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 چکیده

فعلی، دیگر نمی توان به منابع موجود انرژی متکی بود  در شرایطبه ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی   با توجه
. منابع مهم انرژی تجدید پذذیر خورشذید، بذاد، وب و    امر اجتناب ناپذیر تبدیل شده استو استفاده از منابع  انرژی های تجدیدپذیر به یک 

ضرورت سالم نگه داشتن محیط زیسذت،کاهش ولذود ی    ، ر کشور ما نیز، با توجه به نیاز روز افزون به منابع انرژیزیست توده می باشند. د
در ایذن   هوا، محدودیت های برق رسانی و تأمین سوخت و... استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشذد. 

پذیر و سهم مصرف انرژی های تجدید پذیر بر روی شاخص هذای رفذاه در سذطح ملذی ماننذد تولیذد        تحقیق اثر مصرف انرژی های تجدید
، 1350-1388ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه و در سطح فردی مانند درومد خانوارهای شهری و روستایی در ایران طی دوره 

بررسی شده است. نتایج تخمین ها نشان داد که رابطه بلندمدت بین مصرف  رنجر -با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و مدل انگل
انرژی های تجدیدپذیر، سهم مصرف انرژی، تشکیل سرمایه، نیروی کار، درومد نفتی و مخارج وموزش با متغیرهای تولید ناخالص داخلذی و  

دمدت مصرف انرژی های تجدید پذیر و دیگر متغیرها بر رشد تولید سرانه، درومد خانوارهای شهری و روستایی وجود دارد. به عبارتی در بلن
 اقتصادی تاثیر مثبت دارند. 

 

  

 .انرژی های تجدید پذیر، رفاه، مصرف کلمات کلیدی:

 

 . مقدمه1
اساسذی دارد و وابسذتگی    دسترسی کشورهای درحال توسعه به انواع منابع جدید انرژی، برای توسعه اقتصادی ونهذا اهمیذت  

روز افزون جوامع به انرژی به دلیل جایگزینی نیروی ماشین به جای نیروی انسانی و استفاده از فناوریهای انرژی بر، سبب شذده  

است که انرژی به عنوان یک عامل مؤثر بر رشد و توسعه  اقتصادی  تلقی  ردد  و در کارکرد بخشهای مختلف  اقتصادی  نقش 

فا کند. با توجه  به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی درجهان فعلی، دیگذر نمذی تذوان بذه     چشمگیری ای

 منابع موجود انرژی متکی بود. 

تهی  شتن  بدیهی است امروزه، پشتوانه اقتصادی و سیاسی کشورها، بستگی به میزان بهره وری ونها از منابع فسیلی دارد و

را برای نظام اقتصادی ملذل وارد   ها تهدیدی است برای اقتصاد  کشورهای صادرکننده، بلکه نگرانی عمده ایمنابع  فسیلی، نه تن

کننده به وجود وورده است. بنابراین امروزه تمام کشورهای جهان در رابطه با مسائل تامین امنیذت انذرژی و  ذرم شذدن زمذین،      

 .  ]1[ه با این مشکالت می دانندافزایش در استفاده از انرژی تجدیدپذیر را راه مقابل

: افزایش امنیت عرضه جملهمزایای متفاوتی برای توسعه کاربرد انواع انرژی های تجدیدپذیر در کشور می توان متصور بود از

انرژی، کاهش میزان  رمایش جهانی، تحریک رشد اقتصذادی، افذزایش ایجذاد اشذتغال، میذزان درومذد سذرانه، افذزایش عذدالت           

اجتماعی و حفاظت محیط زیست در تمام زمینه ها. توسعه و  سترش انرژی تجدیدپذیر باعث کمک به تحقق اهداف توسعه ی 

 .]2[اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشور می شود که از عوامل اساسی در رسیدن به توسعه پایدار در هر کشوری هستند
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( بیان شده است، انرژی مهمترین عامل رشد اقتصادی و نیروی 1984) 1در مدلهای بیوفیزیکی رشد که توسط ویرس و نایر

به این ترتیب ا ر تولید را تابعی از نهاده های  کار و سرمایه از عوامل واسطه ای هستند که برای بکار یری به انرژی نیاز دارند.

 دا الس به صورت زیر تصریح می شود:کار، انرژی و سرمایه در نظر بگیریم مدل تابع عمومی تولید به صورت یک تابع کاب 
Yt = F(Kt , Lt , ECt) =  At K t

α  L t
B ECt              

γ
                                                                                                                1 − 1 

نیز به ترتیب نشان دهنده تکنولوژی، موجودی سرمایه و نیروی کار می  tA ،K ،tLنشان دهنده تولید کل،  tYدر این مدل 

 نشان دهنده مصرف انرژی می باشد. tECباشند. 

