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 مقدمه. 1

یر تحوالت اقتصادی در قرون اخیر با کاربرد متنوع انرژی همراه بوده است اما طی دهه س

های نفتی همراه با رکود اقتصادی در غرب سبب شد تا نقش انرژی در  هفتاد میالدی تکانه

های  انرژی به عنوان نیروی محرکه فعالیت 1ای پیدا کند. اقتصادی جایگاه ویژهتحوالت 

  2رود. های اقتصادی و اجتماعی هر کشوری به شمار می تولیدی، زیربنای اساسی فعالیت

ها داشته و از جمله عواملی است که  انرژی همواره نقش بسیار مهمی در زندگی انسان

ند. بخش قابل توجهی از انرژی مصرفی ما از منابع ک پذیر می رشد اقتصادی را امکان

شود، این در حالی است که  سنگ و گاز طبیعی تأمین می سوخت فسیلی مانند نفت، ذغال

بینی  ها سال زمان الزم است تا این منابع سوختی جایگزین شوند. بنابراین پیش میلیون

رسند. با توجه به اهمیت موضوع چندان دور این منابع به پایان ب ای نه شود که در آینده می

های جدید بتوانند از منابع  گذاری در فناوری کنند تا با سرمایه بسیاری از کشورها تالش می

انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، انرژی بادی یا انرژی آب و حتی انرژی زمین 

برجا  محیطی کمتری را های فسیلی آلودگی زیست گرمایی که در مقایسه با انرژی

  3گذارند به عنوان منابعی برای تأمین انرژی مورد نیاز خود استفاده کنند. می

محیطی  های پاک و به دور از آلودگی زیست های تجدیدپذیر به عنوان انرژی انرژی

اکسیدکربن و دیگر گازهای  توانند در کاهش انتشار گازهای آالینده همچون دی می

زیست، کاهش آلودگی هوا،  ازگاری با محیطای نقش مهمی ایفا کنند. س گلخانه

ها روز  ها در تمام جهان باعث شده این نوع انرژی تجدیدپذیری پراکندگی و گستردگی آن

  2به روز سهم بیشتری در سامانه تأمین انرژی جهان بر عهده بگیرند.

های اقتصادی و صنعتی، دارای میزان  کشورهای پیشرفته به دلیل سطح باالی فعالیت

الی مصرف انرژی هستند. بررسی رابطه میان این دو متغیر نه تنها برای کشورهای پیشرفته با
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 (1311) شهبازی و همکاران .2

 (1311فطرس و همکاران ) .3
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گذاری در جهت  یافته بلکه برای کشورهای صادرکننده نفت نیز به منظور سیاست و توسعه

ها، بسیار مهم  ریزی بخش انرژی آن بینی و برنامه حفظ بازارهای صادراتی و همچنین پیش

های تجدیدپذیر در  باشد که با گسترش استفاده از انرژی آن جهت می است. این اهمیت از

های گران قیمت تلقی  های فسیلی و نفت به عنوان انرژی یافته، سوخت کشورهای توسعه

شوند، از دست  شده و مصرف کشورهای پیشرفته که بازار بزرگی برای آنها محسوب می

صادرات نفت است، به انزوا کشیده شده و رو  رفته و اقتصاد این کشورها که اکثراً وابسته به

 1به افول خواهد گذاشت.

های تولیدی و خدماتی  با توجه به اینکه انرژی به عنوان نیروی محرکه اکثر فعالیت

بوده و جایگاه خاصی در رشد و توسعه اقتصادی دارد و رشد و توسعه اقتصادی از اهداف 

ای که  تغییر استفاده از منابع انرژی اولیه شود، نیاز به گذاران محسوب می اصلی سیاست

آالیندگی کمتری بر محیط زیست دارند، به یک مسئله مهم در ادبیات رشد اقتصادی منجر 

شده است. بر این اساس اکثر کشورهای جهان در چارچوب قانونی به منظور تشویق مردم و 

تای اهداف آژانس نهادهای اقتصادی به استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در راس

دارند. در میان این اهداف، پیشبرد عرضه و  نامه کیوتو قدم برمی المللی انرژی و موافقت بین

تقاضا انرژی در کشورهای در حال توسعه، جایگزین نمودن منابع انرژی پاک و افزایش 

 در ایران نیز طبق قانون اصالح الگو 2ها قرار دارد. وری مصرف انرژی در رأس آن بهره

مصرف انرژی، وزارت نفت و وزارت نیرو موظف به حمایت از گسترش استفاده از منابع 

دهد اگرچه پتانسیل ایران برای استفاده از  اند. اما شواهد نشان می تجدیدپذیر انرژی شده

برداری قرار  ای مورد بهره منابع تجدیدپذیر بسیار زیاد است، اما تاکنون به نحو شایسته

 3نگرفته است.

بر و رشد جمعیت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا  توجه به گسترش صنایع انرژی با

تر از هر منطقه دیگری رشد کرده است. رشد مصرف  )منطقه منا(، مصرف انرژی سریع

 

 (1312اسدزاده و جلیلی ) .1
2. Maji (2015) 

 (1312الهی و همکاران ) .3
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تواند به محیط  دهد که می ای را افزایش می انرژی به سرعت میزان انتشار گازهای گلخانه

به عواقب فاجعه باری برای جو شود. برای جلوگیری از  زیست خسارت وارد کرده و منجر

های مهم کاهش تولید گازهای  گیری فجایع زیست محیطی، نیاز به برخی از تصمیم

1ای در این منطقه است. گلخانه
 حدود قایآفر شمال و انهیخاورم منطقه که است ذکر انیشا 

 را شده ثابت یعیطب گاز ریذخا از درصد 21 و جهان نفت شده اثبات ریذخا از درصد 75

 منطقه نیا در یا گلخانه یگازها انتشار زانیم کل از درصد 37 حدودو  دارد اریاخت در

مشکالت زیست محیطی این منطقه با  2.شود یم حاصل یانرژ مصرف و دیتول از عمدتا

بر اساس گزارش بانک جهانی  3شود. های نفتی تشدید می های زیاد بر فرآورده وجود یارانه

بهداشت  یها  نهیهز برابر 7/5 تا 2 مصر و منی مراکش، در سوخت یها ارانه( ی2012)

های فسیلی داده است.  ایران بیشترین یارانه را به سوخت 2005عمومی است. در سال 

 ت،یکو ران،یا ،یسعود عربستان مصر، ن،یبحر من،های فسیلی در ی شکاف قیمت سوخت

، 73، 17، 22، 10، 31نسبت به متوسط قیمت جهانی به ترتیب برابر با  ریالجزا و قطر ،یبیل

 از شیب استفاده و دیتول در یانرژ ی مصرفباال شدت درصد بوده است. 55و  31، 15، 35

 ینیگزیجااز این رو  .است ای هارانی نیچن از یعیطب نشانه کی ،یلیفس یها سوخت از حد

 از یناش یمنف اثرات تواند یم ریدپذیتجد های یانرژ باسوخت فسیلی  یانرژ از یبخش

  2منا را کاهش دهد. یکشورها در یلیفس یها سوخت از حد از شیب استفاده

های تجدیدپذیر در کشورهای منطقه منا و اهمیت  با توجه به ضرورت توسعه انرژی

های تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه، در این  رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی

های مورد نظر در آن  پژوهش رابطه میان این دو در کشورهای منتخب منطقه منا،که داده

سی شده است. کشورهای منطقه منا، جز کشورهای اند، برر کشورها در دسترس بوده

باشد که از نظر اقتصادی رفتارهای مشابهی دارند، نرخ رشد جمعیت باال،  درحال توسعه می

ای  وجود بخش دولتی بزرگ، یکپارچگی اندک با اقتصاد جهانی، بازارهای مالی و سرمایه

 

 (1312رفیقی ) .1
2. Kahia et al. (2019) 

3. Farzanegan and Markward (2012) 

4. World Bank (2012) 
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های  نسانی و فیزیکی از ویژگینیافته، نرخ بازدهی پایین سرمایه ا های توسعه ضعیف، بنگاه

 شود.   این کشورها محسوب می

در ادامه مبانی نظری پژوهش تشریح شده، سپس در بخش سوم به مطالعات پیشین 

 ی،شناس روشدرباره مصرف انرژی و ارتباط آن با رشد اقتصادی اشاره شده و در بخش 

بخش پایانی متغیرها و رهیافت اقتصادسنجی پژوهش توضیح داده شده است. در 

  گیری و پیشنهادها ارائه گردیده است. نتیجه

 

