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  :چکیده
 اقتصاديهاي  بخشدر  افزوده ارزشو  هاي مختلف انرژي مصرف حاملحاضر به بررسی رابطه علیت بین  پژوهش

اخته دهاي مختلط نامتجانس پر آزمون علیت گرنجري در پانل از با استفاده 1353-1392ي زمانی  ، طی دورهایران
) 2011گلو و کـوز ( وامیرمحموتروش استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمون علیت پانلی که توسط . است
استرپ خاص هر  هاي والد با مقادیر بحرانی بوت و آزمون) VAR( بر مدل خودرگرسیون برداري شده و مبتنی ارائه

انباشتگی بین  چنین هم نل و هماین آزمون، همبستگی مقطعی و عدم تجانس بین اعضاي پا باشد. می بخش است،
افزوده  طرفه از نفت و گاز به ارزش بر اساس نتایج، وجود رابطه علیت یک گیرد. متغیرهاي مورد بررسی را درنظر می

شـود. در بخـش    تأییـد مـی  ها  کل بخشو  خدمات  بخش درافزوده  و وجود رابطه علیت دوطرفه بین برق و ارزش
طرفـه   وجود رابطه علیـت دو  افزوده وجود دارد. در بخش صنعت از برق به ارزش کشاورزي تنها وجود رابطه علیت

در بخش حمل و شود.  تأیید می به نفت افزوده ارزش ازطرفه  یکافزوده و وجود رابطه علیت  بین گاز و برق با ارزش
افـزوده   ن نفـت و ارزش افزوده و وجود رابطه علیت دوطرفه بی طرفه از گاز و برق به ارزش نقل نیز رابطه علیت یک

هـاي بخـش    ریزي و تبیـین سیاسـت   برنامههاي سیاستی مهمی در  توصیه تواند می آمده دست وجود دارد. نتایج به
  انرژي در سطح بخشی کشور داشته باشد.  

  JEL :C33, O13, O44بندي طبقه

وابستگی و عدم ، پاستر بوت، هاي انرژي حامل، افزوده ارزش، علیت پانلیآزمون  :ها کلیدواژه
  تجانس.
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 . مقدمه1
امـا در دهـه    ربرد متنوع انرژي همراه بوده اسـت؛ سیر تحوالت اقتصادي در قرون اخیر با کا

هاي نفتی همراه با رکود اقتصادي در غرب سبب شد تا نقش انرژي در  تکانه ،هفتاد میالدي
ارتباط بین انـرژي و   نیز در دهه هشتاد میالدي .اي پیدا کند تحوالت اقتصادي جایگاه ویژه

). 82، ص1383گرفـت (ملکـی،   گران اقتصادي قـرار   رشد اقتصادي در کانون توجه تحلیل
براي کشـورهاي  هاي گوناگون   با استفاده از روشاي  مطالعات گستردهتاکنون در این راستا 

  انجام شده است.  مختلف
انـرژي غنـی و وجـود    عنوان یک کشور روبه رشد و برخـوردار از منـابع    کشور ایران به

مخازن بزرگ نفتی، معادن عظیم زیرزمینی و پتانسیل بالقوه انرژي، یکی از مصادیق الگوي 
ریـزي بـراي تولیـد و مصـرف      شود. بنـابراین برنامـه   رشد با فشار بر منابع طبیعی محسوب می

ه ارتباط انرژي در این کشور اهمیت فراوان داشته و باید با دقت بسیار انجام گیرد. با توجه ب
نزدیک بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي در ایران، تعیین کم و کیف رابطه بـین مصـرف   

هـاي بخـش انـرژي کمـک مـؤثري کنـد        تواند در تبیین سیاست انرژي و رشد اقتصادي می
  ).68 ، ص1388(آرمن و زارع، 

متعـدد و  تاکنون در زمینه رابطه بین مصرف انرژي و رشـد اقتصـادي مطالعـات داخلـی     
انـرژي و   مصـرف  اهم این مطالعات به بررسی کلی رابطـه بـین  اي انجام شده است.  گسترده

 انـد و مطالعـات بسـیار انـدك و     رشد اقتصادي و یا فقط بررسی آن در یک بخش پرداختـه 
 هـاي مختلـف   و بخـش  ي انـرژي هـا  بـه تفکیـک حامـل   شماري به بررسی این رابطه  انگشت

ر برخـی از مطالعـات تجربـی بـه ضـعف نسـبی نتـایج        کـه د  اند؛ در حـالی  پرداخته اقتصادي
بـر ایـن    ).2009، 2بـودن و پـین  ( تأکید شده اسـت  1بخشیمطالعات کلی نسبت به مطالعات 

در بررسی رابطه بین مصرف انرژي و رشد اقتصـادي  انجام مطالعات تجربی چنان  هماساس، 
 نـوین هاي مختلف اقتصادي کشور، آن هم بـا اسـتفاده از ابـزار     ها و بخش به تفکیک حامل

 
1. Sector Level 
2. Bowden and Payne (2009) 
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از طرفـی   شـود.  در سطح بخشی حس مـی  هاي مناسب منظور اتخاذ سیاست اقتصادسنجی، به
بـه تفکیـک    را رابطه بـین مصـرف انـرژي و رشـد اقتصـادي      که نیز داخلی معدود مطالعات

را بـا اسـتفاده از    بررسـی ، ایـن  انـد  بررسـی کـرده   هـاي مختلـف اقتصـادي    ها و بخـش  حامل
بررسـی  طـور مسـتقل و جداگانـه (نـه      هاي سري زمانی و در نظر گـرفتن هـر بخـش بـه     داده
وابسـتگی مقطعـی انجـام    در نظـر نگـرفتن مسـائلی از قبیـل      ) و بـالتبع ها تمام بخش زمان هم

   اند.  داده
هـدف اصـلی ایـن    ، ها و حصول به نتایج قابـل اعتمـادتر   در راستاي رفع این محدودیت
 و رشــد اقتصــادي هــاي مختلــف انــرژي مصــرف حامــلمقالــه بررســی جهــت علیــت بــین 

است. بـه ایـن    1353-1392هاي  طی سال کشور هاي مختلف اقتصادي افزوده) بخش (ارزش
) 2011( 1کـوز  و گلـو وشده توسـط امیرمحموت  کرد علیت گرنجري پانلی ارائهمنظور از روی

منحصـر و جدیـد    انـرژي ي اقتصـاد   که در بین مطالعات داخلی و حتـی خـارجی در حـوزه   
و  (VAR) 2بر مدل خودرگرسیون بـرداري   باشد، استفاده شده است. این رویکرد، مبتنی می

باشـد. بنـابراین    ، مـی خاص هر مقطع (بخش) 3پاستر والد با مقادیر بحرانی بوت هاي آزمون
زمـان   طـور هـم   بـه ) بخـش آمده را با تحلیل بر روي هر عضو پانل (هر  دست توان نتایج به می

هـاي علیـت گرنجـري،     بررسی کرد. عالوه بر این، ایـن رویکـرد بـر خـالف سـایر آزمـون      
بـین متغیرهـاي   انباشـتگی   چنـین هـم   بستگی مقطعی و عدم تجانس بین اعضاي پانل و هـم وا

در ایـن   کنـد.  گیرد و از احتمال بروز نتایج کاذب جلـوگیري مـی   مورد بررسی را درنظر می
که عبارتند از: مقدمه، مبـانی   شده است و تهیه پژوهش حاضر در هفت بخش تنظیم راستا،

و بحـث و  نظري، مطالعات تجربی، روش پژوهش، معرفی متغیرهاي پژوهش، نتایج تجربی، 
  .گیري نتیجه

  
  
  

 
1. Emirmahmutoglu and Kose (2011) 
2. Vector Autoregressive 
3. Bootstrap 
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  . مبانی نظري2
از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادي، عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي که در توابع رشد در نظر 

انـد از: انـواع سـرمایه و انـواع نیـروي کـار، اعـم از متخصـص و          شـوند، عبـارت   گرفته مـی 
نیـز وارد  انـرژي  در الگوهاي جدید رشد عالوه بر این عوامـل تولیـد، عامـل     غیرمتخصص.

، 1391هاي مختلف یکسان نیسـت (آقـایی و همکـاران،     است ولی اهمیت آن در مدلشده 
  ). 150 ص

پردازان را مورد بررسی قرار  تر این موضوع، دیدگاه چند تن از نظریه براي تحلیل بیش
کنند که انرژي یکـی   بیان می ،اقتصاددانان نئوکالسیکاز  )1975( 1و وود برندتدهیم.  می

. به این صورت کـه  است Q= f[G (K,E), L] صورت ، بهتابع تولید کلاز عوامل تولید در 
کننـد و پـس از ترکیـب بـا      را ایجاد مـی  Gانرژي و سرمایه با هم ترکیب شده، عامل تولید 

پـذیر ضـعیفی بـا     آیـد. بنـابراین، انـرژي ارتبـاط تفکیـک      دسـت مـی   محصول به ،کار نیروي
 2دنیسـون و ) 1978برندت (گروهی دیگر از اقتصاددانان نئوکالسیک مانند  کار دارد. نیروي

، نقش اندکی در رشد اقتصادي دارد و بیشتر یـک نهـاده   انرژيمعتقدند که ) 1985 ،1979(
هـا   عبارتی دیگـر، آن  شود. به کار و سرمایه محسوب می هاي نیروي اي و مکمل نهاده واسطه

 طـور  گـذارد و بـه   کـار و سـرمایه مـی    أثیري که بـر نیـروي  کنند که انرژي از طریق ت بیان می
 اصـل  کیـ  بـر  کینئوکالسـ  اقتصـاددانان  اغلـب  غیرمستقیم بر رشد اقتصـادي مـؤثر اسـت.   

