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Abstract 

By the reason of increasing environmental worries and also the limits of fossil 

fuel sources in the world, including Iran, all the developers and developing 

countries are changing their technology from fossil fuel sources to renewable 

energy sources. 

But because of the renewable energy sources variety and the way that they are 

used, to invest in this strategic section, total awareness is needful. 

This research is reviewing the relation between producing electricity from types 

of renewable energy sources and GDP growth rate. 

According to this, first, existing of short-run and long-run relation between 

electricity production from types of renewable energy sources and GDP growth 

rate has been studied with serial correlation panel model (FMOLS - Fully 

modified least squares) and panel error correction model (ECM). 

Results show that in producing electricity from renewable and non-renewable 

energy, capital and labor variables have a positive and meaningful effect on 

GDP in short-run and long-run. For example, increasing 1% of electricity 

production by renewable energy, can raise GDP to 0/66% in the long - 

run. While electricity production of non-renewable energy can raise GDP to 
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0/45% in the long - run. 

Also results in estimating each energy source show that biomass, solar, waste 

and wind have a positive and meaningful effect on GDP. That means increasing 

1% in the amount of biomass (solar, waste, wind and Geothermal) can increase 

GDP in order of mentioned to 0/01%, 0/72%, 0/33%, 0/11% and 

0/61%. While hydroelectric source has elasticity with 0/11 that it has a positive 

effect on GDP but this is not a meaningful effect. 

Keywords: Renewable energy sources, Nonrenewable energy sources, 

panel cointegration, electricity generation 

JEL Classification: C33,O13,O41 
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 چکیده
 ریدپا  یتجد یهاا   یبرق از انواع منابع انرژ دیمنابع مختلف تول یها نهیهز رشدتوجه به  با

 در یگا ار   هیو زباله(، سارما  ییگرما نیزم توده، ستیز ،یآب برق ،یباد ،یدیخورش) ایدندر 

و صرفه  نهیاز هز یکاف شناخت با ستیبا  یم برق، دیتول جهت یانرژ کیاستراتژ بخش نیا

و مصار    دیا کاهش در تول رایز؛ ردیمنابع صورت پ  نیا یطیمح ستیو اثرات ز یداقتصا

در کااهش   یا عواقب ناخواسته تواند یبرق، م دیتول یبرا تر نهیانتخاب منابع پرهز ایبرق و 

 بارق  نیبا  تیا عل رابطاه  یمطالعه به بررسا  نیا راستا، نیا درداشته باشد.  یرشد اقتصاد

 نیا بر. پردازد  یم یناخالص داخل دیو رشد تول ریدپ یتجد یها  یژانر منابع انواع از یدیتول

پانال   یخطا حیتصح( و مدل FMOLS) یهمجمع پانل مدل از استفاده با ابتدا در اساس

(ECM)،  باا  ریدپا  یتجد یهاا   یانرژ انواع از برق دیتول مدتو بلند مدت کوتاهوجود رابطه 

 لهیوس بهبرق  دینشان داد که تول جیگرفت. نتاقرار  یمورد بررس یناخالص داخل دیرشد تول

 بار  معناادار  و مثبات  اثر یدارا کار  یروین و هیسرما ر،یدناپ یتجد و ریدپ یتجد یها  یانرژ

درصاد   کی شیکه افزا یا  گونه به هستند،و بلندمدت  مدت  کوتاه در یداخل ناخالص دیتول

 600/6 زانیا را باه م  یناخالص داخلا  دیتول ر،یدپ یتجد یها  یانرژ لهیوس بهبرق  دیدر تول

 یهااا  یانارژ  لهیوسا  باه بارق   دیا تول کااه یدرحاال  دهاد   یما  شیدرصاد در بلندمادت افازا   

 شیدرصاد در بلندمادت افازا    650/6 زانیا را باه م  یناخاالص داخلا   دیتول ر،یدناپ یتجد

 ده،تاو   ستیز منابع از برق دیتولکه  دهد  یم نشان منبع هر برآورد جینتا نیهمچن. دهد  یم

                                                                                                                                 

  http://creativecommons.org/ND (-NC-CC BYین  ینم ملالنس دسترسنی  تاد تجنز م نوت      ا .1
licenses/by-nc-nd/4.0/ )اسز. 
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 یا  گوناه  باه . دارد یناخالص داخل دیبر تول یمثبت و معنادار اثر یبادزباله و  ،یدیخورش

 ییگرما نیزمو  یبادزباله،  ،یدیخورش توده،  ستیبرق از ز دیتول در شیدرصد افزا کیکه 

 610/6و  611/6، 600/6، 620/6، 616/6 زانیا را باه م  یناخالص داخلا  دیتول بیبه ترت

 ی( دارایآبا  )بارق  کیدروالکتریا ه منباع  از برق دیتول که یدرحال. دهند یم شیدرصد افزا

اثار معناادار    نیا یداشته منته یناخالص داخل دیاست که اثر مثبت بر تول 611/6کشش 

 .ستین

 دیا تول ،یهمجمعا  پانال  ر،یدناپ یتجد ها یانرژ ر،یدپ یتجد یها یانرژ های كلیدی: واژه

 برق

 JEL: C33,O13,O41بندی  طبقه

 70/70/77تاریخ پذیرش:      24/70/77تاریخ بازبینی:      70/07/99اریخ دریافت: ت

 280-220، صص 0477تابستان ، 2 ، شماره 07سال ، راهبرد اقتصادیفصلنامه 

 



 

 

 مقدمه

 یبررا  یاساسر  ازیر ن کیر برر    یانرژبا توجه به توسعه روزافزون کشورها،  امروزه
بر ، رشرد   یها  که بدون توسعه شبکه یا هگون به گردد؛  یم محسوب یرشد اقتصاد

 رو   نیر ا از. ابرد ی  یکاهش م جیتدر عامل توسعه کشورها به نیتر عنوان مهم به عیصنا
 نیترر  از مهرم  ،یاقتصراد  نیفعرال  ازیر مورد ن یکیالکتر یانرژ یکافو  موقع  به  نیتأم

 و یتصراد اق توسرعه  در آن ریانکارناپر   نقش بر عالوه که هاست  دولت یها  دغدغه
 گرر ید ی. از سرو کنرد   یمر  فرا یا زیر ن یملر  تیر امن در ییبسرزا  نقرش  ،یاجتماع رفاه
   برودن  ریپر    انیپاو  یلیفس یها  از مصرف سوخت یناش یطیمح ستیز یها  ینگران
 دیر و توسرعه منرابع جد   یگر ار   هیسررما  سرمت  به را ایدن شرفتهیپ یکشورها ،آنان

 ریدپر  یتجد منرابع  توسرعه  دیر د دیبا حالسو  داده است.  ستیز طیسازگار با مح
 یطر یمح ستیمثبت ز راتیفارغ از تأث یلیفس یها  سوخت منابع با سهیمقا در یانرژ

 .گ ارند  یکشورها م یناخالص داخل دیبر تول یا  یاقتصاد ریچه تأث
 یانررژ  اول، بخش: نمود میبه دو بخش تقس توان  یم را یکیالکتر یانرژ دیتول
 یکر یالکتر یدوم، انررژ  بخرش  و یلیفسر  یها  سوخت رفمص از حاصل یکیالکتر

 یهرا   یانررژ . اسرت  دشوندهیتجد یها  یانرژ ریو سا دیباد، خورش یحاصل از انرژ
 ،دارنرد  سرت یز طیمحر  یآلرودگ  بر یکمتر اریبس ریتأثاز آن جهت که  دشوندهیتجد

 دیر ل. بره عنروان مثرال تو   کننرد   یم فایا داریپا ی  اهداف توسعه نیدر تأم ینقش مهم
 در. اسرت  میمسرتق  ی  نرده یفاقرد آ   برا  یتقر یدیخورشر  یاز انررژ  یکیالکتر یانرژ

 منجرر  کره  یندیفرآ باشد، باد یانرژ د،یخورش یجا به هیاول یانرژ منبع که یصورت
هوا، خرا  و آب نخواهرد شرد.     یموجب آلودگ شود  یم یکیالکتر یانرژ دیتول به
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 هوا و خا  است. میمستق یها  ندهیآ فاقد  زیاز آب ن یکیالکتر یانرژ دیتول
 منررابع و یاقتصرراد یبررردار  بهررره تیررقابل یدارا منررابع نیبرر دیرربا تیررنها در

 یلیفس منابع یبرخ ی  طور مثال استخراج و عرضه تفاوت قائل شد. به ،یراقتصادیغ
نفرت خرام،    تیر فیدرجرا، ک  ریحجرم خخرا   لیر به دل ن،یادیم یمانند نفت خام برخ

 هیر توج یدارا جیرا یها  متیق و یآور  فن به توجه با...  و نمخز سنگ یها  یژگیو
 یدر برخر  دشرونده یاز منرابع تجد  یکیالکتر یانرژ دیتول نی. همچنستین یاقتصاد
 طیشررا  نیاست. ا یاقتصاد هیفاقد توج ج،یرا یها  متیو با ق نهیپرهز اریبس مناطق

 اهد کرد.خو رییتغ متیو ق یآور  فن رییزمان ثابت نبوده و با تغ یط
هسرتند. از   یمنابع انرژ دار،یپا هدر مباحث توسع رگ اریعناصر تأث نیتر  مهم از
بهبرود   ،یرفراه اجتمراع   ،یاقتصاد هتوسع تداوم یبرا یاساس یازین ،یکه انرژ آنجا
منرابع   داشرتن  اریاخت در ،یانسان یرویجامعه است پس از ن تیو امن یزندگ تیفیک

 برا . رود  یمر  شمار به یجوامع صنعت یعامل اقتصاد نیتر  عمده ،یمناسب کاف یانرژ
دارد  دیر تأک مردت   بلنرد  یهرا   ینگرانر  بره  داریر پا توسرعه موضوع کره   نیا به توجه

 یانسران  ی  توسعهو مصرف شود که  دیتول یبه نحو یاگر انرژ (11111 سوواکول،)
 کنرد،  نیترأم  یطر یمح سرت یزو  یاجتماع ،یاقتصادابعاد  یرا در بلندمدت در تمام

 هضررورت توسرع   دار،یپا یانرژ نیتأم ن،یبنابرا ابد؛ی  یتحقق م ،داریپا یمفهوم انرژ
 .(1131 ان،ینژاد یو کعب یمانیبراست ) داریپا

 کراهش  یهرا   اسرت یبا س توأم دار،یپا توسعه و یانرژ تیامن امر دو به توجه با
رکت به و ح پرداخت ر،یناپ   دیتجد و یلیفس یها  سوخت ریسا و نفت به یوابستگ

 .ابدی یم ضرورت ریپ  دیتجد یاستفاده از منابع انرژ یسو
و رشرد   یمصررف انررژ   نیمطالعه در خصوص رابطره بر   111 نیپارابطه  نیا در
 نیبر  یاجمراع  چیهر  کره  نمرود  اعالم و یبررس را 1111-1391 یها  سال یط یاقتصاد
مطالعرات   مدر عمرو  .نردارد  وجود عامل دو نیا انیم تیعل رابطه خصوص در محققان

