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Abstract 

Renewable energies play an important role in introducing the needs of 

a country in terms of sustainable development, and the correct use of 

renewable energies should have a high priority; especially considering 

that currently, environmental issues related to climate change and 

global warming are among the most critical issues related to energy in 

the world. Recent concerns about oil price fluctuations and dependence 

on foreign energy sources are all factors of the current interest in 

renewable energy sources. Factors that cause the production or 

consumption of renewable energy can be divided into three categories: 

political, economic-social, and country-specific factors. The most 

important political factors that affect the consumption of renewable 

energy; include public policies, institutional variables, and energy 

security. Adopting the Kyoto Protocol (KYOTO) in 1997 was one of 

the first global measures to deal with the environmental problems that 

plagued the world. The purpose of approving this protocol was to oblige 

countries to reduce greenhouse gas emissions and increase the share of 
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electricity produced from renewable energies. Such commitments are 

one of the driving factors of renewable energy consumption in 

countries. But the most important economic and social factors that 

affect renewable energy consumption are CO2 emissions, the price of 

familiar energy sources, the country's gross domestic product (GDP), 

and financial development. Among the leading greenhouse gases 

released into the atmosphere, CO2 plays the most extensive role, and 

thus reducing CO2 emissions is the most crucial goal in achieving 

sustainability. 

Increasing the use of renewable energy is an effective way to reduce the 

emission of carbon dioxide and other greenhouse gases. In the long 

term, the increase in the real gross domestic product per capita is the 

main factor in the rise in the per capita consumption of renewable 

energy; In the same way, the increase in real income per capita 

significantly and positively affects the per capita consumption of 

renewable energy, in such a way that higher economic growth requires 

more renewable energy consumption as a share of total energy. 

However, the specific factors of each country that affect the 

development and consumption of renewable energy include the 

characteristics of each country, such as the potential of using renewable 

energy and market rules and regulations. 

The forecasts of the International Energy Agency indicate that in the 

coming years, due to population growth and economic development, 

mainly carried out by Asian and African countries; energy consumption 

will increase significantly. Find On the other hand, due to the growth of 

energy consumption, indiscriminate use of fossil energy sources, and 

the finiteness of oil and gas resources of countries, including oil 

exporting countries, we should think about energy sources from now 

on. It was an alternative. 

While OPEC member countries are trying to achieve higher gross 

domestic income and economic growth, they are facing more energy 

consumption, and since the member countries of this organization have 

cheaper oil than the oil exporting countries outside of this organization, 
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they should the influential factors of renewable energy consumption 

should be identified. Therefore, this study investigated these factors in 

selected OPEC oil countries from 1990 to 2020. 

For this purpose, the panel autoregressive Distributed Lag (Panel 

ARDL) model has been used. The share of renewable energy in 

electricity production is a dependent variable of financial development, 

C02 emissions per capita, fossil fuel prices, and population growth. 

GDP per capita and adopting the Kyoto Protocol as virtual variables 

have been used as explanatory variables. 

First, a more efficient estimator, the pooled mean group model (PMG), 

which allows the short-term parameters to vary from one country to 

another, but homogenizes the long-term parameters, has been selected 

through the Hausman test. 

The results show that the effect of fossil fuel prices on renewable energy 

consumption is negative. This may happen for two reasons: 

1) It is easier to support the costs of using fossil fuels in the current 

situation than the high costs of using new technologies of renewable 

energies. 

 2) This adverse effect may be due to the absence of environmental 

restrictions; Because fossil alternatives are better substitutes for each 

other and may, for example, increase the price of coal, other cheaper 

fossil fuels will be replaced and reduce the consumption of renewable 

energy. 

Also, the effect of GDP per capita on renewable energy consumption is 

positive and significant. This is primarily due to the increase in 

investment in the infrastructure of using renewable energy and 

improving technology. 

As for demand factors, population growth has a positive effect. This 

positive effect occurs for two reasons: 
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1) With population growth, the widespread demand for fuel 

consumption increases. Since countries are forced to provide more fuel; 

therefore, they are looking for cheap ways to provide energy; thus, the 

consumption of renewable energy increases. 

2) On the other hand, with population growth, the intensity of demand 

for renewable and non-renewable energy increases, increasing the use 

and consumption of renewable energy. 

Regarding financial development, a positive and significant effect has 

been obtained. There is little or no concern about environmental 

problems, which even the adoption of the Kyoto Protocol did little to 

promote, and even the share of renewable resources has decreased. 

Therefore, according to the estimation results of the models, the 

following suggestions can be made: 

- Since the reasons for using or not using renewable energies are 

economical, there is a need for assistance programs to make these 

energies cheaper at the international level. 

- Considering the environmental issues related to the consumption of 

non-renewable energies, the need to pay attention to replacing these 

energies with renewable sources should be given serious attention by 

policymakers, governments, the private sector, and investors. 

- Due to the importance of investing in the production and replacement 

of renewable energy sources with non-renewable sources, the need for 

governments to support the private sector by granting facilities for the 

production of renewable energy will become necessary. 

Keywords: Renewable energy, Panel ARDL, OPEC countries 

JEL Classification: C23 ،Q20 ،E02 
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 چکیده 
ن را با بحران انرژی  منابع،  جها  ناپذیری این جبرانهای فسیلی و  افزایش تقاضا برای سوخت 

اهمیت و ضرورت تغییر سیستم فعلی تولید و مصرف انرژی و   ،رواست.  از این روبرو ساخته

پاسخ برای  انرژی  منابع تجدیدپذیر  با  نیاز  جایگزینی آن  به  انرژیگویی  آینده،    جهانی  در 

می ب  شودنمایان  اوپک  عضو  کشورهای  برای  موضوع  این  به  ه و  بسیار  وابستگی  جهت 

با توجه به    مطالعه،در این  بنابرین،  درآمدهای نفت و گاز، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.  

ق بحث  انرژی در  منابع تجدیدپذیر  بررسی  ابلاهمیت  به  آینده،   در  انرژی  پایداری  و  اتکا 

انرژی   منابع  این  برمصرف  موثر  از    درعوامل  استفاده  با  اوپک  عضو  الگوی  کشورهای 
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  1990-2020زمانی  طی دوره  ،   (Panel ARDLهای گسترده تابلویی )خودتوضیح با وقفه 

های تجدیدناپذیر  قیمت انرژیآمده حاکی از آن است که  دست ه.  نتایج ب استدهشپرداخته 

بودن  رانتوان گهای تجدیدپذیر دارد که دلیل آن را می اثر منفی بر تولید و مصرف انرژی

ای تولید  این، متغیرهبردانست. عالوه  های تجدیدناپذیرهای تجدیدپذیر نسبت به انرژیانرژی

انرژی  مصرف  و  تولید  بر  مثبتی  اثر  مالی  توسعه  و  جمعیت  رشد  داخلی،  های  ناخالص 

ها  ای اثر معناداری بر تولید این انرژیاند؛ اما افزایش انتشار گازهای گلخانهتجدیدپذیر داشته

محیطی مربوط به  یستتوجه جدی به مسائل زدمی عاست که این موضوع نشان دهندهداشتهن

 انرژی در جهان است.   مصرف

بدا وقفدهانرژی تجددیددپدذیر  هدا کلیددااه   هدای گسدددترده تدابلویی،  ، الگوی خودتوضدددیح 

 کشورهای عضو اوپک

 JEL: 23C ،20Q ،02Eبندی طبقه
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 مقدمه  -1

پایدار    ینظر توسعههمی در تأمین نیازهای یک کشور ازهای تجدیدپذیر نقش مانرژی

  ؛های تجدپذیر باید از اولویت بسیار زیادی برخوردار باشداستفاده صحیح از انرژی د و  ندار

محیطی مربوط به تغییرات آب و هوایی  ر مسائل زیستباتوجه به اینکه در حال حاض  خصوصاً

ترین موضوعات مرتبط با انرژی در جهان هستند.  توجه بیشتر  و گرم شدن کره زمین از مهم 

توان به عوامل دیگری فراتر از تغییرات اقلیم نسبت داد.   تجدیدپذیر را می  هایبه منابع انرژی 

های اخیر در مورد نوسانات قیمت نفت و وابستگی به منابع انرژی خارجی،  همگی  نگرانی

روند.  عواملی که باعث تولید  فعلی به منابع انرژی تجدیدپذیر به شمار می یاز عوامل عالقه

