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  عموم حتی و دولتمردان سیاستمداران، ذهن و شده مطرح جدی طور  به هوا و  آب آلودگی لهئمس که است سال چندین
بررسی ارتباط میان مصرف انرژی، توسعه ماالی، رشاد   به  بر آن شدیم تااز این رو . است کرده درگیر خود با را مردم

هاا و کااربرد آن در   کارگیری رهیافت آزماون کراناه   با به 2016-1970و شهرنشینی طی دوره  قیمت انرژیاقتصادی، 
نتایج برآورد مدل بیانگر تأثیر مثبت شااخ  توساعه    بپردازیم.( ARDLتوزیعی )های های خودرگرسیون با وقفه مدل

مدت  همچنین در کوتاه در بلندمدت بر مصرف انرژی است. و تأثیر منفی قیمت نفتمالی، رشد اقتصادی و شهرنشینی 
باه   گاااران  اسات یسنتاایج مباین لا وم توجاه      بنابراین .هستیمتوسعه مالی به مصرف انرژی سمت از شاهد رابطه علیت 

از تکنولاوژی   یریکاارگ  باه گاااری در جهات   تا این سرمایه استگااری برای اف ایش توسعه مالی در کشور سرمایه
 هم کشور بتواند پاسخگوی نیاز روزاف ون به انارژی باشاد و هام آلاودگی محای       ، به طوری کهصورت پایردجدید 

 .شودزیست کنترل 
 JEL :Q20,C32,O53بندی  طبقه

 .شهرنشینی و قیمت انرژی، ARDLمصرف انرژی، شاخ  توسعه مالی، واژگان کلیدی: 
 

 
 14/2/1398 پایرش: تاریخ  16/2/1397 دریافت: تاریخ *
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 مقدمه .1

 اقتصادی هایداریم. تئوری به منظور پاسخگویی به نیازهای رو به رشد مردم، ما نیاز به تولید بیشتر

 کاهش موجب شود، می گرفته کار به مالی بخش تقویت جهت در که هایی سیاست دهند، می نشان

 تولید اف ایش موجب وریبهره با بهبود نتیجه در و شود می نظارت و مبادالت اطالعات، هایه ینه

 بشری جوامع وابستگی اف ایش . از طرفی، بایابد اف ایش میشود که در نتیجه آن مصرف انرژی  می

 مصرف بر مؤثر عوامل تعیین کشور، اقتصادی چرخه در کمیاب منبع این اهمیت و نقش و انرژی به

 مطالعاات  گیاری شاکل  باعا   امار  ایان . است بوده اقتصاددانان و گااران سیاست توجه مورد انرژی

 ناخاال   تولیاد  رشاد  نقاش  بررسای  باه  مطالعاات  ایان  اسات   شاده  انرژی مصرف پیرامون بسیاری

 .اندپرداخته انرژی مصرف بر قیمت نفت و شهرنشینی رشد جمعیت، رشد انرژی، قیمت داخلی،

در ادبیات تجربی، متغیرهای کنترلی متفاوتی برای بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی ماورد  

استفاده قرار گرفته است. رشد اقتصادی، رشد جمعیات، شهرنشاینی، صانعتی شادن، توساعه ماالی،       

 بهانرژی و ... از عوامل مهمی هستند که در مطالعات مربوط به عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی  قیمت

دهاد کاه رشاد اقتصاادی و     (. مطالعات نشاان مای  1392اند )محمدزاده و همکاران، گرفته شده کار

رشد جمعیت و به دنبال آن رشد جمعیت شهرنشین از عوامال کلیادی در افا ایش تقاضاای انارژی      

تواند دو اثر متضاد داشته باشاد، از یاس ساو    (. توسعه مالی نی  می2011، 1سالم و همکارانهستند )ا

تواند با تأثیر بر رشد اقتصادی منجر به اف ایش مصرف انرژی و از سوی دیگر باا بهباود کاارایی    می

(. اماروزه مطالعاات و   2012، 2در مصرف انرژی سبب کاهش تقاضای انارژی شاود )شاهباز و لاین    

های انجام گرفته در سطح دنیا نشان داده است که روند شاتابان توساعه اقتصاادی و صانعتی     پژوهش

یاباد و انارژی   هاای انارژی ارتبااط مای    تا حدود زیادی به سطح مصرف حامل در کشورهای جهان

 (.1396ها و تجارت جهانی به خود اختصاص داده است )زعیم، بیشترین سهم را در فعالیت

                                                             
1. Islam et al 

2. Shahbaz and Lean 
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 اقتصاادی،  رشاد  ماالی،  توساعه  انرژی، مصرف میان ارتباط بررسی به مطالعه این در ما بنابراین

 آن کاربرد و هاکرانه آزمون رهیافت کارگیری به با 2016-1970 دوره طی شهرنشینی و قیمت انرژی

 دست بهنتایج  اساس بر. پردازیممی( ARDL) توزیعی هایوقفه با برداری خودرگرسیون های مدل در

گااری برای بنابراین ضمن سرمایه  یابدتوسعه مالی در ایران  مصرف انرژی اف ایش میبا رشد آمده، 

کارگیری از تکنولوژی  گااری در جهت بهشود تا این سرمایهاف ایش توسعه مالی در ایران توصیه می

صورت پاایرد تاا هام کشاور بتواناد پاساخگوی نیااز         های پاکاستفاده از انرژی در راستای جدید

 شود.کنترل بیش از پیش  ستیز   یمح ون به انرژی باشد و هم آلودگی روزاف

 مبانی نظری و ادبیات موضوع. 2

تاارین تاارین عواماال تولیااد و همچنااین بااه عنااوان یکاای از ضااروریاناارژی بااه عنااوان یکاای از مهاام

 ای در رشد اقتصادی کشورها داراست. با توجه به اینکاه انارژی در  محصوالت نهایی، جایگاه ویژه

تواناد موجاب   ایران به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد مطرح است، شادت مصارف انارژی مای    

هاای تولیادی موجاب    های اقتصادی شده و به عنوان نهاده مهم در کنار سایر نهااده تحریس فعالیت

های مختلف باه  ها و فعالیتهای صنعتی شود. از سوی دیگر، رشد بخشرشد ارزش اف وده فعالیت

، لاا بارای افا ایش ساطح رفااه جامعاه و      استهای صنعتی نیازمند رشد مصرف انرژی الیتویژه فع

هاای مختلاف اقتصاادی تاأمین     هاا و فعالیات  تسریع در رشد اقتصادی بایستی انرژی مورد نیاز بخش

 2( برای پاکستان، گوش2001) 1آکیل و بات بر اساس مطالعات (.1387شود )بهبودی و همکاران، 

(، 2005) 4( بارای ساریالنکا، آلتیناای و کاارااوو لو    2004) 3هناد، موریموتاو و هاو    ( برای 2002)

( بارای  2009) 7( بارای مصار، باودن و پاای    2008) 6( بارای ماال ی، ابوبادر و اباوقرن    2008) 5آنگ

                                                             
1. Aqeel and Butt 
2. Ghosh 
3. Morimoto and Hope 
4. Altinay and Karagol 
5. Ang 
6. Abu-Bader, and Abu-Qarn 

7. Bowden and Payne 
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( باارای ترکیااه، موستاسااکو و 2009) 2هااالیچی او لااو ( باارای تان انیااا،2009) 1آمریکااا، اودهیااامبو

( برای ویتنام این نتیجه به اثبات رسیده است که رشاد  2011) 4برای رومانی، بین( 2011) 3همکاران

 .شود میاقتصادی باع  رشد در تقاضای انرژی 

های اخیر شاهد واکنش شدید اقتصادها به تغییرات دستوری بازارهای مالی هساتیم کاه    در سال

های تاأمین ماالی    (. تنوع راه1388کند )موتمنی،  این امر نقش برجسته بازارهای مالی را گوش د می

کرده است. اما دوگانگی در این امار وجاود    تر عیوسهای حرکت به سمت رشد اقتصادی را  دروازه

