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 چکیده

ای برخوردار است. لذا مای اقتصاد از امهیت ویژهعنوان نهاده مصرریی در مهه بش انرژی به
مای تأثیرگذار بر مصرررا انرژی در زیر بش  این مطالعه درصرردد اسررت، به بررسرری عوام 
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 مقدمه -1

عام  اصررلی در رشررد و توسررعه اقتصررادمای مدرن، انرژی اسررت که در بهبود عهلکرد 

ونق  مای مشتلف ی  اقتصرراد مهچون بش  خانگی، صررنعت، کشرراورزی و مه بش 

رو انرژی در زیربنای اسرراسرری (. ازاین0223، 5نق  کلیدی دارد نچونتاناوا  و مهکاران

 مای تولیدیعنوان نیروی محرکه یعالیتاجتهاعی مر کشور، بهمای اقتصرادی و یعالیت

(. انرژی در یرریند تولید بتیاری از کاالما 5655، 0رید نشهبازی و مهکارانمتاب میبه

کند. ایران عنوان ی  نهاده نق  مههی ایفا میعنوان کراالی نهرایی یا بهو خردمرا  بره

منابع انرژی رنی و گتترده و وجود مشازن عنوان ی  کشور رو به رشد و برخوردار از به

بزرگ نفتی، معادن عظیم زیرزمینی و نتانتررری  بالقوه انرژی، یکی از مصرررادیق الگوی 

صرا ریزی برای تولید و مشود؛ بنابراین برنامهرشد با یشار بر منابع طبیعی محتوب می

، 6گیرد نررمن و زارعانرژی در این کشور امهیت یراوان داشته و باید با دقت بتیار انجام 

5611.) 

ارتباط بین مصرررا انرژی و رشررد اقتصررادی نیامدمای متعدد بترریار مههی در جامعه 

 مای مناسبی بین این دو متغیر در اتشاذ سیاستتواند داشرته باشد. رگامی از رابطهمی

ما امهیت بتریار زیاد دارد. کشرروری که وابتتگی انرژی و مهچنین مصررا و اجرای رن

دمنده رشد اقتصادی رن یی به انرژی دارد و مصررا انرژی یکی از اجزای مهم تشکی باال

مای مناسبی در موزه انرژی اتشاذ کند، زیرا مر شوک منفی در تأمین است، باید سیاست

تواند تأثیرا  بتیار نامطلوب بر رشد اقتصادی رن کشور داشته باشد ی انرژی میو عرضه

ترین عوام  تأثیرگذار در اقتصررراد مر (. درواقع یکی از مهم0252، 4ناوزترک و مهکراران

که مهواره بررسی تأثیر رن بر طوریکشرور، میزان مصررا انرژی در رن کشرور اسرت به

ریزی در سررطک ک ن گذاری در بش  انرژی و برنامهمنظور سرریاسررترشررد اقتصررادی به

(. لذا 5653، 9صغریگذاران بوده است نمحتنی زنوزی و ااقتصرادی موردتوجه سریاسرت

منظور بررسرری تغییرا  رشررد اقتصررادی از یاکتورمای بترریار مههی اسررت که باید به

شرده در مصررا انرژی در نظر گریته شود. با توجه به امهیت انرژی در ایران ریزیبرنامه

بررسی عوام  و متغیرمای تأثیرگذار بر مصرا انرژی ضروری است. بر این اساس در این 
                                                 

1 Chontanawat et al. 
2 Shahbazi et al. (2011) 
3 Arman & Zare (2009) 
4. Ozturk et al. 
5 Asghari & Mohseni Zonouzi (2017) 
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مای اقتصاد ایران و رابطره بلندمد  و م  تأثیرگذار بر مصرا انرژی در بش مطالعه عوا

و روش  5برا اسرررتفاده از روش مداق  مربعا  معهولی نویا بش  مرامرد  میران کوتراه

 موردبررسی قرار گریت. 5659تا  5639میانگین گرومی طی دوره 

و ضررور  تحقیق  است: ابتردا بره بیران مقدمره شام  ننج بش این تحقیق  ختارسا

شده اختصاص اختصاص داده شد. در بش  دوم مبانی نظری و مروری بر مطالعا  انجام

شود و دارد. در قتهت بعدی به معریی مد  و روش تشهین در تحقیق نرداخته می

گردد. در بش  چهارم به بررسی نتایج تجربی مد  و سرپس مد  موردنظر بررورد می

گیری و نیشنهادمای ماص  از ایرن تحقیق ارائه گردیده نتیجهسرانجام در قتهت نایانی 

  است.

 مبانی نظری و مروری بر مطالعات پیشین -2

از دیرردگاه مکاتررب مشتلررف اقتصررادی، عوامرر  مررقثر بررر رشررد اقتصررادی کرره در توابررع 

انرد از انرواع سررمایه و انرواع نیرروی کرار اعرم از شرود، عبرار رشد در نظر گریته مری

، KLEMمتشصرررا و ریرمتشصرررا. در الگومرررای جدیررردتر رشرررد ماننرررد الگررروی 

ع وه برر ایرن عوامر  تولیرد، عامر  انررژی نیرز وارد شرده اسرت، ولری امهیرت رن در 

مررای متفرراوتی در مررای نیشررین دیرردگاهمررای مشتلررف یکترران نیتررت. در دمررهمررد 

تأثیرگررذاری انرررژی بررر تولیررد و رشررد اقتصررادی مطررر  شررده  مررورد میررزان و نحرروه

 است.