  - توان به سه دسته عوامل سیاسی،  اقتصادیشوند را مییدپذیر میهای تجدیا مصرف انرژی

های  ترین عوامل سیاسی که مصرف انرژی اجتماعی و عوامل خاص کشور تقسیم نمود.  مهم

های عمومی،  متغیرهای نهادی و امنیت  شامل سیاست   ؛دهندتجدیدپذیر را تحت تاثیر قرار می

).  انرژی هستند پروتکل کیوتو  اولیه    1997( در سال  KYOTOتصویب  اقدامات  از  یکی 

جهانی بود که برای مقابله با مشکالت زیست محیطی که گریبانگیر جهان شده بود بوجود  

-کاهش انتشار گازهای گلخانه به  متعهد کردن کشورها    ،هدف از تصویب این پروتکل  .آمد

انرژی  از  تولید شده  برق  افزایش سهم  و  تای  بود. چنین  از    ، عهداتیهای تجدیدپذیر  یکی 

محرکه اعوامل  مصرف  کشورهاستنرژیی  در  تجدیدپذیر  مهم .  های  عوامل  اما  ترین 

دهند عبارتند  ت تاثیر قرار میهای تجدیدپذیر را تح اقتصادی،  اجتماعی که مصرف انرژی
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ی  و توسعه(  GDP)،  قیمت منابع متداول انرژی،  تولید ناخالص داخلی کشور  2CO: انتشار  از

بیشترین نقش را دارد    2COای منتشر شده در اتمسفر،   ز میان گازهای اصلی گلخانها  مالی.

انتشار   کاهش  ترتیب  همین  به  است  مهم    2COو  پایداری  به  دستیابی  برای  هدف  ترین 

(Aguirre & Abikunle, 2014.) 

  راهکار موثری برای کاهش انتشار دی اکسید ،های تجدیدپذیرافزایش استفاده از انرژی

افزایش  بلنددر    (.Arbab & et al, 2017)ای است  و سایر گازهای گلخانه  کربن  مدت 

های تجدیدپذیر  ی انرژیهمصرف سران افزایش  سرانه عامل اصلی  واقعیداخلیتولید ناخالص

مصرف    یتوجه و مثبتی بر سرانهسرانه بطور قابل واقعیافزایش درآمد ،همین ترتیباست؛ به 

به مصرف    ، نیاز که رشد اقتصادی باالتر  صورتاین گذارد، بهای تجدیدپذیر تاثیر میهانرژی

 .(2009Sadorsky ,)  ( بیشتری به عنوان سهمی از کل انرژی دارد1REانرژی تجدیدپذیر )

تاثیر قرار    تجدیدپذیر را تحت  های اما عوامل خاص هر کشور که توسعه و مصرف انرژی

شمی هرکشور  ویژگی  امل دهند  به  مربوط  انرژیپتانسیل   همانند های  بکارگیری  های  های 

   (.Aguirre & Abikunle, 2014)تجدیدپذیر و ضوابط و مقررات بازار هستند 

های آتی به دلیل رشد  بیانگر این است که در سال  ،المللی انرژیهای آژانس بین بینی پیش 

گیرد،   توسط کشورهای آسیایی و آفریقایی انجام می  ی اقتصادی که عمدتاًتوسعهجمعیت و  

یابد.  از طرف دیگر به دلیل رشد مصرف مصرف انرژی نیز به میزان قابل توجهی افزایش می

پذیر بودن منابع نفتی و گازی  چنین پایانرویه از منابع انرژی فسیلی و هم بی  انرژی و استفاده 

 

1. Renewable Energy 
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های  اکنون به فکر انرژیبایست از هممی  نفت،    یله کشورهای صادرکنندهکشورها از جم

 (. International Energy Agency, 2015) جایگزین بود 

بینی افزایش  های فسیلی و اتمام این منابع و به دنبال آن،  پیش افزایش تقاضا برای سوخت 

بحران انرژی روبرو ساخته    با جهانی قیمت انرژی به دلیل محدودیت منابع فسیلی، جهان را  

منابع    ضرورت تغییر سیستم فعلی تولید و مصرف انرژی و جایگزینی آن با  ،رواین از  ت؛اس

پاسخانرژی برای  تجدیدپذیر  توسعه های  بقا،  برای  آینده  در  انرژی  جهانی  نیاز  به   گویی 

هایی و  رت دربرابر چنین خسا  زمین بدین ترتیب برای حفاظت از  شود.  و تکامل نمایان می 

  نماید های تجدیدپذیر را در سراسر جهان اجتناب ناپذیر میتبعات پس از آن،  مصرف انرژی 

(Marques & et al, 2009).  

کنند به درآمد ناخالص داخلی باالتر و رشد  کشورهای عضو اوپک ضمن آنکه تالش می

از آنجا که کشورهای  بیشتر دست یابند،  با مصرف انرژی بیشتری روبرو هستند و    اقتصادی

 یدتری نسبت به کشورهای نفتی خارج از این سازمان دارند،  باعضو این سازمان نفت ارزان 

در این مطالعه به بررسی    شناسایی شوند. لذا،های تجدیدپذیر  عوامل موثر برمصرف انرژی

پرداخته شده است.    1990-2020این عوامل در کشورهای نفتی منتخب اوپک،  طی دوره  

فت.  ر این اساس، در بخش دوم مبانی نظری و ادبیات موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرب

های پیشین پرداخته شده. در بخش جهارم به ارائه مدل و در بخش سوم  به بررسی مطالعه
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متغیرها و روش برآورد مدل پرداخته شده ، در بخش پنجم برآورد مدل انجام گرفته و در  

 ها ارائه شده است.  گیری و پیشنهاد هنهایت در بخش ششم نتیج 

 مراری بر ادبیات موضوع   -2

توان به سه  شوند را میهای تجدیدپذیر میعواملی که باعث تولید، توسعه و مصرف انرژی

سیاسی،  یدسته عوامل  نمود    اجتماعی-اقتصادی   کلی  تقسیم  کشور  خاص  شرایط  و 

(Aguirre & Abikunle, 2014.) شود که این عوامل مورد بررسی قرار  در ادامه تالش می

 های تجدیدپذیر بررسی شود.  گرفته و ارتباط آنها با تولید و مصرف انرژی

 عوامل سیاسی -2-1

-Abu Kilincو   Carly (2009)  ،Marques & Fuinhas (2012)در این راسدتا  

ata (2016)  های  توسدعه و مصدرف انرژی  ترین جنبههای سدیاسدی را به عنوان مهمانگیزه

های عمومی،  متغیرهای نهادی و دارند.  عوامل سدیاسدی شدامل سدیاسدتتجدیدپذیر بیان می

اسددددت. اندرژی  دارنددد،  اظدهددارمدی  Aguer & Eibi Cael (2014)چدندیدن  هدم  امدندیددت 

های حمایتی  گران هسدددتندد و بدون سدددیداسدددت  های تجددیدپذیر،  نسدددبتداًیهای انرژفنداوری

ترین اقدامات سدددیاسدددی  های سدددنتی انرژی رقابت کنند. برخی از رایجا فناوریتوانند بنمی

های  ها، سدیاسدتهای تجدیدپذیر، شدامل یارانهنرژیامصدرف   تولید و عمومی برای تشدوی 

های  های سدبز و قابلیتای،  گواهینامههای تغذیهتعرفهگذاری مسدتقیم ، ندی،  سدرمایهبمیهسده

 (.Przychodzen & et al, 2019است ) R&D)تحقی  و توسعه )
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 های تجدیدپذیر ا مصرف انرهی  (R&D)   های تحقیق ا توسعه قابلیت-2-1-1

های مناسدب و حصدول اطمینان از تأمین  به فناوری  های تجدیدپذیرتوسدعه و مصدرف انرژی

راحتی توسدعه  توانند به  های ذکر شدده میانرژی رقابتی و مقرون به صدرفه نیاز دارد.  فناوری

ی انسددانی و های تجدیدپذیر را ترویج و سددرعت بخشددد و توسددعه سددرمایهو مصددرف انرژی

های تحقی  و توسددعه قرار دارند،  تحریک ی دانش که به شدددت تحت تاثیر تواناییتوسددعه

 (. Kutan & et al, 2017)شوند

های  مصرف انرژیگیری ظرفیت توسعه و  تحقی  و توسعه یکی از عوامل کلیدی در شکل

است. معموالً  تجدیدپذیر  توسعه  و  تحقی   قابلیت  ریسک  ضعف  عدم  به  در  منجر  پذیری 

هزینه  از  توسعهاستفاده  باالی  انرژیهای  میی  تجدیدپذیر  مانع های  امر  این  که  شود 