هاای تاأمین    ارد، این متغیر اقتصادی در کشورهای مختلف با توجه به درآمد ملای کشاور و یاا راه   د

تواناد اثارات مختلفای بار میا ان رشاد اقتصاادی کشاور بگااارد           ها و بودجه دولت، مای  مالی ه ینه

گااران از چنین تغییراتی تحریس رشد اقتصادی است.  (. هدف اصلی سیاست2010، 5)سادورسکی

دهد کاه توساعه ماالی ال امااج منجار باه رشاد اقتصاادی          شده در این زمینه نشان می لعات انجاماما مطا

بنادی داشات    تاوان چناین تقسایم    شود. در مورد نقش توسعه مالی در زمینه رشاد اقتصاادی مای    نمی

 .(2011، 6)جلیلی و فریدان

گاااری، موجاب   سرمایهتوسعه بازارهای مالی از دو شیوه اثر سطح و اثر کارایی با اف ایش در 

هاای  دهد که توسعه بخش مالی منابع را از پاروژه شود. اثر سطح نشان میاف ایش رشد اقتصادی می

دهاد کاه باا    کند. اثار کاارایی نیا  نشاان مای     های مولد هدایت میگااریناکارآمد به سمت سرمایه

هاای باا باازدهی بااال     پاروژه یابد و منابع به سمت توسعه بازارهای مالی تنوع و نقدینگی اف ایش می

گااری و رشد اقتصاد شده، در نتیجه توساعه  شوند. این دو اثر موجب اف ایش در سرمایههدایت می

 (.1391بازارمالی با رشد تقاضای انرژی همراه است )ابراهیمی و آل مراد، 

                                                             
1. Odhiambo 
2. Halicioglu 
3. Mutascu and Shahbaz and Kumar Tiwari 
4. Binh 
5. Sadorsky 

6. Jalil, and Feridun 
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د تواند بیانگر توان جاب سرمایه خارجی باه داخال کشاور باشاد کاه ایان خاو        توسعه مالی می

تواند رشد اقتصادی را اف ایش  شود. این امر به نوبه خود می سبب بهبود وضعیت تحقیق و توسعه می

( و 2008آناگ )   (1999) 1داده و از این رو، بر مصارف انارژی نیا  اثار بگااارد )فرانکال و رومار       

 ((.2010) 3رائو  (2010) 2مادسن و همکاران  (2010)

ز طریق توسعه مالی به تکنولوژی جدیاد کاه انارژی    ممکن است ا توسعه درحالدر کشورهای 

 ((2002) 5فرانکل و رز  (1993) 4کمتری نیازمند است دست یافت. )بیردسل و ویلر

رابطه بین شاخ  توسعه مالی و مصارف انارژی نیا  بیاانگر ایان امار اسات کاه          ،بیان دیگربه 

مار باه نوباه خاود منجار باه       توسعه مالی ممکن است منجر به اف ایش فعالیت صنعتی شاود کاه ایان ا   

 8ژاناگ   (2010) 7سادورساکی   (2001) 6شاود )داساگوپتا و همکااران    اف ایش مصرف انرژی مای 

 گساترش  و اسات  توساعه  درحاال  کشاورهای  باارز  یهاا  یژگا یو از یکای  ماالی  توساعه  (.2011)

باعا    اقتصاادی  شاکوفایی  باشاد.  اقتصاادی  شاکوفایی  از اینشاانه  تواندمی مالی بازار های فعالیت

 در شاود، مای  اقتصاادی  هاای فعالیات  شفافیت و تولیدکنندگان و کنندگانمصرف اطمینان اف ایش

 کاه  منا ل  لاوازم  و خاودرو  مانناد  عمده و اساسی کاالهای تقاضای و تولید ثبات اقتصادی شرای 

 ماالی  هاای فعالیات  توساعه  امار  این از گاشته یافت  خواهد اف ایش کنند،می مصرف انرژی بیشتر

 به تره ینه کم و تر آسان دسترسی و اقتصادی عوامل آن برای تنوع اف ایش و ریسس کاهش باع 

 قرار تأثیر تحت را انرژی مصرف که انبوه و مصرف تولیدی هایفعالیت گسترش جهت مالی منابع

 شد. خواهد دهد می

                                                             
1. Frankel, and Romer 
2. Madsen.et al 
3. Rao 
4. Birdsall, and Wheeler 
5. Frabkel and Rose 
6. Dasgupta et al 
7. Sadorsky 

8. Zhang 
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که توسعه ماالی باا اثرگاااری مثبات در باازار ساهام و        کردگونه بیان  توان این به طور کلی می

هاا بارای خریاد تأسیساات جدیاد و       هاا و بادهی   سازی ساختار دارایی های خصوصی و بهینه شرکت

هاای جدیاد، متعاقبااج موجاب افا ایش مصارف انارژی         گاااری در پاروژه   گااری و سارمایه  سیاست

تواند از دریچه بهبود رشاد   مصرف انرژی میشود. در بیان مقابل اثرگااری مثبت توسعه مالی بر  می

و تحقیق و توسعه در کشور و معیار قرار دادن توسعه پایدار باشد. با این بیانات اثرگاااری شااخ    

. افا ایش ساهم   شاود  مای توسعه مالی به عنوان یس متغیر اقتصادی بر مصارف انارژی قابال بررسای     

ژی بیشتر به منظور اف ایش تولید بوده و هر بخش صنعت از ارزش تولید ناخال  داخلی به معنی انر

، 1تار خواهاد باود )شاهباز و لاین      تر باشد تقاضا برای انارژی هام ساریع    قدر که رشد اقتصادی سریع

(. چنانچه گ ارش شده است که رشد صنعتی به وجود آمده در چین با تقاضای باال با مصرف 2012

 (.2007، 2انرژی مرتب  است )جیانگ، گائو

های اقتصادی اسات.   یعنی اجتماع جمعیت که هم علت و هم معلول اف ایش فعالیت شهرنشینی

 رشاد  شادن کشاورها،   صانعتی  و اقتصاادی  توسعه از حاصل جمعیتی هایپدیده نیتر مهم از یکی

 موجاب مهااجرت   کاه  عااملی  نیتار  مهم (.1378است )صفوی،  شهرنشین جمعیت و شهرها سریع

 شهری مراک  در تولیدی یها شرکت و ها کارخانه تمرک  شود،می روستایی کار نیروی و جمعیت

 اصالی  متغیر دو عملکرد برآیند شهر، روستا به از مهاجرت به تصمیم تودارو، کلیما دید است. از

 احتماال  و روساتا،  و شاهر  درآماد  چشامگیر  از تفااوت  عبارتناد  متغیار  دو است. این جاب و دفع

 توساعه  الینفاس  (. بناابراین باه هار حاال شهرنشاینی جا        1382)تاودارو،   شاهر  در کار به دستیابی

اقتصادی است که شامل بسیاری از تغییرات ساختاری در سراسر اقتصاد بوده و تأثیر مهم بر مصرف 

 وجاود  متفااوت  دو دیادگاه  مصارف انارژی   و شهرنشینی جمعیت بین رابطه مورد انرژی دارد. در

 زیرا است  مثبت مصرف انرژی جمعیت شهری بر اف ایش رتأثی که کندمی اشاره اول دارد. دیدگاه

                                                             
1. Shahbaz and Lean 

2. Jiang and Gao 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             6 / 29

http://qjfep.ir/article-1-83-fa.html


 157   ...مصرف انرژی در ایران بر مؤثرعوامل بررسی 

 
 

 از انتقاال  نیا   و یابدمی اف ایش انرژی و نقل حمل و ها، از زیرساخت استفاده شهرنشینی اف ایش با

 .شود می تقاضا برای انرژی اف ایش باع  نی  به صنعت کشاورزی

های صنعتی در مناطق شهری با انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی همراه است. رشد فعالیت

آن اسات و   کنندگان مصرفاین امر به معنی کاهش نسبت تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی به 

نتیجه این امر واردات محصوالت کشاورزی اسات. از طارف دیگار اجارای اساتراتژی جاایگ ینی       

آالت در بخش کشاورزی است که نتیجه ایان  ی نوین و ماشینها یورفناواردات مستل م استفاده از 

تولید در اثار شهرنشاینی و در    واحد هرامر اف ایش سرانه مصرف انرژی و همچنین مصرف به ازای 

 نهایت اف ایش تقاضای انرژی است.

