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 :چکیده
محيطي  ژذير منجر به كمك به تحقق اهداف توسعه اقتصادي، اجتماعي و زيستهاي تجديد توسعه انرژي

اين مقاله به بررسي . شود كه از عوامل اساسي در رسيدن به توسعه ژايدار در هر كشوري مي باشد كشور مي

براي . ژردازد مي 1933-1931تاثير انرژي ژاک بر سرانه رشد اقتصادي واقعي در كشور ايران طي دوره 

و روش هم انباشتذي براي ( ARDL)يابي به هدف مطالعه، از مدل خود رگرسيوني با وقفه توزيعي دست

سرعت تعديل نتايج نشان داد كه . تعيين وجود رابطه كوتاه و بلندمدت بين متغيرها بكار گرفته شده است

ز خطاي عدم تعادل درصد ا 31ر هر دوره به ميزان دمدل قادر است اين و تصحيح خطا نسبتا باال است مدل 

طبق برآورد انجام شده، رابطه بين سرانه رشد  .را تعديل نمايد بلندمدت، براي دستيابي به تعادل مدت كوتاه

اقتصادي واقعي و مصرف انرژي هاي تجديدژذير و مصرف مواد سوختني و بازيافتي و مصرف انرژي 

چنين نتايج بلندمدت حاكي از آن است كه هم. باشدالكتريكي چه در كوتاه مدت و چه بلند مدت، منفي مي

هاي تجديدژذير و مصرف مواد دار بين مصرف انرژي الكتريكي، مصرف انرژي يك رابطه منفي معني

كه در بلندمدت مصرف يك درصد  طوري سوختني و بازيافتي با سرانه رشد اقتصادي واقعي وجود دارد، به

 .دهد درصد كاه  مي 03/1و  02/1، 01/1ا به ترتيب از متغيرهاي مذكور سرانه رشد اقتصادي واقعي ر

 

های تجدیدپذیر، مدل خود رگرسیونی با وقفه توزیعی،  رشد اقتصادی، انرژی: واژگان کلیدی

 ایران

 JEL :C13,O13,O44,Q27بندی  طبقه
 

 كده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتیاستادیار دانش.   
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 مقدمه.1

 هاي فعاليت اساسي زيربناي توليدي، هاي فعاليت محركه عنوان نيروي به انرژي

 فسيلي هايانرژي محدوديت. رودمي شمار به هر كشوري اجتماعي و اقتصادي

 گرم هوا، و آلودگي زيستيمحيط مشكالت ها، آن قيمت افزاي  بينيژي  و

 هايژي بحران در ها آن عرضه در امنيت عدم و جمعيت زمين، افزاي  شدن

-اهداف برنامه گستردگي تمام، با كه هستند مباحث اقتصادي، همذي سياسي و

 حل معضالت براي مناسب راهكارهاي در يافتن را گذاران سياست و يزانر

معطوف كرده  خود به محيطي،زيست هايبحران خصوص به جهان، در انرژي

 تجديدژذيري و تر كم آلودگي با مناب  توسعه به را همچنين ژژوهشذران. است

 باشد، اشتهد را فسيلي هاي سوخت و ها انرژي براي جانشيني اي بالقوه توان كه

 (.1933و اسد زاده و جليل، 1931شهبازي و همكاران، )كند  مي ترغيب

تغييرات آب و هوايي و آثار نامطلوب آن در بلندمدت  هاي اخير، به دليل بنابراين در دهه

طور  هاي فسيلي بهبراي اكوسيستم و اقتصاد جهاني، تقاضا براي مناب  جايذزين انرژي

هاي تجديدژذير و ژاک حائز اهميت  در اين ميان مناب  انرژي. است يافته اي افزاي  فزاينده

انرژي و  تقاضاي سازي برآورده براي ژذير تجديد انرژي مناب كه  طوري به. باشدمي

بسيار  ژتانسيل توسعه، درحال كشورهاي در ويژه به ،همچنين جهت رشد و توسعه اقتصادي

با توجه به اينكه رشد و (. 2119، 1مالدر فايفر و ;1931فطرس و همكاران، )دارد بااليي

شود، نياز به تغيير  گذاران اقتصادي محسوب مي توسعه اقتصادي از اهداف اصلي سياست

دهد، به  زيست انتشار مي هاي كمتري در محيط اي كه آالينده استفاده از مناب  انرژي اوليه

اكثر كشورهاي جهان  بر اين اساس. يك مسئله در ادبيات رشد اقتصادي منجر شده است

منظور تشويق مردم و نهادهاي اقتصادي به استفاده از مناب  انرژي  در چارچوب قانوني به

در . دارند قدم برمي 9و ژيمان كيوتو 2المللي انرژيتجديدژذير در راستاي اهداف آژان  بين
 

1 Feiffer and Mulder 
2 International Energy Agency 
3Protocol Kyoto 
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توسعه،  ميان اين اهداف، براي ژيشبرد عرضه و تقاضاي انرژي در كشورهاي درحال

ها  راس آن وري مصرف انرژي در هاي ژاک و افزاي  بهره جايذزين كردن مناب  انرژي

 (. 2115، 1ماجي)قرار دارد

 از جمله مختلف، هايطبق قانون اصالح الذوي مصرف انرژي، دستذاه نيز ايران در

 تجديدژذير مناب  از استفاده گسترش از حمايت به موظف نفت، وزارت و نيرو وزارت

 و دريايي كوچك، آبي زمين گرمائي، خورشيدي، بادي، هايانرژي ملشا انرژي،

 مناب  از استفاده براي ايران ژتانسيل اگر چه دهد،نشان مي شواهد. اندشده توده، زيست

 نذرفته قرار برداريبهره اي موردشايسته نحو به تاكنون اما است، زياد بسيار تجديدژذير

 (. 1933الهي و همكاران، )است

 رشد روند سرعت كه است داده نشان جهان سطح هاي متعدد ژژوهشذران در ه ژژو

 دارد بستذي اقتصادي رشد به سطح زيادي حدود تا جهان كشورهاي در انرژي مصرف

 منظور به شدن توليد مكانيزه و مردم زندگي سطح بهبود(. 1903 مزرعتي، و 2110 مهرآرا،)

 افزاي  البته شود، مي موجب را انرژي صرفم سري  افزاي  كار، وري بهره ارتقاي سطح

 با رشد بعدي مراحل در. دهد مي رخ اقتصادي رشد اوليه مراحل در انرژي سري  مصرف

هاي عمومي، روند افزاي   محيطي و نيز ارتقاي آگاهي سوء زيست آثار شدن ژديدار

 (.1933بهبودي و همكاران، )يابد  مصرف انرژي به دليل استفاده بهينه آن كاه  مي

در زمينه رابطه ميان مصرف انرژي تجديدژذير و رشد  شده انجاممطالعات  ازجمله

و  ريدژذيتجدباشد كه به بررسي اثر مصرف انرژي  مي( 2113)2اقتصادي، تحقيق اوهالن

نتايج حاكي . ژرداخته است 1301-2112بر رشد اقتصادي هند در دوره زماني  ريدناژذيتجد

و رشد اقتصادي در  ريدناژذيتجددار ميان مصرف انرژي ينمع واز وجود رابطه مثبت 

و رشد  ريدناژذيتجدي ميان مصرف انرژي ا دوطرفههمچنين عليت . بلندمدت است

اين در حالي است كه كش  بلندمدت . وجود دارد مدت كوتاهاقتصادي در بلندمدت و 

 .باشد ينم دار يمعنآماري  لحاظ از ريدژذيتجدرشد اقتصادي نسبت به انرژي 

 

