهده می

گـردد در   می ه حالت تعدیل و پایدار بردوره ب) 27(بنزین در بلندمدت بعد از بیست و هفت 
حالیکه تغییرات مصرف سالیانه گازوییل بر اثر شوك ناشی از تولید ناخالص داخلـی کمتـر   
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نتـایج بررسـی تجزیـه واریـانس تولیـد      . شود دوره تعدیل می) 35(است و بعد از سی و پنچ 
وجـود متغیـر    مـدت و بلندمـدت بـا    مـدت، میـان   دهد که در کوتـاه  ناخالص داخلی نشان می

مصرف سالیانه گازوییل، تولید ناخالص داخلی بیشـترین تـاثیر را بـر روي خـودش دارد در     
حالیکه مصرف سالیانه گازوییل بیشترین سهم را بـر روي تغییـرات خـودش دارد کـه تاییـد      

  .است گرنجرهاي آزمون علیت  دیگري بر یافته
ف کالن سیاسـت کشـور سـرعت    گیري سیاستی، چناچه هد بنابراین به عنوان یک نتیجه

هاي تحدیدي شود  از سیاستبخشیدن به روند توسعه اقتصادي و اجتماعی باشد، توصیه می
شود، جلوگیري شود لـذا  مصرف انرژي علی الخصوص بنزین که منجر به کاهش تقاضا می

کاهش مصرف انرژي تنها در شرایطی قابل قبول است که منجر به افـزایش کـارایی انـرژي    
  . گردد

دهـد وجـود رابطـه کوتـاه مـدت و بلنـد مـدت بـین تولیـد           همانگونه که نتایج نشان مـی 
باشد؛ بـه عنـوان    ناخالص داخلی و مصرف سالیانه بنزین، بیانگر اهمیت این حامل انرژي می

در کوتاه مدت )  بدون ایجاد کارایی(مثال هر سیاستی که باعث کاهش مصرف بنزین شود 
شـود و بـه ازاي هـر یـک      ز این شوك در هر دوره تعـدیل مـی  اختالف ناشی ا 010/0فقط 

که ایـن شـوك   (یابد  درصد کاهش می 84/0درصد کاهش، تولید ناخالص داخلی به میزان 
و از سـوي دیگـر براسـاس    ) رسـد  دوره به حالـت تعـادل و پایـدار مـی     20ایجاد شده بعد از 

را بـر روي خـودش و   بررسی تجزیه واریانس، تولیـد ناخـالص داخلـی کـه بیشـترین سـهم       
بـر روي مصـرف   ) وکاهش آن که با کارایی همراه نبوده است(تغیرات مصرف بنزین دارد 

دوره تعـدیل   26کـه بعـد از   (شـود   گذارد و باعث کاهش مصرف آن می بنزین نیز تاثیر می
به همراه کاهش همزمان تولید ناخالص داخلی و ایـن کـاهش مصـرف بنـزین نیـز      ) شود می

گردد و این امر در نهایـت منجـر بـه کـاهش      هش تولید ناخالص داخلی میمجددا باعث کا
  .هاي توسعه اقتصادي کشور است گردد که در تناقض با اهداف برنامه رشد اقتصادي می
هاي تحقیق مصرف سالیانه گازوییل در بلند مدت با تولید ناخالص داخلـی   براساس یافته

هـا و تریلرهـا در بخـش     ي بار که توسط کـامیون رابطه دارد و از آنجاییکه در بین حجم باال
اي نیز وجـود دارنـد؛    اي و واسطه شود، کاالهاي سرمایهاي ایران حمل می حمل و نقل جاده
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لذا کاهش مصرف سوخت گازوییل در خودروهاي سنگین براساس مسـافت پیمـوده شـده    
هـاي  نهـاده  دهنده افزایش کاریی است باعث کاهش هزینه حمـل و نقـل کاالهـا و    که نشان

مدت باعث کاهش قیمت تمام شده کاالهاي تولیدي و شود و در نهایت در بلندولیدي میت
شود؛ که در نتیجه آن افزایش تولید و ها در بازار داخلی میپذیري آن افزایش قدرت رقابت

اگـر  . توسعه اقتصادي را همراه با کاهش مصرف انرژي و افزایش کـارایی خـواهیم داشـت   
هاي تحدیدي با کاهش مصرف گازوییل روبرو شویم بی آنکه افزایشی در  ستبراساس سیا

اختالف ناشـی از ایـن شـوك در هـر دوره      28/0کارایی داشته باشیم، در کوتاه مدت فقط 
شود و به ازاي هر یک درصد کاهش در مصرف گازوییل در بلند مدت، با میزان   تعدیل می