    .(2019et al & Xu ,) کاربردهای عملی توسعه و مصرف تجدیدپذیرهاست

های تجدیدپذیر  عوامل محرک مصرف انرژی  ترینمهمتحقی  و توسعه به عنوان یکی از  

صنعت و    ، استانداردهایقدرتمندبا فناوری    ( ، زیرا Zahid & et al, 2019مطرح است )

.  تحقیقات ناکافی و بودجه پایین، مانع از رقابت تجاری  کندپیدا می افزایش    ردسترسی به بازا 

های مراحل توسعه زیاد  شود؛ و چون ریسکبا سایر منابع انرژی می  تجدیدپذیرهای  انرژی

های تجدیدپذیر  های انرژی گذاری در پروژهی انرژی را از سرمایههای حوزهاست،  شرکت 

ی انرژی، موانع فناوری ، متخصصان حوزه(. نهایتاCho & et al, 2013ًکند )منصرف می
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بیان می  نیز  مانندکنندرا  تحقی  و توسعه که بطور جدی و منفی بر مصرف    هایوآورین  ، 

 (. Seetharaman & et al, 2019) دنگذارهای تجدیدپذیر تاثیر میانرژی

کنند و به طور مستقیم و عملکرد فعاالن سیاسی را تنظیم می نهادهای سیاسی، چگونگی  

های سیاسی،  حمایت  سازماندهند.  ظرفیت  یم ساختار نتایج سیاست را شکل میغیر مستق

های  ن حزبی هم در احتمال اتخاذ سیاست های بیهای ایدئولوژیکی فعاالن سیاسی و رقابت 

 .گذاردها تاثیر مینتایج با اهداف سیاستزیست محیطی و میزان مطابقت 

 های تجدیدپذیر تصویب پراتوکل کیوتو ا مصرف انرهی-2-1-2

یکی از اقدامات اولیه جهانی بود که برای مقابله با    1997  تصویب پروتوکل کیوتو درسال 

گریبان که  محیطی  زیست  تصویب  مشکالت  از  آمد. هدف  وجود  به  بود  شده  گیر جهان 

ای و افزایش  پروتوکل کیوتو متعهد کردن کشورها در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه

 (. Pop & et al, 2011)سهم برق تولید شده از انرژی تجدیدپذیر بود 

زمان  درچارچوب سا  ؛کند( را ترمیم و تکمیل می 1992ی ریو ) این پیمان که پیمان نامه

متحد شکل گرفت،  طی دهه  افزایش گازهای گلخانهملل  با  اخیر  متان، دی  های  نظیر  ای 

بخارکربن   اکسید افزایش  ،   زمین، دمای کره زمین در حال  نیتروژن در جو  اکسید  آب و 

   .شودزیست میایجاد تغییرات ناخوشایند در محیطباشد که این امر باعث می

طی پیمانی معروف به کیوتو )کیوتو شهری در ژاپن( کشورهای    1997در سال    ،از این رو

کاهش    %5ای خود را  گازهای گلخانه  ر صنعتی متعهد شدند که ظرف ده سال بعد میزان انتشا
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های مالی برای افزایش ضریب نفوذ استفاده از  مکدهند و به کشورهای در حال توسعه ک

برای  انرژی تعهداتی  چنین  نمایند،  اعطا  بادی،  و  خورشیدی  انرژی  نظیر  تجدیدپذیر  های 

انتشار گازهای گلخانه انرژی کاهش  افزایش سهم  و  از عوامل  ای  یکی  تجدیدپذیر،   های 

  . (200Pablo ,9) های تجدیدپذیر در کشورهاستی مصرف انرژی محرکه

 اجتماعی-عوامل اقتصادی-2-2

سدداب های تجدیدپذیر شددامل مانده حاجتماعی موثر بر مصددرف انرژی  –عوامل اقتصددادی

های فسدیلی  ای،  قیمت منابع متداول انرژی )در اینجا سدوختجاری و انتشدار گازهای گلخانه

 .  ی مالی است( و توسعهGDPمثل نفت(،  تولید ناخالص داخلی )

گلخانه-2-2-1 گازهای  انتشار  جاری،  حساب  انرهی  ماند   مصرف  ا  ای 

 تجدیدپذیر 

تفاوت نیسددت.  کسددری حسدداب جاری  ی، نسددبت به سدداختار مصددرف انرژی بیتعادل تجار

های تجدیدپذیر تاثیر مثبت بگذارد.  بعالوه، از تواند بر تولید،  توسددعه و مصددرف انرژیمی

تواندد بطور قدابدل مندابع تجددیددپدذیر انرژی میطری  کداهش واردات، توسدددعده و مصدددرف  

 ,Chong & et al)  توجهی،  تراز تجداری ندامطلوب یدک کشدددور معین را بهبود بخشدددد

2009  .) 

افزایش وابستگی به نفت وارداتی و بدتر شدن تراز تجاری نیز در طول زمان ممکن است  

های احتمالی  نگرانی   های تجدیدپذیر به عنوان راهی برای رفعی بخش انرژیباعث توسعه 



 1401پاییز   | 3شماره   |  1دوره  |ها و تحقیقات اقتصادیعلمی سیاست  فصلنامه  |130

 ,Gun & Smith)  های فسیلی شودهای مصرف باالی سوختامنیت انرژی،  بویژه در دوره

2009 .) 

  کربناکسیددی  کنند که انتشارتاکید می  Marques & Fuinhas (2010)چنین  هم 

شاخص کارگیری  از  به  در  توجه  قابل  که های  انرژی های  دیدگاهی  است،     تجدیدپذیر 

Aguer & Eibi Cael (2014)   ر به اشتراک گذاشتند به این صورت است که انتشا  

به این معنی که باعث    ؛ی منفی داردهای تجدیدپذیر رابطهبا مصرف انرژی  کربناکسیددی

،  همراه با افزایش کربن   افزایش انتشار دی اکسید.  شودهای تجدیدپذیر نمیپیشرفت انرژی

های تجدیدپذیر خواهد منجر به افزایش انرژی  شدن کره زمین،  احتماالًنگرانی در مورد گرم  

  .شد

 قیمت منابع متداال انرهی-2-2-2

هدای تجددیددپدذیر نقش مهمی قیمدت مندابع انرژی جدایگزین،  نیز در تعیین اسدددتفداده از انرژی

افزایش    2011تا   2004  های جدید جهانی در پخش نفت وگاز از سدالسدرمایه گذاریدارد. 

رو بده کداهش نهداد و افدت اخیر در قیمدت نفدت    مجددداً،    2012امدا پس از سدددال    ؛یدافتده اسدددت

تواند بطور بالقوه گذاری در اکتشداف نفت و گاز شدده اسدت که میموجب دلسدردی سدرمایه

 (. Abbas & et al, 2015)  های تجدیدپذیر تاثیرگذار باشددر افزایش توسعه انرژی

-انرژی تواند منجر به بهبود وضعیت  ورها، کاهش قیمت نفت نمیاما برخالف برخی با 

قیمت  های   کاهش  به  منجر  نهایت  در  مسئله  این  که  چرا  شود؛    های انرژی تجدیدپذیر 
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این است که قیمت    ،دهدنفت رخ میقیمت    شود، اتفاقی که در پی کاهش می  تجدیدناپذیر

،  های نیروگاه ها برای تأمین خوراکهروی هزین بر  شود و این نیز  گاز نیز با کاهش روبرو می

ندارد   های تجدیدناپذیر انرژیای جز ارزان شدن قیمت  یند نتیجهآ.  این فراثرگذار خواهد بود

(Goudarzi, 2021  .) 

 (GDPتولید ناخالص داخلی)-2-2-3

های  انرژی ده از  ، وابسته به پتانسیل باالتر یا منابع بیشتر برای افزایش استفاباالتر  سطح درآمد

است.   بیشتر تجدیدپذیر  این  ب  درآمد  کشورها  می  امکانه  هزینهرا  تا  توسعهدهد  ی  های 

های عمومی  های سیاست تضمین حمایت بیشتر از هزینه  های تجدیدپذیر وهای انرژی فناوری 

 . (Sadorsky, 2009)های تجدیدپذیر تأمین کنند و تنظیم انرژی ء را در ارتقا

  ی عامل اصلی مصرف سرانهسرانه حقیقی،  ، افزایش تولید ناخالص داخلی  بلندمدتدر  

استانرژی تجدیدپذیر  ترتیب  ؛های  همین  سرانه  ، به  درآمد  قابل    ی حقیقی،افزایش  بطور 

انرژیی  توجه مصرف  سرانه  میبر  تاثیر  تجدیدپذیر  رشد  های  که  معنی  این  به  گذارد،  

انرژی تجدیدپذیر به  نیاز  باالتر  به عنوان    اقتصادی  انرژی دارد  عامل  بیشتری  از کل  مهمی 

(Sadorsky, 2009) . 