 در انارژی  مصارف  تاا  شاود مای  باعا   شهرنشاینی  فرهنگ که کند تأکید می دوم دیدگاه اما

جمعیات و مصارف انارژی ناامعلوم      رشاد  بین رابطه نتیجه در .شود تربهینه به روستاها نسبت شهرها

 (.2009 ،1)لوی است

 نظر از خود ایتوسعه سطح اقتضای به توسعه درحال یا افتهی توسعه کمتر به موسوم کشورهای

 و شادن  صانعتی  )دموکراسای(،  سیاسای  و اجتماعی نهادهای تولید، عوامل کارایی سطح مهارت،

 متفاوت بسیار نی  انرژی مصرف لحاظ به کشورها این لاا دارند، قرار گوناگون در درجات درآمد

 کشاورهای  از کمتر بسیار دارند که جمعیتی نسبت به توسعه درحال یکشورهاکلی  طور به .هستند

 در انرژی مصرف تفاوت عمده دالیل از (. یکی1389)ملکی،  کنند یم انرژی مصرف افتهی توسعه

 (.1992، 2)پاچاری ستا ها آن  یرتجاری سوخت مصرف کشورها این

 پیشینه پژوهش. 3

انارژی باا    و درآمد بر مصرف یتوسعه مال یرخطی  راتیتأثای به بررسی ( در مقاله2015) 3چانگ

پرداختاه اسات. در ایان     2008-199کشاور طای دوره    53ی بارای  آستانه پاانل  ونیرگرساستفاده از 

                                                             
1. Lui 
2. Pachauri 

3. Shu-Chen Chang 
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دهناده ایان   بنادی شادند. نتاایج نشاان    تقسیم باالریدرآمد باال و درآمد  به دو دسته  مطالعه کشورها

 توساعه  درحال ینوظهور و اقتصادها یدرآمد در بازارها شیبا اف ا یمصرف انرژموضوع است که 

فراتار از   ،درآماد افا ایش  باا   یمصارف انارژ   شارفته یپ یدر اقتصاادها  کاه  یدرحاال  ابد،ی یم شیاف ا

 یبا رشاد ماال   یانرژباال، مصرف ری درآمد  میدر رژ ن،ی. عالوه بر اابدییمن شیاف ا بعدبه  یا نقطه

 .ابدییم شیاف ا

در  CO2و انتشاار   یبار مصارف انارژ    یتوسعه مال یها شاخ تأثیر ( به بررسی 2015ضیائی )

 بااا اسااتفاده از ماادل پناال خودرگرساایون باارداری هیانوساایو اق یشاارق یایآساا ،ییاروپااا یکشااورها

(PVAR)  پرداخته است. در مورد کشورهای آسیای شرقی و اقیانوسیه طول  2011-1989طی دوره

 ساعات روزانه بر می ان مصرف انرژی تأثیر بس ایی دارد.

ای به بررسی وجود رابطه پویا میان مصرف انرژی، توساعه  ( در مقاله2013) 1شهباز و همکاران

دهد کاه   پرداخته است. نتایج نشان می 2010-1993 مالی و رشد اقتصادی در کشور لبنان طی دوره

کند برای مواجهاه  توسعه مالی و مصرف انرژی، کمس به رشد اقتصادی در لبنان است و توصیه می

در بخش انارژی را افا ایش داده و بسایار     یگاار هیسرمابا تقاضای رو به اف ایش برای انرژی روند 

 یگااار  هیسارما لبناان و همچناین جااب     گاااران  هیسارما مطلوب است و به منظور اف ایش اعتمااد  

 .کنندخارجی بیشتر باید اعتمادسازی 

( به رابطه توسعه مالی و مصرف انرژی در مال ی با اساتفاده از روش  2013) 2اسالم و همکاران

ARDL دهاد کاه رشاد اقتصاادی و توساعه ماالی، مصارف انارژی را در          . نتایج نشان میاند پرداخته

مدت و بلندمدت تحت تأثیر قرار داده است، اما رابطه میان جمعیت و انرژی تنها در بلندمدت  کوتاه

 .استمعنادار 

                                                             
1. Shahbaz and Abosedra and Rashid Sbia 

2. Islam, and Shahbaz, and Alam 
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( به بررسی وجود رابطه میان رشد اقتصادی، شهرنشینی و مصرف 2013) 1سوالریم و همکاران

وجاود رابطاه دوطرفاه میاان      دیا مؤاناد. نتاایج   در آنگوال پرداختاه  2010-1971دوره زمانی برق در 

گاااری بارای تولیاد بارق در ایان      مصرف برق، رشد اقتصادی، شهرنشینی است و توصیه به سرمایه

 .کنند میکشور 

( در بررسی خود برای یافتن رابطه میان مصرف برق و تولیاد ناخاال    2012) 2گروکل و الچ

 لی در لهستان به وجود یس رابطه علیت مستقیم میان این دو متغیر رسیدند.داخ

( در بررسی رابطه میان رشد اقتصادی، شهرنشینی و صانعتی شادن تاون     2012) 3شهباز و لین

مادت باین    کند که رابطه بلندمدت و کوتاهتأیید می ARDLبا تقاضا برای انرژی با استفاده از روش 

 رد.متغیرهای مدل وجود دا

 روش بااا اناارژی مصاارف باار مااالی توسااعه ( بااه بررساای اثاار 1394خورسااندی و همکاااران )

 نتاایج  اناد.  پرداختاه  ( یرنفتای  و نفتای  توساعه  درحاال  کشورهای از منتخبی) یافته تعمیم گشتاورهای

 نفتای  کشاورهای  باه  نسابت   یرنفتی کشورهای در سرانه داخلی ناخال  تولید که داد برآورد نشان

 توساعه  درحاال  کشاورهای  در نفات  قیمات  متغیر. دارد انرژی سرانه مصرف بر تری ب رگ مثبت اثر

 انارژی  سارانه  مصارف  روی بر تری ب رگ منفی اثر نفتی توسعه درحال کشورهای به نسبت  یرنفتی

 .دارد

 مصرف انرژی و اقتصادی رشد مالی، توسعه بین ( به بررسی ارتباط1394فرازمند و همکاران )

 اند. نتاایج پرداخته 1389-1355یاماموتو طی دوره  و تودا علیت و باند آزمون رویکرد با ایران  در

 باه  خصوصی به بخش افتهی  یتخص اعتبارات نسبت شامل مالی توسعه هایشاخ  دهدمی نشان

 به بورس، بازار معامالت حجم شده به مبادله سهام نسبت و نقدینگی حجم داخلی، ناخال  تولید

                                                             
1. Solarin and Shahbaz 
2. Gurgul, and Lach 

3. Shahbaz, and Lean 
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یاس   علیات  رابطاه  همچناین  و بودناد  انرژی با مصرف بلندمدت رابطه دارای اقتصادی رشد همراه

 کنند.می تأیید را انرژی مصرف به رشد اقتصادی و مالی توسعه از طرفه

باا   رانیا در ا سات یز    یمحا  تیا فیبار ک  یاثر توسعه مال یبررس( به 1394مهدوی و امیربابایی )

 اند.پرداخته 2007-1973طی دوره  (ARDL) توزیعی های خودرگرسیون با وقفهکارگیری مدل  به

 بیانگر که شد ظاهر مدل در منفی عالمت با مالی توسعه شاخ  ضریب این تحقیق، نتایج اساس بر

 توساعه  بااالتر  ساطوح  ازای به لاا است. مالی توسعه با اکسیدکربنانتشار دی می ان معکوس رابطه