 ینظر یمبان. 2

 1153 سال در 1کرافت توسط بار نیاول یاقتصاد رشد و یانرژ مصرف نیب رابطه وجود دهیا

 از. گرفت قرار آزمون مورد کایآمر در ریمتغ دو نیا نیب تیعل رابطه آن در که شد عنوان

 اتیادب در مفصل بطور یاقتصاد رشد و یانرژ مصرف نیب تیعل رابطه امروز به تا پس آن

 ک،ینئوکالس اقتصاددانان نظرات اساس بر. است گرفته قرار مطالعه مورد یانرژ اقتصاد

 در که کند یم انیب 2ووود برندت مثال عنوان به. است دیتول تابع در یاصل عوامل از یانرژ

 ریز شرح به آن یشنهادیپ دیتول تابع و است دیتول عوامل از یکی یانرژ کل، دیتول تابع

 : است

(1)  , ,Q f G K E L    

 و کنند یم جادیا را G دیتول عامل شده، بیترک هم با هیسرما و یانرژ که صورت نیا به

 ریپذ کیتفک ارتباط یانرژ ن،یبنابرا. دیآ یم دست به محصول کار یروین با بیترک از پس

  3.دارد کار یروین با یفیضع

 که کند یم نقل 7رینا و رسیآ جمله از ستیاکولوژ اقتصاددانان از نقل به 2استرن

 یروین یحت اقتصاد در یدیتول یکاالها لذا است، رشد عامل نیتر مهم و عامل تنها یانرژ

 دیتول در و شده حاصل ،یانرژ فراوان ریمقاد صرف با متخصص ریغ و دهید آموزش یانسان
 

1. Kraft 

2. Berndt and Wood (1975) 

 (1310) همکاران و فطرس .3
4. Stern (1993) 

5. Ayres & Nair (1984) 
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 انیب 2سونیدن و 1برندت مانند کینئوکالس اقتصاددانان ن،یهمچن. شوند یم گرفته کاره ب

 میمستق ریغ طور  به و گذارد یم هیسرما و کار یروین بر که یتأثیر قیطر از یانرژ که کنند یم

( 2002) 3کلولند و استرن زین کینئوکالس مکتب چارچوب در. است مؤثر یاقتصاد رشد بر

 :اند کرده انیب ریز دیتول تابع صورت  به را یاقتصاد یها تیفعال و یانرژ مصرف نیب رابطه

(2) ),...,,,...,,(),...,( pnm EEXXAfQQ 111  

های مختلف تولیدی از قبیل  نهاده Xiتولید کاالها و خدمات مختلف،  Qiدر این رابطه 

وضعیت  Aهای متفاوت انرژی مانند نفت، زغال سنگ و  نهاده Eiسرمایه، نیروی کار، 

وری کل عوامل است. در این تابع، رابطه بین انرژی و تولید  تکنولوژیکی یا شاخص بهره

 ،یکیتکنولوژ راتییتغ ها، نهاده گرید وکل به وسیله عواملی از قبیل جانشینی بین انرژی 

 در. ردیگ یم قرار تأثیر تحت یدیتول محصول بیترک رییتغ و یانرژ عوامل ترکیب رییتغ

 در آن تیاهم اما است، شده مدل وارد یانرژ عامل که هرچند رشد دیجد یها هینظر

 2ت.سین کسانی مختلف یها مدل

 سهم و شده یراتییتغ دستخوش اقتصادی ساختار اقتصادی، توسعه ندیافر در

 صنعت، بخش رشد و توسعه با. کند یم رییتغ اقتصاد در زین اقتصادی مختلف های بخش

 رخ اقتصادی رشد ندیافر ادامه منظور به بخش نیا انرژی مصرف در دییشد شیافزا

 بودجه سهم و افتهی شیافزا کنندگان مصرف ثروت اقتصادی، رشد با نیهمچن. داد خواهد

 نیا به پاسخ در صنعت بخش و ابدی یم شیافزا یصنعت کاالهای از کنندگان    مصرف

 از. دهد یم ادامه تیفعال به یبزرگ های اسیمق در و کرده رییتغ به شروع تقاضا و درخواست

 لوکس کاالهای برای ها آن تقاضای خانوار، ثروت و درآمد شیافزا با گر،ید ییسو

...(  و یشیسرما و یشیگرما لیوسا تر، بزرگ متراژهای با ییها خانه ل،یاتومب) بر انرژی

 که نقل و حمل و یخانگ بخش در مصرف شیافزا با انرژی مصرف و ابدی یم شیافزا

 با ن،یهمچن. ابدی یم شیافزا بوده، اقتصادی رشد یپ در خانوار درآمد رفتن باال جهینت

 

1. Berndt (1978) 

2. Denison (1979) 

3. Stern and Cleveland 

 (1310فطرس و همکاران ) .2
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 کننده مصرف که تجارت و نقل و حمل خدمات، بخش رونق بر اقتصادی رشد شیافزا

 انرژی ییکارا و یاثربخش شیافزا باعث که یاقدامات با آنها.شود یم افزوده هستند، انرژی

 انرژی مصرف شیافزا موجب امر نیهم و داده کاهش را انرژی یینها نهیهز شود، یم

 .است معروف یبازگشت اثر به اثر نیا .شود یم

توان گفت رشد اقتصادی هر کشوری منجر به افزایش میزان تقاضای انرژی  پس می

های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر به  شود، از این رو در هر کشوری میزان مصرف انرژی می

مشاهده روند مصرف انرژی  .های اقتصادی و رشد آن بستگی دارد فعالیتشدت به سطح 

ها افزایش یافته است اما در این  دهد که میزان مصرف انرژی آن کشورهای پیشرفته نشان می

ای کاهش پیدا کرده  های فسیلی به دلیل انتشار گازهای گلخانه میان میزان مصرف سوخت

(، بهبود سطح زندگی مردم و مکانیزه شدن 1333) بر اساس نظر بهبودی و همکاران .است

شود،  وری کار، افزایش سریع مصرف انرژی را موجب می تولید به منظور ارتقای سطح بهره

دهد. در مراحل  البته افزایش سریع مصرف انرژی در مراحل اولیه رشد اقتصادی رخ می

های  رتقای آگاهیمحیطی و نیز ا بعدی رشد اقتصادی با پدیدار شدن آثار سو زیست

 یابد. عمومی، روند مصرف انرژی به دلیل استفاده بهینه آن کاهش می

 رشد میان ارتباط به انرژی، مناسب سیاست انتخاببه دلیل اینکه  موضوع ادبیات در

 اقتصادی، رشد و انرژی مصرف میان رابطه بررسی، دارد یگبست انرژی مصرف و قتصادیا

 و انرژی مصرف میان را ای رابطه که خنثایی فرضیهاول  .شود می مطالعه فرضیه چهار طی

 اقتصادی رشد از طرفه یک علیت که انرژی بقای فرضیه دوم. نیست متصور اقتصادی رشد

 را ای طرفه یک علیت که رشد به منتهی انرژی فرضیه سوم. کندمی بیان را انرژی مصرف به

 این اساس بر که بازخورد فرضیهچهارم . گیرد می نظر در اقتصادی رشد به انرژی مصرف از

 مطالعه نیا در 1.دهند می قرار تأثیر تحت را یکدیگر اقتصادی رشد و انرژی مصرف دیدگاه

در کشورهای  یاقتصاد رشد بر ی تجدیدپذیرها یانرژ مصرف زانیم تأثیر یبررسجهت 

دست ه نتایج باند و بر اساس  منتخب منطقه منا، فرضیات مذکور مورد آزمون قرارگرفته

 .گردیده است ارائه آن با متناسب یسنج اقتصاد افتیرهآمده 
 

 (1312) یلیجل و اسدزاده .1
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 پژوهش نهیشیپ .3

 صورت نهیزم نیا در یاریبس مطالعات کشور خارج و داخل در موضوع تیاهم به توجه با

 استفاده با ،(1310) همکاران و فطرس .شده است اشاره ها آن از یبرخ به ادامه در که گرفته

 ا،یپو یمعمول مربعات حداقل آزمون و یپانل یانباشتگ هم ،یپانل واحد شهیر یها آزمون از

 و عضو منتخب یکشورها از گروه دو ریدپذیتجد یانرژ مصرف بر یاقتصاد رشد تأثیر

 دست جینتا نیا به و کردند یبررس را توسعه و یاقتصاد یها یهمکار سازمان عضو ریغ

 یانرژ مصرف و یاقتصاد رشد یرهایمتغ نیب یانباشتگ  هم رابطه بلندمدت در که افتندی

 یآمار لحاظ از رهایمتغ بیضرا و دارد وجود منتخب گروه دو در سرانه ریدپذیتجد

 رشد بلندمدت یاثرگذار زانیم یبررس مورد دوره در نیهمچن. است مثبت و معنادار

 از شتریب OECD عضو یکشورها در سرانه ریدپذیتجد یانرژ مصرف بر یاقتصاد

 .باشد یم رعضویغ یکشورها

 یها یانرژ مصرف و یاقتصاد رشد رابطه یبررس به ،(1312) همکاران و ارباب

 زانیم که اند دهیرس جهینت نیا به و اند پرداخته اوپک عضو منتخب یکشورها در ریذیتجد

 علت رانیا جمله از اوپک عضو منتخب یکشورها در ریدپذیتجد یها یانرژ مصرف

 .کشورهاست نیا یرشداقتصاد یگرنجر

 و ریدپذیتجد یها یانرژ نیب بلندمدت رابطه یبررس به ،(1312) یلیجل و اسدزاده

 در یمقطع یوابستگ گرفتن نظر در با شرفتهیپ یکشورها از یمنتخب در یاقتصاد رشد

 کی که اند دهیرس جهینت نیا به و اند پرداخته وسترالند یانباشتگ هم و واحد  شهیر آزمون

