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میزان مصرف انرژي بر روي رشد اقتصادي هر کشور تأثیرگذار است، بنابراین دسترسی کشورهاي 
جهان به انواع منابع جدید انرژي از جمله انرژيهاي تجدیدپذیر نیز براي رشد و توسعه اقتصادي 
آنها اهمیت اساسی دارد. پژوهشهاي متعدد پژوهشگران در سطح جهان نشان داده است که رشد 
مصرف انرژي در کشورهاي جهان تا حدود زیادي به سطح رشد اقتصادي بستگی دارد. در این 
پژوهش ابتدا به بررسی مطالعات و پژوهشهاي انجام شده در مورد رابطه رشد اقتصادي و مصرف 
انرژي در جهان پرداختهایم. در ادامه رابطه رشد اقتصادي و مصرف انرژيهاي تجدیدپذیر در 
کشورهاي منتخب عضو اوپک در بازه زمانی 2015-1985 بررسی شده است. با استفاده از آزمون 
ریشه واحد نسبت به تعیین مانایی دادهها اقدام گردید و ثابت شد که تمام دادهها مانا هستند. با 
آزمون علیت گرنجري وجود رابطه علیت از مصرف انرژي تجدیدپذیر به سوي رشد اقتصادي تائید 
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 ،يرشد اقتصاد ر،یدپذیتجد يهايانرژ رینقش و تأث ر،یدپذیتجد يهايانرژها: کلیدواژه
  صادرکننده نفت، اوپک يمنتخب، کشورها يکشورها

  
  مقدمه .1

ها داشته و از جمله عواملی است که رشد ی در زندگی انسانانرژي همواره نقش بسیار مهم
توجهی از انرژي مصرفی ما از منابع سوخت فسیلی کند. بخش قابلپذیر میاقتصادي را امکان

ها سال شود، این در حالی است که میلیونمانند نفت، ذغال سنگ و گاز طبیعی تأمین می
اي شود که در آیندهبینی میشوند بنابراین پیش زمان الزم است تا این منابع سوختی جایگزین

چندان دور این منابع به پایان برسد. با توجه به اهمیت موضوع بسیاري از کشورها تالش نه
هاي جدید بتوانند از منابع انرژي تجدیدپذیر مانند گذاري در فناوريکنند تا با سرمایهمی

گرمایی که در مقایسه با  ی انرژي زمینانرژي خورشیدي، انرژي بادي یا انرژي آب و حت
عنوان منابعی براي گذارد بهمحیطی کمتري را بر جا میهاي فسیلی آلودگی زیستانرژي

عنوان یکی از ). انرژي امروزه به1391، تأمین انرژي مورد نیاز خود استفاده کنند (فطرس
به همین دلیل ارتباط  کشورهاي مختلف دارد، عوامل تولید، سهم بزرگی در رشد و توسعه

بین انرژي و رشد اقتصادي از مسائلی است که مورد توجه قرار گرفته است؛ ولی آنچه در 
شرایط کنونی باید در نظر گرفته شود این است که آیا براي رشد اقتصادي تنها اتکا به منابع 

ور رفع مشکالت منظهاي تجدیدپذیر نیز بهپذیر کافی است و یا باید از انرژيفسیلی و پایان
  هاي فسیلی استفاده کرد؟ناشی از انرژي

زیست توسط ترین عامل آلودگی محیطدهند که بزرگهاي آماري نشان میبررسی
اند از تولید، تبدیل و مصرف انواع انرژي، این در حالی است که عوامل انسان ساخت عبارت

با روند رو به رشد روبرو بوده تنها ثابت باقی نمانده، بلکه مصرف انرژي در سطح جهان نه
هاي آتی به دلیل افزایش جمعیت، ها حاکی از افزایش مصرف انرژي در سالبینیاست. پیش

میل به رفاه و افزایش تولید ناخالص سرانه در جهان است. پیامد مصرف این میزان انرژي، 
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گیگا تن  4/8 به 1990گیگا تن کربن در سال  9/5اکسید کربن از افزایش حجم انتشار دي
  خواهد بود. 2020در سال 

هاي نکته مهم هزینه زیاد احداث تأسیسات و تجهیزات فنی مربوط به تولید انرژي
که اکثر کشورهاي توسعه یافته با رشد اقتصادي باال توان طوريتجدیدپذیر است به

ي منابع گذاري در این حوزه را دارند. در مقابل کشورهاي در حال توسعه که داراسرمایه
هاي تجدیدپذیر هستند از کمبود سرمایه و دانش فنی رنج بالقوه زیادي در حوزه انرژي

هاي بخش خصوصی و استفاده از هاي این کشورها بدون کمک سرمایهبرند و دولتمی
هاي هاي مربوط به انرژيهاي هنگفت پروژهتوانند هزینهگذاري مستقیم خارجی نمیسرمایه

  مین کنند.تجدیدپذیر را تأ
 در این پژوهش ابتدا به مبانی نظري و سپس به پیشینه پژوهش در داخل و خارج پرداخته

شناسی پژوهش ارائه شده است. بخش پایانی مقاله نیز به آزمون فرضیات، و در ادامه روش
  گیري و پیشنهادات اختصاص دارد.نتیجه

جدیدپذیر و رشد اقتصادي هاي تمطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین مصرف انرژي
هاي تابلویی انجام شد و جهت در کشورهاي منتخب صادرکننده نفت خام با تکنیک داده

تجدیدپذیر و رشد اقتصادي در کشورهاي عضو اوپک مشخص  علیت بین مصرف انرژي
شود، از اهمیت خاصی گردید. پرداختن به این موضوع بنا بر دالیلی که در ذیل ذکر می

  است:برخوردار 
 کنند به درآمد ناخالص داخلی باالتر و رشد کشورهاي عضو اوپک ضمن آنکه تالش می

افزایش مصرف انرژي تجدید اقتصادي بیشتر دست یابند با مصرف انرژي بیشتر روبرو هستند. 
کند که این کشورها چگونه ناپذیر همگام با رشد اقتصادي بیشتر این پرسش را در ایجاد می

  خود به انرژي را تأمین کنند. خواهند نیازمی
 هاي فسیلی در جو کره اکسید کربن ناشی از مصرف بیشتر سوختي ديتجمع فزاینده

ي جهانی است که نیازمند یک راهکار جهانی است و بنابراین تمام کشورها زمین یک مسئله
نند. اي خود پیدا کتر راهی براي کاهش انتشار گازهاي گلخانهاند که هرچه سریعموظف
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اکسید کربن و هاي تجدیدپذیر راه مؤثري براي کاهش انتشار ديافزایش استفاده از انرژي
  اي است.سایر گازهاي گلخانه

 ستند و رو هامروزه تمامی کشورها در سراسر دنیا با موضوع گرم شدن کره زمین روبه
 ماست.دزایش هاي تجدیدپذیر راهکار مؤثري براي کاهش این افافزایش استفاده از انرژي

 ام ي تقاضاي انرژي؛ ناشی از افزایش جمعیت و رشد مصرف در تمافزایش فزاینده
 هاي تجدیدپذیر بیشتر شود.کشورهاي دنیا باعث شده تا اهمیت توجه به انرژي

ه دنبال ببنا بر دالیلی که ذکر شد، کشورهاي جهان حتی کشورهاي صادرکننده نفت خام 
ئز هاي بخش انرژي آنچه حاگذاريود هستند. در سیاستتنوع بخشیدن به سبد انرژي خ

می توان ي بین مصرف انرژي تجدیدپذیر و رشد اقتصادي است. [قطعًا ناهمیت است رابطه
استفاده  هاي سیاستی یکسانی را موردبراي کشورهایی با ساختار اقتصادي متفاوت، نسخه

صرف انرژي مي بین دو متغیر ابطهقرار داد و لذا قبل از هر چیز باید جهت علیت و نوع ر
ب با آن هاي انرژي متناستجدیدپذیر و رشد اقتصادي معین را تعیین کرده و سپس سیاست

  طراحی نمود].
  