1 Maji 
2 Ohlan 
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به بررسي رابطه ميان مصرف انرژي  ARDLنيز با استفاده از الذوي ( 2115)ماجي

ميان  دار يمعنعدم رابطه  وجود بانتايج نشان داد . و رشد اقتصادي ژرداخت ريدژذيتجد

ي ها يانرژي ها شاخصميان  ،مدت كوتاهي انرژي ژاک و رشد اقتصادي در ها شاخص

برقرار  منفي رابطه در بلندمدت و رشد اقتصادي( يا هستهي انرژي الكتريسيته و انرژ) ژاک

، احتراق قابل ريدژذيتجدهمچنين نتايج حاكي از وجود رابطه مثبت ميان انرژي . است

دهنده وجود ژتانسيل دستيابي به بنابراين نتايج نشان. باشدضايعات و رشد اقتصادي مي

 .اشدب يمانرژي ژاک در آينده نزديك براي كشور نيجريه 

 ليتحل و  هيتجزنيز، با استفاده از روش هم انباشتذي ژانلي به بررسي و ( 2113) 1ژآو و لي

ي ژاک و فسيلي در كشورهاي مكزيك، اندونزي، كره جنوبي و ها يانرژرشد اقتصادي و 

از انرژي ژاک به رشد  بلندمدتنتايج نشان دهنده وجود رابطه علي . اند ژرداختهتركيه 

ي تجديدژذير منجر به كاه  مصرف ها يانرژهمچنين بر اساس نتايج، . شدبااقتصادي مي

 .شودمي مدت كوتاهو  بلندمدتي فسيلي در ها سوخت

نيز به بررسي توليد انرژي ژاک از بيوگاز در نيجريه ( 2113) 2الوگاسا و همكاران 

و توليد ي ساز رهيذخدر مطالعه مذكور با بررسي اصول جهاني در چذونذي . اند ژرداخته

انرژي ژاک از بيوگاز و همچنين با اشاره به مزاياي بالقوه آن در برآورده ساختن تقاضاي 

ژي  توسعه درحالانرژي، به اهميت و ضرورت انرژي ژاک در نيجريه و ديذر كشورهاي 

 توده ستيزعالوه بر آن، نتايج نشان داد، با استفاده از فرآيندهاي شيميايي، از هر تن . بردند

درصد گاز متان كه در توليد انرژي الكتريكي براي مصارف خانذي، توليد  31-01وانتمي

 .نمود

 مسائلي انرژي و ها استيس ليتحل و  هيتجزبه بررسي و ( 2119) 9همچنين آجاي و آجايي

نتايج نشان داد، برخي . ي تجديدژذير در نيجريه ژرداخته استها يانرژحقوقي توسعه 

توسط دولت، ماليات نامطلوب و  ي ناكافي اقتصاديها شوقمي سياستي شامل ها چال 

در اين زمينه ژيشنهادهاي سياستي . باشدي ژاک ميها يفناورسيستم تعرفه براي ترويج 
 

1 Pao & Li 
2 Olugasa et al 

3 Ajayi & Ajayi 
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ي و ارزيابي اثرات گذار هيسرماشامل اصالح قانون كاربري اراضي، قوانين  شده ارائه

 .باشد يمي طيمح ستيز

طالعه خود به بررسي شاخص ژتانسيل توسعه انرژي در م 1(2119) ژروبلي و اليويرا 

(EDPI
بر اين اساس شاخص مذكور طي دوره . ايالت كشور برزيل ژرداختند 20در  (2

، توسط عرضه انرژي تجديدژذير، عرضه انرژي تجديدناژذير و تقاضاي (2113-1333)

ارتباط  دهد،عاملي نشان مي ليتحل و  هيتجزحاصل از  جينتا .انرژي تعريف شده است

 .وجود دارد معناداري بين سطح درآمد و مصرف انرژي در جنوب و جنوب شرقي برزيل

الذوي  انباشتذي ژانلي و هاي هم بر اساس تكنيك( 2112)9ژاينه آژرجي  وعالوه بر آن 

مصرف انرژي تجديدژذير و رشد ميان ژانلي به بررسي رابطه  خطاي تصحيح برداري

متغيرهاي  ميانعليت  با بررسي. ژرداختند مركزي ايآمريك كشور ش اقتصادي براي 

 رابطه كه رسيدند مصرف انرژي تجديدژذير و رشد اقتصادي در اين كشورها به اين نتايج

 نيروي و سرمايه ،اقتصادي رشد تجديدژذير، انرژي مصرف متغيرهاي بينبلندمدت  تعادلي

 .دارد وجود رشد اقتصادي و ژيانر مصرف بيناي  دوطرفه علي رابطه و بوده قراركاربر بر 

گيري از  هاي هم انباشتذي ژانلي و بهره با استفاده از آزمون( 2111)آژرجي  و ژانيه 

 بررسي به، 2110تا  1332 هايسال زماني دوره برايه ميان آسيايهاي سيزده كشور  داده

دهنده نشان نتايج .ژرداختند ها آن اقتصادي رشد و تجديدژذير انرژي مصرف بين علي رابطه

تشكيل  رابطه تعادلي بلندمدت بين توليد ناخالص داخلي، مصرف انرژي تجديدژذير، وجود

همچنين، نتايج حاصل از مدل . باشدميكار وجود  سرمايه ثابت خالص داخلي و نيروي

بين مصرف  اي عليت دوطرفه ،و بلندمدت مدت كوتاه دركه  بيانذر اين است تصحيح خطا

 .دارد وجود قتصاديا و رشد انرژي تجديدژذير

اي با استفاده از دو مدل تجربي بررسي رابطه مصرف در مطالعه( 2113)3سادورسكي

سرانه انرژي تجديدژذير و درآمد سرانه و بررسي ارتباط بين مصرف سرانه انرژي 

ي برق در هجده كشور با اقتصادهاي نوظهور ژرداخته ها متيقتجديدژذير، درآمد سرانه و 
 

1 Perobelli & Oliveira 

2 Energy development potential index 

3 Apergis and Payne 
4 Sadorsky  
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 1333زماني ي با استفاده از آزمون ريشه واحد ژانلي و هم انباشتذي ژانلي طي دوره و. است

آماري اثر مثبت و  ازلحاظنشان داده است كه افزاي  در درآمد سرانه  ميالدي 2119تا 

 مصرفبلندمدت  قيمتي كش همچنين . دارد سرانه تجديدژذير انرژي مصرف معناداري بر

 .است -01/1تجديدژذير انرژي سرانه

و رشتد اقتصتادي  در زمينه ارتباط ميان مصترف انترژي متعدديدر ايران نيز مطالعات 

در ادامه  .ها به انرژي تجديدژذير اختصاص دارد تعداد محدودي از آناست كه  شده انجام

 . شده است ژرداخته ها آنبرخي از  مرور به

 هاي دادهو  (VAR) برداري توضيح خودبا استفاده از الذوي ( 1933)عابدي و همكاران

 هاي انرژي، اكسيدكربن ديميان انتشار گاز  ي رابطه ،1931 تا 1901 هاي سالسري زماني 

نتايج حاصل از اين . را مورد بررسي قراردادنداقتصادي در ايران  رشد و، فسيلي تجديدژذير