 یصورت به دارد وجود یاقتصاد رشد و ریدپذیتجد یها یانرژ مصرف نیب بلندمدت رابطه

 درصد 23/1 ریدپذیتجد یها یانرژ مصرف ،یاقتصاد رشد در درصد کی شیافزا با که

 .ابدی یم شیافزا

 رشد ،یانرژ مصرف انیم متقابل اثر یبررس منظور به، (1317) مهر انیشا و کهنسال

 از توسعه حال در یکشورها ییفضا ارتباطات نوع و ستیز طیمح یآلودگ و یاقتصاد

 به و کردند استفاده یتصادف اثرات با ییتابلو یها داد یبرا ییفضا زمان هم معادالت یالگو

 تحت کشور هر ستیز طیمح یآلودگ و یاقتصاد رشد ،یانرژ مصرف که دندیرس جهینت نیا
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. دارد قرار مجاور یکشورها ستیز  طیمح یآلودگ و یاقتصاد رشد ،یانرژ مصرف تأثیر

 یاقتصاد رشد انیم دوطرفه یمعلول و علت رابطه کی پژوهش نیا یها افتهی براساس نیهمچن

 . دارد وجود یانرژ مصرف و ستیز  طیمح یآلودگ انیم نیهمچن و ستیز    طیمح یآلودگ و

 مختلف یها حامل مصرف نیب تیعل رابطه یبررس به ،(1312) زادهیعل و خندان گل

 در یگرنجر تیعل آزمون از استفاده با رانیا یاقتصاد یها بخش در افزوده ارزش و یانرژ

 تیعل رابطه وجود که اند دهیرس جهینت نیا به و اند پرداخته نامتجانس مختلف یها پانل

 ارزش و برق نیب دوطرفه تیعل رابطه وجود و افزوده  ارزش به گاز و نفت از طرفه کی

 وجود تنها یکشاورز بخش در. شود یم تأیید ها بخش کل و خدمات بخش در افزوده

 دوطرفه تیعل رابطه وجود صنعت بخش در. دارد وجود افزوده ارزش به برق از تیعل رابطه

 تأیید نفت به افزوده ارزش از طرفه کی تیعل رابطه وجود و افزوده ارزش با برق و گاز نیب

 و افزوده  ارزش به برق و گاز از طرفه کی تیعل رابطه هم ونقل حمل بخش در. شود یم

 .دارد وجود افزوده ارزش و نفت نیب طرفه دو تیعل رابطه وجود

های تجدیدپذیر بر رشد  (، به بررسی تأثیر انواع انرژی1313قائد و همکاران )

اقتصادی ایران با استفاده از الگوی خود توضیح برداری، روش جوهانسون ـ جوسیلیوس و 

حیح خطا پرداختند. بر اساس نتایج افزایش یک درصدی در انرژِی الکتریکی و روش تص

تولید انواع منابع انرژی تجدیدپذیر )باد، خورشید، آب و زمین گرمایی( به ترتیب باعث 

 شود. درصدی در رشد اقتصادی می 72/1و  01/2، 53/1، 21/2، 22/2افزایش 

 مصرف نیب رابطه جداگانه مطالعه دو در 2011 و 2010 های سال در 1نهیپا و سیآپرج

 یکایآمر کشور شش و OECD عضو کشور 20 در را یاقتصاد رشد و ریدپذیتجد یانرژ

 هر در ها آن مطالعه جینتا. کردند یبررس یپانل یانباشتگ هم یها آزمون از استفاده با یمرکز

 یانرژ مصرف و یداخل ناخالص دیتول نیب بلندمدت یتعادل رابطه وجود انگریب مورد دو

 . است بوده ریدپذیتجد

 یانرژ مصرف و یاقتصاد رشد نیب رابطه خود پژوهش در ،(2012) 2ها بنسال و یسبر

 اصالح مدل و ARDL محدوده آزمون کردیرو با را BRICS یکشورها در ریدپذیتجد
 

1. Apergis & Payne 

2. Sebri & Ben-Salha 
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 رشد نیب تیعل و بلندمدت روابط یبررس یبرا( VECM) یبردار یخطا و ییهمگرا

 مورد دکربنیاکس ید انتشار و تجارت بودن باز ر،یدپذیتجد یانرژ مصرف ،یاقتصاد

 دارد وجود رقابت یرهایمتغ نیب بلندمدت یتعادل روابط ،ARDL جینتا. دادند قرار استفاده

 یانرژ مصرف و یاقتصاد رشد نیب گرانجر طرفه دو نیب تیعل ،VECM از حاصل جینتا و

 . دارد وجود ریدپذیتجد

 رشد و ریدپذیتجد یانرژ مصرف انیم رابطه هیجرین در یا مطالعه در ،(2017) 1یماج

 از یحاک جینتا. است پرداخته یعیتوز یها وقفه با یحیخودتوض الگو از استفاده با یاقتصاد

 در یاقتصاد رشد و پاک یانرژ یها شاخص انیم دار یمعن رابطه عدم وجود با که بود نیا

 بلندمدت در یاقتصاد رشد و یا هسته و ستهیالکتر یها یانرژ یها شاخص انیم مدت، کوتاه

 ریدپذیتجد یانرژ انیم مثبت رابطه وجود از یحاک جینتا نیهمچن. است برقرار یمنف رابطه

 .باشد یم یاقتصاد رشد و عاتیضا احتراق، قابل

 یانرژ مصرف و یاقتصاد رشد نیب یعلم رابطه ،(2013) 2همکاران و سوآوا

 به توجه بااند. همچنین  ی نمودهبررس اروپا هیاتحاد کشور 23 یبرا را ریدپذیتجد

 سبد در ریدپذیتجد یانرژ مصرف به لیتما EC/2001/23 اروپا هیاتحاد دستورالعمل

 بر ریدپذیتجد یانرژ مصرف مثبت تأثیر جینتا. اند کرده لیتحل زین را یانرژ یینها مصرف

 هر یبرا کالن اقتصاد شاخص دو نیب گرنجر طرفه دو ای عامل دو بر تأکید و یاقتصاد رشد

 ضرورت مورد در را اروپا هیاتحاد ماتیتصم جینتا نیا. داده است نشان پانل، در یکشور

 یانرژ مصرف نوع نیا که کند یم ثابت و کند یم هیتوج ریدپذیتجد یانرژ مصرف شیافزا

 .دارد یاقتصاد رشد بر یمثبت تأثیر

 در را یاقتصاد رشد و ریدپذیتجد یانرژ مصرف نیب رابطه، (2012) 3نئوهاس لوک

 چارچوب کی از استفاده با .است  هکرد یبررس قایآفر یصحرا جنوب منطقه یکشورها

 شامل مستقل ریمتغ ی متغیر وابسته وواقع یداخل ناخالص دیتولکه در آن،  دیتول عملکرد

 که است دهیرس جهینت نیا به باشد، می کار  یروین و هیسرما ر،یدپذیتجد یانرژ مصرف

 

1. Maji 

2. Soava and et al 

3. Luke Neuhaus 



 881 ... یکشورها یاقتصاد رشد بر ریدپذیتجد های تأثیر مصرف انرژی

 و بلندمدت رابطه کی بودن ثابت( FMOLS) یمعمول مربعات حداقل و پانل یهمبستگ

 و. دهد یم نشان مستقل ریمتغ و یواقع یداخل ناخالص دیتول نیب را یتوجه قابل یآمار

 یانرژ مصرف به یداخل ناخالص دیتول از جهته کی تیعل گرنجر آزمون از حاصل جینتا

 .دهد یم  نشان را مدت یطوالن در ریدپذیتجد

های تجدیدپذیر ، تجدیدناپذیر و  (، در بررسی تأثیر انرژی2013) 1آدامس و همکاران

با  2(SSAکشور آفریقای جنوب صحرای آفریقا ) 30نوع رژیم، بر روی رشد اقتصادی در 

 های ناهمگن و تست تصحیح خطا در طول دوره سازی پانل های هماهنگ استفاده از آزمون

های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تأثیر مثبت و  اند که هر دو انرژی نشان داده 1130-2012