دوره تعـدیل   27کـه بعـد از   (شویم  روبرو میدرصد کاهش در تولید ناخالص داخلی  34/0
که در نتیجه براساس بررسی تجزیه واریانس که تولیـد ناخـالص داخلـی بیشـترین     ) شود می

از سـوي  . شـویم  تاثیر را بر روي خودش دارد با کاهش تولیـد ناخـالص داخلـی روبـرو مـی     
رین تـاثیر را  دیگر براساس بررسی تجزیه واریانس چون در بلند مدت مصرف گازوییل بیشت

بر روي خودش دارد، لذا کاهش مصرف گازوییل نیز منجر به کـاهش دوبـاره مصـرف آن    
ایـن کـاهش   . شـود  و کاهش تولید ناخالص داخلی می) شود دوره تعدیل می 35که بعد از (

همزمان در مصرف گازوییـل و تولیـد ناخـالص داخلـی در نهایـت منجـر بـه کـاهش رشـد          
  .اقتصادي کشور است  ف اهداف توسعهگردد که بر خال اقتصادي می
تواننـد   هاي کاهش مصرف سوخت که باافزایش کـارایی نیـز همـراه باشـند مـی      سیاست
گـذاري در بخـش حمـل و نقـل،      ترغیب بخش خصوصی بـه سـرمایه  : هایی از قبیل سیاست

هاي سـازنده خـودرو بـه احـداث      آموزش رانندگان و تعمیر کاران، موظف ساختن شرکت
هاي مجاز، احداث مراکز فنی معاینه خودروهـا، تعریـف و تـدوین اسـتانداردهاي      تعمیرگاه

اي حمـل و نقـل بـه منظـور کاسـتن از       موثر در میزان مصرف سوخت،  ایجـاد شـبکه رایانـه   
  .باشندمی...  هاي جایگزینی انرژي و  سفرهاي تک سرنشین، سیاست

ث افـزایش رقابـت   گذاري در بخش حمل و نقل باعـ  ترغیب بخش خصوصی به سرمایه
توانـد منجـر بـه افـزایش     شود که در نهایـت مـی  هاي بخش صنعت حمل و نقل میبین بنگاه

  . تر شودتولید خودروهاي کاراتر و با مصرف سوخت کم
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ــاختن      ــزم س ــوخت و مل ــزان مصــرف س ــوثر در می ــتانداردهاي م ــدوین اس ــف و ت تعری
د کـه خودروهـاي در حـال    شـو ها باعـث مـی  کارخانجات تولیدکننده خوردو به رعایت آن
تـري برخـوردار   اي ایـران از کیفیـت مطلـوب    حرکت در بخش حمل و نقل زمینـی و جـاده  

تري مصرف کننـد و در نتیجـه کـاهش مصـرف سـوخت همـراه بـا        باشند و لذا سوخت کم
  .افزایش کارایی خواهد بود

ا شـود کـه مصـرف بنـزین و یـ     هاي ارزان قیمـت جـایگزین باعـث مـی    استفاده از انرژي
یابند و به تبع آن گازوییل کاهش یابد و قیمت تمام شده محصوالت تولیدي نیز کاهش می

هـا  از سوي دیگر به دلیل اینکه این نوع سوخت. یابدها افزایش میقدرت رقابت پذیري آن
هاي ناشی از کنند از یک طرف با کاهش هزینهتري در محیط زیست ایجاد میآلودگی کم

زیست و از طرف دیگر با افزایش کارایی خودروهاي در حـال تـردد    ایجاد آلودگی محیط
کننده محیط زیست؛ باعث افزایش کارایی خواهند شـند   تر آلودهبه دلیل تولید گازهاي کم

  .گرددکه در نهایت منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد و توسعه می
ار بوده است و چنانچـه ایـن   بخش تولیدي کشور تاکنون از مزیت انرژي ارزان برخورد

پذیري آن شـده   مزیت از این بخش گرفته شود، از یک طرف موجب کاهش قدرت رقابت
نفتـی محـدودتر    رغـم سیاسـت هـاي توسـعه صـادرا ت غیـر       و توان صادرات غیر نفتی را بـه 

کند و از طرف دیگر، آثار انتقـال ایـن افـزایش هزینـه بـه قیمـت محصـوالت در حـدي          می
هــا خواهــد بــود کــه ســاختار تقاضــاي داخلــی قابلیــت جــذب ایــن  قیمــتموجــب افــزایش 

محصوالت را نخواهد داشت و رکود و بیکاري و کـاهش تولیـد پیامـد طبیعـی آن خواهـد      
  .بود
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