رف نرخ رشد مص ،كربن اكسيد ديبين متغيرهاي نرخ رشد انتشار داد مطالعه نشان 

به . جود دارد طرفه يكنرخ رشد توليد ناخالص داخلي ارتباط  تجديدژذير و هاي انرژي

توليد ناخالص داخلي بر ميزان انتشار  تجديدژذير و هاي انرژيعبارتي مصرف 

 در تجديدژذير هاي انرژيدر اين ميان سهم مصرف . اثرگذار هستند اكسيدكربن دي

درصد  10ثابت برابر  افزاي  طي سه دوره تقريباكربن بعد از اكسيد ديانتشار  تغييرات

تأثير بسزايي در  تجديدژذير هاي انرژيگفت افزاي  مصرف  توان ميبنابراين  .است

 .كربن دارد اكسيد دي انتشاركاه  

انرژي  مصرف بين ژانلي علّيت ي رابطه، به مطالعه (1939)و همكاران رسطفهمچنين 

-آزمون ، ازبراي اين منظور. جهان ژرداخت ختلفم مناطق رشد اقتصادي و تجديدژذير

نتايج مطالعه حاكي از آن است كه . شده است استفاده ژانلي علّيت و هم انباشتذي هاي

 مناطق اقتصادي، به ترتيب، در بر رشد انرژي تجديدژذير اثرگذاري مصرف ميزان بيشترين
 -آسيا نتايج نشان داد در. شدبا آفريقا مي و خاورميانه اروژا، آمريكا، اقيانوسيه،-آسيا 

اي  طرفه  يك علي ي بلندمدت، رابطه در و دوطرفه علي ي رابطه مدت در كوتاه اقيانوسيه،

-در كوتاه)همچنين در آمريكا . از رشد اقتصادي به مصرف انرژي تجديدژذير وجود دارد
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 از اي هطرف  يك علي ي، رابطه(مدتدر كوتاه)خاورميانه و آفريقا  ،(بلندمدت و مدت
 بلندمدت، در اما در .رشد اقتصادي وجود دارد سمت انرژي تجديدژذير به مصرف

 وجود اقتصادي رشد تجديدژذير به انرژي مصرف اي از طرفه  ي علي يكخاورميانه رابطه
 بلندمدت، و مدت كوتاه در اروژا در مقابل .است دوسويه رابطه اين آفريقا در و داشته

  .دارد به مصرف انرژي تجديدژذير وجود اقتصادي اي از رشد طرفه  يك ي عليرابطه

بر رشد  ريناژذديو تجد ريژذديتجد يها يثير مصرف انرژأتبه مطالعه ( 1939)مهرنوش

نتايج اين  .ژرداخت اقتصادي و توسعه يها ياقتصادي كشورهاي منتخب سازمان همكار

و  32/1رشد اقتصادي برابر بر  ريژذديهاي تجد كه تأثير مصرف انرژي دادمطالعه نشان 

در مطالعه  بنابراين .باشد يم 139/1بر رشد اقتصادي برابر  ريژذديهاي تجد مصرف انرژي

هاي  دار مصرف انرژي فرضيه اول و دوم تحقيق مبني براثر مثبت و معني مذكور،

 . رديگ يقرار م تأييدبر رشد اقتصادي مورد  ريژذديتجد

 و زاده و اسد( 1931)، فطرس و همكاران(1931)عالوه بر آن ابراهيمي و رحيمي

در  ريژذديتجد يها يانرژمصرف  بررشتد اقتصتادي اثر بررسي  نيز به( 1933)جليلي

نتايج مطالعات حاكي از آن است كه در كشورهاي داراي  .كشورهاي منتخب، ژرداختند

مثبتي وجود  ي ير رابطهژذيدتجدهاي رشد اقتصادي باال، بين رشد اقتصادي و سهم انرژي

هاي  دارد به اين صورت كه اين كشورها در هنذام افزاي  قيمت انرژي با جايذزيني انرژي

 . نمايند ير، از اثر منفي قيمت انرژي بر توليد ناخالص داخلي جلوگيري ميژذيدتجد

شده در ايران حاكي از آن است كه غالب  بر اين اساس مروري بر مطالعات انجام

همچنين . اثر رشد اقتصادي بر مصرف انرژي تجديدژذير ژرداخته است مطالعات، به بررسي

مصرف انرژي تجديدژذير  هايي كه اثر نكته قابل تأمل آن است كه از ميان معدود ژژوه 

بر رشد اقتصادي را مورد مطالعه قرار داده است، تعداد بسيار محدودي به ايران اختصاص 

هاي فسيلي،  زيستي ناشي از مصرف سوختاي محيطه عالوه بر آن با توجه به نذراني. دارد

هاي تجديدژذير انرژي گذاري و مصرفمناسب جهت توسعه سرمايه سياست انتخاب

نسبت به  ريزانگذاران و برنامه الزمه آن آگاهي سياست ناژذير است كه امري اجتناب

مناسب  اتخاذ تصميمات براي اقتصادي رشد بر انرژي نحوه اثرگذاري مصرف
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شود با در نظر گرفتن متغيرهاي توضيحي همچون  لذا در مطالعه حاضر سعي مي. باشد مي

آبي، خورشيدي و بادي  اي، برق هاي هسته هاي تجديدژذير كه شامل انرژي مصرف انرژي

در . هاي تجديدژذير بر رشد اقتصادي در ايران ژرداخته شود باشد، به بررسي تاثير انرژي مي

وتحليل قرار  سپ ، نتايج مورد تجزيه. شود سي تحقيق ژرداخته ميشنا ادامه به بيان روش

 .خواهند گرفت

 شناسی و مبانی نظری پژوهش  روش. 2

 شده واق  مغفول زيادي حدود تا انرژي يا طبيعي مناب  اقتصادي، رشد رايج الذوهاي در

 رشد الذوي مانند رشد اوليه الذوهاي در تكنولوژي ژيشرفت كه طوري به. است

 بيشتر اين در حالي است كه .است شده گرفته نظر در زا برون صورت به( 1353)وسول

 الذوها، اين در. دارند تكنولوژي ژيشرفت كردن زا درون در سعي اخير رشد الذوهاي

 توسعه و تحقيق آموزش، طريق از زا درون آوريفن ژيشرفت بر تمركز با بلندمدت رشد

 چنين و دهد مي افزاي  را وري بهره آوري،نو و اختراع كه هر طوري به. باشد مي

  .(1932استادزاد، )باشد مي بلندمدت رشد منب  سرانجام كشفياتي،

اي بدون در نظر گرفتن ژيشرفت تكنولوژي، با تعميم در مطالعه( 1303)1داسذوژتا و هيل

 گرفتن مناب  طبيعي در اين الذوها نشان دادند كه براي يك نرخ الذوهاي رشد و در نظر

تنزيل ثابت، مسير رشد كارا باعث فرساي  مناب  طبيعي شده كه اين فرساي  در بلندمدت 

همچنين رشد و توسعه ژايدار باوجود مناب  . شودباعث سقوط اقتصاد و كاه  رفاه مي

همچنين . ژذير است زا و فرض رقابت كامل امكان ژذير در يك الذوي رشد درونتجديد

تر از كش  توليد نسبت به  به انباشت سرمايه كوچك كه كش  توليد نسبت درصورتي

 (. 1333، 2شولز و زايم )ژذير است  مناب  طبيعي باشد، رشد ژايدار امكان

هاي جديد رشد، عامل انرژي نيز به عنوان يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر رشد در نظريه