درصدی  10/0بلندمدتی بر روی رشد اقتصادی داشته است. به این صورت که با افزایش 

و  25/0های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر رشد اقتصادی به ترتیب به میزان  مصرف انرژی

 ست.درصد افزایش یافته ا 11/2

های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و تأثیر  ای انرژی (، در مطالعه2011) 3زافر و همکاران

آن بر رشد اقتصادی را برای کشورهای همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه با استفاده از 

آزمون همسترینگ برای بررسی روابط تعادل بلندمدت بین متغیرها و تأیید حضور 

اند و به این نتیجه  مورد بررسی قرارداده 1110-2017برای دوره زیستی در بلندمدت  هم

 باشد. کننده انرژی در رشد اقتصادی مثبت و معنادار می اند که نقش تحریک رسیده

های تجدیدپذیر و رشد  گرفته در زمینه رابطه بین انرژی با مرور مطالعات صورت

ه بین این متغیرها را در کشورهای ای، رابط تاکنون مطالعه توان گفت که اوالً اقتصادی می

 نظر ازمنطقه منا بررسی نکرده است. از این رو بررسی این مسئله در کشورهای مذکور که 

تواند اطالعات مفیدی درباره  می دارند یمشابه و وضعیت رفتارها ی و اجتماعیاقتصاد

جود آورد. وه های تجدیدپذیر در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ب جایگاه انرژی

 Panelو  ARDL ،VECM ،ECMنظیر هایی  از رهیافت گرفته عموماً مطالعات صورت ثانیاً

Cointegration انباشتگی بین مصرف انرژی و رشد  جهت بررسی رابطه بلندمدت و هم

 

1. Adams, et. al. 

2. Sub-Saharan Africa  
3. Zafar and et al 
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مطالعه حاضر استفاده از الگوی  اند. نوآوری های پانل دیتا استفاده کرده اقتصادی و یا مدل

 ونیخودرگرس های  مدل جیرا کاربردهای از یکبرداری پانل است. ی خود رگرسیون

 با متناسب فردی اثرات صیتشخ و ناهمگن های گروه نیب اثر نیانگیم برآورد پانل برداری

 برداری ونیخودرگرس های مدل های تیمز پانل برداری ونیخودرگرس های مدل 1.آنهاست

 سری طول چنانچه آن، بر عالوه. هستند دارا توأمان را 3یبالتاج، تاید پانل های مدل و 2مزیس

، 2باشد دسترس در داده دانیم کی گر،ید عبارت به ای باشد بزرگ یکاف اندازه به یزمان

 مقاطع، نیب یالیسر یهمبستگ و یینامانا ،یناهمگن کنترل با برداری ونیخودرگرس مدل

.کندیم ارائه را سازگاری برآوردهای
7 

 

 پژوهششناسی  روش .4

گام در بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی بررسی علیت بین متغیرهای  اولین

 از انرژی و اقتصادی رشد یعل رابطه نهیزم در شده انجام مطالعات اول نسل مطالعه است.

 از .اند کرده استفاده رهایمتغ در حالت ایستا بودن گرنجر تیعل آزمون و VAR متدلوژی

 مطالعات نیا از دوم سل. نکرد اشاره 2کرفت و کرفت مقاله به توان یم مطالعات نیا جمله

 مناسب ابزاری عنوانبه  5گرنجر انگل یانباشـتگ هم کردیرو از رهایمتغ بودن نامانا فرض با

 نیا. کند یم استفاده رهایمتغ انیم دتم کوتاه و بلندمدت روابط درباره قیتحق برای

 عموماً روی بر را یانباشتگ هم که بوده گرنجـر انگل ای مرحله دو روش بر یمبتن تامطالع

 کاره ب گرنجر تیعل آزمون برای را خطا حیتصح های مدل و کرده یبررس ریمتغ دو

 از سوم، نسل. کرد اشاره 3یل و گالسر قیتحق به توان یم مطالعات نیا جمله از. برند یم

 آن اساس بر که کند یم استفادهون جوهانس روش مانند رهیمتغ چند های زننده نیتخم

 

1. Canova & Ciccarelli (2013) 

2. Sims (1980) 

3. Baltagi (2005) 

4. Quah (1990) 

5. Pesaran & Smith 

6. Kraft & Kraft (1978) 

7. Engle & Granger (1987) 

8. Glasure & Lee (1998) 
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 نیاول از 1یحمسـ و حیمسـ. است آزمون قابل یانباشتگ هم روابط روی ییها تیمحدود

  .اند هبرد کار به ییایآس کشور نیچند برای را جوهانسن روش که بودند یاقتصاددانان

 فاوتت. است انجام قابل مختلفی های روش به پانل های داده در گرنجر علیت آزمون

 بیشتر توضیح برای. است وابسته مقاطع رفتار و پانل های داده ماهیت به موجود های روش

 :بگیرید نظر در را( 3) رابطه

(3) itihtiht

p

h
it εθZZ  


,

1
 

ام است. با توجه به امکان وجود  iبردار متغیرهای مورد مطالعه برای کشور  Zدر این معادله 

حداکثر  Pیابد.  تغییر می h( با وقفه زا است. بردار ضرایب ) درون Zرابطه متقابل بردار 

 تواند ثابت یا تصادفی باشد.  اثر مقاطع است که می iθوقفه انتخابی است. عبارت 

(2) tiiptiptiptiptiti εθxγxγyλyλy ,,,,,, ......   1111 
 

(7) 
, 1 , 1 , 1 , 1 , ,i t i t p i t p i t p i t p i i tx y y x x                

 

علیت گرنجری  xدار باشند، آنگاه  معنی x( همه ضرایب متغیرهای با وقفه 2اگر در رابطه )

y  است. به منظور بررسی این موضوع از آزمون والد، با قید
1 2 0p      

تر از مقدار بحرانی باشد، فرضیه  شود. چنانچه مقدار آماره محاسبه شده بزرگ استفاده می

شود. به همین ترتیب رد شدن فرضیه  عدم علیت رد می
1 2 0p      رابطه ،

را تأیید خواهد کرد. اما پیش از برآورد این ضرایب، یک فرض مهم  xبه  yعلیت از سمت 

رد. نخست گیرد. در این مرحله دو روش کلی وجود دا در مورد رفتار مقاطع صورت می

و  شود که ضرایب  اینکه فرض شود مقاطع رفتار همسان دارند. در این حالت فرض می

  برآوردی از میانگین ضرایب انفرادی تمام مقاطع است و چنانچه این ضرایب صفر

ع صفر است. یعنی در روش توان نتیجه گرفت که این ضرایب برای هر مقط باشند می

شود. آزمون علیت   به هر مقطع به صورت انفرادی تعمیم داده می همسان، برآورد بردار 

اما بر  2توان آزمون عدم علیت همسان نامید. گرنجری را که با این پیش فرض انجام شود می

 

1. Masih & Masih (1996) 

 (1312زورکی و همکاران ) .2
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ع یکسان نباشد و نتوان نتیجه حاصل ممکن است رفتار مقاط 1هرلین - اساس نظر دمترسکیو

از برآورد ضرایب الگوی پانل را به رفتار تک تک مقاطع تعمیم داد. در این حالت 

گذارد و امکان ناهمسان بودن مقاطع را  دمترسکیو و هرلین قید همسانی مقاطع را کنار می

 ( خواهد بود.2صورت رابطه )ه دهد. در این صورت فرض صفر ب شکل می

(2) 
0 : 0  1, , .   0  1, , .ih i ih iH N N       

در این فرض، برآیند ضرایب 
ih  و

ih  در الگوی پانل معیاری برای رابطه علی تمامی

شود. این فرضیه با فرضیه روش همسان تفاوتی ندارد. تفاوت بین  مقاطع در نظر گرفته می

همسان در فرضیه آلترناتیو است. بطوریکه در این روش  روش دمترسکیو و هرلین با روش

 فرضیه آلترناتیو به صورت زیر است.