 توسعه مالی-2-2-4

توان در قالب چگونگی  های تجدیدپذیر را می مالی و مصرف انرژی  یرابطه بین توسعه

توسعهغلبه به  ی  منجر  که  اخالقی  مخاطرات  نامطلوب  انتخاب  مسئله  بر  مالی  بازارهای  ی 
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شود،  مورد بررسی  های تجدیدپذیر میهای تأمین مالی خارجی  بخش انرژیکاهش هزینه 

منظور بدین  داد.   پروژه  ،قرار  مالی  توسعهتأمین  و  مصرف  به  مربوط  انرژیهای  های  ی 

در سهام )مالکیت(    از بدهی )وام( و سرمایه گذاری  توان به صورت ترکیبیتجدیدپذیر را می

های  وام از طری  بازارهای عمومی )اوراق قرضه( ویا بخش خصوصی )وام  در نظر گرفت.

وام یا  سازمانبانکی  داخلی های  منابع  وسیله  به  سهام  و  در  سرمایه  و  ها(  خارجی  گذاران 

تر هستند  از سهام کم هزینه الً بازارهای عمومی یا خصوصی در دسترس هستند.  وام ها معمو

ها استفاده  ها برای تأمین مالی پروژههای تجدیدپذیر نیز بیشتر از وامو توسعه دهندگان انرژی

های اجتماعی در کشورهای  ها ابزار الزم برای حمایت مالی و توسعه فعالیت کنند.  بانکمی

دهند.  زیر ساختی را انجام می  های از طری  بدهی پروژه  کنند ودر حال توسعه را فراهم می 

کنند که در تأمین مالی تکنولوژی  سهام را فراهم می   ها منابع مالی مکمل بدهی واین بانک

و بدهی  بین  مالی، شکاف  منابع  هستند.  مفید  تجدیدپذیر  انرژی  از  گذاری  سرمایه  استفاده 

رشد باال حرکت    هایی با جریان نقدینگی و انتظارات به سمت شرکت  کند وخالص را پر می

بنابمی راه کند.   شرکتراین  منابع   یکنندهتولید  هایحل  دریافت  برای  تجدیدپذیر  انرژی 

 .  (Victoria & Dalius, 2014تر،  بازار سرمایه است )مالی ارزان 

 شرایط خاص کشور-2-3

شددامل   ؛های تجدیدپذیر تاثیرگذار هسددتندخاص هر کشددور که بر مصددرف انرژی شددرایط

مقررات بازار  های تجدیدپذیر و ضدوابط وهای انرژیهای فردی کشدور مثل پتانسدیلویژگی
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هدای هدای تجددیددپدذیر هسدددتندد.  مندابع طبیعی انرژیانرژی  از عوامدل تعیین کنندده بکدارگیری

تجدیدپذیر مثل تابش خورشدید، آبشدارها یا بادهای شددید، نقش اسداسدی در بکارگیری منابع 

گدذاری هدای مجددد،  نیداز بده کمیدت رد.  این مندابع برای رقدابتی کردن سدددرمدایدهتجددیددپدذیر دا

 (. Bird & et al, 2005وکیفیت کافی دارند )

انرژی خورشیدی،  پتانسیل وهای  توده  در توضیح مصرف    یباد  زیست  آماری  نظر  از 

رود کشورهایی  های تجدیدپذیر قابل توجه هستند و این بیانگر این است که انتظار میانرژی

 Aguirre)  ی بیشتری ببرندها بهره که پتانسیل انرژی تجدیدپذیر بیشتری دارند،  از این انرژی 

& Abikunle, 2014). 

توان بصورت خالصه عوامل اثر گذار بر  با توجه به عوامل ذکر شده در این بخش، می

 ائه داد. ( ار1توان در قالب شکل )های تجدیدپذیر را میتولید و مصرف انرژی

 
 های پژوهش مأخذ: یافته

 عوامل موثر بر مصرف انرژی تجدیدپذیر   .1شکل  

مصرف انرهی 
تجدیدپذیر

توسعه مالی

قیمت انرژی های 
تجدیدناپذیر

تولید ناخالص 
(GDP)داخلی

جمعیت و رشد
افزایش تقاضای

انرژی

قابلیتهای تحقی  و 
(R&D)توسعه

وکل تصویب پروت
کیوتو
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 پیشینه تحقیق  -3

،  تداثیر گرفدتانجدام   ((Hulshof & Mulder, 2020طی تحقیقی کده بده وسدددیلده  

ها در هلند،  مورد بررسدی قرار گرفت.  های تجدیدپذیر بر سدود بنگاهاسدتفاده از انرژی

هدای  هدا تمدایلی بر پرداخدت هزینده انرژیکده بنگداه  دهددنشدددان میهدای این مطدالعده  یدافتده

ها  تجدیدپذیر به عنوان کمک به محیط زیسددت ندارند واین بدان معناسددت که شددرکت

فقط در صددورت همسددو شدددن با هدف حداکثر کردن سددود،  به کاهش تغییرات آب 

   کنند.وهوایی از طری  خرید انرژی تجدیدپذیر کمک می

  ، بده گرفدتانجدام    (Chndrapadhan & et al, 2020)طی تحقیقی کده بده وسدددیلده  

کربن و   ، انتشدارهای تجدیدپذیر و اهمیت داشدتن نفتبررسدی چگونگی مصدرف انرژی

های اقتصدادی در این زمینه در کشدورهای سدازمان همکاری اقتصدادی و توسدعه  فعالیت

های  مطالعه این اسددت که طراحی سددیاسددتهای این  ترین پیامد یافتهپرداخته شددد.  مهم

تجدیدپذیر بطور مسداوی در کشدورهای سدازمان همکاری    هاییکسدان مصدرف انرژی

های  منجر به سدددطوح مختلفی از نیازهای مصدددرف انرژی  اقتصدددادی و توسدددعه احتماالً

 شود. تجدیدپذیر می

بین    ، رابطدهگرفدتانجدام     (Jabeen & et al, 2020)  طی تحقیقی کده بده وسدددیلده

  زیسددت و رشددد اقتصددادی در کشددورهای   ، محیطنهادی  ، ثباتهای تجدیدپذیرانرژی

بررسددی قرار گرفت.  براسدداس نتایج،  این مطالعه  ، مورد1990-2016در بازه   (8  -)دی
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ترکیبی از هر دو نوع انرژی )تجددیددپدذیر وتجددیدد نداپدذیر( و انتقدال تددریجی بده سدددمدت 

 کند.  های فنی را پیشنهاد میها و پیشرفتهتر سیاستمنابع انرژی تجدیدپذیر با اجرای ب

،  به بررسی عوامل تعیین  گرفتانجام    (Lin & Xu, 2019)  طی تحقیقی که به وسیله

های تجدیدپذیر در چین و تحت محدودیت انتشار  ی نوآوری در فناوری انرژیکننده

و   2000-2015های  سالهای استانی چین در  پرداختند. بر اساس داده  کربن   دی اکسید

های چشمگیری در سطح نوآوری تفاوت  های پانل این نتایج بدست آمد:تکنیک داده

ای  مشاهده شد که میزان شدید گازهای گلخانه ،  های چین وجود دارد.فناوری در استان 

فناوری  در  نوآوری  سطح  افزایش  باعث  شده  میتولید  انرژی  تجدیدپذیر  ،  شودهای 

سرمایه گذاری تحقی  و توسعه از طرف دولت و بنگاه اقتصادی هر دو برای ارتقاء سطح  

 نوآوری مفید است.  