داده های سالهای  را بارابطه علیت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشور کره جنوبی  2(2004اوه و لی )در این راستا، 

یک الگوی تصحیح خطای برداری چهار متغیره، شامل تولید  برای این منظور از .مورد بررسی قرار داده اند 1999-1970

که رشد مصرف انرژی با جایگزینی نشان دادند  نهایتا. شده استناخالص داخلی، مصرف انرژی، اشتغال و سرمایه استفاده 

رابطه دو طرفه بین  از برقرارینیروی کار و سرمایه همراه است. نتایج حاصل از وزمون علیت در کوتاه مدت و بلند مدت نشان 

انجام شده   3(2010وپر یس و پاین )در مطالعه ای که توسط  .]3[داردمصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در بلند مدت 

در چارچوب  1992-2007کشور اورسیا طی دوره  13تباط علی بین مصرف انرژی تجدید پذیر و رشد اقتصادی برای اراست 

یک رابطه تعادلی  جمعی پانل ناهمگنوزمون هم مورد بررسی قرار  رفته است که داده های پانل چند متغیره در دستگاه پانل 

را ناخالص واقعی ثابت و نیروی کار  ژی تجدیدپذیر، انباشت سرمایهتولید ناخالص داخلی واقعی و مصرف انر بلند مدت بین

 .[4]تایید می کند
رابطه متغیرهای رفاه اقتصادی و مصرف انرژی های تجدید پذیر در کشور چین با استفاده از  4(2011ییپینگ فانگ )در مطالعه 

نتایج نشان میدهد یک درصد  مورد ارزیابی قرار  رفته است. یک تابع تولید کاب دا الس و روش حداقل مربعات معمولی

درصد، درومد سرانه  0.162اخلی سرانه را درصد، تولید ناخالص د0.12تولید ناخالص داخلی را  مصرف انرژی،افزایش در 

 . [5]درصد افزایش می دهد 0.368درصد و درومد سرانه ساالنه خانوارهای شهری را  0.444خانوارهای روستایی 
( با استفاده از تکنیک هم جمعی و تشکیل مدل تصحیح خطا و نیز وزمون 1378طاهری فرد و رحمانی )در مطالعات داخلی ، 

ی  رنجر به بررسی روابط بلند مدت و کوتاه مدت متغیرهای تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی و موجودی علیت دو به دو

که رابطه بلند مدت بین مصرف انرژی، موجودی  ندو نشان داد اند پرداخته 1346-1373سرمایه برای کشور ایران در دوره 

و علیت مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در ایران  به( 1383) نیز ملکی .[6]سرمایه و تولید ناخالص داخلی وجود دارد

با استفاده از تکنیک های  1380-1360بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی بر اساس داده های فصلی طی دوره زمانی  ارتباط

را توجیه کند اما در تغییرات تولید در کوتاه مدت نمی تواند مصرف انرژی وی نشان می دهد که  پرداخته است. اقتصاد سنجی

( رابطه علی بلندمدت بین مصرف 1390محمودی و محمودی )در مطالعات اخیر،  .[7]بلند مدت به شکل ضعیف بر ون اثر دارد

 توسط مدل خود  1985- 2007دوره  های تجدید پذیر و رشد اقتصادی برای هفت کشور در حال توسعه وسیایی برای انرژی

نتایج مدل داللت بر وجود هم جمعی تمام کشورهای  .دنو روش تودا و یامامو بروورد می کن 5همبسته با وقفه های توزیعی

  .[8]هنگامی که تولید ناخالص داخلی متغیر وابسته است را دارد مورد نمونه

 

 روش تحقیق. 2

 
1 - Ayres &  Nai 

2- Oh, W. & K. Lee  
3- Apergis, Nicholas, James E. Payne. 
4- Yiping Fang. 
5- Auto Regressive Distributed Lag 
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  ها، داده ها و مدل  متغیرمعرفی . 2-1

 سترده مورد استفاده قرار می  یرد و رابطه میان تولید و نهاده هذا را نشذان   دا الس به صورت -در اقتصاد، تابع تولید کاب

توسط کذاب و دا ذالس در برابذر شذواهد      1928( پیشنهاد شد و در سال 1926-1851می دهد. این تابع توسط کنوت ویکاس )

  رت زیر است :وماری مورد وزمون قرار  رفت. تابع عمومی که برای تابع تولید ونها در نظر  رفته شد بصو

Q =  AL∝Kβ                                                                                                                                        1 − 2 
،بهره وری A ،نهاده سرمایه ، Kنهاده نیروی کار، ، L،)برابر با کل تولید )ارزش پولی همه کاالهای تولید شده در سال Q که

به ترتیب کشش های تولید نیروی کار و سرمایه است. که این مقادیر ثابت توسط تکنولوژی هذای موجذود    β و α کل عوامل، و

 مسئله مهمی که به مشخصات فنی تابع مربوط می شود، حذف تغییرات تکنولوژی است.   .تعیین شده اند

به متغیرهای جدیدی نیاز داریذم از جملذه لگذاریتم کذل      برای تعیین اثرات مصرف انرژی های تجدید شونده بر اقتصاد رفاه،

مصرف انرژی های تجدید شونده، سهم مصرف انرژی های تجدید شونده و مخارج وموزش جانشینی برای متغیر پیشذرفت هذای   

فتی نیز اضافه ر درومدهای نفنی در نظر  رفته شده اند. همچنین عالوه بر متغیرهای فوق در تابع تولید برای اقتصاد ایران، متغی

 .شده است

از بانذک مرکذزی و مرکذز ومذار ایذران       بخذش ایذن   اسذت و داده هذای   بوده روش جمع ووری داده ها به صورت کتابخانه ای

استفاده شده  1350-1388استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار  رفته است. در این مطالعه از داده های ساالنه ایران طی دوره 

 به صورت زیر معین می شود: دا الس-شکل لگاریتمی تابع کاب است.

