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 و یعیطب گاز برق، یها حامل مصرف یعل رابطه مطالعه
 صنعت منتخب یها بخش ریز افزوده ارزش با ینفت یها فرآورده

 1یپنل استرپ بوت کردیرو: رانیا
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پور رنج رضا
 ، ترريز، ايراندانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مديريت، دانشااه ترريز 

  

 ، ترريز، ايراندانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مديريت، دانشااه ترريز یصادق کمال دیس

  چکیده
برانگیز است و در مطالعات مختلف )که  رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات چالش

 از یاریبس درممکن است برای یک کشور خاص نیز انجام شده باشند(، نتایج متفاوتی حاصل شده است. 
 ییکارا از که است شده ثابت بعداً که شده، استفاده ارتباط نیا مطالعه جهت ییابزارها و ها روش قات،یتحق
 ارائه( 2006) ایکون توسط که تیعل دیجد کردیرو کی یریبکارگ با مطالعه نیا در. اند نبوده برخوردار الزم

 ربخشیز شانزده افزوده ارزش با ینفت یها فرآورده و برق ،یعیطب گاز ،یانرژ حامل سه نیب رابطه شده،
 تیمز. است گرفته قرار یبررس مورد یپنل استرپ بوت کردیرو با 1374-1395 بازه در صنعت یاصل
 نیب یهمبستگ و بیضرا یناهمگن مقوله دو به ،یسنت یها روش برخالف آن در که است نیا ا،یکون کردیرو

 که دهد یم نشان جینتا. باشد کاراتر پارامترها نیتخم تا شود یم باعث موضوع نیا و شده توجه زین یمقطع
 ریغ یکان محصوالت ریسا دیتول» ،«پالستیکی  و  الستیکی  محصوالت  تولید» صنعت ربخشیز پنج در
 انتقال و مولد آالت نیماش دیتول» ،«گرید یجا در نشده یبند طبقه زاتیتجه و آالت نیماش دیتول» ،«یفلز

 «تریلر نیم و  تریلر  موتوری،  نقلیه  وسایل  تولید» ،«گرید یجا در نشده یبند طبقه یبرق یها دستگاه و برق
 و مواد دیتول عیصنا» ربخشیز کی در و ،یعیطب گاز مصرف به افزوده ارزش سمت از طرفه  کی یعل رابطه

 برق مصرف نیب یعل رابطه نبود ن،یهمچن. دارد وجود ریمتغ دو نیا نیب دوطرفه رابطه «ییایمیش محصوالت
 به افزوده ارزش سمت از طرفه کی رابطه وجود و یبررس مورد صنعت ربخشیز شانزده در افزوده ارزش و

 جینتا مطابق. است آمده بدست «نقل  و  حمل  وسایل  سایر  تولید» ربخشیز در تنها ینفت یها فرآورده مصرف
 

 

 نامه نویسنده اول در دانشگاه تبریز است. مقاله مستخرج از پایان .1

  :نویسنده مسئولreza.ranjpour@gmail.com 
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 دینما ینم فایا رانیا اقتصاد در را رشد شرانیپ نقش یانرژ مصرف که رسد یم نظر به مجموع در ق،یتحق نیا
 تیریمد و یانرژ متیق یآزادساز یها استیس یاجرا به آن، یمنف تبعات از  ینگران بدون تواند یم دولت و

 ..بپردازد آن یتقاضا

 ان ريی،  مص ر   اف وده،،  ارزش ،یمقطع   نیب   یهمبستگ ،یگرنجر تیعل آزمونها:  کلیدواژه
 یپانل استرپ بوت

 JEL :C33 , C53 , Q41 , Q43 , O25 , O53 بندی طبقه

 . مقدمه1
 موضوعات جهان، یکشورها یزیر برنامه و یگذار استیس در مباحث نیتر مهم از یکی

 از یکی عنوان به یانرژ. است مختلف یها بخش در آن مصرف زانیم و یانرژ با مرتبط
 مصرف در ازین مورد خدمات و کاالها از یکی عنوان به نیهمچن و دیتول عوامل نیتر مهم

 تیفعال چیه توان ینم حاضر، عصر در. است یتوجه قابل آثار یدارا یاقتصاد نظر از یینها
 یانرژ. دهد ادامه خود اتیح به یانرژ مصرف بدون بتواند که بود متصور را یاقتصاد

 اختصاص خود به یاقتصاد توسعه ندیفرآ و یالمل نیب تعامالت در را یمهم اریبس گاهیجا
 اتخاذ و یاقتصاد یها یگذار استیس در که است ییفاکتورها نیتر مهم از یکی و داده
 . شود یم توجه آن به یاسیس ماتیتصم