در  متعررارف تیررعل یهررا  از آزمررون یو انرررژ یرابطرره رشررد اقتصرراد یبررسرر نیشرریپ
 سرو،، یلیجوس-جوهانسون ،گرنجر-انگل یانباشتگ  هم تیمانند آزمون عل یسنج  اقتصاد
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 اموتویر -ترودا بلندمردت   تیر آزمون عل خطا، حیتصح مدل مز،یس-گرنجر تیعل آزمون
 کیر  تیر % عل1131 که است آن انگریبطالعات م نیحاصل از ا جیاستفاده شده است. نتا
 دیر طرفه از رشد تول کی تی% عل1331 ،یناخالص داخل دیبه تول یطرفه از مصرف انرژ

 زیر ن مطالعرات % 1331 و دوطرفره  تیر عل رابطه 1131 ،یبه مصرف انرژ یناخالص داخل
 (.Payne, 2010 &2012) دهند  ینمرا نشان  یا  رابطه چیه

 یهرا   یانررژ  انیر در خصروص نروع رابطره م    یادیر زمطالعرات   کره  آن ضمن
 .ندارد وجود یاقتصاد  رشد و ریپ   دیتجد

 قررار  توجه مورد OPECو  OECDمنتخب  یکشورهامطالعه دو گروه  نیا در
در  یبر  از انرواع منرابع انررژ    دیسبد متنوع تول اول، گروه انتخاب علت. اند گرفته

 یانررژ خرود را از منبرع    یبر  مصرف شتریب ،. به طور مثال سوئداست هاکشور نیا
 .کند یم نیتأم یباد یانرژ منبع از آلمان کشور ای و زباله

 نیر ا یاز تمرام  کشرورها  که است نیا داشت نظر در ستیبا یم که یبعد نکته
 ،یبراد  یانررژ  منرابع  ایر تانیبر نمونره  یبررا . کننرد  ینمر  اسرتفاده  برر   دیر تولمنابع 
 برر   دیتول یبرا را گاز و نفت ،سنگ زغال ،هتود ستیز زباله، ،یآب بر  ،یدیخورش

 .کنند  ینم استفاده ییگرما  نیزم منبع ازامّا  رندیگ  یم کار به
بررودن در  شرررفتهیپ لیرربرره دل او   ،OECD یکشررورهاانتخرراب گررروه  اساسررا 

 متفراوت،  یمصررف  سربد  لیر دل بره  ا یر ثان وبر   دیبه انواع منابع جهت تول یدسترس
 است. رفتهیصورت پ 

برا توجره بره منرابع      یگروه قبلر  بیبه ترک OPECمنتخب  یکشورها نتخابا
نسبت به رابطه بلندمردت   یتر قیدق جینتا تواند یمکشورها  نیا یلیفس یارزان انرژ

 انتخراب  نیبنرابرا ؛ بدهرد  مرا  به یداخل ناخالص دیتول و( NRE) ریدناپ یتجدمنابع 
 مرورد  موضروعات  بره  نسربت  یمعتبرتر جینتا مطالعه، نیا در کشورها از تنوع نیا

 .دهد یم قرار اریاخت در مطالعه نیا در بحث
 یهرا   یانررژ  نیمربرو  بره رابطره بر     نیشر یبر مطالعات پ هیتک اب مقاله نیا در

 دیر تول یمنابع اصرل  نیب رابطه یبررس به ،یناخالص داخل دیو رشد تول ریپ   دیتجد
زبالره و   ،یدیخورشر  یانرژ ،یآب ،ییگرما نیزم، توده ستیز شامل ر،یپ   دیبر  تجد
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مطالعره برا    نیر . در اردیر گ  یم قرار یبررس مورد یداخل ناخالص دیتول رشد با یباد
 یطر  OPECکشرور عورو    1 و OECDکشور  11بر  در  دیتول یها  استفاده از داده

و  یواقعر  یناخرالص داخلر   دیتول نیب یرابطه عل لیتحل، 1331-1112 یزمان دوره
 مرورد  ،(ECMپانرل )  یخطرا  حیمردل تصرح   برر  یمبتنر  ریپ   دیتجد یهر منبع انرژ

 یانررژ  منرابع  از برر   دیر تول انیر م مردت   بلند رابطه نیهمچن. ردیگ  یم قرار یبررس
 شرده  اصرال   مربعرات  حرداقل  یونیرگرسر  مردل  از یاقتصراد  رشد و ریدپ یتجد
(DOLSاستفاده ) ارائره   ینظرر  یمبران  ،. ل ا بعد از مقدمره در بخرش دوم  است شده
 چهرارم  بخرش  در. اسرت  شرده  یمعرف یتجرب مطالعات ،سوم بخش در و گردد  یم

 در تیر نها در و اسرت  شرده  اشاره لیتحل و هیتجز و نیتخم الگو، یمعرف به مقاله
 .گردد  یم ارائه یریگ  جهینت و یبند  جمع ،آخر بخش

 :گردند  یم ارائه ریز شر  به پژوهش اتیفرض
 یهرا   یانررژ  منرابع  از برر   دیر تول مروع مج نیبر  دوطرفه مدت  کوتاه رابطه .1
 .دارد وجود یداخل ناخالص دیتول و ریدپ یتجد

 گ ارنرد   یمر  ریتأث یناخالص داخل دیبر تول به طور مثبت ریپ دیتجد یها  یانرژ .1
 .دارد ریپ  دیتجد یها  یانرژ بر یمنف اثر یداخل ناخالص دیتول در راتییتغ اما

 مثبرت  رابطره  ،یبراد  و ها  زباله ،یدیخورش ،توده ستیز منابع از بر  دیتول .1
 .دارند یداخل ناخالص دیتول رشد با بلندمدت

 ینظر یمبان .0

 اسرت  اثرگ ار ها  آن دیتول سطح بر دیتول عوامل به یاقتصاد یها  بنگاه یدسترس زانیم
 خردمات  و کا هرا  دیتول سطح بر یمتفاوت جینتا د،یتول عوامل از یصیتخص هرگونه و
 یاقتصراد  رشد سطح و کل دیتول ها،  بنگاه دیتول که است واضح. داشت اهدخو بر در
 رشرد  یدیتول یها  بنگاه دیتول بر رییتغ قیطر از دیتول عوامل نیبنابرا؛ کند  یم نییتع را

از عوامرل   یترابع  ،هرر بنگراه   دیر اگر تول ل اقرار خواهند داد.  ریرا تحت تأث یاقتصاد
 :بودخواهد  1 شماره رابطه تصور به دیتول تابع باشد،مختلف 

         :(1) رابطه

فرض  نیاست. همچن دیعوامل مختلف تول   و دکلیتول دهنده  نشان Q نجایدر ا که
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وجرود   میرابطه مسرتق  دیتول زانیو م دیعوامل تول نیاستفاده از ا نیبر آن است که ب
 عبرارت  بره ؛ شرود   یمر  دیتول شیافزا به منجر ها  از نهاده کیهر  شیافزا یعنی ؛دارد
 .ابدی  یم شیافزا دیتول عوامل یبرا تقاضا ،یاقتصاد رشد همراه به گرید

 عرت یطب در یانررژ  کره  معتقدنرد  نیر ا بر اقتصاددانان از یبرخ گرید طرف از
 بهرره  کیر نامیترمود اول اصرل  از خود، دگاهید نییتب در و است ثابت مقدار یدارا
 و اسرت  ریناپ   جبران و دارد یثابت زانیم عتیطب در یانرژ اصل نیا طبق. رندیگ  یم
 دیتول یکا ها ی. تمامرود  ینم نیب از وجه   چیه به یول شود لیتبد ماده به تواند  یم

 کرا   بره  اقتصراد  در آنچره  یکلر  طور به. ندیآ  یم دست به یانرژ ازشده در اقتصاد 
گرروه   نیر اسرت. ا  عرت یبه کرار گرفتره شرده از طب    یاز انرژ یناش گردد  یم لیتبد

 است. یاقتصاد رشد بر رگ اریتأث عامل نیتر  مهم وتنها عامل  یمعتقدند انرژ
 شرده  ارائره 1( 1311) ر،یر آ و زینا توسط که یکیزیوفیب یها  در مدل نیبنابرا

عامرل   نیتر  مهم یانرژ و است یانرژ مصرف ازمندین اقتصاد، در کا ها دیتول است
 هسرتند  یا  واسرطه  عوامرل  ه،یسرما و کار  یروین و گردد  یم محسوب یرشد اقتصاد

 دیر تول ترابع  نیبنابرا ؛(AL-Irani, 2006اند ) وابسته یانرژ به محصول دیتول یبرا که
در نظرر گرفرت و در    یانررژ  و هیسررما  کرار،   یرویر ن یها  نهاده از یتابع توان  یم را
 :نمود انیب 1به صورت رابطه شماره  تینها

            (:2) رابطه

 کنرار ( در E) یانررژ  ی  نهاده از استفاده زانیم نیب که است آن بر فرض تابع نیا در
 یمیمسرتق  رابطره  اقتصراد،  در( Q) دیر تول با( K) هیسرما و( L) کار  یروین یها  نهاده
 نهراده . شرود   یمر  دیر تول شیافرزا  باعث عوامل نیا از کی هر شیافزا و دارد وجود
 ،ینفتر  یهرا   فرراورده  گراز،  بر ، رینظ یانرژ یها  حامل ریسا توسط تواند  یم یانرژ
 (.1111گردد )آماده و همکاران،  نیسنگ و ... تأم زغال

 از یکر ی عنروان  بره  یانررژ  ی  نهراده  بره  زین یرشداقتصاد دیجد یها  هینظر در
 2شده است. بره عنروان مثرال اسرترن و کلولنرد      دیدر تابع رشد تأک یاصل یها  نهاده

                                                                                                                                 

1. Nair & Ayres
 

2. Stern & Cleveland 
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 رشرد  و یانررژ  مصررف  نیبر  ی  رابطه یکینئوکالس دیاده از تابع تول( با استف1111)
 بره  نیمحققر  نیر ا توسرط  شده ارائه دیتول تابع. دادند قرار مطالعه موردرا  یاقتصاد
 :است شده انیب 1رابطه شماره  صورت

                               (:3) رابطه

اسرت   یدر اقتصراد  یدیر انواع کا ها و خردمات تول  دهنده  نشان ،  تابع نیدر ا که
و  نیزم ه،یسرما یموجود کار،  یروین رینظ دیتول مختلف عوامل دهنده  نشان زین   و

 و گاز نفت، بر ، لیقب از یمصرف یها  یانرژ مختلف انواع دهنده  نشان   ... است و
 و یانررژ  مصررف  نیبر  ی  اسرت. رابطره   یتکنولوژ شرفتیپ یبرا یشاخص A... و 
 رییر تغ ،یکیتکنولوژ شرفتیپ زانیم چون یعوامل ریتأث تحت یداخل   ناخالص دیتول
 قررار  دیر تول یها  نهاده ریسا و یانرژ نیب ینیجانش درجه ،یانرژ ی  نهاده بیترک در
 اقتصراددانان  از نقرل  بره ( 1391) 1گلتزیاسرت (. Stern & Cleveland, 2004) ردیر گ  یم

 شررفت یپ کره  کند  یم انیب دیتول عوامل انیم ینیجانش امکان به اشاره با کینئوکالس
 بره  ازیر ن کرار،   یرویر ن و هیسررما  در یور  بهرره  شیافزا قیطر از یتکنولوژ و دانش

 دیتول و رشد ندیفرآ رو نیا از. داد خواهد کاهش را دیتول ندیفرآ در یانرژ مصرف
 برنت رابطه نیا در. است ریپ   امکان یانرژ ریخخا در تیمحدود وجود با یاقتصاد