 
log GDPt = ∝0+∝1 log 𝐾𝑡 +∝2 log 𝐿𝑡 +∝3 log 𝑅𝐸𝐶𝑡 +∝4 log 𝑆𝑅𝐸𝐶𝑡 +∝5 log 𝑂𝐼𝐿𝑡 +∝6 log 𝐸𝐷𝑈𝑡 + ∈t  2 − 2 

log GDPPt =  β0 + 𝛽1 log 𝐾𝑡 + 𝛽2 log 𝐿𝑡 + 𝛽3 log 𝑅𝐸𝐶𝑡 + 𝛽4 log 𝑆𝑅𝐸𝐶𝑡 + 𝛽5 log 𝑂𝐼𝐿𝑡 +𝛽6 log 𝐸𝐷𝑈𝑡 + ∈t 3 − 2 
log GDCCt =  γ0 + 𝛾1 log 𝐾𝑡 + 𝛾2 log 𝐿𝑡 + 𝛾3 log 𝑅𝐸𝐶𝑡 + 𝛾4 log 𝑆𝑅𝐸𝐶𝑡 + 𝛾5 log 𝑂𝐼𝐿𝑡 +𝛾6 log 𝐸𝐷𝑈𝑡 + ∈t  4 − 2 
log GDCRt = φ0 + 𝜑1 log 𝐾𝑡 + 𝜑2 log 𝐿𝑡 + 𝜑3 log 𝑅𝐸𝐶𝑡 + 𝜑4 log 𝑆𝑅𝐸𝐶𝑡 + 𝜑5 log 𝑂𝐼𝐿𝑡 +𝜑6 log 𝐸𝐷𝑈𝑡 + ∈t                 5 − 2 

 

LogGDP ،لگاریتم تولید ناخالص داخلی بدون نفتLogGDPP  ،لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه :LogINCC  لگذاریتم :

: لگاریتم تشکیل ثابت سرمایه ناخذالص،  LogK: لگاریتم درومد سالیانه خانوار روستایی، LogINCRدرومد سالیانه خانوار شهری، 

LogL ،لگاریتم نیروی کار :LogRECف انرژی های تجدیدپذیر، : لگاریتم مصرLogSREC      لگذاریتم سذهم مصذرف انذرژی هذای :

 اجزای اخالل در مدل می باشند. : لگاریتم مخارج وموزش، LogEDU: لگاریتم درومدهای نفتی، LogOILتجدیدپذیر، 

ن دو در مرحله بعد رابطذه علیذت میذان متغیرهذا بررسذی مذی شذود. بذرای وزمذون علیذت بذی           اخیر بعد از تخمین معادالت 

اما این وزمذون مسذتلزم ایسذتایی متغیرهذا اسذت. درصذورت وجذود رابطذ           یشود.متغیرمعموالً از وزمون علیت  رنجر استفاده م

 -. از این رو از روش دو مرحله ای انگذل [9]همجمعی بین دو متغیر، باید وزمون علیت را برمبنای مدل تصحیح خطا انجام دهیم 

ین روش ما را قادر می سازد تا بتوانیم رابطه کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها را بررسذی  ( استفاده می شود. ا1987 رنجر )

معذادالت  طذی  و در مرحله دوم در قالب یک مدل تفاضلی و تصحیح خطذا   هپسماندهای مدل مذکور استخراج شد سپس کنیم.

  متغیرها را بدست وورد.( می توان رابطه علیت بلندمدت و کوتاه مدت میان 9-2الی  2-6)

 

  تخمین مدل  .2-2

بذرای   6( با روش حداقل مربعات معمولی بروورد شده است. مقذدار ومذاره وزمذون خودهمبسذتگی    5-2تا  2-2ابتدا معادالت )

اسذت  بذوده   0.42با احتمذال   0.82ورچ معادل  7بوده و مقدار وماره وزمون ناهمسانی واریانس 0.47با احتمال  0.75مدل معادل 

 
6-Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

7- ARCH test 



 

4 

 

میان اجزای اخالل پذیرفته شده و نشذانگر صذحت مذدل     د همبستگی و عدم ناهمسانی واریانسفرض صفر مبنی بر عدم خولذا 

 تخمین زده شده می باشد.

ژی های تجدیدپذیر، لگاریتم سهم مصرف انذرژی  اخالص داخلی با لگاریتم مصرف انرداری میان لگاریتم تولید ن رابطه معنی

 ، ومارهنتایجبا توجه به  .های تجدیدپذیر، لگاریتم تشکیل سرمایه، لگاریتم درومدهای نفتی و لگاریتم مخارج وموزش وجود دارد

t  تحلیل ضرایب نشذان مذی   . دمتغیرهای مستقل با تولید می باش رابطه قابل توجهمتغیرهای فوق معنی دار بوده و نشان دهنده

درصذدی در تولیذد ناخذالص داخلذی در      3.6دهد که افزایش ده درصدی در مصرف انرژی های تجدیدپذذیر منجذر بذه افذزایش     

اشتغال و کاهش دادن اثرات منفی نوسانات قیمذت نفذت بذر     افزایش تشکیل سرمایه، رشدبلندمدت خواهد شد. انرژی از طریق 

 تولید ناخالص داخلی اثر مثبت دارد.  