  مبانی نظري .2

 عنوانبر اساس نظرات اقتصاددانان نئوکالسیک انرژي از عوامل اصلی در تابع تولید است. به
 انرژي کل، تولید تابع در که کردند استدالل ودقاله خم در ،1)1979وود( و برنت مثال،

 تولید تابع دارد، کار نیروي با ضعیفی و ناپذیرجدایی که ارتباط است، تولید عامل یک
  از: عبارت است هاآن پیشنهادي

 )1(  )),,(( LEKGFQ   
  

Q  :،تابع تولید کلK  ،سرمایه :Eانرژي و :L .نیروي کار است :  
 که دارند اعتقاد 2)،1979(و دنیسون برنت مانند اقتصاددانان نئوکالسیک از گروهی البته

 

1.Berndt and Wood(1978). 
1.Denison(1979) 



  33...ریدپذیتجد يهايرابطه مصرف انرژ
 

 

 تولید عوامل و واسطه است یک نهاده و داشته تولید اقتصادي در کوچکی نقش انرژي

 هستند زمین و کار نیروي تنها
کند و پس از ترکیب را ایجاد می Gدر این تابع، انرژي و سرمایه با هم ترکیب شده، تولید 

G نیروي با  
پذیر ضعیفی با نیروي -آید؛ بنابراین، انرژي ارتباط تفکیککل به دست می کار، محصول

 کار دارد.

ترین عامـل رشـد اسـت. کند که انرژي تنها عامل و مهم) بیان می1984آیرس و نایر (
کارگیري به انرژي نیاز دارند. اي هستند که براي بهنیـروي کـار و سرمایه، عوامل واسطه

) بیان 1979) و دنیسون (1978همچنین، به نقل از اقتصاددانان نئوکالسیک مانند برنت (
طور غیرمستقیم، گذارد، بهکند کـه انرژي از طریق تأثیري که بر نیروي کار و سرمایه میمی

  بر رشد اقتصادي مؤثر است.
و  ، رابطه بین مصرف انرژي )2004( در مکتب نئوکالسیک نیز، استرن و کلولند

  اند.هاي اقتصادي را بر اساس تابع تولیدي بیان کردهفعالیت
)2(     pnM EEXXAFQQ ,...,,,...,,,..., 111   

iQ ،تولید کاالها و خدمات مختلف :iXهاي مختلف تولیدي از قبیل سرمایه، نیروي : نهاده
: وضعیت تکنولوژیکی یا Aسنگ، هاي متفاوت انرژي مانند نفت، زغال: نهادهiEکار، 

  ري کل عوامل است.وشاخص بهره
وسیله عواملی از قبیل جانشینی بین انرژي و در این تابع، رابطه بین انرژي و تولید کل به

ها، تغییرات تکنولوژیکی، تغییر ترکیب عوامل انرژي و تغییر ترکیب محصوالت دیگر نهاده
وارد هاي جدید رشد هر چند که عامل انرژي گیرد. در نظریهتولیدي تحت تأثیر قرار می

  ).1390هاي مختلف یکسان نیست (فطرس، مدل شده است، اما اهمیت آن در مدل
بستگی  انرژي مصرف و اقتصادي رشد میان ارتباط به انرژي، مناسب سیاست انتخاب

منجر  اقتصادي رشد آیا که بدانند باید درست گیريتصمیم براي گذارانسیاست و دارد
 بین است. مطالعه رابطه برقرار رابطه این کسع یا و شودمی تربیش انرژي مصرف به
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که  . فرضیه خنثایی1شود: می بررسی فرضیه چهار طی اقتصادي، رشد و انرژي مصرف
 رشد از طرفهیک علیت که: انرژي بقاي . فرضیه2 کند؛رد می هاآن بین رابطه وجود

 علیت : کهرشد به منتهی انرژي . فرضیه3کند. می بیان را انرژي مصرف به اقتصادي

 این بر اساس . فرضیه بازخورد:4 پذیرد ومی اقتصاد رشد به انرژي مصرف از طرفهیک

  دهند.می تأثیر قرار تحت را یکدیگر اقتصادي رشد و انرژي مصرف دیدگاه
 هايبخش سهم و شده اقتصادي دستخوش تغییرانی ساختار اقتصادي، توسعه فرآیند در

 افزایش صنعت، بخش رشد و توسعه با .کندغییر میت اقتصاد در نیز اقتصادي مختلف

. داد خواهد رخ اقتصادي رشد فرآیند ادامه منظوربه بخش این انرژي مصرف در شدیدي
 بودجه سهم و یافته افزایش کنندگانثروت مصرف اقتصادي، رشد با چنینهم

 ینا به پاسخ در صنعت بخش و یابدافزایش می صنعتی کاالهاي از کنندگانمصرف
 .دهدمی ادامه فعالیت به بزرگی هايدر مقیاس و کرده تغییر به شروع تقاضا و درخواست

 لوکس کاالهاي براي هاآن تقاضاي ثروت خانوار، و درآمد افزایش با دیگر، سویی از
و...)  سرمایشی و گرمایشی وسایل تر،متراژهاي بزرگ با هاییخانه بر (اتومبیل، انرژي

 که نقل و حمل و خانگی بخش در افزایش مصرف با انرژي مصرف و یابدمی افزایش
 با چنین،هم .یابدمی افزایش بوده، رشد اقتصادي پی در خانوار درآمد رفتن باال نتیجه

 کنندهمصرف که تجارت و نقل و حمل بخش خدمات، رونق بر اقتصادي رشد افزایش

 باعث که اقداماتی با ها. آن1)2001(مدلوك و همکاران،  شودمی افزوده هستند، انرژي
 امر همین و داده کاهش را انرژي نهایی هزینه شود،انرژي می کارایی و اثربخشی افزایش

 معروف است. با این بازگشتی اثر به اثر این .شودمی انرژي مصرف افزایش موجب
  :کردند تصریح 3 معادله صورت تابعی به انرژي، مصرف براي توضیحات،

)3(   ,..., PYFEC   
  

 

1.Medlock(2001) 
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 در این معادله مصرف انرژي تابعی از تکنولوژي و قیمت انرژي است مد لوك و
 بر .یابد افزایش انرژي مصرف اقتصادي، هايفعالیت افزایش با که داشتند انتظار همکاران

 مصرف و رشد اقتصادي بین توجهی خور در رابطه که داشت بیان توانمی اساس، این

  ).1394(اسدزاده و جلیلی،  دارد، وجود انرژي
  
  پیشینه پژوهش .3
  مروري بر مطالعات تجربی خارجی .3-1

) PTRهاي پانل (اي در داده، با استفاده از مدل رگرسیون آستانه1)2009چانگ و همکاران (
هاي تجدیدپذیر تحت ي انرژيهاي انرژي بر توسعهاي قیمتبه بررسی اثرات آستانه

شد اقتصادي متفاوت براي کشورهاي عضو سازمان همکاري و هاي داراي نرخ رسیستم
دهد که ها نشان میاند. نتایج آنپرداخته 1997-2006توسعه اقتصادي در دوره زمانی 

هاي باالي انرژي با افزایش استفاده توانند به قیمتکشورهاي داراي رشد اقتصادي باال، می
که کشورهاي با رشد اقتصادي پایین، تمایل از انرژي تجدیدپذیر واکنش نشان دهند، درحالی

  کمتري به تغییر سطح انرژي تجدیدپذیر دارند.
، به معرفی و تخمین یک مدل تجربی از مصرف انرژي تجدیذیر 2 )2009سادورسکی (

- هاي پانل همپرداخته است. تخمین 1980-2005ي براي دوره 7براي کشورهاي گروه 

یش تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و انتشار سرانه تجمعی در این مطالعه بیانگر افزا
هاي عمده براي مصرف سرانه انرژي تجدیدپذیر در عنوان محرّكاکسید کربن بهدي

