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چکیده
 چشم و فعلی وضعیت بررسی برای ايرانی محققان توسط متعددی تحقیقات. سازدانرژی را بیش از پیش نمايان مینقش انرژی در اقتصاد جهانی اهمیت موضوع 

هدف اصلی  بنابراين .داردنبر نرخ تورم درايران وجود  و نو  های تجديدپذيراثرات انواع انرژي خصوصدر اطالعاتی اما است، شده انجام و نوتجديدپذير هایاندازانرژي
از مدل خود رگرسیونی با وقفه توزيعیاست. برای تحلیل موضوع  1358-1397طی دوره بر نرخ تورم در ايران  نوجديد پذير و های نقش انواع انرژياين پژوهش 

(ARDL )که سرعت تعديل مدل تصحیح خطا دادنتايج نشان گرفته شده است. وتاه و بلندمدت بین متغیرها بكاربرای تعیین وجود رابطه ک شتگیانباو روش هم
مدت، برای دستیابی به تعادل بلندمدت را تعديل نمايد. طبق برآورد درصد از خطای عدم تعادل کوتاه 68در هر دوره به میزان نسبتا باال است و اين مدل قادر است 

و و انواع منابع انرژيهای تجديدپذير های تجديدپذيردر انرژي ذاری بخش خصوصینیروی کار، سرمايه گ ، سرانه تولید ناخالص داخلی نرخ تورم،انجام شده، رابطه بین 
نیروی کار،  متغیرهایمیباشد. همچنین نتايج حاکی از آن است که  کاهشیچه در کوتاه مدت و چه بلند مدت، )زيست تودهو، زمین گرمايیآب، بادخورشید، (نو

 ، موجب کاهش نرخ)، زمین گرمايی و زيست تودهآب، بادخورشید،  (و انواع منابع انرژيهای تجديدپذيرو نو ، سرمايه گذاری در بخش خصوصیتولید ناخالص داخلی
و  31/0 ،34/0 ،54/0 ،61/0 ،75/0 ،76/0 ،82/0به ترتیب را نرخ تورم متغیرهای مذکور  يك درصد ازاستفاده ريكه در بلندمدت طو ، بهشوددر بلندمدت می تورم
بلكه رشد اقتصادی را هم در بلند مدت  ،و اين امر بدين معناست که انرژی های تجديد پذير نه تنها تأثیر مخربی بر نرخ تورم ندارد دهد می هشکا درصد 64/0
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انباشتگی، روش هممدل خود رگرسیونی با وقفه های توزيعی، نرخ تورم، و نو  انرژيهای تجديد پذير :انواژگدکلی
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Abstract  
The role of energy in the global economy may highlight the importance of energy. Iranian researchers to examine 
the current state and prospects of Renewable and new energies have conducted numerous studies, but there is no 
information on the effects of different types of renewable and new energies on Iran inflation rate. The main objective of 
this study is to investigation of the role renewable and new energies on the inflation rate of Iran during the period of 
1979-2018. For this analysis, Autoregressive Distributed Lag and Counteraction method Short and long run relationship 
between variables is used to determine the existence. The results that coefficient of the error correction method 
indicates that about 0.68 of the short-term imbalance is adjusted in each period to achieve the long-term 
equilibrium. It is estimated that the relationship between inflation rate, GDP per Capita, labor force, renewable 
energy investment by the private sector,  and the production of types of renewable and new energies (solar, wind, 
hydro, geothermal and biomass) in the Short and long run, it is declining. In addition, the variables of labor, GDP, 
investment in the private sector and various types of renewable energy sources (solar, wind, water, geothermal and 
biomass) reduce inflation rate in the long run. So that in the long run, the use of one percentage of these variables 
reduces leads to 0.82, 0.76, 0.75, 0.61, 0.54, 0.34, 0.31 and 0.64 percentage decrease in the inflation rate. This means 
that renewable energy It does not have a devastating effect on inflation,and it also causes economic growth in the
long run. 
Keywords: Renewable energy, Inflation Rate, Autoregressive Distributed Lag and Counteraction method
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 مقدمه  -1
ی های تجديدپذير نقش مهمی را در فعالیت های اقتصادی، اجتماعانرژی

 های سوخت منابع محدوديتکند زيرا و محیط زيستی هر کشوری ايفا می
 و نگذارا گلخانه ای سیاست گازهای انتشار از ناشی جهانی گرمايش و فسیلی
 .است ودهنم مواجه تحولی به رو و جديد اقتصادی واقعیتهای با را ريزان برنامه

 ابعمن ارزان و نامحدود عرضه بر متكی اقتصادی راهبردهای دلیل همین به
 زمان برای و گذشته مانند به اقتصاد، تحرک های فسیلی درسوخت انرژی

 دهفزاين مصرف مانند کنشهای متقابل عواملی. بود نخواهد طوالنی تر میسر
 ع،مناب افزايش اين به رو محدوديت انرژی، قیمتهای افزايش انرژی، منابع

 موجب ،حیاتی خدمات ارايه ها برایزيست بوم توانايی کاهش و اقلیمی تغییرات
 اجتماعی و اقتصادی زيستی، محیط هایقطعیت عدم و پذيریافزايش آسیب 

فزون امحدوديت روز . با توجه به (1396ن،پور اصغرسنگاچیو  )پناهیاست شده
جم زيادی حهای فسیلی و پايان پذيری اين منابع از يك سو و انتشار انرژيمنابع 

و تولید  تأمینع، ابمن اين راقها و گازهای گلخانه ای ناشی از احتآاليندهاز 
در  نیجامعه جها افزونروز  تقاضای سازیانرژيهای تجديد پذير برای برآورده 

عه ز يك سو رشد و توسبسیاری از دولت ها قرار گرفته است. ا وجهت کانون
 جهت کاهش نرخ تورم گذاران اقتصادی سیاست هدف  ادی مهمتريناقتص

ايد در جستجوی منابع انرژی ب می شودو از سوی ديگر، دولت هامحسوب 
 . (1398)باصری و همكاران ، که بتواند به صورت نامحدود عرضه شودباشند

 تعددیدر اين راستا، بیشتر کشورهای جهان سیاست ها و راهبردهايی م
های نو در ی برای توسعه و استفاده از انرژيرا به منظور تشويق نهادهای اقتصاد

قاضای تدستور کار قرار داده اند. در میان اين اهداف، برای پیشبرد عرضه و 
پاک و  انرژيهایانرژی در کشورهای درحال توسعه، جايگزين کردن منابع 

بنابر  دولت ها است.افزايش بهره وری مصرف انرژی در کانون توجه بسیاری از 
انرژی سوخت های  ابعمن، سیاست گذاری منسجم در کاهش وابستگی به اين

 فسیلی و پايداری اقتصادی کشور الزامی است 
صمیم های تخواستانرژيهای تجديدپذير در ايران يكی از  سالیان گذشتهاز 
انی با تشكیل سازم، سال قبل 20بیش از . صنعت برق ايران بوده است گیران

ش برای و تالبرای توسعه اين نوع از انرژی ها، عزمی برای برنامه ريزی توسعه 
اع اين اين تالش ها با شناسايی انو دستیابی به فناوری های مرتبط آغاز شد.

صمیم تمشروعیت بخشی در ارکان ، تدوين استراتژی و برتامه توسعه، انرژی ها
شناسايی ، آگاهی بخشی و ايجاد مطالعات عمومی در مردم، گیری کشور

ها شگاههی گوناگون مانند دانظرفیتهای منابع تجديدپذيرو استفاده از ظرفیت ا
 زوج ،با توجه به موقعیت جغرافیايی ايران کشورشكل جديدی به خود گرفت. 

