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Abstract 
The main purpose of this study is to investigate the causal relationship between consumption of energy carriers and 
economic growth in all provinces of Iran over the period 2011-2018 using Hsiao’s Granger, and Toda and Yamamoto 
causality approach in panel data. In this regard, variables including gross domestic product, labor force, investment, 
unemployment rate and consumption of energy carriers (Oil, Gas, Petrol and Gasoline) have been used in the  regression 
model. According to the estimation results, there is a unidirectional causality running from consumption of energy carriers 
to economic growth, so with an increase in consumption of energy carriers, economic growth increases. This one-way 
causality is confirmed in both approach. Therefore, according to the results of the research, the policy recommendation 
is that the government create jobs in the society by giving part of the development credits to the banks in case of the 
consumption of energy carriers, and cause the labor force employment in the society. The practical benefit of granting 
such an option is that the more people involved in the production of goods and services, the greater the economic growth. 

Keywords: Consumption of Energy Carriers, Economic Growth, Granger causality, Hsiao’s Granger, Toda and 
Yamamato causality
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هدف اصلی این   مقاله  بررسی رابطه علیت بین مصرف حاملهاي انرژي و رشد  اقتصادي در  استانهاي ایران   طی سالهاي  1397-1390با استفاده از آزمون  علیت  
گرنجر، گرنجر-  هشیائو،  تودا و یاماماتو در دادههاي تابلویی  میباشد.  براي این منظور از متغیرهاي تولید ناخالص داخلی، نیرويکار، سرمایهگذاري عمرانی و  مصرف 
حاملهاي انرژِي (نفت سفید، گازمایع، بنزین و گازوئیل) استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان میدهد که بین متغیرهاي مصرف حاملهاي انرژي و رشد  
اقتصادي  در استانهاي ایران، یک رابطه علیت یک  طرفه از  سوي مصرف حاملهاي انرژي به  رشد اقتصادي در استانهاي ایران برقرار است به این معنا که با افزایش 
مصرف حاملهاي انرژي، رشد اقتصادي افزایش پیدا میکند. این رابطه علیت یک طرفه در هر دو رویکرد علیت تأیید میشود. پس با توجه به نتایج بدست آمده از 
پژوهش توصیه سیاستی  این است که دولت با دادن بخشی از اعتبارات عمرانی به بانکها در صورت افزایش مصرف حاملهاي انرژي، اشتغال را در جامعه ایجاد  
کرده و منجر به اشتغال نیرويکار در جامعه شود. بازده عملی اعطاي چنین اختیاري این است که  هر چه تعداد افراد  فعال در  تولید کاالها و خدمات بیشتر باشد 

رشد اقتصادي نیز افزایش خواهد یافت.
کلید واژگان : مصرف حاملهاي انرژي، رشد اقتصادي، علیت گرنجر، علیت گرنجر -  هشیائو، تودا و یاماماتو    
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مقدمه  -1
ها براي دستیابی به رشد  که حکومتراهبردي است ترین عاملانرژي مهم

و توسعه اقتصادي به آن نیاز دارند. پس در دسترس بودن انرژي قابل مالحظه  
نه تنها ضروري   در به توسعه اقتصادي پایدار  براي رسیدن  بلکه بسیار   جامعه 

  ]. 1،2[ مهم است
ناخالص  )1990(،  1میردال به صورت افزایش در تولید  ، رشد اقتصادي را 

ملی تعریف کرده است. استمرار رشد اقتصادي، سطح زندگی باالتري را براي  
بهبود روزمی افراد جامعه امکان پذیر  با  افزون    سازد و توسعه اقتصادي همراه 

نگی بوجود  رفاه مادي، تحول الزم را در کلیه نهادها و روندهاي اجتماعی و فره
که طی مراحل توسعه، مانع بازگشت جامعه به مراحل پیشین آورد به طوريمی
عنا.  گرددمی جامعه،   هر   در   ياقتصاد  رشد   و  دیتول   زان یم  تیاهم  به  ت ی با 

بوده   هاملت  و   هادولت  دغدغه   همواره  باالتر،   رشد   نرخ  و   شتریب   د یتول  به   یاب یدست
ی داخلناخالص    دیتولکشورها  از    یتمام  ياقتصاد  محافل  در  امروزه.  ]3[  است

شود  اصلی در مقایسه با رشد اقتصادي استفاده می  شاخص  ن یبه عنوان مهمتر 
هاي تولیدي آن را نشان  این شاخص اندازه اقتصاد یک کشور و ظرفیتچرا که  

يرشد اقتصاد  رییموجب تغ  آندر    یو کاهش   یشیفزااروند    هرگونهو    دهدمی
  .]4[ خواهد شد 
هاي مهم در تولید کاالها و خدمات  جا که انرژي به عنوان یکی از نهادهاز آن

می ویژهمحسوب  جایگاه  از  اقتصاد کشورها  در  همواره  بوده  شود،  برخودار  اي 
فعالیت نیاز  مورد  انرژي  تأمین  راستا،  این  در  بخشاست.  و  اقتصادي  ها  هاي 

و   بوده  اهمیت  نهادهکشور حائز  بین  ارتباط  و رشد  بررسی  تولید  بر  انرژي  ي 
که ایران یک کشور  با توجه به این    .]5[   هاي اقتصادي در خور توجه استبخش

هاياز سویی سیاست  ه و داراي مخازن و منابع نفت وگاز بزرگ است و  نفتی بود
هاي انرژي به طرف رشد اقتصادي می جهت مدیریت مصرف حاملدولت در  

هاي انرژي و رشد اقتصادي میي بین مصرف حاملباشد، تعیین جهت رابطه
کند.    مؤثريها کمک  بخش  گذاري بخش انرژي در مورد زیر تواند در سیاست

انرژي یک عامل حیاتی براي اقتصاد جهانی است، زیرا این نهاده در تولید بیشتر  
تواند به منزله ي انرژي میکه وقفه در عرضهکاالها نقش اساسی دارد، به طوري

ي یک شوك بزرگ براي اقتصاد باشد. استخراج، تبدیل و توزیع انرژي موجب  
زمینه ارزش  ایجاد  میهاي شغلی،  اقتصادي  رشد  نتیجه  در  و  به  افزوده  شود. 
توانند موجبات تسریع رشد اقتصادي  هاي ثابت و پایین انرژي میعالوه، قیمت

قیمت زیرا  کند،  فراهم  درآمد  هارا  افزایش  باعث  انرژي  پایین  تصرف    قابلي 
  . ]6[شود ها میها و افزایش سود آنهاي بنگاهمصرف کنندگان، کاهش هزینه

مطالعات گسترده زمینه  این  در در  معلولی  ب   اي  و  علی  رابطه  بررسی  اب 
اقتصادي در ادبیات  هاي انرژي و رشد مدت و بلندمدت بین مصرف حاملکوتاه

مربوط انجام شده است. این مطالعات کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه  
بر می این  .]7[  است  )1978( 2ي کرافت ها مطالعهگیرد که پیشگام آنرا در 

رابطه بین مصرف حاملپژوهشگران  را  ي  آمریکا  اقتصادي  رشد  و  انرژي  هاي 
قرار داده نداشته است و  نتایج یکسانی را در  اند کهمورد ارزیابی  توان  می  پی 

  بندي کرد: نتایج به دست آمده را در چهار دسته طبقه
ي علیت یک طرفه  انرژي و رشد اقتصادي رابطههاي  الف) بین مصرف حامل

هايوجود دارد که جهت علیت از سمت رشد اقتصادي به طرف مصرف حامل
نتیجه چنین  به  که  مطالعاتی  جمله  از  است.  رسیدهانرژي  میاي  به  اند  توان 

1. Myrdal
2. Kraft
3. Lise & Van Montfort
4. Huang et al 
5. Soile
6. Apergis & Payne

5) و سویل 2008( 4هوانگ و همکاران   )، 2007( 3مطالعات الیس و مونت فورت 

  ]. 8،9،10[ ره کرد) اشا2012(
ي علیت یک طرفه  رشد اقتصادي رابطه  هاي انرژي وب) بین مصرف حامل

حامل مصرف  سمت  از  علیت  جهت  و  دارد  رشد  وجود  طرف  به  انرژي  هاي 
) 2009( 6وهشگرانی همچون آپرجیس و پاین ژاقتصادي است. نتایج مطالعات پ

  ]. 12،11[ کنندتأیید می) وجود این نوع رابطه را  2010( 7انی سو ت
حامل مصرف  بین  طرفه  هايج)  دو  علیت  رابطه  اقتصادي  رشد  و  انرژي 

) و 2011( 9همکاران   و  ه )، بلک2007(  8وجود دارد. نتایج مطالعات لی و چانگ 
  ].15،14،13[   کنداي را تأیید میوجود چنین رابطه  )1201( 10ژین   ژیکسین و 

انرژي و رشد اقتصادي هیچ رابطه علیتی وجود  هاي  د) بین مصرف حامل
نتایج مطالعات گروس  نتیجه)  1394(و قبادي    )2012( 11ندارد،  اي  به چنین 

توان جهت علیت را  . پس با توجه به نتایج این مطالعات نمی]16،17[  اند رسیده
  به طور قطع مشخص نمود.  

هاي انرژي و املبنابراین، این مقاله به بررسی رابطه علیت بین مصرف ح 
پردازد. همچنین، مسئله اصلی نسبت به  هاي ایران میرشد اقتصادي در استان

هاي انرژي نسبت به  رشد اقتصادي از یک سو  اینکه تأثیر افزایش مصرف حامل
هاي انرژي از سوي دیگر  و تأثیر افزایش رشد اقتصادي نسبت به مصرف حامل

این مطالعه مطرح شده است. پس با توجه  چگونه است به عنوان دغدغه اصلی  
ها، کشورهایی  هاي انرژي براي تأمین خواستهبه نیاز روز افزون استفاده از حامل

هاي انرژي را در دستور جمله ایران باید رویکرد اساسی نسبت به مصرف حامل  از
با توسعه درحال کشورهاي همانند سایر  کار خود قراردهند، چرا که ایران نیز

عوامل   هايسیاست زمینه  در مهمی هايچالش و  تولید  افزایش  اقتصادي، 
  است.  روهب  رو اجتماعی

با   بار،  اولین  براي  دارد  نظر  در  مطالعه  گرنجر،گرنجر  این  علیت  - روش 
رابطه علیت بین مصرف  1397تا 1390هايسال طی درهشیائو، تودا و یاماماتو 

را مورد توجه و بررسی    هاي ایران ر استانهاي انرژي و رشد اقتصادي دحامل
هاي انرژي  بین مصرف حامل  -1کند:  هاي زیر را آزمون میدهدکه فرضیه  قرار 

روش  با استفاده از  - 2رابطه علیت مثبت و معنادار برقراراست  و رشد اقتصادي 
یک رابطه علیت یک طرفه ازسوي    هشیائو، تودا و یاماماتو  -علیت گرنجر، گرنجر

با افزایش مصرف  دهد  که نشان می  هاي انرژي به رشد برقرار استرف حاملمص
کند و این رابطه علی یک طرفه  هاي انرژي، رشد اقتصادي افزایش پیدا میحامل

شامل تولید    گرفته شده  بکار   متغیرهاي  شود.در هر دو رویکرد علیت تأیید می
گذاري عمرانی، نرخ بیکاري و مصرف حامل ناخالص داخلی، نیروي کار، سرمایه