بوده و تأثیر منفی و معنی داری بر تولید ناخذالص داخلذی داشذته     -0.32کشش سهم مصرف انرژی های تجدیدپذیرمعادل 

 .اری بر رشد اقتصادی داشته استبوده و تأثیر مثبت و معنی د 0.03است. کشش لگاریتم درومدهای نفتی معادل 

بوده و تأثیر مثبت با معناداری اندک بذر رشذد اقتصذادی در بلندمذدت دارد. تشذکیل       0.10ضریب متغیر نیروی کار معادل 

 تاثیر مثبت و معنی داری در بلندمدت بر تولید ناخالص داخلی دارد.   0.11سرمایه ناخالص با ضریب 

تأثیر مثبت و معناداری بر تولید در بلندمدت دارد. همچنین جزء اتور رسذیو مرتبذه    0.11لگاریتم مخارج وموزش با ضریب 

اول نیز برای رفع مشکل خودهمبستگی به مدل اضافه شده است که ضریب این جزء کمتر از یک بوده و نشان دهنذده پایذداری   

 .مدل می باشد

متغیذر وابسذته را    پراکنذد ی ه خوبی توانسته انذد  ست که متغیرهای مدل با نشان دهنده این مدلدرصد  99ضریب تعیین 

عالمت تمامی ضرایب قابل انتظذار مذی باشذد.     نیز نشان دهنده اعتبار کل ر رسیون می باشد. F و معناداری وماره توضیح دهند

متغیرها بذر  ت به بقیه های تجدیدپذیر می باشد که نشانگر تأثیر بیشتر این متغیر نسب بزر ترین ضریب مربوط به مصرف انرژی

 د.رشد می باش

 
 (2-2: نتایج تخمین حداقل مربعات معمولی معادله ) 1-2جدول -

 متغیر ضریب tوماره  احتمال

 ثابت 5.02 *3.14 0.003

0.001 3.45* 0.36 LogREC 

0.002 3.35-* 0.32- LogSREC 

0.05 1.96** 0.03 LogOIL 

0.64 0.46 0.10 LogL 

0.001 3.46* 0.11 LogEDU 

0.002 3.29* 0.11 LogK 

0.0005 3.92* 0.51 AR(1) 

- 0.99 - R-squared 

- 1.70 - D-W 

0.0 489* - F-statistics 

 B-Gوزمون خودهمبستگی  - 0.75 0.47

 Arch -وزمون ناهمسانی واریانس  - 0.82 0.44
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می باشد. بطوریکذه کشذش متغیذر مصذرف انذرژی هذای        1-2بسیار شبیه جدول  2-2در جدول  3-2 تخمین معادلهنتایج 

  تجدیدپذیر اثر معنی دار و مثبتی بر تولید سرانه دارد و بیشترین تأثیر را در میان متغیرهای مدل دارا می باشد.

ضریب درومدهای نفتذی   سهم مصرف انرژی های تجدیدپذیر همانند معادله قبل اثر منفی و معنی داری بر تولید سرانه دارد.

بر تولید سذرانه بذا معنذاداری انذدک مذی      ضریب نیروی کار تأثیر  معنی داری در بلندمدت بر رشد دارد. اثر همانند قبل مثبت و

 سرمایه نیز همانند قبل متغیر مهممی باشد. ضریب تشکیل  2-2باشد. ضریب مخارج وموزش مثبت و معنی دار و کمتر از مدل 

 در تولید ناخالص داخلی سرانه می باشد.   یمثبت
 

 (3-2: نتایج تخمین حداقل مربعات معمولی معادله )2-2جدول 

 متغیر ضریب tوماره  احتمال

 ثابت -12.3 *-3.49 0.001

0.0 6.59* 0.81 LogREC 

0.0 6.56-* 0.80- LogSREC 

0.002 3.31* 0.03 LogOIL 

0.07 1.82*** 0.54 LogL 

0.02 2.31** 0.04 LogEDU 

0.002 4.32* 0.09 LogK 

0.0 69.3* 0.9 MA(1) 

0.0 72.9* 0.91 AR(2) 

- 98.0 - R-squared 

- 1.93 - D-W 

0.0 212* - F-statistics 

 B-Gوزمون خودهمبستگی  - *1.92 0.16

 Arch -وزمون ناهمسانی واریانس  - 2.26 0.76

 

را با روش حداقل مربعات معمذولی بذرای متغیرهذای وابسذته درومذد       5-2و  4-2نتایج تخمین معادالت  4-2و  3-2جدول 

افزایش ده درصذدی در مصذرف انذرژی هذای تجدیدپذذیر       نتایج حاکی از این است کهخانوار شهری و روستایی نشان می دهد. 

افزایش می دهد. هر دو متغیر مصذرف انذرژی و سذهم     درصد 2.2درصد و خانوار روستایی را  3.5درومد خانوار شهری را معادل 

 .مصرف انرژی تجدیدپذیر از کل انرژی، درومد خانوار شهری را بیشتر از خانوار روستایی تحت تأثیر قرار می دهد

 خانوار شهری تأثیر مثبت معنی داری بر درومد و رفاه افراد دارد.  ومتغیر مخارج وموزش در خانوار روستایی 

برای خانوار روستایی بیشتر از خانوار شهری مذی باشذد و ایذن مسذأله مطذابق انتظذار        متغیر نیروی کارضریب و شدت تأثیر 

 نیروی کار می باشد.  بطور عمده مبتنی بر تحوالتصادی درکشور است. یعنی فرویند رشد اقت