(5) :aH 

110 Ny iih ,...,1.  
NNNy iih ,,..., 210 11 2.  

 رابطه وجود بلکه نیست، علیت رابطه وجود آلترناتیو فرض هرلین و دمترسکیو آزمون در

ای از  . به عبارتی فرضیه آلترناتیو این است که زیر مجموعهاست مقاطع از برخی در علیت

شود. در این روش چنانچه ها رابطه علیت رد نمی مقاطع وجود دارند که در آن
iN N 

 راهبردی( 2012) هرلین و دمترسکیویابد.  باشد، نتایج آزمون ناهمسان به همسان تغییر می

 در. نام گرفته است HENC 2 که اند یافته ناهمسان روش در گرنجر علّیت عدم آزمون برای

 برآورد مقطع هر برای ها، داده انباشت قالب در ضرایب یکباره برآورد جای به آزمون این

 گرنجر علیت عدمآزمون  مقاطع تعداد به روش این در. گیرد می صورت ای جداگانه

 دست به والد آماره یک گرنجر علیت نفرادیان آزمو هر از. شود می انجام جداگانه

pi آماره سپس .آید می

N

i
PN W

N
W ,,

~

1

1

 شود. دمترسکیو و هرلین مقادیر    محاسبه می

ها برای تعمیم  اند. آن های پانل محاسبه کرده بحرانی این آماره را برای شرایط مختلف داده

باید مانا  های مورد استفاده در این روش می نتایج به مطالعات تجربی تأکید دارند که داده

همسان است. چنانچه فرضیه صفر در  کننده برای آزمون  باشد. این روش، آزمونی تکمیل
 

1. Dumitrescu & Hurlin (2012) 

2. Heterogeneous Non Causality 
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توان نتیجه گرفت که نه تنها رابطه علیت در مجموع  آزمون همسان و ناهمسان رد نشود، می

ها رابطه  آن توان یافت که در ای از مقاطع را نیز نمی مقاطع وجود ندارد، بلکه زیرمجموعه

 علیت وجود داشته باشد.

 احتمال ،یاقتصاد رشد بر ریدپذیتجد یها یانرژ تأثیر یبررس در مهم و یاصل چالش

 خواهد همراه تورش با مدل برآورد آن حل بدون که است یانرژ یرهایمتغ بودن زا درون

 ممکن باشد، ثرؤم یاقتصاد رشد بر یانرژ مصرف دارد احتمال که گونه همان رایز. بود

. شود ریدپذیتجد یها یانرژ مصرف شیافزا موجب رشد و باشد معکوس علیت است

 س کندمعکو را علیت نموده، ایجاد را گیری اندازه در خطا مشکل که است ممکن نیبنابرا

 اقتصادسنجی رویکرد از استفاده با باید مشکل این حل. شود کاذب همبستگیسبب  و

 نیپرکابردتر از یکی( VAR) یبردار ونیرگرس خود یالگو. پذیرد صورت مناسبی

 زیسم. است یزمان یها یسر یرهایمتغ نیب روابط لیتحل در یاقتصادسنج یها روش

 را رهایمتغ یتمام که است برخوردار یمطلوب یژگیو از الگو نیا که کند یم انیب( 1130)

 یا مجموعه انیم روابط یبررس یبرا الگو نیا لذا. گرفت نظر در درونزا صورت به توان یم

الگو در صورت وجود علیت ز این استفاده ا .است دیمف کامالً یاقتصاد یرهایمتغ از

 پذیر است. طرفه بین متغیرهای مورد مطالعه امکاندو

 یها یانرژ نیب رابطه یبررس رمنظو به Panel-VAR کیتکن از مقاله نیا در

 شده خالصه فرم. شود یم استفاده منا منطقه منتخب یکشورها یاقتصاد رشد و ریدپذیتجد

 :باشد یم ریز صورت  به یبرآورد معادله یاقتصادسنج

(3) itiitit εUXLX  )( 

 عملگر با یا جمله چند سیماتر کی L)( و مانا یرهایمتغ از یبردار itX که طوریه ب

)()()(...)( صورت به یا وقفه p
p LLLL  2

2
1

 اثرات از یبردار iU .است 1

 .هستند اخالل یاجزا بردار و کشورها( یانفراد) خاص

 اثرات نیب شده جادیا یهمبستگ لیدل به ثابت، اثرات یبرآوردگرها ا،یپو یها پانل در

 راست سمت در وابسته ریمتغ از ییها وقفه ای وقفه حضور جهت به رگرسورها ای ثابت

 نیانگیم از داده تفاضل ای تعامد از انحراف مشکل رفع یبرا. ستندین سازگار معادله،
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 یرهایمتغ همه لیتبد با که بیترت نیا به. شود یم استفاده( هلمرت ندیفرآ) نیپس یها داده

 یسر ریمقاد اگر. شود یم حذف ثابت اثرات نیپس یها داده نیانگیم از انحراف به مدل

),,...,( صورت  به نظر مورد  M
itititit XXXX m یآت ریمقاد و 21

itX بردار نیا از یجزئ 

/)( صورت به ها آن نیانگیم باشند، tTXX i
m
is

T

ts

m
it

i


 1

 آن در که دیآ یم دست به 
iT 

. است زمان نشانگر زین t و است iیکشورها یسر یبرا دسترس یها داده از آخر دوره

mاخالل یاجزا تعامد از انحراف
itε 1.دیآ یم دست  به بیترت نیهم  به زین  

 :میدار نیبنابرا

(1) )
~

(
~ m

it
m
itit

m
it XXδX  

(10) )~(~ m
it

m
itit

m
it εεδε  

 فوق رابطه دو در که
)(

)(
1




tT
tT

δ
i

i
it نیآخر یبرا که داشت توجه دیبا. است 

 به یبرا یبعد داده ارزش و مقدار رایز. است محاسبه قابل ریغ لیتبد نیا دسترس، در داده

 ریز صورت  به( 3) رابطه در شده لیتبد شکل. ستین اریاخت در ن،یپس نیانگیم آوردن دست 

  2.بود خواهد

(11) ititit εXLX ~~
)(

~
 

 :آن در که

(12) )
~

,...,
~

,
~

(
~

 M
itititit XXXX 21 

(13) )~,...,~,~(~  M
itititit εεεε 21 

 اول مرتبه یریگ تفاضل روش به نسبت ثابت اثرات بردن نیب از یبرا هلمرت لیتبد تیزم

 را خود شتریب نامتوازن یپانل یها داده در یپانل ها داده نیب شکاف یدوم در که است نیا

 نامتوازن پانل یبرا آن از استفاده نیبنابرا و ندارد یمشکل نیچن یاول در اما دهد یم نشان

 به مشاهده هر که یطور  به است یعمود انحراف کی درواقع لیتبد نیا. است تر مناسب

 همبسته اخالل یاجزا اگر. شود یم انیب یبعد مشاهدات یوزن نیانگیم از انحراف صورت

 

1. Arellano & Bover (1995) 

2. Atems & Jones (2015) 
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 یمشابه یها یژگیو دیبا شده لیتبد یخطا جمالت باشند، یثابت انسیوار یدارا و نباشند

 یالیسر یهمبستگ وجود و انسیوار یناهمسان مشکل لیتبد نیا با نیبنابرا و باشند داشته

 عنوان به ها برآوردکننده یها وقفه از تا دهد یم اجازه روش نیا عالوه به. شود ینم جادیا

 برآورد( GMM) 1افتهی میتعم گشتاور روش از استفاده با بیضرا و شود استفاده ابزار

 با وابسته ریمتغ اگر. ردیگ یم نظر در را وابسته ریمتغ یایپو لیتعد اثرات روش نیا 2.شوند

 جمالت و یحیتوض یرهایمتغ نیب که شد خواهد سبب شود، مدل وارد وقفه با ریمقاد

 جینتا یمعمول مربعات حداقل روش از استفاده جهیدرنت و دیآ وجود به یهمبستگ اخالل

 با تواند یم افتهی میتعم یگشتاورها روش که داد خواهد نشان را یناسازگار و تورشدار

بعد از برآورد همه ضرایب با  3.کند برطرف را رادیا نیا یابزار یرهایمتغ یریکارگ هب

توان توابع  های سری زمانی می دادهدر  VAR، همانند روش Panel-VARش استفاده از رو

العمل آنی  نمود. توابع عکس ( را محاسبهVD) 7نس( و تجزیه واریاIRF) 2العمل عکس

 های وارده به هریک از متغیرهای سیستم واکنش متغیرهای درونزا در طول زمان به شوک

گذارند. تجزیه واریانس نیز سهم هر متغیر را بر روی تغییرات متغیرهای  را به نمایش می

 دهد. دیگر در طول زمان نشان می

 

 تحقیق یرهایمتغ. 1-4

، در ریدپذیتجد های انرژی انواع از ارییبس بودن صفر ای و اطالعات وجود عدم به توجه با

 مجموع و 5ریدپذیتجد منابع ریسا از حاصل تهیسیالکتر ،2یآب تهیسیالکتر انرژیاین تحقیق 

 تهیسیالکتر انرژی ریمتغ دو مجموع شامل که ریدپذیتجد منابع از دشدهیتول های انرژی انواع

 

1. Generalized Method of Moments  
2. Roodman (2009) 

 (1315محمدزاده و همکاران ) .3

4. Impulse Response Function 

5. Variance Decomposition 

 .شود یم اطالق یآب برق یها روگاهین توسط دشدهیتول تهیسیالکتر به این انرژی 2

 باد، مد، و جزر ،یدیخورش ،ییگرما نیزمسایر منابع تجدیدپذیر به جز منابع آبی یعنی  از برق دیتولمتغیر  این .5

 .است یستیز یها سوخت و توده ستیز
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 دیتول رشد و پژوهش مستقل رهاییمتغ عنوان به ،است 1گرید های انرژی انواع ریسا و