باشد. سازماندهی تحقیق  سفید، گاز مایع، بنزین و گازوئیل) میهاي انرژي (نفت
رابطه   و  مقدمه  بررسی  به  ابتدا  در  که  بود،  این صورت خواهد  بین  به  علیت 

شود، سپس مبانی نظري  پرداخته میهاي انرژي و رشد اقتصادي  مصرف حامل
شود، در ادامه ضمن معرفی رهیافت علیت گرنجر،  حقیق مرور میو پیشینه ت

نتایج مدل  در داده  تودا و یاماماتوهشیائو و    - گرنجر هاي تابلویی به استخراج 
  .شودپیشنهادها ارائه می  گیري وپرداخته شده و در بخش پایانی مقاله نیز نتیجه

ادبیات موضوع   -2
هاي تولید  انرژي به ازاي شاخص بهاي نهادههاي  روند نسبت مصرف حامل

بیستم یکی از مهم ترین متغیرهاي مؤثر بر  (کار، سرمایه) طی نیمه دوم قرن 

7. Tsani
8. Lee & Chang
9. Belke et al 
10. Zhixin & Xin
11. Gross

هاي ایراناقتصادي در استانهاي انرژي و رشد بررسی رابطه علیت بین مصرف حامل

درحال  و  صنعتی  در کشورهاي انرژي  و شدت  تکنولوژي  نوع  مصرف،  میزان 
صورت  به که است کل تولید تابع در  تولیدي عامل انرژي است. پس  توسعه

. ]7[بیان می شود1رابطه 
)1(Q = f(K. L. E)

سرمایه، �ناخالص داخلی، تولید�در این رابطه نیروي کار�نهاده نهاده
ازنهاده�و استفاده میزان بین که است این بر فرض است. همچنین انرژي

، به بیان ریاضی داریم:ها و سطح تولید رابطه مستقیم وجود دارداین نهاده
)2(∂Q ∂K⁄ > 0 . ∂Q ∂L⁄ > 0 . ∂Q ∂E⁄ > 0

مجموعهمی�نهاده توسط نفتتواند نظیر عوامل  از  گاز، اي  ،بنزین ،
.اندمعروفهاي انرژي تـأمین شود که به حاملو ...گازوئیل

نظریه از تن دیدگاه چند بیشتر این رابطه تحلیل موردبراي بررسیپردازان
رابرت . پیندیکگیردمیقرار انرژيهايحاملمعتقد است اثر مصرف)1979(1و

انـرژي نقـش رشد اقتصادي به ساختار تولید بر در..بستگی دارددر نظر وي به
که انرژي به عنـوان نهـاده واسـطه میاي در تولیـد بهصنایعی رود، افزایشکار

و میزان تولید تأثیر مـی امکانات بر کاهشمصرف آن  را و تولید ملی گـذارد
دادن آن استفاده میمی نشان کل براي هزینه و تحلیل خود دهد. او از تابع کند

مصرف انرژي انجام میا را بر :.]18[دهدساس کشش هزینه تولید نسبت به
)3(C = C(P�. P�. P�. Q)

.��هزینه تولید،cآنکه در  ��. وبه�� ترتیب قیمت سرمایه، نیروي کار
مقدار تولیـد اسـت. �انرژي و

استدالل کردندکه شد مطرح)1985(2برنـدت و وودتوسطنظریه دیگـري
اسـت تولید  عامل  یک  انرژي  کل،  تولید  تابع  ارتبـاطدر  پذیرتفکیککـه 

دارد3ضعیفی صـورتتابع.]91[باکار  بـه  آنهـا  پیشـنهادي  تولیـد 
Q=�[�(�,�), کهمی [� این است تابع این  مفهوم و باشد.  انرژي  ترکیب  از

تولید  عامل  نیروي کارحاصل می�سرمایه با  شدن  ترکیب از شود که پس
نکته محصول بدست می تابع به این که مصرف حاملآید. این هاياشاره دارد

سرمایه را تحت تأثیر قرار می نیروي کار بر اثر گذاري بدون دهد. نکته انرژي
باعث افزایش است که رشد اقتصادي هر کشوري فوق این مباحث قابل توجه در

می انرژي تقاضاي مصرفمیزان  میزان کشوري هر  در پس هايحاملشود،
نیز ازایران.]20[ي اقتصادي و رشد آن بستگی داردهافعالیتانرژي به سطح

هاي جمله کشورهایی است که طبق قانون اصالح الگوي مصرف انرژي، دستگاه
(نفتمختلف چون وزارت نفت، موظف به حمایت و گسترش حامل هاي انرژي

گازوئیل) شده و  بنزین  مایع،  گاز  که سفید،  مرحلهاند  تا  استخراج  ابتداي  از 
هاي موجود در جهت بهرهرآمدهاي حاصل از آن، ضمن بیان فرصتفروش و د

شودبر اقتصاد ایران پرداخته اثرات آنمندي بیشتر از این موهبت الهی به بیان 
آمدها وراهسپس و توجههاي شغلی مورد فرصتهاي صحیح برخورد با این در

میگیردقرار نشان شواهد اما  وجود .  علیرغم  دردهدکه  ایران  باالي پتانسیل 
نفت ذخایر  بکارگیري  و  متأسفانهتولید  گازوئیل و  بنزین مایع،  گاز سفید،

جهت استفاده دولت کارآمدي از سو این نوع ذخایر صورتاقدامات ي بهینه از
. ]21[نپذیرفته است

رایطهدر مطالعه)1390(، شکیبایی و احمدلو  بررسی مصرفاي به بین ي
بخشحامل زیر  رشد  و  انرژي  رهیافتهاي  از  استفاده  با  ایران  اقتصادي  هاي 

پرداختند. نتایج نشان می1346-1386تصحیح خطاي برداري در طی دوره 
هاي صنعت وي بلندمدت یک طرفه از مصرف برق بخشدهند که یک رابطه

افزوده رشد ارزش بخشکشاورزي، به و کشاورزي و هم چنیني هاي صنعت

1. Pindyck & Robert
2. Brandt & Wood

بر مصرف رابطه علیت از و سرمایهیک وي بخشق، نیروي کار کشاورزي هاي
افزوده رشد ارزش یک رابطه علیتي این بخشصنعت به ها وجود دارد. به عالوه

بخش خدمات به مصرف فرآوردههم از ارزش افزوده نیروي کار و سرمایه هايي
.]22[نفتی این بخش موجود است

پناهی و  توسعهمطالعهدر) 1392(،پارسا شاخص  تأثیر  بررسی  به  اي
استفاده  با اوپک منتخب اقتصادي در کشورهاي رشد انرژي بر و مصرف انسانی

دوره طی در دیتا  پانل مدل  از2005- 2014از  منظور این براي  پرداختند.
نیجریه، اکوادور،داده هاي مربوط به کشورهاي ایران، قطر، عربستان سعودي، 

در مجموع شاخص که و نشان دادند استفاده کردند اندونزي، کویت و آنگوال
و  اثر مثبت کشورها این اقتصادي در  رشد  بر انرژي  انسانی و مصرف  توسعه

.]23[معنادار دارد
همکاران و  کشیده بینمطالعهدر ) 1392(، دامن  رابطه بررسی به اي

براي کشورهاي منتخب سند چشمصرف حامل انرژي و رشد اقتصادي مهاي 
دوره  طی  در  دیتا  پانل  مدل  از  استفاده  با  ایران  ساله  بیست  - 1388انداز 

بین1369 معنادار و  مثبت تأثیر  دهنده نشان  آمده بدست نتایج پرداختند، 
.]24[ هاي انرژي و رشد اقتصادي استمصرف حامل

انرژي و رشد در مطالعه) 1394(،آقایی بین مصرف رابطه  بررسی به اي 
تفکیک حامل به بخشاقتصادي  و  انرژي باهاي ایران اقتصادي  مختلف  هاي

پرداخت. نتایج1353-1389درطی دوره ARDLاي استفاده ازآزمون کرانه
کوتاه رابطه یک که داد رشدنشان  و انرژي  مصرف بین بلندمدت و مدت

بخش و همچنین اقتصاد کل خدمات بهاقتصادي در صنعت و کشاورزي، هاي
سفید، بنزین، گازوئیل، نفتتفکیک حامل نفت کوره و گازمایع وجود هاي برق،

رشد اقتصاديدارد. با توجه به نتا تأثیر مثبت مصرف انرژي بر یج به دست آمده،
و همچنین بخش مدت و بلندمدتهاي مختلف کشور در کوتاه در کل کشور

می قرار حاملمورد تأیید اقتصاديگیرد. اما تأثیر مثبت تمام رشد بر هاي انرژي
نمیکل کشور و رشد اقتصادي بخش توانهاي مختلف، به جز بخش صنعت را

مورد تأیید قرار داد. تأثیر مثبت گازوئیل در بخش کشاورزي و بنزین در بخش
.]52[ گیردهاي خدمات و کل کشور مورد تأیید قرار نمی

در مطالعه1394(،حیدريونژادمحمد مایع و رشد ي ارتباط مصرف گاز)
وقفه هاي توزیعی ( رگرسیونی با خود استفاده از مدل )ARDLاقتصادي ایران با

که یک1972- 2012درطی دوره  بلندمدتنشان دادند همجمعی و  رابطه
گاز بر رشد اقتصادي وجود دارد، با توجه به اینکه ایران داراي یکی میان مصرف

عظیم گاز در دنیا می عدم بهرهاز ذخایر منبع میباشد، بهینه از این تواندگیري
که در اندازه به همان اقتصادي داشته باشد. در نتیجه، تأثیر منفی روي رشد

میدان اکتشاف  و  جذهاي استخراج  به  نیاز  سرمایهگازي  بخشب گذاري 
دارد باید در ارتقا بهرهخصوصی و سرمایه وري و کاراییگذاري خارجی وجود

. ]26[هاي مناسبی اتخاذ گرددعرضه انرژي نیز سیاست
همکارانهبلک رابطهمطالعهدر)2011(،و  بررسی  به  مصرفاي بین  ي 

تولید و سرانه درانرژي آزمونبا استفاده ازOECDکشور25ناخالص داخلی
نشانپرداخته1385-2015طی دوره درپانل دیتا آمده  به دست  نتایج اند. 