جهان  در تجديد پذير و نو  انرژيهای پتانسیل درزمینه بهترين کشورهای دنیا
نه، صادقی وخاکسار آستا؛ 1393، نظام آبادی و آزادی راد)رودبه شمار می

و  دهقانیو  1395 خانی و همكاران،  ؛ 1397ی، رضائ ؛1395، رحیمی؛ 1393
 .(1399همكاران 

-های تجديدپذير به محیط زيست صدمه نمیپس با توجه به اينكه انرژی
قرارگرفته اند و کشورهايی ازجمله ايران بايد زيادی  زنند و دردنیا مورد توجه

تجديدپذير های انرژیرويكرد اساسی نسبت به دستیابی تولید انواع منابع 
در اين نوع انرژی ها با تولید  نیاز است که بدانیمهند، دردستورکار خود قرارد

چه اثراتی بر ساير بخش های اقتصادی میتواند داشته باشد و از آنجا که کشور 

                                                            
1. Brown and Yücel 
2. Chou and Tseng 
3. Bala and Chin 
4. Olomola and Adejumo 

با شناسايی تأثیر اين نرخ تورم در کشوری چون ايران مسئله بسیار مهمی است 
در کشور راه حل اساسی برای حل معضل افزايش قیمتها  نوع انرژی ها میتواند
تجديد پذير  انرژيهایمیخواهیم بدانیم که نقش  بنابراينبه چشم ديده شود 

لی اين مطالعه پس به عنوان مسئله اص چه اثری بر نرخ تورم در اين زمینه دارد.
بررسی هر های سیاستگذاران به دغدغهدرنظر گرفتنمیتوان مطرح نمود و با 

و زيست  گرمايیزمین ،آب، بادرشید، خوتجديدپذير و نو ) انرژيهایيك از انواع 
  پرداخته شده است. توده(

میتوان بیان   نرخ تورم بر  و نو تجديدپذير انرژيهای نقش در زمینه بررسی 
مقايسه   پذيرتجديد انرژيهایانواع با  توانرا می نرخ تورمکرد که برخی معتقدند 

 نظیرشده انجام تجربیمطالعات نمود و مشكالت افزايش قیمتها را حل نمود. 
محنت فر ، (1391آرمن و همكاران ) ،(1390مرادی و همكاران )هشا مطالعات

اال و بو  (6201) 2چو و تسنگ ، (2002) 1برون و يوسل، (1397)همكاران و
کشورهای درهای تجديدپذيرانواع  منابع  انرژی از  کاهش قیمتها (1820)3چین

دارای اين منابع به مراتب بیشتر از ساير انرژی ها نتیجه گیری نمودند. در حالی 
 نرخ تورمکه مطالعات ديگری، توسط اقتصاد دانان انجام شده اند که معتقدند 

منابع تجديد چرا که  کاهش دادو نوتجديد پذير  انرژيهایانواع  میتوان بانرا 
مصرف اين نوع ابع تجديدپذير وجود دارد و ناپذير دراين کشورها بیشتر از من

انرژی ها به دلیل نوسانات نرخ ارز خود موجب تغییر قیمتها در اين کشور ها 
حسینی ، (1391عزيزی و همكاران ) توان  بهاز جمله اين مطالعات می شود.می

 5و جیانگ لین ،(0620) 4اولو موال و ادجومو  ،(1391) نسب و حاضری نیری
 نمود.اشاره  (9201) 7زيوکو و همكاران و (2201) 6بوبايی، (1201)

، با شده اين مطالعه در نظر دارد برای اولین باربرمبنای مزيت های ذکر
ی شتگانباو روش هم( ARDL) وقفه توزيعیاز مدل خود رگرسیونی بابكارگیری 

رخ های جديد پذير و نو بر ننقش انواع انرژي 1397 تا 1358هایسال طی در
 -1:کندرا مورد توجه و بررسی قراردهد. که فرضیات زيررا آزمون میتورم 
و بعضا نیز  در ايران تأثیر مخربی بر نرخ تورم ندارد و نو های تجديدپذيرانرژی

با   -2شود نیز آن کاهش واکنش ايجاد کند و موجب نرخ تورمدر میتواند 
 یشتگانباو روش هم( ARDL) از مدل خود رگرسیونی با وقفه توزيعیاستفاده 
دت و چه مچه در کوتاه ، تجديدپذير و نو انرژيهای استفاده از دهد کهنشان می

ته شده بكارگرف . بنابراين متغیرهایشودموجب کاهش نرخ تورم می بلند مدت، 
ر بخش ناخالص داخلی،  نیروی کار، سرمايه گذاری دتولید ،  نرخ تورمدرمدل 

، آب، بادخورشید، (خصوصی و همچنین انواع منابع انرژيهای تجديدپذيرو نو
 قسمت ازتحقیق بهباشد. سازماندهی اينمی، )زمین گرمايی و زيست توده

ادبیات نظری، بخش سوم صورت زيرخواهد بود، بخش اول مقدمه، بخش دوم
وروش تخمین، بیان شده، بخش چهارم معرفی مدل پژوهشپیشینه تحقیق 

تیجه نبخش پنجم يافته های تجربی و تفسیر نتايج ونهايتأ دربخش پايانی به 
 گیری و بحث پرداخته شده است.

 پیشینه پژوهش -2
 تحقیقاتی نرخ تورم بر تجديدپذير و نو انرژيهایبررسی نقش درخصوص 

ه زير آورده شد ها درکه برخی آنستصورت گرفته ادر داخل و خارج کشور 
  است.

5. Lin and Jiang 
6. Bobai 
7. Živkov et al 

 بررسی نقش انرژيهای تجديدپذير و نو بر نرخ تورم در ايران
 

 

ی انرژی هاحامل هدفمندکردن يارانهبررسی  تأثیر  در (1390) نژاد،قربان
ی با وقفه در ايران با استفاده ازروش خود رگرسیون اقتصادی بر تورم و نرخ رشد

يش تأثیر افزا دادکه نشان 1355-1386ی طی دوره ( درARDLهای گسترده )
شد رنرخ  موجب افزايشهای انرژی با توجه به سناريو های مختلف قیمت حامل
رح ط. همچنین نتايج نشان داد که اجرای شودمینرخ تورم  کاهشاقتصادی و 

شد، وری باهای انرژی در صورتی که همراه با بهبود بهرهاصالح قیمت حامل
  (.1390، ادنژقربان)نتايج مثبتی برای اقتصاد ايران به همراه خواهد داشت

بر  حاملهای انرژیدر بررسی تأثیر افزايش قیمت  (1395ت مهر، )سعاد
رده وقفه های گست نرخ تورم در ايران با استفاده ازروش خود رگرسیونی با

(ARDLدرطی دوره ) دکه قیمت بنزين تأثیر معناداری نشان دا 1357-1392ی
به اين معنا  شد112/1برنرخ تورم دراقتصادايران داردً. ضريب اين متغیر برابر با 

رصد د 112/1که، يك درصد افزايش در قیمت بنزين در همان سال نرخ تورم را
 112/1 کشش نرخ تورم نسبت به بنزين برابر بادهد به عبارت ديگر افزايش می

  (.1395ت مهر، سعاد)باشد می
های افزايش قیمت حاملحلیل اثرتدر (1395، )احمدیدی وآباخلیلمیرزايی

و انده ست -الگوی تحلیل داده  با استفاده ازانرژی بر تورم در بخش کشاورزی 
ی انرژی تا سطح قیمتهاتعديل قیمت حاملهای دکه دننشان دا مدلهای قیمت

د درصد افزايش خواه 47/65فوب خلیج فارس گويای آن است که تورم کل تا 
 نباالتريدرصد،  89/62بخش ماهیگیری با  يافت. در بخش کشاورزی نیز زير

راعت بخش های جنگلداری، دامداری و ز تورم را خواهد داشت و پس از آن زير
و  میرزايی خلیل آبادی)ار دارنددرصد قر 76/7و28/30، 38/30به ترتیب با

  (.1395، احمدی
با استفاده  رابطه بین اندازه بازار، تورم و انرژیدر مطالعه ( 2013، )1هبهنام

نشان داد که   1980-2009درطی دوره  (Panel data)رگرسیون پانل ديتا  از
 دارد وجود جانبه دو در کوتاه مدت رابطه  ربازا اندازه و بیكاری بین متغیرهای

. است تورم و اقتصادی رشد دلیل حامل های انرژی نفت و گاز قیمت و
 نفتی های شوک تأثیر تا کنند تهیه را ترتیبی بايد نفت کننده وارد کشورهای

 (. 2013، هبهنام).برسد حداقل به اقتصادی رشد بر
و  تورم بر حاملهای انرژی قیمت در تغییر تأثیردر مطالعه ( 2018، )2میر

 –يوهانسن الگوی تلفیق  بااستفاده از جنوبی آفريقای در اقتصادی رشد
 حاکی نتايجکه   نشان داد 2001-2018دوره طی در جوسیلیوس و انگل گرنجر