 در اساس بر. اند دهیگرد منظور وابسته ریمتغ عنوان به زین ثابت متیق به یداخل ناخالص

 اردن، عراق، ران،یا مصر، ر،یالجزا افغانستان، یکشورها اطالعات، و آمار بودن دسترس

. ندا هشد انتخاب یبررس یبرا منا منطقه از هیترک و تونس عربستان، پاکستان، مراکش، لبنان،

 .استه شد اخذ 1110-2017 دوره یبرا یجهان بانک از ازین مورد یها داده

 

 بحث و جینتا .5

-2017در طول دوره  ها یانرژ کل از ریدپذیتجد یها یانرژ مصرف سهم متوسط یبررس

 دارا با عربستان و پاکستان یکشورها که است نیا از یحاک منا منطفه یکشورها در 1110

 مصرف زانیم نیکمتر و نیشتریب بیترت به یدرصد 01/0 و یدرصد 70 سهم متوسط بودن

 منطقه نیا در ریدپذیتجد یها یانرژ سهم متوسط نیهمچن. هستند دارا را ریدپذیتجد یانرژ

 مصرفی در درصد 15/0 سهم داشتن با رانیا کشور. باشد یم درصد 32/10 با برابر

 (1 نمودار) .دارد قرار نهم رتبه در ریدپذیتجد یها یانرژ

 
 منا منطفه یکشورها در ها یانرژ کل از ریدپذیتجد یها یانرژ مصرف سهم متوسط (:1) نمودار

 

 

 به ریدپذیتجد یانرژ منابع کند. گیری می یی را اندازهنها یانرژ مصرف کل از ریدپذیتجد یانرژ سهماین متغیر  .1

 خانه هیتصف گاز زباله، دفن گاز توده، ستیز مد، و جزر موج، ،ییگرما نیزم ،یدیخورش ،دبا برق، روگاهین عنوان

 .وگازیب و فاضالب
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 نیا از یحاک منا منطقه یکشورها در ریدپذیتجد یها یانرژ مصرف روند یبررس

 کاهش مطالعه مورد دوره طول در ریدپذیتجد یها یانرژ سهم متوسط طوره ب که است

 در درصد 35/10 از یمصرف یها یانرژ کل از ها یانرژ نیا سهم که یطوره ب است افتهی

 سهم زین رانیا کشور در. است افتهی لیتقل 2017 سال در درصد 51/5 به 1110 سال

 در( 2 نمودار) .است افتهی کاهش یبررس مورد دوره طول در ریدپذیتجد یها یانرژ

 رانیا کشور که است نیا انگریب ریدپذیتجد یها یانرژ سهم روند و متوسط یبررس مجموع

 به و کرده استفاده ریدپذیتجد یها یانرژ از یکمتر زانیم به منطقه یکشورها با سهیمقا در

 .رسد یم نظره ب یضرور ها یانرژ نیا مصرف شیافزا یراستا در یگذار هیسرما لیدل نیا

 
 رانیا و منا منطفه یکشورها در ریدپذیتجد یانرژ مصرف روند (:2) مودارن

 

 یبرا دارد و کاربرد ییستایا طیشرا در یبردار ونیرگرس خود الگو که ییآنجا از

 آزمون آماره یمبنا بر هم) شریف یها آزمون از ،کاذب ونیرگرس برآورد از یریجلوگ

 میتعم فلور یکید آزمون و( پرون - پسیلیف آماره یمبنا بر هم و افتهی میتعم فلور - یکید

 CADF ونآزم تیمز. است شده استفاده واحد شهیر وجود برای (CADF) یمقطع افتهی

 نیا جینتا. کند یم رفع را یمقطع یواحدها یهمبستگ به مربوط مشکالت که است آن

 رد از یتحاک جینتا نیا. است شده گزارش( 1) جدول در مطالعه یرهایمتغ یبرا ها آزمون

 رهایمتغ همه گرید عبارت به. دارد رهایمتغ همه یبرا واحد شهیر وجود بر یمبن صفر هیفرض
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 میانگین مصرف انرژی تجدید پذیر در کشورهای منا
 مصرف انرژی تجدید پذیر در ایران



 8331ییز ، پا32سال هشتم، شماره  پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران 821

 مطالعه یرهایمتغ ییستایا آزمون جینتا .1 جدول
 متغیرها آزمون

 
G 

 )رشد اقتصادی(

TE (های یمجموع انرژ 

شده از منابع  دیتول

 (ریدپذیتجد

HE  
 ی(آب تهیسیانرژی الکتر)

EE تهیسیالکتر )انرژی 

منابع  ریحاصل از سا

 (ریدپذیتجد

 ADF-فیشر
***70/70 

***33/171 ***03/52 ***25/10 

 pp-فیشر
***17/122 ***53/232 

***57/252 ***71/310 

CADF 
***12/2- ***55/3- ***12/3- ***22/3- 

 دار در سطح یک درصد *** معنی
 

 از منظور نیا یبرا. است مدل نهیبه وقفه نییتع PVAR مدل برآورد در یبعد گام

 جینتا. است شده استفاده نیکوئ هنان و شوارتز، کیآکائ شده لیتعدی اطالعات یآمارها

نشان داده شده است.  2جدول  در PVAR مسو تا اول مرتبهی برا مذکور یآمارها برآورد

 بر اساس نتایج آمارهای اطالعاتی، وقفه اول به عنوان وقفه بهینه انتخاب شده است.
 

 نتایج انتخاب وقفه بهینه .2جدول 
Lag MAIC MBIC MHQIC 

1 21/72- 27/123- 01/111- 

2 15/73- 01/117- 15/122- 

3 21/21- 21/201- 12/127- 
 

رشد  وهای تجدیدپذیر  انرژی نیبتوان آزمون علیت را  می الزم، وقفه نیـیتع از عدب

 شد، داده توضیح قبل بخش در طورکه هماناقتصادی کشورهای منطقه منا انجام داد. 

 انجام ناهمسان و همسان شکل دو به تواند می تابلویی های داده در گرنجر علیت آزمون

 3جدول  در نیهرل و ویدمترسکی همسان و آزمون گرنجر تیعل آزمون نتایج .شود

گزارش شده است. بر اساس نتایج هر دو آزمون همسان و ناهمسان در سطح یک درصد 

های تجدیدپذیر علت رشد اقتصادی هستند. بر اساس آزمون همسان،  هر سه متغیر انرژی

درصد و بر اساس آزمون ناهمسان در سطح ده درصد علت  7رشد اقتصادی در سطح 

( TE) ریدپذیتجد منابع از دشدهیتول های یانرژ جموعم ( است.HE) یآب تهیسیالکتر انرژی

نیز بر اساس هر دو آزمون  EEاست.  HEبر اساس هر دو آزمون در سطح ده درصد علت 
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 7در سطح  HEو  Gاست. بر اساس هر دو آزمون متغیرهای  HEدرصد علت  1در سطح 

بر اساس هر  HEو  G ،TEهستند. متغیرهای  TEدر سطح یک درصد علت  EEدرصد و 

. با توجه به وجود علیت دوطرفه بین باشند می EEدو آزمون در سطح ده درصد علت متغیر 

 پذیر است. متغیرهای مطالعه استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری امکان
 نتایج آزمون علیت .3جدول 

 نیهرل و ویدمترسک گرنجر  نیهرل و ویدمترسک گرنجر 

 HE وابسته ریمتغ  G وابسته ریمتغ 

 p-value p-value علت ریمتغ p-value p-value متغیر علت

TE 00/0 00/0 G 02/0 02/0 
HE 00/0 01/0 TE 07/0 05/0 
EE 00/0 02/0 EE 02/0 00/0 

 EEمتغیر وابسته   TEمتغیر وابسته  

 p-value p-value علت ریمتغ p-value p-value علت ریمتغ

G 02/0 03/0 G 07/0 03/0 
HE 02/0 02/0 TE 02/0 01/0 
EE 00/0 00/0 HE 05/0 07/0 

 یدارا میمستق طور به غالباً یبردار ونیخودرگرس یها مدل در شده برآورد بیضرا

ی خطا انسیوار هیتجز و یآن العمل عکس توابع حال نیا با ستند،ین یخاصی اقتصاد ریتفس

 یحاو تواند یم د،یآ یم دست به یبردار ونیخودرگرس مدل برآورد از پس که ینیب شیپ

 چند که شود پرداخته می موضوع نیا ریتفس به انسیوار هیتجز. در دنباشی مهم ریتفاس

 شامل ،2 جدول. شود یم داده حیتوض رهایمتغ لهیوس به ینیب شیپ یخطا انسیواراز  درصد

 اساس بر. است مطالعه مورد یکشورها یاقتصاد رشد یبرا ینیب شیپ یخطا انسیوار هیتجز

 مرور به که است اول سال در راتییتغ همه دهنده حیتوض یاقتصاد رشد تکانه، جینتا نیا

 از. رسد یم درصد 21 به دهم سال در و شود یم کاسته آن یدهندگ حیتوض زانیم از زمان

 حیتوض با دوم سال در( ریدپذیتجد یانرژ کل) TE ریمتغ ر،یدپذیتجد یانرژ یرهایمتغ نیب

 زانیم. دارد رهایمتغ ریسا به نسبت را سهم نیشتریب یاقتصاد رشد راتییتغ درصد 22

 درصد 72 به مدت بلند در و ابدی یم شیافزا یآت یها دوره در ریمتغ نیا یدهندگ  حیتوض
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 در را دوم رتبه( ریدپذیتجد منابع ریسا از حاصل تهیسیالکتر یانرژ) EE ریمتغ. رسد یم