منظرور   بره  و یا  واسرطه  نهراده  عنروان  بره  یانررژ  کره  کنند  یم انی( ب1391) 2وود و
 شیبرا افرزا   و ردیر گ  یمر  قررار  اسرتفاده  مرورد  دیر تول نرد یفرآ در هیسرما یریکارگ به

 نیبنرابرا ؛ ابدی یکاهش م یبه نهاده انرژ ازین ،یتکنولوژ رشد و هیسرما در یور  بهره
 ومؤثر  عامل کی عنوان  به و دارد کار  یروین با یریپ   کیتفک و فیضع رابطه ینرژا

 هرا   کینئوکالسر  دگاهیر د از رو   نیر ا از. گردد  ینم مطر  یاقتصاد رشد در یضرور
 و تقاضرا  زانیر م یاقتصراد  رشرد  بلکره  سرت ین یاقتصاد رشد محر  عامل ،یانرژ

 مصررف  دکننرده یتهد یهرا   سرت ایس جهرت  نیبرد . کند  یم نییتع را یانرژ مصرف
 .گردد  ینم محسوب یاقتصاد رشد بازدارنده عامل عنوان  به یانرژ

 

                                                                                                                                 

1. Stiglitz 
2. Berndt & Wood 
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 پژوهش نهیشیپ. 2

 یخارج یتجرب مطالعات بر یمرور .2-0

 مصررف  نیبر  ی  ، رابطره 1311-1111 یزمان ی دوره یط( 1111) 1نهیو پا سیآپرج
 یهرا   یهمکرار  انسرازم  عورو  کشور 11 در را یاقتصاد   رشد و ریدپ یتجد یانرژ

 خطرا  حیتصرح  مردل  و یپرانل  یانباشرتگ   هم   با استفاده از آزمون 2توسعه و یاقتصاد
 مصررف  نیب یانباشتگ  هم ی  رابطه که دهند  یم نشان جینتا. اند  داده قرار یبررس مورد
 تیر عل جینترا . دارد وجرود  کرار   ی  روین و هیسرما ،یاقتصاد   رشد ر،یدپ یتجد یانرژ

 رشرد  و ریپ   دیتجد یانرژ مصرف نیب دوطرفه یعل ی  رابطه وجود بر زین یگرنجر
 دارد. دیو هم در بلندمدت تأک مدت  کوتاه در هم یاقتصاد

 مصررف  نیبر  یعل و یانباشتگ  هم ی  رابطه یبررس به( 1111) نهیپا و سیآپرج
-1111 یزمران  ی  دوره یبررا  یجنروب  یکرا یآمر کشور 3 در یاقتصاد  رشد و یانرژ

 نیا به و پرداخته خطا حیتصح مدل و یپانل یانباشتگ  هم آزمون از استفاده با 1311
 ،یقر یحق یداخلر    ناخرالص  دیر تول نیبر  یبلندمردت  یتعرادل  ی  رابطه اند  دهیرس جهینت

 ازوجرود دارد.   یثابت ناخالص واقع ی  هیسرما لیتشک و کار  یروین ،یانرژ مصرف
 در هرم  و مردت   ه هرم در کوتراه  کر  اسرت  آن از یحراک  تیر عل جینترا  گریطرف د

 وجود دارد. یبه رشد اقتصاد یطرفه از مصرف انرژ کی یعل ی  رابطه بلندمدت،
 را یاقتصراد  رشرد  و یانرژ مصرف نیب یعل ی  ( رابطه1111) 3یقیصد و نور

)برنگالد،، هنرد، نلرال،     ییایآسر  کشور 1و هم در بلندمدت در  مدت  کوتاه در هم
 خطا حیتصح مدل ،یپانل یانباشتگ  هم یها  آزمون از استفاده با( النکایسرپاکستان و 

 یبررسر  1391-1112 یدوره زمران  یطر  4افتره ی  لیتعرد  یمعمرول  مربعات حداقل و
 دیر تول از طرفره  کیر  تیر عل مردت،   در کوتراه  که است آن از یحاک ،جینتا .اند  کرده

 1 زیر ن مردت بلند در. دارد وجرود  سررانه  یانررژ  مصررف  به سرانه   یداخل   ناخالص

                                                                                                                                 

1. Apergis  & Payne 
2. Organisation for Economic co-Operation and Development (OESD) 

3. Noor & Siddiqi 

4. FMOLS: Fully Modofied Ordinary Least Square 
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 ناخرالص  دیر تول درصرد  11 کاهش به منجر سرانه یانرژ مصرف در شیافزا درصد
 .شود  یم سرانه یداخل

 در یاقتصراد  رشرد  و یرابطره مصررف انررژ    مطالعهبا  1(1111) نیو پا بودن
 یناخالص داخلر  دیبه تول ریدپ یتجد یها  یانرژ مصرف از طرفه کی رابطه ،کایآمر
 .نمودند مشاهده را

 یپردرون  یپرانل  یانباشرتگ   هرم  یهرا   آزمرون  از استفاده با( 1111) نهیپا و سیآپرج
 مصرررف نیبرر ی  رابطرره( 1331-1119) یپررانل یخطررا حیتصررح و( 1331-1111)

 یکشور مورد بررسر  11 یبرارا  یاقتصاد   رشد با ریدناپ یتجد و ریدپ یتجد یها  یانرژ
 ،یواقعر  یداخلر  ناخرالص  دیر تول نیب یدلتعا ی  رابطه که دهند  ینشان م جیقرار دادند. نتا

 ثابرت  ی  هیسررما  لیتشرک  ر،یدناپر  یتجد یانررژ  مصررف  ر،یدپر  یتجد یانررژ  مصرف
 یپرانل  یخطرا  حیتصح مدل جینتادر بلندمدت وجود دارد.  کار  یروین و یواقع ناخالص

 مصررف  نیبر  دوطرفه تیعل بلندمدت، در هم و مدت  کوتاه در هم که دهد  یم نشان زین
 .دارد وجود یاقتصاد رشد با ریدناپ یتجد و ریدپ یتجد یها  یانرژ

 ریدپر  یتجد رقابرل یو غ ریدپ یبر  تجد دیتول ریتأث( 1111) 2همکاران و اتمز
 یکشرور در برازه زمران    191 یبررا  GMMرو، را با اسرتفاده از   یاقتصاد بر رشد
 انیر م ثبرت م و دیداز رابطره شر   یحاک ،جی. نتادادند قرار مطالعه مورد 1311-1111
برر رشرد    یو انتقال بر  اثر منفر  عیتلفات توز اما است یاقتصاد رشد و بر  دیتول

 دارد. یاقتصاد
مصررف   نیبر  یعلر    رابطره  یبررسر  به یا  مطالعه در 3(1113) اوزتر  و اوزکان

نوظهرور   یدر کشرورها  1112 -1331دوره  یطر  یو رشد اقتصاد ریدپ یتجد یانرژ
 یاقتصراد  رشد و ریدپ یتجد یها  یانرژ نیب یدم رابطه علنشان از ع جیپرداختند. نتا
عدم وجرود رابطره    لیبه دل نی( دارد؛ بنابرالهستان جز به) یمورد بررس یدر کشورها

 یکشرورها  رشد نرخ یبرا یخطر ،یانرژ مصرف در ییجو  صرفه یها  استیس تیعل
 یت داراممکرن اسر   یحفاظرت از انررژ   یها  استیس که یدرحال. ندارد یبررس مورد

                                                                                                                                 

1. Bowden & Payne 

2. Atems  & elt 

3. Ozcan & Ozturk 
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 کشور لهستان داشته باشد. یسطح عملکرد اقتصاد یبر رو یاثرات منف
 یانررژ  مصررف  انیر مارتبرا    یبررسر  بره  1(1113) و منیسر  و یوماجیکابر

-1331 یدوره زمران  یطر  قرا یغررب افر  یدر کشورها یاقتصاد رشد و ریدپ یتجد
 کراهش  بره  ریدپ یتجد یانرژ مصرف که استاز آن  یحاک ،جیپرداختند. نتا 1111
 ریدپر  یتجد یانرژ تی. از آنجا که ماهشود  یم منجرکشورها  نیدر ا یاقتصاد رشد

 را یادیر ز یآلرودگ  آن سروزاندن  و اسرت  چروب  توده  ستیز اکثرا  قایآفردر غرب 
 کره  یبراد  و یدیخورشر  یانررژ  ماننرد  پا  ریدپ یتجد یها  یانرژ و کند  یم منتشر
 از اسرتفاده  شود،  یم دهید کمتر قایافر غرب در ندارد انسان سالمت بر یجانب اثرات
 را کاهش دهد. یاقتصاد یور  بهره و رشد تواند  یم ریدپ یتجد یانرژ

 قابل ریغ و ریدپ یتجدمصرف بر   نیب یرابطه عل یبه بررس 2(1113) نیدیآ
 OECDکشرور   12 یبررا  1111 -1311 یهرا   سرال  یطر  یاقتصراد  رشرد  و دیتجد

مختلرف بهرره گرفرت.     کردیاز دو رو رهایمتغ نیب تیعل یجهت بررسو  پرداخت
مصررف   نیدوطرفه بر  تیعل دییتأاز  یحاک Dumitrescu-Hurlin تیآزمون عل جینتا

 تیر آزمرون عل  جیکه نترا  یاست. در حال یاقتصاد رشد و ریدپ یتجد قابل ریبر  غ
Croux and Reusens و  یاقتصراد  رشرد  نیدوطرفه موقرت بر   تیاز رابطه عل یحاک

 است. ریدناپ یو تجد ریدپ یر  تجدمصرف ب

 یداخل یتجرب مطالعات بر یمرور .2-2

 رابطره  از یرخطر یغ و یخط تیعل یها  مدل لیتحل به( 1131) همکاران و یمحمد
پرداختره و   1113-1112 یهرا  سرال  یطر  رانیدر ا یو مصرف انرژ یاقتصاد رشد

 مصررف  از طرفره،  کیر  یرخطر یو غ یخط یرابطه عل کیاز وجود  یحاک ها افتهی
 .است یاقتصاد رشد به یانرژ

 توسرعه  اثر و بر  یتقاضا برمؤثر  عوامل دنبال به( 1131) همکاران و یصادق
و مصررف   تیر رشرد جمع  ،یقر یحق   یداخل   ناخالص دیتول یرهایمتغ همراه به یمال

 نیر ا جی. نتااند  پرداخته 1131-1121 یدر بازه زمان ARDL کیبر  با استفاده از تکن
                                                                                                                                 

1. Ibrahim KabiruMajia &Chindo Sulaiman 

2. Mucahit Aydin 
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 .کند  یم دییتأ را بر  مصرف بر یمال توسعه دار  یمثبت و معن ریتأث مطالعه
 یاقتصراد   پا  بر سرانه رشرد   یانرژ ریتأث ی( به بررس1131)  همکاران و پور  یتهام

 ج،ینترا . انرد   پرداختره  ARDL رو،استفاده از  با 1131-1112 دوره یط رانیا کشور در
 مرواد  مصررف  و ریپر    دیر تجد یهرا   یانررژ  مصررف  و یاقتصراد  رشد نیب یمنفرابطه 
 .دهد  یرا نشان م بلندمدت و مدت  کوتاه در یکیالکتر یانرژ و یافتیباز و یسوختن