های اقتصادی توجه زیادی به نقش انرژی و ارتباط آن با  به صورت سنتی در تئوری
های مربوط به رشد اقتصادی  جایگاه انرژی در تئوریگرفت.  رشد اقتصادی صورت نمی

میالدی رخ داد و قیمت نفت با  1970زمانی تقویت شد که شوک نفتی بزرگ در دهه 
رشد بسیار باالیی روبرو شد. همزمانی وقوع این شوک، با وارد شدن اقتصاد ایاالت متحده 

اشی از شوک انرژی تلقی به رکود اقتصادی سبب شد تا اقتصاددانان وقوع این رکود را ن
میالدی، محققان تالش کردند تا در مطالعات تجربی  1973نمایند. پس از وقوع بحران سال 

متفاوت، به بررسی رابطه علی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی بپردازند. کرافت و 
( یکی از اولین مطالعاتی بود که در این حوزه انجام شد و در یک بررسی 1971) 1کرافت

مع، رابطه بین رشد اقتصادی و ارزش افزوده را بررسی و نشان دادند که افزایش ارزش جا
تواند مصرف انرژی را افزایش دهد. اینگونه بود که توجه  های اقتصادی، می افزوده فعالیت

 

1. Kraft and Kraft 
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اقتصاددانان به رابطه بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی شامل تببین چگونگی این رابطه، 
های مناسب در این حیطه جلب شد. همزمان با رشد اقتصادی  ذ سیاسترفتار جامعه و اتخا

های اخیر در اقتصاد جهان بوجود آمده، مصرف انرژی نیز رشد قابل  چشمگیری که در دهه
 2014تا  1971های  در فاصله سال 1های بانک جهانی توجهی داشته است. بر اساس داده

رشد داشته است. در همین مدت،  درصد 45مصرف سرانه انرژی در سطح جهان، حدود 
شود  درصد بوده است. چنین همزمانی، باعث می 100درآمد سرانه نیز شاهد رشد حدوداً 

 بین متقابل که اقتصاددانان به وجود رابطه بین این دو متغیر معتقد باشند. بنابراین، ارتباط
 که است لیدیک و مطالعات از مباحث یکی انرژی مصرف و( افزوده ارزش)تولید  میزان
 و تولیدی واحدهای در مصرفی کاالی یک و تولید نهاده عنوان به را انرژی دوگانه نقش

 سازد. به این جهت، می مطرح خانگی و تجاری های بخش در مخارج عنوان به یا خدماتی
 مختلف های با ارزش افزوده ایجاد شده در بخش انرژی مصرف بین ارتباط بررسی

 کاهش یا گردد که طی آن معموال مطالعه تأثیر افزایش می تلقی مهمی مسأله اقتصادی
. گیرد می قرار ارزیابی مورد برعکس اقتصادی و های بخش سایر رشد بر انرژی مصرف

 انرژی حوزه با مرتبط های ریزی برنامه برای اطمینانی قابل منابع تواند می مطالعات این نتایج
ارتباط بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی نماید. آگاهی از نحوه  فراهم را صنعت و

های کاراتر و موثرتر در بخش انرژی و توسعه اقتصادی کمک  تواند به طراحی سیاست می
گذار اقتصادی بداند که مصرف انرژی بیشتر باعث نماید. به عنوان مثال اگر سیاست

انرژی را با های مدیریت تقاضای  تواند سیاست شود، طبیعتاً می تحریک رشد اقتصادی نمی
  2های کمتری انجام دهد. نگرانی

 کشور اقتصادی توسعه در موثر و عمده های بخش از همواره در ایران، بخش صنعت
 سال در نظر گرفته شده است. در اقتصادی رشد موتور عنوان های توسعه به و در برنامه بوده

 (GDP) 3داخلی ناخالص تولید از مجزا صورت به صنعت بخش افزوده ارزش سهم ،1395
 1400 سال در سهم این شده ریزی برنامه کمی اهداف اساس بر که بودهدرصد  5/19 معادل

 سهم بخش این برای انداز، چشم افق در همچنین (.صمت وزارت) رسد میدرصد  21 به
از آن جایی که  (.انداز چشم سند) است شده بینی پیش داخلی ناخالص تولید ازدرصد  25

 

 است. 4112آخرین آمار در دسترس برای مصرف سرانه انرژی جهان، مربوط به سال . 1
2. Deilami Nejad and Ostad Hossein (2010) 
3. Gross Domestic Product 
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های انرژی نقش  رود، مقدار مصرف حامل بخش صنعت زیربنای اصلی توسعه به شمار می
 مصرف بین رابطه دلیل، بررسی کند. به این های صنعتی ایفا میمهمی در فعالیت کارگاه