 کیـ  و داشـته  ياقتصـاد تولیـد   در یکـوچک  نقش يانرژعامل  که است نیا آن و معتقدند
ـ  و هیسـرما  کـار،  يرویـ ن تنها د،یتول یاساس عوامل و است واسطه  دگاهیـ د. باشـند  یمـ  نیزم

) به نقـل از  1993( 3استرن .است کینئوکالس اقتصاددانان مخالف ست،یاکولوژ اقتصاددانان
کند که انرژي تنها عامل و  ) نقل می1984( 4نایر و رسیاقتصاددانان اکولوژیست از جمله آ

حتـی نیـروي انسـانی آمـوزش      ،لذا کاالهاي تولیدي در اقتصاد ؛ترین عامل رشد است مهم
 
1. Berndt and Wood (1975) 
2. Denison (1979, 1985)  
3. Stern (1993)  
4. Ayres and Nair (1984)  
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ـ  کـار گرفتـه    هدیده و غیرمتخصص با صرف مقادیر فراوان انرژي، حاصل شده و در تولید ب
    شوند. می

) رابطـه بـین مصـرف    2004( 1کلولنـد  و در چارچوب مکتب نئوکالسیک نیز اسـترن 
  اند: صورت تابع تولید زیر بیان کرده انرژي و فعالیت هاي اقتصادي را به

   p1n1m1 E,,E,X,,X,AfQ,,Q    )1                                                        (  

تولید کاالها و خدمات مختلف،  :Qدر رابطه فوق، 
iXهاي مختلف تولیدي از  : نهاده

 کـار،  سرمایه، نیروي :قبیل
iE و سـنگ  هـاي متفـاوت انـرژي ماننـد نفـت، زغـال       : نهـاده A :

وري کل عوامل است. در این تابع، رابطه بین انرژي و  وضعیت تکنولوژیکی یا شاخص بهره
ــرات  وســیله عــواملی از قبیــل جانشــینی بــین انــرژي و دیگــر نهــاده  تولیــد کــل بــه هــا، تغیی

تکنولوژیکی، تغییر ترکیب عوامل انرژي و تغییر ترکیب محصول تولیدي تحت تأثیر قـرار  
  .)18 ، ص2004(استرن و کلولند،  گیرد می
هـاي سـرمایه، نیـروي کـار و انـرژي در نظـر        به این ترتیب اگر تولیـد را تـابعی از نهـاده        

  بگیریم، خواهیم داشت:

)2                                                                                               (   )E,L,K(F.AQ  
: Kوري کـل عوامـل تولیـد،     : بهـره A: محصول ناخـالص ملـی،   Qکه در رابطه فوق، 

: عامـل انـرژي اسـت. پـس سـه عامـل نیـروي کـار،         E: عامل نیروي کار و Lعامل سرمایه، 
اي از عوامـل   تواند از مجموعه می Eگردد. نهاده  سرمایه و انرژي باعث تغییر سطح تولید می

چنـین،   هاي انرژي مشهورند. هم سنگ و غیره تأمین شود که به حامل نفت، گاز، ذغالنظیر: 
 (مثبـت)  فرض بر این است که بین میزان استفاده از این عوامل و سطح تولید رابطه مسـتقیم 

  ): 40 ، ص1392کشیده و همکاران،  (دامن خواهیم داشتوجود دارد. به بیان ریاضی 
> 0, > 0, > 0 )3 (                                                                                                        

فرآینـد  ) معتقد است، اثر انرژي بر رشد اقتصادي، به نقش انـرژي در  1979( 1پیندیک
رود،  مـی کـار   عنوان نهاده به ساختار تولید بستگی دارد. از نظر وي، در صنایعی که انرژي به

 
1. Stern and Cleveland (2004) 
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کاهش مصرف انرژي، در نتیجه افزایش قیمت آن، بر امکانات و میزان تولید اثر گذاشـته و  
دهد. وي براي نشان دادن آن از تـابع هزینـه کـل اسـتفاده کـرده و       تولید ملی را کاهش می

  تحلیل خود را بر اساس کشش هزینه تولید نسبت به قیمت انرژي انجام داده است.
و رشـد اقتصـادي از    انـرژي تصاد کالن، تحلیل رابطه بـین مصـرف   بر اساس ادبیات اق

اسـت. بـه ایـن     پـذیر  امکـان هاي عرضه و تقاضاي کل اقتصاد نیـز   طریق تابع تولید و منحنی
عنوان یک نهاده مهم در تایع تولید محسوب شده و افزایش آن منجر به  به انرژيترتیب که 

 (AS)انتقال تابع تولید، منحنی عرضه کل اقتصاد  شود. با سمت باالي تابع تولید می انتقال به
، تولیـد و  (AD)سمت راست منتقل شده و با فرض عمودي نبودن منحنـی تقاضـاي کـل     به

  ).200-205 ، صص1384برانسون، ابد (ی درآمد تعادلی افزایش می
توان گفت در حال حاضر چهار دیدگاه در مورد رابطـه بـین تقاضـاي     طور کلی می به

و رشد اقتصادي (با توجه به بحث نوع رابطه علیت) مطـرح اسـت. اولـین دیـدگاه در      انرژي
به رشـد   انرژيطرفه از سمت مصرف  است؛ که اشاره به علیت یک 2رشد این زمینه، فرضیه

بر روي رشد اقتصادي در کنـار   انرژياقتصادي دارد. این فرضیه گویاي نقش مهم تقاضاي 
دانـد و   مـی  انـرژي اقتصادي را منوط به مصرف و تقاضاي  کار و سرمایه است و رشد نیروي

و تداوم عرضه  انرژيهایی که استفاده از  و سیاست انرژيکند که کاهش تقاضاي  تأکید می
شـود. دیـدگاه دوم،    کند، موجب کاهش رشـد اقتصـادي مـی    را با محدودیت مواجه می آن

طرفـه از   ک رابطـه علیـت یـک   است. بر اساس این دیدگاه یـ  3کارانه دیدگاه فرضیه محافظه
ممکن اسـت   انرژيسازي  هاي ذخیره وجود دارد و سیاست انرژيرشد اقتصادي به تقاضاي 

تأثیر اندکی بر رشد اقتصادي داشته، یا هیچ تأثیري بر رشد اقتصـادي نداشـته باشـند (ماننـد     
 4خنثـی  دارنـد). دیـدگاه سـوم، دیـدگاه فرضـیه      انرژيتري به  کشورهایی که وابستگی کم

و رشـد اقتصـادي وجـود     انـرژي است. بر اساس این دیدگاه هیچ رابطه علیتی بین تقاضـاي  

                                                                                                                                  
1. Pindyck (1979) 
2. Growth Hypothesis 
3. Conservation Hypothesis 
4. Neutrality Hypothesis 
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است. ایـن دیـدگاه معتقـد اسـت کـه یـک رابطـه         1بازخورد ندارد. دیدگاه چهارم، فرضیه
گر رابطـه درونـی و مکمـل     وجود دارد که بیان انرژيدوسویه بین رشد اقتصادي و مصرف 

 انرژيهاي اتخاذشده در حوزه  صورت معناداري تحت تأثیر سیاست بودن احتمالی آنها و به
توانـد رشـد اقتصـادي را     مـی  انـرژي در این حالت، افزایش مصرف و رشد اقتصادي است. 

 خواهـد شـد   انـرژي دنبال داشته باشد و افزایش رشد اقتصادي نیز سبب افـزایش مصـرف    به
  ).7409 ، ص2011، 2(اگو و همکاران

  
  . مطالعات تجربی3

و رشـد اقتصـادي توسـط کرافـت و      انـرژي مصـرف  رابطـه  پس از نخسین مطالعه در زمینـه  
در زمینه آثار متقابل و علیت گرنجري میـان   اي گسترده)، تاکنون مطالعات 1978( 3کرافت

ترتیب مطالعات  این مطالعات، بهاهم ) منتخبی از 1این دو متغیر انجام شده است. در جدول (
مطالعات داخلی نزدیک بـه   ،در ادامه ،به این موضوعبا توجه  خارجی و داخلی آمده است.

  اند. گرفته تري مورد بررسی و تشریح قرار طور مفصل موضوع تحقیق، به
یامـاموتو، بـه بررسـی     و با استفاده از روش تـودا )؛ 1388فطرس و منصوري گرگري (

ي ایـن   افـزوده  ژي مصـرفی بخـش صـنعت و ارزش   هاي انـر  گرنجري بین حامل تعلی  رابطه
 کـه  دده می نشان آمده دست به نتایج. اند پرداخته 1346-1385هاي  بخش در ایران طی سال

ــعلــی دو طــهراب   ي بخــش صــنعتی و نیــز رابطــهافــزوده اي بــین مصــرف بــرق و ارزش هطرف
هـاي   وردهآي بخش صنعتی به طرف مصرف گاز طبیعـی و فـر   افزوده اي از ارزش طرفه یک

گــاز طبیعــی و  مــورد در جــویی صــرفه سیاســت نتــایج، ایــن اســاس بــرنفتــی وجــود دارد. 
ي بخش صنعتی تأثیر  افزوده ارزشکه بر  توان اعمال کرد، بدون آن هاي نفتی را می وردهآفر

 علیـت  رابطـه  یاماموتو، و تودا روش از استفاده با ؛)1388( زارع و آرمن .زیادي داشته باشد
 صـنعت،  تجـاري،  و خـانگی ( اقتصـادي  مختلف هاي بخش در انرژي مصرف بین گرنجري

 
1. Feedback Hypothesis 
2. Eggoh et al. (2011) 
3. Kraft and Kraft (1978)  
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 مـورد  1346-1385 هـاي  سـال  طـی  ایـران  در را اقتصادي رشد و) کشاورزي و نقل و حمل
 از طرفـه  یـک  گرنجـري  علیـت  رابطـه  یک تنها که دهد می نشان نتایج. اند داده قرار بررسی

 رشـد  بـه  نقـل  و حمـل  بخش در انرژي مصرف و تجاري و خانگی بخش در انرژي مصرف
 اقتصادي رشد محرك ها بخش این در انرژي مصرف افزایش بنابراین ،دارد وجود اقتصادي

 و صنعت هاي بخش در انرژي مصرف از گرنجري علیت رابطه وجود عدم به توجه با. است
 را هـا  بخـش  این در انرژي مصرف در جویی صرفه سیاستنیز،  اقتصادي رشد به کشاورزي

 اسـتفاده  با)؛ 1388و همکاران (آماده  .گرفت کار به اقتصادي رشد کندکردن بدون توان می
 خطـا  حیتصـح  يالگـو  نیچنـ  هـم  و) ARDL( یعیتـوز  يها وقفه با یخودبازگشت يالگو از
)ECM(، یینهـا  مصـرف  و يانـرژ  یینهـا  مصـرف  نیب مدت کوتاه و بلندمدت  هرابط وجود 

 در را ياقتصـاد  رشـد  و گـاز  و بـرق  ،ینفتـ ي هـا  فـرآورده : شامل يانرژ مختلف يها حامل
 جینتا. اند داده قرار یبررس مورد ،1350-1382 يها سال یط رانیا اقتصاد مختلف يها بخش
 و يانـرژ  یینهـا  مصـرف  از طرفه کی بلندمدت و مدت کوتاه تیعل  هرابط کی که داد نشان

 مـدت  کوتـاه  تیـ عل رابطـۀ  کیـ . دارد وجـود  ياقتصـاد  رشـد  بـه  برق يانرژ یینها مصرف
 کیـ  ن،یـ ا بر عالوه. دارد وجود یعیطب گاز یینها مصرف به ياقتصاد رشد از زین طرفه کی

ـ ا افـزوده  ارزش رشـد  بـه  صنعت بخش در يانرژ یینها مصرف از طرفه کی تیعل هرابط  نی
 مصـرف  از طرفـه  کی بلندمدت و مدت کوتاه تیعل هرابط کی نیچن هم. دارد وجود بخش