رابطهمی یک  که  کوتاهدهد  و ي  به سرانهمدت  انرژي  مصرف  از سوي  مثبت 
. ]14[تولید ناخالص داخلی در این کشورها وجود دارد

ژین و  مطالعه2011(، ژیکسین در تحت ) میاناي  علیت روابط عنوان
آزمون مصرف حامل از استفاده شاندونگ با استان و رشد اقتصادي انرژي هاي

دوره در طی همجعی رابطه1980-2008علیت گرنجري و یک دادند که نشان
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  هاي ایران اقتصادي در استانهاي انرژي و رشد بررسی رابطه علیت بین مصرف حامل

درحال   و  در کشورهاي صنعتی  انرژي  و شدت  تکنولوژي  نوع  مصرف،  میزان 
به صورت   تابع تولید کل است که  تولیدي در  انرژي عامل  توسعه است. پس 

  . ]7[ بیان می شود 1رابطه 
)1 (Q = f(K. L. E) 

نهاده نیروي کار   �نهاده سرمایه،   �ناخالص داخلی،  تولید � در این رابطه
بین میزان استفاده از    نهاده  � و این است که  انرژي است. همچنین فرض بر 

  ، به بیان ریاضی داریم: ها و سطح تولید رابطه مستقیم وجود دارداین نهاده
)2( ∂Q ∂K⁄ > 0 . ∂Q ∂L⁄ > 0 . ∂Q ∂E⁄ > 0

� نهاده مجموعهمی  توسط  نفتتواند  نظیر  عوامل  از  گاز،  اي  ،  بنزین، 
  .اندمعروفهاي انرژي تـأمین شود که به حامل و ... گازوئیل

بررسی    پردازان مورد براي تحلیل بیشتر این رابطه دیدگاه چند تن از نظریه
انرژي    هايحامل  معتقد است اثر مصرف   )1979(1و رابرت   . پیندیکگیردمیقرار  

به نظر وي در  .  .بستگی دارددر ساختار تولید    بر رشد اقتصادي به نقـش انـرژي
رود، افزایش  کار می  اي در تولیـد به صنایعی که انرژي به عنـوان نهـاده واسـطه

بر امکانات و میزان تولید تأثیر مـی گـذارد و تولید ملی را کاهش  مصرف آن 
کند و تحلیل خود  دهد. او از تابع هزینه کل براي نشان دادن آن استفاده میمی

  :.]18[ دهدساس کشش هزینه تولید نسبت به مصرف انرژي انجام میا  را بر
)3(  C = C(P�. P�. P�. Q)

.��هزینه تولید،    cآن  که در   ��. ترتیب قیمت سرمایه، نیروي کار و    به ��
مقدار تولیـد اسـت.    � انرژي و

استدالل کردند   که   شد مطرح    )1985(2برنـدت و وود   توسط نظریه دیگـري  
اسـت تولید  عامل  یک  انرژي  کل،  تولید  تابع  ارتبـاطدر  پذیرتفکیک  کـه 

دارد3ضعیفی  صـورت تابع    .]91[  باکار  بـه  آنهـا  پیشـنهادي  تولیـد 
Q=�[�(�,�), �]    این است که می تابع  این  مفهوم  و    باشد.  انرژي  ترکیب  از 

تولید   عامل  نیروي کار  حاصل می  �سرمایه  با  ترکیب شدن  از  شود که پس 
هاي  اشاره دارد که مصرف حاملآید. این تابع به این نکته  محصول بدست می

دهد. نکته  انرژي بدون اثر گذاري بر نیروي کار سرمایه را تحت تأثیر قرار می
قابل توجه در مباحث فوق این است که رشد اقتصادي هر کشوري باعث افزایش  

می انرژي  تقاضاي  مصرف  میزان  میزان  کشوري  هر  در  پس  هاي  حاملشود، 
نیز از  ایران  .]20[ ي اقتصادي و رشد آن بستگی داردهافعالیت انرژي به سطح

هاي  جمله کشورهایی است که طبق قانون اصالح الگوي مصرف انرژي، دستگاه
هاي انرژي (نفت مختلف چون وزارت نفت، موظف به حمایت و گسترش حامل

گازوئیل) شده و  بنزین  مایع،  گاز  که  سفید،  مرحله  اند  تا  استخراج  ابتداي  از 
هاي موجود در جهت بهره رآمدهاي حاصل از آن، ضمن بیان فرصتفروش و د

شود بر اقتصاد ایران پرداخته    اثرات آنمندي بیشتر از این موهبت الهی به بیان  
توجههاي شغلی مورد  فرصت  هاي صحیح برخورد با این در آمدها وراهسپس  و  

میگیردقرار نشان  شواهد  اما  وجود  .  علیرغم  در  دهدکه  ایران  باالي  پتانسیل 
نفت ذخایر  بکارگیري  و  متأسفانه    تولید  گازوئیل  و  بنزین  مایع،  گاز  سفید، 

ي بهینه از این نوع ذخایر صورت  اقدامات کارآمدي از سو دولت جهت استفاده
  . ]21[ نپذیرفته است 

ي بین مصرف  اي به بررسی رایطهدر مطالعه  )1390(، شکیبایی و احمدلو  
بخشحامل زیر  رشد  و  انرژي  رهیافت  هاي  از  استفاده  با  ایران  اقتصادي  هاي 

پرداختند. نتایج نشان می  1346-  1386تصحیح خطاي برداري در طی دوره  
هاي صنعت و  ي بلندمدت یک طرفه از مصرف برق بخشدهند که یک رابطه

هاي صنعت و کشاورزي و هم چنین  ي بخشکشاورزي، به رشد ارزش افزوده

1. Pindyck & Robert 
2. Brandt & Wood

هاي کشاورزي و  ي بخشق، نیروي کار و سرمایهیک رابطه علیت از مصرف بر 
ها وجود دارد. به عالوه یک رابطه علیت  ي این بخشصنعت به رشد ارزش افزوده

هاي  ي بخش خدمات به مصرف فرآوردههم از ارزش افزوده نیروي کار و سرمایه
  .]22[ نفتی این بخش موجود است 

پناهی و  توسعه  مطالعه  در  ) 1392(  ،پارسا  شاخص  تأثیر  بررسی  به  اي 
انسانی و مصرف انرژي بر رشد اقتصادي در کشورهاي منتخب اوپک با استفاده  

دوره   در طی  دیتا  پانل  مدل  از    2005- 2014از  منظور  این  براي  پرداختند. 
نیجریه، اکوادور،  داده هاي مربوط به کشورهاي ایران، قطر، عربستان سعودي، 

اندونزي، کویت و آنگوال استفاده کردند و نشان دادند که در مجموع شاخص  
و   اثر مثبت  این کشورها  اقتصادي در  بر رشد  انرژي  انسانی و مصرف  توسعه 

  .]23[ معنادار دارد
همکاران و  کشیده  بین  مطالعه  در   ) 1392(  ، دامن  رابطه  بررسی  به  اي 

انرژي و رشد اقتصادي براي کشورهاي منتخب سند چشمصرف حامل مهاي 
دوره   طی  در  دیتا  پانل  مدل  از  استفاده  با  ایران  ساله  بیست  - 1388انداز 

بین  1369 معنادار  و  مثبت  تأثیر  دهنده  نشان  آمده  بدست  نتایج  پرداختند، 
  .]24[  هاي انرژي و رشد اقتصادي استمصرف حامل

انرژي و رشد  در مطالعه  ) 1394(  ،آقایی بین مصرف  رابطه  به بررسی  اي 
تفکیک حامل به  بخشاقتصادي  و  انرژي  با  هاي  ایران  اقتصادي  مختلف  هاي 

پرداخت. نتایج    1353  -  1389درطی دوره    ARDLاي  استفاده ازآزمون کرانه
کوتاه رابطه  یک  که  داد  رشد    نشان  و  انرژي  مصرف  بین  بلندمدت  و  مدت 

هاي کشاورزي، صنعت و خدمات به  اقتصادي در کل اقتصاد و همچنین بخش
کوره و گازمایع وجود  هاي برق، نفت سفید، بنزین، گازوئیل، نفتتفکیک حامل

یج به دست آمده، تأثیر مثبت مصرف انرژي بر رشد اقتصادي  دارد. با توجه به نتا
مدت و بلندمدت  هاي مختلف کشور در کوتاه  در کل کشور و همچنین بخش

هاي انرژي بر رشد اقتصادي  گیرد. اما تأثیر مثبت تمام حاملمورد تأیید قرار می
توان  هاي مختلف، به جز بخش صنعت را نمیکل کشور و رشد اقتصادي بخش

مورد تأیید قرار داد. تأثیر مثبت گازوئیل در بخش کشاورزي و بنزین در بخش 
.]52[  گیردهاي خدمات و کل کشور مورد تأیید قرار نمی

مایع و رشد    ي ارتباط مصرف گاز) در مطالعه1394(  ،حیدري  و نژاد  محمد
)ARDLاقتصادي ایران با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه هاي توزیعی (

بلندمدت   نشان دادند که یک  1972  -   2012درطی دوره   رابطه همجمعی و 
گاز بر رشد اقتصادي وجود دارد، با توجه به اینکه ایران داراي یکی    میان مصرف

تواند  گیري بهینه از این منبع میباشد، عدم بهرهاز ذخایر عظیم گاز در دنیا می
تأثیر منفی روي رشد اقتصادي داشته باشد. در نتیجه، به همان اندازه که در  

میدان اکتشاف  و  جذهاي  استخراج  به  نیاز  سرمایهگازي  بخش  ب  گذاري 
وري و کارایی  گذاري خارجی وجود دارد باید در ارتقا بهرهخصوصی و سرمایه

  . ]26[ هاي مناسبی اتخاذ گرددعرضه انرژي نیز سیاست
همکاران  هبلک رابطهمطالعه  در  )2011(  ،و  بررسی  به  مصرف  اي  بین  ي 

آزمون    با استفاده از  OECDکشور    25  ناخالص داخلی در  انرژي و سرانه تولید
نشان  پرداخته  1385-2015طی دوره    در  پانل دیتا  آمده  به دست  نتایج  اند. 

رابطهمی یک  که  کوتاهدهد  و  ي  به سرانه  مدت  انرژي  مصرف  از سوي  مثبت 
. ]14[ تولید ناخالص داخلی در این کشورها وجود دارد

ژین و  مطالعه2011(  ، ژیکسین  در  تحت  )  میان  اي  علیت  روابط  عنوان 
هاي انرژي و رشد اقتصادي استان شاندونگ با استفاده از آزمون  مصرف حامل

نشان دادند که یک رابطه    1980-2008علیت گرنجري و همجعی در طی دوره  
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  نصر اهللا فریدونی، امید علی عادلی، ابراهیم قائد
  

 

بلند مدت و مثبت میان مصرف انرژي و رشد اقتصادي وجود دارد و یک رابطه  
  .]15[ تها برقرار اس علیت دو طرفه میان آن

بررسیمطالعه در  )2017( ،1همکاران   و  شهباز  به  میان  اي  پویاي  رابطه 
کشور لبنان با استفاده از  مصرف حامل انرژي، توسعه مالی و رشد اقتصادي در 

پرداختند.   1993  –  2010هاي پانلی در طی دورهیک مدل اقتصاد سنجی با داده
هاي انرژي، به رشد اقتصادي  ها نتیجه گرفتند که توسعه مالی و مصرف حاملآن

کند و توصیه نمودند که براي مواجه شدن با تقاضاي رو به  در لبنان کمک می
  . ]6[ گذاري در بخش انرژي را افزایش دهندروند سرمایه افزایش براي انرژي، 

بررسی رابطه میان مصرف حاملدر مطالعه  )2016(  ،2اوهالن  به  هاي  اي 
انرژي بر رشد اقتصادي در کشور هندوستان با استفاده از رویکرد آزمون باند  

پرداخت. نتایج او نتایج نشان    1917-2012هاي  وعلیت تودا و یاماموتو طی سال
هاي انرژي و رشد اقتصادي  داد که یک رابطه علیت دو طرفه میان مصرف حامل

  .]27[ مدت برقراراستدر بلندمدت و کوتاه
انباشتگی و رابطه علیت  اي به بررسی هم) درمطالعه2016(  ،3فانگ و چانگ 