 مصررف  نیبر  تیر عل رابطره  وجرود  یبررسر  بره ( 1132)  همکراران  و یشهناز
در  کرربن   دیاکسر   ید گراز  انتشرار  و یاقتصراد  رشرد  برا  یانررژ  مختلرف  یها  حامل
( نقلو حمل و  یکشاورز صنعت، ،یتجار و یعموم ،یانگخ  ) یاقتصاد یها  بخش
 رانیررا در امرراموتوی و تررودا تیررعل رو، از اسررتفاده بررا 1131-1192 دوره در

 بره  یانرژ یها  حامل مصرف از طرفه کی یعلنشان دهنده رابطه  ج،ی. نتااند  پرداخته
 یقتصادا  رشد  ریمتغ انیم طرفه دو تیعل رابطه ،یکشاورز بخش در یاقتصاد رشد
 و نقرل  و حمرل  یهرا   بخرش  در یانررژ  یهرا   حامل با کربن  دیاکس  ید گاز انتشار و

بره   یاقتصراد   رشد از طرفه کی تیعل رابطه تینها در و یتجار و یعموم ،یخانگ
 از طرفرره دو تیررعل رابطرره و یاقتصرراد رشررد برره بررر  مصرررف و گرراز مصرررف

 .است صنعت بخش درسنگ  زغال مصرفبه  یاقتصاد  رشد
 یهرا   یانررژ  مصرف رابطه یبررس به یا  مطالعه در( 1132) همکاران و ربابا
منتخب اوپک پرداختند. نتیجره حاصرل    یدر کشورها یاقتصاد رشد و ریپ   دیتجد

هرای تجدیدپر یر در     میرزان مصررف انررژی    کره  اسرت  آناز این پژوهش بیرانگر  
این  درصادی کشورهای منتخب عوو اوپک از جمله ایران علت گرنجری رشد اقت

 .کشورهاست گروه
 ریپ   دیتجد یمصرف انرژ شیافزا ریتأث ی( به بررس1132و همکاران ) یصادق

 یسرر  یهرا   داده از استفاده با دکربنیاکس یو انتشار گاز د یناخالص داخل دیبر تول
 لیر بره تحل  SVAR یساختار ونیرگرس  خود یالگو یمبنا بر و 1111-1311 یزمان

. پرداختند CO2و انتشار  یرشداقتصاد ر،یدپ یتجد یانرژ ریمتغ هس انیم ایرابطه پو
 بره  منجرر  ر،یدپر  یتجد یانررژ  مصرف در مثبت شو  که است آن از یحاک ج،ینتا
 انسیر وار لیر تحل و هیر تجز یطرف از. شود  یم CO2و انتشار  یاقتصاد رشد شیافزا
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 یخطرا  انسیر وار حیتوضر  در ریدپر  یتجد یانررژ  سرهم  که است آن از یحاک زین
 قرار دارد. ینییدر سطح پا CO2و  GDP ینیب  شیپ  

بر مصرف انرژی در  رگ اریبررسی عوامل تأث به( 1139) همکاران و یمرتوو
)صنعت و معدن، خدمات و کشاورزی( با استفاده از  رانیاهای اقتصادی   زیر بخش

ر از . برای نیل بره هردف مر کو   پرداختند 1121-31 یها های ترکیبی طی سال  داده
مردت و بلندمردت بره      های هم انباشتگی پانل و جهت تخمین روابط کوتراه   تحلیل

و رو، میرانگین   (DOLS) ترتیب از برآوردگرهای حداقل مربعرات معمرولی پویرا   
دار و   دارد که ارتبا  معنی  استفاده شد. برآورد بلندمدت مدل بیان می (MG) گروهی

   داخلی با مصرف انررژی و یرک ارتبرا  غیرر       ناخالص  مثبت میان سرمایه و تولید 

کار برا مصررف انررژی وجرود دارد. همچنرین وجرود رابطره          دار متغیر نیروی  معنی
 گردید. دییتأ ،مدت بین تمامی متغیرهای مدل  کوتاه

 یبند جمع

 رابطره  خصوص در یینها یریگ جهینت و اجمال چیه که است آن از یحاک مطالعات
 نیشر یپ مطالعات عموم در. ندارد وجود یاقتصاد رشد و یانرژ مصرف انیم تیعل

 یاقتصادسرنج  در معمول تیعل یها  آزمون از یانرژ و یاقتصاد رشد رابطه یبررس
 آزمرون  سرو،، یجول-جوهانسرون  گرنجرر، -انگرل  یانباشتگ  هم تیعل آزمون مانند
 و اموتویر -ترودا  بلندمردت  تیر عل آزمرون  خطا، حیتصح مدل مز،یس-گرنجر تیعل

 در یادیر ز مطالعات آنکه ضمن. است شده استفاده پانل یقیتلف یخطا  اصال مدل
 .ندارد وجود یاقتصاد رشد و ریدپ یتجد یها  یانرژ انیم رابطه نوع خصوص

 ناخرالص  دیر تول رشرد  و برر   مصرف نیب ی رابطه بر عموما  نیشیپ مطالعات
 هیر اول بعمن نبودن مشخص علت به مطالعات از سبک نیا. است بوده استوار یداخل
 دیر تول هیر اول منرابع  منفررد  رابطه از ییالگو تواند ینم یینها کننده مصرف بر  نیتأم
 از رابطره  یبررسر  مطالعره  نیا ینوآور. دهد دست به یداخل ناخالص دیتول و بر 
 رابطره  کره  بروده  یداخل ناخالص دیتول و ساعت گاواتیگ واحد با دیتول هیاول منبع
 ناخرالص  دیر تول رشرد  برا  را منرابع  نیا یجزئ و یکل مدت کوتاه و بلندمدت تیعل

 .دهد  یم قرار اریاخت در یداخل
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 الگو لیتحل و هیتجز و نیتخم ها،  داده یمعرف روش،. 0

 نینررو یکردهررایرو از اسررتفاده بررا و مختلررف مسررائل برره توجرره بررا مطالعرره نیررا در
 نیبر  مردت   بلنرد  و مردت   کوتراه  رابطره  ابتردا  در تا بود میخواه تال، در یاقتصادسنج

 ،یرابطره علر   دییر سرلس در صرورت تأ   .گردد ییشناسا آن رابطهو نوع  الگو یرهایمتغ
مرورد   یکشورها در یها بر رشد اقتصاد آن ریبا توجه به تأث ریپ   دیتجد یها  یمنابع انرژ

( ECMپانرل )  یخطرا  حیتصرح اسرا، مردل    نی. بر اشد خواهد یبند تیاولو ،یبررس
از شرش منبرع    کیر و هرر   یقر یحق یداخل  ناخالص    دیتول نیب تیرابطه عل لیتحل یبرا
 (.Apergis and Payne, 2012) ردیگ  یقرار م یبررس مورد ر،یدپ یتجد یها  یانرژ

 برخروردار  یمتعردد  ازاتیر امت از رشرد  مطالعره  جهت پانل کیتکن از استفاده
 یرهرا یمتغ اثرر  ترا  دهنرد   یمر  امکران  ما به ها  رو، نیا که  آن تر  مهم همه از و است
. گرردد وارد  ون،یدر رگرس ابدی  یم تداوم همچنان زمان طول در که را یا شده ح ف

 را یحیتوضر  یرهرا یمتغ یریترأخ  ریمقراد  کره  اسرت  آن در رو، نیر ا گرید ازیامت
 نیو برد  دادمرورد اسرتفاده قررار     یابزار ریدر موارد ضرورت به عنوان متغ توان  یم

 را برطرف کرد. یزمان و هم یریگ  دازهان یخطا از یناش یها  تور، بیترت
 گرفرت   یم قرار استفاده مورد قبل یها  دهه در که یاقتصادسنج یها  مدل اغلب

 یهرا   یسرر  شرتر یب ییایر ناپا که بعدها. بود استوار یزمان یها  یسر ییایپا فرض بر
 مربوطره  ییایر پا یهرا   آزمرون  انجام به منو  رهایمتغ یریکارگ به شد، آشکار یزمان
 را یسراختگ  ونیرگرس مشکل حاصل، یها  نیتخم باشند ستایا رهایمتغ چنانچه. دش

 نیبر  یهمجمعر  رابطره  ستیبا  یم نباشند ستایا رهایمتغ چنانچه؛ اما داشت نخواهند
 .میینما یمستقل را بررس یرهایوابسته و متغ ریمتغ

( و 1331و  1331) 1کرواه  توسرط  یبر یترک یهرا   داده واحرد  شره یر یها  آزمون
( و 1111و  1331) 3نیوایر و ل نی( بنا شد و سلس توسط مطالعات ل1331) 2تونیرب
 ( توسعه داده شد.1111و  1339) 4و همکاران میا

                                                                                                                                 

1. Quah 

2. Breitung 

3. Levin & Lin 

4. Im & elt 
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 یکشرورها  ،OECD سرازمان  منتخرب  کشرور  11 شامل پژوهش یآمار نمونه
 ژاپرن،  ا،یر تالیا سرلند، یا آلمران،  فرانسره،  دانمرار ،  کانرادا،  ک،یبلژ ش،یاتر ا،یاسترال
 ا تیر ا و ایتانیبر س،یسوئ سوئد، ا،یاسلان پرتقال، نروژ، وزلند،ین هلند، مبورگ،لوکزا
 عررا ،  ران،یا ر،یالجزا یکشورها ،OPEC سازمان منتخب کشور 1 و کایآمر متحده

 یالر  1331 یزمران  بازه در اکوادور و یعرب متحده امارات ونزوئال، آنگو ، ه،یجرین
 .است 1112

 بلندمدت بردار نیتخم

 ایر پرسرش اسرت کره آ    نیر پاسخ بره ا  تیدر نها ،پانل یانباشتگ  هم یها  آزمون از هدف
گرام   انرل، پ یانباشرتگ   هرم وجرود   دییر با فرض تأ ر؟یخ ایوجود دارد  یبلندمدت ی  رابطه
برردار   نیتخمر  یبررا  یمحدود یکردهایرو ریاخ انیبردار است. در سال نیتخم ،یبعد
اول اسرتفاده از رو، حرداقل    کررد یع شده است. رومورد استفاده واق   انلپ یانباشتگ  هم

روابرط   نیتخم یبرا1( 1111) ی( است که توسط پدرونFMOLSمربعات اصال  شده )
که کمتر مورد استفاده واقرع   یگریشده است. رو، د یپنل معرف یانباشتگ  همبلندمدت 

 واتسرون  و اسرتا   توسرط  که است( DOLS) ایپو یشده، رو، حداقل مربعات معمول
 یمعمرول  مربعرات  حرداقل  رو، در یالتیتعرد  اعمال با که است شده مطر 2( 1331)

. دهرد   یمر  قرار یبررس مورد را مستقل یرهایمتغ راتییتغ به نسبت وابسته ریمتغ واکنش
برردار   یهرا   زننرده    نیتخمر  گرر ید برا  سره یمقا در رو، نیر ا یهرا   تیر مز نیترر  مهم از
ترور،   جراد یو از ا داشرته  کراربرد  زیر ن کوچک یها  است که در نمونه نیا یانباشتگ  هم
 نرمال برخوردار است. یمجانب عیاز توز نیهمچن و کند  یم یریجلوگ یزمان هم

 تیعل آزمون و( PMG) شده ادغام نیانگیم گروه زن نیتخم

پانرل برا    یخطرا  حیمدت مدل تصح  کوتاه بیضرا برآورد ن،یمرحله از تخم نیخرآ
و سرلس  3( 1333ده توسرط پسرران و همکراران )   شر  هارائر  PMGاستفاده از رو، 