ذوهاي مختلف اما اهميت آن در ال. اقتصادي، در تواب  رشد در نظرگرفته شده است

به طوري كه در ديدگاه اقتصاددانان نئوكالسيك، انرژي به طور مستقيم . باشدمتفاوت مي
 

1 Dasgupta and Heal 
2 Scholz and Ziemes 
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گذارد، به  كار وسرمايه ميبر رشد اقتصادي اثري ندارد بلكه از طريق تأثيري كه بر نيروي

ها معتقدند كه انرژي نق  كوچكي در آن. طور غيرمستقيم بر رشد اقتصادي مؤثر است

در حالي كه از نظر . شوداقتصادي داشته و به عنوان يك نهاده واسطه محسوب ميتوليد 

ها هر فرايند بر اساس نظر آن. باشداقتصاددانان اكولوژيست، انرژي مهمترين عامل رشد مي

دامن )توليدي به انرژي نياز دارد، بنابراين انرژي همواره يك عامل در فرايند توليد است

 (. 1932كشيده و همكاران، 

 مصرف و اقتصادي رشد ميان ارتباط به انرژي، مناسب سياست انتخاب

بررسي رابطه ميان مصرف انرژي و در ادبيات موضوع  (.2111، 1بينح)بستذي دارد  انرژي

 (:1933اسد زاده و جليلي، )شود  رشد اقتصادي، طي چهار فرضيه مطالعه مي

 و رشد اقتصادي متصورمصرف انرژي  را ميان اي رابطه كه 2فرضيه خنثايي -1

 نيست؛

9انرژي بقاي فرضيه -2
 به اقتصادي رشد از طرفه يك عليت كه 

 .كند مي بيان را انرژي مصرف

 مصرف از را اي طرفه يك عليت كه3رشد به منتهي انرژي فرضيه -9

 .گيرد مي نظر در اقتصادي رشد به انرژي

5فرضيه بازخورد -3
 رشد و انرژي مصرف ديدگاه اين اساس بر كه 

 .دهندقرار مي تأثير تحت را يكديذر دياقتصا

 در و است شده گرفته نظر در توليد عامل صورت به انرژي محدودي مطالعات در

 اما .است شده تقسيم تجديدناژذير و تجديدژذير گروه دو به محدودتر انرژي مطالعات

 در يگذار سرمايه و تجديدژذير مناب  از ژايدار، استفاده توسعه دستيابي به منظور به

 جبران و مناب  از طبيعت شدن جبران خالي براي فيزيكي سرمايه انباشت و زيست محيط

 

1 Binh 

2 Neutrality Hypothesis 
3 Conservation Hypothesis 
4 Energy Led Growth Hypothesis 
5 Feedback Hypothesis 
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 الزم توليد تاب  انرژي در تجديدناژذير و طبيعي مناب  گرفتن نظر در طبيعت، تخريب

 .(1932استادزاد، )باشد مي

رابطه بين  يساز مدلاز عوامل توليد، به منظور  يكي عنوان بهلذا با توجه به اهميت انرژي 

آژرجي  و و ( 2115)ماجيمصرف انرژي و رشد اقتصادي در تحقيق حاضر، از الذوي 

 .استفاده شده است( 2)و ( 1)مندرج در رابطه ( 2111)ژانيه

 t t t tf RE ,CR ,EPY               (1)  
    t t t t tLnY LnRE LnCR LnEP u   0 1 2 3      (2)  

بر  (به عنوان جانشين رشد اقتصادي)وليد ناخالص داخلي واقعي سرانه تtYكه در آن

كه بر اساس تعريف در مقاله ريدژذيتجدهاي  مصرف انرژيtRE حسب ميليارد ريال،

هاي خورشيدي، بادي، كه شامل مصرف انرژي)نسبت مصرف انرژي هاي تجديدژذير

نشانذر مصرف مواد سوختني  tCR شور،به كل مصرف انرژي ك( ايهيدروآبي، هسته

تجديدژذير و بازيافتي كه بر اساس تراز نامه انرژي مصرف انرژي زيست توده جامد و 

مصرف انرژي  نشانذر tEPمي باشد و همچنين( تن معادل نفت خام)بيوگاز

 (.2115ماجي، )باشد يم( كيلووات ساعت)الكتريكي

متغير وابسته الذوي ( Y)، سرانه رشد اقتصادي واقعي(2115) 1بر اساس مطالعه ماجي

شود، كه طبق تعريف سرانه رشد توليد ناخالص داخلي واقعي از  تجربي در نظر گرفته مي

 .آيد تقسيم توليد ناخالص داخلي واقعي بر جمعيت كشور به دست مي

ي ها يانرژست ساختاري در مصرف علت احتمال وجود شك بهالزم به ذكر است 

Du، دو متغير مجازي  1933تجديدژذير در سال  Dو  84 وارد مدل الذو شده است  84

Du كه متغير D از سال شكست به بعد مقدار يك و بقيه سال ها صفر و متغير84 براي 84

 (.1903نوفرستي، ) 2را به خود مي گيرد 1،2و..سال هاي بعد از شكست، به ترتيب اعداد 

( 9) رابطه صورت بهدر مطالعه حاضر  مورداستفادهبر اين اساس الذوي اقتصادسنجي 

  :شود يمتعريف 
 

1 Maji 

 .نتایج آزمون شكست ساختاری در ادامه ذکر می گردد  
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      t t t t tLnY LnRE LnCR LnEP Du D u     0 1 2 3 4 584 84

                     (9)  

، شهباز و (2113)هاي ژوآ و لي لعه، مطابق ژژوه براي دستيابي به هدف اين مطا

از الذوي هم انباشتذي خود رگرسيوني با وقفه توزيعي ( 2115)و ماجي( 2113)همكاران

(ARDL )تعريف شده به آزمون رابطه ( 2111)كه بر اساس مطالعه ژسران و همكاران

ديدژذير ژرداخته تعادلي بلند مدت بين سرانه رشد اقتصادي واقعي و مصرف انرژي هاي تج

نسبت به ديذر الذوها  ARDLبرخي از ويژگي هاي روش هم انباشتذي . شودمي

 (:2111ژسران و همكاران،)شامل

با تبديل به يك فرم خطي ساده كه شامل ( ECM)استخراج مدل تصحيح خطا   -

 .تعديل كوتاه مدت نسبت به بلند مدت بدون تطابق اطالعات بلند مدت

 .زم نيست همذرا از درجه يك باشندمتغيرهاي توضيحي ال  -

مدل منعي در بكارگيري متغيرها به صورت ژايا در سطح صفر يا يك و يا تركيبي از   -

 .هر دو، ندارد

 . براي نمونه هاي كوچك، از كارايي بااليي برخوردار است -

صورت زير  هم انباشتذي به (ARDL) شكل عمومي مدل خود رگرسيوني با وقفه توزيعي

 :است 

( , ) ( , )



  
k

t i i it t t
i

L P Y b L q X c w u

1

         (3)  

)كه در آن، عملذر , )L P صورت وقفه بهp
pL L L L     2 3

2 و  311

)عملذر وقفه , )i ib L q صورت به  
q

iqβ β L β L+ + + , , ,..β β ,L L . i i i i i k1 2 3
0 1 2 3 12 

 .باشد يم

ز متغيرهاي ثابت مثل عرض از برداري ا Wعملذر وقفه،  Lمتغير وابسته،  Yدر معادله فوق 

هاي  از ويژگي.زا با وقفه ثابت است مبدا، متغيرهاي مجازي، روند زماني و يا متغيرهاي برون