بذوده و در هذر دو مذدل ایذن      0.29و در خانوار روسذتایی معذادل    0.31متغیر درومدهای نفتی در مدل خانوار شهری معادل

متغیر ضریب و تأثیر نسبتأ باالیی بر درومد و رفاه افراد دارد. تأثیر تشکیل سرمایه در هر دو مدل بر درومد خانوارهذا نذاچیز مذی    

 شده است.افزایش رفاه و درومد خانوارهای شهری و روستایی با ضریب و اندازه مشابه باشد. افزایش مخارج وموزش منجر به 

 
 (4-2: نتایج تخمین حداقل مربعات معمولی معادله ) 3 -2جدول 

 متغیر ضریب tوماره  احتمال

 ثابت -26.5 *-12.9 0.0
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0.05 2.02** 0.35 LogREC 

0.004 3.12-* 0.57- LogSREC 

0.0 8.44* 0.31 LogOIL 

0.0 9.17* 3.17 LogL 

0.0002 4.19* 0.30 LogEDU 

0.12 1.59- 0.12- LogK 

- 0.99 - R-squared 

- 2.07 - D-W 

0.0 2256* - F-statistics 

 B-Gوزمون خودهمبستگی  - 1.57 0.45

 Arch -وزمون ناهمسانی واریانس  - 0.47 0.62

 
 (5-2: نتایج تخمین حداقل مربعات معمولی معادله ) 4-2جدول 

 متغیر ضریب tوماره  احتمال

 ثابت -33.7 *-11.36 0.0

0.20 1.29 0.20 LogREC 

0.01 2.71-* 0.40- LogSREC 

0.0 7.27* 0.29 LogOIL 

0.0 9.19* 4.21 LogL 

0.0005 3.92* 0.31 LogEDU 

0.0007 3.81-* 0.35- LogK 

0.10 1.65-*** 0.03- AR(1) 

0.03 2.26-** 0.35- MA(2) 

- 0.99 - R-squared 

- 2.08 - D-W 

0.0 1787* - F-statistics 

 B-Gوزمون خودهمبستگی  - 0.48 0.62

 Arch -وزمون ناهمسانی واریانس  - 1.26 0.29

 

انجام می شود درصورتی که مقذادیر پسذماند مذدل    در مرحله بعد وزمون ایستایی درخصوص مقادیر پسماند چهار مدل فوق 

بیشتر از مقادیر بحرانی جذدول باشذد، نشذانگر وجذود رابطذه بلندمذدت و هذم انباشذته میذان           ADF ایستا باشند و مقدار وماره

 اورده شده است.( 5-2پسماند در جدول ) نتایج وزمون ریشه واحد برای جمالتمتغیرهای مدل می باشد که 

 
 : وزمون پایایی برای جمالت پسماند5-2جدول 

 متغیر ADFوماره  %5مقدار بحرانی در سطح  وضعیت

 2-2جمالت پسماند مدل  -5.28 -2.94 ایستا

 3-2جمالت پسماند مدل  -5.79 -2.94 ایستا

 4-2جمالت پسماند مدل  -6.96 -2.94 ایستا
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 5-2جمالت پسماند مدل  -6.02 -2.94 ایستا

 

 

 مدل تصحیح خطا 2-2

  میتوان مدل تصحیح خطا برای متغیرهای فوق رابه صورت زیر نوشت:

 
∆ log GDPt = ∝1+ 𝛼𝐺𝐷𝑃𝑒𝑐𝑚𝑡−1 + ∝11 log ∆𝑙𝑜𝑔𝑍𝑡−1 +𝑖 =∝12 (𝑖)∆ log 𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + ∈ GDPt                 6 − 2 
∆ log GD𝑃Pt = ∝1+ 𝛼𝐺𝐷𝑃𝑒𝑐𝑚𝑡−1 + ∝11 log ∆𝑙𝑜𝑔𝑍𝑡−1 + 𝑖 =∝12 (i)∆ log 𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + ∈ GDPPt            7 − 2 
∆ log INCCt = ∝1+ 𝛼𝐼𝑁𝐶𝐶𝑒𝑐𝑚𝑡−1 + ∝11 log ∆𝑙𝑜𝑔𝑍𝑡−1 + 𝑖 =∝12 (i)∆ log 𝐼𝑁𝐶𝐶𝑡−1 + ∈ INCCt          8 − 2 
∆ log INCRt = ∝1+ 𝛼𝐼𝑁𝐶𝑅𝑒𝑐𝑚𝑡−1 +  ∝11 log ∆𝑙𝑜𝑔𝑍𝑡−1 +𝑖 =∝12 (i)∆ log 𝐼𝑁𝐶𝑅𝑡−1 + ∈ INCRt         9 − 2 

 

بررسی روابط علی میان متغیرها، مدل تصحیح خطا را بکار می بریم. پویایی های کوتاه مدت توسذط شذرایط تعذادلی     جهت

ضریب عبارت تصحیح خطا در معادله کوتاه مدت باید منفی و معنی دار باشد که نشانگر همگرایی و بلندمدت تخمین زده شده 

پسذماندهای مذدل را    (5-2الذی   3-2این بخش، بعد از تخمین مدل هذای )  . دربطه بلندمدت و هم انباشته باشدمدل و وجود را

 .استخراج کرده و در قالب یک مدل تفاضلی مدل کوتاه مدت و تصحیح خطا را شکل می دهیم

(؛ ضریب مصرف انرژی هذای تجدیدپذذیردر   7-2( و )6-2می شود، در مدل ) مشاهده 7-2و  6-2نتایج جدول همچنانکه از 