وسیله  به  که  پژوهشی  کننده،  گرفتانجام    (Papich, 2018)  طی  تعیین    یعوامل 

ساله    20ی انرژی تجدیدپذیر در کشورهای اتحادیه اروپا،  طی یک چشم انداز  توسعه

که کشورهایی   است.  نتایج حاکی از آن ه است( مورد بررسی قرار گرفت 2014-1995)

که انرژی تجدیدپذیر را   هستند، کشورهایی  اندداشتهکه منابع سوخت فسیلی کمتری  

ی انرژی تجدیدپذیر . عوامل مهم دیگر در تقویت توسعهانددادهدر بیشترین حد توسعه  

هزینه   تأمین   هایهزینه از:    هستندت  ر عبا و  سوخت انرژی  از  حاصل  انرژی  های  های 

 فسیلی مرتبط با تولید ناخالص داخلی.   
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،  عوامل موثر بر رشد گرفتانجام  (،  Jafari & et al, 2019)طی تحقیقی که به وسیله  

های تجدیدپذیر وتجدید ی اضافی و انرژیوری کل عوامل تولید با تاکید بر سرمایهبهره

زمانی دوره  طی  قرار  1359- 1393  ناپذیر  بررسی  مورد  ایران  استگرفت در  نتیجه  ه   .

دهنده  پژوهش  سرمایهنشان  و  انسانی  سرمایه  تنها  نه  که  است  آن  مسی  تقیم  گذاری 

 اند؛داشتهوری کل عوامل تولید در ایران نقش  در بهره  خارجی طی دوره زمانی پژوهش،

 ه است. وری نیز تایید شدبلکه نقش اثر تعاملی آنها در بهره

، اثرات مالی  گرفته استانجام    (Baseri & et al, 2018)  طی تحقیقی که به وسیله

انرژی ایرانگسترش  در  اقتصادی  رشد  بر  تجدیدپذیر  گرفت  ،های  قرار  بررسی  ه  مورد 

ها  ذاری در این نوع انرژی گهای این مطالعه حاکی از این است که سرمایه. یافتهاست

جه به این که  با تو   عالوه بر این،تواند سود آور شده و رشد اقتصادی را بیشتر کند.  می

استحصال،هزینه  ولید،  تو  های  دسته  توزیع  این  انرژی  مصرف  براز  کمتری  اثرات   ها 

-هزینههای ناشی از اجتناب از این  ی صرفه جویی محیط زیست دارد، در نتیجه با محاسبه

 ها در مجموع رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد. 

، به بررسی تاثیر  گرفته استانجام  (  Ghaed & et al, 2018)طی تحقیقی که به وسیله  

های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است.  هدف اصلی  انواع انرژی

ادی ایران طی دوره  های تجدیدپذیر بر رشد اقتصاین پژوهش بررسی تاثیر انواع انرژی

است.  با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، توصیه حیاتی این    1396-1360
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انرژی منابع  انواع  به فراوانی  با توجه  ایران و از آنجا که  است که  های تجدیدپذیر در 

-هها بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی دارد،  با سرمایدر مقایسه با سایر انرژی  یانرژی باد

می انرژی  واحد  این  در  انرژیگذاری  از  استفاده  را توان  ایران  در  تجدیدپذیر  های 

 افزایش داد.  

ی حاضر سعی شده است که  سعی شده است که در چارچوب یک الگوی  در  مطالعه

های تجدیدپذیر بر تولید و مصرف  پویا به بررسی تاثیر و سهم عوامل اثرگذار بر انرژی

ه نوآوری این مطالعه  ب پرداخته شود. بنابرین جن  OPECرهای عضو  ها در کشو این انرژی 

توان در سه بخش بیان نمود: استفاده از الگوی پویا، انجام مطالعه برای کشورهای  را می

نفت و هم انرژیصادر کننده  تولید و مصرف  بر  اثرگذار  متغیرهای  های  چنین تجمیع 

 تجدیدپذیر در یک مدل است. 

 راش شناسی تحقیق  -4

-داده برای (p,q1……qk )  مرتبه توزیعی هایوقفه  با خودرگرسیونی تصریح یک

 است: (1) فرم  به تابلویی ایه

               

(1 ) 
𝑦𝑖𝑡 = ∑ 𝛾𝑖𝑗𝑦𝑖.𝑡−𝑗

𝑝

𝑗=1

+ ∑ �́�𝑖𝑗𝑥𝑖.𝑡−𝑗

𝑞

𝑗=0

+ 𝜇𝑖 + 𝜖𝑖𝑡   
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    بردار  Xit  زمانی،    هایدوره  تعداد t=1, 2,…, T   مقاطع،    تعداد i=1,2,…. N که

K×1   توضیحی،    متغیرهای�́�𝑖𝑗   مقاطع   خاص  اثرات    𝜇𝑖و   اسکالر𝛾𝑖𝑗 ضرایب،      k×1 بردار   

 .هستند

بتواند    جداگانه  طور به  مقطع  هر  برای  مدل  بزرگ باشدکه  ایاندازه  به  باید T روش  این   در

  اضافه   مدل  به  نیز   ثابت را  رگرسورهای  سایر  و   زمانی  روندهای  توانمی   همچنین.  شود  برازش

 نوشت:  (ECM) خطا  تصحیح معادلهه کصورتی  به را  معادله میتوان .کرد

∆𝑦𝑖𝑡 = 𝜑𝑖(𝑦𝑖.𝑡−1 − �́�𝑖𝑥𝑖.𝑡) ∑ 𝛾𝑖𝑗∆𝑦𝑖.𝑡−𝑗

𝑝−1

𝑗=1

+ 

∑ �́�𝑖𝑗∆𝑥𝑖.𝑡−𝑗
𝑞−1
𝑗=0 + 𝜇𝑖 + 휀𝑖𝑡 (2                                )  

 :داریم j=1,2,…. q-1 ازای به آن در  که

𝜑𝑖 = −(1 − ∑ 𝛾𝑖𝑗)

𝑝

𝑗=1

 

𝜃𝑖 =
∑ 𝛿𝑖𝑗

𝑞
𝑗=0

(1 − ∑ 𝛾𝑖𝑘)𝑘

⁄  

𝛾𝑖𝑗 = − ∑ 𝛾𝑖𝑚

𝑝

𝑚=𝑗+1

 

𝛿𝑖𝑗 = − ∑ 𝛿𝑖𝑚

𝑞

𝑚=𝑗+1

 

 اگر برابر .  خواهدداد  نشان  را  تعدیل  سرعت  که  خطاست  تصحیح  ضریب  همان𝜑𝑖 پارامتر

  وجود  رابطه بلندمدت  وجود  بر  مبنی  دلیلی  هیچ   آنگاه  نباشد(  معنادار  عبارتی به  صفرشود )یا 
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  همگرا   بلندمدت  به رابطه  متغیرها  تا  باشد  یک  منفی  و  صفر  بین   باید  پارامتر  این   .داشت  نخواهد

  .شوند

𝜃𝑖  بلندمدت،     ضرایب  نیز𝛿𝑖𝑚   و    مدتکوتاه  رابطه  ضرایب𝛾𝑖𝑚   متغیر  وقفه  ضرایب  

  .خطاست  تصحیح معادله ناهم  یا مدتکوتاه  رابطه  در وابسته

 معرفی الکوها ا متغیرها  -4-1

برای  p با وقفه بهینه    ARDL(p,q,q,q,q,q,qمدل انتخابی ما در این پژوهش به صورت )

 برای متغیرهای توضیحی به صورت رابطه زیر تنظیم شده است: q های متغیر وابسته و وقفه

𝑅𝐸𝑖𝑡 = ∑ 𝜗𝑖𝑗𝑅𝐸𝑖.𝑡−𝑗

𝑝

𝑗=1

+ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑅𝐸𝑃 𝑖.𝑡−𝑗

𝑞

𝑗=0

+ ∑ 𝛿𝑖𝑗𝐶𝑂2 𝑖.𝑡−𝑗   

𝑞

𝑗=0

+ ∑ 𝛾𝑖𝑗𝐸𝑈𝑃 𝑖.𝑡−𝑗 + ∑ 𝜃𝑖𝑗𝑃𝑂𝑃 𝑖.𝑡−𝑗

𝑞

𝑗=0

𝑞

𝑗=0

 

+ ∑ 𝜑𝑖𝑗𝐺𝐷𝑃𝑃 𝑖.𝑡−𝑗 + ∑ 𝜔𝑖𝑗𝐾𝑌𝑂𝑇𝑂 𝑖.𝑡−𝑗 + 𝜇𝑖 +𝑞
𝑗=0

𝑞
𝑗=0

휀𝑖𝑡 (3)                                                   

 

 (VECM) را صددورت به زیر به شددکل مدل تصددحیح خطای  برداری (3ی )میتوان رابطه

 :درآورد
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∆𝑅𝐸𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + ∑ 𝜗𝑖𝑗
∗∆𝑅𝐸𝑖.𝑡−𝑗