 نشان گرنجر علیت آزمايش. است متغیرها بین مدت کوتاه و مدت بلند رابطه از
 نتايج. است تورم و اقتصادی تولید به سوخت قیمت در تغییر از علیت که داد
گیرد.  قرار استفاده مورد مالی و پولی های سیاست در تواند می مطالعه اين

 (. 2018میر، )
 و شاهمرادیهای پژوهش نظیر ديگری های مرتبطهمچنین پژوهش

 ،(0991، )3ساهنی، (1391) حسینی نسب و حاضری نیری ،(0139همكاران، )
، 6 و جیانگ لین، (2009، )5آشوريون و همكاران ،(2006، )4نیوپان و کارتر

نقش نیز به بررسی  (5201، )8تسوجی کاواو ( 2015، )7تاسپینارا ،(1201)
برنامه ريزی خطی  ،CGEاز مدل  استفاده با نرخ تورم بر تجديدپذير و نو انرژيهای

 گرفته است. صورتپويا شناسی سیستم و 

                                                            
1. Behname 
2. Meyer 
3. Sahni 
4. Neupane and Carter 
5. Ashoorioon et al 
6. Lin and Jiang 
7. Taspinara 

که ایتوان نتیجه گرفت که مطالعههايی که تحقیق انجام داد میبا بررسی
 شتگیانباو روش هم( ARDL) مدل خود رگرسیونی با وقفه توزيعی استفاده از با

ده باشد، شپرداخته نرخ تورم  بر  و نو پذير تجديدهای انرژی نقشبرای بررسی 
از اين  . بنابراين اين مطالعهباشدو نوآوری تحقیق حاضر می نشده استانجام 

 باشد.جهت حائز اهمیت می

 هامواد و روش -3
کاربردی بوده  تحلیلی و از نظر هدف؛ -اين پژوهش ازلحاظ روش علی

 یتماماست.  ایکتابخانه -اسنادی آوری اطالعات نیزازنوع  جمع وروش
 یط کشور، کل اساس بر و انهیسال صورت به نظر مورد یرهایمتغ یهاداده
 اطالعات و آمار و است گرفته قرار آزمون مورد 1398 تا 1358 یهاسال

نیروی کار، تولید ناخالص داخلی، سرمايه گذاری در بخش  تغیرهای نرخ تورم،م
خورشید، ( و انواع منابع انرژيهای تجديدپذيرو نو  ؛9رانياز مرکز آمار ا خصوصی
استخراج  10بانك جهانی و وزارت نیرو از )زمین گرمايی و زيست تودهباد، آب، 
  ARDL ازروش توضیح رابطه بلندمدت بین متغیرها برای شناسايی و. شده است

 .استفاده شدنیز
 های سنتی اقتصادسنجی در مطالعات تجربی، مبتنی براستفاده از روش

 اين زمینه نشانهای انجام شده در بررسی .متغیرهـا اسـت ايستايیفرض 
ی اين کالن اقتصاد هـای زمـانیدهنده اين است که در مورد بـسیاری از سـری
اين، طبـق هـستند. بنـابر ناايستافـرض برقـرار نیـست و اغلـب ايـن متغیرهـا 

 ايستايیو نا ايستايیانباشتگی در اقتصاد سنجی، ضرورت دارد تا از هم نظريـه
 .ممتغیرها اطمینان حاصل نمايی

و  تايیايسفولر تعمیم يافته، جهت بررسی  -در اين مطالعه از آماره ديكی
عداد وقفه تعیین ت برای شوارتزاستفاده شده است و از معیار  متغیرها ايستايینا

ری با فرايند خود توضیح بردابا استفاده از  و سپس بهینه استفاده شده است
 ابطه بلندمدت و پويايیو الگوی تصحیح خطا، ر( ARDLوقفه های گسترده )

 .گیردمطالعه قرار می کوتاه مدت مورد
با توجه به اهمیت انرژی به عنوان يكی از مهمترين عامل رشد اقتصادی 

تجديدپذير و  انرژيهایجهت کاهش نرخ تورم، به منظور مدل سازی رابطه بین 
 12هآپرجیس و پاين و (2015) 11ماجینرخ تورم در  پژوهش حاضر، از الگوی 

 استفاده شده است.  2و1بر اساس رابطه( 2012)
(1                                             )𝐼𝐼𝑡𝑡 = 𝑓𝑓(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡. 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡. 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡. 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐺𝐺𝑡𝑡) 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝐿𝐿𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 + 𝛼𝛼2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 + 𝛼𝛼3𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 
(2                                                                            )+𝛼𝛼4𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝑅𝑅𝐺𝐺𝑡𝑡 + 𝑈𝑈𝑡𝑡 

 انرژيهاینواع ا 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡به عنوان متغیر وابسته )نرخ تورم(،  𝐼𝐼𝑡𝑡که درآن 
سرانه  𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 خورشید، باد، آب، زمین گرمايی و زيست توده(.تجديدپذير و نو )

نسبت سرمايه گذاری  𝐼𝐼𝑅𝑅𝐺𝐺𝑡𝑡نیروی کار و  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡داخلی کشور،  تولید ناخالص
باشد. بر اساس مطالعه ماجی بخش خصوصی در انرژيهای تجديدپذير می

شود از اين رو (، متغیر وابسته به عنوان الگوی تجربی در نظر گرفته می2015)
انرژيهای الزم به ذکر است که به علت احتمال وجود شكست ساختاری در  

وارد مدل الگو   D90و  DU90، دو متغیر مجازی 1390تجديدپذير در سال 
ها مقدار يك و بقیه سال دشكست به بع  لاز سا DU90شده است که متغیر 

8. Tsujikawa 
9. National Statistics Portal of Iran 
10. World Development Indicators 
11. Maji 
12. Apergis and Payne 
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 بررسی نقش انرژيهای تجديدپذير و نو بر نرخ تورم در ايران
 

 

ی انرژی هاحامل هدفمندکردن يارانهبررسی  تأثیر  در (1390) نژاد،قربان
ی با وقفه در ايران با استفاده ازروش خود رگرسیون اقتصادی بر تورم و نرخ رشد

يش تأثیر افزا دادکه نشان 1355-1386ی طی دوره ( درARDLهای گسترده )
شد رنرخ  موجب افزايشهای انرژی با توجه به سناريو های مختلف قیمت حامل
رح ط. همچنین نتايج نشان داد که اجرای شودمینرخ تورم  کاهشاقتصادی و 

شد، وری باهای انرژی در صورتی که همراه با بهبود بهرهاصالح قیمت حامل
  (.1390، ادنژقربان)نتايج مثبتی برای اقتصاد ايران به همراه خواهد داشت

بر  حاملهای انرژیدر بررسی تأثیر افزايش قیمت  (1395ت مهر، )سعاد
رده وقفه های گست نرخ تورم در ايران با استفاده ازروش خود رگرسیونی با

(ARDLدرطی دوره ) دکه قیمت بنزين تأثیر معناداری نشان دا 1357-1392ی
به اين معنا  شد112/1برنرخ تورم دراقتصادايران داردً. ضريب اين متغیر برابر با 

رصد د 112/1که، يك درصد افزايش در قیمت بنزين در همان سال نرخ تورم را
 112/1 کشش نرخ تورم نسبت به بنزين برابر بادهد به عبارت ديگر افزايش می

  (.1395ت مهر، سعاد)باشد می
های افزايش قیمت حاملحلیل اثرتدر (1395، )احمدیدی وآباخلیلمیرزايی

و انده ست -الگوی تحلیل داده  با استفاده ازانرژی بر تورم در بخش کشاورزی 
ی انرژی تا سطح قیمتهاتعديل قیمت حاملهای دکه دننشان دا مدلهای قیمت

د درصد افزايش خواه 47/65فوب خلیج فارس گويای آن است که تورم کل تا 
 نباالتريدرصد،  89/62بخش ماهیگیری با  يافت. در بخش کشاورزی نیز زير

راعت بخش های جنگلداری، دامداری و ز تورم را خواهد داشت و پس از آن زير
و  میرزايی خلیل آبادی)ار دارنددرصد قر 76/7و28/30، 38/30به ترتیب با

  (.1395، احمدی
با استفاده  رابطه بین اندازه بازار، تورم و انرژیدر مطالعه ( 2013، )1هبهنام