و تأثیری مثبت و معنی دار بر تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه دارد. از اینرو  0.63و  0.42معادل کوتاه مدت 

به تولید و تولید سرانه وجود دارد. یعنی  لگاریتم مصرف انرژی به دلیل معنی دار متغیر مصرف انرژی علیت کوتاه مدت از طرف

 .ر به تغییرات تولید ناخالص داخلی می شوددر کوتاه مدت تغییرات مصرف انرژی منج

و تأثیری منفی و معنی دار در کوتذاه مذدت بذر     -0.61و  -0.41( معادل 7-2و  6-2ضریب سهم مصرف انرژی ها در مدل )

تولید دارد. از اینرو علیت کوتاه مدت از طرف سهم مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی وجود دارد. ضریب مخذارج ومذوزش و   

مدهای نفتی مثبت ومعنی دار می باشد. از اینرو در کوتاه مدت علیت از طرف مخارج وموزش و درومذدهای نفتذی بذه تولیذد     درو

 .وجود دارد

معنی دار نمی باشد. ضریب تشکیل سرمایه مثبت و معنذی دار   7-2و  6-2ضریب نیروی کار در کوتاه مدت در هر دو مدل 

 از طرف تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی می باشد.می باشد و نشاندهنده علیت کوتاه مدت 

( معذادل  7-2و در معادلذه )  -0.53( معادل 6-2در معادله ) (پسماندهای باوقفه مدل بلندمدت )مقدار ضریب تصحیح خطا 

و از لحاظ وماری معنی دار می باشد که نشانگر وجود علیت بلندمدت از طذرف متغیرهذای مسذتقل بذه تولیذد ناخذالص        -0.45

نشانگر اینست که تولید ناخالص داخلی بعد از وقوع یک شوک  باالداخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه می باشد. ضریب تعدیل 

 ک سرعت نسبتأ باالیی بطرف تعادل بلندمدت خود همگرا می شودازطرف متغیرهای مستقل مدل با ی

درصد دارد  81؛ ضریب مصرف انرژی ها در کوتاه مدت بر درومد خانوار شهری تأثیر معناداری در سطح 9-2و  8-2در مدل 

تاه مدت ضیعفی از طذرف  و بر خانوار روستایی تاثیر ضعیفی دارد. از اینرو به دلیل معنی دار پایین متغیر مصرف انرژی علیت کو

این متغیر به درومد خانوار شهری وجود دارد. ضریب سهم مصرف برای درومد خانوار شهری معنذی دار بذوده بعبذارتی در کوتذاه     

 .مدت علیت از طرف سهم مصرف به درومد خانوار شهری برقرار می باشد. و برای خانوار روستایی چنین تأثیر وجود ندارد

بق انتظار بر درومد خانوار روستایی تأثیر بیشتری نسبت به خانوار شهری در کوتاه مذدت و بلندمذدت   ضریب نیروی کار مطا

دارد. و علیت کوتاه مدت فقط برای خانوار روستایی برقرار است. تأثیر تشکیل سرمایه در کوتاه مدت همانند بلندمدت بر درومذد  

بر درومد خانوار شهری معنی دار می باشد و علیت کوتاه مدت فقط  افراد ناچیز بوده است. ضریب مخارج وموزش در کوتاه مدت

برای خانوار شهری از طرف مخارج وموزش به درومد افراد وجود دارد. درومد نفتی در کوتاه مدت در هر دو مدل مثبذت و معنذی   

 .دار بوده و علیت کوتاه مدت برقرار است
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اظ وماری معنی دار می باشد که نشانگر وجذود علیذت بلندمذدت از    و از لح -0.8و  -0.71ضریب تصحیح خطا معادل مقدار 

 طرف متغیرهای مستقل به درومد خانوار شهری و روستایی می باشد.

  
 کوتاه مدت –: مرحله دوم مدل تصحیح خطای انگل  رنجر  6-2جدول 

 DLogGDPمتغیر وابسته: 

 (7-2معادله )

 DLogGDPمتغیر وابسته: 

 (6-2معادله )

 متغیر

  ضریب tوماره  ضریب tوماره 

 ثابت 0.002 0.13 -0.04 ***1.80(0.08)

(0.006)2.99* 0.63 (0.007)2.87* 0.42 DLogREC 

(0.004)3.13-* 0.62- (0.006)2.94-* 0.41- DLogSREC 

(0.02)2.36** 0.03 (0.05)2.003* 0.02 DLogOIL 

(0.61)0.50 0.22 (0.63)0.47 0.20 DLogLL 

(0.001)3.57* 0.09 (0.17)1.37 0.02 DLogK 

(0.006)2.97* 0.09 (0.001)3.54* 0.09 DLogEDU 

(0.06)1.92-*** 0.45- (0.002)3.41-* 0.53- Ecm(-1) 

(0.0)8.4 0.8 (0.0)5.43* 1.02 MA(1) 

(0.0)6.15* 0.9 (0.0)5.8* 0.9 MA(2) 

0.76 - 079 - R-squared 

2.03 - 2.40 - D-W 

(0.0)9.64* - (0.0)11.8* - F 

 وزمون خودهمبستگی - 1.92(0.16) - 1.6(0.22)