مدل وقفه توزيعي خود رگرسيوني اين است كه عالوه بر ارائه برآورد بدون تورشي از 
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براي اينكه الذوي . نمايدبين متغيرهاي مدل را نيز آزمون مي هم انباشتذيژارامترها، وجود 

به سمت تعادل بلندمدت گراي  داشته باشد، بايد مجموع ضرايب با وقفه متغير ( 3)ژوياي 

را از طريق رابطه  tترتيب است كه آماره  اين نحوه آزمون هم به. وابسته كمتر از يك باشد

 9و مستر 2، دوالدو1شده توسط بنرجي هاي بحراني ارائه آيد و با كميتبه دست مي( 3)

 (.1903 نوفرستي،)شود مقايسه مي

ˆ

ˆt /

 

  
i

p p

i
i i

S




1 1

1               (5)  

Sضرايب متغير وابسته و  iˆكه در آن 
i

  انحراف معيار آن ها است كه اگر آمارهt 

اني بنرجي، دوالدو و تر از كميت بحر ، از لحاظ جبري كوچك(5)شده از رابطه  محاسبه

مستر باشد، رگرسيون برآورد شده رابطه تعادلي بلندمدت ندارد و در غير اين صورت رابطه 

هم در صورت . باشند مي جم  همتوان ادعا كرد، متغيرها  تعادلي بلندمدت وجود دارد و مي

و  مدت بررسي ژويايي كوتاه به خطاتوان از طريق الذوي تصحيح  متغيرها مي انباشتذي
، هم انباشتذيهمچنين در صورت وجود رابطه . تمايل حركت آن به سمت تعادل ژرداخت

بايست جهت برآورد الذو به روش حداقل مربعات معمولي و بررسي رابطه عليت  مي

 .مدت را با يك وقفه به مدل افزود رابطه كوتاه3گرنجري بين دو متغير، جمله اخالل

بايست رابطه را با استفاده از روش حداقل مربعات  جهت برآورد الذوي مذكور، ابتدا مي

ها را بر اساس  هاي متفاوت متغيرها برآورد و حداكثر تعداد وقفه معمولي، بر اساس وقفه

AIC) ضوابط آكائيك
SBC)بيزين -،شواتز(5

HQC)و حنان كوئين(3
 . تعيين شود (0

ي قرار موردبررس، در مرحله بعد، الذو با شرط مقيد به صفر كردن ضرايب متغير وقفه

ضريب تعيين براي رگرسيون مقيد و نامقيد،  آمده دست حال با توجه به مقدار به. گيرد مي

اگر مقدار آماره از مقدار . ژذيرد را انجام ميF آزمون عليت گرنجري بر اساس مقدار آماره
 

1. Banerjee 

2. Dolado 

3. Master 
4. Disturbance term 

5 Akaike Information Criterion 

6 Schwraz Bayesian Criterion 

7 Hannan-Quinn Criterion 
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جود شود رابطه عليت گرنجري بين دو متغير مورد بررسي و بيشتر باشد نتيجه مي 1بحراني

 .دارد

H هاي تجديدژذير عليت گرنجري رشد اقتصادي واقعي نيست انرژي 0 
 H 1 هاي تجديدژذير عليت گرنجري رشد اقتصادي واقعي است انرژي   

      UR R URF R  –  R /  –  R  * T K / L   2 2 21       (3)  

  اطالعتاتي در دستترس، از اطالعتات    دستيابي به اهداف تحقيتق، بتا توجته بته منتاب      منظور به

هاي تجديدژذير، مصرف متواد ستوختني تجديدژتذير و بازيتافتي و شتاخص       مصرف انرژي

از ترازنامه انرژي و سرانه رشد اقتصتادي واقعتي كته     شده استخراجمصرف انرژي الكتريكي 

 . شودمي  ، استفادهشده يآور جم  1933-1931هاي ملي طي دوره  از جدول حساب

هاي سنتي اقتصادسنجي در مطالعات تجربي، مبتني  م به ذكر است استفاده از روشالز

دهنده اين است كه در  شده در اين زمينه نشان هاي انجام بررسي. برفرض ژايايي متغيرها است

كالن اقتصادي اين فرض برقرار نيست و اغلب اين  2هاي زماني مورد بسياري ازسري

در اقتصادسنجي، ضرورت دارد  9هم انباشتذيابراين، طبق نظريه بن. باشند متغيرها ناژايا مي

 مورداستفادهبا توجه به اينكه اطالعات . متغيرها اطمينان حاصل شود 3تا از ژايايي و ناژايايي

 ، جهت بررسي5يافته فولر تعميم-ديكي آماره از، لذا باشد يمدر مطالعه حاضر سري زماني 

در ادامه با استفاده از مدل وقفه توزيعي خود . شودشده مي ادهژايايي و ناژايايي متغيرها استف

رگرسيوني ، وجود رابطه بلندمدت بين متغيرهاي الذو بررسي و سپ  با استفاده از روش 

هاي  به بررسي رابطه عليت گرنجري بين رشد اقتصادي و انرژي 3حداقل مربعات معمولي

 .شود تجديدژذير ژرداخته مي

 

 

 

1.Critical Value 
 2.Time Seri 

3.Integrated Theory 

4.Stationary & Non Stationary 

5 Augmented Dickey-Fuller 

6 Ordinary Least Squares Model 
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 اطالعات تجزیه و تحلیل.3

براي بررسي ژايايي متغيرها . ژي  از برآورد مدل، الزم است تا ژايايي متغيرها بررسي شوند

دهد كه  مي نشان( 1)جدول . شده است استفاده (ADF)يافته  فولر تعميم –از آزمون ديكي

 .باشند در سطح ژايا مي% 35تمامي متغيرها با سطح اطمينان 
 

 یافته تعمیم فولر-نتایج آزمون دیکی. 1جدول

مقدار بحرانی در 

 %3سطح 
 پایایی

فولر -آماره دیکی

 یافته تعمیم
 متغیر نام متغیر 

 lnY لگاریتم سرانه رشد اقتصادی واقعی -61/1 پایا -12/2

 lnRE های تجدیدپذیر لگاریتم مصرف انرژی -44/4 پایا -31/1
12/2- 

 -42/1 پایا
لگاریتم مصرف انرژی مواد سوختنی و 

 یبازیافت
lnCR 

 lnEP لگاریتم مصرف انرژی الکتریکی -74/6 پایا -12/2

 .های پژوهش یافته:ماخذ

 

هاي  شده با استفاده از مدل خود رگرسيوني با وقفه در ادامه بر اساس الذوي در نظر گرفته

، ارتباط بين متغيرها براي بررسي ((3)رابطه )تحقيق  روش در شده انيبتوزيعي طبق روابط 

. است شده ارائه( 2)جدول  انباشتذي مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج آن دررابطه هم 

هم انباشتذي بر اساس انتخاب  ARDL(1,0,0,0) الزم به ذكر است كه الذوي منتخب

 .بدست آمده است MICROFIT4.1بهترين برازش توسط نرم افزار
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 هم انباشتگی ARDL(1,0,0,0)نتایج حاصل از برآورد مدل .2جدول