اقیانوسیه با استفاده  کشورآسیا و    16حامل انرژي و رشد اقتصادي دربین مصرف  
از تابع تولید که نه تنها سرمایه فیزیکی و نیرو کار بلکه سرمایه انسانی را هم  

نتیجه گرفتند که  پرداختند. آن 2011-1970شود در طی دوره  شامل می ها 
طور رشد اقتصادي  یک رابطه همجمعی بین این متغیرها وجود دارد و همین

  . ]28[ انرژي در منطقه استهاي علت مصرف حامل
ي به بررسی رابطه بین مصرف انرژي  ا) در مطالعه2016(،  4تانگ و همکاران 

اده از چارچوب نئوکالسیک رشد سولو براي  و رشد اقتصادي در ویتنام با استف 
از روش  1971-2011دوره   این مطالعه  علیت  هاي همپرداختند.  و  انباشتگی 

هاي  گرنجر استفاده کرده و نشان داد که رابطه علیت یک طرفه از مصرف حامل
باید رویکرد انرژي هاي  انرژي به رشد اقتصادي وجود دارد و معتقد بودند که 

تجدیدپذیر براي سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادي در ویتنام مورد توجه قرار  
  .]29[ گیرد

همکاران  و  راب2016(،  5وانگ  بررسی  به  تحقیقی  طی  مصرف  )  بین  طه 
تکنیکهاي تخمین پانل  هاي انرژي و رشد اقتصادي در چین با استفاده از  حامل

پرداختند. آنان دریافتند که درك بهتري    2012-1990در طی دوره    ناهمگون
رابطه مصرف حامل  از  و  اقتصادي  رشد  با  بین  که  است چرا  انرژي الزم  هاي 

شود و نتیجه گرفتند که یک  ر میمصرف انرژي انتشار گازهاي مخرب نیز بیشت
رابطه علیت دو طرفه میان رشد اقتصادي و مصرف انرژي در چین وجود دارد  
مخرب   گازهاي  انتشار  به  انرژي  مصرف  از  طرفه  یک  علیت  رابطه  یک  نیز  و 

  .]30[  برقراراست
اي  که در ایران، مطالعهتوان نتیجه گرفت  شده، میمطالعات انجام  با بررسی  

هشیائو، تودا و یاماماتو براي بررسی    -گرنجر  هاي علیت  که با استفاده از روش
هاي انرژي و رشد اقتصادي پرداخته شده باشد،  صرف حاملرابطه علیت بین م

پیشرو    انجام مطالعه ،  طالعاتیء مالبا توجه به این خ  انجام نشده است. بنابراین
  .حائز اهمیت است

  ها مواد و روش   -3
هشیائو    -علیت گرنجرهاي  در این بخش به صورت اجمالی به معرفی آزمون

آزمون علّیت    .]23،13[  شودپرداخته می  )1995( 7یاماماتو ) و تودا و  1981( 6

 
1. Shahbaz et al  
2. Ohlan 
3. Fang & Chang 
4. Tang et al  
5. Wang et al  

می  -گرنجر انجام  مرحله  دو  در  مجموعههشیائو  اول،  مرحله  در  از  شود.  اي 
رگرسیون هاي خودرگرسیو روي متغیر وابسته تخمین زده می شود. در معادله  

ي  رگرسیون اول، متغیر وابسته یک وقفه خواهد داشت و در رگرسیون هاي بعد
. رگرسیونی که تخمین زده می شود به  به ترتیب یک وقفه اضافه خواهد شد

  شکل زیر خواهد بود:  
  

)4(                                                     Y� = a + ∑ β�Y��� +�
��� ε��  

بر اساس آماره هاي آکائیک و شوارتز   در مرحله بعد تعداد وقفه مناسب 
هر   براي  سپس  و  شده  پیش  تعیین  نهایی  خطاي  معیار  رگرسیون  معادله 

 نماییم: را به صورت زیر محاسبه می )FPE(8بینی

)5 (                                                                  FPE(m) =
�����

�����
∗

���(�)

�
  

است. طول وقفه   9مجموع مربعات پسماند   ESSحجم نمونه و    Tکه در آن  
) طول وقفه اي خواهد بود که حداقل معیار خطاي نهایی پیش بینی  ∗�بهینه ( 

تعیین شد، معادالت رگرسیونی   ∗�را ایجاد کند. در مرحله دوم، هنگامی که  
  شود، تخمین زده می شود:به فرم زیر با وقفه هایی که بر متغیر دیگر اعمال می

)6 (                                          Y� = a + ∑ β�Y��� + γ�X���
�
��� + ε�� 

سپس، معیار خطاي نهایی پیش بینی را براي هر معادله رگرسیون به روش  
  شود:زیر محاسبه می

)7  (                                            FPE(m∗. n) =
���∗����

���∗����
∗

���(�∗.  �)

�
  

که حداقل معیار خطاي نهایی  اي استطول وقفه  Xطول وقفه بهینه متغیر  
گرنجري   پیش علّیت  انجام  منظور  به  حال  ایجادکند.  را  با   (∗�)FPEبینی  را 

FPE(�∗. (∗�)FPE اگر کنیم.  مقایسه می (∗� < FPE(�∗. باشد، در نتیجه  (∗�
X    علت گرنجريY  نیست. ولی اگر  FPE(�∗) > FPE(�∗. علت    Xباشد،   (∗�

  است.   Yگرنجري 
مورد توجه درآزمون علّیت گرنجرهشیائوآن است که دراین روش الزم  نکته  

باشند پایا  متغیرها  تمام  م است  ناپایایی  از آنو درصورت  ابتدا  باید  ها  تغیرها 
آزمون  براي انجام  هاتفاضل پایاي آن گیري نمود تا پایا شوند و سپس ازتفاضل

 . ]33،34[ استفاده کرد

یک روش ساده به صورت تخمین یک مدل    1995تودا و یاماماتو در سال 
) برداري  علیت  VARتوضیح خودرگرسیون  رابطه  بررسی  براي  یافته  تعدیل   (

کنند که این روش حتی در صورت  ها استدالل میگرنجري پیشنهاد کردند. آن
وجود یک رابطه همجمعی بین متغیرها نیز معتبر است. در این روش ابتدا باید  

وقفه مدل  هاي  تعداد  (VARبهینه   ،k)ماکزیمم پایایی  درجه  و سپس   (d  را  (
تشکیل    )k+dهاي (تعیین کرد و یک مدل خودتوضیح برداري را با تعداد وقفه

  باشد.  k ≥ dداد. فرایند انتخاب وقفه زمانی معتبر است که
)8(                                           �� = ∑ ������ + ∑ ������ +���

���
���
��� ��  

  
)9  (                                              �� = ∑ ������ + ∑ ������ +���

���
���
��� �� 

�θ  نیست،  Yعلت گرنجري     Xبراي آزمون این فرضیه که = را آزمون می   0
نخواهد بود    Yعلیت گرنجري  X کنیم. اگر این فرضیه رد نشود، در این صورت  

]35[.  
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6. Hsiao,s Granger Causality  
7. Toda & Yamato Causality  
8. Final prediction error  
9. Sum of squared error 

  هاي ایران اقتصادي در استانهاي انرژي و رشد بررسی رابطه علیت بین مصرف حامل
 

 

  کاربردي بوده و   تحلیلی و ازنظر هدف؛  -علی  ،این پژوهش ازلحاظ روش
تالش شده است  است و    ايکتابخانه-اسناديآوري اطالعات نیزازنوع  جمع  روش

، به  GDP (1(هاي مربوط به متغیرهاي تولید ناخالص داخلیدادهتا با استفاده از 
نیروي وابسته،  متغیر  سرمایهLAF (2کار(عنوان  عمرانی(،  نرخ  CI (3گذاري   ،

) حامل UR (4بیکاري  مصرف  انرژِي(نفتو  گازمایعOil(5 )سفید(   هاي   ،Gas (6 ،
گازوئیلPetrol (7 )بنزین( استانGasoline (8و  در  سالهاي  )  طی  هاي  ایران 

شود.  فرضیه  1397-1390 گذارده  آزمون  بوته  به  تحقیق  مورد  هاي  منبع 
براي جمع دادهاستفاده  بانک  آوري  مالیدادهها،  و  اقتصادي  و همچنین    هاي 

  باشد. هاي مذکور میترازنامه انرژي طی سال

تحقیق   دراین  بررسی  مورد  دوره  اینکه  به  توجه  با  و    8همچنین  سال 
هاي کشور است، براي آزمون علیت استاندارد گرنجري، نیاز به  براساس استان

که  باشد و با توجه به اینبررسی رابطه بلندمدت و هم جمعی بین متغیرها می
هاي همجمعی سیستم  درآزمون علیت تودا و یاماماتا اطالعات در مورد ویژگی

منظور بررسی رابطه علیت گرنجري  ضروري نیست، بنابراین در این تحقیق به  
شود. به منظور قوت بخشیدن  بین متغیرها از روش تودا و یاماماتو استفاده می

بین   گرنجري  علیت  رابطه  بررسی  براي  نیز  هشیائو  علیت  روش  از  نتایج،  به 
شود و سپس نتایج این دو روش با یکدیگر مقایسه خواهند  متغیرها استفاده می

  شد.
رابطه علّیت بین متغیرها الزم است پایایی متغیرهاي  قبل ازبررسیادامه    در

- فولر و دیکی - هاي متداول ریشه واحد نظیر دیکیتحقیق آزمون شود. آزمون
هاي سري زمانی مورد استفاده  فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون که براي داده

آزمون پایینی برخوردار بوده  گیرند، در مورد داده هاي تابلویی از توان  قرار می
  باشند.  و داراي تورش به سمت قبول فرضیه صفر می

شود، استفاده  هایی که براي حل این مشکل پیشنهاد مییکی از آماره آزمون
مزیت این آماره آزمون نسبت به    .]63[  است   )1999( 9تزاوا   - از آزمون هریس

ي تابلویی نظیر آزمون لوین، لین و  هاهاي آزمون ریشه واحد در دادهسایر آماره
هاي با حجم  این است که این آماره آزمون در نمونه 11و ایم، پسران و شین  10چو

هاي ریشه واحد، آزمون مناسب  بیشتر و دوره زمانی اندك، نسبت به سایر آزمون
  باشد. از این رو در این مطالعه با توجه به محدود بودن دوره زمانی تري میو قوي

  مورد مطالعه، از این آماره آزمون براي بررسی پایایی متغیرهاي مصرف حامل
هاي ایران استفاده شده است. فرضیه صفر  هاي انرژي و رشد اقتصادي در استان

ین  گر این امر است که متغیر مورد نظر ناپایا است. نتایج ا این آماره آزمون بیان
  بیان شده است. 1آزمون در جدول 