 داشت. را اکسیدکربندی انتشار کاهش انتظار توانمی مالی،

وجود رابطه پویا میان مصرف انرژی و توسعه ای به بررسی ( در مقاله1392اسدی و اسماعیلی )

هاا و کااربرد آن در    کاارگیری رهیافات آزماون کراناه     باا باه   1391-1349طی دوره  مالی در ایران

مدل، بیاانگر تاأثیر    نتایج برآورداند. پرداخته (ARDL) های توزیعی های خودرگرسیون با وقفه مدل

شدن و شهرنشینی بر مصارف انارژی در    مثبت رشد اقتصادی، شاخ  توسعه مالی، شاخ  صنعتی

مدت از توساعه   بلندمدت است. همچنین، بر اساس نتایج آزمون علیت گرنجری، رابطه علیت کوتاه

باه ایان نتیجاه     تاوان  شود که با توجه به نوع عالمت این رابطه مای  مالی به مصرف انرژی پایرفته می

گااری  بنابراین ضمن سرمایه .یابد رسید که با رشد توسعه مالی در ایران  مصرف انرژی اف ایش می

کاارگیری از   گاااری در جهات باه    شود تا این سارمایه  برای اف ایش توسعه مالی در ایران توصیه می

نیااز روزافا ون باه     تکنولوژی جدید استفاده از انرژی صورت پایرد تا هم کشور بتواند پاسخگوی

 شود.زیست کنترل  انرژی باشد و هم آلودگی محی 

کاارگیری   ( به بررسی رابطه باین مصارف انارژی و شهرنشاینی باا باه      1391قنبری و همکاران )

بلندمادت و    رابطاه  دهاد کاه در ایاران    بارآورد نشاان مای    نتاایج  .انددر ایران پرداخته ARDLروش 

اخال  داخلی، شهرنشاینی و قیمات انارژی وجاود داشاته و در      پایداری بین مصرف انرژی، تولید ن

 ECM مثبتی بین مصرف انرژی و شهرنشینی وجود دارد. نتایج آزمون  مدت و بلندمدت رابطه کوتاه

مادت اصاالح شاود و     کشد تا خطای تعادل کوتاه از سه دوره طول می کمترنی  نشان داده است که 

 .گردد بازمدل به تعادل بلندمدت خود 
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باه ایان نتیجاه رساید کاه موضاوع ماورد        توان میبه طور کلی با بررسی مطالعات منتخب فوق 

کاه در مطالعاات داخلای     اسات روز در مطالعات محققان جهاان   بح  در این پژوهش از مباح  به

برای اقتصاد ایران مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین بررسی نقاش تاأثیر متغیرهاایی همچاون     

بر مصارف انارژی در ایاران، باا توجاه باه اینکاه کشاورمان یاس کشاور            مت انرژیقیشهرنشینی و 

که در ایان پاژوهش باه آن پرداختاه      است گااران استیساست، امری ضروری برای  توسعه درحال

 خواهد شد.

 ی پژوهششناس روش. 4

 معرفی متغیرهای تحقیق. 4-1

دهندگی بااالی مادل تخمینای     جهت ارائه یس تصویر کلی از اقتصاد کالن کشور و قدرت توضیح

 1از متغیرهای می ان مصرف انرژی یا همان انرژی مصرفی سرانه کاه برابار اسات باا کیلاوگرم نفات      

(ENCنسبت اعتبار داخلی اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخال  داخلی ،)به عنوان شاخ   2

(، GDPCد اقتصاادی ) به عنوان شاخ  رش 3(، تولید ناخال  داخلی واقعی سرانهFDتوسعه مالی )

( و نسبت جمعیت شهری باه جمعیات   E) انرژی قیمتبه عنوان شاخ   4دالر حسب بر نفت قیمت

 (.URBبه عنوان شاخ  شهرنشینی ) 5کل

𝐸𝑁𝐶𝑡= f (𝐹𝐷𝑡, 𝐺𝐷𝑃𝐶𝑡 , 𝐸𝑡  , 𝑈𝑅𝐵𝑡 ) 

( 2012)( و شاهباز  2010با توجه به نتایج برآوردهای مختلف از مدل و مطالعات سادورسکی )

دهاد  بناابراین از تماامی    رسد که مدل لگاریتمی بهترین نتایج را به ما ارائه میاین ادعا به اثبات می

 شود.متغیرهای مدل لگاریتم طبیعی گرفته می

                                                             
1. Energy consumption is measured by total energy consumption per capita (kg of oil 
equivalent). 
2. Domestic Credit to Private Sector as Share of GDP 
3. Real GDP Per Capita 
4. Oil Price in Dollar Terms 

5. Urban Population as Share of Total Population 
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و  عار  از مباد    کاردن ، باا اضاافه   مصرف انارژی به ازای هر تعریف از عوامل مؤثر بر  سپ 

 جمله خطا به تابع، از قرار زیر است:

LENC =a0+ a1 LFD+a2 LGDPC +a3 LE +a4 LURB +Ut 

 . تعریف متغیرهای مورد مطالعه4-2

های زمانی مورد استفاده در این پژوهش از سایت رسمی بانس جهانی اخا شاده و باه    تمامی سری

 شوند: صورت زیر تعریف می

 بارای  انارژی  قیمات  باه  مرباوط  اطالعات نبودن دسترس در به توجه با (:Energy price) انرژی قیمت

 بار  نفات  قیمات  گرفتاه،  قبلای صاورت   هاای مطالعاه  از پیروی به کشور ما در طی بازه مورد مطالعه،

 آژانا   از نفات  قیمات  باه  مرباوط  اطالعاات  کاه  اسات  انارژی شاده   قیمات  جایگ ین دالر حسب

اینکاه  باا توجاه باه    . اسات  شاده  اساتخرا   آمریکا وزارت انرژی اطالعات اداره و انرژی المللی بین

 اوپاس  نفات  قیمات  کشاورمان،  بارای  ،اسات  1کشور ایران عضو کشورها صادرکننده نفت اوپاس 

 .است شده استفاده

ولی معماوالج   ،رود می کار به اصطالحاج به زندگی یس جمعیت در شهرها (:Urbanizationشهرنشینی )

 .اشاره داردیس کشور یا منطقه  به اف ایش شمار ساکنان شهرها نسبت به ساکنان روستایی

دارد. اگار تولیاد    داللت بر اف ایش تولید یا درآماد سارانه ملای    (:Economic Growthرشد اقتصادی )

تاوان گفات کاه در آن     کاالها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یس کشور اف ایش پیدا کناد، مای  

 .کشور رشد اقتصادی اتفاق افتاده است

 یدهنده ارتقا عه مالی معموالج به صورت فرایندی که نشانتوس (:Financial Developmentتوسعه مالی )

ایان فرایناد شاامل تعاامالت باین       .شود ای است تعریف می کیفی و کارایی خدمات واسطه و کمی

 با رشد اقتصادی در ارتباط است. که استها و نهادها  بسیاری از فعالیت

                                                             
 کویت امارات، عربستان، ون وئال، اکوادور، ایران، نیجریه و قطر. 1
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شود که در این مطالعه  اطالق می شده به مقدار انرژی مصرف (:Energy Consumptionمصرف انرژی )

 بر لگاریتم انرژی مصرفی سرانه بر حسب کیلوگرم بر نفت استفاده شده است.

 برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج. 5

قدم اول در برآورد رگرسیون اطمینان از مانایی متغیرها برای اطمینان از عدم برآورد رگرسیون کاذب 

بیانگر وجود یس رابطاه تعاادلی بلندمادت     یجمع هم. استمعمولی  Fو  t هایو اثبات اعتبار آماره

کناد. در بررسای حاضار، آزماون     است که سیستم اقتصادی در طول زمان به سمت آن حرکت مای 

( و فیلیپ  پرون ADFیافته )فولر تعمیم -های متداول دیکی پایایی متغیرهای مدل را به وسیله آزمون

(PPانجام می ) یافته و فیلیاپ    فولر تعمیم -( نتایج آزمون ریشه واحد دیکی1شماره )دهیم. جدول

 .کند میانجام شده است را برای متغیرها ارائه  Eviews9اف ار پرون که با استفاده از نرم

 یافته و فیلیپس پرون میتعم فولرنتایج آزمون ریشه واحد دیکی  .1 جدول

LURB LE LGDPC LFD LENC آماره 

(0)39/6-* (0)49/1- (1 )97/2-* (0)93/0- (0)97/0- (ADF) 

(0)31/3-* (0)49/1- (1 )89/2- (0)87/1- (0)55/2- DF 
(3)22/5-* (4)71/1- (3 )87/2-* (3)97/0- (0)97/0- (PP) 
(2)15/3- (4 )84/1- (3 )88/2- (3 )91/1- (2)88/2- T (PP) 

LURB ∆ LE ∆ LGDPC ∆ LFD ∆ LENC ∆  

- (3)12/4-* - (0)87/6-* (0)87/7-* (ADF) 

- (3)61/4-* (0 )92/3-* (0)78/6-* (0)88/7-* DF

- (4)76/5-* - (2)87/6-* (1)91/7-* (PP) 

(2)45/4-* (3 )71/5-* (0 )84/3-* (1 )65/6-* (1 )63/7-* T (PP) 

 یبارا  واحاد  شاه یر آزماون  آماره . دهد می نشان را متغیر اول مرتبه تفاضل ∆ و نپر عدد مبنای در لگاریتم L :توجه

 آزماون ADF  روناد،  و مباد   از عار   باا  مدل یبرا واحد شهیر آزمون آماره  روند، بدون و مبد  از عر  با مدل

 ADF آزماون،  در پرانتا   داخل اعداد. است پرون پ یلیف واحد شهیر آزمون PP و افتهی میتعم فولر یکید واحد شهیر

 نیای تع کرنار  -بارتلت توس  پرانت  داخل اعداد PP آزمون در. شوند یم نییتع شوارت  اریمع با که هستند ها وقفه تعداد

 .است شده

 .است درصد 10 سطح در رهایمتغ بودن مانا یمعن به* 

 نتایج تحقیقمأخا: 
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قادر مطلاق    LENC ،LFD ،LGDPC ،LEدهد که بارای متغیرهاای   ( نشان می1نتایج جدول )

تر است، لااا ناماناا    شده در سطح، از قدر مطلق مقادیر بحرانی مکینون کوچس محاسبه ADFآماره 

. البته نتایج آزمون فیلیپ  پرون نیا  حااکی از ناماناا    است LURB( ،0)Iهستند ولی متغیر  I(1یعنی )

متغیرهاا در مرتباه    . با توجه به اینکه هماه استبودن تمامی متغیرهای مدل به ج  شاخ  شهرنشینی 

( ARDLهاای تاوزیعی )  برای برآورد مدل از الگاوی خودرگرسایون باا وقفاه     ،یکسانی ایستا نیستند

. زیرا در این الگو توجه به درجه همبستگی متغیرها مهام نیسات و همچناین باا     کرداستفاده خواهیم 

ی و اساتفاده از  داور تاوان مادل مناساب را بادون پایش      هاای مناساب بارای متغیرهاا مای      تعیین وقفاه 

 (.2001، 1های اقتصادی انتخاب کرد )پسران و همکاران نظریه

یاا   I(0)از اینکه متغیرهاای مادل    نظر صرف ARDL(، در روش 2004) 2بر اساس مطالعه اوتارا

I(1)      هستند، قابل کاربرد اسات و در صاورت وجاود متغیرهاایI(2)  آمااره ،F  معتبار   شاده  محاسابه

نخواهد بود. بنابراین انجام آزمون ریشه واحد بارای تعیاین اینکاه های  یاس از متغیرهاا، جمعای از        

 مرتبه دو یا بیشتر نیستند، ضروری است.

های مختلفی برای انجام آزمون ریشه واحد و بررسی پایایی متغیرهاا وجاود دارد، اماا باا     روش

تی نظیار انقاالب و جناگ باوده و در نتیجاه احتماال       توجه به اینکه اقتصاد ایران تحت تاأثیر تحاوال  

هاای ویاژه   رسد بهتر اسات از آزماون  های زمانی وجود دارد، به نظر میتغییرات ساختاری در سری

استفاده شود. نتاایج ایان    3ریوز -های زمانی مانند آزمون زیوتبررسی شکست ساختاری در سری

هاای آزماون باا    شود. با مقایساه آمااره  شاهده می( م2آزمون برای تمامی متغیرهای الگو در جدول )

توان نتیجه گرفات کاه های  یاس از     (، می1992توس  زیوت و اندریوز ) شده  ارائهمقادیر بحرانی 

متغیرهای موجود در مدل جمعی از مرتبه دو و باالتر نیستند، لاا نتایج برآورد مدل سااختگی نباوده   

 را برای بررسی رابطه میان متغیرها به کار گرفت. ARDLتوان مدل معتبر است و می Fو آزمون 

                                                             
1. Pesaran, and Shin & Smith 
2. Ouattara 

3. Zivot and Rivioz 
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 هااندریوز برای لگاریتم داده -آزمون ریشه واحد زیوت .2جدول 

 آماره آزمون نتیجه
متغیر  tآماره 

 موهومی
وقفه 
 بهینه

 متغیر شکست

I(1) 025/0- 285/3- 1 1986 LENC 

I(0) 207/0- 136/18- 3 2005 LFD 

I(1) 005/0 712/2- 2 2008 LGDPC 

I(0) **006/0 487/5- 1 1974 LE 

I(0) **012/0 863/4- 1 1993 LURB 

(. 1992 یوز،و اندر یوتباشند )زمی -82/4 و -08/5، -57/5برابر  ترتیب به درصد 10 و 5، 1 سطوح در بحرانی مقادیر

 .دهندمی نشان را% 10 و% 5%، 1 سطوح در داریی***، ** و * معن

 تحقیق نتایج: مأخا

شاود. علات    انتخاب می 2 مورد مطالعه بی ین حداکثر وقفه بهینه مدل -بر اساس ضابطه شوارت 

کناد و در نتیجاه از    جاویی مای   هاا صارفه   استفاده از این ضابطه این است که این معیار در تعیین وقفه

هاای کوچاس هام بسایار مناساب       درجه آزادی بیشتری برخوردار است، به همین دلیل بارای نموناه  

شاود. قبال از پارداختن باه      ابتدا مدل بلندمدت آن ارائه مای  ARDL. در تخمین مدل با الگوی است

ی برآورد شده در روش خود بازگشتی با ینتایج، الزم به توضیح است که شرط گرایش الگوی پویا

های توزیعی به سمت تعادل بلندمدت، این است که وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای تحت وقفه

جمع )ایستا( از یاس   که مشخ  شد به دلیل اینکه همه متغیرها هم طور هماناثبات شود. اما  بررسی

درجه نیستند لاا باه منظاور بررسای وجاود رابطاه بلندمادت باین متغیرهاا از روش انگال گرنجار و           

جماع باودن    هاا هام   توان استفاده کارد زیارا شارط اساتفاده از ایان روش      یوهانسن و یوسیلیوس نمی

)همان(. بنابراین در این تحقیق برای بررسی وجود رابطه بلندمدت میاان   استاز یس درجه متغیرها 

جمعی یا همان باند تست )آزمون والد( که توسا  پساران    ها به هم متغیرهای تحقیق از آزمون کرانه

الگوی تصحیح خطای الگوی خاود توضایح    استفاده خواهیم کرد. شده،( ارائه 1999) 1و همکاران

                                                             
1. Pesaran and Shin 
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باه صاورت زیار     شاده   ارائاه ( که توس  پسران 5برای مدل تحقیق )مدل شماره  های توزیعی هبا وقف

 خواهد بود:

∆LnLENCt = c0 + ∑ 
k

p

k=1 ∆LnLENCij,t−k + ∑ φ
k

q

k=1 ∆LnLFDi,t−k +

∑ φ
k

q

k=1 ∆LnLGDPCi,t−k + ∑ ϴk
q
k=1 ∆LnLEi,t−k + ∑ ∂k

q
k=1 ∆LnLURBi,t−k +

ϑecmt−1 + ΨDt + εt 
 

باه   F والاد( آورده شاده اسات. چنانچاه آمااره     هاا )آزماون    ( مقادیر آزمون کرانه3در جدول )

و آمااره   شاود ( مقایسه 2004) شده توس  نارایان دست آمده از محاسبات با مقادیر بحرانی گ ارش

آمده حااکی   دست ب رگتر از مقدار کرانه باال باشد  رابطه بلندمدت بین متغیرها برقرار است. نتایج به

 متغیرها وجود دارد.از آن است که رابطه بلندمدت بین 

 ( برای وجود رابطه بلندمدتFآزمون ) جمع هم های نتایج آزمون کرانه .3 جدول

 محاسبه شده Fآماره 

 رگرسور 5در حالت 

 درصد 90مقادیر بحرانی نارایان در سطح  درصد 90مقادیر بحرانی پسران در سطح 

I(1) I(0) I(1) I(0) 
45/6 97/3 86/2 42/3 56/2 

 نتایج تحقیقمأخا: 

پ  از اطمینان از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها و عدم وجود رگرسیون کاذب با اساتفاده  

( نتاایج رابطاه   4پاردازیم. جادول )   از مدل با عر  از مبد  و روند  یار مقیاد باه بارآورد مادل مای      

 دهد. بلندمدت و تخمین ضرایب آن را نشان می

 رابطه بلندمدت در مدل .4جدول 

LURB LE LGDPC LFD C متغیر 

 ضرایب 099/7 125/0 091/0 -370/0 365/3

 t)احتمال( (00/0) 25/39 (02/0) 75/2 (00/0) 16/4 (00/0) 85/6 (00/0) 98/44

 مأخا: نتایج تحقیق

نسبت باه   مصرف انرژیهای بلندمدت کشش ،آمده از تخمین رابطه بلندمدت دست بهضرایب 

% 98% و 95 اطمیناناز نظر آماری در سطح  بلندمدت تمامی ضرایبدر  .استالاکر  متغیرهای فوق

آماده   دسات  باه ند. از آنجا که مدل به صورت لگاریتمی تصریح شاده اسات، ضارایب    هست دارمعنی
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دهد. از  را نسبت به هر یس از عوامل تأثیرگاار بر آن نشان می مصرف انرژیهای بلندمدت کشش

درصاد افا ایش    125/0، باعا   LFDدر توساعه ماالی    این رو، هر یس درصاد افا ایش )کااهش(   

راجاع باه رابطاه     شده ارائهشود. این نتیجه مطابق با نظریات اقتصادی )کاهش( در مصرف انرژی می

. زیارا در ایان کشاورها ایان ارتبااط      است توسعه درحالمصرف انرژی و توسعه مالی در کشورهای 

سعه مالی و تاأثیر مثبات آن بار رشاد اقتصاادی،      که اف ایش در تو شود میمثبت به این شکل توجیه 

شاود  ها باع  اف ایش تقاضا برای انارژی مای  اف ایش سرعت نقل و انتقال پول و تأمین مالی شرکت

. همچناین هار یاس درصاد     شاد در ایران این نتیجه منتج  که دهد که مصرف را تحت تأثیر قرار می

مصارف  درصاد افا ایش )کااهش( در     091/0 ، باعا  GDPCرشد اقتصاادی  اف ایش )کاهش( در 

 .است انرژی و رشدراجع به رابطه  شده ارائهشود. این نتیجه نی  مطابق با نظریات اقتصادی می انرژی

ناکارا از مناابع انارژی    های ناکارا، استفادهتواند به علت استفاده از انواع منابع و انرژیاین امر میاما 

توان گفت کاه  ای باشد. در واقع میناکارا در صنایع کارخانه های آالینده وو استفاده از تکنولوژی

 او  منحنای کاوزنت  )نقطاه    اقتصاادی قارار دارد و هناوز باه نقطاه      توساعه  ایران در مراحل اولیاه 

باا توجاه باه ضاریب آن      مصارف انارژی  بار   قیمات انارژی  تأثیر  .بازگشت در ادبیات( نرسیده است

اف ایش قیمت انرژی، طبیعتااج میا ان تقاضاای انارژی کااهش       بازیرا  دور از انتظار نیست  (-370/0)

در ایان مادل، تأثیرگااارترین متغیار بار      . یاباد بافته و به طبع آن آالیندگی محی  زیست کاهش می

این ادعاا را باه    365/3که داشتن باالترین ضریب یعنی  استمصرف انرژی در بلندمدت شهرنشینی 

تارین   رفات کاه افا ایش شهرنشاینی در ایاران یکای از مهام       تاوان نتیجاه گ  رساند. پ  میاثبات می

 شاهری  مراک  در تولیدی های شرکت و ها کارخانه . تمرک استمتغیرهای مؤثر بر مصرف انرژی 

 از اساتفاده  و بااالتر  درآمادهای  کساب  شاغل،  هدف یاافتن  با جمعیت روستایی که شود می باع 

مصرف  الگوی نی  شهرنشینی کنند. پدیده حرکت شهری مناطق سمت به عمومی گسترده امکانات

که بایاد توسا  مسائولین     شود می موجب را آن از رویه بی استفاده و داده قرار تأثیر تحت را انرژی

مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی آنچه از نتایج در بلندمدت مشخ  است این اسات کاه تماامی    

 .هستندمتغیرهای مدل بر مصرف انرژی دارای تأثیر معناداری 
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( ارائه 5مدت آن به صورت جدول ) ، مدل پویای کوتاهARDLدر ادامه تخمین مدل با الگوی 

. اسات  ARDL(0،0،2،0،1بی ین به صورت ) -شود که وقفه بهینه متغیرها بر اساس معیار شوارت  می

 مادت تاا حادودی باا نتاایج      آماده در کوتااه   دست نتایج به کنیم میکه در جدول مشاهده  طور همان

اماا ضاریب    ،اسات مدت بر مصرف انرژی ماؤثر   در کوتاه نی  توسعه مالی .خوانی دارد بلندمدت هم

مادت کمتار از بلندمادت اسات کاه باه دلیال تاأثیر          . البته ضریب این تأثیر در کوتااه است منفیآن 

که ضاریب تصاحیح خطاای     شود می. همچنین مالحظه استبر و با وقفه این متغیر  یرمستقیم، زمان

منفی بودن آن حاکی از این است کاه هار    و استدار  از یس و از نظر آماری معنی تر کوچس مدل

کند، ضریب تصحیح خطای مدل کاه برابار باا     عدم تعادلی در بلندمدت به سمت تعادل حرکت می

ثباتی مصارف انارژی    های بی درصد از عدم تعادل 25دهد در هر دوره حدود  نشان می است -25/0

و مدل باه تعاادل    شودمدت تصحیح  شود و چهار دوره الزم است تا خطای تعادل کوتاه می برطرف

 مادت و  کوتااه  ذکر است که نتایج حاصل از تخماین مادل پویاای    بلندمدت بازگردد. همچنین قابل

داری  دلیلی بر معنی = F 51/658ه ( بیان شده است که در آن آمار5تعیین وقفه بهینه نی  در جدول )

 .استگرسیون کلی ر

 نتایج الگوی تصحیح خطاو  مدت الگوی پویای کوتاه .5جدول 

 ECMنتایج الگوی تصحیح خطای  مدت )تعیین تعداد وقفه بهینه( الگوی پویای کوتاه

 ضریب )احتمال( tآماره 
متغیرهای 

 توضیحی

 tآماره 

 )احتمال(
 ضرایب

متغیرهای 

 توضیحی

071/0 (042/0) 14/1 LENC(-1) 21/0- (83/0) 021/0- DLFD 

18/6- (054/0) 049/0- LFD 93/1 (06/0) 091/0 DLGDPC 
65/2 (01/0) 235/0 LFD(-1) 12/3 (00/0) 188/0 DLE 

42/1- (15/0) 111/0- LFD(-2) 71/0 (49/0) 256/1 DLURB 
31/3 (00/0) 076/0 LGDPC 72/0 (41/0) 030/0 C 

25/8 (00/0) 261/0- LE (00/0 )67/9= F 84/1 DW= 61/0= R2 

21/5 (00/0) 556/5 LURB 

 71/11 (00/0) 187/10 C 
(00/0 )51/658 =F 94/1 DW= 996/0= R2 

 مأخا: نتایج تحقیق
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( LMو  F آمااره هاای تشخیصای مادل اعام از آزماون نرماالیتی، همگای )باا توجاه باه            آزمون

و ناهمسانی واریان  ندارد و مدل  یخودهمبستگقبول و بیانگر این نکته هستند که مدل مشکل  قابل

 نی  درست تصریح شده است.