صادقی و  .دارد وجود بخش نیا افزوده ارزش رشد به يکشاورز بخش در برق يانرژ یینها
 هـاي  رسی رابطـه بـین مصـرف انـرژي و ارزش تولیـدات زیـربخش      )؛ به بر1391همکاران (

دوره  طـی  هشـیائو  ا استفاده از علیت گرنجـر و گرنجـر  ب صنعتی در صنایع چهاررقمی ایران
دهد که بین متغیرهـاي ارزش تولیـدات    . نتایج مدل نشان میاند پرداخته 1374-1386زمانی 

طرفه از سوي انرژي مصـرفی بـه    صنعتی و انرژي مصرفی در این بخش یک رابطه علی یک
برقـرار بـوده و ایـن رابطـه      ISIC بندي صنعتی، بر اساس طبقه هاي ارزش تولیدات زیربخش

رابطه انـرژي و رشـد    )؛1395آقایی ( .شود طرفه در هر دو رویکرد علیت تأیید می علی یک
یافتـه و بـا اسـتفاده از تکنیـک      در چارچوب تابع تولید کـاب داگـالس تعمـیم    را اقتصادي
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صورت کلـی و بخشـی و بـه     هب ،گستردههاي  اي خودرگرسیون برداري با وقفه آزمون کرانه
در اقتصـاد ایـران مـورد     1389تـا   1353هاي مختلف انرژي طی دوره زمـانی   تفکیک حامل

مـدت و بلندمـدت بـین انـرژي و رشـد       رابطـه کوتـاه  در این تحقیق . داده استبررسی قرار 
هاي کشاورزي، صنعت و خدمات و بـه تفکیـک    چنین بخش اقتصادي در کل اقتصاد و هم

هاي برق، نفت سفید، بنزین، گازوئیل، نفـت کـوره و گـاز طبیعـی بـرآورد گردیـده        املح
ثیر مثبت مصرف انـرژي بـر رشـد اقتصـادي در کـل      أآمده، ت دست هاست. با توجه به نتایج ب

مـدت و بلندمـدت مـورد تأئیـد قـرار       هاي مختلف کشور در کوتاه چنین بخش کشور و هم
هاي انرژي بر رشد اقتصادي کل کشور و رشد اقتصادي  حاملثیر مثبت تمام أگیرد. اما ت می

شـهنازي و  تـوان مـورد تأئیـد قـرار داد.      هاي مختلف، بـه جـز بخـش صـنعت را نمـی      بخش
 بـا  يانرژ مختلف يها حامل مصرف نیب تیعلّ رابطه وجود اي مطالعه)؛ در 1396همکاران (

 ،یخـانگ ( ياقتصـاد  مختلـف  يها بخش دررا  کربن  دیاکس  يد گاز انتشار و ياقتصاد رشد
 از استفاده با و 1376-1391 دوره در ،)نقل و  حمل و يکشاورز صنعت، ،يتجار و یعموم
 نشـان ایـن مطالعـه    جینتـا . انـد  داده قراری بررس  مورد  رانیا در اماموتوی و تودا تیعلّ روش

 بـه  يانـرژ  يهـا  حامـل  مصـرف  از طرفه کی تیعلّ رابطه یک يکشاورز بخش در دهد، یم
  دییتأ تیعلّ رابطه وجود کربن  دیاکس  يد گاز انتشار مورد در اما. داردوجود  ياقتصاد رشد
ـ علّ رابطـه  وجـود  يتجـار  و یعمـوم  ،یخـانگ  و نقـل  و  حمل يها بخش در. است نشده  تی

 شده دییتأ يانرژ يها حامل با کربن  دیاکس  يد گاز انتشار و ياقتصاد رشد ریمتغ از دوطرفه
 رشـد  بـه  بـرق  گـاز،  بـه  ياقتصـاد  رشـد  از طرفـه  کیـ  تیـ علّ رابطه صنعت بخش در. است

 رابطـه  نیهمچن. دارد وجود سنگ غالذ به ياقتصاد رشد از دوطرفه تیعلّ رابطه و ياقتصاد
 گـاز  انتشار از دوطرفه تیعلّ رابطه و نفت به کربن  دیاکس  يد گاز انتشار از طرفه کی تیعلّ
  .دارد وجود نفت از ریغ رهایمتغ ریسا به کربن  دیاکس  يد
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  شده در زمینه موضوع تحقیق اي از منتخب مطالعات خارجی و داخلی انجام خالصه :1جدول 
 نتیجه يمتدولوژ ي زمانیکشور و بازه محققین

کرافت و کرافت 
)1978(  

  آمریکا
 GDP→EC  علیت گرنجري  )1974-1947(

 1مسیح و مسیح
)1996( 

  کشور آسیایی 6
)1990-1955( 

 ECMانباشتگی و  هم

EC→GDP  ،(هند)GDP→EC 
 EC↮GDP(اندونزي و پاکستان) و 

  (مالزي، فیلیپین و سنگاپور)
  2دجاییآ
)2000(  

  اندونزي
)1995-1973(  VECM  EC→GDP 

-2001توسعه ( کشور درحال 18  )2005( 3لی
1975(  

 VECM  EC→GDPپانل 

  )2006( 4ایریانی ال
کشور حوزه خلیج فارس  6

)2002-1970(  
 GMM  GDP→ECانباشتگی پانلی و  هم

 5لی و چانگ
)2007(  

-2002توسعه ( کشور درحال 18
1971(  

 GMMو  VARپانل 
GDP⇆EC  

  کشور توسعه یافته 22
)2002-1965(  GDP→EC  

  )2007( 6مهرآرا
  کشور صادرکننده نفت 11

)2002-1971(  
 ECM GDP→ECانباشتگی پانلی و  هم

 7نارایان و اسمیت
)2008(  

  کشورهاي گروه هفت
)2002-1972(  

، OLSانباشتگی پانلی،  هم
DOLS ،FMOLS  و

PMG 

  EC→GDP مدت و بلندمدت در کوتاه

 8آپرجیس و پین
)2009(  

  کشور آمریکاي مرکزي 6
)2004-1980(  

 GDP→EC بلندمدتمدت و  در کوتاه ECMانباشتگی پانلی و  هم

اوزترك و 
  )2010( 9آکاروکی

  ترکیه
)2005-1968(  

 ARDL GDP↮ECآزمون باند 

اگو و همکاران 
)2011(  

کشور آفریقاي صادرکننده  10
  انرژي

 DOLSانباشتگی پانلی،   هم  )2006-1970(
  PMGو 

 EC	⇆	GDP مدت و بلندمدت در کوتاه

  انرژيکشور آفریقاي وردکننده  11
)2006-1970(  

  EC	⇆	GDP مدت و بلندمدت در کوتاه

 
1. Masih and Masih (1996)  
2. Adjaye (2000)  
3. Lee (2005)  
4. Alirani (2006) 
5. Lee and Chang (2007)  
6. Mehrara (2007)  
7. Narayan and Smyth (2008) 
8. Apergis and Payne (2009) 
9. Ozturk and Acaravci (2010) 
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 1سادورسکی
)2012(  

  کشور آمریکاي جنوبی 7
)2007-1980(  

انباشتگی پانلی و  هم
VECM  

و در  GDP↮ECمدت  در کوتاه
 GDP⇆ECبلندمدت 

 2فرهانی و همکاران
)2014(  

منا 9   کشور منطقه 
)2009-1990(  

انباشتگی پانلی،  هم
FMOLS ،DOLS  و

VECM 

مدت و در بلندمدت  در کوتاه
EC→GDP  

  3رزیتیس و احمد
)2015(  

کشور جنوب و جنوب شرقی  9
  آسیا

)2012-1990(  
 VAR GDP⇆ECپانل 

  4فرهانی و رجب
)2015(  

گروه: درآمد  4کشور جهان در  95
تر از متوسط،  پایین، درآمد پایین

تر از متوسط و درآمد  درآمد باال
  باال

)2008-1971(  

  ECMانباشتگی پانلی و  هم

در بلندمدت در کشورهاي با درآمد پایین 
و در کشورهاي با  GDP→ECو باال  

تر از  تر از متوسط و درآمد باال درآمد پایین
 GDP⇆ECمتوسط 

  5و همکاران مارکز
)2016(  

  هاي سري زمانی کل دنیا داده
 EC	⇆	GDP مدت و بلندمدت در کوتاه ARDLآزمون باند   )2013-1965(

  )1383ملکی (
  ایران

)1380-1360(  
انباشتگی یوهانسن و  هم

VECM  
و در  EC→GDPمدت  در کوتاه

  GDP⇆ECبلندمدت 
حیدري و سعیدپور 

)1391(  
  ایران

)1386-1346(  
  ARDL EC→GDPآزمون باند 

  هوشمند و همکاران
)1392(  

  کشورهاي اوپک
)2008-1978(  

انباشتگی پانلی و  هم
VECM 

 GDP⇆EC بلندمدت مدت و در کوتاه

  صادقی و همکاران
)1393(  

  کشورهاي منطقه منا
)2009-1980(  GMM  EC→GDP 

  خندان علیزاده و گل
)1395(  

  کشورهاي اوپک
)2011-1990(  

Cup-FM  وPMG مدت و بلندمدت در کوتاه GDP⇆EC 

: GMM: خودرگرسـیون بـرداري،   VAR: مـدل تصـحیح خطـاي بـرداري،     VECM: مدل تصـحیح خطـا،   ECMها:  یادداشت
: حـداقل مربعـات   FMOLS: حداقل مربعـات معمـولی پویـا،    DOLS: حداقل مربعات معمولی، OLSیافته،  گشتاورهاي تعمیم

: Cup-FM هـاي تــوزیعی،  : خودرگرســیون بـا وقفــه ARDL: میــانگین گروهـی تلفیقـی،   PMGشـده،   معمـولی کـامالً اصــالح  
  لید ناخالص داخلی (رشد اقتصادي).: توGDPي، ژ: مصرف انرEC ،شده لیتعد وکامالً مکرر یروزرسان به

  هاي تحقیق بر اساس مطالعات تجربی. مأخذ: یافته
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   پژوهش. روش 4
هاي سري زمانی و  صورت پانلی است؛ که در واقع تلفیقی از داده ها به در مطالعه حاضر داده

  شود: صورت زیر نشان داده می بههاي پانلی، در حالت کلی  مقطعی است. یک مدل داده
y = α + β ́ x + ε 			for	j = 1,2, … , N; t = 1,2, … , T )4(                                    

بـه متغیـر وابسـته،     yي زمانی،  به دوره tبه تعداد اعضاي پانل (مقاطع)،  jدر رابطه فوق 
x  به بردارk × اشـاره دارد. آزمـون    (اخـالل)  به جزء خطـا  εاز متغیرهاي توضیحی و  1