نشان داد که   1980-2009درطی دوره  (Panel data)رگرسیون پانل ديتا  از
 دارد وجود جانبه دو در کوتاه مدت رابطه  ربازا اندازه و بیكاری بین متغیرهای

. است تورم و اقتصادی رشد دلیل حامل های انرژی نفت و گاز قیمت و
 نفتی های شوک تأثیر تا کنند تهیه را ترتیبی بايد نفت کننده وارد کشورهای

 (. 2013، هبهنام).برسد حداقل به اقتصادی رشد بر
و  تورم بر حاملهای انرژی قیمت در تغییر تأثیردر مطالعه ( 2018، )2میر

 –يوهانسن الگوی تلفیق  بااستفاده از جنوبی آفريقای در اقتصادی رشد
 حاکی نتايجکه   نشان داد 2001-2018دوره طی در جوسیلیوس و انگل گرنجر

 نشان گرنجر علیت آزمايش. است متغیرها بین مدت کوتاه و مدت بلند رابطه از
 نتايج. است تورم و اقتصادی تولید به سوخت قیمت در تغییر از علیت که داد
گیرد.  قرار استفاده مورد مالی و پولی های سیاست در تواند می مطالعه اين

 (. 2018میر، )
 و شاهمرادیهای پژوهش نظیر ديگری های مرتبطهمچنین پژوهش

 ،(0991، )3ساهنی، (1391) حسینی نسب و حاضری نیری ،(0139همكاران، )
، 6 و جیانگ لین، (2009، )5آشوريون و همكاران ،(2006، )4نیوپان و کارتر

نقش نیز به بررسی  (5201، )8تسوجی کاواو ( 2015، )7تاسپینارا ،(1201)
برنامه ريزی خطی  ،CGEاز مدل  استفاده با نرخ تورم بر تجديدپذير و نو انرژيهای

 گرفته است. صورتپويا شناسی سیستم و 

                                                            
1. Behname 
2. Meyer 
3. Sahni 
4. Neupane and Carter 
5. Ashoorioon et al 
6. Lin and Jiang 
7. Taspinara 

که ایتوان نتیجه گرفت که مطالعههايی که تحقیق انجام داد میبا بررسی
 شتگیانباو روش هم( ARDL) مدل خود رگرسیونی با وقفه توزيعی استفاده از با

ده باشد، شپرداخته نرخ تورم  بر  و نو پذير تجديدهای انرژی نقشبرای بررسی 
از اين  . بنابراين اين مطالعهباشدو نوآوری تحقیق حاضر می نشده استانجام 

 باشد.جهت حائز اهمیت می

 هامواد و روش -3
کاربردی بوده  تحلیلی و از نظر هدف؛ -اين پژوهش ازلحاظ روش علی

 یتماماست.  ایکتابخانه -اسنادی آوری اطالعات نیزازنوع  جمع وروش
 یط کشور، کل اساس بر و انهیسال صورت به نظر مورد یرهایمتغ یهاداده
 اطالعات و آمار و است گرفته قرار آزمون مورد 1398 تا 1358 یهاسال

نیروی کار، تولید ناخالص داخلی، سرمايه گذاری در بخش  تغیرهای نرخ تورم،م
خورشید، ( و انواع منابع انرژيهای تجديدپذيرو نو  ؛9رانياز مرکز آمار ا خصوصی
استخراج  10بانك جهانی و وزارت نیرو از )زمین گرمايی و زيست تودهباد، آب، 
  ARDL ازروش توضیح رابطه بلندمدت بین متغیرها برای شناسايی و. شده است

 .استفاده شدنیز
 های سنتی اقتصادسنجی در مطالعات تجربی، مبتنی براستفاده از روش

 اين زمینه نشانهای انجام شده در بررسی .متغیرهـا اسـت ايستايیفرض 
ی اين کالن اقتصاد هـای زمـانیدهنده اين است که در مورد بـسیاری از سـری
اين، طبـق هـستند. بنـابر ناايستافـرض برقـرار نیـست و اغلـب ايـن متغیرهـا 

 ايستايیو نا ايستايیانباشتگی در اقتصاد سنجی، ضرورت دارد تا از هم نظريـه
 .ممتغیرها اطمینان حاصل نمايی

و  تايیايسفولر تعمیم يافته، جهت بررسی  -در اين مطالعه از آماره ديكی
عداد وقفه تعیین ت برای شوارتزاستفاده شده است و از معیار  متغیرها ايستايینا

ری با فرايند خود توضیح بردابا استفاده از  و سپس بهینه استفاده شده است
 ابطه بلندمدت و پويايیو الگوی تصحیح خطا، ر( ARDLوقفه های گسترده )

 .گیردمطالعه قرار می کوتاه مدت مورد
با توجه به اهمیت انرژی به عنوان يكی از مهمترين عامل رشد اقتصادی 

تجديدپذير و  انرژيهایجهت کاهش نرخ تورم، به منظور مدل سازی رابطه بین 
 12هآپرجیس و پاين و (2015) 11ماجینرخ تورم در  پژوهش حاضر، از الگوی 

 استفاده شده است.  2و1بر اساس رابطه( 2012)
(1                                             )𝐼𝐼𝑡𝑡 = 𝑓𝑓(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡. 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡. 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡. 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐺𝐺𝑡𝑡) 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝐿𝐿𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 + 𝛼𝛼2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 + 𝛼𝛼3𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 
(2                                                                            )+𝛼𝛼4𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝑅𝑅𝐺𝐺𝑡𝑡 + 𝑈𝑈𝑡𝑡 

 انرژيهاینواع ا 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡به عنوان متغیر وابسته )نرخ تورم(،  𝐼𝐼𝑡𝑡که درآن 
سرانه  𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 خورشید، باد، آب، زمین گرمايی و زيست توده(.تجديدپذير و نو )

نسبت سرمايه گذاری  𝐼𝐼𝑅𝑅𝐺𝐺𝑡𝑡نیروی کار و  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡داخلی کشور،  تولید ناخالص
باشد. بر اساس مطالعه ماجی بخش خصوصی در انرژيهای تجديدپذير می

شود از اين رو (، متغیر وابسته به عنوان الگوی تجربی در نظر گرفته می2015)
انرژيهای الزم به ذکر است که به علت احتمال وجود شكست ساختاری در  

وارد مدل الگو   D90و  DU90، دو متغیر مجازی 1390تجديدپذير در سال 
ها مقدار يك و بقیه سال دشكست به بع  لاز سا DU90شده است که متغیر 

8. Tsujikawa 
9. National Statistics Portal of Iran 
10. World Development Indicators 
11. Maji 
12. Apergis and Payne 
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 محسن راجی اسدآبادی، علی اکبر ناجی میدانی، ابراهیم قائد
 

 

را به خود  2و1برای سالهای بعد از شكست، به ترتیب اعداد D90صفرو متغیر 
  (.1378)نوفرستی، 1گیرندمی

ين ابر اين اساس الگوی اقتصاد سنجی مورد استفاده در مطالعه حاضر به 
 شود:صورت تعريف می

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝐿𝐿𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 + 𝛼𝛼2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 + 𝛼𝛼3𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 
(3             )                            +𝛼𝛼4𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝑅𝑅𝐺𝐺𝑡𝑡 + 𝛼𝛼5𝐺𝐺𝐷𝐷90 + 𝛼𝛼6𝐺𝐺90 + 𝐷𝐷𝑡𝑡 

 و (2015ماجی ) هایی به هدف اين مطالعه مطابق پژوهشبرای دستیاب
انباشتگی رگرسیونی با وقفه های از الگوی خود هم ( 2019) 2باسی و اکونگ

روش خود توضیح برداری با وقفه های شود که می استفاده( ARDLتوزيعی )
شكل عمومی آن به اين  گسترده بر اساس رهیافت پويا، شكل گرفته است و

 :صورت است
(4)         

𝐼𝐼𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + ∑ 𝛼𝛼𝑗𝑗𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑗𝑗 + ∑ 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑋𝑋𝑡𝑡−𝑖𝑖 + 𝑉𝑉𝑡𝑡

𝑞𝑞

𝑖𝑖=0

𝑝𝑝

𝑗𝑗=1
 

تابعی از مقادير سطح است و با وقفه متغیر 𝐼𝐼𝑡𝑡 در اين رابطه، متغیر وابسته 
 :وقفه خودش که میتوان آن را به اين شكل بازنويسی کرد یحی و مقادير باتوض