، انرژی عام  اصلی و تنها عام  تولید 0به نظر اقتصاددانان اکولوژیتت مانند ریرس و نایر

ارلب اقتصاددانان نئوک سی  مانند  ای متتند؛ امااست و کار و سرمایه عوام  واسطه

باشد. رنها معتقدند که انرژی از ژی  می، مشالف اقتصاددانان اکولو6برند  و دنیتون

 طور ریر متتقیم بر رشد اقتصادیگذارد، بهطریق تأثیری که بر نیروی کار و سرمایه می

مقثر است و متتقیهًا اثری بر رشد اقتصادی ندارد. ارلب اقتصاددانان نئوک سی  بر این 

ست ای انهاده واسطهاص  معتقدند که انرژی نق  کهی در تولید اقتصادی داشته و ی  

(. سرمایه 5556، 4و عوام  اساسی تولید تنها نیروی کار، سرمایه و زمین متتند ناسترن

ترین عوام  مقثر بر رشد اقتصادی و نیروی کار اعم از متشصا و ریر متشصا، از مهم

                                                 
1 Dynamic Ordinary Least Square (DOLS) 
2 Ayers & Naier 
3 Berndt & Dnison 
4 Stern 
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مای جدید رشد، عام  انرژی شوند. در تئوریمتتند که در توابع رشد در نظر گریته می

. اوزترک و مای مشتلف، یکتان نیتتوارد مد  شده است، ولی امهیت رن در مد نیز 

در خصوص رابطه بین مصرا انرژی و رشد اقتصادی چهار یرضیه مهکن را  5اکاراواسی

کنند. یرضیه او  میچ رابطه علی بین این دو متغیر وجود ندارد که از رن تحت بیان می

 طریه از رشد اقتصادی به. یرضیه دوم علیت ی شودعنوان یرضیه خنثایی نام برده می

ریه طکند. یرضیه سوم علیت ی سهت مصرا انرژی و یرضیه بقای انرژی را مهایت می

کند که تحت عنوان یرضیه انرژی منتهی از مصرا انرژی به رشد اقتصادی را مطر  می

ی مصرا انرژ شود. درنهایت یرضیه چهارم، علیت دوطریه بینبه رشد در نظر گریته می

شده است. بر اساس این دیدگاه و رشد اقتصادی تحت عنوان یرضیه بازخورد شناخته

(، به 5556دمند. استرن نمصرا انرژی و رشد اقتصادی مهدیگر را تحت تأثیر قرار می

کند ( بیان می5515ن 6( و دنیتون5511ن 0نق  از اقتصاددانان نئوک سی  مانند برنت

 طور ریرمتتقیم برگذارد، بهأثیری که بر نیروی کار و سرمایه میکه انرژی از طریق ت

رشد اقتصادی مقثر است و متتقیهاً اثری بر رشد اقتصادی ندارد. از طریی دیگر، برخی 

 نذیر بوده ودیگر از اقتصاددانان معتقدند، انرژی در طبیعت مقدار ثابتی دارد، جبران

مای بیوییزیکی رشد که ود؛ بنابراین، در مد رتبدی  به ماده است و از بین نهیقاب 

شده است، تولید کاالمای اقتصادی نیازمند صرا مقادیر (، بیان5514توسط ایرس و نایر ن

 ترین عام  رشد است.یراوان انرژی در تولید است، لذا انرژی تنها عام  و مهم

صاد، مطالعا  در رابطه با رشرد اقتصرادی و مصررا انرژی این متغیرمای کلیدی در اقت

توان به متعددی در خارج و داخ  کشور صور  گریته است که ازجهله این مطالعا  می

 موارد زیر اشاره نهود:

ی علیت بین مصررررا مای نان ، وجود رابطه( با اسرررتفاده از داده0221ن 4لی و چانگ

موردبررسی  5515-0220مای کشرور رسریایی بین سا  53واقعی را در  GDPانرژی و 

واقعی را  GDPانباشتگی بین متغیرمای مصرا انرژی و قراردادند. نتایج وجود رابطه مم

ی علیت بین مصررا مد  رابطهچنین دریایتند که در کوتاهنشران داد. این محققین مم

طریه از انرژی و رشرررد اقتصرررادی وجود نردارد، ولی در بلندمد  ی  رابطه علیت ی 

                                                 
1 Ozterak & Akaraovasi 
2 Bernt 
3 Denison 
4 Lee & Chang 
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 مد شود؛ بنابراین در کوتاهاین کشورما مشامده میمصررا انرژی به رشد اقتصادی در 

کام  در مصررا انرژی رشرد اقتصرادی را کام  نشوامد داد، ولی در بلندمد  سبب 

( به بررسی روابط 0255ن 5کام  رشرد اقتصرادی خوامد شد. مهچنین ژیکیتن و ژین

نگ طی مای استان شاندوعلی میان مصررا انرژی و رشرد اقتصرادی با اسرتفاده از داده

نرداختند. برای بررسی رابطه میان دو متغیر رشد اقتصادی و  5512-0221دوره زمانی 

مصرررا انرژی از رزمون علیت گرنجری و مم جهعی اسررتفاده شررد. نتایج وجود رابطه 

بلندمد  بین مصررا انرژی و رشرد اقتصادی را اثبا  و ی  رابطه علیت دوطریه میان 

 ما را نشان داد.رن

به بررسی رابطه میان مصرا انرژی تجدید  ARDL( با استفاده از الگوی 9025ن 0ماجی

نذیر و رشرد اقتصرادی برای کشرور نیجریه نرداخت. نتایج نشان داد، باوجود عدم رابطه 

ای( و رشررد مای انرژی ناک نانرژی الکتریترریته و انرژی متررتهدار میان شرراخامعنی

مای ناک و رشد اقتصادی در بلندمد  یمای انرژمد ، میان شاخااقتصرادی در کوتاه

رابطه منفی برقرار اسررت. مهچنین نتایج ماکی از وجود رابطه مثبت میان انرژی تجدید 

( به بررسی 0253ن 6تانگ و مهکارانامتراق ضرایعا  و رشرد اقتصرادی است. نذیر قاب 

  ک سیرابطه بین مصررا انرژی و رشرد اقتصادی در ویتنام با استفاده از چارچون نئو

انباشتگی و مای ممنرداختند. این مطالعه از روش 0255-5515رشرد سرولو برای دوره 

ای از مصرا انرژی به رشد طریهعلیت گرنجر اسرتفاده کرده و نشان دادند که رابطه ی 

مای تجدیدنذیر برای اقتصررادی وجود دارد. ایشرران بیان داشررتند که باید رویکرد انرژی

 4ه اقتصادی در ویتنام موردتوجه قرار گیرد. وانگ و مهکارانسررعت بششریدن به توسع

( در تحقیقی به بررسری رابطه بین رشرد اقتصرادی و مصرا انرژی در چین طی 0253ن

دارند که درک بهتری از رابطه بین نرداختند. ایشان بیان می 0250تا  5552مای سرا 

رژی انتشار گازمای مشرب رشرد اقتصادی و مصرا انرژی الزم است، چرا که با مصرا ان

طور خاص نتیجه گریتند که ی  رابطه علی دو طریه بین شرررود. رنها بهنیز بیشرررتر می

طریه از رشررد اقتصررادی و مصرررا انرژی، در چین وجود دارد و نیز ی  رابطه علی ی 

 مصرا انرژی به انتشار گازمای مشرب را شناسایی کردند.