 7 دوم دوره در ریمتغ نیا سهم کهیبطور دارد، یاقتصاد رشد راتییتغ یدهندگ حیتوض

 ستهیالکتر یانرژ) HE ریمتغ. رسد یم درصد 17 به آن سهم زمان مرور به و است درصد

 مجموع در. دارد یاقتصاد رشد راتییتغ حیتوض در را سهم نیکمتر( یآب منابع از یناش

 یاقتصاد رشد راتییتغ درصد 51 ر،یدپذیتجد یها یانرژ یها تکانه که گفت توان یم

 دارا را یتوجه قابل سهم نظر نیا از و دهند یم حیتوض بلندمدت در را منا منطقه یکشورها

های  متغیر کل انرژی یبرا ینیب شیپ یخطا انسیوار هیتجز شامل ،(7) جدول .باشند یم

 خود TE تکانه جینتا نیا. بر اساس است مطالعه مورد یکشورها( TEتجدیدپذیر )

 زانیم از زمان مرور به که است اول سال در راتییتغ درصد 13 دهنده حیتوض

. متغیر رشد رسد یم درصد 75 به دهم سال در و شود یم کاسته آن یدهندگ حیتوض

را  TEدرصد تغییرات  2که این متغیر  طوریه دارد، ب TEاقتصادی بیشترین تأثیر را بر روی 

دهندگی به مرور زمان افزایش یافته و به  دهد که این میزان توضیح در دوره اول توضیح می

 منابع ریسا از حاصل تهیسیالکتر یانرژ) EEرسد. همچنین متغیر  درصد در دوره دهم می 20

را توضیح داده و در بلندمدت همانند  TEدرصد از تغییرات  2( در دوره دوم ریدپذیتجد

 دهد. را توضیح می TEدرصد تغییرات  20متغیر رشد 
 یاقتصاد رشد ریمتغ ینیب شیپ یخطا انسیوار هیتجز .4 جدول

 G TE EE HE دوره

1 1 0 0 0 

2 22/0 22/0 07/0 03/0 

3 21/0 11/0 22/0 02/0 

2 22/0 23/0 02/0 002/0 

7 21/0 21/0 23/0 0001/0 

2 32/0 72/0 11/0 0003/0 

5 25/0 77/0 12/0 0001/0 

3 21/0 72/0 17/0 0001/0 

1 21/0 72/0 17/0 0001/0 

10 21/0 72/0 17/0 0001/0 
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 های تجدیدپذیر کل انرژی ریمتغ ینیب شیپ یخطا انسیوار هیتجز .5 جدول
 G TE EE HE دوره

1 02/0 13/0 0 0 

2 10/0 31/0 02/0 01/0 

3 12/0 51/0 13/0 01/0 

2 12/0 27/0 13/0 01/0 

7 17/0 22/0 20/0 01/0 

2 12/0 20/0 21/0 01/0 

5 15/0 71/0 21/0 01/0 

3 13/0 71/0 21/0 01/0 

1 11/0 73/0 20/0 01/0 

10 20/0 75/0 20/0 01/0 
 

 به نسبت الگو یرهایمتغ واکنش یبررس PVAR یالگو یکاربردها از ی دیگرکی

 شوک کی اثر که یطور به. است رهایمتغ از کی هر در آمده وجود به یها شوک

 یناگهان رییتغ کی اگر که شود یم داده نشان و گردد یم یبررس ریمتغ یرو بر مشخص

 طول در رهایمتغ گرید و ریمتغ خود یرو بر آن اثر دهد، رخ ریمتغ کی در( شوک)

 همان واقع در ،یآن العمل عکس توابع یبررس. بود خواهد مقدار چه مختلف یها دوره

 وارد از پس ستمیس یزمان حرکت نحوه میترس منظور به. هاست تکانه اثر یزمانبند مطالعه

 یها ضربه روش از شوک، از پس الگو یرهایمتغ از کی هر رفتار کیتفک و شوک کردن

 جینتا الگو،ی رهایمتغ یبند رتبه رییتغ با روش، نیا در. است شده استفاده افتهی میتعم

العمل  ( به ترتیب توابع عکس2( و )1. در شکل )کند ینم یرییتغ شده برآورد العمل عکس

 از اریمع انحراف کی اندازه به شده وارد یها کشو مقابل در TEآنی رشد اقتصادی و 

 .دهد یم نشان را الگو یرهایمتغ یسو

رشد اقتصادی  ریمتغـ یآن یها العمل عکس انگریب وسط پررنگ خطوط( 1در شکل )

 یآن یها العمل عکس اریمع انحراف یبرا یمنف و مثبت یها ن،کرانهییپا و باال یها هیحاش و

. بر اساس نمودارهای بدست آمده واکنش رشد باشند یم درصد 17 نانیاطم سطح در

های تجدیدپذیر مثبت بوده و بعد از چند دوره به  اقتصادی به شوک در متغیرهای انرژی
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بیشترین واکنش را  TEغیر متکند. در بین متغیرهای انرژی تجدیدپذیر،  سمت صفر میل می

دهنده اهمیت باالی  کند که همانند نتایج تجزیه واریانس نشان در رشد اقتصادی ایجاد می

این متغیر در رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه است. همچنین واکنش ناشی از شوک 

نش ( واک2رود. در شکل ) زودتر از سایر متغیرها و در دوره چهارم از بین می HEمتغیر 

نشان داده شده است.  EEو  HEرشد اقتصادی و متغیرهای   نسبت به شوک TEمتغیر 

باشد و نشان  می های تجدیدپذیر به شوکهای وارده مثبت مطابق انتظار واکنش کل انرژی

دهد که افزایش رشد اقتصادی و تولید انرژی الکتریسته آبی و غیر آبی باعث افزایش  می

شود.  های مصرفی در کشورهای منطقه منا می یر از کل انرژیهای تجدیدپذ سهم    انرژی

در دوره اول  TEشوک متغیر رشد اقتصادی باعث به وجودآمدن بیشترین واکنش در متغیر 

 .یابد یابد و سپس کاهش می شده است و این واکنش در دوره دوم نیز افزایش می
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 های وارده در مقابل شوکالعمل رشد اقتصادی  توابع عکس .1شکل 
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 های وارده های تجدیدپذیر در مقابل شوک العمل کل انرژی توابع عکس .2شکل 
 

 

بیانگر این مسئله است که کشورهایی که شدت باالی مصرف  دست آمدهه تایج بن

ریزی و  توانند با برنامه ای را دارا هستند می های فسیلی و تولیدگازهای گلخانه سوخت

های تجدیدپذیر، ضمن بهبود شرایط زیست محیطی، موجبات رشد  توسعه در زمینه انرژی

 ریدپذیتجد های انرژی از برداری بهرهاقتصادی خود را نیز فراهم آوردند. از طرف دیگر 

 است بوده برخوردار ییباال رشد از یلیفس های انرژی به نسبت ریاخ های دهه یط ایدن در

 ینزول روندی مدت، نیا در ریدپذیتجد منابع از دییتول های انرژی شده تمام بهایو 

نظیر کشورهای  ییکشورها در ریدپذیتجد های انرژیتوسعه  راستا، نیا در. است داشته

 رییچشمگ شیافزا از توانند یم ها دولت مناسب های گذاری استیس بامنطقه منا، 

 وارد ریدپذیتجد های  انرژی دیتول تکنولوژی به را رادیا نیا یگروه. باشند برخوردار

 در انرژی نوع نیا از استفاده حال، نیا با. ستین اعتماد قابل چندان هنوز که دانند یم

 متیق سابقه یب شیافزا کنار در ها انرژی نیا بارز اییمزا. است گسترش حال در جهان
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 های فناوری به یابیدست و گسترده قاتیتحق انجام در گذاری هیسرما قیتشو موجب نفت،

 .است بوده یجهان دیجد

 