باشد. از سوي دیگر افزایش قیمت نفت اثر کوچک و البته منفی بر مصرف بلندمدت می
هاي بلندمدت تخمین شهاي این پژوهش، کشانرژي تجدیدپذیر داشته است. مطابق با یافته

درصد افزایش در  10دهند که تجمعی نشان می پنل هم FMOLS 3زده شده ناشی از مدل 

 

1.Chang et al (2009) 
2.Sadorsky (2009) 
3.Fully Modified OLS 
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- درصد افزایش می 44/8تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، مصرف انرژي تجدیدپذیر را 

اکسید کربن، مصرف سرانه انرژي درصد افزایش سرانه در دي 1که دهد، درحالی
  درصد افزایش خواهد داد. 23/5تجدیدپذیر را 

کشور آمریکاي التین و کارائیب رابطه بین مصرف انرژي  23، در 1)2009لرده و گوي (
هاي هم انباشتگی پانلی ) به کمک تحلیل1980 – 2004و رشد اقتصادي را براي دوره زمانی(

  اند.و مدل تصحیح خطاي برداري در پانل مورد بررسی قرار داده
اي به ارتباط عّلی بین مصرف انرژي تجدیدپذیر و ، در مطالعه2 )2010(اپرجیس و پاینه 
هاي در یک چارچوب داده 1992-2007ي کشور اروپا طی دوره 13رشد اقتصادي براي 

اند. براي هر دو دستگاه پانل چند متغّیري در دو دستگاه پانل با و بدون کشور روسیه پرداخته
ي تعادلی بلندمدت بین وجود یک رابطه دهندهن نشانتجمعی پانل ناهمگپانل، آزمون هم

ي ناخالص واقعی تولید ناخالص داخلی واقعی و مصرف انرژي تجدیدپذیر، انباشت سرمایه
ي علّیت دوطرفه بین هاي تصحیح خطا، رابطهباشد. نتایج ناشی از مدلو نیروي کار می

مدت و بلندمدت را نشان وتاهمصرف انرژي تجدیدپذیر و رشد اقتصادي در هر دو حالت ک
  دهد.می

رابطه بین مصرف انرژي  1985 - 2005)، برايِ دوره زمانی 2010آپرجیس و پاینه (
 3هاي اقتصادي و توسعهکشور عضو سازمان همکاري 20تجدیدپذیر و رشد اقتصادي را در 

اند. ار دادههاي هم انباشتگی پانلی و مدل تصحیح خطا مورد بررسی قربا استفاده از آزمون
دهند که رابطه هم انباشتگی بین مصرف انرژي تجدیدپذیر، رشد اقتصادي، نتایج نشان می

سرمایه و نیروي کار وجود دارد. همچنین، ضرایب متغیرها مثبت بوده و از نظر آماري معنی 
دارند. نتایج علیت گرنجري نیز بر وجود رابطه علی دوطرفه بین مصرف انرژي تجدیدپذیر 

  کند.شد اقتصادي هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت اشاره میو ر

 

2.Lorde & Guy (2009) 
3.Apergis and E.Payne (2010) 
4.Organisation for Economic co-Operation and Development (OECD) 
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ح خطاي هاي هم انباشتگی پانلی و مدل تصحی)، بر اساس تکنیک2010آپرجیس و پاینه (
 – 2006( برداري در پانل، به بررسی رابطه بین مصرف انرژي تجدیدپذیر و رشد اقتصادي

هاي چنین، جهت علیت بین متغیرهماند. کشور آمریکاي مرکزي پرداخته 6) براي 1980
ها، العه آناند؛ بنابراین نتایج مطمصرف انرژي تجدیدپذیر و رشد اقتصادي را تعیین کرده

رمایه و رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهاي مصرف انرژي تجدیدپذیر، رشد اقتصادي، س
جود داشته تصادي ونیروي کار برقرار بوده و رابطه علی دوطرفه بین مصرف انرژي و رشد اق

  است.
 – 2004نی (هاي هم انباشتگی پانلی پدرو)، با استفاده از آزمون2010آپرجیس و پاینه (

 وهاي تجدیدپذیر ) رابطه بین مصرف انرژي1990-2007) و تصحیح خطاي پانلی(1990
دهند اند. نتایج نشان میکشور مورد بررسی قرار داده 80تجدید ناپذیر با رشد اقتصادي را در 

رف انرژي که رابطه تعادلی بین تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژي تجدیدپذیر، مص
ود دارد. تجدید ناپذیر، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص واقعی و نیروي کار در بلندمدت وج

تصحیح خطاي  همچنین، ضرایب متغیرها، مثبت و از نظر آماري معنادار بوده است. نتایج مدل
ین مصرف دهد که هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، علیت دوطرفه بنشان میپانلی نیز 

دت، علیت مهاي تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر با رشد اقتصادي وجود دارد و در کوتاه انرژي
  دوطرفه بین مصرف انرژي تجدیدپذیر و مصرف انرژي تجدید ناپذیر موجود است.

اکسید کربن، مصرف ی رابطه عّلی بین انتشار دي، به بررس1 )2010مینیاه و والد روفیل (
اي و تجدیدپذیر و تولید ناخالص داخلی واقعی براي ایاالت متحده آمریکا در انرژي هسته

ها با استفاده از یک روش اصالح شده از آزمون علّیت اند. آنپرداخته 1960-2007دوره 
اکسید اي به انتشار ديانرژي هسته اي از مصرفطرفهي علّیت یکگرنجر، دریافتند که رابطه

کربن بدون بازخورد وجود دارد امّا هیچ علّیتی از مصرف انرژي تجدیدپذیر به انتشار 
اي و ي عّلی بین مصرف انرژي هستهباشد. از طرف دیگر رابطهاکسید کربن موجود نمیدي

اي طرفهت یکي عّلیکه رابطهرشد اقتصادي در هیچ سطحی به دست نیامده است درحالی
  از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژي تجدید پذیر وجود دارد.

 

1.Menyah and Wolde-Rufael (2010) 
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ي بین رشد اقتصادي و انرژي تجدید پذیر ي تجربی رابطه، به مطالعه1 )1201منگاکی (
کشور اروپایی پرداخته است.  27در  1997-2007ي در چارچوب پانل چند متغیره براي دوره

مدت را از مصرف هاي گرنجر کوتاه و بلنداز علّیتمدل تصحیح خطاي پنل، هیچ یک 
  کند.انرژي تجدیدپذیر به رشد اقتصادي تأیید نمی

اي برخالف مطالعات گذشته در زمینه مصرف ، در مطالعه2)2011آپرجیس و پاینه (
ي بین مصرف انرژي تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر و رشد انرژي تجدیدپذیر و رشد، رابطه

 1999-2007ي کشور در چارچوب یک پانل چند متغیره براي دوره 80ي اقتصادي را برا
اند. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطا در این پژوهش، عّلیت دوطرفه بین انرژي آزمون کرده

مدت و هم در بلندمدت آشکار تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر و رشد اقتصادي را هم در کوتاه
فی بین انرژي تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر، دال بر سازد. همچنین یک علّیت دوطرفه منمی

  جایگزینی بین دو منبع وجود دارد.
ژي و رشد )، به بررسی رابطه هم انباشتگی و علی بین مصرف انر2011آپرجیس و پاینه (

از آزمون  با استفاده 1980 – 2005کشور آمریکاي جنوبی براي دوره زمانی  9اقتصادي در 
اند که بر سیدهردل تصحیح خطا بر اساس پانل پرداخته و به این نتیجه هم انباشتگی پانلی و م

اخالص ناساس آزمون هم انباشتگی ناهمگن پدرونی، رابطه تعادلی بلندمدتی بین تولید 
ود دارد. داخلی واقعی، مصرف انرژي، نیروي کار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص واقعی وج

ري نیز اشاره ظر آماري معنی دارند. نتایج علیت گرنجچنین، ضرایب متغیرها، مثبت و از نهم
ژي به طرفه از مصرف انرکند که هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، رابطه علی یکمی