  هاي ایران نتایج آزمون پایایی متغیرهاي مدل در استان  1  جدول
پایایی و 

  ناپایایی متغیر
  رد یا عدم رد 
  فرضیه صفر 

ارزش 
  احتمال

)PV(  

آماره 
  آزمون

  متغیر 

 GDP  3/ 15  0/ 99  عدم رد فرضیه صفر  ناپایا 

 LAF  6/ 32  1/ 000  عدم رد فرضیه صفر  ناپایا 

 CI  4/ 23  0/ 99  فرضیه صفرعدم رد   ناپایا 

 UR  3/ 57  1/ 000  عدم رد فرضیه صفر  ناپایا 

 Oil  3/ 25  1/ 000  عدم رد فرضیه صفر  ناپایا 

 Gas  7/ 08  1/ 000  عدم رد فرضیه صفر  ناپایا 

 
1.  Gross Domestic Product 
2. Labor force 
3.  Construction Investment 
4.  Unemployment Rate 
5.  Oil 
6.  Gas 

 Petrol  4/ 25  1/ 000  عدم رد فرضیه صفر  ناپایا 

 Gasoline  4/ 65  1/ 000  عدم رد فرضیه صفر  ناپایا 

 D(GDP)  -5/ 16  0/ 0000  رد فرضیه صفر   پایا 

 D(LAF)  - 3/ 48  0/ 0000  رد فرضیه صفر   پایا 

  D(CI)  - 2/ 45  0/ 0001  رد فرضیه صفر   پایا 

 D(UR)  - 2/ 83  0/ 0001  رد فرضیه صفر   پایا 

 D(Oil)  -3/ 63  0/ 0000  رد فرضیه صفر   پایا 

 D(Gas)  - 4/ 04  0/ 0000  رد فرضیه صفر   پایا 

 D(Petrol)  - 4/ 25  0/ 0000  رد فرضیه صفر   پایا 

 D(Gasoline)  - 3/ 15  0/ 0000  رد فرضیه صفر   پایا 

  مأخذ: یافته هاي پژوهش
بر اساس  دهد که  نتایج حاصل از بررسی پایایی متغیرهاي مدل نشان می

باشند. براي این منظور الزم است آزمون پایایی  آزمون هریس، در سطح ناپایا می
آن اول  مرتبه  تفاضل  در  متغیرها  ها  متغیرها  پایایی  آزمون  نتایج  شود.  انجام 

اند. در ادامه به  گیري، پایا شدهبیانگر آن است که متغیرها با یک مرتبه تفاضل
کوتاه علیت  رابطه  بررسی  بین  منظور  حاملمدت  مصرف  هاي  متغیرهاي 

  بر اساس آزمون سفید، گازمایع، بنزین و گازوئیل) و رشد اقتصادي،  انرژي(نفت
دادههاي   در  خودرگرسیونی  الگوي  از  هشیائو،  علیت  و  یاماماتو  و  هاي  تودا 

متغیرهاي   12تابلویی  با    )Gasolineو    Oil  ،Gas  ،Petrol(  و  )GDP(شامل 
) و با تعداد دو  17و    16  ، 15  ، 14  ،13  ، 12  ، 11  ، 10(معادالتی نظیر معادالت  

 کنیم.وقفه استفاده می

و درجه پایایی ماکزیمم(طبق    panel VARتعداد دو وقفه از جمع رتبه مدل  
رتبه مدل  1نتایج جدول   آمده است.  به دست   (panel VAR    به توجه  با  نیز 

  دست آمده است.  بنابراین دار متغیرها، یک بهداري ضرایب مقادیر وقفهمعنی
  باشد.فرم تبعی معادالت به صورت زیر می

)10    (                 ∆Oil i.t = ∑ β
i
Oil i.t−j +k+d

j=1 ∑ θjGDPi.t−j +k+d
j=1 ui.t  

)11(                  ∆GDP i.t = ∑ β
j
GDP i.t−j +k+d

j=1 ∑ θjOili.t−j +k+d
j=1 ui.t  

  

)12 (                 ∆Gas i.t = ∑ β
i
Gas i.t−j +k+d

j=1 ∑ θjGDPi.t−j +k+d
j=1 ui.t  

)13(                ∆GDP i.t = ∑ β
j
GDP i.t−j +k+d

j=1 ∑ θjGasi.t−j +k+d
j=1 ui.t 

  

)14(     ∆Petrol i.t = ∑ β
i
Petrol i.t−j +k+d

j=1 ∑ θjGDPi.t−j
k+d
j=1 + ui.t                   

)15(        ∆GDP i.t = ∑ β
j
GDP i.t−j +k+d

j=1 ∑ θjPetroli.t−j +k+d
j=1 ��.�                      

  

)16  (∆Gasoline i.t = ∑ β
i
Gasoline i.t−j +k+d

j=1 ∑ θjGDPi.t−j
k+d
j=1 +  

 u�.� 

)17(    ∆GDP i.t = ∑ β
j
GDP i.t−j +k+d

j=1 ∑ θjGasolinei.t−j
k+d
j=1 + ui.t 

داري ضرایب با وقفه متغیرهاي به کار رفته  نتایج آزمون معنی  2در جدول
  .نشان داده شده است panel VARدر معادالت مدل 

  هاي ایران نتایج آزمون علّیت تودا و یاماماتو در استان 2  جدول

7.  Petrol 
8. Gasoline 
9.  Harris-Tzava  
10.  Levin, Lin & Chou 
11.  Im, Pesaran & Shin 
12. Panel VAR 
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  هاي ایران اقتصادي در استانهاي انرژي و رشد بررسی رابطه علیت بین مصرف حامل
 

 

  کاربردي بوده و   تحلیلی و ازنظر هدف؛  -علی  ،این پژوهش ازلحاظ روش
تالش شده است  است و    ايکتابخانه-اسناديآوري اطالعات نیزازنوع  جمع  روش

، به  GDP (1(هاي مربوط به متغیرهاي تولید ناخالص داخلیدادهتا با استفاده از 
نیروي وابسته،  متغیر  سرمایهLAF (2کار(عنوان  عمرانی(،  نرخ  CI (3گذاري   ،

) حامل UR (4بیکاري  مصرف  انرژِي(نفتو  گازمایعOil(5 )سفید(   هاي   ،Gas (6 ،
گازوئیلPetrol (7 )بنزین( استانGasoline (8و  در  سالهاي  )  طی  هاي  ایران 

شود.  فرضیه  1397-1390 گذارده  آزمون  بوته  به  تحقیق  مورد  هاي  منبع 
براي جمع دادهاستفاده  بانک  آوري  مالیدادهها،  و  اقتصادي  و همچنین    هاي 

  باشد. هاي مذکور میترازنامه انرژي طی سال

تحقیق   دراین  بررسی  مورد  دوره  اینکه  به  توجه  با  و    8همچنین  سال 
هاي کشور است، براي آزمون علیت استاندارد گرنجري، نیاز به  براساس استان

که  باشد و با توجه به اینبررسی رابطه بلندمدت و هم جمعی بین متغیرها می
هاي همجمعی سیستم  درآزمون علیت تودا و یاماماتا اطالعات در مورد ویژگی

منظور بررسی رابطه علیت گرنجري  ضروري نیست، بنابراین در این تحقیق به  
شود. به منظور قوت بخشیدن  بین متغیرها از روش تودا و یاماماتو استفاده می

بین   گرنجري  علیت  رابطه  بررسی  براي  نیز  هشیائو  علیت  روش  از  نتایج،  به 
شود و سپس نتایج این دو روش با یکدیگر مقایسه خواهند  متغیرها استفاده می

  شد.
رابطه علّیت بین متغیرها الزم است پایایی متغیرهاي  قبل ازبررسیادامه    در

- فولر و دیکی - هاي متداول ریشه واحد نظیر دیکیتحقیق آزمون شود. آزمون
هاي سري زمانی مورد استفاده  فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون که براي داده

آزمون پایینی برخوردار بوده  گیرند، در مورد داده هاي تابلویی از توان  قرار می
  باشند.  و داراي تورش به سمت قبول فرضیه صفر می

شود، استفاده  هایی که براي حل این مشکل پیشنهاد مییکی از آماره آزمون
مزیت این آماره آزمون نسبت به    .]63[  است   )1999( 9تزاوا   - از آزمون هریس

ي تابلویی نظیر آزمون لوین، لین و  هاهاي آزمون ریشه واحد در دادهسایر آماره
هاي با حجم  این است که این آماره آزمون در نمونه 11و ایم، پسران و شین  10چو

هاي ریشه واحد، آزمون مناسب  بیشتر و دوره زمانی اندك، نسبت به سایر آزمون
  باشد. از این رو در این مطالعه با توجه به محدود بودن دوره زمانی تري میو قوي

  مورد مطالعه، از این آماره آزمون براي بررسی پایایی متغیرهاي مصرف حامل
هاي ایران استفاده شده است. فرضیه صفر  هاي انرژي و رشد اقتصادي در استان

ین  گر این امر است که متغیر مورد نظر ناپایا است. نتایج ا این آماره آزمون بیان
  بیان شده است. 1آزمون در جدول 

  هاي ایران نتایج آزمون پایایی متغیرهاي مدل در استان  1  جدول
پایایی و 

  ناپایایی متغیر
  رد یا عدم رد 
  فرضیه صفر 

ارزش 
  احتمال

)PV(  

آماره 
  آزمون

  متغیر 

 GDP  3/ 15  0/ 99  عدم رد فرضیه صفر  ناپایا 

 LAF  6/ 32  1/ 000  عدم رد فرضیه صفر  ناپایا 

 CI  4/ 23  0/ 99  فرضیه صفرعدم رد   ناپایا 

 UR  3/ 57  1/ 000  عدم رد فرضیه صفر  ناپایا 

 Oil  3/ 25  1/ 000  عدم رد فرضیه صفر  ناپایا 

 Gas  7/ 08  1/ 000  عدم رد فرضیه صفر  ناپایا 

 
1.  Gross Domestic Product 
2. Labor force 
3.  Construction Investment 
4.  Unemployment Rate 
5.  Oil 
6.  Gas 

 Petrol  4/ 25  1/ 000  عدم رد فرضیه صفر  ناپایا 

 Gasoline  4/ 65  1/ 000  عدم رد فرضیه صفر  ناپایا 

 D(GDP)  -5/ 16  0/ 0000  رد فرضیه صفر   پایا 

 D(LAF)  - 3/ 48  0/ 0000  رد فرضیه صفر   پایا 

  D(CI)  - 2/ 45  0/ 0001  رد فرضیه صفر   پایا 

 D(UR)  - 2/ 83  0/ 0001  رد فرضیه صفر   پایا 

 D(Oil)  -3/ 63  0/ 0000  رد فرضیه صفر   پایا 

 D(Gas)  - 4/ 04  0/ 0000  رد فرضیه صفر   پایا 

 D(Petrol)  - 4/ 25  0/ 0000  رد فرضیه صفر   پایا 

 D(Gasoline)  - 3/ 15  0/ 0000  رد فرضیه صفر   پایا 

  مأخذ: یافته هاي پژوهش
بر اساس  دهد که  نتایج حاصل از بررسی پایایی متغیرهاي مدل نشان می

باشند. براي این منظور الزم است آزمون پایایی  آزمون هریس، در سطح ناپایا می
آن اول  مرتبه  تفاضل  در  متغیرها  ها  متغیرها  پایایی  آزمون  نتایج  شود.  انجام 

اند. در ادامه به  گیري، پایا شدهبیانگر آن است که متغیرها با یک مرتبه تفاضل
کوتاه علیت  رابطه  بررسی  بین  منظور  حاملمدت  مصرف  هاي  متغیرهاي 

  بر اساس آزمون سفید، گازمایع، بنزین و گازوئیل) و رشد اقتصادي،  انرژي(نفت
دادههاي   در  خودرگرسیونی  الگوي  از  هشیائو،  علیت  و  یاماماتو  و  هاي  تودا 