 احتمال tآماره  ضريب نام متغير تغيرم

C 05/23 عرض از مبدا 30/0 22/9 

lnY(-1) 93/1 وقفه اول لذاريتم سرانه رشد اقتصادي واقعي 12/1 33/2 

lnRE 33/1 هاي تجديدژذير لذاريتم مصرف انرژي- 13/1 23/2- 

lnCR 33/1 لذاريتم مصرف انرژي مواد سوختني و بازيافتي- 91/1 35/1- 

lnEP 33/1 لذاريتم مصرف انرژي الكتريكي- 13/1 13/9- 

D84 33/1 1متغير مجازي 52/1 09/2 

DU84 11/1 2متغير مجازي- 13/1 33/1- 

 .می باشد% 14و  %3به ترتیب معنا داری در سطوح   و  .های پژوهش یافته:مأخذ

 

غيرهاي مصرف انرژي شود كه يك درصد تغيير در متاستنباط مي( 2)از نتايج جدول 

بازيافتي و مصرف انرژي الكتريكي به  -هاي تجديدژذير، مصرف انرژي مواد سوختني

. درصدي در سرانه رشد اقتصادي واقعي مي شود 33/1، 33/1، 33/1ترتيب باعث كاه  

 را اقتصادي رشد و انرژي بين رابطه ت،متفاو نيروي دو، (1333)سون و مونبا توجه به 

 هاينهاده ساير وري بهره توليد، بخ  در انرژي مصرف مشخص، طور به .كنند مي تعيين

 رابطه ترتيب، اين به .شودمي اقتصادي رشد افزاي  موجب كه دهدمي افزاي  را توليد

 توليد انرژي مصرف مقابل، در .دارد وجود اقتصادي رشد و انرژي مصرف ميان مثبت

 رشد ي،گذارسرمايه كاه  با و آن متعاقب .دهدمي كاه  را تصرف قابل درآمد

 اقتصادي رشد و انرژي مصرف بين منفي رابطه صورت، اين در .يابديم كاه  اقتصادي

 و كاه  انرژي وريبهره انرژي، مصرف افزاي  با ،آن بر عالوه. آيدمي وجودبه

 ممكن حتي ترتيب، اين به. يابدمي كاه  بيشتري نرخبا  هابخ  ساير توليد همزمان

 داشته اقتصادي رشد بر( منفي) اندكي بسيار آثار انرژي مصرف حد از بي  افزاي  است

 اقتصادي رشد و انرژي مصرف ميان ارتباط كه دارد آن بر داللت بحث اين .باشد

 (1932و راسخي و سلماني،  1931مهرآرا و زارعي، )است غيرخطي
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اين گونه استدالل شود مي توان ( RE, CR, EP)در مورد عالمت ضرايب سه متغير اصلي 

كه كشورهايي مانند ايران كه سهم مصرف انرژي فسيلي بااليي را از سبد انرژي به خود 

 يك هبهاي فسيلي  انرژي و همچنين در توليد( 1931ترازنامه انرژي، )دهنداختصاص مي

 فسيلي هايانرژي توليد هاي ژيشرفت اين تكنولوژي، هزينه با و رسيده نسبي ژيشرفت
 تجديدژذير نسبت به انرژي فسيلي هاي از انرژي استفاده به اند، تمايل بيشتريداده كاه 

بر  انرژي توليد تكنولوژي به انرژي فسيلي تكنولوژي از علت آن اين است كه تغيير. دارند

 .دارد بااليي بسيار هزينه به نياز و برزمان بسيار كشورها اين در تجديدژذير هاي انرژي ژايه

 نيروگاه فعال شدن غير منجر به تجديدژذير ممكن است هايانرژي توليد يذرد از طرف
 براي منفي و رشد اين عامل تبعات منفي متعددي از جمله بيكاري كه شود فسيلي هاي

الزم به ذكر است نتايج حاصل شده، در مطالعات متعددي  .داشت خواهد همراه به اقتصاد

مورد ( 2111)همكاران  و 1ماركويزو ( 1930)رزايي، مي(1931)از جمله استادزاده و جعفري

 .تأكيد است

بخاطر شكست ساختاري كه در سال  DU84و  D84الزم به ذكر است دو متغير مجازي 

هاي تجديدژذير اتفاق افتاد وارد مدل شده است كه بر براي متغير مصرف انرژي 1933

تاري شده است كه ، شيب آن دچار تغيير ساخ2در سال مذكور CUSUMاساس آزمون 

Du متغير D از سال شكست به بعد مقدار يك و بقيه سال ها صفر و متغير 84 براي 84

 (.1903نوفرستي،) را به خود مي گيرد 1،2و..سال هاي بعد از شكست، به ترتيب اعداد 

دو و مستر، وجود رابطه بلندمدت در مرحله بعد با در نظر گرفتن آزمون بنرجي، دوال

 :بررسي شده است

12/1(/1-93/1) = 03/3-  

H :0  عدم وجود رابطه بلندمدت 

H :1  وجود يك رابطه بلندمدت

 

1 Marques 
از آملاره   =t -3411مبنی بر عدم رد شكست ساختاری رد می شود زیرا آملاره آن   H0، فرض 131 که در سال   

 .آزمون بیشتر است
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% 35شده توسط بنرجي، دوالدو و مستر در سطح اطمينان  ازآنجاكه كميت بحراني ارائه

بنابراين نتايج حاكي از وجود يك رابطه تعادلي . شود رد مي H0، فرضيه است -15/3برابر 

 . باشد بلندمدت بين متغيرهاي الذوي سرانه رشد اقتصادي واقعي مي

دهنده ضرايب بلندمدت برآورد شده با استفاده از روش خود رگرسيون  نشان( 9)جدول

هاي  انرژينتايج حاكي از آن است كه متغير . شدبا يمهاي توزيعي  برداري با وقفه

و هاي تجديدژذير  انرژيبامعناست به عبارت ديذر ميان % 35در سطح اطمينان  ريدژذيتجد

 .اي معني داري وجود دارد سرانه رشد اقتصادي واقعي رابطه
     نتایج حاصل از برآورد ضرایب بلندمدت.1جدول

رمتغي نام متغير ضريب tآماره  احتمال  

33/3  31/3  13/31  عرض از مبدا C 

32/1-  32/1  03/1-   لذاريتم مصرف انرژي مواد سوختني و

 بازيافتي

lnCR 

91/2  91/1  02/1-  هاي تجديدژذير لذاريتم مصرف انرژي lnRE 

00/3-  13/1  01/1-  لذاريتم مصرف انرژي الكتريكي lnEP 

11/9  03/1  99/2  1متغير مجازي D84 

35/1-  11/1  13/1-   2متغير مجازي DU84 

 .می باشد% 14و  %3اری در سطوح به ترتیب معنا د  و  .های پژوهش یافته:ماخذ
 

، مشاهده مي شود كه به ازاي يك درصد تغيير در متغيرهاي مصرف (9)طبق جدول 

انرژي مواد سوختني و بازيافتي، مصرف انرژي هاي تجديدژذير و مصرف انرژي الكتريكي 

. درصد، سرانه رشد اقتصادي واقعي را كاه  مي دهد 01/1، 02/1، 03/1ب به ترتي

استدالل شد، داليل منفي شدن ضرايب متغيرهاي مستقل  مدت كوتاهكه مدل  طور همان

، دستيابي (1931انرژي، ترازنامه) يمصرفي فسيلي از كل انرژي ها يانرژالذو را سهم باالي 

ي بسيار باال در گذار هيسرماو  بر زماني فسيلي، ها يانرژبه تكنولوژي ژيشرفته در زمينه 