(5  )  𝐴𝐴(𝐿𝐿)𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝐵𝐵(𝐿𝐿)𝑥𝑥𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑡𝑡

1عملگر وقفه  به صورت  (L)در اين رابطه         − 𝛼𝛼1𝐿𝐿 − 𝛼𝛼2𝐿𝐿2 − 𝛼𝛼3𝐿𝐿3 −
⋯ − 𝛼𝛼𝑝𝑝𝐿𝐿𝑝𝑝  و عملگر وقفه𝐵𝐵(𝐿𝐿)   به صورت𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐿𝐿 + 𝛽𝛽2𝐿𝐿2 + ⋯ +

𝛽𝛽𝑞𝑞𝐿𝐿𝑞𝑞  .است 
های گسترده اين است  خودرگرسیونی برداری با وقفههای الگوی  از ويژگی

انباشتگی ارائه نمودن برآورد بدون تورشی از پارامترها، وجود هم که عالوه بر
 2در رابطه   می نمايد. برای اينكه الگوی پويا بین متغیرهای مدل را نیز آزمون

i  مجموع بايست به سمت تعادل بلندمدت گرايش داشته باشد، می =
 1 . … . p  کمتر از يك باشد. نحوه آزمون هم به اين ترتیب است که آماره t را

م و آن را با کمیتهای بحرانی ارائه شده توسط ريآوبه دست می 5رابطه طريق  از
 کنیم. مقايسه می3مستر و و بنرجی، دوالد

(6)  
𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 − 1

𝑆𝑆𝛼𝛼𝑖𝑖
 

بنرجی، دوالدو بزرگتر از کمیت بحرانی  6محاسبه شده از رابطه  tاگرآماره 
رگرسیون برآورد شده رابطه تعادلی بلند مدت دارد ودر غیر اين  و مستر باشد،

توان از  در صورت انباشتگی متغیرها می .صورت، متغیرها هم انباشته نیستند
تمايل  مدت و به بررسی پويايی کوتاه 4ی برداریطريق الگوی تصحیح خطا

همچنین در صورت  (.1384)تشكینی، حرکت آن به سمت تعادل پرداخت
بايست جهت برآورد الگو به روش حدا اقل مربعات انباشتگی، میوجود هم

رابطه کوتاه  5غیر، جمله اخاللمعمولی و بررسی رابطه علیت گرنجری بین دو مت
 مدت را با يك وقفه به مدل افزود.

بايست رابطه را با استفاده از روش حداقل  برای برآورد اين الگو، ابتدا می
 حداکثر تعداد وهای متفاوت متغیرها برآورد کردبر اساس وقفه،  مربعات معمولی

انتخاب  8کوئین -حنانو  7بیزين -، شوارتز6آکائیك ضوابطبر اساس را  هاوقفه
مورد بررسی  ،متغیر وقفه ضرايب  الگو با شرط مقید به صفر کردن ،سپسشود. 

                                                            
  گردد.نتايج آزمون شكست ساختاری در ادامه ذکر می .12

2. Bassey and Ekong 
3. Banerjee, Dolado and Mester  
4. Vector Error Correction Model(VECM) 
5. Disturbance term 

ضريب تعیین برای رگرسیون  به دست آمدهحال با توجه به مقدار  گیرد.قرار می
 پذيرد.را انجام  می Fمقید و نامقید، آزمون علیت گرنجری بر اساس مقدار آماره

بیشتر باشد نتیجه میشود رابطه علیت   9بحرانی داراگر مقدار آماره از مق
 .گرنجری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد

 =𝐻𝐻0  نیست نرخ تورمعلیت گرنجری  پذير ونوانرژيهای تجديد
 =𝐻𝐻1 است  نرخ تورمعلیت گرنجری  پذير ونوانرژيهای تجديد

(7                             ) 𝐿𝐿 = {(𝑅𝑅𝑈𝑈𝑈𝑈
2 − 𝑅𝑅𝑈𝑈

2 )/(1 − 𝑅𝑅𝑈𝑈𝑈𝑈
2 )} ∗ (𝑇𝑇 − 𝐾𝐾/𝐿𝐿) 

    (ARDL)اساس الگوی  بر بلندمدت، به الگوی مربوط ضرايب پس از آن 
الگوی تصحیح  گردد. در اين الگو، عالوه بر روابط بلند مدت،انتخابی ارائه می

 در مطالعات خود نشان دادند که 10پسران و شین شودنیز ارائه می )ECM(خطا 
درباره وجود رابطه بلندمدت بین توانیم به تنهايی می ECMاز روی ضريب 

در ECM(-1) گیری نمايیم. به اين صورت که اگر ضريب تصمیم مدل متغیرهای
معنادارباشد، آنگاه  آماری ازلحاظ و قرارگیرد مدل برآوردی بین صفر و منفی يك

حالدا و  ؛1378)نوفرستی،  بلندمدت بین متغیرهای مدل برقرار است رابطه
  (.2008، 11همكاران 

 نتايج و بحث -4
 نبی ارتباطتا  شوددر اين قسمت از پژوهش به برآورد مدل پرداخته می

 سرمايه گذاری بخشتولید ناخالص داخلی،  نیروی کار، سرانه  متغیرهای
شید، )خور تجديدپذير و نو انرژيهایانواع و  تجديدپذير انرژيهایدر  خصوصی
خمین قبل از ت مشخص گردد نرخ تورمبر  زمین گرمايی و زيست توده( باد، آب،

های جايی که دادهمدل، الزم است تا پايايی متغیرها بررسی شوند. ازآن
 تا 1358سالیانه  رت سری زمانیمتغیرهای مورد بحث دراين پژوهش به صو

ايی و متغیرهای مدل به لحاظ ايست که ابتدااست ضروری رواست. از اين 1397
فولر  -یديك آزمون ها، ازگردد که برای بررسی ايستايی دادهناايستايی آزمون 

 استفاده شده است.  (ADF) تعمیم يافته
 فولر تعمیم يافته _ديكی ی واحد آزمون ريشه 1 جدول

آماره محاسبه  متغیرها
 شده

 نتیجه ارزش احتمال

 I(1) 0000/0 -68/3 نرخ تورم
 I(1) 0000/0 -36/3 سرانه تولید ناخالص داخلی

 I(1) 0000/0 -60/3 نیروی کار

 I(1) 0000/0 -19/6 گذاری بخش خصوصیسرمايه

 I(1) 0000/0 -83/3 خورشیدیانرژی 

 I(1) 0000/0 -28/3 انرژی  بادی

 I(1) 0000/0 -09/3 آبیانرژی 
 

 I(1) 0000/0 -80/2 انرِژی زمین گرمايی

 I(1) 0000/0 -09/7 انرژی زيست توده )بیوماس(
 مأخذ: يافته های پژوهش   

پس دهد که تمامی متغیرها نشان می 1حاصل از جدول  نتايجبا توجه به 
هستند.  I (1)نتیجه ايستا و در 95/0سطح اطمینان با درمرتبه اولگیریازتفاضل

6. Akaike Information Criterion 
7. Schwraz Bayesian Criterion 
8. Hannan-Quinn Criterion 
9. Critical Value 
10. Pesaran and Shin 
11.  Halada  et al 
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در نظر گرفته های شده با استفاده از مدل خود  الگویدر ادامه بر اساس 
، ارتباط بین متغیرها برای 5 و4های توزيعی طبق روابط رگرسیونی با وقفه
 2انباشتگی مورد بررسی قرار گرفت که نتايج آن در جدول بررسی رابطه هم

بر اساس  ARDL(1,0,0,0)الزم به ذکر است که الگوی منتخب  آمده است.
 بدست آمده است.  Eviewsافزار انتخاب بهترين برازش توسط نرم

 انباشتگیهم ARDL (1,0,0,0)نتايج حاصل از برآورد مدل 2 جدول
 ارزش احتمال tآماره  ضريب متغیرها