 شنهادهایپ و یبند  جمع. 6

 و یاقتصاد یها تیفعال یاساس یربنایز ،یدیتول یها تیفعال محرکه یروین عنوان به یانرژ

 با تا کنند یم تالش کشورها از یاریبس امروزه. رود یم شمار به یکشور هر یاجتماع

 یانرژ مانند ریدپذیتجد های یانرژ منابع از بتوانند دیجد یها یفناور در یگذار هیسرما

 ستیز یآلودگ یلیفس یها یانرژ با سهیمقا در که آب یانرژ ای یباد یانرژ ،یدیخورش

 خود ازین مورد یانرژ نیتأم یبرا یمنابع عنوان به ،گذارند یم یجا بر را یکمتر یطیمح

 منطقه منتخب یکشورها یاقتصاد رشد رابطه بین یبررس مطالعه نیا هدف. کنند استفاده

-2017در دوره  پانل یبردار ونیرگرس خود مدل از استفاده با ریدپذیتجد یها یانرژ منا و

 .ه استبود 1110

 رشد بر ریدپذیتجد های انرژی مصرف توجه قابل تأثیر از یحاک تحقیق این جینتا

 دیتول باالی سطح به یابیدست برای نیبنابرا ه است.بود منا منطقه منتخب یکشورها اقتصادی

. است یضرور ریدپذیتجد های انرژی مورد در مناسب های استگذارییس ،یاجتماع رفاه و

 صنعت توسعه جهت مناسب شرایط و بستر ایجاد مالی، های مشوق اعطای راستا نیا در

 توسط تجدیدپذیر انرژی از مالی حمایت صندوق ایجادو  کشور در تجدیدپذیر های انرژی

 .دباش راهگشا دنتوا می ،دولت

نیاز  تجدیدپذیر، های انرژی کارگیری به توسعه فراروی اصلی مشکل نکهیا به توجه با

 ها دولت بنابراین است، فسیلی های سوخت در مقایسه بااولیه  گذاری سرمایهبیشتر آنها به 

بستر مناسب را  خصوصی گذاران سرمایه از حمایت و همکاری برای زمینه ایجاد با دنتوان می

 های انرژی یارانه تدریجی حذف به این منظور،. دنآور فراهم ها این انرژی توسعه برای 

 توسعه و تولید یها پروژه مالی تأمین به آن از حاصل درآمدهای دادن سوق و فسیلی

 تقویت همچنین و گذاری سرمایه جهت خصوصی بخش تشویق تجدیدپذیر، های انرژی

 .شود می توصیه تجدیدپذیر های انرژی توسعه جهت المللی بین های همکاری
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  منابع

 الف( فارسی

 مصرف رابطه»، (1312) صبا ی،قاد یرجب و یعل ی،بدیم یامامو  درضایحم ارباب،

 پژوهشنامه ،«اوپک منتخب یکشورها در یاقتصاد رشد و ریدپذیتجد یها یانرژ

 .21-72 صفحات ، تابستان ،23 شماره ششم، سال ،رانیا یانرژ اقتصاد

 یها یانرژ مصرف بر یاقتصاد رشد تأثیر» ،(1312) زهرا ،یلیجل و احمد اسدزاده،

-CUP برآوردگر و یپانل یانباشتگ هم از یشواهد: شرفتهیپ یکشورها در ریدپذیتجد

FM»، 121-130 صفحات ،25 شماره ،پانزدهم سال ،یانرژ اقتصاد مطالعات  نامه فصل. 

بررسی رابطه مصرف انرژی »(، 1333بهبودی، داود و محمدزاده، پرویز و جبرائیلی، سودا )

مطالعات  فصلنامه، «و تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته

 .1-22، صفحات 2(23) ، شمارهاقتصاد انرژی

 و انهیخاورم در یاقتصاد رفاه و ریدپذیتجد یها یانرژ مصرف رابطه» (،1312لهام )ا ی،قیرف

 سسهؤم تهران، ،یتکنولوژ و علوم در پژوهش یالملل نیب کنفرانس ،«(منا) قایآفر شمال

 .نیکار شیهما سرآمد

 همسان تیعل لیتحل» (،1312) فرهاد ی،مهربان نژاد یعل و یمان ی،موتمن و اریشهر ی،زروک

 ،«نیهرل - ویدمترسک روش با ییتابلو یها داده در صادرات و یاقتصاد رشد ناهمسان و

 .22-10صفحات  ،20(3) شماره ،بودجه و یزیر برنامه فصلنامه

 مصرف تأثیر» ،(1311) میکر زاده، محرم و نیحس اصغرپور، و ومرثی،کیشهباز

 ،یاقتصاد یساز مدل فصلنامه ،«کشور یها استان در یاقتصاد رشد بر ینفت یها فرآورده

 .27-22 صفحات ،15 یاپیپ ،1 شماره ششم، سال

 بر یاقتصاد رشد تأثیر» ،(1310) سودا ی،لیجبرائ و اکبر ،آقازاده و محمدحسن فطرس،

 یها یهمکار سازمان عضو منتخب یکشورها یقیتطب سهیمقا ریدپذیتجد یانرژ مصرف

 ،یاقتصاد یها استیس و ها پژوهش فصلنامه ،«(رانیا شامل) عضو ریغ و توسعه و یاقتصاد

 . 31-13 صفحات زمستان، ،20 شماره نوزدهم، سال
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 مصرف تأثیر» ،(1311) مژگان ،یجهرم و محمد ،آزادگان و محمدحسن فطرس،

 حال در منتخب یکشورها یاقتصاد رشد بر ریدناپذیوتجد ریدپذیتجد یها یانرژ

 دانشکده ،اقتصاد ارشد یکارشناس نامه انیپا ،«(2003-1130) افتهی توسعه و توسعه

 .همدان نایس یبوعل دانشگاه ،یاجتماع علوم و اقتصاد

 یها یانرژ انواع تأثیر یبررس »،(1313) محمدی، فتاحی و عل ی،دهقانو  میابراه، قائد

 و رشد یها پژوهش یپژوهش یعلم فصلنامه ، «رانیا یاقتصاد رشد بر ریدپذیتجد

 .135-123 صفحات ،1(37) شماره ،یاقتصاد توسعه

 رشد ،یانرژ مصرف متقابل آثار» ،(1317) رایسم ،مهر انیشا و محمدرضا، کهنسال

 یها داده ییفضا زمان هم معادالت یالگو کاربرد: ستیز طیمح یآلودگ و یاقتصاد

 صفحات تابستان، ،11 شماره پنجم، سال ،رانیا یانرژ اقتصاد پژوهشنامه ،«ییتابلو

151-212. 

  یانرژ یها حامل مصرف نیب رابطه» ،(1312) محمد زاده،یعل و ابوالقاسم خندان، گل

  یها پانل در یگرنجر تیعل آزمون: رانیا یاقتصاد یها بخش افزوده ارزش و

  ،27 شماره هفتم، سال ،رانیا یانرژ اقتصاد پژوهشنامه ،«نامتجانس مختلط

 .127-173 صفحات

،  (1315)الناز ،زادهیول و آرش ،زیکهر رفاح و لیخل ی،ریجهانگ و وسفی ،محمدزاده

 با یخارج میمستق یگذار هیسرما جذب بر یاسیس سکیر و تیمالک حقوق اثر یبررس»

، 5(22) شماره ،رانیا یکاربرد یاقتصاد مطالعات فصلنامه، «PVAR افتیره از استفاده

 .117-122 صفحات

 ،«رانیا در یداخل دیتول و یانرژ مصرف نیب تیعل رابطه یبررس» ،(1333) رضا ،یملک

 . 31-121 صفحات ،31 شماره ،بودجه و یزیر برنامه نامه فصل

 مسیر» ،(1312) اصغر علی ،رستمی انواری و مهدی ،مجیدپور و جلیل ،غریبی و شعبان ،الهی

 مدیریت ،«بنیادی سازی نظری رویکرد: تجدیدپذیر های انرژی های فناوری اشاعه

 .33-72 ،2 شماره چهارم، سال ،نوآوری
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Abstract 
Energy has always played a very important role in human life and is one of 

the factors that can make economic growth possible. Today, many countries 

are struggling to invest in new technologies by using renewable energy 

sources such as solar energy, wind energy, or water energy as their needed 

sources of energy, which, as compared to fossil fuels, generate lower 

environmental pollution. The purpose of this study was to evaluate the 

economic growth of the selected countries of the MENA region from 

renewable energy sources using the Panel Vector Autoregressive Model in the 

period of 1990-2015. The results of the study showed that the variable of the 

total energy produced from renewable sources has the largest share in 

explaining the changes in the economic growth of the countries under study 

and its explanatory value reaches 56% in the long run. Given the significant 

impact of renewable energy consumption on economic growth, suitable 

policies for renewable energy are needed to achieve a high level of production 

and social welfare. In this regard, granting financial incentives, establishing a 

fund for renewable energy by the government, and creating conditions for 

developing the renewable energy industry in the country could be solutions. 
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