متغیرهاي   12تابلویی  با    )Gasolineو    Oil  ،Gas  ،Petrol(  و  )GDP(شامل 
) و با تعداد دو  17و    16  ، 15  ، 14  ،13  ، 12  ، 11  ، 10(معادالتی نظیر معادالت  

 کنیم.وقفه استفاده می

و درجه پایایی ماکزیمم(طبق    panel VARتعداد دو وقفه از جمع رتبه مدل  
رتبه مدل  1نتایج جدول   آمده است.  به دست   (panel VAR    به توجه  با  نیز 

  دست آمده است.  بنابراین دار متغیرها، یک بهداري ضرایب مقادیر وقفهمعنی
  باشد.فرم تبعی معادالت به صورت زیر می

)10    (                 ∆Oil i.t = ∑ β
i
Oil i.t−j +k+d

j=1 ∑ θjGDPi.t−j +k+d
j=1 ui.t  

)11(                  ∆GDP i.t = ∑ β
j
GDP i.t−j +k+d

j=1 ∑ θjOili.t−j +k+d
j=1 ui.t  

  

)12 (                 ∆Gas i.t = ∑ β
i
Gas i.t−j +k+d

j=1 ∑ θjGDPi.t−j +k+d
j=1 ui.t  

)13(                ∆GDP i.t = ∑ β
j
GDP i.t−j +k+d

j=1 ∑ θjGasi.t−j +k+d
j=1 ui.t 

  

)14(     ∆Petrol i.t = ∑ β
i
Petrol i.t−j +k+d

j=1 ∑ θjGDPi.t−j
k+d
j=1 + ui.t                   

)15(        ∆GDP i.t = ∑ β
j
GDP i.t−j +k+d

j=1 ∑ θjPetroli.t−j +k+d
j=1 ��.�                      

  

)16  (∆Gasoline i.t = ∑ β
i
Gasoline i.t−j +k+d

j=1 ∑ θjGDPi.t−j
k+d
j=1 +  

 u�.� 

)17(    ∆GDP i.t = ∑ β
j
GDP i.t−j +k+d

j=1 ∑ θjGasolinei.t−j
k+d
j=1 + ui.t 

داري ضرایب با وقفه متغیرهاي به کار رفته  نتایج آزمون معنی  2در جدول
  .نشان داده شده است panel VARدر معادالت مدل 

  هاي ایران نتایج آزمون علّیت تودا و یاماماتو در استان 2  جدول

7.  Petrol 
8. Gasoline 
9.  Harris-Tzava  
10.  Levin, Lin & Chou 
11.  Im, Pesaran & Shin 
12. Panel VAR 
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  مأخذ: یافته هاي پژوهش
در جدول   که  می  2همانطور  مدل  مالحظه  براي  صفر  فرضیه  دوم  شود، 

شود. به عبارتی  نمیناخالص داخلی، که به عنوان متغیر وابسته است، رد   تولید
سفید،    هاي انرژي (نفتمصرف حاملطرفه ازطرف  گرنجري یک  علیت  یک رابطه

  هاي ایران وجود دارد. رشداقتصادي دراستانگازمایع، بنزین و گازوئیل) به
هشیائو نیز براي بررسی رابطه علیت کوتاه    -در ادامه از روش علیت گرنجر 

رشد   متغیرهاي  بین  حاملمدت  مصرف  و  (نفت  اقتصادي  انرژي  سفید،  هاي 
روش الزم است ابتدا هر    گازمایع، بنزین و گازوئیل) استفاده شده است. در این

طریق آماره  را ازرس نموده و طول وقفه بهینهخود رگمقدار وقفه دارروي  متغیر را
دو متغیر  دار  وقفه  مقادیر  بعد  مرحله  در  نماییم.  تعیین  آکاییک  را    م آزمون 

رامددر آن  بهینه  وقفه  و  نموده  لحاظ  تعیین  ل  آکاییک  مقدار  طریق  از  نیز 
  . کنیم می

  GDPو Oilتعیین طول وقفه بهینه  3  جدول

 مأخذ: یافته هاي پژوهش    

  Oil و GDPتعیین طول وقفه بهینه  4  جدول

 مأخذ: یافته هاي پژوهش   

است، مقدار    GDPدهد که وقتی متغیر وابسته  نشان می  4  و    3نتایج جداول
بهینه   متغیروابسته  2برابر Oil و  GDPوقفه  که  ودرصورتی  باشد،    Oilبوده 

باشد. بنابراین  می 2برابر   GDPو مقدار وقفه بهینه  1برابر  Oil مقداروقفه بهینه
  ها به صورت زیر است. روابط آن

)18(                      ∆GDPi.t = β
1

Oili.t−1 + β
2

Oili.t−2 + θ1GDPi.t−1 +  
θ�GDP�.��� + ui.t 

)19(         ∆Oil i.t = β
1

Oil i.t−1 + θ1GDP i.t−1 + θ2GDPi.t−2 + ui.t 

در صورتی که متغیر    4و      3و نتایج جداول    19و    18  که با توجه به روابط
(2)���آنجا که  از   باشد،  Oilوابسته   < اقتصادي (2.2)��� لذا رشد    است، 

)GDPسفید (   نفت گرنجري)، علتOilباشد. همچنین  نمیهاي ایران  )، در استان
متغیر  که  (2)���چون   است،   GDPوابسته    زمانی  > است،   (2.1)���

)، در  GDP( رشد اقتصادي گرنجري)، علتOilسفید (  که نفتتوان بیان کردمی
  است. هاي ایران استان

   GDPو Gasتعیین طول وقفه بهینه  5  جدول

  مأخذ: یافته هاي پژوهش    

   Gas و  GDPتعیین طول وقفه بهینه   6  جدول

  مأخذ: یافته هاي پژوهش    
جداول   می   6و    5نتایج  وابسته  نشان  متغیر  وقتی  است،    GDPدهدکه 
باشد،    Gasبوده ودرصورتی که متغیروابسته  2برابرGas و  GDPمقدار وقفه بهینه  
باشد. بنابراین  می  2برابر    GDPو مقدار وقفه بهینه    1برابر   Gas مقداروقفه بهینه  

  ها به صورت زیر است. روابط آن
)20  (            ∆GDPi.t = β

1
Gasi.t−1 + β

2
Gasi.t−2 + θ1GDPi.t−1 +

θ2GDPi.t−2 + ui.t 

)21(      ∆Gas i.t = β
1

Gas i.t−1 + θ1GDP i.t−1 + θ2GDPi.t−2 + ui.t 

، در صورتی که متغیر  6و    5و نتایج جداول    21و    20روابطکه با توجه به  
که  باشد،  Gasوابسته   آنجا  (2)���  از  < رشد   (2.2)��� لذا  است، 

.  باشدنمی  ایران  هاي )، در استانGasگاز مایع ( گرنجريعلت)،  GDPاقتصادي(
که   زمانی  (2)���  چون است،  GDPوابسته    متغیرهمچنین  > ���(2.1)  

)،  GDPرشد اقتصادي( گرنجريعلت)،  Gasتوان بیان کرد که گاز مایع (است، می
  .است ایران   هايدر استان

  GDPو Petrolتعیین طول وقفه بهینه  7  جدول

  مأخذ: یافته هاي پژوهش      

  Petrol و   GDPتعیین طول وقفه بهینه  8  جدول

  مأخذ: یافته هاي پژوهش    
است، مقدار    GDPکه وقتی متغیر وابسته  دهدنشان می  8و   7نتایج جداول  

باشد،    Petrolصورتی که متغیروابسته   در بوده و2برابر Petrol و  GDPوقفه بهینه  
بهینه   وقفه  بهینه    1برابر  Petrol مقدار  وقفه  مقدار  باشد.  می  2برابر    GDPو 
  ها به صورت زیر است.بنابراین روابط آن

)22     (∆����.� = �
1

�������.�−1 + �
2

�������.�−2 + �1����.�−1  
+������.��� + ��.�  

)23(  ∆������ �.� = �
1

������ �.�−1 + �1��� �.�−1 + �2����.�−2  
+��.� 

متغیر  
  وابسته 

متغیر  
  تاثیرگذار 

  فرضیه صفر 
ارزش 
  احتمال

)PV(  

  مقدار
آماره 
  آزمون

  نتیجه گیري 

Oil GDP 
  

 رد فرضیه صفر   08/1  ) 1334/0(

GDP Oil 
  

 پذیرش فرضیه صفر   68/45  ) 0000/0(

Gas GDP 
  

 رد فرضیه صفر   03/1  ) 1404/0(

GDP Gas 
  

 پذیرش فرضیه صفر   18/38  ) 0000/0(

Petrol GDP 
  

 رد فرضیه صفر   08/1  ) 1144/0(

GDP Petrol 
  

 پذیرش فرضیه صفر   48/44  ) 0000/0(

Gasoline GDP 
  

 رد فرضیه صفر   05/1  ) 1184/0(

GDP Gasoline 
  

 پذیرش فرضیه صفر   38/59  ) 0000/0(

  وقفه بهینه 
معیار آکاییک  
  براي وقفه دوم 

معیار آکاییک  
  براي وقفه اول 

  متغیر وابسته   متغیر 
  2  29 /883  10 /1102  GDP 

GDP  2  20 /6902  03 /7541  Oil 

  وقفه بهینه 
معیار آکاییک  
  براي وقفه دوم 

معیار آکاییک  
  براي وقفه اول 

  متغیر وابسته   متغیر 
  

2 22 /134  21 /1162  GDP 
Oil 

1  39 /584  09 /3420  Oil 

معیار آکاییک    وقفه بهینه 
  براي وقفه دوم 

معیار آکاییک  
  براي وقفه اول 

  متغیروابسته   متغیر 

2  39/778  40/1306  GDP 
GDP  

2  30/7642  20/8186  Gas 

معیار آکاییک    وقفه بهینه 
  براي وقفه دوم 

معیار آکاییک  
  براي وقفه اول 

  متغیروابسته   متغیر 
2 42 /176  61 /1212  GDP 

Gas 1  79 /754  04 /3170  Gas 

معیار آکاییک    وقفه بهینه 
  براي وقفه دوم 

معیار آکاییک  
  براي وقفه اول 

  متغیروابسته   متغیر 
2 99 /812  60 /1418  GDP GDP 
2  54 /7132  40 /8751  Petrol 

معیار آکاییک    وقفه بهینه 
  براي وقفه دوم 

معیار آکاییک  
  براي وقفه اول 

  متغیروابسته   متغیر 
2 12 /154  81 /1272  GDP 

Petrol 1  19 /671  06 /3970  Petrol 

  هاي ایران اقتصادي در استانهاي انرژي و رشد بررسی رابطه علیت بین مصرف حامل
 

 

، در صورتی که متغیر  8و    7و نتایج جداول    23و    22روابطکه با توجه به  
(2)���  ازآنجاکه باشد،  Petrolوابسته   < رشد   (2.2)��� لذا  است، 
(  گرنجريعلت)،  GDPاقتصادي( دراستانPetrolبنزین  .  باشدنمیایران  هاي)، 
(2)���  چون است،  GDPمتغیر وابسته  کهزمانیهمچنین > است،   (2.1)���

)، در  GDPرشد اقتصادي( گرنجريعلت)،  Petrolتوان بیان کرد که بنزین ( می
  . است ایران هاياستان

 GDP و   Gasolineتعیین طول وقفه بهینه  9  جدول

  مأخذ: یافته هاي پژوهش    

  Gasoline و  GDPتعیین طول وقفه بهینه  10  جدول

  مأخذ: یافته هاي پژوهش    
است،    GDPدهد که وقتی متغیر وابسته  نشان می  10و    9نتایج جداول  
بهینه   وقفه  و2برابر Gasoline و  GDPمقدار  متغیروابسته   در بوده  که  صورتی 

Gasoline    بهینه   GDPو مقدار وقفه بهینه    1برابرGasoline باشد، مقدار وقفه 
  ها به صورت زیر است.باشد. بنابراین روابط آنمی 2برابر 

)22        (          ∆GDPi.t = β
1

Gasolinei.t−1 + β
2

Gasolinei.t−2 +

θ1GDPi.t−1 + θ2GDPi.t−2 + ��.�  

)23(       ∆Petrol i.t = β
1

Petrol i.t−1 + θ1GDP i.t−1 + θ2GDPi.t−2  
+��.� 

، در صورتی که متغیر  10و 9و نتایج جداول  23و  22روابطکه با توجه به 
که  Gasolineوابسته   آنجا  از  (2)���  باشد،  < رشد   (2.2)��� لذا  است، 

) ( گرنجريعلت)،  GDPاقتصادي  دراستانGasolineگازوئیل  ایران    هاي)، 
وابسته  زمانیهمچنین  .  باشدنمی متغیر  (2)���  چون  است،  GDPکه  >

رشد   گرنجريعلت)،  Gasolineتوان بیان کرد که گازوئیل (است، می (2.1)���
  .است ایران   هاي)، در استانGDPاقتصادي(

نتایج به دست آمده از  توان گفت که  بنابراین در یک جمع بندي کلی می
نتایج حاصل از آزمون علیت تودا و یاماماتو سازگار  هشیائو با    - روش علیت گرنجر

با   باشدمی وابسته    و  متغیر  اینکه  به  (2)���   چون است،  GDPتوجه  >

حاملاست،   (2.1)��� (نفتمصرف  انرژي  و    هاي  بنزین  گازمایع،  سفید، 
ایران است. پس    هاي) در استانGDP(  رشد اقتصاديگازوئیل) علت گرنجري  

بدست آمده نتایج  اساس  انرژينقش حامل  این پژوهش،  بر    در جهت   را  هاي 
در میزان    تغییر  که   نحوي  به کند.میرشد اقتصادي بسیار حائز اهمیت    رسیدن 

  بسزایی   تاثیر  تواند  می  انرژي  یارانه  تخصیص  نحوه  و  هاي انرژيمصرف حامل
  .بگذاردها به منظور رسیدن به رشد اقتصادي  بخش این  عملکرد و ها هزینه  در

  این  در  پنهان  یارانه   و انرژي  هاي مصرف حامل میزان از  تصویري  از این رو ارائه 
 تأثیر  نحوه   از   آگاهی  و   کشور  انرژي   بازار  براي   گذاري سیاست  منظور   به   بخش

این  درکه  نظر گرفتباید در  .است  ضروري  بر بخش هاي مختلف هاسیاست این
  و تجربی در حدکافی، نبود  هایی چون نبود پیشینه نظريپژوهش با محدودیت

اثرات تحریم و  و  نگهداري  راه اندازي،   دقیق  هايهزینه مورد در کافی هايداده

در سیاسی  حامل  میزان  مورد  پارامترهاي  انرژيمصرف  فروش  هاي  و  تولید   ،
  اطالعات   نبود  ها و همچنینآن  از  استفاده  اندك  سابقه  دلیل  به   هاي انرژيحامل
در    نشده   بینی  پیش  هاي  هزینه  و  اولیه  هاي  هزینه   درمحاسبه   دقیق   و  کافی

  ایم. رو به رو بوده  ایرانهاي استان

 و پیشنهادات سیاستی   گیرينتیجه   -5

هاي تولیدي وخدماتی  فعالیت  تربیشي  هانرژي به عنوان نیروي محرکعامل
اقتصادي دارداي در رشد و توسعه  جایگـاه ویژه  به     .ي  این مقاله  بررسی  در 

سفید، گازمایع، بنزین و گازوئیل)    هاي انرژِي(نفتمصرف حاملرابطه علیت بین  
-از رهیافت علیت گرنجر،  گرنجر هاي ایران با استفاده  استان و رشد اقتصادي در

و  ه یاماماتوشیائو  و  داده  تودا  تابلوییهادر  سال  ي    1390-1397هاي  براي 
نیرويپرداخته شد.   ناخالص داخلی،  این منظور از متغیرهاي تولید  کار،  براي 

سفید، گازمایع، بنزین و    هاي انرژِي(نفتمصرف حاملگذاري عمرانی و  سرمایه
نیز   مدل  گازوئیل)  تخمین  از  حاصل  نتایج  گردید.  دو  استفاده  هر  اساس  بر 
در    تودا و یاماماتوهشیائو و  -مطالعه (رهیافت علیت گرنجر، گرنجر  رهیافت مورد

هاي انرژي ورشد  حاملمصرفدهدکه بین متغیرهاینشان میهاي تابلویی)،  داده
رشد در  هاي انرژي بهطرفه ازسوي مصرف حامل، یک رابطه علیت یکاقتصادي

هاي  با افزایش مصرف حامل  هاي کشور برقرار است. این بدان معناست کهاستان
کند و این رابطه علی یک طرفه در هر دو  انرژي رشد اقتصادي افزایش پیدا می

   شود.رویکرد علیت تأیید می
دار  نتایج به دست آمده در این مطالعه، مبنی بر تأثیرگذاري مثبت و معنی

ات تجربی  هاي کشور با مطالع رشد اقتصادي دراستانهاي انرژي برمصرف حامل  
  سو می ) هم2010انی (س) و ت2009تحقیق نظیر مطالعات آپرجیس و پاین ( 

توجه  باشد.   بهبا  نتایج  آمده مالحظه مـیبه  کـه  دست  انـرژي،  مصرف  شـود 
در کنـار    و محسوب می شود  رشد اقتصادي ایران  عامـل حیـاتی بـراي افزایش  
هـاي مختلف  بخـشرشد    تواند در کار وسرمایه میسایر عوامل تولید مثل نیروي

اقتصادي و به تبـع آن بـراي رشـد کـل اقتصـاد عامـل مهمـی باشـد و هرگونـه  
  اثر منفی داشته باشد.  هامحدودیتی دراستفاده از این عامل براي بخش

امـا ایـن مطلـب بیانگر آن نیست که مصرف انرژي بـه حـال خـود رهـا  
اصالح الگوي  ي  هاي منطقی در زمینهتـوان بـا اتخـاذ سیاستلکـه مـی  شـود، ب 
پایـدار    ي توسعهزمینه  در کشور را تأمین نمود و  نیازهاي  ، انرژي  بهینه مصرف  

  امکان صادرات انرژي و هاي انرژي ، سپس با فروش این نوع حاملقدم برداشت
ه نتایج بدست آمده  بنابراین با توجه ب .فراهم آورددر داخل کشور    آوري را   ارز

اعتبارات    هاي سیاستی این است که دولت با دادن بخشی ازتوصیه  ،از پژوهش
اشتغال    همزمان  هاي انرژي،ها درصورت افزایش مصرف حاملعمرانی به بانک

  کار در جامعه شود.منجر به اشتغال نیروي تارا درجامعه ایجاد کرده 
فعال  هر چه تعداد افراد  بازده عملی اعطاي چنین اختیاري این است که  

و    خدمات بیشتر باشد رشد اقتصادي نیز افزایش خواهد یافت  تولیدکاالها ودر  
  از مشکالت بعدي دیگر نظیر افزایش تورم نیز جلوگیري به عمل خواهد آمد. 

  را   نیاز   مورد  حاتانرژي اصال  هايحامل  بازار   در تواند  می  دولت  همچنین
  مواردبلکه    ها شود.که منجربه اصالح قیمت  آن نیست  دهد، اصالح تنها  انجام

به    که نیازاست  انرژي  هايحاملدربخش  ها  چون هدفمندسازي یارانه  متعددي
  د. دار اساسی  اصالحات

انرژي  که منابع    با توجه به این کـه ایـران جـزءکشورهایی استاین  عالوه بر
دارد  در  فراوانی مختلـفبخش  و  اختیار  از  هـاي  آن  بخش    اقتصـادي  جمله 

  غیرمنطقی در   هـايسیاسـتاتخاذ    ،استهـاي انـرژي برخـورداریارانه  صنعت از
صرفهزمینه ممک  ي  انـرژي  اسـت جـویی  بیکـاري   رکـود  ـن  را    درکشـور  و 

  وقفه بهینه 
معیار آکاییک  
  براي وقفه دوم 

معیار آکاییک  
  اول براي وقفه 

  متغیر وابسته   متغیر 
  

2 59 /478  70 /1058  GDP 
GDP 

2  30 /7832  60 /7261  Gasoline 

  وقفه بهینه 
معیار آکاییک  
  براي وقفه دوم 

معیار آکاییک  
  براي وقفه اول 

  متغیر وابسته   متغیر 
  

2 22 /144  51 /1002  GDP 

Gasoline 1  29 /484  03 /4744  Gasoline 
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  هاي ایران اقتصادي در استانهاي انرژي و رشد بررسی رابطه علیت بین مصرف حامل
 

 

، در صورتی که متغیر  8و    7و نتایج جداول    23و    22روابطکه با توجه به  
(2)���  ازآنجاکه باشد،  Petrolوابسته   < رشد   (2.2)��� لذا  است، 
(  گرنجريعلت)،  GDPاقتصادي( دراستانPetrolبنزین  .  باشدنمیایران  هاي)، 
(2)���  چون است،  GDPمتغیر وابسته  کهزمانیهمچنین > است،   (2.1)���

)، در  GDPرشد اقتصادي( گرنجريعلت)،  Petrolتوان بیان کرد که بنزین ( می
  . است ایران هاياستان

 GDP و   Gasolineتعیین طول وقفه بهینه  9  جدول

  مأخذ: یافته هاي پژوهش    

  Gasoline و  GDPتعیین طول وقفه بهینه  10  جدول

  مأخذ: یافته هاي پژوهش    
است،    GDPدهد که وقتی متغیر وابسته  نشان می  10و    9نتایج جداول  
بهینه   وقفه  و2برابر Gasoline و  GDPمقدار  متغیروابسته   در بوده  که  صورتی 

Gasoline    بهینه   GDPو مقدار وقفه بهینه    1برابرGasoline باشد، مقدار وقفه 
  ها به صورت زیر است.باشد. بنابراین روابط آنمی 2برابر 

)22        (          ∆GDPi.t = β
1

Gasolinei.t−1 + β
2

Gasolinei.t−2 +

θ1GDPi.t−1 + θ2GDPi.t−2 + ��.�  

)23(       ∆Petrol i.t = β
1

Petrol i.t−1 + θ1GDP i.t−1 + θ2GDPi.t−2  
+��.� 

، در صورتی که متغیر  10و 9و نتایج جداول  23و  22روابطکه با توجه به 
که  Gasolineوابسته   آنجا  از  (2)���  باشد،  < رشد   (2.2)��� لذا  است، 