                                                 
1.Zhixin & Xin 
2 Maji 
3 Tang et al. 
4 Wang et al. 
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مای نفتی و رشد ابطه بین مصرا یررورده( به بررسی ر5655شهبازی و مهکاران ن

مای تابلویی و مای کشور نرداختند. در این مطالعه از روش دادهاقتصادی در استان

در سطک استانی استفاده شد. نتایج نشان داد  5615 -5619مای یصلی دوره زمانی داده

شور مای ککه مصرا بنزین و نفت گاز تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استان

 00/2مای کشور نتبت به بنزین و نفت گاز به ترتیب داشته است و کش  تولید استان

 مابوده است. مهچنین نتایج نشان داد که مشارج عهرانی دولت و جهعیت استان 55/2و 

تر اند و کش  تولید نتبت به جهعیت بیشتأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته

( به 5656ن 5راد و کانوربت به مشارج عهرانی دولت بوده است. علویاز کش  تولید نت

بررسی تأثیر روابط بلندمد  مصرا انرژی بر رشد اقتصادی بدون نفت برای سه بش  

مای مداق  مربعا  اقتصاد ایران نکشاورزی، صنعت و خدما ( به که  تشهین زننده

نرداختند. نتایج نشان داد  5612-15و مداق  مربعا  نویا طی دوره  شدهکام ً اص  

که ی  رابطه بلندمد  مم جهعی میان مصرا انرژی و تولید ناخالا داخلی واقعی بدون 

مای تولید ناخالا داخلی واقعی بدون نفت نتبت به مصرا نفت وجود دارد. کش 

ز ما و بتیاری اانرژی، موجودی سرمایه ناخالا و نیروی انتانی شار  منطبق بر تئوری

ما در مر دو روش تشهین رابطه بلندمد  نن  العا  تجربی بوده و مقایته این کش مط

ما بتیار به مم نزدی  متتند. مهچنین با استفاده از تشهین مم جهعی نشان داد؛ کش 

الگوی اثرا  ثابت، کش  تولید ناخالا داخلی واقعی بدون نفت نتبت به مصرا انرژی 

 .است 65/2و  59/5، 64/2ا  به ترتیب برابر مای کشاورزی، صنعت و خدمدر بش 

مای مشتلف انرژی با رشد (، رابطه علیت بین مصرا مام 5653ن 0شهنازی و مهکاران

مای مشتلف اقتصادی نخانگی، عهومی و کربن در بش  اکتیداقتصادی و انتشار گاز دی

با استفاده از روش  5613-55ونق ( طی دوره زمانی تجاری، صنعت، کشاورزی و مه 

د. محققین این مطالعه معتقدند که علیت تودا و یاماموتو در ایران موردبررسی قرار دادن

مای طریه از مصرا مام در بش  کشاورزی، نتایج مکایت از وجود رابطه علیت ی 

کربن وجود رابطه علیت  اکتیدانرژی به رشد اقتصادی دارد؛ اما در مورد انتشار گاز دی

لیت ونق  و خانگی، عهومی و تجاری وجود رابطه عمای مه تأیید نشده است. در بش 

د مای انرژی تأییکربن با مام  اکتیددوطریه از متغیر رشد اقتصادی و انتشار گاز دی

طریه از رشد اقتصادی به گاز، برق به رشد شده است. در بش  صنعت رابطه علیت ی 

                                                 
1 Alavirad & Kanoor (2014) 
2 Shahnazi et al. (2017) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 1                         5651/ ناییز 6/ شهاره ننجم/ سا  اقتصاد کاربردی ماینظریهیصلنامه 

سنگ وجود دارد. مهچنین اقتصادی و رابطه علیت دوطریه از رشد اقتصادی به زرا 

کربن به نفت و رابطه علیت دوطریه از  اکتیدشار گاز دیطریه از انترابطه علیت ی 

 کربن به سایر متغیرما ریر از نفت وجود دارد. اکتیدانتشار گاز دی

ی رشرررد دمد که مطالعا  مشتلفی در رابطهشرررده نشررران میبررسررری مطالعا  انجام

اند. هیایتدسرتاقتصرادی و مصررا انرژی صرور  گریته اسرت که به نتایج متفاوتی نیز 

ین تواند نق  مههی در تبیبنابراین بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و مصرا انرژی می

ریزان اقتصادی در یرامم نهودن گذاران و برنامهمای بش  انرژی، برای سیاستسریاست

جویی مصرررا انرژی ایفا نهاید. لذا در این تحقیق به بررسرری ی الزم برای صررریهزمینه

مای اقتصادی بدون نفت نخدما ، صنعت رگذار بر مصرا انرژی در زیر بش عوام  تأثی

شود. وجه تهایز این مطالعه با مطالعا  دیگر این است و معدن، کشراورزی( نرداخته می

شود، علیررم انجام مطالعا  زیاد در خصروص رابطره بین گونه که مشامده میکه مهان

در خصروص بررسی عوام  مقثر بر مصرا  مصررا انرژی و رشرد اقتصرادی، مطالعه ای

مای مای اقتصرادی کشررور نبدون زیر بش  نفت( با اسررتفاده از مد انرژی در زیر بش 

صور  نگریته است. با توجه  PMGو  DOLSمای مای نانلی و رزمونمم انباشتگی داده

ما تصرررهیم بر رزادسرررازی قیهت به اینکه دولت بر اسررراس قانون مدیهندسرررازی یارانه

مای انرژی گریته اسررت، ضررروری اسررت که رابطه مصرررا انرژی و تولید ناخالا مام 

مای اقتصراد ایران جهت ارائه رمنهودمای سریاسرتی مناسب و دقیق مورد داخلی بش 

 ارزیابی قرار گیرد.