  رشد اقتصادي وجود دارد.
  مروري بر مطالعات تجربی داخلی .3-2

رژي اي با عنوان تأثیر رشد اقتصادي بر مصرف ان)، در مقاله1391فطرس و همکاران (
) و غیر عضو به این نتیجه رسیدند که OECDتجدیدپذیر، مقایسه تطبیقی کشورهاي عضو(

در بلندمدت رابطه هم انباشتگی بین متغیرهاي رشد اقتصادي و مصرف انرژي تجدیدپذیر 
 

1.Menegaki, Angeliki N. (2011), 
2.Apergis &  Payne (2010) 
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دهد که رابطه وجود در دو گروه منتخب وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می
هاي تجدیدپذیر، تشکیل هاي تجدیدپذیر، سهم مصرف انرژييبلندمدت بین مصرف انرژ

آموزش با متغیرهاي تولید ناخالص داخلی و تولید سرمایه، نیروي کار، درآمد نفتی و مخارج 
دیگر در عبارتناخالص داخلی سرانه، درآمد خانوار شهري و روستایی وجود دارد. به

اقتصادي تأثیر مثبت یرها بر رشد و رفاه هاي تجدیدپذیر و دیگر متغبلندمدت مصرف انرژي
ها به مطالعه تأثیر توان اشاره کرد. آن) می1390گذارد که به مطالعه فطرس و همکاران (می

هاي تجدیدپذیر در دو گروه از کشورهاي منتخب عضو و رشد اقتصادي بر مصرف انرژي
  پرداختند. )OECDکشورهاي غیر عضو (

هاي به بررسی رابطه بین رشد اقتصادي و مصرف فرآورده )،1380ابریشمی و مصطفایی (
دهد که در کوتاه مدت اند. نتایج پژوهش نشان میپرداخته 1338-1378عمده نفتی طی دوره 

وجود ندارد، ولی در بلندمدت   GDPهاي نفتی بهرابطه علیت گرنجري از مصرف فرآورده
  اخلی برقرار است.ها به تولید ناخالص درابطه علیت از مصرف فرآورده

)، با استفاده از روش تودا و یاماموتو رابطه علیت گرنجري بین 1383آرمن و زارع (
اند. نتایج بررسی کرده 1364 -1381هاي هاي انرژي و رشد اقتصادي طی سالمصرف حامل
طرفه از مصرف نهایی انرژي، مصرف دهنده یک رابطه علیت گرنجري یکحاصله نشان

طرفه از فتی و مصرف برق به رشد اقتصادي و یک رابطه علیت گرنجري یکهاي نفرآورده
  هاي جامد وجود دارد.رشد اقتصادي به مصرف گاز طبیعی و مصرف سوخت

) ارتباط عّلی بین مصرف انرژي، اشتغال و تولید 1385حسنی، عماد االسالم و کاشمري (
هاي هـم ـتفاده از روش تحلیلبـا اس 1384تا  1350ناخالص داخلی در ایران را طی دوره 

اند. نتایج حاصله از علّیـت هسـیائو انباشتگی و آزمون علّیت هسیائو مورد مطالعه قرار داده
طرفه از مصرف انرژي و اشـتغال بـه تولیـد ناخـالص داخلـی و از اشتغال کننده علیت یکبیان

هاي در مصـرف حامل جوییهاي صرفهرو، اعمـال سیاستبه مصرف انرژي است. ازاین
هاي ایجاد اشتغال باید با احتیـاط کامـل صـورت بگیرد تا مانع انرژي در شرایط تعقیب برنامه

  .رشد تولید نگردد
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) به بررسی رابطه علیت گرنجري بین مصرف انرژي و درآمد در ایران 2006مهرآرا (
دل تصحیح خطا استفاده پرداخت. وي از آزمون یوهانسون براي وجود رابطه هم انباشتگی و م

طرفه از درآمد به کرد. نتایج نشان داد که در بلندمدت یک رابطه علیت گرنجري یک
  مصرف انرژي وجود دارد و در کوتاه مدت انرژي و درآمد نسبت به هم خنثی هستند.

) اثرات غیرخطی رشد اقتصادي بر مصرف انرژي را در کشورهاي وابسته 1388سبحانیان (
شامل برزیل،   (BRIC)تی کشورهاي عضو اوپک و همچنین کشورهاي بریکبه درآمد نف

هاي تلفیقـی کند. در این پژوهش از دادهروسیه، هند، چین و آفریقاي جنوبی را بررسی می
بـراي هـر دو گـروه کشورهاي مذکور مبتنی بر الگوي تصـحیح  2006تـا  1980طـی دوره 

دهد که در هر دو گروه از کشورها نتـایج نشان می اي اسـتفاده شـده اسـت.خطـاي آستانه
هاي باالي رشد که نرخطورياثرات رشد اقتصـادي بـر مصـرف انـرژي غیرخطی است به

براي  09/0براي اوپک و  01/0هاي رشـد اقتصـادي بیشـتر از سطح آستانۀ اقتصادي (نرخ
  دهد.یشتري افزایش میکشورهاي بریک)، مصـرف انـرژي در آن کشـورها را بـا شدت ب

هاي مارکوف سوئیچینگ به بررسی ) نیز با استفاده از مدل1389( دیزج فالحی و هاشمی
دهد که تولید علت و مصرف انرژي در ایران پرداختند. نتایج نشان می GDPرابطه علیت بین 

  گرنجري مصرف انرژي بوده و خنثی نیست.
  
  روش پژوهش .4

رود، زیرا نتایج حاصل از نوع تحقیقات کاربردي به شمار میاین پژوهش از جنبه هدف، از 
گذاران و تحلیل گران مورد استفاده قرار گیرد. تواند در تصمیمات مدیران، سرمایهآن می

 -هاي پژوهش، در گروه تحقیقات توصیفیهمچنین از بعد نحوه استنباط در خصوص فرضیه
هاي ن متغیرهاي پژوهش، از تکنیکگیرد، زیرا جهت کشف روابط بیهمبستگی قرار می

رگرسیون و همبستگی استفاده خواهد شد که براي کشف همبستگی بین متغیرها از روش 
نگر) استفاده خواهیم کرد. در این روش پژوهش روابط پس رویدادي(یا روش گذشته
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 احتمالی علت و معلولی از طریق مشاهده شرایط موجود و عوامل علی در گذشته مورد بررسی
  گیرد.قرار می

ص در این پژوهش از آزمون علیت گرنجري براي یافتن جهت علیت بین تولید ناخال
ابطه رکنیم. پس از تائید وجود هاي تجدیدپذیر استفاده میداخلی و میزان مصرف انرژي

فوق  سازي و بررسی رابطه میان متغیرهايعلیت و همچنین تعیین جهت آن اقدام به مدل
در روش رگرسیون، هدف اصلی این است که بررسی کنیم آیا بین  خواهیم پرداخت.