هم  رایاست ز انهیزن م نیتخم PMG. است الگو یرهایمتغ نیب تیرابطه عل یبررس
                                                                                                                                 

1. Pedroni 

2. Stock & Watson 

3. Hashem Pesaran 
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 ( است.Averaging) یریگ  نیانگی( و هم مPoolingشامل ادغام )

 مدل حیتصر

 دیر و تول ریپر    دیر تجد یهرا  یانرژ نیب رابطه به دیتول تابع چهارچوب از استفاده با
 :گردد  یم انیب 1 شماره رابطه صورت به یلص داخلناخا

                           (:4) رابطه

Y د،یتول انگریب L  وK کشور  یبرا هیسرماو  کار یرویندهنده  نشان بیترت بهi  در
 یاحتمرال  یرهرا یمتغ ترور، کنتررل   یدر مدل برا کار  یروین و هیسرما است. tسال 

 (.Lutkepohl, 1982انده شده است )ح ف شده گنج
بره   یکر یالکتر یانررژ مدل رشرد سرولو،    کینوع مدل رشد به عنوان  نیا در
 یانررژ  و( RE) ریپر   دیر تجد یانررژ  یبه دو بخرش مجرزا   دینهاده تول کیعنوان 
بررر  از منررابع  دیررعامررل تول نیهمچنرر. گررردد  یمرر می( تقسررNRE) ریناپرر  دیررتجد
 دیر تول رشرد  بر ریپ   دیتجد یمختلف منابع انرژ راتیتأث کیتفک یبرا ریناپ   دیتجد

 1 شرماره  رابطره صرورت   بره  الگرو ل ا  رد؛یگ  یم قرار یبررس مورد یداخل ناخالص  
 :گردد  یم حیتصر

                                         (:5) رابطه

 نیر ا بره . شرود   یمر گسرتر، داده   ر،یپ  دیبر  تجد دیمنبع تول 2 یبرا فو  یالگو
 یجرا  بره  جداگانهصورت  به ریدپ یتجد یمنبع انرژ 2از  کیبر  هر دیتول منظور
 یانررژ مکمرل آن منبرع    برا  NRE ریر شده و متغ نیگزیمعادله فو  جا در RE ریمتغ
 بحرث،  مرورد  ریپر   دیر تجد یانررژ  منبرع  یمنهرا  کرل  بر  دیتول یعنی ریدپ یتجد
 .ردیگ قرار بحث مورد و مشخص آن ریپ  کیتفک اثر تا شد خواهد نیگزیجا

 خواهرد  عبرارت  یباد یانرژ یبلندمدت برا یطور مثال، رابطه اقتصادسنج به
 از: بود

                (:6) رابطه
         

                  

 دیر برر  تول  یانرژ    کار،  یروین   ه،یسرما   ،یداخل   ناخالص   دیتول    در آن که
. شرود   یمر  محاسربه  ،یبراد  یانرژ دیتول یمنها کل دیتول     ،یباد یانرژشده از 
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 دیر برر تول  یمنرابع مختلرف انررژ    ریترأث  کیتفک ریتأثیا  لهیوس عنوان به مکمل ریمتغ
 در یآزاد درجره  رفتن دست از سبب نی. بدشود  یدر نظر گرفته م یناخالص داخل

 ریدپر  یتجد یهرا   یانررژ  گرر یمنبع د پنج. رسد  یم حداقل به شده زده نیتخم مدل
مشرابه   یاز الگو زین یآببر   و زباله ،ییگرما نیتوده، زم ستیز ،یدیخورش یعنی
 خواهند کرد. یرویپ

 :رندیگ  یمورد برآورد قرار م بخش نیدر ا ریمعاد ت ز شده حیمدل تصر طبق
                                         (:7) رابطه

ثابرت سرال    مرت یق بره د ر  ونیر لیبر حسرب م  یناخالص داخل دیتول    در آن که
 برر  کرار   یروین  ، 1111ثابت سال  متیق بهد ر  ونیلیبرحسب م هیسرما  ، 1111

 گراوات یگ برحسرب  ریدپ یتجد یها  یشده از انرژ دیبر  تول   حسب هزار نفر، 
 گراوات یگ حسرب  برر  ریدناپر  یتجد یهرا   یشده از انرژ دیبر  تول    ساعت و 

 .است ساعت
 بره جداگانره   یا  معادلره  ریدپ یتجد یها  یاز منابع انرژ کیهر  یبرا نیهمچن

 :ردیگ  یم قرار برآورد مورد ریشر  ز
 (:8) رابطه

                                           

                                           

                                           

                                           

                                         

 دیتول بر  یانرژ     کار،  یروین   ه،یسرما   ،یناخالص داخل دیتول    در آن که
از  کیر از هرر   ریر غ ،یانررژ  ینسرب  دیتول NWIN ،یباد یانرژ منبع کی هر از شده

 یانررژ  BIO( در معادله است. یباد یاز انرژ ری)در مثال غ ریدپ یتجد یمنابع انرژ
 قیر شرده از طر  دیبر  تول یانرژ HYD ،توده ستیز یانرژ قیطر از شده دیتول  بر
 GEOزبالره،   قیر شرده از طر  دیر برر  تول  یانررژ  WAS ،یآب بر  ای کیدروالکتریه

شرده از   دیبر  تول یانرژ SOL ،ییگرما  نیزم یانرژ قیشده از طر دیبر  تول یانرژ
 .هستندباد  یانرژ قیشده از طر دیبر  تول یانرژ WIN ،یدیخورش یانرژ قیطر
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 جینتا لیتحل و هیتجز

 رهایمتغ ییایپا آزمون

 یهرا   یانررژ  مجمروع  از برر   دیر تول اثر معادله واحد شهیر آزمون از حاصل جینتا
. اسرت  شده گزار، 1 جدول در یمل ناخالص دیتول بر ریدناپ یتجد و ریدپ یتجد
 هبر  برر   دیر تول و هیسررما  ،یملر  ناخرالص  دیتول ریمتغ که است آن از یحاک جینتا
 هسرتند  ایر پا سطح در چو نیل نیلو آزمون اسا، بر ریدناپ یتجد یها  یانرژ لهیوس
در سرطح   رهرا یمتغ ریسرا  نیهمچنر  .سرتند ین ایدر سطح پا ها  آزمون ریسا براسا، و
 از یحراک  رهرا یمتغ یریگ  تفاضل بار کی با ییایپا آزمون اسا، نیا بر .هستند ایناپا
 .هستند ایپا رهایمتغ هیکل که است آن

 
 0 رابطه یرهایمتغ ییایپا جینتا .0 جدول

 Levin–Lin–Chu Im, Pesaran and Shin ADF - Fisher Chi-
square 

PP - Fisher Chi-
square 

Y 
594/5-  
(*000/0)  

465/2  
(991/0)  

071/42  
(994/0)  

514/47  
(974/0)  

Y∆ 
202/2-  
(*000/0)  

512/10-  
(*000/0)  

421/217  
(*000/0)  

621/406  
(*000/0)  

RE 
441/0  

(709/0)  
970/4  

(000/1)  
054/44  
(927/0)  

252/70  
(094/0)  

RE∆ 
670/11-  
(*000/0)  

940/15-  
(*000/0)  

414/414  
(*000/0)  

222/444  
(*000/0)  

NRE 
752/2-  
(*004/0)  

254/1  
(294/0)  

057/59  
(744/0)  

925/45  
(414/0)  

NRE∆ 
416/9-  
(*000/0)  

754/11-  
(*000/0)  

144/257  
(*000/0)  

440/566  
(*000/0)  

K 
494/5-  
(*000/0)  

452/0  
(644/0)  

452/52  
(746/0)  

702/51  
(922/0)  

K∆ 
069/11-  
(*000/0)  

544/12-  
(*000/0)  

242/264  
(*000/0)  

406/522  
(*000/0)  

L 
214/0-  
(515/0)  

125/4  
(000/1)  

225/42  
(966/0)  

261/64  
(244/0)  

L∆ 
569/4-  
(*000/0)  

927/4-  
(*000/0)  

422/140  
(*000/0)  

627/247  
(*000/0)  

 قیتحق محاسبات: مأخ 

 .دهد  یم نشان را رهایمتغ یدار  یمعن* 
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 یانباشتگ  هم آزمون

را برا   رهرا یمتغ نیوجود رابطره بلندمردت بر    توان  یم ییایپا آزمون جینتا به توجه با
   نمرود. دو نروع آزمرون    یمعاد ت بررس یتمام یبرا یانباشتگ  همز آزمون استفاده ا

 و یپردرون  یگروهر  و یپرانل  یها  مورد نظر به کار گرفته شد: آماره یرهایمتغ یبرا
 و هرا   کیتکن از مربوطه یها  آماره محاسبه یبرا ها  آزمون نیا از کی هر. کائو آزمون
 یصفر مبن هیاشاره شده بر اسا، فرض یها  نآزمو. کنند  یم استفاده یمتفاوت فروض

 صرورت  هرا   یسر یانباشتگ  همبر  یمبن ویآلترنات هیو فرض یانباشتگ  همبر نبود رابطه 
 طرول  نییتع یبرا شوارتز یاطالعات اریمع از کائو و یپدرون یها  آزمون در. ردیگ  یم

 انتخراب  برا  نرد با یپهنرا  و کرنرل  بارتلت یمبنا بر یفیط نیتخم. شد استفاده وقفه
 جینتررا 1 و 1 جردول . گرفررت صرورت وسررت -یوویر ن یمبنررا برر  وقفرره خودکرار 
 .دهند  یرا نشان م یانباشتگ  هم یها  آزمون

 
 یپدرون یانباشتگ  هم آزمون جینتا .2 جدول

Aggregate renewable Biomass Geothermal Hydro Solar Waste Wind 
Within 

dimension        

Panel v-stat 
024/2  

**(012/0)  
122/2  

**(015/0)  
447/2  

*(009/0)  
129/1  

(129/0)  
125/4  

*(000/0)  
425/2  

*(005/0)  
546/1  

***(072/0)  

Panel rho-stat 
404/0-  
(421/0)  

651/1  
(959/0)  

444/2  
(991/0)  

590/4-  
*(000/0)  

771/2  
(997/0)  

721/2  
(997/0)  

424/1  
(917/0)  

Panel pp-stat 
427/10-  

*(000/0)  
427/1-  

***(092/0)  
612/0  

(740/0)  
041/9-  

*(000/0)  
502/0-  
(451/0)  

276/0-  
(491/0)  

442/1-  
***(091/0)  

Panel ADF-stat 
704/10-  

*(000/0)  
006/2-  

**(022/0)  
447/0  

(649/0)  
112/2-  

**(017/0)  
626/1-  

**(042/0)  
544/0-  
(424/0)  

691/2-  
*(004/0)  

Between 
dimension        

Group rho-stat 
474/5  

(000/1)  
921/4  

(000/1)  
674/2  

(996/0)  
442/2  

(995/0)  
122/5  

(000/1)  
424/4  

(999/0)  
447/2  

(995/0)  

Group pp-stat 
042/4-  

*(001/0)  
594/2-  

*(006/0)  
629/1-  

**(041/0)  
961/2-  

*(001/0)  
646/1-  

**(052/0)  
171/4-  

*(000/0)  
425/2-  

*(010/0)  