 روش تحقیق -3

مای ترکیبی ننان  دیتا( استفاده شده جهت بررسی مد  موردنظر در این تحقیق از داده

شرروند که بر اساس رن مشامدا  ما گفته میای از دادهمای نان  به مجهوعه. دادهاسرت

شررروند و ارلب ( نشررران داده میNوسررریله تعداد زیادی از متغیرمای مقطعی که با نبه

( موردبررسی Tشوند. در طو  ی  دوره زمانی مششا نصرور  تصرادیی انتشاب میبه

سری -مای مقطعیمای نان  و یا دادهاری را دادهمای رمداده N*Tقرارگریته باشند. این 

نامند. سررپس برای بررسرری وضررعیت مانایی متغیرمای نژوم  و تعیین مرتبه زمانی می

مم انباشتگی از مد  ایم و مهکاران و لوین و لین استفاده شد. در مرمله بعد با استفاده 

وجود رابطه بلندمد   مای مم انباشررتگی نان  نندرونی( به بررسرری وجود یا عدمرزمون

مد  بین بین متغیرمای مد  نرداخته شرررد. در ادامه نیز وجود رابطه بلندمد  و کوتاه
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متغیرمرا، تشهین و بررورد رن نیز برا اسرررتفراده از روش مرداقر  مربعا  معهولی نویا 

( بررسی شد. در نایان نیز تشهین MG( یا نPMGشده ن( و میانگین گروه ادرامDOLSن

مای اقتصرادی موردبررسرری قرار مای انرژی در بش ثابت و مقایتره کشر مد  اثرا  

 گریت.

 مانایی متغیرها -3-1

مانا بودن ی  متغیر به معنای عدم وجود روند در رن متغیر بوده و نیز تغییرا  بلندمد  

مای زمانی ک ن اقتصرادی، ریر ساکن رن، مو  میانگین خوامد بود. امروزه ارلب سرری

ما مهکن است دارای میانگین ریرثابت، گشتاورمای مرتبه دوم متغیر سریمترتند. این 

ما باشند. لذا قب  از نتربت به زمان ننظیر واریانس ریرثابت( یا مردوی این خصروصریت

بایتررت ایجاد اطهینان کرد که سرررری زمانی تحت بررورد ی  الگوی سررری زمانی می

( به مای الزمم گیری و تفاضرر  گیریبررسرری از طریق تبدی   موردنیاز نمانند لگاریت

(. برای بررسی وضعیت مانایی 5611، 5شرده اسرت نابریشرهیی  سرری سراکن تبدی 

مای ریشه وامد امری ضروری است؛ زیرا در شرایط وجود متغیرمای مانا متغیرما، رزمون

( رن را رگرسیون کاذب نامیدند، به 5514ن 0در مد ، مهکن اسرت رنچه گرنجر و نیوبلد

دار مربوط به معنی tما باال و رماره 𝑅2قوع بپیوندد. چنین رگرسرریونی به دلی  داشررتنو

وده دار نبرسد اما نتایج ماص  از رن به لحاظ اقتصادی معنیدار به نظر میضرایب، معنی

مای رایج توان گفت در این مالت تشهین مداق  مربعا ، سرررازگار نبوده و رزمونو می

نذیرش است. رزمون ریشه وامد یکی از تنتاج رماری از رن، ریرقاب داری مد  و اسمعنی

اعتهاد اسرررت. برای ما برای بررورد ی  رگرسررریون با ضررررایب قاب ترین رزمونمعهو 

مای مانایی اسررتفاده جلوگیری از به وجود رمدن رگرسرریون کاذب نسرراختگی(، رزمون

مای متفاوتی مهچون رزمونمای نانلی، شرررود. در تعیین وضرررعیرت مرانایی در دادهمی

 مای لوین، لین، ییشررر و ایم نتررران و شررین وجود دارد. در این تحقیق از رزمونرزمون

نتررران و شررین و لوین و لین برای مانایی متغیرما اسررتفاده شررد. یرد اسرراسرری در ایم

که در رزمون رزمون لوین و لین وجود یر  یرریند ریشررره وامد در بین مقاطع، درمالی

( یرد بر نامهگنی در نویایی ضرررایب خود رگرسرریون IPSوامد ایم و مهکاران نریشرره 

مای دیگر درمقایترره با رزمون IPS(. رزمون 0252مای نان  اسررت ناوزترک، تهام ریشرره

ما مای لوین و مهکاران و برای رنکه نامهگنی ضررایب خود رگرسیون در رنمانند رزمون
                                                 

1 Abrishami (2009) 
2 Garenger & Nnewbeld 
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 ،IPSکهتری دارد. مهچنین رزمون ریشررره وامد تر بوده و محدودیت وجود نردارد، قوی

مشررک  خودمهبتررتگی سررریالی رزمون لوین و لین را با یرد نامهگنی بین وامدمای 

 مشتلف در چارچوب نان  نویا برطرا کرد.

 های هم انباشتگی پانلآزمون -3-2

مای ترکیبی بتیار مهم است. مهانطور که بیان شد، بررسری وجود مم انباشتگی در داده

در صررورتی متغیرمای مد  ایتررتا نباشررد بررورد مد  مهکن اسررت به رگرسرریون کاذب 

منجر شرود؛ بنابراین در این مالت نمالتی که برخی متغیرما مد  ایتتا و برخی دیگر نا 

ایترررتا باشرررند( برای جلوگیری از بروز رگرسررریون کاذب قب  از بررورد مد  رزمون مم 

هینان از وجود رابطه بلندمد ، الگوی موردنظر شرررود تا نس از اطانباشرررتگی انجام می

هایی تنتشهین زده شررود. مم انباشررتگی به این معناسررت که بین دو متغیر که مر ی  به

ع وه متغیرمای مم انباشرررته نامانا مترررتند، ی  رابطه تعادلی بلندمد  وجود دارد. به

ت. به ماس  بین رنمددارای ی  الگوی تصرحیک خطا نیز مترتند که بیانگر روابط کوتاه

این منظور ابتدا باید مرتبه مم انباشرتگی متغیرما تعیین شود. برای رزمون مم انباشتگی 

شررود در این نژوم  از روش رزمون مم سرره رزمون ندرونی، ییشررر و کائو نیشررنهاد می

انباشتگی ندرونی استفاده شد. رزمون ندرونی تقریباً شبیه به رزمون ایم و مهکاران است، 