چنین تحلیل اي وجود دارد یا خیر. همهاي وابسته و بین متغیرهاي مستقل پژوهش رابطهمتغیر
ه و هاي مرکزي از جمله میانگین، میانها در بخش آمار توصیفی با محاسبه شاخصداده

  کشیدگی چولگی انجام خواهد شد.هاي پراکندگی انحراف معیار چولگی و شاخص
هاي آماري اقدام ها در قابل اتکا بودن نتایج آزمونابتدا با توجه به اهمیت مانا بودن داده

ایم، در ادامه و پس از ) استفاده نموده2002( 1ها از لوین، لین و چوبه بررسی مانا بودن داده
ها این پژوهش براي آزمون فرضیهاثبات وجود رابطه علیت و جهت آن با توجه به اینکه در 

از آزمون  3وپولینگ2هاي پانلهاي ترکیبی استفاده شده است، براي انتخاب بین روشاز داده
F شود. در صورت انتخاب روش پانل، آزمون هاسمن براي انتخاب از بین لیمر استفاده می

  شود.انجام می 5و تأثیرات تصادفی 4هاي تأثیرات ثابتروش
  
  اي آماريهپایه .4-1

 2014الی  1985جامعه آماري پژوهش شامل تمامی کشورهاي عضو اوپک در بازه زمانی 
است؛ که با توجه به در دست نبودن اطالعات مورد نیاز در خصوص برخی از کشورهاي 

 

1.Levin , Lin & Chu (2002) 
2.Panel 

3.Pooling 
4.Fixed Effect 
5.Random Effect 
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کشور الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر،  11عضو اوپک نمونه پژوهش شامل 
  باشد.میرات متحده عربی، اکوادور و ونزوئال عربستان سعودي، اما

  
  بررسی مانایی متغیرها .4-2

صادي، هاي اقتصادي فرض بر این است که بین متغیرهاي مطرح در یک تئوري اقتدر داده
رآورد بهاي اقتصادسنجی کاربردي، جهت رابطه بلندمدت و تعادلی برقراراست. در تحلیل

تقل از عامل ها را طی زمان ثابت و مسن و واریانس آنروابط بلندمدت بین متغیرها، میانگی
شود. ها فرض میطور ضمنی ثبات رفتاري براي آنگیرند و درنتیجه بهزمان در نظر می

ر با متغیرهاي باوجوداین در تحقیقات کاربردي معلوم شده است که در بیشتر موارد ثبات رفتا
  .)369، ص 1386یابد (صدیقی، سري زمانی تحقق نمی

هاي شود تا آزمونبا توجه به مطالب فوق وجود متغیرهاي نامانا در مدل سبب می
ام گرفته، از اعتبار الزم برخوردار نباشند. در چنین حالتی رگرسیون انج t		و  Fکالسیک 

 نامانا هاي زمانی اقتصادي عموماً به دلیل اینکه سري		رگرسیون کاذبی بیش نخواهد بود.
هاي سري زمانی نامانا و حققان به عواقب و مشکالت استفاده از دادههستند، الزم است تا م

 امکان بروز رگرسیون کاذب واقف باشند.

هاي مانایی در گرچه پی بردن به امکان وجود رگرسیون کاذب و استفاده از آزمون
هاي هاي مانایی در دادهگردد. ولی استفاده از آزمونها قبل برمیهاي سري زمانی به سالداده

وسیله هاي پانل بههاي ریشه واحد دادهگردد. آزمونباز می 		1990پانلی به اوایل دهه 
وسیله لوین، لین و ریزي شد. این مطالعات بهپایه		2)1994و بریتون ( 1 )1994و  1992(		کواه

هاي اخیر آزمون وجود ریشه واحد، در مطالعات ) کامل شد. در سال2003و  1992(		چو
گیرد، به شکل چشمگیري رواج یافته هاي پانلی صورت میبا استفاده از دادهکاربردي که 

با توجه به استفاده از روش لوین، لین چو جهت آزمون مانایی در ادامه  ).1392است (سوري، 
  شود.این روش تشریح می

 

1.Quah(1994)&(1992) 
2.Breituing(1994)   
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  (IPS) لوین، لین، چوآزمون  .4-3
دیگر فرضیات این عبارتهستند. بهها داراي ارزش متفاوت  휌این آزمون، 1Hدر فرضیه 

  ):1392آزمون به صورت زیر است (سوري، 
  

)4( 

  براي همه
  براي همه
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براین به جاي تواند داراي ریشه واحد باشد؛ بناها میبر اساس این فرضیات بعضی از مقطع
شود و می هاي ترکیبی از آزمون ریشه واحد به صورت جداگانه براي هر مقطع استفادههداد

گردد. اگر محاسبه می NTtها به صورتسپس میانگین این آماره iiiT Bt ,  آمارهt  براي
به  NTtباشد ماره استاندارد  iBزمون و ضایب آ iامین مقطع با وقفه  iآزمون ریشه واحد 

  شود:صرت زیر تعریف می
  
)5(   ii

N

i
iTNT Bt

N
t ,1

1




  

تاندارد میل نهایت به سمت توزیع نرمال اسبه سمت بی Tو  Nکه مقدار آن با افزایش 
  کند.می
  
  آزمون علیت گرنجر .4-4

تواند علت گذشته باشد، استفاده کرده و چنین اقعیت که گذشته نمیاز این و 1)1969گرنجر (
با دقت  tXرا بتوان با استفاده از مقادیر گذشته  tYکند که اگر مقادیر جاري عنوان می

بینی نمود، در این شود.، پیشاستفاده نمی tXبیشتري نسبت به حالتی که از مقادیر گذشته 
گویند. در آزمون علیت گرنجري براي آزمون این می tYرا علت گرنجري  tXصورت 

  شود:به شکل زیر تشکیل می VARنیست، یک مدل  tYعلتگرنجري  tXفرضیه 
 

1.Grenger (1969)  



  1396 تابستان، 23پژوهشنامه اقتصاد انرژي ایران، سال ششم، شماره  44
  

 

  
)6(  









 





 tit

k

i
iit

k

i
it uXYY

11
  

آزمون علیت گرنجر براي یافتن جهت علیت بین دو سري زمانی طراحی شده است. به 
تر آزمون علیت گرنجر ارتباط میان مقدار جاري یک متغیر و مقدار گذشته یک بیانی روشن

و  tYبراي دو سري زمانی  VARکند. با در نظر گرفتن یک مدل متغیر دیگر را بررسی می
tX :خواهیم داشت  
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منظور جمله خطا است. به tپارامترهاي تخمین و  βو  αدرجه وقفه،  Tکه در آن 

یه صفر در اینجا به این برقرار است یا نه، فرض Yبه  Xبررسی اینکه آیا علیت گرنجر از 
  شود:صورت بیان می

  
)9(  0: 120 jH         qj ,...,2,1  
  

ها مساوي صفر نیست. ب؛ براین واضح است  j12رد شود، حداقل یکی از  0Hاگر 
 Yاي بر روي مقدار جاري همالحظبینی خطی قابلیک قدرت پیش Xکه مقدار گذشته 

  دارد.
نتایج آزمون علیت گرنجري نسبت به انتخاب طول وقفه بسیار حساس است. چنگ و 

) نشان دادند که اگر طول وقفه انتخابی، کمتر از طول وقفه واقعی باشد، حذف 1997الي (
باشد،  هاي مناسب باعث اریب شده و اگر طول وقفه انتخابی بیشتر از طول وقفه واقعیوقفه
شوند که برآوردها ناکارا باشند؛ بنابراین مشکل باعث می VARهاي اضافی در مدل وقفه
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اصلی آزمون استاندارد علیت گرنجري حساسیت فراوان نسبت به انتخاب طول وقفه است 
هاي مختلف، در بیشتر موارد نتایج متفاوتی را به دنبال خواهد داشت. که طول وقفهطوريبه

براي حل مشکل و انتخاب طول وقفه بهینه براي هر یک از  1)1981ل هیسائو (به همین دلی
هیشائو مشکل  –متغیرها روش خود توضیح سیستماتیک را معرفی کرد. آزمون علیت گرنجر 

  کند.انتخاب طول وقفه را حل می
شود. می انتخاب طول وقفه بهینه در آزمون علیت گرنجري هوشیائو طی دو مرحله انجام

شود. یمهاي خود توضیح روي متغیر وابسته برآورد اي از رگرسیونرحله اول مجموعهدر م
هر  در معادالت رگرسیونی این مرحله وقفه متغیر وابسته از یک شروع شده، سپس به

ا جایی شود. بهتر است طول وقفه ترگرسیون نسبت به رگرسیون بعدي، یک وقفه اضافه می
  اهد بود:شوند، به صورت زیر خوهایی که برآورد میگرسیونپذیر است، اضافه شود. رامکان

  
)10(  

tt

m

i
it YY 11

1
  


  

  
ادله براي هر مع (FPE)بینی ها، معیار خطاي نهایی پیشپس از برآورد تمام رگرسیون

  شود.رگرسیون محاسبه می
  
)11(  

T
mESS

mT
mTmFPE )(.