هاي پانلی نیازمند یک روش رفتاري دقیق، با احتساب سه موضوع  علّیت گرنجر در بین داده
 چراکـه در بـین اعضـاي پانـل اسـت؛      1موضوع اول، کنترل امکان همبستگی مقطعـی  است:

ـ  مقاطع نیب یوابستگ  يهـا  ارتبـاط  ،یخـارج  يامـدها یپ چـون  هـم  یعـوامل  اثـر  در توانـد  یم
 رمعمـول یغ عوامـل  و نشـده  محاسـبه  ماندهیباق ياجزا متقابل یوابستگ ،ياقتصاد و يا منطقه

  ، ص1392 همکـاران،  و ییآقـا ( باشـد  داشـته  وجـود  مختلـف  مقاطع نیب در نشده، مشاهده
دهد که در صورت نادیده گرفتن همبستگی مقطعـی، یـک    نشان می )2006( 2. پسران)159

وجود خواهد آمد. بنابراین اولین گام در آزمون علّیـت   تورش و انحراف اساسی در نتایج به
بـه ایـن منظـور،    هـاي پـانلی، انجـام آزمـون همبسـتگی مقطعـی اسـت.         گرنجر در بـین داده 

) ارائـه  2004پسـران (  CD) و 1980( 3هاي بروش و پاگان هاي متعددي نظیر، آزمون آزمون
استفاده شده است. این آزمـون بـراي    )2004( پسران CDاند که در این مقاله از آزمون  شده
هاي کوچک داراي خصوصـیات   هاي پانل متوازن و نامتوازن قابل اجرا بوده و در نمونه داده

)، براي ابعاد مقطعی بـزرگ  1980چنین، بر خالف روش بروش و پاگان ( مطلوبی است. هم
ـ    وع یـک یـا چنـد    و ابعاد زمانی کوچک نیز نتایج قابل اعتمادي ارائه نموده و نسـبت بـه وق

). فرضـیه  2004شکست ساختاري در ضرایب شیب رگرسیون فردي مقاوم اسـت (پسـران،   
مقابل این  دهنده عدم وابستگی مقطعی بین اعضاي پانل است و فرضیه صفر این آزمون نشان

 
1. Cross- Sectional Dependence 
2. Pesaran (2006)  
3. Breusch and Pagan (1980)  
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بـه   CDي آزمـون   آمـاره  ،هـاي متـوازن   بـراي پانـل  آزمون به وابستگی مقطعی اشـاره دارد.  
  اسبه است:صورت زیر قابل مح

)5(  CD =
2T

N(N− 1) P → N(0,1) 

ضرایب همبستگی جفت جفت پیرسون از جمـالت پسـماندهاي    P، رابطه باالکه در 
محاسـباتی در یـک سـطح معنـاداري      CDهرگـاه آمـاره    ) است.4معادله رگرسیونی رابطه (

ایـن   صورت فرضـیه صـفر   آنتر باشد، در  معین از مقدار بحرانی توزیع نرمال استاندارد بیش
، ص 2006، 1هـویز و سـارافیدیس  گیـري خواهـد شـد (    رد و وابستگی مقطعی نتیجه آزمون

486.(  

صورت که ناهمگنی پارامترهاي برآورده شده  به این .بحث ناهمگنی است ،موضوع دوم     
شـود  نظـر گرفتـه   ک محدودیت بر رابطه علّـی بایـد در  منظور اعمال ی براي هر عضو پانل، به

توان فرض همگنـی را بـراي    نمی مقطععلت ویژگی خاص هر  ). به2011، 2(کار و همکاران
پارامترهاي اعضاي پانـل در نظـر گرفـت. در نظـر گـرفتن فـرض همگنـی قـادر بـه گـرفتن           

) و در تحلیل رابطه علّی بین متغیرهـاي  15 ، ص2005، 3ها نیست (بریتونگ ناهمگنی از داده
اي  کننـده  منجر به بدسـت آوردن نتـایج گمـراه    هاي پانل، ممکن است مورد بررسی در داده

 هاي مختلف اقتصـادي کشـور   بخش). از طرفی از آنجا که 2004، 4شود (کرین و همکاران

از نـاهمگنی   سطوح معینـی داراي  هاي مختلف انرژي مصرف حاملو  رشد اقتصادياز نظر 
ایـن دو  در تحلیـل رابطـه علّـی بـین      هـا  بخشنظر گرفتن فرض همگنی براي این هستند، در

منظور انجـام آزمـون نـاهمگنی بـین      اي منجر شود. به کننده ممکن است به نتایج گمراه متغیر
) که به آن آزمون دلتا نیـز  2008( 5شده توسط پسران و یاماگاتا اعضاي پانل، از آزمون ارائه

شود، استفاده شده است. در این آزمون فرضیه صفر عبارت است از یکسـان بـودن    فته میگ

 
1. Hoyos and Sarafidis (2006) 
2. Kar et al. (2011) 
3. Breitung (2005)  
4. Creane et al. (2004)   
5. Pesaran and Yamagata (2008) 
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شیب، براي تمام اعضاي پانل و فرضیه مقابل بـه عـدم تجـانس شـیب در بـین اعضـاي پانـل        
  شود: صورت زیر تعریف می اشاره دارد. آماره این آزمون به

)6(   ∆= √N
N S − K
√2K

→ N(0,1) 
  1آید: دست می رابطه زیر بهاز طریق  Sدر رابطه فوق 

)7(   S = (β − β ) ́
x́ M x
σ

(β − β ) 

انباشـتگی بـین متغیرهـاي     هاي علیت گرنجري توجه به بحث هـم  نکته سوم در آزمون
جمعی بین متغیرها تأیید گردد، آزمون معمول علیـت گرنجـر    چه رابطه هم چنانمدل است. 

یک روش  1995تودا و یاماموتو در سال در این راستا، کارایی خود را از دست خواهد داد. 
یافته بـراي بررسـی    تعدیل )VAR( برداري  صورت تخمین یک مدل خودرگرسیون ساده به

کنند که این  ها استدالل می اند. آن پیشنهاد داده زمانی هاي سري در داه رابطه علیت گرنجري
رها نیز معتبر است. در ایـن روش  جمعی بین متغی روش حتی در شرایط وجود یک رابطه هم

برداري و سپس درجه پایایی ماکزیمم   بهینه مدل خودرگرسیون )k( ها ابتدا باید تعداد وقفه
d d		k +)هـاي   را بـا تعـداد وقفـه    VARرا تعیین کرد و یک مدل ) ( تشـکیل داد   (

 2یافتـه  تعمـیم هـاي   بـرداري بـا وقفـه     که به آن مدل خودرگرسیون )1995(تودا و یاماموتو، 
(LA-VAR) گویند. نیز می  

پس از اثبات همبستگی مقطعی و ناهمگنی در بـین اعضـاي پانـل، بـراي آزمـون جهـت            
خوبی توانسـته   ) ارائه شده و به2011علّیت از رویکردي که توسط امیرمحموتوگلو و کوز (

نظـر بگیـرد، اسـتفاده شـده     پانـل در  ناهمگنی را در بین اعضـاي هم همبستگی مقطعی و هم 
) 2011هاي فوق در این روش، امیرمحموتوگلو و کوز ( دلیل اعمال محدودیت (که به است

 
از  βزن تلفیقی اثـرات ثابـت وزنـی     تلفیقی و تخمین OLS  زن ترتیب تخمین به βو  βدر این رابطه، .  1

  است. σزن  تخمین σماتریس شناسایی و  M)، 4معادله (
  

2. Lag Augmented-Vector Autoregressive 
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. این روش بـر اسـاس   نامند) می 1هاي مختلط نامتجانس را آزمون علیت گرنجري در پانل آن
اسـت و جهــت علّیــت نیـز بــر مبنــاي    (VAR)بـرآورد یــک مـدل خودرگرســیون بــرداري   

خـاص هـر کشـور، مـورد آزمـون قـرار        3اسـترپ  و با مقادیر بحرانی بوت 2هاي والد مونآز
انباشـتگی   هـاي هـم   گیرد. نکته مهم دیگر آنست که در این روش نیازي به انجام آزمون می

زیرا در این  .جمعی بین متغیرها نیز معتبر است حتی در شرایط وجود یک رابطه همنیست و 
هـاي پانـل بهـره گرفتـه      ) در داده1995ه توسط تودا و یامـاموتو ( شد روش، از رویکرد ارائه

کننـد، تفـاوت و برتـري     ) بیان می2011طور که امیرمحموتوگلو و کوز ( شده است و همان
 4ونیـا شـده توسـط ک   ها نسبت به رویکـرد علیـت گرنجـري جدیـد ارائـه      شده آن روش ارائه

 توســط امیرمحموتوگلــو و کــوزروش علّیــت پــانلی کــه )، در ایــن موضــوع اســت. 2006(
  5ارائه شده، یک سیستم، شامل دو مجموعه از معادالت، به صورت زیر است:) 2011(
)8(  

y , = α , + β , , y , + δ , , x , + ε , ,  

y , = α , + β , , y , + δ , , x , + ε , ,  

.

.

.
 

 
1. Granger causality Test in heterogeneous mixed panels 
2. Wald test 
3. Bootstrap 
4. Konya (2006) 

تواند متفاوت باشد. اما  . البته بسته به تعداد متغیرهاي ملحوظ در مدل، تعداد مجموعه معادالت این سیستم می 5
امیرمحموتوگلو شده در زمینه روش تحقیق، همانند مطالعه  منظور سادگی و جلوگیري از پیچیدگی مباحث ارائه به

گیریم. بنابراین تعـداد مجموعـه    درنظر می 2برابر  منظور توضیح روش تحقیق تعداد متغیرها را به )2011و کوز (
باشـد.   مـی  yو  xشده روي دو متغیر  درنظر گرفته شده است و تمرکز بررسی روش ارائه 2معادالت سیستم برابر 

متغیر تعمیم داد؛ کما اینکه در تحقیق حاضر روش  nشده در این قسمت را براي  توان توضیحات ارائه بنابراین می
  ی براي چهار متغیر انجام شده است.مورد بررس
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y , = α , + β , , y , + δ , , x , + ε , ,  

  و
)9(  

x , = α , + β , , y , + δ , , x , + ε , ,  

x , = α , + β , , y , + δ , , x , + ε , ,  

.

.

.
 

x , = α , + β , , y , + δ , , x , + ε , ,  

 ه مصرف حامـل انـرژي  اشاره ب xاست و  افزوده ارزشدهنده  نشان y روابط باال،که در 
ي زمـانی   دوره t، (j=1,..,N) هـاي مختلـف اقتصـادي)    (بخـش  تعداد اعضاي پانـل  N دارد.