Group ADF-stat 
449/5-  

*(000/0)  
725/2-  

*(002/0)  
754/4-  

*(000/0)  
712/1-  

**(054/0)  
947/4-  

*(000/0)  
225/4-  

*(000/0)  
461/5-  

*(000/0)  

 قیتحق محاسبات: مأخ 

 .دهد  یم نشان را رهایمتغ یدار  یمعن* 
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 کائو یانباشتگ  هم آزمون جینتا .3 جدول

Aggregate renewable Biomass Geothermal Hydro Solar Waste Wind 
KAO        

ADF 
995/2- 

*(001/0) 
251/5- 

*(000/0) 
164/4- 

*(000/0) 
742/6- 

*(000/0) 
271/4- 

*(000/0) 
146/5- 

*(000/0) 
209/4- 
(*000/0) 

 قیتحق محاسبات: مأخ 

 .دهد  یم نشان را رهایمتغ یدار  یمعن* 

 
مجمروع   لهیوسر  هشرده بر   دیبر  تول یدست آمده در معادله انرژ هب جینتا براسا،

 یانررژ  لهیوسر  هبر  شرده  دیر تول برر   یانررژ  یهرا   معادله و ریدپ یتجد یها  یانرژ
 رابطره  وجود یپدرون آزمون هفت از آزمون پنج ،باد و کیدروالکتریه ،توده ستیز

 وجرود  دییتأ زین کائو آزمون جینتا و کنند  یم دییتأ را معادله یرهایمتغ نیب بلندمدت
کره   دهد  یمنشان  جینتا نیهمچن .است معاد ت نیا یرهایمتغ نیب بلندمدت رابطه

سه آزمون  ،زباله و ییگرما نیزم یانرژ لهیوس هب شده دیبر  تول یدر معاد ت انرژ
 دییر تأمعادلره را   یرهرا یمتغ نیوجرود رابطره بلندمردت بر     یاز هفت آزمون پدرون

 یرهرا یمتغ نیب بلندمدت طهراب وجود ،کائو آزمون بودن معنادار به توجه . باکنند  یم
 .ردیگ  یم قرار دییتأ مورد معاد ت نیا

 بلندمدت روابط برآورد

 رابطره  برآورد بعد گام نظر، مورد یرهایمتغ نیب بلندمدت رابطه وجود دییتأ از پس
 مربعررات حررداقل کررردیرو از یهمجمعرر بررردار نیتخمرر یبرررا. اسررت بلندمرردت

 رابطره  بررآورد  از آمده دست به جینتا 1 جدول. شد استفاده( FMOLS) شده  اصال 
 لهیوسر  هبر  برر   دیر تول کره  اسرت  آن از یحراک  جینترا . دهرد   یم نشان را بلندمدت

 و مثبرت  اثرر  یدارا کرار   یرویر ن و هیسررما  ر،یدناپر  یتجد و ریدپ یتجد یها  یانرژ
 کیر  شیافرزا  کره  یا  گونره  هبر  است بلندمدت در یداخل ناخالص دیتول بر معنادار
را  یناخرالص داخلر   دیتول ر،یدپ یتجد یها  یانرژ لهیوس هب بر  دیلتو در یدرصد
 یها  یانرژ لهیوس هب بر  دیتول که ی. در حالدهد  یم شیدرصد افزا 122/1 زانیبه م
. دهرد   یمر  شیدرصرد افرزا   111/1 زانیر را به م یناخالص داخل دیتول ر،یدناپ یتجد
 .است بوده انتظار با مطابق آمده دست هب جینتا



 222    یداخل ناخالص دیتول رشد و ریدپذیتجد یها یانرژ برق دیتول نیب رابطه یبررس

 و ریپر    دیر تجد یها  یانرژ یبرا را 113/1 کشش 1(1111) فترز و اولر لعهمطا
 مطالعره  نیر ا از کره  کردنرد  گرزار،  ریدپر  یتجد یها  یانرژ یبرا را 113/1 کشش
کره   یبررسر  مرورد  یکشرورها  لیدل به توان  یم که آوردند دست هب یشتریب کشش

 باشد. هستند، افتهی  توسعه یکشورها
حرال   در یکشرورها  یبررا  121/1( کشرش  1111) هنر یو پا سیمطالعه آپررج 

 نیر ا نیهمچنر . نمودنرد  بررآورد  افتره ی  توسرعه  یکشرورها  یرا برا 113/1توسعه و 
 دسرت  هبر  نوظهرور  یکشورها یبرا را 191/1 کشش یگرید ی  مطالعه در نیمحقق

 .آوردند
 :کند  یم کمک یاقتصاد یها  تیفعال به قیطر دو از یانرژ بخش یطورکل هب

 کره  اسرت  یاقتصراد  مهرم  یهرا   بخش از یکی خود یانرژ دیتول نکهیا نخست
 و کرا   عیر توز و انتقال استخراج، یها  بخش در افزوده  ارز، و اشتغال جادیا سبب

 .شود    یم اقتصاد ی  چرخه طول تمام در خدمات
 نقرش  یاقتصراد  یهرا   بخش ریسا در که است یمحرک یانرژ بخش نکهیا دوم

 ضررورت  و یاقتصراد  رشد یکند چالش دو با مواجهه در. کند  یم فایا یمهم اریبس
 عملکررد  بهبرود  منظور به ییراهکارها ارائه دنبال به کشورها اقتصاد، از ییزدا  کربن
 توسرعه  گرچره . هسرتند  یا  گلخانره  یگازهرا  انتشرار  کراهش  برا  زمان  هم یاقتصاد
 یانررژ  یتقاضا شیاافز به ییپاسخگو راهکار تنها تواند  ینم ریدپ یتجد یها  یانرژ
 را آن در یبخشر   تنروع  و یاقتصراد  رشد جادیا جهت یتوجه قابل تیظرف اما باشد
 بره  یابیدسرت  در یمهم نقش تواند  یم ریدپ یتجد یها  یانرژ ی  توسعه نیبنابرا؛ دارد
هستند  ییبا  هیاول   نهیهز یدارا ریدپ یتجد یها  یانرژ. کند فایا سبز یاقتصاد رشد
 یلر یدل خرود  نیر ا و ندارند یخاص ی  نهیهز گرید آن از یبردار  ل بهرهدر طو یمنته
 هبر  کشرش  بره  نسبت ریدپ یتجد یها  یانرژ یبرا آمده دست هب شتریب کشش یبرا

 است. ریدناپ یتجد یها  یانرژ یبرا آمده دست
 که دهد  یم نشان زین ریدپ یتجد یها  یانرژ از بر  دیتولبرآورد هر منبع  جینتا
 دیر برر تول  یاثرر مثبرت و معنرادار    یزبالره و براد دارا   د،یخورش توده،  ستیز منابع

                                                                                                                                 

1. Adrienne Ohler & Ian Fetters 
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 تروده،   سرت یز در شیافرزا  درصرد  کیر  کره  یا  گونره  بره  هسرتند؛  یناخالص داخل
 زانیر م بره  را یداخلر  ناخرالص  دیر تول بیترت به ییگرما نیزم و باد زباله، د،یخورش
 منبع که یحال در. ندده  یم شیافزا درصد 112/1 و 111/1 ،111/1، 119/1، 111/1
 یداخلر  ناخرالص  دیر تول بر مثبت اثر که است 111/1 کشش یدارا کیدروالکتریه

 علرت  بره  را بیضرر  نیا نبودن معنادار توان  یم .ستین معنادار اثر نیا یمنته داشته
و سردها   یآبر  تیر بره ظرف  منبرع  نیر ا از استفاده یوابستگ و آب ریخخا بودن ثابت
در  شرتر یب سرت یبا  یمر  هرا   یگ ار  هیسرما کشش، بیضرا. با توجه به دانست مرتبط
 نیشرتر یکه ب ردیصورت گ توده ستیز یو انرژ کیدروالکتریه یانرژ ،یباد یانرژ

( 1111مطالعه اولر و فتررز )  دردارند.  یناخالص داخل دیرا نسبت به تول تیحساس
 بیر تتر به را 111/1و  111/1، 111/1، 132/1، 111/1، 113/1 یها  کشش بیضرا
 هب یو باد یدیخورش ،ییگرما  نیزم زباله، ک،یدروالکتریه ،توده ستیز یانرژ یبرا

 .اند  آورده دست
 

 FMOLS بلندمدت رابطه برآورد جینتا .٠ جدول
 LOG(GDP) LOG(GDP) LOG(GDP) LOG(GDP) LOG(GDP) LOG(GDP) LOG(GDP) 

Log 
(Renew) 

066/0 
094/5 

*(000/0) 
- - - - - - 

Log 
(Non-
renew) 

045/0 
625/2 

*(007/0) 
- - - - - - 

 - 
010/0 
725/2 

*(004/0) 
- - - - - 

Log 
(Non-bio) - 

092/0 
027/6 

*(000/0) 
- - - - - 

Log 
(Geo) - - 

016/0 
917/1 

(046/0) 
- - - - 

Log 
(Non-geo) - - 

077/0- 
194/1- 

*(245/0) 
- - - - 

Log 
(Hydro) - - - 

011/0 

711/0 
(577/0) 

- - - 
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Log 
(Non-
hydro) 

- - - 
071/0 
140/5 

*(000/0) 
- - - 

Log 
(Solar) - - - - 

027/0 
406/12 

*(000/0) 
- - 

Log 
(Non-
solar) 

- - - - 
207/0 
029/6 

*(000/0) 
- - 

Log 
(Waste) - - - - - 

044/0 
944/4 

*(000/0) 
- 

Log 
(Non-
waste) 

- - - - - 
062/0 
125/2 

**(045/0) 
- 

Log 
(Wind) - - - - - - 

011/0 
974/5 

*(000/0) 

Log 
(Non-
wind) 

- - - - - - 
094/0 
947/6 

*(000/0) 

Log 
(Capital) 

212/0 
05/10 

*(000/0) 

262/0 
097/17 

*(000/0) 

129/1 
774/51 

*(000/0) 

149/0 
057/7 

*(000/0) 

516/0 
47/14 

*(000/0) 

479/0 
141/11 

*(000/0) 

257/0 
521/16 

*(000/0) 

Log 
(Labor) 

545/0 
094/6 

*(000/0) 

071/0 
006/1 

(415/0) 

062/0- 
216/0- 

*(514/0) 

442/0 
125/2 

*(029/0) 

259/0 
005/5 

*(000/0) 

744/0 
511/7 

*(000/0) 

002/0 
151/0 

(227/0) 
N 722 455 202 692 420 525 455 

 قیتحق محاسبات: مأخ 

 .دهد  یم نشان را رهایمتغ یدار  یمعن* 

 مدت  كوتاه وابطر برآورد

 نیتخمر  جینتا. شد برآورد خطا حیتصح یالگو اسا، بر مدت  کوتاه رابطه ادامه، در
 گزار، شده است. 1 جدول در خطا حیتصح یالگو

 مدت  کوتاه رابطه برآورد جینتا .5 جدول
 LOG(GDP) LOG(GDP) LOG(GDP) LOG(GDP) LOG(GDP) LOG(GDP) LOG(GDP) 

(Renew)∆ 
014/0 

*(004/0) 
- - - - - - 

(Non-renew)∆ 
027/0 

*(000/0) 
- - - - - - 

(Bio)∆ - 
011/0 

*(000/0) 
- - - - - 
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(Non-bio)∆ - 
059/0 