 85/2 12/0 36/0 نرخ تورم
 -15/2 25/0 -55/0 سرانه تولید ناخالص داخلی

 -24/2 30/0 -49/0 نیروی کار

 -55/1 38/0 -60/0 گذاری بخش خصوصیسرمايه
 -14/2 19/0 -41/0 انرژی خورشیدی

 -05/3 17/0 -54/0 انرژی  بادی

 -03/2 18/0 -38/0 انرژی آبی
 -65/1 19/0 -32/0 انرِژی زمین گرمايی 

 -84/3 14/0 -54/0 انرژی زيست توده )بیوماس(
 60/2 56/0 48/1 1متغیر مجازی 

 -80/1 09/0 -17/0 2متغیر مجازی 

 39/3 45/8 65/28 عرض از مبدأ

 مأخذ: يافته های پژوهش  
يك درصد تغییر در متغیرهای سرانه تولید ناخالص  2مطابق نتايج جدول 

تجديدپذير و  انرژيهایداخلی،  نیروی کار، سرمايه گذاری بخش خصوصی در 
، زمین گرمايی و زيست آب، بادخورشید، (انواع منابع انرژيهای تجديدپذيرو نو

 32/0، 38/0، 54/0، 41/0 ، 60/0 ، 49/0، 55/0را به ترتیب  نرخ تورم )  توده
الزم به ذکر است که دو متغیر مجازی بخاطر  .دهد می هشدرصد کا 54/0 و

تجديدپذير اتفاق  انرژيهایبرای متغیرهای  1390شكست ساختاری که در سال 
در سال مذکور شیب آن  CUSUMافتاد وارد مدل شده است که براساس آزمون 

از سال  شكست به بعد  DU90که متغیر  دچار تغییرات ساختاری شده است.
برای سالهای بعد از شكست، به  D90ها صفرو متغیر مقدار يك و بقیه سال

در گام بعد با درنظر گرفتن آزمون برنجی،  گیرند.خود میرا به  2و1ترتیب اعداد
 :بررسی شده استدوالدو و مستر، وجود رابطه بلند مدت 

12/0/  (1- 36/0)  = 92/4-  
 =𝐻𝐻0 عدم وجود رابطه بلند مدت 
 =𝐻𝐻1 وجود يك رابطه بلند مدت 

شده توسط بنرجی، دوالدو و مستر در سطح  ازآنجاکه کمیت بحرانی ارائه
بنابراين نتايج حاکی شود. رد می 𝐻𝐻0 است فرضیه  -05/4براير با  95/0 اطمینان

-می نرخ تورم الگویاز وجود يك رابطه تعادلی باشد بلندمدت بین متغیرهای 
 باشد.

 ضرايب بلند مدتنتايج حاصل از برآورد  3 جدول
 ارزش احتمال tآماره  ضريب متغیرها

 -95/1 43/0 -82/0 سرانه تولید ناخالص داخلی

 -34/2 33/0 -76/0 نیروی کار
 -65/4 17/0 -75/0 گذاری بخش خصوصیسرمايه

 -54/2 24/0 -61/0 انرژی خورشیدی

 -35/3 55/0 -54/0 انرژی  بادی

 -23/2 15/0 -34/0 انرژی آبی
 -94/1 16/0 -31/0 انرِژی زمین گرمايی 

 -84/4 14/0 -64/0 انرژی زيست توده )بیوماس(
 73/3 65/0 44/2 1متغیر مجازی 

 -81/1 11/0 -19/0 2متغیر مجازی 

 82/5 25/8 05/48 عرض از مبدأ
 مأخذ: يافته های پژوهش  

ر يذتجديدپ انرژيهایهد که متغیرهای دنشان می 3ننايج حاصل از جدول 
به اين  شودموجب کاهش نرخ تورم میدرصد  95/0و نو در سطح اطمینان 

به ازای يك درصد تغییر در متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی،  معنا که 
تجديدپذير و انواع منابع  انرژيهاینیروی کار، سرمايه گذاری بخش خصوصی در 

به )  ، زمین گرمايی و زيست تودهآب، بادخورشید، (انرژيهای تجديدپذيرو نو
 نرخ تورم صددر 64/0و  31/0 ،34/0 ،54/0 ،61/0 ،75/0 ،76/0 ،82/0ترتیب 

پرداخته  ادامه به برآورد الگوی تصحیح خطای برداریدر .دهد می هشکا را
 نشان داده شده است.   4و نتايج مربوط به آن در جدول شود می

 الگوی تصحیح خطای بردارینتايج حاصل از برآورد  3 جدول
 ارزش احتمال tآماره  ضريب متغیرها

تفاضل اول سرانه تولید 
 ناخالص داخلی

55/0- 25/0 15/2- 

 -24/2 30/0 -49/0 تفاضل اول نیروی کار
گذاری تفاضل اول سرمايه

 بخش خصوصی
60/0- 38/0 55/1- 

 -14/2 19/0 -41/0 تفاضل اول انرژی خورشیدی
 -05/3 17/0 -54/0 تفاضل اول انرژی  بادی

 -03/2 18/0 -38/0 تفاضل اول انرژی آبی
تفاضل اول انرِژی زمین  

 گرمايی
32/0- 19/0 65/1- 

تفاضل اول انرژی زيست توده 
 )بیوماس(

54/0- 14/0 84/3- 

 60/2 56/0 48/1 1متغیر مجازی 

 -80/1 09/0 -17/0 2متغیر مجازی 

 39/3 45/8 65/28 عرض از مبدأ

ECM(-1) 68/0- 14/0 96/4 
 مأخذ: يافته های پژوهش  

-)ECM}جمله تصحیح خطا ضريب شودکهمالحظه می 3با توجه به جدول

 -68/0؛ معنی داربوده و بین اعداد صفر و منفی يك بوده و برابر با رقم{(1
از عدم  68/0بدست آمده است. اين عدد بیانگر اين مطلب است که  درهر دوره 

 شود.تعادل کوتاه مدت  برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعديل می
 و انرژيهای  نرخ تورمدرنهايت، برای بررسی رابطه علی بین متغیرهای 

شده است. برای اين منظور  از آزمون علیت گرنجری استفاده تجديدپذيرونو
را با درنظر گرفتن دو  وقفه، طبق شاخص شوارتز بیزين به روش  8تدا مدل اب

  آيد.)غیر مقید( به دست می 𝑅𝑅𝑈𝑈𝑈𝑈2حداقل مربعات معمولی سپس 
(8) 
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در نظر گرفته های شده با استفاده از مدل خود  الگویدر ادامه بر اساس 
، ارتباط بین متغیرها برای 5 و4های توزيعی طبق روابط رگرسیونی با وقفه
 2انباشتگی مورد بررسی قرار گرفت که نتايج آن در جدول بررسی رابطه هم

بر اساس  ARDL(1,0,0,0)الزم به ذکر است که الگوی منتخب  آمده است.
 بدست آمده است.  Eviewsافزار انتخاب بهترين برازش توسط نرم

 انباشتگیهم ARDL (1,0,0,0)نتايج حاصل از برآورد مدل 2 جدول
 ارزش احتمال tآماره  ضريب متغیرها

 85/2 12/0 36/0 نرخ تورم
 -15/2 25/0 -55/0 سرانه تولید ناخالص داخلی

 -24/2 30/0 -49/0 نیروی کار

 -55/1 38/0 -60/0 گذاری بخش خصوصیسرمايه
 -14/2 19/0 -41/0 انرژی خورشیدی

 -05/3 17/0 -54/0 انرژی  بادی

 -03/2 18/0 -38/0 انرژی آبی
 -65/1 19/0 -32/0 انرِژی زمین گرمايی 

 -84/3 14/0 -54/0 انرژی زيست توده )بیوماس(
 60/2 56/0 48/1 1متغیر مجازی 

 -80/1 09/0 -17/0 2متغیر مجازی 

 39/3 45/8 65/28 عرض از مبدأ

 مأخذ: يافته های پژوهش  
يك درصد تغییر در متغیرهای سرانه تولید ناخالص  2مطابق نتايج جدول 

تجديدپذير و  انرژيهایداخلی،  نیروی کار، سرمايه گذاری بخش خصوصی در 
، زمین گرمايی و زيست آب، بادخورشید، (انواع منابع انرژيهای تجديدپذيرو نو

 32/0، 38/0، 54/0، 41/0 ، 60/0 ، 49/0، 55/0را به ترتیب  نرخ تورم )  توده
الزم به ذکر است که دو متغیر مجازی بخاطر  .دهد می هشدرصد کا 54/0 و

تجديدپذير اتفاق  انرژيهایبرای متغیرهای  1390شكست ساختاری که در سال 
در سال مذکور شیب آن  CUSUMافتاد وارد مدل شده است که براساس آزمون 

از سال  شكست به بعد  DU90که متغیر  دچار تغییرات ساختاری شده است.
برای سالهای بعد از شكست، به  D90ها صفرو متغیر مقدار يك و بقیه سال

در گام بعد با درنظر گرفتن آزمون برنجی،  گیرند.خود میرا به  2و1ترتیب اعداد
 :بررسی شده استدوالدو و مستر، وجود رابطه بلند مدت 

12/0/  (1- 36/0)  = 92/4-  
 =𝐻𝐻0 عدم وجود رابطه بلند مدت 
 =𝐻𝐻1 وجود يك رابطه بلند مدت 

شده توسط بنرجی، دوالدو و مستر در سطح  ازآنجاکه کمیت بحرانی ارائه
بنابراين نتايج حاکی شود. رد می 𝐻𝐻0 است فرضیه  -05/4براير با  95/0 اطمینان

-می نرخ تورم الگویاز وجود يك رابطه تعادلی باشد بلندمدت بین متغیرهای 
 باشد.