(t=1,..,T) ،l  طول وقفه بهینه وd انباشتگی متغیرهاي مـدل را بـین    ماکزیمم درجه هم
  با انجام آزمون علّیت گرنجر در این سیستم:دهد.  هر یک از اعضاي پانل نشان می

هـا از نظـر آمـاري صـفر     i,j,2صـفر و همـه   ها از نظر آمـاري غیر i,j,1چه همه چنان -1
  خواهیم داشت. yبه  xطرفه از  باشند، علّیت یک

هـا از نظـر آمـاري غیرصـفر     i,j,2صـفر و همـه   ها از نظر آمـاري  i,j,1چه همه چنان -2
  خواهیم داشت. xبه  yطرفه از  باشند، علّیت یک

ر باشـند، علّیـت   دا صـفر و معنـی  هـا از نظـر آمـاري غیر   i,j,2ها و همه i,j,1اگر همه -3
  خواهیم داشت. yو  xطرفه یا یک جریان بازخورد بین دو
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دار نباشند، هیچ رابطه  صفر و معنیها از نظر آماري غیرi,j,2ها و همه i,j,1اگر همه  -4
  ).98 ، ص2014، 1ي و چنژ( وجود ندارد و دو متغیر مستقل خواهند بود yو xعلّی بین 

خاص هر کشور به بررسـی علّیـت    استرپ اي والد با مقادیر بحرانی بوته با انجام آزمون     
اسـترپ اساسـاً    شود. بوت ) پرداخته می9در رابطه ( xبه  y) و از 8در رابطه ( yبه   xگرنجر از

در سیستم  yبه  xعلت اختصار، بر روي آزمون علّیت از  است. به 2گیري یک روش باز نمونه
) براي بررسی جهـت علّیـت از   9کنیم. یک فرآیند مشابه نیز در رابطه ( ) تمرکز می8رابطه (

x  بهy استرپ و مقادیر بحرانی خاص بـراي   هاي بوت شود. فرآیند تولید نمونه کار برده می به
  هر کشور شامل پنج گام زیر است:

انباشـتگی و طـول وقفـه بهینـه را بـین       نخست، مجموع ماکزیمم درجـه هـم   گام اول:
آوریـم. بـه ایـن منظـور از      دست می (مقاطع) بهمتغیرهاي مدل، براي هر یک از اعضاي پانل 

 4و معیارهاي تعیین طول وقفه، آکائیـک  (ADF) 3یافته فولر تعمیم ریشه واحد دیکی  آزمون
(AIC) 5و شوارتز (SBC)  استفاده شده است. 5با حداکثر طول وقفه  

تحـت فرضـیه صـفر کـه هـیچ       OLSروش  ) به8تخمین معادالت سیستم (با  گام دوم:
0j,i,1وجود ندارد (با اعمال محدودیت yبه  xعلیتی از  براي همهj ) و مقـاطع هـا (i  هـا

  آوریم: ها را بدست می ها))، باقیمانده (وقفه

)10(   
ε , , = y , + α , + β , , y ,

+ δ , , x , 				forj = 1, … , N		and		t

= 1, … , T 
  اند:  ها طبق رابطه زیر متمرکز شده ه) معتقد است که باقیماند1987( 6استاین گام سوم:

 
1. Xie and Chen (2014) 
2. Re- Sampling 
3. Augmented Dicky Fuller 
4. Akaike Information Criteria 
5. Schwarz Information Criteria  
6. Stine (1987) 
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)11(   ε = ε − (T − K− l− 2) ε  

  :باالکه در رابطه 
ε = (ε ,ε , … , ε )́, K = max k and	l = max	(d ) )12(                                                

εها ماتریس  از این باقیمانده , ×
گیـري   بـاز نمونـه   هـا را  نآآوریـم و   دست مـی  هرا ب 

)، یک سـتون  8کنیم. براي حفظ همبستگی مقطعی همزمان در جمالت خطا در سیستم ( می
εکامل از ماتریس  , ×

هـاي   باقیمانـده  کنیم. طور تصادفی انتخاب می را در یک زمان به 
∗εصورت  شده را به استرپ انتخاب بوت   دهیم. نشان می ,

وجـود نـدارد، نمونـه     yبـه   xدوباره تحت فرضیه صفر که هیچ علیتـی از   گام چهارم:
  کنیم:  ا استفاده از فرمول زیر تولید میرا ب  yاسترپ

)13(   y∗ , = α , + β , , y∗ , + δ , , x , + 	 ε∗ , ,  

∗y گام پنجم: yرا جایگزین  , گونـه   ) را بـدون اعمـال هـیچ   8کنیم و سیسـتم (  می ,
زنیم، و سپس آزمون والـد را بـراي هـر کشـور      محدودیت پارامتري بر روي آن تخمین می

گلو، ودهیم (امیرمحموت طور جداگانه براي بررسی فرضیه صفر یعنی عدم علّیت، انجام می به
  ).10-11 ، صص2014

هـاي تجربـی    شـوند تـا توزیـع    چنـدین بـار تکـرار مـی     5تـا   3هـاي   در این روش گام      
اسـترپ بـا انتخـاب صـدك      گاه مقادیر بحرانی بوت دست آید. آن ههاي آزمون والد ب آماره

اي  شود. در این گام ممکـن اسـت توزیـع نمونـه     اي تولید می هاي نمونه مناسب از این توزیع
منظور انجام آزمون  هزار بار تکرار بدست آید. به چندهر آماره آزمون از  استرپ براي بوت

) استفاده و آمـاره  1932( 1علیت بین متغیرهاي مورد بررسی در کل پانل نیز از آزمون  فیشر
  شود: صورت زیر تعریف می این آزمون به

)14(   λ = −2 Ln p 				j = 1, … , N 

 
1. Fisher (1932) 
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ــوق،  ــه ف ــت  pدر رابط ــد بدس ــاره وال ــال آم ــی ارزش احتم ــده از ط ــل  آم ــردن مراح ک
دو بــا درجــه  کــاي تقریبــی اســت. آمــاره آزمــون فیشــر داراي توزیــع jفــوق بــراي مقطــع 

ــور  بــــه ).872 ، ص2011، امیرمحموتوگلــــو و کــــوزاســــت ( 2Nآزادي معــــادل  منظــ
ــه ــرآورد و تجزی ــل  و  ب ــرم   تحلی ــز از ن ــنجی نی ــاري و اقتصادس ــاي آم ــاي  ه   Eviewsافزاره

   استفاده شده است. Rو 
  
  پژوهش. معرفی متغیرهاي 5

ــل     ــرف حام ــزان مص ــق می ــن تحقی ــتفاده در ای ــورد اس ــاي م ــرژي   متغیره ــف ان ــاي مختل ه
، کشــاورزي  ،خــدمات  ي چهــار بخــش  افــزوده ) و ارزش(شــامل: نفــت، بــرق و گــاز   

ــاً باشــد نقــل مــیو  حمــل  صــنعت و ــه کــه تمام ــد صــورت لگــاریتمی وارد مــدل شــده ب . ان
الزم به ذکر است کـه مقـدار مربـوط بـه نفـت در تحقیـق حاضـر، شـامل اسـتفاده از کلیـه           

شــود. اطالعــات میــزان  هــاي نفتــی اعــم از نفــت گــاز، بنــزین و نفــت کــوره مــی فــرآورده
ــل  ــتفاده از حام ــش   اس ــرژي در بخ ــاي ان ــرژي    ه ــه ان ــادي از ترازنام ــف اقتص ــاي مختل  ،ه

ــده توســـط وزارت نیـــرو اســـتخراج شـــده ا     چنـــین، اطالعـــات   ســـت. هـــم منتشرشـ
ــی      ارزش ــورد بررس ــادي م ــش اقتص ــار بخ ــزوده چه ــات ارزشاف ــزوده رشــته   از اطالع اف

ــت ــران     فعالی ــار ای ــز آم ــایت مرک ــط س ــده توس ــادي منتشرش ــاي اقتص ــک   ه ــایت بان و س
ــازه  مرکــزي ــه اخــذ شــده اســت. ب ــانی مــورد مطالع ــن تحقیــق ي زم ــز در ای هــاي  ســال ،نی

  شود. را شامل می 1392تا  1353
  
  . نتایج تجربی 6

طور که در بحث روش تحقیق نیز توضیح داده شده است، قبل از انجام آزمون علّیـت   همان
)، بایستی همبسـتگی مقطعـی   2011شده توسط امیرمحموتوگلو و کوز ( گرنجري پانلی ارائه

و در نتیجه ناکارآمـدي سـایر    هاي مختلف اقتصادي) (بخش و ناهمگنی در بین اعضاي پانل
هـاي همبسـتگی مقطعـی     همین منظور آزمـون  هاي علیت گرنجري نشان داده شود. به آزمون
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CD ) هـا در   ) انجـام شـده و نتـایج ایـن آزمـون     2008( پسـران و یاماگاتـا   ∆) و 2003پسران
کـه از   هـا  ها و مقادیر بحرانـی آن  با توجه به مقدار آماره این آزمون ) آمده است.2جدول (

توزیع نرمال برخوردار است، وابستگی و عدم تجانس بین اعضـاي پانـل در تحقیـق حاضـر     
  شود.  گیري می نتیجه

     
  هاي اقتصادي) (بخش هاي وابستگی مقطعی و تجانس (همگنی) بین اعضاي پانل  نتایج آزمون :2جدول 

  درصد است. 1معناداري در سطح  *** عالمت   ∗
  .پژوهشمأخذ: محاسبات 

  

)، 2011شـده توسـط امیرمحموتوگلـو و کـوز (     انجام آزمون علّیت گرنجري پانلی ارائـه 
انباشتگی (مانایی) و طول وقفه بهینه بین متغیرهاي مدل است.  مستلزم تعیین ماکزیمم درجه 

انباشـتگی بــین متغیرهــاي مـدل، بــراي تمــام    ) نتــایج تعیـین مــاکزیمم درجــه  3در جـدول ( 
، (ADF) فولر تعمـیم یافتـه   ـ ریشه واحد دیکیاستفاده از آزمون هاي مورد مطالعه با  بخش

 خـدمات هاي  بخشانباشتگی براي  نشان داده شده است. بر اساس این نتایج ماکزیمم درجه 
است. نتایج تعیین طـول   1عدد  هاي کشاورزي و صنعت بخشو براي  2عدد  حمل و نقلو 

بـا اسـتفاده از    هـاي اقتصـادي کشـور    بخـش وقفه بهینه نیز بین متغیرهاي مدل در هر یک از 
انجام شـده اسـت کـه     5حداکثر طول وقفه  و  (SBC)شوارتزو  (AIC)معیارهاي آکائیک 

انباشتگی و طول وقفه  حاصل جمع ماکزیمم درجه  اند. جویی ارائه نشده منظور صرفه نتایج به
، وقفـه الزم را بـراي انجـام آزمـون علیـت گرنجـري       بخـش بهینه بین متغیرهاي مدل در هر 

  کند.    ) تعیین می2011امیرمحموتوگلو و کوز (
  
  

 نام آزمون مقدار آماره نتیجه
و وابستگی بین مقاطع  مقطعی ردفرضیه صفر مبنی بر عدم وابستگی 

 CD 312/4***  شود. میگیري  نتیجه

بر یکسان بودن شیب تمام مقاطع رد و عدم تجانس یبن  فرضیه صفر مبنی 
 شود. گیري می نتیجه هاي مختلف اقتصادي) (بخش اعضاي پانل

***668/10 ∆ 
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 یافته متغیرها فولر تعمیم ریشه واحد دیکی  نتایج آزمون :3جدول 

در  ADFآماره  دهنده معناداري ترتیب نشان به *و   عالئم توسط معیار شوارتز انتخاب شده است و ADFقفه انتخابی براي آماره و ∗
  .پژوهشمأخذ: محاسبات  درصد است. 5 حسط

ــل    ــین حام ــت ب ــه علی ــون رابط ــه الزم، آزم ــین وقف ــد از تعی ــرژي و   بع ــف ان ــاي مختل ه
شـده   هاي مختلف اقتصادي، با استفاده از آزمون علیت گرنجري ارائه افزوده در بخش ارزش

) 5) و (4هاي ( در جدول) انجام شده است و نتایج آن 2011توسط امیرمحموتوگلو و کوز (
هـاي صـفر،    فرضـیه   دهنـده نتـایج آزمـون    ترتیـب نشـان   به) 5) و (4هاي ( جدولآمده است. 