*(000/0) 
- - - - - 

(Geo)∆ - - 
002/0- 
(592/0) 

- - - - 

(Non-geo)∆ - - 
166/0 

*(000/0) 
- - - - 

(Hydro)∆ - - - 
014/0 

**(019/0) 
- - - 

(Non-hydro)∆ - - - 
061/0 

*(000/0) 
- - - 

(Solar)∆ - - - - 
012/0 

*(000/0) 
- - 

(Non-solar)∆ - - - - 
052/0 

*(000/0) 
- - 

(Waste)∆ - - - - - 
019/0 

*(000/0) 
- 

(Non-waste)∆ - - - - - 
044/0 

*(000/0) 
- 

(Wind)∆ - - - - - - 
012/0 

*(000/0) 

(Non-wind)∆ - - - - - - 
051/0 

*(000/0) 

(Capital)∆ 
062/0 

*(000/0) 
207/0 

*(000/0) 
142/0 

*(000/0) 
144/0 

*(000/0) 
212/0 

*(000/0) 
242/0 

*(000/0) 
202/0 

*(000/0) 

(Labor)∆ 
72/0 

*(000/0) 
676/0 

*(000/0) 
299/0 

*(000/0) 
907/0 

*(000/0) 
269/0 

*(000/0) 
725/0 

*(000/0) 
647/0 

*(000/0) 

ECM 
106/0- 

*(000/0) 
264/0- 

*(000/0) 
129/0- 

*(000/0) 
454/0- 

*(000/0) 
072/0- 

*(000/0) 
074/0- 

*(000/0) 
276/0- 

*(000/0) 

 قیتحق محاسبات: مأخ 

 .دهد  یم نشان را رهایمتغ یدار  یمعن* 

 
 و ریدپر  یتجد یهرا   یانررژ  لهیوسر  هبر  برر   دیر تول کره  اسرت  آن از یحراک  جینتا

 ناخرالص  دیر تول برر  معنرادار  و مثبرت  اثرر  یادار کار  یروین و هیسرما ر،یدناپ یتجد
 منرابع  که دهد  یم نشان منبع هر برآورد جینتا نیهمچن .هستند مدت  کوتاه در یداخل
 در یمعنرادار  و مثبرت  اثرر  کیدروالکتریر ه و براد  زبالره،  د،یخورشر  تروده،   ستیز

 ییگرمرا  نیزمر  یکه منبع انررژ  یدر حال .دارند یداخلناخالص  دیبر تول مدت  کوتاه
 دهنرده   نشان جینتا .ستیناثر معنادار  نیا امادارد  یناخالص داخل دیبر تول یاثر منف

 باعرث  و بوده همسو بلندمدت و مدت  کوتاه در ریپ   دیتجد یها  یانرژ که است آن
 در هرا   دولرت  یگ ار  استیس دیبا راستا نیا در. شود    یم یمل ناخالص دیتول شیافزا
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 بره  نسربت  بلندمردت  در منرابع  نیر ا از بر  دیتول مثبت اثر به توجه با یانرژ نهیزم
 یهرا   یانررژ در  شرتر یب یگر ار  هیسررما در نظر گرفتن  با ،یلیفس ریدناپ یتجد منابع
 بیدسرت آورد. ضرر   هب ها  یانرژ نیا از را بازده نیشتریب بتوان تا باشد ریدپ یتجد
 لیتعرد  سرعت نگرایب و کیاز  تر کوچکو  یبرآوردها منف یتمامخطا در  حیتصح
هرر   یوارد شرود طر   یبه رابطه تعرادل  یاگر شوک گرید عبارت به؛ است مدت  کوتاه

 مقردار  و دهیر گرد لیتعرد  یسررعت  چره  برا عدم تعرادل   یخطا ،)سال( یدوره زمان
 براسرا،  راستا نیا در. کند  یم لیم خود بلندمدت تعادل مقدار سمت به مدت  کوتاه
 از انحرراف  از درصرد  112/1 اول معادلره  در فتهگر صورت مدت  کوتاه یها  برآورد
به رابطره   یاگر شوک یبه عبارت .شود  یم اصال  یمل ناخالص دیتول بلندمدت تعادل
از تعرادل اصرال     انحرراف  از درصرد  11 حردودا  هرر سرال    دروارد شرود   یتعادل

 دوره هرر  در معراد ت  بیترت به ها  یانرژ ریسا یبرا بیضر نیا نیهمچن. شود  یم
 تعرادل  از انحراف که است درصد 192/1، 191/1، 191/1، 111/1، 113/1، 121/1

 .شود  یم اصال  یداخل ناخالص دیتول بلندمدت

 یگرنجر تیعل رابطه

 در یا  محرکره  یرویر ن عنروان  به یانرژ از یاقتصاد توسعه و رشد روند در همواره
 یالگوهرا  در کره  یتر یاهم زانیم کنیول .است شده نامبرده ندیفرآ نیا عیتسر جهت

 فرروض  راسرتا  نیهم در. است متفاوت شود  یم گرفته نظر در یانرژ یبرا مختلف
 یکلر  حالرت  در که است شده مطر  اقتصاد رشد و یانرژ انیم ارتبا  در یمتفاوت

 (:Apergis & Payne, 2009 &2010) شود  یم میتقس مختلف فرض چهار به
 و میمستق طور به یانرژ مصرف آن در که دارد اشاره یتیموقع به رشد هیفرض( الف

 فرا یا یاقتصراد  رشرد  رونرد  در یاتیح ینقش کار  یروین و هیسرما مکمل عنوان به ای
 رشرد  سرمت  بره  یانررژ  از طرفره   کیر  تیعل وجود انگریب یا  هیفرض نیچن. کند  یم

اثررات   یدر مصررف انررژ   ییجو  صرفه یها  استیس طیشرا نیا در. است یاقتصاد
 خواهد داشت. یاقتصاد بر رشد یمنف

 یاقتصراد  رشرد  کره  معناسرت  بدان یانرژ مصرف در ییجو  صرفه هیفرض( ب
 دییر تأ یصرورت  در هیفرضر  نیر ا. شرد  خواهد یانرژ از ندهیفزا استفاده موجب ایپو
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 وجرود  یانررژ  مصرف طرف به یاقتصاد رشد از طرفه  کی تیعل رابطه که شود  یم
کره ممکرن اسرت از     یحفاظرت از انررژ   یها  استیس صورت نیا در. باشد داشته

 نخواهد داشت. یبر رشد اقتصاد یکند، اثر منف یریجلوگ یانرژ ندهیاستفاده فزا
 یاقتصراد  رشد و یانرژ مصرف انیم متقابل رابطه انگریب ،بازخورد هیفرض( ج
 و یانرژ مصرف انیم هیدوسو یا  رابطه که شود  یم تیحما یزمان هیفرض نیا. است
 و ییجرو   صررفه  یهرا   اسرت یس طیشرا نیا تحت. باشد داشته جودو یاقتصاد رشد

 بره  و دهد کاهش را یاقتصاد رشد عملکرد تواند  یم یانرژ منابع مصرف در کاهش
 منعکس شود. یدر مصرف انرژ تواند  یم یاقتصاد رشد در راتییتغ بیترت نیهم

 ریترأث  یبرر رشرد اقتصراد    یکه مصررف انررژ   دهد  یم نشان ییخنثا هیفرض( د
 یاقتصراد  رشرد  و یانررژ  مصرف نیب تیعل رابطه وجود عدم واقع در. گ ارد  ینم

 ییجرو   صرفه استیس مورد، نیا در. دهد  یم ارائه ییخنثا هیفرض وجود بر یشواهد
اختصراص داده شرده    یکه به منظور کاهش مصرف انرژ یو حفاظت از منابع انرژ

 (.11111 نگاکیمنخواهد داشت ) یبر رشد اقتصاد یریتأث چیه ،است
 نیوجرود رابطره بر    انگریر ب مردل   یرهایمتغ انیبلندمدت م   رابطه وجود اگرچه

 رهرا یمتغ نیبر  یگرنجر تیعل جهت اما بود اهدجهت( خو کی)حداقل در  رهایمتغ
 یرهرا یمتغ انیر م یتر یعل رابطره  جهت یبررس یبرا نیبنابرا؛ کند نییتع تواند  ینم را

 نیر ا در. شرد  خواهرد  اسرتفاده  والد آماره ا،اس بر یگرنجر تیعل آزمون از مدل،
 ن،یجانشر  هیفرضر  مقابرل  در رهایمتغ بیضر بودن صفر بر یمبن عدم هیفرض لیتحل

 کیر صرفر رد شرود،    هیاست اگر بر اسا، آماره والد فرضر  یهی. بدشود  یم آزمون
آماره والرد   جینتامستقل به وابسته وجود دارد.  ریاز طرف متغ یگرنجر تیرابطه عل

 :ارائه شده است 2 در جدول رهایمتغ نیب یگرنجر تیروابط عل یبررس یبرا
 

 ریدناپذیتجد و ریدپذیتجد یها  یانرژ مجموع لهیوس هب برق دیتول گرانجر تیعل روابط جینتا .6 جدول
 w-stat Zbar-stat Prob صفر سیفرض

 000/0 295/4 041/5 سزین یداخل ناخالص دیتول زیعل کار یروین

 000/0 402/21 412/12 سزین کار  یروین زیعل یداخل لصناخا دیتول
 000/0 091/5 152/5 سزین یداخل ناخالص دیتول زیعل سیسرما

                                                                                                                                 

1. Menegaki 
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 000/0 691/14 641/2 سزین سیسرما زیعل یداخل ناخالص دیتول
 741/0 416/0 471/2 سزین یداخل ناخالص دیتول زیعل ریدناپذیت د یها  یانرژ
 000/0 674/6 444/4 سزین ریدناپذیت د یها  یانرژ زیعل یداخل ناخالص دیتول
 714/0 464/0 494/2 سزین یداخل ناخالص دیتول زیعل ریدپذیت د یها  یانرژ

 000/0 615/6 427/4 سزین ریدپذیت د یها  یانرژ زیعل یداخل ناخالص دیتول

 قیتحق محاسبات: مأخ 

 
 ناخرالص  دیر تول و کرار  یرویر ن نیب طرفه دو تیعل رابطه آمده دست هب جینتا طبق
 نشران  جینترا  نیهمچنر . دارد وجرود  یملر  ناخرالص  دیتول و هیسرما نیب زین و یمل
 لهیوسر  هبر  برر   دیر تول به یداخل ناخالص دیتول سمت از طرفه کی تیعل دهد  یم

 ،یکلر  حالرت  در اسرا،  نیا بر. دارد وجود ریدناپ یتجد و ریدپ یتجد یها  یانرژ
 قررار  دییتأ مورد ریدناپ یتجد و ریدپ یتجد یها  ینرژا مورد در ییجو  صرفه هیفرض

 .ردیگ  یم
 دیر تول ه،یسررما  کار،  یروین نیب طرفه دو تیعل رابطه آمده دست هب جینتا طبق

 نشران  جینترا  نیهمچنر . دارد وجرود  یمل ناخالص دیتول و باد یانرژ لهیوس هب بر 
 لهیوسر  هبر  برر   دیر تول به یداخل ناخالص دیتول سمت از طرفه کی تیعل دهد  یم
 رابطره  انگریر ب کره  برازخورد  هیفرض ،باد یانرژ مورد در. دارد وجود ها  یانرژ ریسا