 در. بود خواهد زیادی اهمیت دارای آن مختلف های بخش زیر افزوده ارزش و انرژی
 های حامل آیا تغییرات در میزان مصرف که است این تحقیق حاضر اصلی ی مسأله نتیجه،
 افزوده ارزش رشد یا گذارد؟ می تأثیر صنعت های بخش زیر افزوده ارزش رشد بر انرژی

 انرژی های دار در میزان مصرف حامل به تغییرات معنی منجر صنعت های بخش زیر
 بین علیت و جهتشود؟ در این تحقیق برای پاسخ به سواالت مطرح شده فوق، رابطه  می

 افزوده ارزش های نفتی و گاز طبیعی، برق و فرآورده انرژی های حامل مصرف
با استفاده از روش ارائه شده  1374-1395 های سال طی صنعت منتخب های زیربخش

 این رهیافت بر. است شده بررسی 2و بکارگیری رهیافت بوت استرپ 1توسط کونیا
 پنل اعضای بین 5ناهمگنی و 4مقطعی همبستگی ،3گرنجری علیت های آزمون سایر خالف

 واحد ریشه و 6انباشتگی هم تشخیص جهت آزمون، این فرآیند در. گیرد می نظر در را
 کشف اهمیت دلیل همچنین، به .ندارد وجود های ویژه آنها آزمون از استفاده به نیاز 7پنل
 به توجه با دلیل، این به .باشد توان باالترین دارای استفاده مورد ابزار بایستی علیت نوع

 تئوری بر مبتنی های آزمون به نسبت استرپ بوت روش بر مبتنی های آزمون برتری
 بهتر کشف در تواند می استرپ بوت روش مبنای بر علیت های آزمون انجام ،1حدی

 نماید. کمک ها واقعیت
نوآوری است، نخست این مطالعه از دو جنبه با مطالعات پیشین متفاوت بوده و دارای 

اینکه در این مطالعه، به جای بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی در سطح کالن، 
های انرژی مورد بررسی قرار گرفته است.  های صنعت و برای حامل رابطه آنها در زیربخش

چنین رویکردی به این دلیل اتخاذ شده که ممکن است در سطح کالن بین مصرف انرژی 
تر و  ای کشف نشود اما زمانی که موضوع را به صورت جزئی تصادی هیچ رابطهو رشد اق

گردد، این امکان  های انرژی بررسی می های منتخب صنعت و حامل در سطح زیربخش
 

1. Kónya (2006) 
2. Bootstrap 

3. Granger Causality 

4. Cross- Sectional Dependence  

5. Heterogeneity 

6. Accumulation 

7. Panel unit root 

8. Limit theory 
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های انرژی و ارزش افزوده در برخی از صنایع  وجود دارد که بین مصرف برخی از حامل
رابطه وجود نداشته باشد. اما در مجموع، رابطه وجود داشته باشد و در برخی دیگر این 

شود،  تصویر کلی به نحوی باشد که زمانی که به صورت کالن، موضوع بررسی می
های تجربی است که در  ای بین این دو متغیر کشف نشود. این موضوع یکی از شکاف رابطه

 این مطالعه تالش شده تا پوشش داده شود. 
پیشین که در داخل کشور انجام شده، به روش  دومین تفاوت این پژوهش با مطالعات

برای اقتصاد ایران اغلب  گردد. مطالعات داخلی انجام شده مورد استفاده در این مطالعه برمی
های سری  اند. در مطالعه حاضر، هم از مزایای روشهای سری زمانی استفاده کردهاز روش

ی پنلی بهره گرفته شده است. به ها زمانی استفاده شده و هم از اطالعات موجود در داده
تر، برای هر زیربخش صنعت رابطه علیت به صورت جداگانه بررسی شده )که  بیان دقیق

پذیر است( و در عین حال از همبستگی  های سری زمانی امکان این کار در چارچوب داده
ست( پذیر ا امکان 1های تابلویی های صنعت هم )که در چارچوب داده موجود بین زیر بخش

های سری  های کاراتری )نسبت به روش به عنوان اطالعات اضافی استفاده شده و تخمین
 زمانی( حاصل شده است. 