افــزوده علــت گرنجــري  افــزوده نیســت و ارزش هــاي انــرژي علــت گرنجــري ارزش حامــل
هاي مورد مطالعه است. با توجه به مقدار آمـاره والـد و    هاي انرژي نیست، براي بخش حامل

هاي صفر آزمـون   ضیهاسترپ (که براي هر بخش متفاوت است)، این فر مقادیر بحرانی بوت
اسـترپ   آمده براي بخشی از مقادیر بحرانی بوت دست چه مقدار آماره والد به شوند. چنان می
تر باشد، فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل آن یعنی پـذیرش علـت گرنجـري     بزرگ بخشآن 

ماکزیمم درجه 
 درجه مانایی مانایی هر بخش

 ADFآماره 
 بخش متغیر

تفاضل دوبا   در سطح با یک تفاضل 

I(2) 

I(2)    افزوده ارزش  

ات
خدم

 I(1)    نفت 
I(1) -   گاز 
I(1) -   برق 

I(1) 

I(1) -   افزوده ارزش  

زي
اور

کش
 

I(1) -   نفت 
I(1) -   گاز 

I(1) -   برق 

I(1) 

I(1) -   افزوده ارزش  

ت
صنع

 I(0) - -  نفت 
I(1) -   گاز 
I(1) -   برق 

I(2) 

I(1) -   افزوده ارزش  

قل
 و ن

مل
 نفت I(2)    ح

I(2)    گاز 

I(1) -   برق 
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شود و بالعکس. با توجه به ایـن توضـیحات بـه تشـریح نتـایج اصـلی        در آن بخش تأیید می
افـزوده در   هـاي مختلـف انـرژي و ارزش    آمـده بـین حامـل    دسـت  بـر رابطـه بـه    مبنـی تحقیق 

)، در مورد حامـل انـرژي   4بر اساس نتایج جدول ( پردازیم. هاي مختلف اقتصادي می بخش
و حمـل و نقـل از مقـادیر     خـدمات هـاي   آمده بـراي بخـش   دست نفت، مقدار آماره والد به

تـر   درصد بـزرگ  10و  5، 1مام سطوح احتمال ها در ت استرپ خاص این بخش بحرانی بوت
است. بـا توجـه بـه ایـن نتـایج و رد فرضـیه صـفر، وجـود رابطـه علیـت از سـمت نفـت بـه              

شـود. ایـن در حالیسـت کـه مقـدار آمـاره والـد         هـا تأییـد مـی    افزوده، در این بخـش  ارزش
ایـن   استرپ خـاص  هاي کشاورزي و صنعت از مقادیر بحرانی بوت آمده براي بخش دست به

تر است. بر این اساس و عدم رد  درصد کوچک 10و  5، 1ها در تمام سطوح احتمال  بخش
هـا تأییـد    افـزوده، در ایـن بخـش    فرضیه صفر، وجود رابطه علیـت از سـمت نفـت بـه ارزش    

چنین، بر اساس مقدار آماره آزمون فیشر که با توجه به ارزش احتماالت آماره  شود. هم مین
 نفـت آید، رابطه علیت از سـمت   دست می ) به10ي پانل و طبق رابطه (والد هر یک از اعضا

در  شود. به این معنا کـه  می تأیید درصد 5ها در سطح احتمال  بخشدر کل  افزوده ارزشبه 
  .است هاي اقتصادي افزوده بخش ارزشمحرك  نفت کل،

آمـده   دسـت  )، در مورد حامل انرژي گاز، مقدار آماره والد بـه 4بر اساس نتایج جدول (
اسـترپ خـاص ایـن     ، صنعت و حمل و نقل از مقادیر بحرانی بـوت خدماتهاي  براي بخش

تر است. با توجه به این نتـایج   درصد بزرگ 1و  10، 1ترتیب در سطوح احتمال  ها، به بخش
هـا تأییـد    افزوده، در این بخـش  علیت از سمت گاز به ارزش و رد فرضیه صفر، وجود رابطه

آمده براي بخش کشاورزي از مقادیر  دست شود. این در حالیست که مقدار آماره والد به می
تـر   درصد کوچـک  10و  5، 1در تمام سطوح احتمال   استرپ خاص این بخش بحرانی بوت

ــر ایــن اســاس و عــدم رد فرضــیه صــفر، وجــود رابطــه ع   ــه  اســت. ب ــت از ســمت گــاز ب لی
چنین، بر اساس مقدار آمـاره آزمـون فیشـر،     شود. هم تأیید نمی  افزوده، در این بخش ارزش

درصـد تأییـد    1ها در سطح احتمال  افزوده در کل بخش رابطه علیت از سمت گاز به ارزش
  هاي اقتصادي است. افزوده بخش شود. به این معنا که در کل، گاز محرك ارزش می
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آمـده   دسـت  )، در مورد حامل انرژي برق، مقدار آماره والد بـه 4نتایج جدول (بر اساس 
ح سـط در  حـداقل هـا،   اسـترپ خـاص ایـن بخـش     ها از مقادیر بحرانی بوت براي تمام بخش

تر است. با توجه به این نتایج و رد فرضیه صفر، وجود رابطه علیـت   درصد بزرگ 5احتمال 
شـود.   تأییـد مـی   ي اقتصـادي مـورد مطالعـه   هـا  بخش تمامدر  ،افزوده از سمت گاز به ارزش

افـزوده در   بـه ارزش  برقچنین، بر اساس مقدار آماره آزمون فیشر، رابطه علیت از سمت  هم
محـرك   بـرق شود. به این معنا که در کل،  درصد تأیید می 1ها در سطح احتمال  کل بخش

  هاي اقتصادي است. افزوده بخش ارزش
  

 افزوده نیست هاي انرژي علت گرنجري ارزش فرضیه صفر حاملنتایج آزمون  :4جدول 

عدم رابطه علیت و دهنده  شاننترتیب  به ↛  و →اند و عالئم  دست آمده بار تکرار به 25000استرپ از  قادیر بحرانی بوتم ∗
  درصد دارد. 1و  5، 10 احتماال ترتیب اشاره به معناداري در سطوح به و  و  چنین، عالئم  هم رابطه علیت است.

  .پژوهشمأخذ: محاسبات  

  نتیجه
  استرپ   مقادیر بحرانی بوت

مل   بخش  آماره والد
حا

ژي
انر

  درصد 1  درصد 5  درصد 10  
855/16  441/16  081/14 831/12  نفت→	افزوده ارزش    خدمات 

فت
 ن

 کشاورزي 115/8  311/22  566/18  118/15  نفت↛	افزوده ارزش

 صنعت 352/1  728/12  294/10 918/6  نفت↛	افزوده ارزش

512/19  555/18  555/16  128/14  نفت→	افزوده ارزش  حمل و نقل 

198/21  155/24  816/20  252/17  نفت→	افزوده ارزش  
آماره آزمون فیشر براي کل 

  ⟸ها  بخش
207/13  411/12  551/10  991/6  گاز→	افزوده ارزش    خدمات  

  گاز

812/0  481/20  818/16  192/13  گاز↛	افزوده ارزش   کشاورزي 
661/7  594/10  416/8  885/6  گاز→	افزوده ارزش  صنعت  
882/18  108/16  185/12  389/9  گاز→	افزوده ارزش  حمل و نقل  

612/34  212/31  651/26  118/22  گاز→	افزوده ارزش  
آماره آزمون فیشر براي کل 

  ⟸ها  بخش
912/16  491/16  208/12  692/10  برق→	افزوده ارزش    خدمات  

رق
ب

  

008/17  218/18  519/16  06/14  برق→	افزوده ارزش  کشاورزي  
518/20  112/18  212/14  912/11  برق→	افزوده ارزش  صنعت  
892/8  752/10  512/8  989/5  برق→	افزوده ارزش  حمل و نقل  

625/31  518/26  512/24  194/22  برق→	افزوده ارزش  
آماره آزمون فیشر براي کل 

  ⟸ها  بخش
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آمـده   دسـت  )، در مورد حامل انرژي نفت، مقدار آماره والد به5بر اساس نتایج جدول (
هـا در   استرپ خاص این بخـش  هاي صنعت و حمل و نقل از مقادیر بحرانی بوت براي بخش

رد فرضیه صفر، وجود تر است. با توجه به این نتایج و  درصد بزرگ 10و  5سطوح احتمال 
شود. ایـن در حالیسـت    ها تأیید می افزوده به نفت، در این بخش رابطه علیت از سمت ارزش

و کشـاورزي از مقـادیر بحرانـی     خدماتهاي  آمده براي بخش دست که مقدار آماره والد به
تر اسـت.   درصد کوچک 10و  5، 1ها در تمام سطوح احتمال  استرپ خاص این بخش بوت

افزوده بـه نفـت، در    اساس و عدم رد فرضیه صفر، وجود رابطه علیت از سمت ارزش بر این
چنین، بر اساس مقدار آماره آزمـون فیشـر، رابطـه علیـت از      شود. هم ها تأیید نمی این بخش

درصد تأییـد   10و  5، 1ها در تمام سطوح احتمال  افزوده به نفت در کل بخش سمت ارزش
  هاي اقتصادي محرك نفت نیست. افزوده بخش کل، ارزش شود. به این معنا که در نمی
آمـده   دسـت  )، در مورد حامل انرژي گاز، مقدار آماره والد بـه 5بر اساس نتایج جدول (     

 5در سطوح احتمـال    استرپ خاص این بخش صنعت از مقادیر بحرانی بوت  تنها براي بخش
فرضیه صفر، وجـود رابطـه علیـت از    تر است. با توجه به این نتیجه و رد  درصد بزرگ 10و 