 های تشخیصی مدل آزمون .6 جدول

آزمون تورش تصریح 

 1مدل
 2آزمون نرمال بودن

آزمون ناهمسانی 

 3واریانس
  4یخودهمبستگآزمون 

 version آماره احتمال آماره احتمال آماره احتمال آماره احتمال

87/0 01/0 12/0 41/4 47/0 71/0 55/0 31/1 LM 

91/0 01/0 ---- ---- 45/0 63/0 63/0 49/0 F 
version 

 مأخا: نتایج تحقیق

باا در نظار گارفتن مصارف      VECM( نتایج آزمون علیت گرنجر بر اساس روش 7در جدول )

در  Fشود که احتماال مرباوط باه آمااره     انرژی به عنوان متغیر توضیحی ارائه شده است. مشاهده می

تاوان رابطاه علیات     ، بنابراین تنها مای استردیف اول برای تمامی متغیرها به ج  توسعه مالی ب رگ 

توان به مدت از توسعه مالی به مصرف انرژی را پایرفت. با توجه به نوع عالمت این رابطه می کوتاه

ن یابااد  پاا  ضاامایاان نتیجااه رسااید کااه بااا توسااعه مااالی در ایااران مصاارف اناارژی افاا ایش ماای   

گاااری در  شاود تاا ایان سارمایه    گاااری بارای افا ایش توساعه ماالی در ایاران توصایه مای         سرمایه

کارگیری جهت تکنولوژی جدید استفاده از انرژی با عدم اثار ساو  بار آلاودگی محای  زیسات        به

صورت پایرد تا کشور هم بتواناد پاساخگوی نیااز روزافا ون بارای کااال و انارژی باشاد و محای           

جمله تصحیح خطا مرباوط   tمصون از آلودگی سازد. همچنین، با توجه به اینکه آماره  زیست را نی 

توان وجود رابطه علیت  یرمساتقیم  ، میاستبه مصرف انرژی در ردیف اول از نظر آماری معنادار 

 ECMباودن ضاریب    یمنفا  درصاد پاایرفت.   5از مجموعه متغیرهای مستقل به انرژی را در ساطح  

                                                             
1. Functional Form 
2. Normality 
3. Heteroscedasticity 

4. Serial Correlation 
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جملاه تصاحیح    tباا توجاه باه آمااره      .استدلیل بر همگرا بودن رواب  بلندمدت بین متغیرهای مدل 

توان وجود رابطه علیت دوطرفه میان مصارف  ( نمی7خطا در ردیف دوم تا پنجم مربوط به جدول )

 انرژی و سایر متغیرهای تحقیق را پایرفت.

 نتایج آزمون علیت گرنجر .7جدول 

ECM LURB LE LGDPC LFD LENC  

(00/0 )79/2- 23/0 77/0 54/0 
(08/0 )

69/2 
- LENC 

(43/0 )77/0- 24/0 99/0 39/0 - 45/0 LFD 
(40/0 )81/0 14/0 26/0 - 65/0 42/0 LGDPC 
(95/0 )05/0 71/0 - 46/0 71/0 94/0 LE 
(65/0 )43/0- - 87/0 64/0 15/0 86/0 LURB 

 مأخا: نتایج تحقیق

 گیرینتیجهبندی و جمع. 6

و انارژی   قیمات مدت توسعه مالی، رشد اقتصادی،  این مقاله به بررسی تأثیر بلندمدت و کوتاهما در 

بر اسااس واقعیاات   . پرداختیمبرای ایران  2016-1971زمانی  بازهشهرنشینی، بر مصرف انرژی طی 

سااکن در   ماردم که رو به رشد است و تأمین نیازهای  کشورهایی برای حمایت از اقتصاداقتصادی، 

کاه نیااز باه مصارف انارژی بااالتر دارد. در        آن کشور، باید کاالها و خادمات بیشاتری ارائاه شاود    

دهاد و در نتیجاه   مای های انرژی را تحت تاأثیر قارار    ، توسعه مالی زیرساختیافته توسعهکشورهای 

باید باه   یافته توسعههای مالی  زیرساختوجود ور کلی، . به طشود میدر انرژی  جویی صرفهمنجر به 

 توساعه  درحالدر کشور ما که کشوری بر اساس این مطالعه، نفع استفاده کارآمد از انرژی باشد، اما 

، باعا  افا ایش   وکاار  کساب است این نتیجه صادق نبوده و توسعه مالی با بسترسازی مناسب بارای  

توصایه   تاوان له مای ئبا توجه به این مس. داده استژی را اف ایش و تقاضا برای انر نشدهتولید و رشد 

کرد که از آنجایی که عوامل گسترش شهرنشینی، قیمت انرژی و توسعه مالی بیشترین تأثیر خود بر 

توجهی به مبحا  مصارف انارژی     گاارند، لاا بیمصرف انرژی را از طریق رشد اقتصادی برجا می

ای جا  ایجااد اخاتالل در فرایناد رشاد      نعتی و شاهری، نتیجاه  زمان با گساترش حاوزه ماالی، صا     هم
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اقتصادی و دوری از مسیر رشد و توسعه بلندمادت را در پای نادارد، بناابراین ایان ضارورت دیاده        

ای یاس  شود تا مبح  تقاضای انرژی به عنوان موضوعی مهم و اثرگاار بر فرایند رشد و توسعه می

 کشور مدنظر قرار گیرد.

باا   خودبازگشاتی هاای  در مادل  VECMهاا و روش  کارگیری آزمون کرانه با به در این مطالعه

به بررسی وجود رابطه بلندمدت میاان متغیرهاای مادل پارداختیم کاه نتاایج        ابتداهای توزیعی،  وقفه

. نتاایج حاصال از بارآورد مادل نیا  باه وجاود رابطاه مثبات میاان           استمؤید وجود رابطه بلندمدت 

بر اساس نتایج آزماون علیات گرنجاری، رابطاه     دهد. مدل گواهی می لقمتغیرهای توضیحی و مست

شود که با توجه باه ناوع عالمات ایان     توسعه مالی پایرفته میبه مدت از مصرف انرژی  علیت کوتاه

 دهنده گسترشاف ایش مصرف انرژی محرک رشد اقتصادی و  توان به این نتیجه رسید کهرابطه می

یی در مصرف انرژی باید با در نظر گارفتن رشاد   جو صرفههای بخش مالی است، لاا اتخاذ سیاست

هاای مناساب در جهات افا ایش     اقتصادی و توسعه بخش مالی باشد. در ایان زمیناه اتخااذ سیاسات    

های کمی های مبتنی بر کاهشها نسبت به سیاستوری در مصرف و استفاده بهینه از این حامل بهره

طرفه از مصرف انرژی باه   ها اولویت دارد. از سوی دیگر یس رابطه علی یسصرف این حاملدر م

گسترش شهرنشینی وجود دارد. این امر به این معناسات کاه رشاد مصارف انارژی محارک بخاش        

بیان کرد که مصرف انرژی یس نهاد اساسی در تولید اسات   طور نیاتوان شهری در ایران است. می