 ضرايب بلند مدتنتايج حاصل از برآورد  3 جدول
 ارزش احتمال tآماره  ضريب متغیرها

 -95/1 43/0 -82/0 سرانه تولید ناخالص داخلی

 -34/2 33/0 -76/0 نیروی کار
 -65/4 17/0 -75/0 گذاری بخش خصوصیسرمايه

 -54/2 24/0 -61/0 انرژی خورشیدی

 -35/3 55/0 -54/0 انرژی  بادی

 -23/2 15/0 -34/0 انرژی آبی
 -94/1 16/0 -31/0 انرِژی زمین گرمايی 

 -84/4 14/0 -64/0 انرژی زيست توده )بیوماس(
 73/3 65/0 44/2 1متغیر مجازی 

 -81/1 11/0 -19/0 2متغیر مجازی 

 82/5 25/8 05/48 عرض از مبدأ
 مأخذ: يافته های پژوهش  

ر يذتجديدپ انرژيهایهد که متغیرهای دنشان می 3ننايج حاصل از جدول 
به اين  شودموجب کاهش نرخ تورم میدرصد  95/0و نو در سطح اطمینان 

به ازای يك درصد تغییر در متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی،  معنا که 
تجديدپذير و انواع منابع  انرژيهاینیروی کار، سرمايه گذاری بخش خصوصی در 

به )  ، زمین گرمايی و زيست تودهآب، بادخورشید، (انرژيهای تجديدپذيرو نو
 نرخ تورم صددر 64/0و  31/0 ،34/0 ،54/0 ،61/0 ،75/0 ،76/0 ،82/0ترتیب 

پرداخته  ادامه به برآورد الگوی تصحیح خطای برداریدر .دهد می هشکا را
 نشان داده شده است.   4و نتايج مربوط به آن در جدول شود می

 الگوی تصحیح خطای بردارینتايج حاصل از برآورد  3 جدول
 ارزش احتمال tآماره  ضريب متغیرها

تفاضل اول سرانه تولید 
 ناخالص داخلی

55/0- 25/0 15/2- 

 -24/2 30/0 -49/0 تفاضل اول نیروی کار
گذاری تفاضل اول سرمايه

 بخش خصوصی
60/0- 38/0 55/1- 

 -14/2 19/0 -41/0 تفاضل اول انرژی خورشیدی
 -05/3 17/0 -54/0 تفاضل اول انرژی  بادی

 -03/2 18/0 -38/0 تفاضل اول انرژی آبی
تفاضل اول انرِژی زمین  

 گرمايی
32/0- 19/0 65/1- 

تفاضل اول انرژی زيست توده 
 )بیوماس(

54/0- 14/0 84/3- 

 60/2 56/0 48/1 1متغیر مجازی 

 -80/1 09/0 -17/0 2متغیر مجازی 

 39/3 45/8 65/28 عرض از مبدأ

ECM(-1) 68/0- 14/0 96/4 
 مأخذ: يافته های پژوهش  

-)ECM}جمله تصحیح خطا ضريب شودکهمالحظه می 3با توجه به جدول

 -68/0؛ معنی داربوده و بین اعداد صفر و منفی يك بوده و برابر با رقم{(1
از عدم  68/0بدست آمده است. اين عدد بیانگر اين مطلب است که  درهر دوره 

 شود.تعادل کوتاه مدت  برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعديل می
 و انرژيهای  نرخ تورمدرنهايت، برای بررسی رابطه علی بین متغیرهای 

شده است. برای اين منظور  از آزمون علیت گرنجری استفاده تجديدپذيرونو
را با درنظر گرفتن دو  وقفه، طبق شاخص شوارتز بیزين به روش  8تدا مدل اب

  آيد.)غیر مقید( به دست می 𝑅𝑅𝑈𝑈𝑈𝑈2حداقل مربعات معمولی سپس 
(8) 
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𝐼𝐼𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0𝐼𝐼𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼1𝐼𝐼𝑡𝑡−2 + 𝛼𝛼2𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼3𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−2 + 𝛼𝛼4𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 +
𝛼𝛼5𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−2 + 𝛼𝛼6𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼7𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡−2 + 𝛼𝛼8𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝑅𝑅𝐺𝐺𝑡𝑡−1 +
𝛼𝛼10𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝑅𝑅𝐺𝐺𝑡𝑡−2 + 𝛼𝛼11𝑈𝑈𝑡𝑡−1  

همچنین معادله فوق با شرط مقید به صفر بودن ضرايب متغیر  
شود. در اين حالت تجديدپذير و جمله اخالل برآورد می موردبررسی انرژيهای

 خواهیم داشت: 8و با توجه به رابطه  آيد)غیر مقید( نیز بدست می 𝑅𝑅𝑈𝑈𝑈𝑈2مقدار 
RUR2 = 0/86  
F = {(0/86 − 0/38)/(1 − 0/86)} ∗ {46 − 7/6} = 151/54 

 
F = 3/38   RUR2 = 0/38                      

مورد قبول  𝐻𝐻1است، فرضیه 3 /13برابر با   F ازآنجاکه کمیت بحرانی آزمون
را پذيرو انرژيهای تجديد نرخ تورم های برای انجام آزمون طرف دوم، متغیر .است

. ازآنجاکه در آزمون علیت گرنجری شودجابجا نموده ش و مراحل فوق تكرار می 
ی در مراحل آزمون ايجاد لهدف آزمون تقدم است، جابجا نمودن دو متغیر خل

و جمله  های تجديدپذير مقید به صفر ضرايب انرژیا اعمال شرط ب .نمیكند
 .آيدبدست میRUR2   الل مقداراخ

RUR2 = 0/73  
F = {(0/73 − 0/65)/(1 − 0/73)} ∗ {46 − 7/6} = 12/46 

 
F = 3/38   RUR2 = 0/42                      

مورد قبول  𝐻𝐻1است، فرضیه 3 /38برابر با   F ازآنجاکه کمیت بحرانی آزمون
دهنده اين  آمده از آزمون علیت گرنجر نشان دستتايج ببه عبارت ديگر ناست. 

و انرژيهای  نرخ تورمرابطه علیت دوطرفه بین  95/0 است که در سطح اطمینان
 کاهش نرخ تورموجود دارد که تايیدی بر فرضیه بازخوردی در تجديدپذير ونو 

در نظر گرفت که در اين پژوهش با  با توجه به نتايج بدست آمده، بايد .است
 هایداده ، نبودحدکافیدر  تجربی و محدوديتهايی چون نبود پیشینه نظری

اثرات تحريم و پارامترهای  و نگهداری اندازی، راه دقیق هایهزينه مورد در کافی
 از استفاده اندک سابقه دلیل به ونو  تجديدپذير انرژيهای عملكردسیاسی در 

 و اولیه های هزينه محاسبه در دقیق و کافی اطالعات نبود آنها و همچنین
  .ايمکشور رو به رو بوده کل نشده بینی پیش های هزينه

 و پیشنهادات سیاستي گیرينتیجه -5
جديد پذير و نو بر نرخ تورم  انرژيهایهدف اصلی اين پژوهش نقش انواع 

از مدل خود است. برای تحلیل موضوع  1358-1397در ايران طی دوره 
برای تعیین وجود  شتگیانباو روش هم( ARDL) توزيعیرگرسیونی با وقفه 

رابطه کوتاه و بلندمدت بین متغیرها بكار گرفته شده است. نتايج نشان داد که 
در هر نسبتا باال است و اين مدل قادر است سرعت تعديل مدل تصحیح خطا 

مدت، برای دستیابی به درصد از خطای عدم تعادل کوتاه 68دوره به میزان 
ورم، نرخ ت ل بلندمدت را تعديل نمايد. طبق برآورد انجام شده، رابطه بین تعاد

در  نیروی کار، سرمايه گذاری بخش خصوصیسرانه تولید ناخالص داخلی، 
، آب، بادخورشید، (و نوو انواع منابع انرژيهای تجديدپذير تجديدپذير انرژيهای

 کاهشیمدت، چه در کوتاه مدت و چه بلند  )زمین گرمايی و زيست توده
نیروی کار، تولید  متغیرهایهمچنین نتايج حاکی از آن است که میباشد. 