این تفاو  که رزمون مم انباشرررتگی نان  ندرونی اثرا  یردی مشتلف در وابترررتگی  برا

رزمون مم انباشررتگی تلفیقی دیتا ابتدا توسررط ندرونی  گیرد.متقاب  مقاطع را در نظر می

داللت بر عدم وجود مم  Hoکاربرده شرد. در این رزمون، یرضریه صفر به 5559در سرا  

در مد  دارد. این روش، رگرسررریون مم انباشرررتگی انباشرررتگی میان متغیرمای موجود 

زند و بعد از رن برای رزمون ایترررتایی جه   ای برای مر مقطع تشهین میجرداگرانره

ما، ضرایب اتورگرسیو را در کند. چهار مورد از این رزموناخ   از مفت رماره استفاده می

و عنی ضرایب اتورگرسیکنند، یبین مقاطع مشتلف در طو  رزمون ریشه وامد، ترکیب می

برای مهه مقاطع یکی خوامد بود؛ بنابراین نارامترمای اتورگرسررریو مرتبه او  را محدود 

گرومی را، کنند تا برای مهه مقاطع یکتران باشد. ندرونی رماره ماص  از روش درونمی

ن یکند. سه رماره دیگر بر اساس میانگمای مم انباشتگی تلفیقی معریی میعنوان رمارهبه

شررود؛ طور جداگانه تشهین زده میضرررایب اتورگرسرریو متررتند که برای مر مقطع به

دمد که از مقطعی به مقطع دیگر ما به ضرررایب اتورگرسرریو اجازه میبنابراین، این رماره
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مای مم انباشرررتگی عنوان رمارهمای ماصررر  از روش بین گرومی بهتغییر کند که رماره

 شود.ه میمیانگین تلفیقی شناخت-گرومی

 (DOLSتخمین زن پویای حداقل مربعات معمولی ) -3-3

تواند تفتیر نتایج اقتصادسنجی، انتشاب روش بررورد و اعتبار وجود روندمای تصادیی می

طور مششا، باوجود رمده به که  الگو را با مشک  مواجه کند. بهعه مای بهبینینی 

اشررتباه بر وجود رابطه میان متغیرما بهمای تشررشیصرری بتررا رمارهروندمای تصررادیی چه

مای اخیر، متشصررصرران اقتصررادسررنجی به اثرا  نامطلوب روندمای داللت کند. در سررا 

مای اند و به معریی روشتصرررادیی بر نترایج برروردگرمرای مرداق  معهولی توجه کرده

اند. در صرررور  وجود روندمای تصرررادیی، متی در مرا مهت گهاردهنوینی برای ریع رن

مای متداو  نظیر روش گونه رابطه واقعی وجود ندارد، روشمواردی که بین متغیرما میچ

ما نشان می دمد نگرنجر و نیوبلد، مداق  مربعا  معهولی وجود رابطه معنی دار بین رن

(. برای بررورد اثرا  متغیرمرا از تکنیر  مم انباشرررتگی نانلی به شررریوه مداق  5514

و مداق  مربعا  معهولی  DOLSمربعا  معهولی نویا  ، مرداق OLSمربعرا  معهولی 

مقصود از نویا بودن، رن است  DOLSشود. در ، استفاده میFMOLSشرده کام ً اصر  

که در این روش الگوی زمانی واکن  ی  متغیر وابترررته، نتررربت به تغییرا  متغیر یا 

دارای توزیع ریر  OLSگیرد. چراکه، برروردگرمای متغیرمای متررتق  موردتوجه قرار می

تواند شررده میمحاسرربه tنرما  متررتند و درنتیجه، اسررتنباط رماری بر اسرراس رماره 

ای به ( در مطالعه5555ن 0(. چن و مهکاران5556، 5کننده باشد ناستاک و واتتونگهراه

مای تصحیک خطای مد  منظور تشهینبه OLSمای و خصوصیا  تشهین بررسی ویژگی

نتایج  DOLSو  FMOLSمای  زنبه این نتیجه رسررریدند که تشهیننرانر  نرداختند و 

مای مم انباشررته نان  دارند. مهچنین مطابق در مد  OLSبهتری نتربت به تشهین زن 

ای مر دو دارای تورش نهونه FMOLSو  OLSمای برا نترایج کرائو و چیانگ تشهین زن

و تشهین زن خوامد نتایج بهتری نترربت به این د DOLSزن کوچکی متررتند و تشهین

 شود.استفاده می DOLS(. لذا در مطالعه ماضر از روش 0252داشت ناوزترک، 

 (PMG)شده میانگین گروه ادغام -3-4

                                                 
1 Astak & Watsvn 
2 Chen et al. 
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( و نتررران و 5559ن 5به ترتیب توسرط نترران و اسررهیت MGو  PMGمای تشهین زن

بر اساس رویکرد مداکثر درست نهایی و  ( ارائه شرد. این دو تشهین زن5555مهکاران ن

باشرررد و با در نظر گریتن تعاد  ( میARDLمای توزیعی نمای با وقفهخود رگرسررریون

ی   PMGویژه شرررود. بهبلندمد  و محاسررربه نامهگنی نویا از یرریند تعدی  انجام می

مد ، عرد از مبدأ و واریانس جهله خطا تفاو  دارد ارامترمرای کوتاهمحردودیرت بر نر

سرازگار اسرت، ولی نتران و اسهیت  MGمای (. اگرچه تشهین0252، 0نکیم و مهکاران

تر مناسب PMGمای مهگنی بلندمد  درست باشد، ( بیان کردند، اگر محدودیت5559ن

کنند. برای کننده ارائه میهریرکارا مترررتند و نتایج گهرا MGمای اسرررت چون تشهین

 توان از رزمون ماسهن استفاده کرد.زن میترین تشهینانتشاب مناسب

( و MGمرای نانلی به دو روش بررورد میانگین گرومی نبرروردمرای تحلیر  رمراری داده

توان طورکلی، در مفامیم نان  نهیریند. به( به دسررت میPMGمیانگین گرومی تلفیقی ن

مرا( را بدون در نظر گریتن نامهگنی انجام داد. تشهین طو  مقطع نبش مقرایتررره در 

داری به گیرند، نتایج تورشما را مهگن در نظر میمای نان  اسرررتاندارد که مقطعزننرده

طور واضررحی در نظر گریته ما باید بهمای بین مقطعرورند، بنابراین نامهگنیدسررت می

( MGنررانر  از تشهین زننرده گروه میرانگین نشرررود. برای در نظر گریتن نرامهگنی در 

نذیرتری را با نام تشهین زننده گروه شررود. نتررران و اسررهیت روش انعطاااسررتفاده می