 وزمون ناهمسانی واریانس - 0.70(0.50) - 1.15(0.32)

 
 کوتاه مدت –مرحله دوم مدل تصحیح خطای انگل  رنجر  7-2ادامه جدول 

 DLogGDPمتغیر وابسته: 

 (9-2معادله )

 DLogGDPمتغیر وابسته: 

 (8-2معادله )

 متغیر

  ضریب tوماره  ضریب tوماره 

 ثابت 0.11 *3.06(0.005) 0.02 0.64(0.50)

(0.13)1.52- 0.27- (0.07)1.85*** 0.18 DLogREC 

(0.38)0.88 0.16 (0.001)3.56-* 0.34- DLogSREC 

(0.0)6.69* 0.19 (0.09)1.71*** 0.05 DLogOIL 

(0.001)3.69* 5.04 (0.38)0.87 0.81 DLogLL 

(0.05)2.03-* 0.14- (0.96)0.04- 0.002 DLogK 

(0.14)1.50 0.11 (0.005)3.004* 0.14 DLogEDU 

(0.0)7.34- 0.80- (0.0003)4.21- 0.71- Ecm(-1) 

(0.0)7.9- 0.9- (0.0)5.49 0.99 MA(2) 

0.58 - 0.82 - R-squared 

1.87 - 1.54 - D-W 
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(0.001)4.65 - (0.0)15* - F 

 وزمون خودهمبستگی - 1.92(0.16) - 0.52(0.59)

 وزمون ناهمسانی واریانس - 0.86(0.43) - 1.18(0.28)

 

 

 نتایج تفسیرو  .  نتایج2-3

ماشین به جای نیروی انسانی و استفاده از فناوریهای انرژی بر، سبب شده اسذت   جانشینیجوامع به انرژی به دلیل وابستگی 

که انرژی به عنوان یک عامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی تلقی  ردد و در تصریح مدل ، از ون به عنذوان تنهذا و مهذم تذرین     

 .عامل رشد یاد می شود

رف انرژی های تجدید پذیر بر روی شاخص های رفاه در سطح در این تحقیق اثر مصرف انرژی های تجدید پذیر و سهم مص

ملی مانند تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه و در سطح فردی مانند درومد خانوارهذای شذهری و روسذتایی در    

 سی شد.برر رنجر دومرحله ای -، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و مدل انگل1350-1388ایران طی دوره 

های روستایی و شهری به عنوان شاخص های منعکس کننده رفاه اقتصذادی در ابعذاد فذردی و    ه درومد سرانه سالیانه خانواد

و متغیرهایی نظیر مصرف انرژی تجدیدپذیر و سهم مصرف انرژی تجدیدپذذیر از کذل انذرژی، تشذکیل سذرمایه       منظور شدملی 

ناخالص، نیروی کار و مخارج وموزش و درومدهای نفتی در نظر  رفته شده اند. برای صحت مدل ها، از وزمون های ریشه واحذد  

 .و همجمعی قبل از تخمین استفاده شد

کذه رابطذه   نشذان داد  یات موضوع و مطالعات تجربی درکل نشان از تأیید فرضذیه هذا داشذتند. نتذایج     نتایج تخمین ها و ادب

بلندمدت بین مصرف انرژی های تجدیدپذیر، سهم مصرف انرژی، تشکیل سرمایه، نیروی کار، درومد نفتی و مخذارج ومذوزش بذا    

بلندمذدت   و روستایی وجذود دارد. بذه عبذارت دیگذر در     متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تولید سرانه، درومد خانوارهای شهری

 رشذد طریذق   زیذرا ایذن انذرژی هذا از     دارند.رشد و رفاه اقتصادی تاثیر مثبت  دیگر متغیرها بر مصرف انرژی های تجدید پذیر و

انذرژی نیذاز    پیاده سازی سیاست مصرف ند. لذاکمک می کن کالن در حوزهاشتغال و سایر منافع اقتصادی به افزایش بهره وری 

 د.به سرمایه  ذاری اضافی برای افزایش سهم مصرف انرژی دار

 

 گیری. نتیجه3

نتایج حاصل از تخمین مدل تصحیح خطا و وزمون علیت  رنجر بیانگر وجود ارتباط کوتاه مذدت بذین مصذرف انذرژی هذای      

وجود ارتباط کوتاه مذدت میذان مصذرف انذرژی هذای      تجدید پذیر با تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه و عدم 

ارتباط کوتاه مدت میان درومد خانوارهای شهری و مصذرف انذرژی هذای تجدیذد      ر و درومد خانوارهای روستایی بود.تجدید پذی

 .درصد داشت نودپذیر معنی داری 

تولید ناخالص داخلی سرانه و درومد ارتباط کوتاه مدت میان سهم مصرف انرژی های تجدید پذیر با تولید ناخالص داخلی و 

ارتباط کوتاه مذدت  اشت. اما میان درومد روستایی با سهم مصرف انرژی ارتباط کوتاه مدت وجود ند بودخانوارهای شهری برقرار 

کذار   . اما میان نیذروی نداشتمیان نیروی کار با تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه و درومد خانوار شهری وجود 

. به عبارتی نیروی کار در مناطق کمتر توسعه یافته بر رشد و رفذاه  داشتبا درومد خانوار روستایی ارتباط کوتاه مدت قوی وجود 

 مردم تأثیر بیشتری داشته و متغیر مهمی به شمار می رود.