توان با نتقال نیروی کار از بخش روستایی به بخش شهری شود. در این مورد میتواند موجب او می

ها جلوگیری کرد. در مورد رابطه علی آن هیرو یبارائه تسهیالت رفاهی به روستانشینان از مهاجرت 

انرژی مقادم   توان این چنین عنوان کرد که قیمتانرژی به مصرف انرژی نی  می طرفه از قیمت یس

هاای  های اف ایش قیمت حاملتوان با ادامه اجرای سیاستنرژی است و در این زمینه میبر مصرف ا

هااای صاانعتی بااه یی در مصاارف اناارژی را از طریااق بااه الاا ام در آوردن واحااد جااو صاارفهاناارژی، 

 یی دنبال کرد.جو صرفه

گاااری  بناابراین ضامن سارمایه     یاباد مصرف انرژی اف ایش می ،با رشد توسعه مالی در ایران

کاارگیری از   گاااری در جهات باه   شود تا این سارمایه برای اف ایش توسعه مالی در ایران توصیه می
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صاورت پاایرد تاا هام کشاور بتواناد        هاای پااک  اساتفاده از انارژی   در راساتای  تکنولاوژی جدیاد  

. ودشا کنتارل  بایش از پایش    سات یز   یمحا پاسخگوی نیاز روزاف ون به انرژی باشد و هم آلودگی 

و رشاد اقتصاادی بار مصارف انارژی باعا         تأثیر اف ایش توسعه مالی، جمعیات شهرنشاین   اینبنابر

شود که باید سیاستمداران با عنایت به این نکتاه در پای ساازوکاری    استفاده روز اف ون از انرژی می

برای مرتفع ساختن اف ایش تقاضا برای انرژی در پی اف ایش این متغیرها باشند که توجاه باه برناماه    

نااممکن   را ای منسجم دستیابی به این هادف در صورت عدم وجود برنامه 1404توسعه و افق ششم 

آماده در ایان پاژوهش باا نتاایج       دسات  باه . همچناین نتاایج   (1395پور، سایاهیبومی،  کند )حسین می

و  2012 هاای  سالآمده برای کشورهای تون  و لبنان بر اساس مطالعه شهباز و همکاران در  دست به

 مشابه است. (2011جلیل و فریدون )و  2013

 منابع

  ای نرخ رشاد اقتصاادی بار توساعه     اثر آستانه» .(1390) موگویی رحیمی حسن و فریماهم ابراهیمی،

 فصالنامه  «.ی کشاورهای گاروه دی هشات    پایر در اثر تغییر قیمت انرژی: مطالعه های تجدید انرژی
 .142-119  ص .4. شماره 1دوره  .اندیشه راه یاقتصاد قاتیتحق

توساعه بازارهاای ماالی و مصارف انارژی      ». (1391) یجبردق   مرادآلحسن و محمود م ،یمیابراه

. 61. سال بیستم. شاماره  یاقتصاد یهااستیس و ها پژوهش فصلنامه .«دی هشت درکشورهای گروه

 .159-174ص  

اثارات زیسات محیطای مصارف انارژی و رشاد       » .(1387) یگلعذان یبرق اسماعیل اود ود ،یبهبود

 .53-35ص   .4 شماره .5 دوره .یمقدار اقتصاد فصلنامه «.اقتصادی در ایران

بررسی رابطه مصرف انارژی و تولیاد   » .(1388) یلیجبرائ رویز و سوداپ محمدزاده، ؛اودد ،یبهبود

 .ساال ششام   .یانارژ  مطالعاات  فصالنامه . «افتهی توسعهو  توسعه درحالناخال  داخلی در کشورهای 

 .21 -1  ص .1388زمستان  .23شماره 

انتشاارات   تهران: .مترجم:  المعلی فرجادی .سوم جهان در اقتصادی توسعه .(1382) ایکلم تودارو،

 اولچا   .کوهسار
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بررسای وجاود شکسات سااختاری در     » .(1390) یمهاجر و پریسا علهش پرمهر، یباقر ؛هدیم ،یتقو

تسهیالت باانکی باه بخاش     ارائهرابطه میان توسعه بخش مالی و رشد اقتصاد و استخرا  می ان بهینه 

 .55-37ص   .4شماره  .سال اول .یاقتصاد توسعه و رشد یهاپژوهش فصلنامه «.خصوصی

 رشاد  و ماالی  توساعه  رابطه بررسی» .(1390) یعراق یامیص کتا و ابراهیمی ،یاشرف ؛هدیم ،ینیحس

 ساال  .یاقتصااد  یهاا  اسات یس و هاا  پژوهش فصلنامه «.جدید متغیرهای معرفی با ایران در اقتصادی

 .90-34 ص  .6 شماره .نوزدهم

 باارای مقاااومتی اقتصاااد کلاای هااای سیاساات. »(1395) یبومیاهیس   اود و حمیدرض  اد پ  ور، نیحس  

 150-121 ص  .16 شماره .4 . جلدیاقتصاد و یمال یها استیس فصلنامه«. بحران از رفت برون

تأثیر توسعه مالی بر  یا سهیمقابررسی » .(1391) زاده همت مایون و منیرهه رنجبر، ؛رتضیم ،یسامت

و  افتااهی توسااعهرشااد اقتصااادی تحاات اطالعااات نامتقااارن )مااورد مطالعااه کشااورهای منتخااب       

شاماره   .ساال ساوم   .یاقتصااد  توساعه  و رشد یها پژوهش یپژوهش یعلم فصلنامه «.(توسعه درحال

 .40 -25  ص .نهم

انتشاارات   :تهاران  .و  ارب کشاور(    ارب  شامال ) جغرافیاای نظاامی ایاران    .(1378) حییی ،یصفو

 .دانشگاه امام حسین )ع(

 «.در ایاران  یرنفتی صادرات  یثبات یبنگرشی بر علل ساختاری » .(1391). ف ،یشکر الف؛ ،ییرضا

 .91کارشناسی ارشد. دانشگاه ارومیه. تابستان  نامه انیپا

 فصالنامه «. باانکی  هاای  بحاران  بار  تأکیاد  باا  ماالی  هاای  بحاران  شناسی گونه» .(1396) لیع م،یزعسر
 .208-187 ص  .18 . شماره5 دوره. یاقتصاد و یمال یها استیس

 در شهرنشاینی  و ساطح  انارژی  مصارف  میان ارتباط بررسی» .(1391) .ج مهرانفر، س؛ زاده، یسیع

 راهبارد  فصالنامه  «.عوامال(  تج یاه  و روش بارداری  خطاای  تصاحیح  الگاوی  از ایاران )کااربردی  

 .70-47  . ص1391 پایی  .دوم اول، شماره سال .اقتصادی

 تجدیدپایر انرژی مصرف بر اقتصادی رشد تأثیر» .(1390. )س ،یلیجبرائ الف؛ آقازاده، م؛ فطرس،

 )شامل  یرعض و توسعه و اقتصادی یها یهمکار سازمان عضو کشورهای منتخب تطبیقی مقایسه

  ص .1390 زمستان. 60 شماره .. سال نوزدهمیاقتصاد یها استیس و ها پژوهش فصلنامه «.ایران(

98- 81. 
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انرژی و شهرنشاینی در  بررسی رابطه بین مصرف »(. 1391). ف جوادنژاد، الف؛ ،یگلوان ع؛ ،یقنبر

 زمساتان  .35 شاماره  .نهم سال .انرژی اقتصاد مطالعات فصلنامه. «ARDLکارگیری روش ایران با به

 .119-101  ص .1391

تحلیل اثر توسعه مالی بر رشاد اقتصاادی در کشاورهای    » .(1392). ج ،یعلو ل؛ ،یترک ع؛ منصف،

 یعلما  فصالنامه . «(1990-2010اساتر  ) گروه دی هشت: علیت گرنجری پانلی با رویکارد باوت   
 .92-73ص   .1392بهار  .شماره دهم .سال سوم .یاقتصاد توسعه و رشد یها پژوهش یپژوهش
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