مای بلندمد  دارای ( ارائه دادند. رنها بیان کردند که شررراخاPMGمیرانگین تلفیقی ن

مدمای مد  و ضررررایب تعدی  در طو  وااند، ولی در این روش، ضررررایب کوتاهمهگنی

ن که در رن ضرررایب  MGمد واسررط دو روش  PMGکنند. بررورد مشتلف نان  تغییر می

اند( و روش اثرا  ثابت ن که در رن ضرایب شریب و عرد از مبدأما میان مقاطع متفاو 

، PMGاند( اسررت. در بررورد به روش شرریب ثابت و عرد از مبدأما میان مقاطع متفاو 

مد  تغییر که ضررررایب کوتاهیکترران اسررت، درمالی ماضرررایب بلندمد  میان مقطع

 کند.می

گرومی -مای تابلویی، عوام  خاصنترررران و مهکراران اسرررتردال  کردنرد کره در داده

شررود. این گیری موجب اریب شرردید برروردمای مقطعی میشرده یا خطامای اندازهمذا

نذیر منجر فیقمای تلمای تجربی امری معهولی اسرررت که به رد رزمونمتررراله در داده

شرود. رزمون ماسرهن مبتنی بر بررورد نارامترمای بلندمد  است که این برروردما را می

                                                 
1 Pesaran & Smith 
2 Kim et al. 
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مای مقطعی به دست رورد. متی در شرایط نامهگنی، این توان از متوسرط رگرسریونمی

بترریار کارا  PMGرزمون سررازگار اسررت. اما اگر نارامترمای نامهگن باشررند، برروردمای 

 یا PMGمد  از روش به مطالب ذکرشرده، جهت تشهین ضرایب کوتاه با توجه مترتند.

MG  .اسرتفاده شردPMG  تشهین زنی میانه اسرت؛ زیرا مم شام  ادرام و مم میان گن

این اسررت که در این روش  DOLSمای این روش نترربت به گیری اسررت. یکی از مزیت

گر متفاو  باشرررد، توانرد از ی  مقطع به مقطع دیمرد  میمرای نویرایی کوتراهویژگی

با یرد یکتان بودن در تهام  DOLSکه ضررایب بلندمد  بررورد شرده در مد  درمالی

 (.5655، 5شوند نرقایی و مهکارانمقاطع بررورد می

 معرفی مدل تحقیق -3-5

یایته نئوک سرری  رشد در مطالعه ماضرر، یرم عهومی مد  بر اسراس نظریه تابع تعهیم

( جهت بررسررری اثر متغیرمای ک ن 0224ن 0سرررکاقالی و ا شرررده از مطالعه اسرررتفاده

رو شده است. ازایناقتصادی نرشد اقتصادی، نیروی کار و سرمایه( بر مصرا انرژی تعریف

 صور  رابطه زیر تشریک شده است:رابطه مصرا انرژی و متغیرمای تأثیرگذار بر رن به

𝐿EGI𝑖𝑡 = 𝛽𝑖𝑡 + 𝛽1𝑖* 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 (5ن + 𝛽2𝑖* 𝐿𝐿𝑖𝑡 +  𝛽3𝑖* 𝐿𝐾𝑖𝑡 + ∪𝑡 

 INDUبش  کشررراورزی،  AGRIبرای مر مقطع نران  ن i=1,2,….Nدر معرادلره یوق؛ 

برابر با دوره زمانی موردنظر  t = 1…Tبش  خدما ( و SERVبش  صررنعت و معدن و 

تولید ناخالا داخلی به عنوان رشررد  :GDPمیزان مصرررا انرژی،  :EGIاسررت. مهچنین 

 جزء اخ   است. 𝑡∪مای اقتصادی ومقدار سرمایه در بش  :Kنیروی کار و  ،Lاقتصادی، 

برای  5639-59مای ترکیبی، از سا  صرور  دادهمای موردنیاز در مطالعه ماضرر بهداده

مای اقتصرادی کشراورزی، صرنعت و معدن و خدما  ایران است. مصرا انرژی در بش 

برمترب میلیون بشکه معاد  نفت خام مای کشراورزی، خدما ، صرنعت و معدن بش 

روری گردید. تولید ناخالا داخلی نیز به اسرررت و از ترازنرامره انرژی و مرکز رمرار جهع

و مهچنین نیروی کار و سررررمایه از بان  مرکزی و مرکز رمار  5616قیهت ثابت سرررا  

 روری گردید. الزم به ذکر اسررت که متغیرمای ذکرشررده بصررور  لگاریتم وارد مد جهع

 استفاده شد. Eveiws 10ایزار ما از نرمشده اند. جهت بررورد و تحلی  مد 

 نتایج و بحث -4

                                                 
1 Aghaei et al. (2012) 
2 Ghali & El-Sakka 
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نی  از بررورد مد  الزم اسررت نایا نایتررتا یا مانا( بودن متغیرما، بررسرری گردد، مرچند 

توان از طریق تفاضرر  شرررط نایایی متغیرمای سررری زمانی ی  رابطه رگرسرریونی را می

ولی برای مفظ اط عرا  بلنردمد  در رابطه با سرررطک متغیرما کار گیری ترأمین کرد، 

رید تا توان انجام داد و اینجاست که روش مهگرایی نمم جهعی( به که  میخاصی نهی

بتوان رگرسریونی را بدون مراس از کاذب بودن بر اسراس سررطک متغیرمای سری زمانی 

مای مانایی و نامانایی دادهطور که بیان شرررد در مطالعه ماضرررر جهت بررورد کرد. مهان

چو اسررتفاده گردید. نتایج -لین-نانلی از رزمون ریشرره وامد ایم، نتررران و شررین و لوین

( 5ما و تفاض  مرتبه او  متغیرمای الگو در جدو  نماصر  از این رزمون در سرطک داده

 ارائه شده است.