و تبعات اجتماعي منفي ناشي از احداث ( 1932سانا، )ي تجديدژذير ها يانرژزمينه 

 (.1930ميرزايي، )ي تجديدژذير در كشور دانست ها روگاهين
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ه در مدل تصحيح آنچ. شود يمژرداخته ( ECM)در ادامه به برآورد مدل تصحيح خطا

است كه سرعت ECM(-1)خطا موردتوجه است و اهميت اساسي دارد، ضريب مربوط به

  .دهد تعديل فرآيند عدم تعادل را نشان مي

 
 (ECM)برآورد مدل تحصیح خطا. 4جدول

 متغير نام متغير ضريب tآماره  احتمال

22/9  30/0  05/23   عرض از مبدا  C 

23/2-  13/1  33/1-  تفاضل اول لذاريتم مصرف انرژي هاي تجديدژذير D(lnRE) 

35/1-  91/1  33/1-  تفاضل اول لذاريتم مصرف انرژي مواد سوختني و بازيافتي D(lnCR) 

13/9-  13/1  33/1-  تفاضل اول لذاريتم مصرف انرژي الكتريكي D(lnEP) 

09/2  52/1  33/1    1متغير مجازي  D84 

33/1-  13/1  11/1-    2متغير مجازي  DU84 

03/3-  12/1  31/1-  وقفه اول مدل تصحيح خطا Ecm(-1) 

 .می باشد% 14و  %3داری در سطوح به ترتیب معنا   و  .های پژوهش یافته:ماخذ 
 

( RE, CR, EP)شود، ضرايب متغيرهاي اصلي  مشاهده مي( 3)كه در جدول طور  همان

درصد است كه به اين معناست  -31برآورد شده برابر  ECM(-1)ضريبهمذي منفي و 

مدت، براي دستيابي به تعادل  درصد از خطاي عدم تعادل كوتاه 31كه در هر دوره به ميزان 

 .شودبلندمدت تعديل مي

هاي  ، براي بررسي رابطه علي بين متغيرهاي سرانه رشد اقتصادي واقعي و انرژيتيدرنها

را با ( 0)براي اين منظور ابتدا مدل . است شده استفادهمون عليت گرنجري تجديدژذير از آز

شود و سپ  برآورد مي OLSوقفه، طبق شاخص شوارتز بيزين، به روش 2در نظر گرفتن 

URR2 (غير مقيد )آيد به دست مي. 

t t t t t

t t t t

α Y α Y α EP α EP α RE

α RE α CR α CR α U

    

   

    

   

tY 0 1 1 2 2 1 3 2 4 1

5 2 6 1 7 2 8 1

   (0)  
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هاي  انرژيي موردبررسبا شرط مقيد به صفر بودن ضرايب متغير  معادله فوق همچنين

RRدر اين حالت مقدار. شود جمله اخالل برآورد مي و تجديدژذير
نيز به دست ( مقيد) 2

 :داشت ميخواه( 0) رابطهو با توجه به  آيد مي

URR 2  31/1    F={( 93/1-39/1 )/( 39/1-1 )}* { 9/3-39 } 23/115=  

R R
2 11/1     F 39،9،%5 =  39/2  

هاي  مبني بر اينكه انرژي H1است، فرض  39/2برابر  Fازآنجاكه كميت بحراني آزمون 

ذر دي عبارت به شود يمتجديدژذير عليت گرنجري سرانه رشد اقتصادي واقعي است ژذيرفته 

مبتني بر وجود رابطه عليت گرنجري بين سرانه رشد اقتصادي واقعي  H1دليلي بر رد فرض

 .و انرژي تجديدژذير وجود ندارد

هاي تجديدژذير  براي انجام آزمون طرف دوم، دو متغير سرانه رشد اقتصادي واقعي و انرژي

ازآنجاكه در آزمون عليت گرنجري هدف . ودش و مراحل فوق را تكرار مي را جابجا نموده

كند  آزمون تقدم است، جابجا نمودن دو متغير خللي در مراحل آزمون ايجاد نمي

با اعمال شرط مقيد به صفر ضرايب انرژي تجديدژذير و جمله اخالل (. 1903نوفرستي، )

RRمقدار
 :آيد نيز به دست مي2

URR 2 77/1      F={( 01/1-00/1 )/( 00/1-1 )}* { 9/3-39 } 10/12=  

R R
2 71/1       F 39،9،%5 =  39/2  

. است موردقبول H1است، فرض  39/2برابر  Fازآنجاكه كميت بحراني آزمون 

 .باشد يم تجديدژذير هاي سرانه رشد اقتصادي واقعي عليت گرنجري انرژي ذريد عبارت به

% 35دهنده اين است كه در سطح اطمينان  آمده از آزمون عليت گرنجر نشان دست نتايج به

هاي تجديدژذير وجود دارد  بين سرانه رشد اقتصادي واقعي و انرژي دوطرفهرابطه عليت 

 .كه تاييدي بر فرضيه بازخوردي در رشد اقتصادي است
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 سیاستیهای  گیری و پیشنهاد نتیجه. 4

هاي تجديدژذير بر سرانه رشد اقتصادي واقعي در  كه آيا انرژي در اين مطالعه به بررسي اين

براي اين منظور از روش خود رگرسيوني با . شده است گذارد، ژرداخته كشور ايران اثر مي

براي برآورد تعديل الذو و از  هاي گسترده براي هم انباشتذي، از مدل تصحيح خطاي وقفه

بر اساس مدل خود  .شده است  عليت گرنجر براي برآورد رابطه بلندمدت استفاده آزمون

، ضرايب متغيرهاي مصرف انرژي الكتريكي، مصرف رگرسيوني با وقفه هاي گسترده

تواند بر ژذير و مصرف انرژي مواد سوختني و بازيافتني منفي است كه آن ميانرژي تجديد

به . ، توجيه شود(درآمدهاي نفتي)ن به انرژي فسيلياساس وابستذي شديد رشد اقتصاد ايرا

 هاي انرژي بر ژايه انرژي توليد تكنولوژي به فسيلي انرژي تكنولوژي از تغييرعبارت ديذر 

تجديدژذير  هايهمچنين توليد انرژي. دارد بسيار بااليي هزينه به نياز و بر زمان تجديدژذير

كه در نتيجه آن،  شود فسيلي هاي اهنيروگ شدن برخي از فعال غير ممكن است باعث

اما نكته قابل ذكر آن است مناب  . خواهد داشت همراه به اقتصاد براي منفي رشد و بيكاري

چنين اكتشاف و هم، استخراج در مراحلمحيط زيست را ژذير هستند و انرژي فسيلي ژايان

عيت و ارتقاي در نتيجه عواملي از جمله انفجار جم .نمايدميتخريب  ،مصرف نامناسب

تنوع همچنين  .سطح زندگي، نياز به مناب  مختلف انرژي را بي  از ژي  ضروري مي نمايد

تري قرار  هاي مختلف، كشور را به لحاظ تأمين انرژي در وضعيت مطمئن استفاده از انرژي

 بر .نيازمند استهاي تجديدژذير را در كشور ويژه به استفاده از انرژي لذا توجهخواهد داد 

هاي در زمينه توسعه مناب  گذارياين اساس الزم است تا مناب  مالي مورد نياز براي سرمايه