1
1)(




  
  

عیار ماي که حداقل پسماند است. وقفهمجموع مربعات  ESSحجم نمونه و  Tکه در آن 
FPE  را ایجاد کند طول وقفه بهینه خواهد بود. با تعیینM رسد. ه پایان میمرحله اول آزمون ب

الت شود. این معادهاي متغیر دیگر وارد معادالت رگرسیونی میدر مرحله دوم، وقفه
  شود:رگرسیونی به صورت زیر تعریف می

  
 

1.Hsaio (1981) 
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سبه بینی براي هر معادله رگرسیونی به روش زیر محاسپس، معیار خطاي نهایی پیش

  شود:می
)13(  

T
nmESS
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nmTnmFPE ),(.

1
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را حداقل کند، طول وقفه بهینه  (FPE)بینی اي که معیار خطاي نهایی پیشطول وقفه
),*(با  mFPE)(*است. در آزمون علیت گرنجري هشیائو  Xمتغیر  nmFPE  مقایسه

),*( شود. اگرمی nmFPE تر باشد بزرگtX  علت گرنجريtY و اگر   نیست
*)(mFPE تر باشد بزرگtX  علتگرنجريtY ن علیت گرنجري هشیائو است. ر آزمو

الزم است تمامی متغیرها پایا باشند و در صورت ناپایی متغیرها، باید ابتدا از تفاضل پایاي 
  .1)1981ها براي انجام آزمون استفاده نمود (هشیائو، آن
  
  آزمون لیمر، آزمون هاسمن .4-5

هاي سري زمانی و هها روبرو هستیم هم دربرگیرنده دادهایی که ما با آنگاهی اوقات داده
ها یا پانل دیتا شناخته مومًا پانلی از دادهها عاي از دادهباشد. به چنین مجموعههم مقطعی می

  .شده است
در برآورد مدل پانل دیتا با دو حالت کلی روبرو هستیم. حالت اول این است که عرض 

مواجه هستیم.  2تااز مبدأ براي کلیه مقاطع یکسان است که در این صورت با مدل پول دی
گفته  3عرض از مبدأ براي تمام مقاطع متفاوت است که به این حالت پانل دیتا			حالت دوم

شود؛ لیمر استفاده می-شود. براي شناسایی دو حالت فوق از آزمونی به نام اف می
 

1.Hsaio (1981) 
1.pool data 
2.panel data 
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 هاي رگرسیون پول دیتا و پانل دیتا (تلفیقی)لیمر براي انتخاب بین روش-آزمون اف		بنابراین
 شود.استفاده می

 صورت زیر است:آماره این آزمون به

پذیرفته 		کمتر از مقدار جدول باشد، فرضیه صفر		F		که مقادیر محاسبه شدهدرصورتی 
محاسبه شده 		F		کهشود و فقط باید از یک عرض از مبدأ استفاده نمود. ولی درصورتیمی

شود و باید عرض از ته میرد و اثرات گروه پذیرف		صفر		جدول باشد، فرضیه		F		بیشتر از
  .مبدأهاي مختلفی را در برآورد لحاظ نمود

)14(  
   
   knntR

nRR
F

fe

poolfe






/1
1/

2

22

 

  
2 که در این آماره

poolR(عرض از مبدا مشترك) ضریب تعیین رگراسیون مفید : ،n تعداد :
  می باشد. : تعداد دوره زمانیkو  مشاهدات منطقی

شود. اگر ي انتخاب بین مدل آمیخته یا مدل تابلویی استفاده میاز آزمون لیمر (چاو) برا
شود شود و در غیر این صورت مشخص میفرض صفر رد شود، از مدل آمیخته استفاده می

سازي استفاده کنیم. با انجام آزمون هاسمن تعیین هاي تابلویی جهت مدلکه بایستی از داده
تصادفی استفاده کنیم. اگر فرض صفر رد شود از کنیم که از مدل اثرات ثابت یا اثرات می

کنیم کنیم در غیر این صورت از مدل اثرات تصادفی استفاده میمدل اثرات ثابت استفاده می
  ).1392(سوري، 

 
  نتایج تجزیه و تحلیل .5

هاي تجدیدپذیر در با توجه به عدم وجود اطالعات و یا صفر بودن بسیاري از انواع انرژي
ع انرژي الکتریسیته آبی و الکتریسیته حاصل از سایر منابع تجدیدپذیر و مجموع نهایت دو نو
هاي تولید شده از منابع تجدیدپذیر (که شامل مجموع دو متغیر انرژي الکتریسیته انواع انرژي

عنوان متغیرهاي مستقل پژوهش و تولید ناخالص هاي دیگر است) بهو سایر انواع انرژي
مشخص است  1گونه که در جدول اند. همانمتغیر وابسته منظور گردیدهعنوان داخلی نیز به
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تر است که با توجه به بزرگ 55/155میانگین تولید ناخالص داخلی کشورهاي عضو نمونه 
توان بیان نمود که تولید ناخالص داخلی کشورهاي عضو ) می63/113بودن این عدد از میانه (

رد. همچنین میانگین مجموع انرژي تولیدي از منابع نمونه پژوهش کمی چولگی به راست دا
تر بودن میانگین واحد است که به دلیل بزرگ 096/55تجدیدپذیر در کشورهاي فوق نیز 

هاي مربوط به مجموع انرژي توان بیان نمود توزیع داده) می773/28ها (فوق از میانه داده
ارد. از طرفی با توجه به اینکه ضریب تولید شده از منابع تجدیدپذیر کمی چولگی به راست د

توان بیان هستند می ]-2, 2کشیدگی و ضریب چولگی کلیه متغیرهاي پژوهش در محدوده [
  دارد. ها اختالف کمی با توزیع نرمالنمود توزیع داده

  آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش :)1جدول (

  تعداد  متغیر
ضریب 
 کشیدگی

ضریب 
 چولگی

انحراف 
 معیار

 انگینمی میانه

GDP 359  14/1  77/0  10/134  63/113  55/155  
Electricity 

(GWh) 
359  19/2  03/2  39/56896  00/26121  57/47937  

Total 359  85/1  84/1  08/64105  00/28773  36/55096  
Hydro 209  33/1  50/1  35/17284  00/517  07/7112  

  منبع: یافته هاي پژوهش
  

  آزمون مانایی متغیرها .5-1
فرض  بر گرفتمی قرار استفاده مورد قبل هايدهه در که اقتصادسنجی هايلمد اغلب
 شد، آشکار زمانی هايسري بیشتر نامانایی که بود. بعدها زمانی استوار هايسري مانایی

 مانا متغیرها چنانچه .گردید مربوطه هاي ماناییآزمون انجام به منوط متغیرها کارگیريبه

 متغیرها چنانچه اما نخواهند داشت، را ساختگی رگرسیون کلمش حاصل هايتخمین باشند

 را بررسی مستقل متغیرهاي و وابسته متغیر بین انباشتگی هم رابطه بایستمی نباشند مانا

 ریشه آزمون از استفاده پانلی هايداده در که دادند نشان )2002چو ( و لین لوین، .نماییم
 ریشه آزمون از استفاده به نسبت بیشتري اعتبار و قدرت داراي هاترکیب داده براي واحد

 و لین جداگانه است. لذا در پژوهش حاضر از روش لوین، به صورت مقطع هر براي واحد
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آورده شده است. با توجه به نتایج جدول  2استفاده نموده که نتایج آن در جدول ) 2002و (چ
گردد براي صد است. مشخص میدر 5و مقدار سطح معناداري که در کلیه موارد کمتر از  2

طور قوي رد شده و کلیه متغیرها مانا کل متغیرهاي پژوهش فرضیه داشتن ریشه واحد به
  هستند.