𝑝−1

𝑗=1

+ ∑ 𝛽𝑖𝑗
∗∆𝑅𝐸𝑃 𝑖.𝑡−𝑗

𝑞−1

𝑗=0

+ ∑ 𝛿𝑖𝑗
∗∆𝐶𝑂2𝑖.𝑡−𝑗

𝑞−1

𝑗=0

+ ∑ 𝛾𝑖𝑗
∗∆𝐸𝑈𝑃  𝑖.𝑡−𝑗 + ∑ 𝜃𝑖𝑗

∗∆𝑃𝑂𝑃  𝑖.𝑡−𝑗 +
𝑞−1

𝑗=0

𝑞−1

𝑗=0
 

∑ 𝜑𝑖𝑗
∗∆𝐺𝐷𝑃𝑃  𝑖.𝑡−𝑗 + ∑ 𝜔𝑖𝑗

∗∆𝐾𝑌𝑂𝑇𝑂  𝑖.𝑡−𝑗 + 𝐸𝐶𝑇𝑖
𝑞−1
𝑗=0

𝑞−1
𝑗=0 (𝑅𝐸𝑖.𝑡−1 −

𝛼𝑖1𝑅𝐸𝑃 𝑖.𝑡 − 𝛼𝑖2𝐶𝑂2𝑖.𝑡 − 𝛼𝑖3𝐸𝑈𝑃  𝑖.𝑡 − 𝛼𝑖4𝑃𝑂𝑃  𝑖.𝑡 − 𝛼𝑖5𝐺𝐷𝑃𝑃  𝑖.𝑡 −

𝛼𝑖6𝐾𝑌𝑂𝑇𝑂  𝑖.𝑡) + 휀𝑖𝑡      

(4 ) 

RE )%( سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق = 

REP  =  توسعه مالی که از شاخص نسبت دارایی های بانک های تجاری بر کل دارایی سیستم

 بانکی استفاده شده است   

CO2 انتشار =CO2  )سرانه )تن متریک سرانه 

EUP  سنگ = قیمت سوخت های فسیلی )قیمت زغال(US$  قیمتدر هر تن ، )   گاز

 نفت خام )دالر آمریکا در هر بشکه(  ، قیمتدر هر میلیون$USطبیعی )

POP )%( رشد جمعیت = 

GDPP  ($دالر امریکا2010)ثابت سرانه = تولید ناخالص داخلی 

KYOTO استاده شدهنشان د  مجازی= تصویب پروتکل کیوتو به عنوان یک متغیر . 
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 های پژاهش یافته -5

  PMG))  گروهی آمیختهمیانگین    مدل  ابتدا توسط آزمون هاسمن برآوردگر کارآمدتر،

می اجازه  کوتاهکه  پارامترهای  باشنددهد  متفاوت  دیگر  کشور  به  کشوری  از    اما  ؛مدت 

می  تبلندمد  پارامترهای همگن  است.کندرا  شده  انتخاب  این    ؛  اعمال  برای  نهایت،  در 

باشند و برای مدلی که باید به عنوان مکانیزم   I(0) و I(1) از   ترکیبی ها،  متغیرها باید  روش

ثابت    های تصحیح خطا خوانده شود،  متغیرها باید با هم ادغام شوند.  بنابراین،  ابتدا آزمون

مدت مدت و بلندای کوتاهه و در نهایت تخمین مدل  انباشتگیبودن متغیرها، سپس وجود هم 

 را خواهیم داشت.  

 آزمون هاسمن-5-1

آزمون هاسمن به کار    DEFو    MG     ،PMGجهت تعیین روش مناسب بین تخمین زن  

نشان داده    (،1)گرفته میشود.  بعد از برآوردهای مذکور،  نتایج آزمون هاسمن در جدول  

 شده است.  

 نتایج آزمون هاسمن . 1جدال 

 MGو  PMGنتایج آزمون هاسمن بین تخمین زن های 

 15 /4 مقدار آماره کای دو

 2455/0 مقدار احتمال

 PMGو  DEFنتایج آزمون هاسمن بین تخمین زن های 

 37 /4 مقدار آماره کای دو

 2241/0 مقدار احتمال

 های پژوهش مأخذ: یافته
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 آزمون ریشه ااحد-5-2

،   1های مختلفی همچون لویین لین چو های پانل از آزمونبرای آزمون ریشه واحد داده

وجود دارند که فرضیه صفر آنها مبنی    5ی درو ها  4،  دیکی فولر  3،  ایم پسران شین2نگوبریت 

 داده های پانل است. ر بر داشتن یک ریشه واحد د

 (، نشان داده شده است. 2نتایج ریشه واحد در جدول )

 نتایج آزمون ریشه واحد .2جدال   
Breitung LLC متغیر 

Trend Const Trend Const 
48/0 - 

(316/0 ) 

91/1 - 

(028/0 ) 

442 /0 

(671/0 ) 

4/2 

 (992 /0) RE 

683 /0 - 

(248/0 ) 

82/0 - 

(206/0 ) 

439 /1 - 

(075/0 ) 

853 /2 - 

(002/0 ) 
Ln(CoalPr) 

648 /0 - 

(259/0 ) 

484 /0 

(686/0 ) 

21/4 - 

(00/0 ) 

375 /2 

(991/0 ) Ln(OilPr) 

0437/0 

(517/0 ) 

121 /0 - 

(451/0 ) 

521 /7 - 

(00/0 ) 

531 /3 - 

(00/0 ) Ln(GasPr) 

693 /0 

(756/0 ) 

082 /0 

(533/0 ) 

067 /2 

(981/0 ) 

544 /1 

(939/0 ) Ln(CO2pc) 

584 /0 

(72/0 ) 

628 /1 

(948/0 ) 

732 /1 - 

(042/0 ) 

688 /2 

(996/0 ) LN(POP) 

421 /1 

(992/0 ) 

62/2 

(996/0 ) 

486 /3 - 

(002/0 ) 

665 /0 - 

(253/0 ) LN(GDPP) 

 های پژوهش مأخذ: یافته

 

1. Levine-Lin-Chu 

2. Breitung 

3. Im- Pesaran- Shin 

4. Fisher-ADF 

5. Hadri 
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.( جدول  نتایج  اساس  متغیرهای2بر   ،)CO2     ، GDP  وRE    و هستند  مانا  سطح  در 

شوند. بنابراین نتایج با یکبار تفاضل گیری مانا می  POPو   COAL ،OIL ،GASمتغیرهای 

  I(1)و   I(0)دهد که متغیرها  آزمون ریشه واحد چه در سطوح چه در اولین تفاضل نشان می 

 است.   ARDLهستند که الزمه تخمین پانل

 مدتنتایج برآارد کوتا   -5-3

برای بررسی همبستگی بین متغیرها در جهت جلوگیری از بروز همخطی در مدل، نتایج 

 ( ارائه شده است.  3همبستگی بین متغیرها در جدول )

 همبستگی متغیرهای مدل  .3 جدال

LN(POP) REP Ln(CO2pc) Ln(GasPr) Ln(CoalPr) Ln(OilPr) RE  

- - - - - - 1 RE 

- - - - - 1 062 /0 -  Ln(OilPr) 

- - - - 1 917 /0  059 /0 -  Ln(CoalPr) 

- - - 1 604 /0  659 /0  079 /0 -  Ln(GasPr) 

- - 1 032 /0  061 /0  071 /0  574 /0 -  Ln(CO2pc) 

- 1 194 /0  044 /0  083 /0  097 /0  335 /0 -  REP 
1 4/0 -  321 /0 -  101 /0  115 /0  135 /0  042 /0 -  (POP) 

 های پژوهش مأخذ: یافته

 

 ( نتایج جدول  سنگ و  مشخص است، میزان همبستگی قیمت زغال(  3همانطور که از 

و  هم قرار دادن این د؛ لذا از کنار می باشد که بسیار نزدیک به عدد یک است  917/0نفت  

است    659/0میان قیمت نفت و گاز     از طرفی همبستگی   در یک معادله خودداری شده است.
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و  نیز همبستگی میان قیمت    ک هر دو خودداری شده استیان مشتر که در برخی مدل ها از ب

  ششمدل در    باالیی است. نهایتاً  دهنده همبستگی نسبتاًکه نشان 604/0زغال سنگ و گاز  

حالت تخمین زده شده است که از تفسیر نتایج مدل اول خودداری شده است. این نتایج در  

 ( ارائه شده است.  4جدول )

 PMG برآوردگرو  PANEL ARDLیری از گمدت مدل با بهرهبرآورد کوتاهنتایج  .4جدال 

 متغیر ( 1مدل) ( 2مدل) ( 3مدل) ( 4مدل) ( 5مدل) ( 6مدل)