شود. این در حالیست کـه مقـدار آمـاره     افزوده به گاز، در این بخش تأیید می سمت ارزش
، کشـاورزي و حمـل و نقـل از مقـادیر بحرانـی      خـدمات هاي  آمده براي بخش دست والد به

تر اسـت.   درصد کوچک 10و  5، 1ها در تمام سطوح احتمال  استرپ خاص این بخش بوت
افـزوده بـه گـاز، در     ر این اساس و عدم رد فرضیه صفر، وجود رابطه علیت از سمت ارزشب

چنین، بر اساس مقدار آماره آزمـون فیشـر، رابطـه علیـت از      شود. هم ها تأیید نمی این بخش
درصـد تأییـد    10و  5، 1ها در تمام سطوح احتمال  افزوده به گاز در کل بخش سمت ارزش

  هاي اقتصادي محرك گاز نیست. افزوده بخش که در کل، ارزششود. به این معنا  نمی
آمـده   دسـت  )، در مورد حامل انرژي برق، مقدار آماره والد بـه 5بر اساس نتایج جدول (     

هـا   اسـترپ خـاص ایـن بخـش     و صـنعت از مقـادیر بحرانـی بـوت     خـدمات هاي  براي بخش
تر است. با توجه به ایـن نتـایج و رد فرضـیه     درصد بزرگ 1و  5ترتیب در سطوح احتمال  به

شـود. ایـن    ها تأیید می افزوده به برق، در این بخش صفر، وجود رابطه علیت از سمت ارزش
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هاي کشاورزي و حمل و نقـل از   بخش آمده براي دست در حالیست که مقدار آماره والد به
درصـد   10و  5، 1هـا در تمـام سـطوح احتمـال      استرپ خاص این بخش مقادیر بحرانی بوت

تر اسـت. بـر ایـن اسـاس و عـدم رد فرضـیه صـفر، وجـود رابطـه علیـت از سـمت             کوچک
ن چنین، بر اساس مقدار آماره آزمو شود. هم ها تأیید نمی افزوده به برق، در این بخش ارزش

درصـد   5ها در سطح احتمال  افزوده به برق در کل بخش فیشر، رابطه علیت از سمت ارزش
  هاي اقتصادي محرك برق است. افزوده بخش شود. به این معنا که در کل، ارزش تأیید می

  

 نیستهاي انرژي  حاملعلت گرنجري  افزوده ارزشنتایج آزمون فرضیه صفر : 5جدول 

دهنده رابطه علیت و عدم  ترتیب نشان به ↛ و  →اند و عالئم  دست آمده بار تکرار به 25000استرپ از  مقادیر بحرانی بوت ∗
  درصد دارد. 1و  5، 10 احتمال ترتیب اشاره به معناداري در سطوح به و  و  چنین، عالئم  رابطه علیت است. هم

  .پژوهشمأخذ: محاسبات  
  

  نتیجه
  استرپ   مقادیر بحرانی بوت

  بخش  آماره والد

مل 
حا

ژي
انر

  درصد 1  درصد 5  درصد 10  
 خدمات 881/1  415/14  825/12 448/9  افزوده ارزش↛نفت   

فت
 ن

 کشاورزي 912/0  195/15  818/12  541/9  افزوده ارزش↛نفت

912/18  112/20  901/16 819/10  افزوده ارزش→نفت  صنعت 

918/14  865/16  458/13  414/9  افزوده ارزش→نفت  حمل و نقل 

912/14  909/28  218/25  112/22  افزوده ارزش↛نفت     
آماره آزمون فیشر براي 

  ⟸ها  کل بخش
112/6  212/16  118/15  021/14  افزوده ارزش↛گاز     خدمات 

  گاز

481/0  812/11  088/10  995/8  افزوده ارزش↛گاز   کشاورزي 
325/9  882/10  286/9  006/8  افزوده ارزش→گاز  صنعت  
051/8  819/18  288/15  815/11  افزوده ارزش↛گاز   حمل و نقل 

252/6  212/22  815/18  494/15  افزوده ارزش↛گاز  
آماره آزمون فیشر براي 

  ⟸ها  کل بخش
892/8  822/10  491/8  414/6  افزوده ارزش→برق    خدمات  

رق
ب

  

818/2  682/12  886/9  158/7  افزوده ارزش↛برق   کشاورزي 
257/21  812/18  855/15  236/10  افزوده ارزش→برق  صنعت  
215/4  217/12  188/10  514/8  افزوده ارزش↛برق   حمل و نقل 

148/23  518/26  188/22  812/17  افزوده ارزش→برق  
آماره آزمون فیشر براي 

  ⟸ها  کل بخش
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)، خالصـه نتـایج حاصـل از آزمـون علیـت      5) و (4طور کلـی بـر اسـاس نتـایج جـداول (      به
توان در جـدول   هاي مختلف اقتصادي را می هاي انرژي و بخش مصرف حامل گرنجري بین

  ) مشاهده کرد.6(
  

  ياقتصاد يها بخش و يانرژ يها حامل مصرف نیب يگرنجر تیعلنتایج آزمون : 6جدول  

  .پژوهشهاي  مأخذ: یافته
  

  

  گیري . بحث و نتیجه7
دهنـد    اند) نشان می نشان داده شده 6آمده در این تحقیق (که در جدول  دست بهنتایج اصلی 

  که:
افـزوده ایـن بخـش     هاي انـرژي بـه ارزش   وجود رابطه علیت از حامل خدماتدر بخش 

ایـن  افـزوده   . این درحالیست که وجـود رابطـه علیـت از ارزش   گرفته استمورد تأیید قرار 
تـوان گفـت    س می. بر این اساشده استتنها در مورد برق تأیید  ،هاي انرژي بخش به حامل

، محرك رشد اقتصادي است و بنـابراین  خدماتمصرف انرژي در بخش میزان که افزایش 
جویی در مصرف انرژي این بخش با احتیاط کامل  بایستی در اجراي هرگونه سیاست صرفه

انقباضی بر رشـد اقتصـادي نداشـته    هایی آثار  اي که اعمال چنین سیاست گونه عمل کرد؛ به
دهنده رابطـه   ) نشان1383نتایج مطالعه تجربی نجارزاده و عباس محسن (باشد. در این راستا، 

آرمـن و زارع  باشـد.   مـی  خدمات هاي انرژي و رشد بخش علیت دوطرفه بین مصرف حامل
طرفه از  علیت یکاند که تنها یک رابطه  به این نتیجه دست یافتهنیز در مطالعه خود ) 1388(

 خـدمات هاي اصلی بخـش   (که یکی از زیربخشمصرف انرژي در بخش خانگی و تجاري 
  به رشد اقتصادي وجود دارد. است) 

 بخش
 خدمات  کشاورزي  صنعت  حمل و نقل  ها کل بخش

 نتیجه
  افزوده ارزش←نفت  افزوده ارزش↮نفت  افزوده ارزش→نفت  افزوده ارزش⇆نفت  افزوده ارزش←نفت
  افزوده ارزش←گاز  افزوده ارزش↮گاز  افزوده ارزش⇆گاز  افزوده ارزش←گاز  افزوده ارزش←گاز
  افزوده ارزش⇄برق  افزوده ارزش←برق  افزوده ارزش⇆برق  افزوده ارزش←برق  افزوده ارزش⇆برق
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آمده در بخش کشاورزي، در ایـن بخـش تنهـا یـک رابطـه علیـت        دست با توجه به نتایج به
تـوان نتیجـه    مـی بـر ایـن اسـاس     افزوده وجـود دارد.  برق به ارزش حامل انرژيطرفه از  یک

هاي انرژي نفت و گاز در بخش کشاورزي محرك رشد اقتصادي  گرفت که مصرف حامل
تـوان بـدون کنـدکردن     ها را مـی  جویی در مصرف این حامل نبوده و بنابراین سیاست صرفه

سو بـا نتـایج    آمده هم دست نتیجه به .و اعمال کرد کار گرفت رشد اقتصادي در این بخش به
باشد. در این راستا، نجـارزاده و عبـاس محسـن     ) می1388آماده و همکاران ( تجربی مطالعه

طرفـه از رشـد اقتصـادي بـه      ) با استفاده از آزمون علیت هسیائو به یـک علیـت یـک   1383(
 علیـت آزمـون  ) با اسـتفاده از  1388اند. آرمن و زارع ( هاي انرژي دست یافته مصرف حامل

هاي انرژي و رشد اقتصـادي در بخـش    بین مصرف حاملتودا و یاماموتو به هیچ رابطه علی 
دهنده یـک   ) نیز نشان2013( 1موداکار و همکارانتجربی مطالعه  ند.ا هکشاورزي دست نیافت

  طرفه از مصرف نفت و برق به رشد اقتصادي است.  رابطه علیت یک
هـاي انـرژي گـاز و بـرق و      در بخش صنعت رابطه علیـت دوطرفـه بـین مصـرف حامـل     

افـزوده بخـش صـنعت     فزوده این وجود دارد. این درحالیست که بـین نفـت و ارزش  ا ارزش
بـر ایـن اسـاس     افزوده به نفت تأیید شـده اسـت.   طرفه از سمت ارزش یک رابطه علیت یک

انـرژي    تـوان از مصـرف حامـل    تـوان نتیجـه گرفـت کـه در بخـش صـنعت کشـور مـی         می
این بخش اثري داشته باشد؛ ولی در   ودهافز که بر ارزش هاي نفتی کاست، بدون این فرآورده

تـوان بـدون درنظرگـرفتن اثـر انقباضـی، سیاسـت        هاي انرژي بـرق و گـاز نمـی    مورد حامل
عنـوان یـک    دهد که درنظرگرفتن انـرژي بـه   این موضوع نشان می جویی را اجرا کرد. صرفه

کردن عامل تولید در صنعت از پشتوانه علمی برخـوردار اسـت و بـر همـین اسـاس محـدود      
افزوده بخش صنعتی کشور را درپی دارد. در ایـن   انرژي در این بخش اثرات منفی بر ارزش

طرفه بین  دهد که یک رابطه علی دو ) نشان می1388(نتایج مطالعه فطرس و گرگري راستا، 
ــرق و ارزش ــرف ب ــک    مص ــی ی ــه عل ــک رابط ــنعتی و ی ــش ص ــزوده بخ ــرف  اف ــه از ط طرف

هاي نفتی و کل انـرژي مصـرفی    گاز طبیعی، فرآورده افزوده بخش صنعتی به مصرف ارزش

 
1. Mudakkar et al. (2013) 
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) در بخش صنعت رابطـه  1388وجود دارد و عکس آن صادق نیست. مطالعه آرمن و زارع (
دهـد. نجـارزاده و عبـاس محسـن      علیتی بین مصرف انرژي و رشـد اقتصـادي را نشـان نمـی    

عکـس آن   افزوده باعـث رشـد مصـرف نفـت شـده و      اند که رشد ارزش ) نشان داده1383(
) بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه یـک رابطـه علیـت         2007( 1سـویتاس و سـاري   برقرار نیسـت. 