  آزمون ریشه واحد با تکنیک لوین، لین و چو :)2جدول (
  )P valueمقدار سطح معنی داري (  آماره آزمون  متغیرها
GDP 74/6-  000/0  

Electricity (GWh) 25/3-  000/0  
Total 78/3-  000/0  
Hydro 86/1-  000/0  

  منبع: یافته هاي پژوهش

 آزمون علیت خطی گرنجر .5-2

آزمون علیت گرنجر براي یافتن جهت علیت بین دو سري زمانی طراحی شده است. به بیانی 
تر آزمون علیت گرنجر، ارتباط بین مقدار جاري یک متغیر و مقدار گذشته متغیر دیگر روشن
  کند.سی میرا برر

باثبات بین مصرف انرژي تجدیدپذیر و رشد  VARبا توجه به مانایی متغیرها یک مدل 
برآورد کرده و آزمون علیت خطی گرنجر را انجام دادیم. نتایج  8اقتصادي را با وقفه بهینه 

نمایش داده شده است. در آزمون علیت خطی گرنجري  3آزمون علیت گرنجر در جدول 
اي که باید آزمون شوند بدین صورت بیان عه انجام شده است، دو فرضیهکه در این مطال

هاي تجدیدپذیر در شوند: رشد اقتصادي علیت گرنجري مجموع مصرف انرژيمی
هاي تجدیدپذیر علیت گرنجر ي رشد کشورهاي منتخب عضو اوپک است و مصرف انرژي

پژوهش براي بررسی  اقتصادي در کشورهاي منتخب عضو اوپک نیست. با توجه به هدف
هاي تجدیدپذیر و تولید ناخالص رابطه علیت میان متغیرها از مجموع مصرف انواع انرژي

یک  3ایم. نتایج به دست آمده طبق جدول داخلی کشورهاي منتخب عضو نمونه پرداخته
هاي تجدیدپذیر به تولید ناخالص داخلی در سطح طرفه از مصرف انرژيرابطه علیت یک

  .دهدرا نشان می %10ي دارمعنی
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  نتایج آزمون علیت خطی): 3جدول (
Null hypothesis df F value P value 

REC≠»GDP 8  73/1  0917/0  
GDP≠»REC 8  38/1  2036/0  

  منبع: یافته هاي پژوهش
  

منظور آزمون فرضیه پژوهش مبنی بر رشد اقتصادي در کشورهاي منتخب عضو اوپک به
یر است. از آزمون علیت خطی گرنجر با وقفه بهینه استفاده علت مصرف انرژي تجدیدپذ

درصد مصرف  10دهد در سطح خطاي نشان می 3ایم که نتایج مندرج در جدول نموده
هاي تجدیدپذیر علیت گرنجري رشد اقتصادي (تغییر تولید ناخالص داخلی) است، انرژي

و اوپک علت رشد اقتصادي دیگر مصرف انرژي تجدیدپذیر در کشورهاي منتخب عضعبارتبه
  گردد.است و در نتیجه آن فرضیه پژوهش حاضر رد می

هاي طرفه از مصرف انرژيوجود رابطه علیت یک 3با توجه به نتایج مندرج در جدول 
گردد. لذا در ادامه پژوهش به دنبال کشف روابط میان تجدیدپذیر و رشد اقتصادي تائید می

هاي تجدیدپذیر نظور بررسی روابط میان مصرف انواع انرژيممتغیرهاي فوق خواهیم بود. به
ها و تولید ناخالص داخلی در کشورهاي منتخب عضو اوپک ابتدا باید با توجه به نوع داده

نوع رگرسیون متناسب با آن مشخص و بر اساس آن روابط برازش گردد. بدین منظور در 
داده و سپس به برازش مدل خواهیم  هاي لیمر و هاسمن را انجامآزمونادامه ابتدا پیش

  پرداخت.
  لیمر Fآزمون  .5-3
. شــدلیمر اســتفاده  Fصــورت تلفیقی اســت یا خیر از آزمون منظور بررســی متغیرها که بهبه

شــود. نتایج لیمر اســتفاده می Fهاي تلفیقی، از آزمون هاي تابلویی در مقابل روش دادهداده
  :شان داه شده استن 4لیمر، در جدول  Fحاصل از آزمون 
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  نتایج آزمون لیمر :)4جدول (
 F value P value  روش پذیرفته شده  مبناي آزمون مدل

  000/0  76/56  روش داده هاي تابلویی  مدل پژوهش
  منبع: یافته هاي پژوهش

مدل پژوهش  Fگردد، با توجه به اینکه آماره فوق مشاهده می 4طور که در جدول همان
هاي تابلویی بر روش باشد، بنابراین در اینجا روش دادهادار میمعن ٪1در سطح خطاي 

  هاي تلفیقی(سري زمانی) ارجحیت دارد.داده
  
 آزمون هاسمن. 5-4

روش هاسمن جهت شفاف شدن اثر ثابت و یا تصادفی مدل است. اثرات ثابت یعنی عرض 
. مبدا خواهد داشتاز مبدا واحد داریم و در مقابل اثرات تصادفی مقادیر متفاوتی عرض از 

  نمایش داده شده است: 5نتایج حاصل از آزمون هاسمن، در جدول 
  نتایج آزمون هاسمن: )5جدول (

 df F value P value روش پذیرفته شده مبناي آزمون مدل

  7942/0  68/1  2 هاي تابلویی با اثرات ثابتروش داده  مدل پژوهش
  منبع: یافته هاي پژوهش

هاسمن براي مدل پژوهش، در  شود که آمارهدول فوق، مشخص میبا توجه به نتایج ج
هاي تابلویی با اثرات ثابت پذیرفته باشد؛ بنابراین، مدل دادهمعنادار نمی ٪5سطح خطاي 

  شود.می
  براورد ضرایب مدل پژوهش :)6جدول (

 t P-Value اماره  خطاي استانداد  ضرایب  متغیر
α  

Electricity (GWh) 
Total 

Hydro 
  F  مارهآ

p-value   
R-square   

Durbin-Watson   
  رد  کل مدل می باشد.نشانگر ازمون ها ي آماري در براو F، p-value، R-square، Durbin-Watsonتذکر: اماره 

  منبع: یافته هاي پژوهش
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و میزان سطح معناداري کلیه متغیرهاي مستقل موجود در  6با توجه به نتایج جدول 
هاي تجدیدپذیر، انرژي الکتریسیته تولید شده و انرژي پژوهش شامل مجموع مصرف انرژي

یان متغیرهاي مستقل و توان بیان نمود رابطه معناداري ماست می %1آبی کلی که کمتر از 
است  %1که کمتر از و سطح معناداري آن Fوابسته وجود دارد. از طرفی با توجه به آماره 

توان بیان نمود رابطه خطی معناداري میان متغیرهاي مستقل و وابسته وجود دارد و قابل می
  گیرد.اتکا بودن نتایج رگرسیون مورد تائید قرار می

  
  نتایج آزمون علیت .5-5

طورکلی یکی از موضوعات مهم اقتصاد رابطه علیت بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي به
انرژي است که بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. مشکل گرم شدن زمین و وضع قوانین 

هاي انرژي کشورهاي زیادي را به اي در پروتکل کیوتو، سیاستکاهش گازهاي گلخانه
هاي انرژي باألخص ثیر قرار داده است. تغییر در سیاستطرق مختلف و متفاوتی تحت تأ

براي کشورهاي عضو اوپک که خود دارنده انرژي تجدید ناپذیر و تمام شدنی هستند، از 
هاي فسیلی به سر رسیده و این اهمیت زیادي برخوردار است، زیرا زمان مصرف انرژي

ها و راهبردهایشان هستند. ریزيمههاي نو ملزم به تغییر برناکشورها جهت استفاده از انرژي
هاي تجدیدپذیر در این پژوهش به بررسی رابطه علی میان رشد اقتصادي و مصرف انرژي