752 /0 - 

(69/3- ) 
- - - 

206 /0 - 

(22/4- ) 

214 /1 

(52/4 ) Ln(CoalPr) 

- 
0125/0 

(01/0 ) 
- 

0138/0 - 

(6/2-) 
- 

125 /1 

(85/2 ) Ln(OilPr) 

0175/0 - 

(75/0- ) 

0756/0 - 

(91/1- ) 

0265/0 - 

(36/1- ) 
- - 

076 /0 - 

(15/4- ) Ln(GasPr) 

086 /0 - 

(73/3- ) 

048 /0 - 

(84/3- ) 

145 /0 - 

(17/4- ) 

133 /0 – 

(74/3- ) 

0564/0- 

(41/3- ) 

34/1 

(02/0 ) Ln(CO2pc) 

985 /0 

(96/5 ) 

0124/0 

(07/1 ) 

0421/0 

(25/4 ) 

204 /0 

(98/3 ) 

854 /0 

(31/5 ) 

65/0 - 

(17/0- ) LN(GDPP) 

457 /0 

(46/3 ) 

0124/0 

(47/2 ) 

0304/0 

(74/1 ) 

985 /0 

(09/3 ) 

131 /0 

(14/3 ) 

8502/0 

(36/3 ) KYOTO 

162 /0 - 

(74/3- ) 

1458/0 - 

(66/0- ) 

0154/0 - 

(28/1- ) 

0546/0 - 

(76/1- ) 

149 /0 

(54/3 ) 

645 /0 - 

(01/3- ) LN(POP) 

245 /0 - 

(69/2- ) 

0465/0 - 

(63/1- ) 

0475/0 - 

(12/1- ) 

0014/0- 

(92/2- ) 

0321/0 - 

(29/2- ) 

0441/0 - 

(29/1- ) REP 

64/3 

(095/0 ) 

65/2 

(954/0 ) 

43/7 

(0412 /0) 

39/1 

(985/0 ) 

13/7 

(564/0 ) 

35/24 

(002/0 ) Hausman 

 های پژوهش مأخذ: یافته
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شود؛ لذا نتایج بلندمدت  باعث همگنی در برآوردگرهای بلندمدت می  PMG  برآوردگر

که در مباحث مربوط به مصرف انرژی معموالً تأثیرات  هستند و نیز از آنجاییقابل اتکاتر  

مدت  مدت دارند؛ لذا از تفسیر نتایج کوتاههای کوتاهبلندمدت اهمیت بیشتری از اثرگذاری

 ها چشم پوشی شده است. مدل

 نتایج برآارد بلند مدت -5-4

نشان (  5ول )در جد  حالت  شش در    PMGبا تخمین زن   بلندمدت مدل  نتایج برآورد

 داده شده است.  

 PMG برآوردگر و  PANEL ARDLاز  مدت مدل با بهره گیری بلندنتایج برآورد . 5جدال 
 متغیر ( 1مدل) ( 2مدل) ( 3مدل) ( 4مدل) ( 5مدل) ( 6مدل)
-

0.0125*

** 

(-3.69) 

- - - 

-

0.0103*

** 

(-3.13) 

0.194**

* 

(4.48) 

Ln(CoalP

r) 

- 0.00003 

(0.01) - 

-

0.0138**

* 

(-2.60) 

- 

-

0.125**

* 

(-3.26) 

Ln(OilPr

) 

-0.00117 

(-0.75) 

-

0.00343

* 

(-1.91) 

-0.00206 

(-1.36) - - 

-

0.0860*

** 

(-4.15) 

Ln(GasPr

) 

-

0.0901*

** 

(-3.73) 

-

0.0480*

** 

(-3.84) 

-

0.0346*

** 

-4.17) ) 

-

0.133*** 

(-3.74) 

-

0.0863*

** 

(-3.41) 

-

0.140**

* 

(-4.02) 

Ln(CO2p

c) 

0.0760*

** 

(5.96) 

0.0510*

** 

(3.07) 

0.0421*

** 

(4.25) 

0.139*** 

(3.98) 

0.0755*

** 

(5.31) 

0.0117 

(0.17) 
LN(GDP

P) 

0.137**

* - 

(-3.46) 

0.0621*

* - 

(-2.47) 

0.0304*

- 

(-1.74) 

0.146***

- 

(-3.09) 

0.131**

* - 

(-3.14) 

0.445**

* - 

(-5.48) 
KYOTO 
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0.162**

* 

(3.74) 

0.211**

* 

(2.96) 

0.298**

* 

(2.68) 

0.804*** 

(2.76) 

0.149**

* 

(3.54) 

0.201** 

(2.30) LN(POP) 

0.0314*

** 

(-2.69) 

0.00369 

(-1.63) 
0.00237 

(-1.12) 

0.00863*

** 

(-2.92) 

-

.0321**

* 

(-2.96) 

-0.0341 

(-1.30) REP 

1.71 

(0.989) 
2.65 

(0.954) 
8.39 

(0.299) 
1.39 

(0.985) 
5.24 

(0.631) 
32.46 

(0.002) Hausman 

-

0.311**

* 

(-3.52) 

-

0.370**

* 

(-4.19) 

-

0.399**

* 

(-3.90) 

-

2.283*** 

(-3.63) 

-

0.299**

* 

(-3.59) 

-

0.219**

* 

(-3.30) 

EC.coef 

 های پژوهش مأخذ: یافته

 (%1 0،  * معناداری در سطح%5،  ** معناداری در سطح %1معناداری در سطح **)*

کند و پیشتر نیز اشاره  را رد می    PMGنتایج  آزمون هاسمن برای مدل اول  سازگاری  

های فسیلی )نفت، زغال سنگ، گاز طبیعی(،  شد که به دلیل همبستگی باالی قیمت سوخت 

لذا از گزارش نتایج و همچنین تفسیر نتایج مدل اول   ؛نتایج مدل اول قابل تعمیم و اتکا نیستند

 .صرف نظر شده است

،  PMG و تخمین زن     ARDLاما در رابطه با پنج مدل بعدی برآورده شده به روش پانل  

یک برآوردگر سازگار و مناسب    PMGدهد که برآوردگر  نتایج آزمون هاسمن، نشان می

برای مدل دوم تا پنجم رد    PMGبرای تخمین مدل است. در واقع، سازگاری برآوردگر  

 ها پرداخته شده است. شود؛  بنابراین به تفسیر نتایج این مدلنمی

باید عنوان کرد که ضرایب تصحیح خطا  در همه موارد   نتایج  قبل از تجزیه و تحلیل 

اصالح  متغیر است که به این معنی است که به طور متوسط    399/0و    299/0دار و بین  معنی

 شود.  ها و انحراف از مسیر بلندمدت با سرعت قابل توجهی انجام میشوک



 147        ...  انرژی تجدیدپذیر درکشورهای نفتی منتخب اوپکبررسی عوامل موثر بر مصرف 

ر منفی و معناداری  های فسیلی تأثی (  حاکی از آن است که قیمت سوخت 5نتایج جدول )

( به ازای یک درصد افزایش  2مدل )  بعنوان مثال در  های تجدید پذیر دارد.بر مصرف انرژی

یابد. در مدل درصدکاهش می  0103/0های تجدیدپذیر   قیمت زغال سنگ، مصرف انرژی

انرژی3) مصرف  نفت،  قیمت  افزایش  درصد  یک  افزایش  ازای  به  پذیر  (،  تجدید  -های 

( به ازای افزایش یک درصد افزایش قیمت گاز  4یابد. در مدل )درصدکاهش می  0138/0

یابد، هر چند تأثیر منفی  درصد کاهش می  0/ 00206های تجدیدپذیر ی، مصرف انرژی طبیع 

(  5دار نیست اما در مدل )( معنی4قیمت گاز طبیعی بر مصرف انرژی تجدید پذیر در مدل )

اند نیز با افزایش  نیز که قیمت گاز طبیعی و قیمت نفت بطور همزمان در معادله قرار گرفته

یابد درصد کاهش می  00343/0طبیعی، مصرف انرژی تجدید پذیریک درصد قیمت گاز  

دار است؛ که البته تأثیر چشمگیری نیست اما این به دو دلیل  ( این تأثیر معنی5که در مدل )

های  های استفاده از سوخت ( به دلیل آنکه  پشتیبانی کردن از هزینه1تواند اتفاق بیفتند:می

های  های جدید سوختهای سنگین استفاده از فناوریهزینه تر از  فسیلی در شرایط فعلی آسان 

های زیست  ( این تأثیر منفی ممکن است به دلیل عدم وجود محدودیت2تجدیدپذیر است.  