 مرتبه اول(: نتایج آزمون ریشه واحد پنل در واحد سطح و تفاضل 1جدول )
 سطک  تفاض  مرتبه او 

 Im,Pesara and متغیرما
Shin 

Levin, Lin, Cho 
Im,Pesara 
and Shin 

Levin, Lin, 
Cho 

565/6-  

(222/2ن  

261/6-  

(225/2ن  

503/2  

(106/2ن  

263/5-  

(560/2ن  
LAGI 

- 

- 

- 

- 

521/2  

(254/2ن  

460/0  

(226/2ن  
LL 

160/5-  

(240/2ن  

194/5-  

(265/2ن  

111/5  

(536/2ن  

415/2-  

(650/2ن  
LK 

401/1-  

(222/2ن  

565/1-  

(222/2ن  

166/2  

(131/2ن  

011/5-  

(525/2ن  
LGDP 

 دمند(را نشان می probمای تحقیق ناعداد داخ  نرانتز مأخذ: یایته

جز نیروی کار در سطک مانا نیتتند. دمد که تهام متغیرمای مد  به( نشان می5جدو  ن

مربوطه مجدد برای تفاضررر  مرتبه او  متغیرما انجام گردید. نتایج مای لذا نتایج رزمون

ماصر  از تفاضرر  مرتبه او  نشران داد که تهامی متغیرما مانا متررتند، یعنی به معنای 

انباشرررتگی از مرتبه او  برای متغیرمای مذکور برقرار اسرررت. با توجه به اینکه وجود مم

ز درجه ی  متتند، در گام بعدی به بررسی جز نیروی کار مم انباشرته اتهام متغیرما به

 ما نرداخته شد.وجود رابطه بلندمد  بین رن

دمد ( گزارش شرده است. نتایج نشان می0انباشرتگی ندرونی در جدو  ننتایج رزمون مم

منظور تشررشیا وجود یا عدم که چهار رزمون بین گرومی و سرره رزمون میان گرومی به

شرررده اسرررت. بر اسررراس نتایج متغیرمرای نژوم  انجاموجود رابطره بلنردمرد  بین 
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وان تشود؛ بنابراین میانباشتگی رد میرمده یرضریه صفر مبنی بر عدم وجود ممدسرتبه

ی بلندمد  میان متغیر وابتررته مد  نمصرررا انرژی( و متغیرمای متررتق  گفت رابطه

عدن و خدما ( مای اقتصادی ایران نکشاورزی، صنعت و م( در زیربش GDPنسرمایه و 

 وجود دارد.

 انباشتگی پدرونی(: نتایج آزمون هم2جدول )
 مای گروه نمیان گرومی(رماره مای نان  ندرون گرومی(رماره
 امتها  ضریب رماره  امتها  ضریب رماره

  V 453/2 222/2رماره

 rhoرماره

 

529/0- 

 

 rho 022/6- 222/2رماره 221/2

 pp 412/0- 220/2رماره pp 095/0- 250/2رماره

 ADF 141/0- 225/2رماره ADF 935/0- 229/2رماره

 مای تحقیقمأخذ: یایته

( بررورد رابطره بلنردمد  بین متغیر وابترررته نمصررررا انرژی( با متغیرمای 6جردو  ن

دیگر، نتایج این جدو  کش  عبارتیدمد. بهرا نشان می DOLSتوضریحی مد  به روش 

مای اقتصاد ایران نتبت به متغیرمای توضیحی مد  را نشان بش مصررا انرژی در زیر 

و  13/2، به ترتیب و سرمایه GDPدرصدی در دمد. باتوجه به نتایج جدو ، ایزای  ی می

درصد منجر به ایزای  مصرا خوامد شد. مهچنین نیروی کار در بلندمد  رابطه  35/2

اسرررت، نترایج ماصررر  از رزمون داری برا مصررررا انرژی دارد. الزم بره ذکر ریر معنی

باشررد، بیانگر عدم وجود خودمهبتررتگی می صررفر رن، یرضرریهکه  LMخودمهبتررتگی 

 .قبو  و لذا در رگرسیون مشک  خودمهبتتگی وجود نداردقاب 

 DOLS(: برآورد رابطه بلندمدت با استفاده از روش 3جدول )

 )متغیر وابسته: لگاریتم مصرف انرژی(
 متغیرما ضرایب امتها 

095/2 46/2 LL 

255/2 35/2 LK 

221/2 13/2 LGDP 

 LMرزمون خودمهبتتگی  951/2 306/2

 DWرماره دوربین واتتون  53/5 -

- 55/2 𝑅2 

 مای تحقیقمأخذ: یایته
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مای نان  دیتا یا در این قترررهرت برای مشرررشا نهودن روش بررورد مد  نروش داده

نتایج رن قاب  مشامده  4گردد که جدو  لیهر استفاده می Fمای نولینگ( از رزمون داده

است. نتایج این رزمون نشان داد که یرد صفر مد  رد و یرد مقاب  رن مبنی بر وجود 

دیگر، روش عبارتیاثرا  نرامهگنی و متفراو  بودن عرد از مبردأ ترایید می شرررود. به

ه نتایج ماصرر  از رزمون مناسررب برای بررورد مد  نان  دیتا اسررت. مهچنین با توجه ب

 گردد.ماسهن، یرضیه صفر رد و مد  اثرا  ثابت تائید می

 لیمر و هاسمن F(: نتایج آزمون 4جدول )
 وضعیت امتها  مقدار رماره رماره

 تائید مد  نان  دیتا 225/2 13/51 لیهر Fرماره 

 تائید مد  اثرا  ثابت 222/2 25/61 رزمون ماسهن

 مای تحقیقمأخذ: یایته

 PMGدمد که کاراتر بودن روش نتایج رماره ماسرهن دا  بر رد یرضیه صفر را نشان می

تر و متررتندتر از اطهینانقاب  MGشررود و لذا نتایج روش رد می MGنترربت به روش 

گزارش شده است. تعداد  MGبررورد رابطه به روش  9باشرد. در جدو  می PMGنتایج 

عنوان وقفه بهینه به بیزین تعیین و وقفه بهینه دو -وقفه بهینه بر اسرراس معیار شرروارتز

مد  با ایزای  ی  درصدی نیروی کار، مصرا نتایج نشان داد که در کوتاهانتشاب شد. 