پرداخته شده است. طبق نتیجه به  2014-1985کشورهاي منتخب عضو اوپک در بازه زمانی 
طرفه از مصرف یک رابطه علیت یکدست آمده آزمون از علیت خطی گرنجري، 

  دهد.را نشان می %10داري هاي تجدیدپذیر به تولید ناخالص داخلی در سطح معنیانرژي
هاي تجدیدپذیر در کشورهاي صادرکننده به دلیل اهمیت رابطه رشد و مصرف انرژي

هاي ، از آزمون(IPS)نفت، عالوه بر رابطه علیت گرنجري با آزمون مانایی لوین، لین چو 
f ن داده و آزمون هاسمن نشان داد مدل با اثرات ثابت مناسب لیمر، پانل بودن متغیر رانشا

است و این دو آزمون پیش آزمون مدل رگرسیون پژوهش بود که نشان داد متغیرهاي مستقل 
دهند. تخمین درست این رابطه در بسیاري از به درستی متغیرهاي وابسته را توضیح می
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هاي تجدیدپذیر برداري از انرژيرهکشورها از اهمیت به سزایی برخوردار است، چراکه به
هاي فسیلی از رشد باالیی برخوردار بوده است از هاي اخیر نسبت به انرژيدر دنیا طی دهه

هاي تولیدي از منابع تجدیدپذیر در این مدت، روندي سوي دیگر، بهاي تمام شده انرژي
که براي رسیدن به  هاي تجدیدپذیر در کشورهایینزولی داشته است. در این راستا، انرژي

برداري مستقیم از این نوع انرژي، برنامه و راهبرد داشته باشند و با مرحله بهره
توانند از افزایش چشمگیري ها حمایت شوند، میهاي مناسب دولتگذاريسیاست

دانند هاي تجدیدپذیر وارد میبرخوردار باشند. گروهی این ایراد را به تکنولوژي تولید انرژي
وز چندان قابل اعتماد نیست. با این حال، استفاده از این نوع انرژي در جهان در حال که هن

سابقه قیمت نفت، موجب تشویق ها در کنار افزایش بیگسترش است. مزایاي بارز این انرژي
هاي جدید جهانی بوده است. گذاري در انجام تحقیقات گسترده و دستیابی به فناوريسرمایه

طرفه از مصرف انرژي تجدیدپذیر به رشد اقتصادي دهنده علیت یکاننتیجه پژوهش نش
هاي است، بنابراین کشورهاي صادرکننده نفت باید روي تولید و مصرف بیشتر انرژي

هاي تجدیدپذیر را در کشورهاي گذاري کنند. از عواملی که رشد انرژيتجدیدپذیر سرمایه
توان به مواردي همچون هزینه اولیه و قیمت یکند مدر حال توسعه (از جمله ایران) کند می

هاي حمایتی در این بخش اشاره کرد. در گذاري کافی و سیاستتمام شده باال، عدم سرمایه
هاي تجدیدپذیر مانند آب و هوا هاي ذاتی انرژياین راستا، شرایط جغرافیایی و محدودیت

هاي نو در گسترش انرژيتوانند از دالیل کندي و موانع تکنولوژیک موجود نیز می
  هاي تجدید ناپذیر باشد..کشورهاي در حال توسعه نسبت به انرژي

هاي هاي زیادي براي استفاده از انرژيایران به دلیل شرایط جغرافیایی خاص، ظرفیت
گرمایی و زیست توده دارد و در صورت برق آبی، بادي، خورشیدي، زمین

 .مند شدن نعمت خدادادي به بهترین شکل بهرهتوان از ایهاي تازه میگذاريسرمایه

روز آفتابی از نظر دریافت  300اي واقع شده که با داشتن حدود کشورمان در منطقه
ها قرار دارد؛ لذا استفاده از انرژي خورشیدي در میان نقاط مختلف جهان در باالترین رده

ان و سهولت تبدیل شدن هاي خورشیدي و بادي به دالیل مختلفی مانند دسترسی آسانرژي
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زیست و تجدیدپذیري، از مطلوبیت زیادي برخوردار به انرژي الکتریکی، سازگاري با محیط
  .است

 
  سیاستی جمع بندي و پیشنهادات .7

  با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می توان پیشنهادات زیر را ارائه نمود:
جدیدپذیر، مصرف انرژي تجدید با توجه به وجود رابطه بلندمدت بین مصرف انرژي ت -

یابی به سطح باالي رشد اقتصادي و رفاه، افزایش مصرف ناپذیر و رشد اقتصادي، براي دست
هاي مناسب اقتصادي براي انواع انرژي اجتناب ناپذیراست، بنابراین تدوین و اجراي سیاست

هاي فزاینده انرژيکارگیري سازي مصرف انرژي از طریق بهباال بردن کارایی انرژي و بهینه
  .شودتجدیدپذیر در توصیه می

هاي تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر بر رشد اقتصادي در با توجه به اثر متفاوت مصرف انرژي -
کشورهاي مختلف(از جمله صادرکنندگان نفت) بهتر است براي دستیابی به سطح باالي 

  ي تجدیدپذیر انجام شود.هاي مناسبی در مورد انرژگذاريتولید و رفاه اجتماعی، سیاست
هاي نوین و تشویق و گسترش سیستم حمایت مالی، توسعه نهادها و استفاده از فناوري-

  شود.هاي تجدیدپذیر توصیه میاعطاي تسهیالت در حوزه انرژي
محدودیت منابع فسیلی، رشد باالي مصرف ساالنه انواع انرژي در ایران، خارج شدن  -

نفت از اواخر قرن حاضر و بالطبع قطع درآمدهاي ناشی  کشورمان از جرگه صادرکنندگان
هاي الزم، روند ریزي و پیشرفتشود که در صورت فقدان برنامهاز صدور نفت سبب می

  .طور جدي تحت تأثیر قرار گیردتوسعه کشور به
درصد از کل انرژي در فرآیندهاي  55نداشتن کارایی فنی و اقتصادي و هدر رفتن حدود  -

محیطی ناشی از آن، ضرورت مدیریت مصرف و باال بردن الت فزاینده زیستمصرف و مشک
  کند.وري انرژي را بیش از پیش آشکار میبازده و بهره

برنامه  19تبصره ” و“توان از پیشنهاد وزارت نیرو در خصوص قانون بند ر این راستا مید
هاي اجرایی، نامهب آیینعنوان نخستین گام اساسی و در پی آن تصویدوم توسعه در مجلس به
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هاي آموزشی کارشناسان و تشکیل کمیته تصویب معیارها، برگزاري سمینارها و دوره
  مؤسسات نام برد.

  منابع .8
  الف) فارسی

هاي ه)، بررسی رابطه بین رشد اقتصادي و مصرف فرآورد1380ابریشمی، حمید مصطفایی، آذر (
  .11-46، صص 14شماره  ،مجله دانش و توسعهعمده نفتی در ایران، 

ه علی )، بررسی رابط1385حسنی صدر آبادي، محمد حسین، عماداالسالم، هدیه، کاشمري، علی (
وم انسانی و پژوهشنامه عل، 1350-1384مصرف انرژي، اشتغال و تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهاي 

  .31-58، صص 24شماره ، 7، دوره اجتماعی
 .انتشارات فرهنگ شناسی چاپ هفتم، ،سنجیاقتصاد ،)1392(، علی سوري
صرف انرژي تأثیر رشد اقتصادي بر م )،1390(سودا ، جبرائیلیو  اکبر، آقازاده ،محمدحسن ،فطرس
 .81-98، صص19، دوره60، شمارهها و سیاستهاي اقتصاديفصلنامه پژوهش، تجدیدپذیر

هاي تأثیر مصرف انرژي، )1391(مژگان ، آزادگان جهرمی، محمد، موالیی، محمدحسن، فطرس
-1980ه (تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادي کشورهاي منتخب در حال توسعه و توسعه یافت

 وعلی سینا همدان.،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بنامه کارشناسی ارشد اقتصاد)، پایان2008
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