رشد اقتصادي در بخش صنعت کشور ترکیـه  طرفه از رشد اقتصادي به گاز و از برق به  یک
  وجود دارد.

افزوده این بخـش   هاي انرژي به ارزش در بخش حمل و نقل وجود رابطه علیت از حامل
افـزوده ایـن    مورد تأیید قرار گرفته است. این درحالیست که وجـود رابطـه علیـت از ارزش   

نفت تأیید شده است. بـر ایـن اسـاس    حامل انرژي هاي انرژي، تنها در مورد  بخش به حامل
ن مصـرف انـرژي در بخـش حمـل و نقـل، محـرك رشـد        توان گفت که افـزایش میـزا   می

جویی در مصـرف انـرژي    اقتصادي است و بنابراین بایستی در اجراي هرگونه سیاست صرفه
هایی آثار انقباضـی   اي که اعمال چنین سیاست گونه این بخش با احتیاط کامل عمل کرد؛ به

انـد کـه در    ) نشـان داده 1388بر رشد اقتصادي نداشته باشد. در ایـن راسـتا، آرمـن و زارع (   
طرفه از مصرف انـرژي بـه رشـد اقتصـادي وجـود       بخش حمل و نقل یک رابطه علیت یک

طرفـه بـین مصـرف     ) در مطالعه خود رابطـه علیـت دو  1383دارد. نجارزاده و عباس محسن (
  اند.   هاي نفتی و رشد اقتصادي در بخش حمل و نقل را تأیید کرده فرآورده

هاي اقتصـادي کشـور    افزوده کل بخش هاي انرژي به ارزش حاملوجود رابطه علیت از 
افـزوده کـل    مورد تأیید قرار گرفته است. این درحالیست که وجود رابطـه علیـت از ارزش  

در این راسـتا،   هاي انرژي، تنها در مورد حامل انرژي برق تأیید شده است. ها به حامل بخش
انـد کـه یـک     و یاماموتو به این نتیجـه رسـیده   تودا  ) با استفاده از روش1384آرمن و زارع (

هـاي نفتـی و    طرفه از کل مصرف نهایی انرژي، مصرف فرآورده رابطه علیت گرنجري یک
طرفـه از رشـد اقتصـادي بـه      مصرف برق به رشد اقتصادي و یک رابطه علیت گرنجري یک

قیـق  اگـر بـه نتیجـه انتهـایی ایـن تح     هاي جامد است.  مصرف گاز طبیعی و مصرف سوخت

 
1. Soytas and  Sari (2007) 



 153 ...يانرژ يها حامل مصرف نیب رابطه

 

 

هـاي انـرژي (شـامل:     جویی را درمورد هر یک از حامل توان سیاست صرفه استناد شود، نمی
کار برد؛ چراکه بر ارزش افزوده کل اقتصاد تـأثیر منفـی دارد. امـا ایـن      نفت، گاز و برق) به

هـاي انـرژي نفـت و گـاز بـراي بخـش        در مـورد حامـل   آمده دست مسأله با توجه به نتایج به
هایی که  ل انرژي نفت براي بخش صنعت صادق نیست. بنابراین در بررسیکشاورزي و حام

دهنـده آن را نیـز مـورد     گیرد، باید اثـرات اجـزاي تشـکیل    روي یک متغیر کل صورت می
بـر ایـن اسـاس    آمـده از اطمینـان کـافی برخـوردار باشـد.       دست کنکاش قرار داد تا نتایج به

 عنـوان  به هنوز ياقتصاد رشد و مصرف انرژي يرهایمتغ نیب تیعل جهتتوان گفت که  می
بخـش (یـا    هـر  خاص ج،ینتا و رود یم شمار به انرژي اقتصاد اتیادب در یتجرب موضوع کی

 (یا کل اقتصاد) ها بخش ریسا به میتعم قابل و باشند و مصرف هر حامل انرژي می زیربخش)
) 2009اي که در مطالعات متعددي نظیر بودن و پین ( نتیجه .ستینهاي انرژي دیگر  و حامل

) به اثبات رسیده است. این محققان به بررسی رابطه علیت بین انرژي 2007( 1و زاچاریدوس
صـورت بخشـی پرداختنـد. بـا وجـود       و رشد اقتصادي هم در سطح کالن اقتصادي و هم به

ف انرژي و رشد اقتصـادي در سـطح   که در مطالعات این محققان، رابطه علیت بین مصر این
کالن مورد تأیید قرار نگرفت؛ شواهدي از وجود رابطه علیت بین این دو متغیـر در سـطوح   

  تر اثبات شد. هاي کوچک خرد اقتصاد و بخش
  منابع. 8

  فارسی )الف
). بررسـی رابطـه علیـت گرنجـري بـین مصـرف       1384اهللا ( آرمن، عزیـز و زارع، روح  

هـاي اقتصـادي    فصلنامه پـژوهش   ،1346-81هاي  در ایران طی سالانرژي و رشد اقتصادي 
 .117-143، صص 24، شماره ایران

هاي مختلـف و ارتبـاط    ). مصرف انرژي در بخش1388اهللا ( آرمن، عزیز و زارع، روح 
فصـلنامه  آن با رشد اقتصـادي در ایـران: تحلیـل علیـت بـر اسـاس روش تـودا و یامـاموتو،         

 .67-92، صص 21شماره ، مطالعات اقتصاد انرژي

 
1. Zachariadis (2007) 
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). بررسی رابطه مصرف انـرژي  1388فر، زهره ( قاضی، مرتضی و عباسی ،آماده، حمید 
هاي مختلف اقتصاد ایران: تحلیل علیت بر اسـاس روش   و رشد اقتصادي و اشتغال در بخش

 .1-38، صص 1، شماره مجله تحقیقات اقتصاديتودا و یاماموتو، 

 بـه  اقتصـادي  رشـد  و انـرژي  مصـرف  بـین  پویاي طهراب ). بررسی1395( مجید ،آقایی 
 آزمـون  از کـاربردي : اقتصـادي  مختلـف  هـاي  بخـش  و انـرژي  مختلف هاي حامل تفکیک

 .161-103، صص13 ، شمارهانرژي اقتصاد مطالعات فصلنامه ،ARDL اي کرانه

). بررسـی رابطـه   1391آقایی، مجید؛ قنبري، علی؛ عاقلی، لطفعلی و صادقی، حسـین (  
انباشـتگی و   هاي ایران بـا اسـتفاده از مـدل هـم     ي و رشد اقتصادي در استانانرژبین مصرف 

 .148-185، صص 9، شماره فصلنامه اقتصاد و الگوسازيتصحیح خطاي پانل چند متغیره، 

، ترجمه عباس شـاکري، تهـران:   هاي اقتصاد کالن سیاستتئوري و )، 1384برانسون ( 
 نشر نی.

). شکست سـاختاري،  1387بهبودي، داود؛ اصغرپور، حسین و قزوینیان، محمدحسن ( 
، 3، شـماره  هـاي اقتصـادي   ژوهشپفصلنامه ، )1346-1384ي و رشد اقتصادي (انرژمصرف 

 .53-84صص 

). بررسـی  1392حمدي، حسن (کشیده، مرجان؛ عباسی، احمد؛ عربی، حسین و ا دامن 
انـداز   رابطه مصرف انرژي و رشد اقتصادي؛ مطالعه موردي کشورهاي منتخـب سـند چشـم   

 .37-46، صص 2، شماره هاي راهبردي و کالن فصلنامه سیاستبیست ساله ایران، 

). تحلیل پویاي اقتصادسـنجی از رابطـه بـین    1391پور، لسیان ( حیدري، حسن و سعید 
فصـلنامه مطالعـات     ي و صـادرات غیرنفتـی در  ایـران،   انـرژ تولید ناخالص داخلی، مصرف 

 .53-83، صص 33، شماره ژيانر اقتصاد

ـ علّ رابطـه  یبررسـ ). 1396اهللا ( اهللا؛ هادیان، ابراهیم و جرگانی، لطف شهنازي، روح   تی
 اقتصـاد  يهـا  بخـش  در کـربن   دیاکسـ   يد و ياقتصـاد  رشد ،يانرژ يها حامل مصرف انیم
 .51-70، صص 28، شماره فصلنامه رشد و توسعه اقتصادي، رانیا
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 بـین  رابطـه ). 1391صادقی، کمـال؛ صـنوبر، ناصـر؛ بهبـودي، داود و دهقـانی، علـی (       
، 17، شـماره  مدلسـازي اقتصـادي  فصـلنامه  ، ایـران  صـنعت  بخش در تولید و انرژي مصرف
 .91-110صص 

بررسی رابطـه علـی بـین مصـرف     ). 1393صادقی، کمال؛ قمري، نیر و فشاري، مجید ( 
یافتـه   رهیافت گشتاور تعمـیم ( MENA انرژي و تولید ناخالص داخلی در کشورهاي منطقه

 .17، شماره فصلنامه اقتصاد کالن،  )هاي تابلویی در داده

مصـرف انـرژي و رشـد اقتصـادي در      ).1395( خندان ابوالقاسـم  گل و علیزاده محمد 
، انباشتگی پـانلی بـا وابسـتگی مقطعـی     شواهد تجربی جدید از هم:  OPECعضـو کشورهاي 

 .131-164، صص 2، شماره ریزي انرژي برنامه گذاري و هاي سیاست فصلنامه پژوهش

 بـین  علـی  رابطـه  ). بررسـی 1388فطرس، محمدحسـن و منصـوري گرگـري، حامـد (     
، 1346-1385 هاي سال طی ایران صنعت بخش در افزوده  ارزش و انرژي هاي حامل مصرف

 .27-53، صص 3، شماره فصلنامه اقتصاد مقداري

و تولید ناخالص داخلـی   انرژي). بررسی رابطه علیت بین مصرف 1383ملکی، رضا (  
 .81-121، صص 89، شماره مجله برنامه و بودجهدر ایران، 

 و انـرژي  هـاي  حامـل  مصرف بین ). رابطه1383رضا و عباس محسن، اعظم (نجازاده،  
-80، صـص  2، شـماره  فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي  ایران، هاي اقتصادي در بخش رشد

61. 

). بررسـی  1392نیا، محمد؛ ستوده، علـی و قزلیـاش، اعظـم (    هوشمند، محمود؛ دانش  
هـاي تـابلویی در    ها با استفاده از داده ي، رشد اقتصادي و قیمتانرژرابطه علیت بین مصرف 
 .234-256، صص 5، شماره دو فصلنامه اقتصاد پولی، مالیکشورهاي عضو اوپک، 
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