ايجاد صندوق  ،هاي مالي مشوق ، اعطايدر اين زمينه. انرژي تجديدژذير فراهم شود

و ايجاد بستر و شرايط مناسب جهت توسعه  تجديدژذير توسط دولت انرژيحمايت مالي از 

 .تواند راهذشا باشدميدژذير در كشور هاي تجدي صنعت انرژي
ذكر اين نكته ضروري است، همانطوركه در بخ  نتايج بيان گرديد، مشكل اصلي فراروي 

گذاري اوليه بيشتر آن نسبت به سوخت هاي توسعه به كارگيري انرژي تجديدژذير، سرمايه

المللي هاي بينكاريفسيلي مي باشدكه در اين زمينه دولت مي تواند با ايجاد زمينه براي هم
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بنابراين در اين زمينه . گذاران خصوصي زمينه توسعه آن را فراهم آوردو حمايت از سرمايه

حذف تدريجي يارانه انرژي فسيلي و سوق درآمدهاي حاصل از آن به تأمين مالي در 

-هاي تجديدژذير، تشويق بخ  خصوصي جهت سرمايهاي توليد و توسعه انرژيژروژه

تجديدژذير،  هايالمللي جهت توسعه انرژيهاي بينيجاد تقويت همكاريگذاري و ا

درصد  31عالوه بر آن نتايج مطالعه نشان داد، الذوي برآوردي قادر است . شودتوصيه مي

همچنين آزمون عليت گرنجر حاكي از . مدت را تصحيح نمايداز خطاي عدم تعادل كوتاه

سرانه رشد اقتصادي واقعي رابطه دوطرفه اي  آن است كه بين مصرف انرژي تجديدژذير و

 و انرژي مصرف ديدگاه اين اساس بر كه فرضيه بازخوردبنابراين . وجود دارد

 .دهند، درمورد ايران صادق استقرار مي تأثير تحت را يكديذر اقتصادي رشد
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گرنجري بتين مصترف انترژي  يتعلبررسي رابطه  ،(1939)روحاله ، زارعو  عزيز ،آرمن

 ،اقتصتادي ايتران هاي ژژوه مجله  ،1933-1931هاي سالو رشد اقتصادي در ايران طي 

 .110-139، ص 23شماره 

 تجديدژذير هاي انرژي بهينه سهم بلندمدت ژي  بيني، (1932) حسين استادزاد، علي

 برنامه ژژوهشهاي همجل،  ايران مورد: ژايدار رشد الذوي يك قالب انرژي در كل از

 .23-5، ص 1 شماره يكم، ، سالانرژي سياستذذاري و ريزي

 بر اقتصادي رشد نرخ اي آستانه ، اثر(1931)ابراهيمي، محسن و رحيمي موگويي، فريماه

 دي گروه كشورهاي ي مطالعه: انرژي قيمت تغيير اثر در ژذير تجديد هاي انرژي ي توسعه

 .132 -113، ص1931، زمستان راه انديشه ي تحقيقات اقتصادي فصلنامه. هشت

 مسير(. 1933)علي اصغر. انواري رستمي مهدي،. جليل، مجيدژور .شعبان، غريبي. الهي

، نوآوري مديريت بنيادي، سازي رويكرد نظري :تجديدژذير هايانرژي هايفناوري اشاعه

  .53-99 ص، 2 شماره چهارم، سال

 انرژيهاي مصرف بر اقتصادي رشد تأثير،(1933)اسد زاده، احمد و جليلي، زهرا 

 و ژانلي انباشتذي هم از شواهدي ژيشرفته در كشورهاي تجديدژذير

، ص 30، سال يازدهم، شماره انرژي اقتصاد مطالعات فصلنامه .cup-fmبرآوردگر

131-131. 

 مصرف رابطه بررسي ،(1933) سودا محمدزاده، ژرويز و جبرائيلي، داود، بهبودي،

 فصلنامه يافته، توسعه و توسعه درحال كشورهاي در داخلي ناخالص ليدتو و انرژي

 .22-1 ص ،29 شماره ،انرژي اقتصاد مطالعات

رتباط ا ،(1933)حسني صدرآبادي، محمدحسين، عماد االسالم، هديه و كاشمري، علي 

ژژوهشنامه علوم ، ناخالص داخلي در ايران علي بين مصرف انرژي، اشتغال و توليد
 .91-53، ص 23، شماره اقتصادي
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، بررسي (1932)عباسي، احمد، عربي، حسين و احمدي، حسن  مرجان، دامن كشيده،

انداز  كشورهاي منتخب سند چشم: رابطه مصرف انرژي و رشد اقتصادي؛ مطالعه موردي

 .30-90، سال يكم، شماره دوم، صهاي راهبردي و كالن فصلنامه سياست ساله ايران، بيست

 در اقتصادي كارايي و انرژي شدت رابطه، (1932) و سلماني، ژروين  راسخي، سعيد 

 ژنجر تحليل از كاربردي :يافته تعميم گشتاور الذوي از استفاده با منتخب كشورهاي

، سال بيست و يكم، اقتصادي هايسياست و هاژژوه  صلنامهفهها،  داد ژوششي هاي

 1 .23-5، ص 30شماره 

 مصرف تأثير ،(1931)زاده،كريممحرم سين واصغرژور، ح شهبازي،كيومرث،
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 كشورهاي دياقتصا رشد بر تجديدناژذير و تجديدژذير هايمصرف انرژي تأثير

 فصلنامه، (2113-1331 زماني دوره )ايران توسعه شامل حال در منتخب
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 بين ژانلي علّيت يرابطه ،(1939)سودا  اكبر و جبرائيلي، آقازاده، حسن، محمد فطرس،

 ژژوهشنامه، جهان فمختل مناطق رشد اقتصادي؛ مقايسه ي و مصرف انرژي تجديدژذير

 .151-120ص. 13ي شماره نهم، ، سالكالن اقتصاد

 رشد بر ريدناژذيتجد و ريدژذيتجد يهايانرژ مصرف ريتاث ،(1939)يعل ،مهرنوش

ژايان نامه . توسعه و ياقتصاد يها يهمكار سازمان منتخب يكشورها ياقتصاد

 .1939دانشذاه آزاد، . كارشناسي ارشد

 تقاضاي VARو BVARمدلهاي ژي  بيني  عملكردقايسه م ،(1903)محمد مزرعتي،

 .1903، تهران دانشذاه اقتصاد، دانشكده ،يدكتر رساله ايران، در انرژي حاملهاي

 رشد بر انرژي مصرف غيرخطي اثرات ،(1931)زارعي محمود و محسن مهرآرا،

، 5 رهشما اقتصادي، توسعه و رشد ژژوهشهاي اي،حد آستانه رويكرد بر مبتني اقتصادي

 .39-11ص

هاي تجديدژذير، مجموعه مقاالت شركت ملي ژاالي   انرژي ،(1930)ميرزايي، محمد 

 .مديريت توسعه مناب  انساني: هاي نفتي ايران و ژخ  فرآورده

Availableat: http://hrm.niordc.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=89&pageid=888 

، موسسه خدمات عي در اقتصادسنجيجم ريشه واحد و هم، (1903)نوفرستي، محمد

 .31-112فرهنذي رسا، ص 

بررسي ارتباط بين مصرف انرژي و ، (1933)رضا ، زينل زادهمحمدرضا و  ،وحيدي 

ژنجمين . ي ژانلاه رشتد اقتصادي در كشورهاي عضو اوژك با استفاده از الذوهاي داده

 .، تهران، ايرانهماي  ملي انرژي
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