) ( گرنجريعلت)،  GDPاقتصادي  دراستانGasolineگازوئیل  ایران    هاي)، 
وابسته  زمانیهمچنین  .  باشدنمی متغیر  (2)���  چون  است،  GDPکه  >

رشد   گرنجريعلت)،  Gasolineتوان بیان کرد که گازوئیل (است، می (2.1)���
  .است ایران   هاي)، در استانGDPاقتصادي(

نتایج به دست آمده از  توان گفت که  بنابراین در یک جمع بندي کلی می
نتایج حاصل از آزمون علیت تودا و یاماماتو سازگار  هشیائو با    - روش علیت گرنجر

با   باشدمی وابسته    و  متغیر  اینکه  به  (2)���   چون است،  GDPتوجه  >

حاملاست،   (2.1)��� (نفتمصرف  انرژي  و    هاي  بنزین  گازمایع،  سفید، 
ایران است. پس    هاي) در استانGDP(  رشد اقتصاديگازوئیل) علت گرنجري  

بدست آمده نتایج  اساس  انرژينقش حامل  این پژوهش،  بر    در جهت   را  هاي 
در میزان    تغییر  که   نحوي  به کند.میرشد اقتصادي بسیار حائز اهمیت    رسیدن 

  بسزایی   تاثیر  تواند  می  انرژي  یارانه  تخصیص  نحوه  و  هاي انرژيمصرف حامل
  .بگذاردها به منظور رسیدن به رشد اقتصادي  بخش این  عملکرد و ها هزینه  در

  این  در  پنهان  یارانه   و انرژي  هاي مصرف حامل میزان از  تصویري  از این رو ارائه 
 تأثیر  نحوه   از   آگاهی  و   کشور  انرژي   بازار  براي   گذاري سیاست  منظور   به   بخش

این  درکه  نظر گرفتباید در  .است  ضروري  بر بخش هاي مختلف هاسیاست این
  و تجربی در حدکافی، نبود  هایی چون نبود پیشینه نظريپژوهش با محدودیت

اثرات تحریم و  و  نگهداري  راه اندازي،   دقیق  هايهزینه مورد در کافی هايداده

در سیاسی  حامل  میزان  مورد  پارامترهاي  انرژيمصرف  فروش  هاي  و  تولید   ،
  اطالعات   نبود  ها و همچنینآن  از  استفاده  اندك  سابقه  دلیل  به   هاي انرژيحامل
در    نشده   بینی  پیش  هاي  هزینه  و  اولیه  هاي  هزینه   درمحاسبه   دقیق   و  کافی

  ایم. رو به رو بوده  ایرانهاي استان

 و پیشنهادات سیاستی   گیرينتیجه   -5

هاي تولیدي وخدماتی  فعالیت  تربیشي  هانرژي به عنوان نیروي محرکعامل
اقتصادي دارداي در رشد و توسعه  جایگـاه ویژه  به     .ي  این مقاله  بررسی  در 

سفید، گازمایع، بنزین و گازوئیل)    هاي انرژِي(نفتمصرف حاملرابطه علیت بین  
-از رهیافت علیت گرنجر،  گرنجر هاي ایران با استفاده  استان و رشد اقتصادي در

و  ه یاماماتوشیائو  و  داده  تودا  تابلوییهادر  سال  ي    1390-1397هاي  براي 
نیرويپرداخته شد.   ناخالص داخلی،  این منظور از متغیرهاي تولید  کار،  براي 

سفید، گازمایع، بنزین و    هاي انرژِي(نفتمصرف حاملگذاري عمرانی و  سرمایه
نیز   مدل  گازوئیل)  تخمین  از  حاصل  نتایج  گردید.  دو  استفاده  هر  اساس  بر 
در    تودا و یاماماتوهشیائو و  -مطالعه (رهیافت علیت گرنجر، گرنجر  رهیافت مورد

هاي انرژي ورشد  حاملمصرفدهدکه بین متغیرهاینشان میهاي تابلویی)،  داده
رشد در  هاي انرژي بهطرفه ازسوي مصرف حامل، یک رابطه علیت یکاقتصادي

هاي  با افزایش مصرف حامل  هاي کشور برقرار است. این بدان معناست کهاستان
کند و این رابطه علی یک طرفه در هر دو  انرژي رشد اقتصادي افزایش پیدا می

   شود.رویکرد علیت تأیید می
دار  نتایج به دست آمده در این مطالعه، مبنی بر تأثیرگذاري مثبت و معنی

ات تجربی  هاي کشور با مطالع رشد اقتصادي دراستانهاي انرژي برمصرف حامل  
  سو می ) هم2010انی (س) و ت2009تحقیق نظیر مطالعات آپرجیس و پاین ( 

توجه  باشد.   بهبا  نتایج  آمده مالحظه مـیبه  کـه  دست  انـرژي،  مصرف  شـود 
در کنـار    و محسوب می شود  رشد اقتصادي ایران  عامـل حیـاتی بـراي افزایش  
هـاي مختلف  بخـشرشد    تواند در کار وسرمایه میسایر عوامل تولید مثل نیروي

اقتصادي و به تبـع آن بـراي رشـد کـل اقتصـاد عامـل مهمـی باشـد و هرگونـه  
  اثر منفی داشته باشد.  هامحدودیتی دراستفاده از این عامل براي بخش

امـا ایـن مطلـب بیانگر آن نیست که مصرف انرژي بـه حـال خـود رهـا  
اصالح الگوي  ي  هاي منطقی در زمینهتـوان بـا اتخـاذ سیاستلکـه مـی  شـود، ب 
پایـدار    ي توسعهزمینه  در کشور را تأمین نمود و  نیازهاي  ، انرژي  بهینه مصرف  

  امکان صادرات انرژي و هاي انرژي ، سپس با فروش این نوع حاملقدم برداشت
ه نتایج بدست آمده  بنابراین با توجه ب .فراهم آورددر داخل کشور    آوري را   ارز

اعتبارات    هاي سیاستی این است که دولت با دادن بخشی ازتوصیه  ،از پژوهش
اشتغال    همزمان  هاي انرژي،ها درصورت افزایش مصرف حاملعمرانی به بانک

  کار در جامعه شود.منجر به اشتغال نیروي تارا درجامعه ایجاد کرده 
فعال  هر چه تعداد افراد  بازده عملی اعطاي چنین اختیاري این است که  

و    خدمات بیشتر باشد رشد اقتصادي نیز افزایش خواهد یافت  تولیدکاالها ودر  
  از مشکالت بعدي دیگر نظیر افزایش تورم نیز جلوگیري به عمل خواهد آمد. 

  را   نیاز   مورد  حاتانرژي اصال  هايحامل  بازار   در تواند  می  دولت  همچنین
  مواردبلکه    ها شود.که منجربه اصالح قیمت  آن نیست  دهد، اصالح تنها  انجام

به    که نیازاست  انرژي  هايحاملدربخش  ها  چون هدفمندسازي یارانه  متعددي
  د. دار اساسی  اصالحات

انرژي  که منابع    با توجه به این کـه ایـران جـزءکشورهایی استاین  عالوه بر
دارد  در  فراوانی مختلـفبخش  و  اختیار  از  هـاي  آن  بخش    اقتصـادي  جمله 

  غیرمنطقی در   هـايسیاسـتاتخاذ    ،استهـاي انـرژي برخـورداریارانه  صنعت از
صرفهزمینه ممک  ي  انـرژي  اسـت جـویی  بیکـاري   رکـود  ـن  را    درکشـور  و 

  وقفه بهینه 
معیار آکاییک  
  براي وقفه دوم 

معیار آکاییک  
  اول براي وقفه 

  متغیر وابسته   متغیر 
  

2 59 /478  70 /1058  GDP 
GDP 

2  30 /7832  60 /7261  Gasoline 

  وقفه بهینه 
معیار آکاییک  
  براي وقفه دوم 

معیار آکاییک  
  براي وقفه اول 

  متغیر وابسته   متغیر 
  

2 22 /144  51 /1002  GDP 

Gasoline 1  29 /484  03 /4744  Gasoline 
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 نصر اهللا فریدونی، امید علی عادلی، ابراهیم قائد

ها دقت و هماهنگی  اجراي آنگذاران درسیاستکه  پس نیاز است ،افزایش دهد
  زیادي داشته باشند. 
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چکیده
انرژانیجر یجنبشيانرژي،بادنیتورب به روتور یدورانيباد را عنوان یکی از منابع تولید انرژي . استفاده از توربینکندیملیتبدمحور به عمودي پاكبادي محور

تولید، سبکی، راحتی نصب و استفاده در مناطق هزینه ارزانتوربین بادي محور افقیبادي محور عمودي نسبت به توربینهاي. از جمله مزیتاهمیت باالیی دارد
مستقبهتر شیب وسی دارعمود محور يبادي هانیتوربي پره.استمسکونی  عمودي داریوس، .استیچیمارپیا میصورت پره بادي محور اساسی توربین مشکل

کنندگی اولیه آن اساس کار این پژوهشهاستخودشروع بار از پرهاستکه اولین امبکه براي لوزي شکل که به صورت متخلخل است،هاي شد تا بااس استفاده
روي پره بر پایین گرددشروع شوندگی در سرعتافزایش خودها باعث ایجاد نیروي درگ افزار کتیا در نرمعمود محور داریوستوربین باديمنظور. براي اینهاي

ساخت طراحی و شده برايNACA0015ها ازایرفویلساخته شد. براي مستقیمپرهو جنس استفاده به ورق امباس، ورق آلومینیوم ساده و و متخلخلهاي که
است. نتیجه نشان داد گیري کالیبره شدهدر ساخت و اندازهشدهو وسایل مورد استفاده هستنداز آلیاژهاي سري یک آلومینوم، که هر دواستصورت خلل و فرج 

ثانیه نسبت به توربین بادي عمود محور پره مستقیمپره که توربین بادي . الزم دارداندازيراهتري براياي کمگشتاور لحظه،امباس تا سرعت نه متر بر
داریوس،ايگشتاور لحظه،متخلخلپره،NACA0015ایرفویل ،ضریب لیفت:انواژگدکلی
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Abstract
The The wind turbine converts the kinetic energy of the wind current into the rotational energy of the rotor shaft. The use
of vertical axis wind turbines as a source of clean energy production is of great importance. Among the advantages of
vertical axis wind turbine over horizontal axis wind turbine are low production cost, lightweight, the efficiency of the
installation, and use in residential zones. The darriues blades of vertical axis wind turbines are more in the kind of straight
or helical blades. The central difficulty of Darius vertical axis wind turbines is their primary self-starting, which is the
basis of this study. They increase self-initiation at low speeds. For this purpose, Darius vertical axis wind turbine was
designed and built-in CATIA software. NACA0015 is made for airfoils and the material used for straight and porous
blades is plain aluminum sheet and porcelain embossed sheet, both of which are series alloys of aluminum and the
equipment used in manufactured and calibrated Manufacturing and calibrating. The result showed that the Ambas blade 
wind turbine needs less torque to start up to a speed of 9m/s than the vertical blade axis wind turbine.

Keywords: Lift Coefficient, NACA0015 Airfoil, Porous Blade, Self-Starting Torque, Darriues