 تحرت . ردیر گ  یم قرار دییتأ مورد است، یاقتصاد رشد و یانرژ مصرف انیم متقابل
 توانرد   یمر  یانررژ  منرابع  مصرف در کاهش و ییجو  صرفه یها  استیس ،طیشرا نیا

 یاقتصاد رشد در راتییتغ بیترت نیهم به و دهد هشکا را یاقتصاد رشد عملکرد
 .شود منعکس یانرژ مصرف در تواند  یم

 

 شنهادهایپ و یبند جمع

 یبررا  یاساسر  ازیر ن کیر  بر  یروین کشورها، روزافزون توسعه به توجه با امروزه
 رشرد  برر ،  یهرا   شربکه  توسعه بدون که یا  گونه هب دیآ  یم شمار هب یاقتصاد رشد
 نیترأم  رو  نیر ا از. شرود   یمر  متوقف کشورها توسعه عامل نیتر مهم نوانع  به عیصنا
 نیترر  مهرم  از عیصرنا  و مرردم  ازیر ن مرورد  یکر یالکتر یانررژ  ی  انردازه   به و موقع  به

 و یاقتصراد  توسرعه  در آن ریانکارناپر   نقش بر عالوه که هاست  دولت یها  دغدغه
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 شیافرزا  برا  یطرفر  از .کنرد   یم فایا زین یمل تیامن در ییسزا هب نقش ،یاجتماع رفاه
 ایر دن در یلیفس یها  سوخت منابع تیمحدود نیو همچن یطیمح ستیز یها  ینگران

 جهان سراسر در توسعه  حال در و افتهی  توسعه یکشورها عمده ران،یا در جمله از و
؛ هسرتند  ریدپ یتجد منابع سمت به یلیفس یها  سوخت از یتکنولوژ رییتغ حال در
 یگر ار   هیسررما  جهت ها  آن انواع از استفاده نوع و ریدپ یتجد یانرژ منابع تنوع اما

 .ردیپ  صورت یکاف شناخت با ستیبا  یم یانرژ کیاستراتژ بخش نیا در کشورها
 بره  مردت   کوتاه در است ممکن داد نشان وضو  به مطالعه از یبرآورد جینتا 
 یهرا   یانررژ  از یبرردار  بهرره  و توسرعه  یهرا   طرر   ثابت یها  نهیهز بودن با  علت
از  ینسبت به توسرعه انررژ   یص داخللناخا دیتول رشدبر  یکمتر ریتأث ر،یدپ یتجد
 توجره  قابرل  کراهش  بره  توجه با مدتاما در بلند بگ ارد یلیفس یها  ختسو قیطر

 دیر تول رشرد  ،یلیفسر  یهرا   سوخت به نسبت ریدپ یتجد یها  روگاهینرخ خورا  ن
 مطالعره  نیر ا توسرط  شرده  برآورد جینتا نیبنابرا؛ واهد بودبا تر خ یداخل ناخالص

 یهرا   یانرژ یها  روگاهیتوسعه ن یطیمح ستیزمثبت  ریتأث بر عالوهکه  دهد  یم نشان
 .بود خواهد مثبت مدتدر بلند زیمنابع ن نیا یاقتصاد ریتأث ر،یدپ یتجد

 منرابع  عانروا  از یدیر تول برر   نیبر  رابطره  یبررس به مطالعه نیا راستا نیا در
اسرا، در   نیر ا پرداخرت. برر   یناخالص داخل دیو رشد تول ریدپ یتجد یها  یانرژ

پانرل   یخطرا  حیتصرح ( و مردل  FMOLS) یانباشتگ  همابتدا با استفاده از مدل پانل 
(ECM  وجود رابطره کوتراه )   یهرا   یانررژ  انرواع  از برر   دیر تول بلندمردت  و مردت 

 داد نشران  جینتا. گرفت قرار یبررس دمور یداخل ناخالص دیتول رشد با ریدپ یتجد
 کرار   یروین و هیسرما ر،یدناپ یتجد و ریدپ یتجد یها  یانرژ لهیوس هب بر  دیتول که
 یا  گونره  هبر  هستند بلندمدت در یداخل ناخالص دیتول بر معنادار و مثبت اثر یدارا
 دیر تول ریدپر  یتجد یهرا   یانررژ  لهیوسر  هبر  برر   دیر تول در درصد کی شیافزا که
 برر   دیتول که یحال در. دهد  یم شیافزا درصد 122/1 زانیم به را یداخل اخالصن
 درصرد  111/1 زانیر م به را یداخل ناخالص دیتول ریدناپ یتجد یها  یانرژ لهیوس هب

 تروده،   ستیز منابع که دهد  یم نشان منبع هر برآورد جینتا نیهمچن. دهد  یم شیافزا
 بره  دارنرد  یداخلر  ناخرالص  دیر تول برر  یعنرادار م و مثبت اثر باد و زباله د،یخورش
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و  یبرراد زبالرره، ،یدیخورشرر ترروده،  سررتیز در شیدرصررد افررزا کیررکرره  یا  گونرره
 ،112/1، 119/1، 111/1 زانیر م بره  را یداخل ناخالص دیلتو بیبه ترت ییگرما نیزم

 یدارا کیدروالکتریر که منبرع ه  یدر حال ؛دهند  یم شیدرصد افزا 111/1 و 111/1
اثر معنرادار   نیا اماداشته  یناخالص داخل دیاست که اثر مثبت بر تول 111/1کشش 

 برر   دیر تول کره  بود آن دهنده  ( نشانECMپانل ) یخطا حیتصحمدل  جینتا .ستین
 اثرر  یدارا کرار   یرویر ن و هیسررما  ر،یدناپر  یتجد و ریدپ یتجد یها  یانرژ لهیوس هب

 جینترا  نیهمچنر  .اسرت  مردت   کوتراه  در یداخلر  ناخرالص  دیتول بر معنادار و مثبت
 و براد  زبالره،  د،یخورشر  تروده،   سرت یز منرابع  کره  دهرد   یمر  نشران  منبع هر برآورد

 .هستند یداخل ناخالص دیتول بر یمعنادار و مثبت اثر یدارا کیدروالکتریه
 :گردد  یم ارائه لیخ یشنهادهایپ ،مطالعه از حاصل جینتا به توجه با
 جهرت  و اسرت  کشرورها  تیر اکثر یصرل ا هردف  یاقتصاد رشد که آنجا از -
 یالگو اصال  لزوم .شود  یم مصرف یشتریب یانرژ بالطبع ،هدف نیا به یابی  دست
 نیهمچنر  و نرده یآ  ترر   کرم  و پا  یها  یانرژ به ندهیآ  یها  یانرژ مصرف و دیتول
 برا  ریدپر  یتجد و نرو  یانررژ  دیر تول توسرعه  منظور به مناسب یها  استیس شیافزا

. ردیررقرررار گ هررا  دولررت کررار دسررتور در یسررتیبا یاقتصرراد یهررا  زهیررانگ یاعطررا
 یو اقتصراد  یطر یمح سرت یز یبند تیاولوبه  یتوجه یبکورکورانه و  یگ ار هیسرما
 یآهنرگ رشرد اقتصراد    تواند یمبر  از منابع مختلف و مصرف آن  دیتول نهیدر زم

 کره  زبالره  و یدیخورشر  یانرژ از بر  دیتول راستا نیهم درکشور را کاهش دهد. 
 تیر روابرط عل  جیشناخته شده اسرت و برا توجره بره نترا      مطالعه نیا هیاول تیاولو

 ،یانررژ  نیر ا منابع مصرفو  دیتولو کاهش در  ییجو  صرفه یها  استیس یگرنجر
 رشرد  در راتییتغ بیترت نیهم به و دهد کاهش را یاقتصاد رشد عملکرد تواند  یم

 منعکس شود. یرژو مصرف ان دیتول در تواند  یم یاقتصاد
 ر،یدپرر یتجد یانرررژ یریکررارگ برره ،توسررعه یفرررآور یاصررل مشررکل -
 کره  طرور  همران  .اسرت  یلیفس یها  سوخت به نسبت آن شتریب هیاول یگ ار  هیسرما
 یهررا  یانرررژ از شررتریب ریدپرر یتجد یهررا  یانرررژ کشررش زانیررم داد نشرران جینتررا
 یبررا  نره یزم جراد یا برا  نرد توا  یمر  دولرت  نهیزم نیا در نیبنابرا؛ است ریدناپ یتجد
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توسرعه آن را   نره یزم یخصوص گ اران  هیسرما از تیحما و یالملل  نیب یها  یهمکار
حاصرل از آن   یو سو  درآمردها  یلیفس یانرژ ارانهی یجیفراهم آورد. ح ف تدر

 بخرش  قیتشرو  ر،یدپر  یتجد یانررژ  توسرعه  و دیر تول یها  در پروژه یمال نیتأمبه 
 جهرت  یالمللر   نیبر  یهرا   یهمکرار  تیتقو جادیا و یگ ار  هیسرما جهت یخصوص
 .شود  یم هیتوص ر،یدپ یتجد یها  یانرژ توسعه
 یانررژ  دیتول جهتمستعد  یاز کشورها یکی ،یمیاقل یها یژگیبه سبب و رانیا -

 زیر ن یاقردامات  نره یزم نیر ا در کره  هرچنرد . اسرت  ریدپر  یتجد یها  یانرژ قیطر از  بر
 11 یدیخورشر  روگاهین احداث یهیتوان به طر  توج  یاز جمله م است؛ گرفته صورت
 نیر ا وجرود . کررد  اشراره  یمگراوات  11 یبراد  روگاهین احداث یهیتوج طر  ای یمگاوات
 .است شده آغاز راتییتغ نیا یبرا یکه مطالعات است آن گواه خودها  طر 
در  ریدپر  یتجد یهرا   یانررژ  یگر ار   هیسرما تیاولو ،قیتحق جیبا توجه به نتا 

حرال   در ،گ اران  استیس تیاولو رانیدر ا اماو زباله است  یدیخورش یش انرژبخ
راستا حوور  نیدر ا .است یباد یانرژ یها روگاهین در شتریب یگ ار هیسرماحاضر 

. باشرد  یممهم  اریبس نهیزم نیدر ا یساز یخصوص تیاهم لیبه دل یبخش خصوص
 شیو افرزا  قیسربب تشرو   یاتدیبا فراهم آوردن تمه شود یسع دیبا خاطر نیبه هم

 .شوند بخش نیا در یخصوص گ اران هیسرما تیامن

دو دهره   یکره طر   دهرد  ینشان م ریدپ یتجد یها یتوسعه انرژ یکنون روند -
 یهرا  یو استقرار فنراور  R&D  یها تیفعال نهیجهان در زم یدر اکثر کشورها ندهیآ

هرا از   دولرت  نره یمز نیر صرف خواهد شد که در ا یقابل توجه  نهیشده، هز یتجار
را بر عهده خواهنرد داشرت.    ینقش اصل یمال یها تیو حما یگ ار استیلحاظ س
و انجرام   یو فنراور  قرات یاز تحق تیر حما یدر راسرتا  یملر  یها برنامه نیل ا تدو

هدفمنرد   شررفت یمنجرر بره پ   که یمل و محلی یازهایمطابق با ن یکاربرد قاتیتحق
 کراربرد  توسرعه  یدیر کل الزامرات  از شرد،  خواهرد  ریدپر  یتجد یهرا   یصنعت انرژ

 .است کشور یانرژ بخش در رهایدپ یتجد
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