یابد. مهچنین رابطه متغیر سررررمایه و رشرررد درصرررد ایزای  می 45/2انرژی به میزان 

 56/5و  164/2صرررادی نیز برا مصررررا انرژی مثبرت و معنرادار و به ترتیب برابر با اقت

مد  نیز مهانند بلندمد ، رشد اقتصادی دمد که در کوتاهباشند. این نتایج نشان میمی

 مای اقتصادی داشته است.مصرا انرژی در زیر بش بیشترین تأثیر را بر 

 وابسته: لگاریتم مصرف انرژی()متغیر  MG(: نتایج برآوردهای 5جدول )
 متغیرما ضرایب امتها 

221/2 455/2 LL 
220/2 164/2 LK 
222/2 56/5 LGDP 

 مای تحقیقمأخذ: یایته

ارائه شررد. درواقع   3در نایان نیز برررود مد  با اسررتفاده از الگوی اثرا  ثابت در جدو  

مای اقتصادی نکشاورزی، صنعت و معدن و این جدو  کشر  مصررا انرژی زیر بش 

 دمد. را نشان می GDPخدما ( نتبت به سرمایه، نیروی کار و 
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 (: برآورد مدل اثرات ثابت6جدول )

 مای تحقیقمأخذ: یایته

که اگر طوریسرررنجیده شرررد به tداری متغیرمرا با توجه به رماره در جردو  یوق معنی

دمنده رد باشرد، نشان 53/5بیشرتر از  tباشرد، یا قدر مطلق رماره  29/2امتها  کهتر از 

داری نیمعی باشرد و بنابراین متغیرمای متتق  با متغیر وابتته رابطهیرضریه صرفر می

مای اقتصادی نتبت دارند. نتایج ماکی از رن است که کش  مصرا انرژی در زیر بش 

، 20/2مای کشاورزی، صنعت و معدن و خدما  به ترتیب برابر با به نیروی کار در بش 

مای اقتصادی نتبت باشد. مهچنین کش  مصرا انرژی در زیر بش می 24/2و  21/2

، 50/2ورزی، صررنعت و معدن و خدما  به ترتیب برابر با مای کشررابه سرررمایه در بش 

مای اقتصادی نتبت به اسرت. درنهایت کش  مصرا انرژی در زیر بش  01/2و  55/2

GDP  45/2، 53/2مای کشراورزی، صنعت و معدن و خدما  به ترتیب برابر با در بش 

 باشد.می 16/2و 

 بندی و پیشنهادهاجمع -5
مای شررناسررایی عوام  تأثیرگذار بر مصرررا انرژی در بش  در این مطالعه به بررسرری

با استفاده از رویکرد  5639-59مشتلف اقتصرادی کشرور بدون زیر بش  نفت طی دوره 

مد  و انبراشرررتگی نرانر  دیترا نرداخته شرررد. مدا این مطالعه بررورد روابط کوتاهمم

اسررت. سررپس  بوده MGو  DOLSمای بلندمد  متغیرمای مد  با اسررتفاده از رزمون

مای اقتصرادی ایران نتربت به نیروی کار، سرمایه و کشر  مصررا انرژی در زیر بش 

GDP  گیری شد. مای اقتصادی نکشاورزی، صنعت و معدن و خدما ( اندازهدر زیر بش

 متغیر یبضر tرماره  امتها 

222/2 906/61 96/55- C 

263/2 29/0 20/2 LL_AGRI 

200/2 49/0 21/2 LL_INDU 

255/2 65/0 24/2 LL_SERV 

254/2 55/6 50/2 LK_AGRI 

225/2 61/9 55/2 LK_INDU 

222/2 39/1 01/2 LK_SERV 

224/2 90/4 53/2 LGDP_AGRI 

222/2 51/55 45/2 LGDP_INDU 

222/2 49/59 16/2 LGDP_SERV 
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دار و مد  معنی، متغیرمای مد  در کوتاهMGبر اسرراس نتایج ماصرر  از بررورد رزمون 

ن داد که ایزای  ی  درصدی متغیرمای نیروی کار، سرمایه و باشند. نتایج نشامثبت می

GDP  درصرررد مصررررا انرژی در زیر  56/5و  16/2، 45/2، برره ترتیررب براعررش ایزای

نیز نشررران داد که ایزای   DOLSمرای اقتصرررادی خوامرد شرررد. تشهین مرد  بش 

دمد. مهچنین ی  درصد درصد مصرا انرژی را ایزای  می GDP ،13/2درصدی در ی 

شود. با درصرد منجر به ایزای  مصرا انرژی در بلندمد  می 35/2ایزای  در سررمایه، 

 داری نداشررت. نتایجتوجه به نتایج، نیروی کار در بلندمد  با مصرررا انرژی رابطه معنی

مصررا انرژی نتربت سرمایه، نیروی کار و  ماصر  از اثرا  ثابت نشران داد که کشر 

GDP  است. کش  مصرا انرژی نتبت  16/2و  24/2، 01/2در بش  خدما  به ترتیب

اسررت.  53/2و  20/2، 50/2در بش  کشرراورزی به ترتیب  GDPسرررمایه، نیروی کار و 

در بش  صنعت و  GDPمصررا انرژی نتربت سررمایه، نیروی کار و  مهچنین کشر 

اسررت. بطور کلی نتایج تحقیق نشرران داد که رابطه  45/2و  21/2، 55/2معدن به ترتیب 

مای اقتصررادی بدون نفت مم در اقتصررادی و سرررمایه با مصرررا انرژی در بش  رشررد

گردد با داری دارد، لذا نیشرررنهاد میمرد  و مم در بلندمد  رابطه مثبت و معنیکوتراه

مای اقتصرررادی از امهیت ی بش عنوان نهاده مصرررریی در مههتوجه به اینکه انرژی به

مای اقتصادی ه گذار رشد اقتصادی در بش خاصی برخوردار است و از طریی دیگر زمین

مای الزم و اقداما  مهایتی مناسب برای گذاران در این موزه، زیرساختاسرت، سیاست

سازی مای بهینهما و سرریاسررتمصررا بهینه رن در کشرور را اولویت قرار دمند و برنامه

 ما و اصو  انگیزش اقتصادی اجرا شود.مصرا انرژی با تأکید بر برنامه
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