ناخالص داخلی، سرمايه گذاری در بخش خصوصی و انواع منابع انرژيهای 
، موجب کاهش )خورشید، باد، آب، زمین گرمايی و زيست توده (تجديدپذيرو نو

 يك درصد ازاستفاده طوريكه در بلندمدت  به، شودنرخ تورم در بلندمدت می
 ،54/0 ،61/0 ،75/0 ،76/0 ،82/0را به ترتیب نرخ تورم متغیرهای مذکور 

های معناست که انرژي بدين امر و ايندهد می هشکا درصد 64/0و  31/0 ،34/0
بلكه رشد اقتصادی را هم  ،دندار تأثیر مخربی بر نرخ تورمنه تنها تجديد پذير 

اين پژوهش همچنین با مطالعات تجربی تحقیق  شود.در بلند مدت موجب می

 .باشدهمسو می(2018باال و چین )و  (2016) چو و تسنگنظیر مطالعات 
ی سیاستی اين است بنابراين با توجه به نتايج بدست آمده از پژوهش، توصیه

تجديد پذير و  انرژيهایگذاری در بخش اگرکشور يه سمت تولید و سرمايه که
تر راحتروز روزبه فراوانی آن ها به دلیلنوع انرژي استفاده از اين حرکت کند نو 

و نه تنها تأثیر مخربی بر نرخ تورم نخواهد گذاشت بلكه در  شوندمیو کارمدتر 
بخش خصوصی و گذاری در افزايش سرمايه موجب همه مناطق جغرافیايی

رشد اقتصادی را درآينده به آرمغان  و نهايتا؛ شودمی همهمچنین نیروی کار 
کارآمدتر است و منجر های تجديدپذيرعالوه بر اين، استفاده از انرژيآورد. خواهد 

های که انرژي شود چرانیازهای اولیه انرژی می توجهی در به کاهش قابل
های فسیلی معموال چرخه فشرده با تلفات زياد ندارند)نیروگاهو نو تجديدپذير

ها درگیر از آنجا که امروزه همه دولتهمچنین  .درصد تلفات دارند( 65تا  40
تواند می تجديدپذيرو نو انرژيهایاستفاده از  هستند، زيست محیطی مسائل

اين يكی از گزينه ها برای کم کردن اين نوع آلودگی باشد و برای کسانی که 
های مختلف قائل ه ، امتیازات و گواهینامکنندنوع انرژی ها را بیشتر مصرف می

سال  50طی که المللی های آژانس انرژی بینبراساس گزارشهمچنین  شوند.
کمترين تأثیر را بر رشد است، استفاده از سوخت های فسیلی  نشان داده آينده

به استناد از نتايج  تورم دارد. بنابراين،افزايش اقتصادی و بیشترين تأثیر را بر 
توجه به اهداف با تجديدپذير و نو و انرژيهایرمورد بدست آمده از اين مطالعه د

اجرای سیاست های مكمل برای  دولت برای تحقق رشد پايدار و کنترل تورم،
ی همراه با تكمیل طرح اصالح قیمت مررشد باالتر و مقابله با آثار تو دستیابی به

توصیه تجديدپذير و نو  انرژيهایاستفاده از  انرژی و حذف يارانه قیمتی انرژی،
 می شود.

 نابعم
ارزيابی ، عبداله، زينیوندو  عبدالمجید، زراء نژاد، منصور، آهنگری، سید عزيز، آرمن [1]

فصلنامه ، (1388-1338تأثیر نوسانات درآمد نفت بر هسته تورم در ايران)
 .1391 ،113-130، 2، شماره 8دوره، سیاستهای اقتصادی

تجديد  انرژيهایاثرات مالی گسترش باصری، بیژن، عباسی، ابراهیم و، کیانی غفار،  [2]
-161، 46، شماره 13، دورهفصلنامه اقتصاد مالی، پذير بر رشد اقتصادی در ايران

181 ،1398. 
رشد سبز، منابع، انعطاف پذيری و پناهی، مصطفی و پوراصغرسنگاچین، فرزام،  [3]

انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات ، پايداری محیط زيست
 .1396 تهران،

، مؤسسه فرهنگی ديبا Microfitتشكینی، احمد، اقتصاد سنجی کاربردی با کمك  [4]
 .1384گران، تهران، 

 تحلیل تعادل عمومی محاسبه ،حسینی نسب، سید ابراهیم و حاضری نیری، هاتف [5]
فصلنامه علمی ، بر تورم و تولید ناخالص داخلی انرژی پذير اثر اصالح يارانه حاملهای

 .1391، 125-148، 7، شماره 2، دوره های رشدوتوسعه اقتصادیپژوهشی پژوهش
ی مدل مديريت تأمین ارائه ،خانی، محمد سعید، فالحی، اسماعیل و بانشی، مهدی [6]

پژوهشنامه ، محیطیانرژی در ايران براساس معیارهای فنی، اقتصادی و زيست
 .1395، 29-60، 5، شماره 18، دوره اقتصاد انرژی ايران

 انواع تأثیربررسیدهقانی، علی، قائد، ابراهیم و احمدی شادمهری، محمدطاهر،  [7]
ترويجی  -فصل نامه علمی ، ايرانمنابع انرژيهای تجديد پذير برتولید برق در 

 . 1399، 79-81، 2، شماره 7دوره، انرژيهای تجديدپذير و نو
ها بر محیط بررسی رابطه بین اقتصاد و منابع انرژی و تأثیرات آن، حافظ، رحیمی [8]

 آلمان، -برلین  ،سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تكنولوژی، زيست
 .1395تیرماه، 

تجديدپذير سازمان انرژيهای  گزارش آماری انرژيهای تجديدپذير و نو ايران،، رضائی [9]
 .1397، وزارت نیرو، وری انرژی برق) ساتبا(و بهره

 بررسی نقش انرژيهای تجديدپذير و نو بر نرخ تورم در ايران
 

 

، تأثیر افزايش قیمت بنزين و گازوئیل بر نرخ تورم در ايران ،مسعود، سعادت مهر [10]
-101، 4، شماره 2دوره  ريزی انرژی،فصلنامه پژوهشهای سیاستگذاری و برنامه

85 ،1395. 
بررسی اثرات افزايش قیمت ، راضیه، زاهدی وايمان ، حقیقی، شاهمرادی، اصغر [11]

پژوهشها  فصلنامه، CGEهای انرژی و پرداخت يارانه نقدی در ايران: رويكرد حامل
 . 1390، 5 -30، 57، شماره19دوره  ،و سیاستهای اقتصادی

های ارائه يك الگوی بهینه توسعه انرژیصادقی، حسین، خاکسار آستانه ، سمانه،  [12]
پژوهشنامه اقتصاد  ، يابی استوارايران با استفاده از رويكرد بهینهتجديدپذير در 

 .1393، 159-194  ،3، شماره 11دوره ، انرژی ايران
تحلیل آثار تورمی عزيزی، مهشید، کاظمی، شهاب و علی حیدری بیوکی، طاهره،  [13]

ها با رويكرد مديريت يارانه یداصالح قیمت حامل های انرژی در مبحث هدفمن
مرکز اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی،  ، اقتصاد

 .1391 تابستان، همايش بین المللی هتل المپیك تهران،
 رشد و تورم بر انرژی های حامل يارانه هدفمندکردن تاثیر، مجتبی، قربان نژاد [14]
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