سذایر متغیرهذای وابسذته چنذین      اما میذان  بودارتباط کوتاه مدت میان تشکیل سرمایه با تولید ناخالص داخلی سرانه برقرار 

این متغیذر در ایذران بذه     بود.. ارتباط کوتاه مدت میان درومدهای نفتی با تمامی متغیرهای وابسته برقرار نداشترابطه ای وجود 

 یر بسزایی بر رشد ملی و رفاه خانوارها داشته است. ارتباط کوتاه مدت میانثتأ استدلیل اینکه جزء کشورهای صادرکننده نفت 
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اما بذر درومذد    بودمخارج وموزش با متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه و در ومد خانوار شهری برقرار 

   ذار بود.خانوار روستایی در بلندمدت اثر 
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 ( 9-4الی  2-4خالصه نتایج تخمین های معادالت ) :8-3جدول 

متغیر  متغیر وابسته بلند مدت کوتاه مدت توضیحات
 مستقل

مصرف  GDP معنی دار معنی دار این متغیر باالترین ضریب و تاثیر را در بلند مدت و کوتاه مدت داشته است

انرژی های 

 تجدید پذیر

 سرانه GDP معنی دار معنی دار بلند مدت و کوتاه مدت داشته استاین متغیر باالترین ضریب و تاثیر را در 

معناداری  این متغیر بر درومد خانوار شهری تاثیر بیشتری نسبت به خانوار روستایی دارد

 درصد 90

 درومد شهری معنی دار

 درومد روستایی بی معنی بی معنی این متغیر بر درومد خانوار روستایی اثری ندارد

سهم مصرف  GDP معنی دار معنی دار متغیر تاثیر کمتری نسبت به مصرف انرژی می باشداین 

انرژی های 

 تجدید پذیر

 سرانه  GDP معنی دار معنی دار تاثیر این متغیر در کوتاه مدت کمتر از بلند مدت می باشد

 درومد شهری دارمعنی  معنی دار تاثیر این متغیر در کوتاه مدت کمتر از بلند مدت می باشد.

 درومد روستایی معنی دار بی معنی این متغیر بر درومد خانوار روستایی در کوتاه مدت اثری ندارد

 درومد نفتی GDP معنی دار معنی دار -

 سرانه GDP معنی دار معنی دار -

معناداری  تاثیر این متغیر در کوتاه مدت بر تغییر درومد شهری بیشتر از بلند می باشد  درومد شهری معنی دار
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 درصد 90

تاثیر این متغیر در کوتاه مدت بر تغییر درومد روستایی بیشتر از بلندمدت می 

 باشد

 درومد روستایی معنی دار معنی دار

تشکیل  GDP معنی دار بی معنی تاثیر این متغیر در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت می باشد

 سرانه GDP معنی دار معنی دار متغیر در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت می باشدتاثیر این  سرمایه

 درومد شهری بی معنی بی معنی -

معنی داری  -

 ضعیف

معنی داری 

 ضعیف

 درومد روستایی

بی معنی و  -

 ضریب باال

 نیروی کار GDP بی معنی

بی معنی و  دارداین متغیر در بلندمدت تاثیر بیشتری نسبت به کوتاه مدت 
 ضریب باال

معنی داری 
درصد و  90

 ضریب باال

GDP سرانه 

بی معنی و  -

 ضریب باال

 درومد شهری معنی دار

تاثیر این متغیر بر درومد خانوار روستایی بیشتر از خانوار شهری است و در کوتاه 

 مدت و بلند مدت باعث افزایش درومد روستایی می شود

 درومد روستایی معنی دار معنی دار

افزایش مخارج وموزش در کوتاه مدت و بلندمدت منجر به افزایش رشد اقتصادی 

 خواهد شد. و ضریب و تاثیر ون در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است

مخارج  GDP معنی دار معنی دار

 وموزش

 سرانه GDP معنی دار معنی دار -

معنی دار و  معنی دار بیشتری نسبت به کوتاه مدت داردافزایش مخارج وموزش در بلندمدت تاثیر 

 ضریب باال

 درومد شهری

افزایش مخارج وموزش در کوتاه مدت تاثیری بر درومد روستایی ندارد و در 

 بلندمدت منجر به افزایش رفاه خانوار روستایی می شود

 درومد روستایی معنی دار بی معنی
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Abstract 
 

 Due to limited fossil energy reserves and increasing energy consumption in 

the current world, it is impossible to rely on existing energy sources and renewable energy 

sources have become an inevitable issue. Important sources of renewable energy are sun, 

wind, water and biomass. In our country, due to the increasing need for energy resources, 

keeping the environment safe, reducing air pollution, limitation of air pollution and fuel 

supply and … using renewable and renewable energy can have a special place. in this 

research, the effect of renewable energy consumption and the share of renewable energy 

consumption on welfare indicators at the national level such as gross domestic product and 

GDP per capita and at the individual level such as income of urban and rural households in 

IRAN during the period 1971 -2009 were investigated by using ordinary least square and 

Engel- Granger model. The results indicate that there is a long-run relationship between 

renewable energy consumption, energy consumption share, capital formation, labor, oil 

income and education expenditures with GDP variables and per capita income, urban and 

rural household's income. In other words, in the long run, consumption of renewable energy 

and other variables have positive effect on economic growth. 

  Keywords: Renewable energy, Welfare, Consumption. 