های بهتری برای یکدیگر هستند و ممکن  های فسیلی جایگزینزیرا جایگزین   ؛محیطی باشد

سایر سوخت قیمت زغال سنگ،  افزایش  با  مثال  بطور  ارزانهاست  فسیلی  تر جایگزین  ای 

 شده و مصرف انرژی تجدیدپذیر را کاهش دهند. 
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سرانه  و تصویب     CO2به منظور بررسی تاثیر متغیرهای زیست محیطی از دو متغیر  انتشار 

( هر دو اثرات منفی بر مصرف 5پروتکل کیوتو استفاده شده است که  طب  نتایج جدول )

بنابرای پذیر دارند.  نگرانیانرژی تجدید  انتشار ن  از  و همچنین تصویب     CO2های حاصل 

پروتکل کیوتو هیچ اثر مثبتی بر افزایش مصرف انرژی های تچدید پذیر نداشته است.  بعنوان  

،  مصرف انرژی های تجدید پذیر  CO2( به ازای یک درصد افزایش انتشار  2مثال در مدل )

می  0863/0 بسیار  درصدکاهش  تأثیر  این  چند  هر  مییابد.  انتظار  اما  است  که   ناچیز  رود 

های فسیلی، تاثیر  های ناشی از تخریب محیط زیست در اثر افزایش مصرف سوخت نگرانی

پذیر داشته باشد. به عبارتی، بدلیل مسائل زیست محیطی  های تجدیدمثبتی بر مصرف انرژی

انرژی جایگزینی  آن،  از  انرژیو حفاظت  با  تجدیدپذیر  تجدیدناپذیهای  انجام های  باید  ر 

 پذیرد.  

انرژی  ناخالص داخلی سرانه  بر مصرف  دار  های تجدید پذیر مثبت و معنیتأثیر تولید 

بطوری  )است؛  مدل  در  سرانه،  2که  داخلی  ناخالص  تولید  افزایش  درصد  یک  ازای  به   )

انرژی یافت. در مدل )  0755/0  های تجدید پذیرمصرف  به  3درصد افزایش خواهد  نیز   ،)

تجدید انرژی  مصرف  سرانه،  داخلی  ناخالص  تولید  افزایش  درصد  یک    139/0پذیرازای 

  076/0(،  6درصد و در مدل )  051/0(،  5درصد، در مدل )  0421/0(،  4درصد و در مدل )
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-اری در زیرساخت گذدرصد افزایش خواهد یافت که این امر بیشتر به دلیل افزایش سرمایه

ها خواهد  های استفاده از این انرژی های تجدیدپذیر و نیز بهبود فناوریهای  استفاده از انرژی

 بود.

(، با افزایش 1در مورد عوامل تقاضا، رشد جمعیت اثر مثبت دارد. بعنوان مثال در مدل )

انرژی مصرف  رشد جمعیت،  نرخ  در  درصد  تجدیدپذیر  یک  افزای  149/0های  ش درصد 

 یابد. می

توسعه با  رابطه  دارایی در  نسبت  شاخص  از  که  مالی  بانکی  کل  های  بر  تجاری  های 

 داری بدست آمده است.است؛  نیز تأثیر مثبت و معنی دارایی سیستم بانکی استفاده شده 

 نتیجه گیری ا پیشنهادها  -6

  یی آنجا بررسدی عوامل مثثر بر مصدرف انرژی،  از موضدوعات اسداسدی در اقتصداد اسدت.  از

نعتی از انرژی به عنوان یکی از نهاده اصدددلی در فرآیندهای صددد  که کشدددورهای پیشدددرفته و

گیرند و سدددطح باالیی از مصدددرف انرژی را به خود اختصددداص  مختلف اقتصدددادی بهره می

تواند به  اند،  شدددنداسدددایی و چگونگی اثرگذاری متغیرهای مهم در مصدددرف انرژی میداده

پژوهش حاضدر بر آن شدد تا  به  ،از این رود. ترسدیم اهداف آینده کمک نمایریزان در برنامه

 بررسی عوامل موثر بر مصرف انرژی تجدید پذیر درکشورهای نفتی منتخب اوپک بپردازد. 

های فسددیلی بر مصددرف انرژی تجدید پذیر  دهد که تأثیر قیمت سددوختنتایج نشددان می

 فاق بیفتد:منفی است. که این ممکن است به دو دلیل ات
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های فسدیلی در شدرایط  های اسدتفاده از سدوخت( به دلیل آنکه  پشدتیبانی کردن از هزینه1 

های تجدیدپذیر  های جدید سددوختهای سددنگین اسددتفاده از فناوریتر از هزینهفعلی آسددان

 است.

های زیسدت محیطی باشدد؛  ( این تأثیر منفی ممکن اسدت به دلیل عدم وجود محدودیت2 

های بهتری برای یکدیگر هسددتند و ممکن اسددت بطور های فسددیلی جایگزین گزین زیرا جای

تر جایگزین شددده و های فسددیلی ارزانمثال با افزایش قیمت زغال سددنگ، سددایر سددوخت

 مصرف انرژی تجدیدپذیر را کاهش دهند.  

های تجدید پذیر مثبت و همچنین، تأثیر تولید ناخالص داخلی سددرانه  بر مصددرف انرژی

های  اسدتفاده از گذاری در زیرسداختدار اسدت. این امر بیشدتر به دلیل افزایش سدرمایهمعنی

 ها خواهد بود.های استفاده از این انرژیهای تجدیدپذیر و نیز بهبود فناوریانرژی

در مورد عوامل تقاضا، رشد جمعیت اثر مثبت دارد. این تأثیر مثبت به دو دلیل اتفاق می 

 افتد:

جمعیت (1 رشد  میبا  افزایش  سوخت  مصرف  برای  گسترده  تقاضای  از ،  و  یابد 

راه  دنبال  به  لذا  هستند؛  بیشتر سوخت  تأمین  به  مجبور  که کشورها  های  آنجایی 

بنابراین، مصرف انرژی های تجدیدپذیر افزایش ارزان برای تأمین انرژی هستند؛ 

 کند. پیدا می
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انرژی چه تجدیدپذیر و چه  از طرفی، با رشد جمعیت، شدت تقاضای استفاده از   (2

می پیدا  افزایش  تجدیدپذیر  افزایش  انرژی  باعث  خود  نوبه  به  نیز  این  که  کند 

 های تجدید پذیر خواهد بود. استفاده و مصرف انرژی

  به نظر می رسدد که داری بدسدت آمده اسدت.  در رابطه با توسدعه مالی، تأثیر مثبت و معنی

محیطی وجود دارد و یدا وجود ندداردکده حتی  نگرانی کمی در مورد مشدددکالت زیسددددت  

سدددهم منابع تجدیدپذیر    تصدددویب پروتکل کیوتو کمک چندانی به ترویج آن نکرد و حتی

 کاهش یافته است.  

 توان مطرح نمود:ها، پیشنهادهای زیر را میبنابرین با توجه به نتایج برآورد مدل

ای تجدیدپذیر، دالیل اقتصددادی  هکه دلیل اسددتفاده یا عدم اسددتفاده از انرژیاز آنجایی -

هدا در سدددطح  تر کردن این انرژیهدای کمکی جهدت ارزانلدذا نیداز بده برندامده  ؛هسدددتندد

 الملل وجود دارد. بین 

های تجدیدناپذیر، باید لزوم  با توجه به مسدائل زیسدت محیطی مربوط به مصدرف انرژی -

گذاران  جدی سددیاسددت  ها با منابع تجدیدپذیر مورد توجهتوجه به جایگزینی این انرژی

 گذاران قرار بگیرد.  ها و همچنین بخش خصوصی و سرمایهو دولت

گذاری در تولید و جایگزینی منابع انرژی تجدیدپذیر با منابع با توجه به اهمیت سدرمایه -

ها از بخش خصدوصدی از طری  اعطای تسدهیالت  های دولتتجدیدناپذیر، لزوم حمایت

 دپذیر اهمیت پیدا خواهد کرد. های تجدیدر خصوص تولید انرژی
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 تعارض منافع 

   اند. ی را ابراز نکردهتعارض منافعنویسندگان مقاله هیچ 

 سپاسگزاری 

چنین  های معنوی معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی و هم نویسندگان مقاله از حمایت

 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رازی کمال تشکر و تقدیر را دارند. 
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