در بخش دوم و سوم به بیان مبانی نظری و مرور ، برای دستیابی به هدف این مطالعه
مطالعات گذشته پرداخته شده و در بخش چهارم صنعت نفت ایران مورد دقت قرارگرفته و 

بخش پنجم و ششم مدل تحقیق ارائه و نتایج آن بیان شده است و در بخش هفتم  در
 بندی ارائه گردیده است. جمع

 . مبانی نظری 2
 ترین عوامل موثر بر مهمهای اقتصادی، سرمایه و نیروی کار  به صورت سنتی، در تئوری

میالدی، معموالً توابعی 1973بوده است. تا پیش از وقوع بحران نفتی  رشد اقتصادی تولید و
شد، توابع تولید نئوکالسیک  که برای توضیح سطح تولید کل اقتصاد در نظر گرفته می

وری کل عوامل تولید تشکیل  بودند که از سه مولفه اصلی نیروی کار، سرمایه و بهره
لید را تواند سطح تو میالدی نشان داد که انرژی نیز می 1973شدند. اما وقوع بحران سال می

تحت تأثیر قرار دهد. این موضوع باعث شد تا انرژی در مرکز توجه اقتصاددانان قرار گیرد 

 

1. Panel Data 
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های جدید، انرژی نیز به عنوان یکی از عوامل تولید وارد تابع تولید شود )به  و در مدل
 اشاره نمود(.  2و همکاران و برنت و وود 1توان به مطالعه تینتنر عنوان مثال می

تواند سطح تولید را تحت تأثیر قرار  پذیرفته بودند که انرژی می 3جریان اصلی اقتصاددانان
برخی آن را به  4دهد، اما در نحوه اعمال آن در تابع تولید همچنان اختالف نظر داشتند.

( و برخی دیگر آن را عامل 1عنوان عامل تولید اولیه در مدل اعمال نمودند )رابطه 
در واقع، عوامل تولید اولیه، عواملی هستند که پیش از تولید  دانستند. ای تولید می واسطه

ای  شوند، اما عوامل تولید واسطه وجود دارند و به صورت مستقیم در تولید استفاده نمی
عواملی هستند که در حین تولید ایجاد شده و به صورت مستقیم وارد فرآیند تولید 

ه و زمین عوامل تولید اولیه هستند و مواد شوند. بر اساس این تعریف، نیروی کار، سرمای می
.ای هستند اولیه و انرژی عوامل تولید واسطه

ای از توابع تولید شکل  بر این اساس، مجموعه 5
 گرفت که در آن به نقش انرژی توجه خاص داشتند.

کند که مصرف انرژی به ویژه در اقتصادهای مدرن یک  بیان می اقتصاد اکولوژیکی
اند که  بر این عقیده 6کننده رشد اقتصادی است. اقتصاددانان اکولوژیکیعامل محدود 

توانند جایگزین نقش مهم  نمی های فیزیکی احتماالً تغییرات تکنولوژیکی و دیگر نهاده
آنها همچنین انرژی را به عنوان منبع نخست ارزش مطرح  7د.انرژی در فرایند تولید شون

توانند بدون انرژی نقش  تی مثل نیروی کار و سرمایه نمیهای سن زیرا سایر نهاده نمایند،می
 1( ارائه نمود.1توان به صورت رابطه ) تابع تولید را می . بر این اساسایفا کنند

 

(1)  , ,Q f K L E 
 

 و نیروی کار ،سرمایهبه ترتیب نهاده  Eو  K ،L محصول ناخالص داخلی، Q ،در این رابطه
و  ها و سطح تولید رابطه مستقیم وجود دارد بین میزان استفاده از این نهادههستند که انرژی 

سنگ زغال برق، گاز، نفت، نظیر انرژی های حامل از ای مجموعه توسط تواند می E نهاده
 .تأمین شود

 

1. Tintner et al. (1974) 

2. Berndt and Wood (1979) 

3. Mainstream Economists 

4. Stern (1999) 

5.Stern (1999)  
6. Ecological Economists 

7  . Altaee and Adam (2013) 

8. Stern (1993) 
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نوع رابطه علی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی، موضوعی است که به سه عامل، 
تغییر در ترکیب  و ها، تغییرات تکنولوژیکی دیگر نهاده انرژی و انواع بیننوع جانشینی 

بستگی دارد. در واقع، اینکه انرژی بتواند تولید کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد،  ها نهاده
باشد و بر همین اساس است که موضوع رابطه علی  تحت تأثیر برآیند سه عامل مذکور می

ترین موضوعات مورد بحث  ادی، هنوز یکی از مهمبین مصرف انرژی و رشد اقتص
 اقتصاددانان بوده و درباره آن اجماع نظر صورت نگرفته است. 

های سری زمانی، انرژی دارای رابطه  نشان داده است که بر اساس داده مطالعات تجربی
ید های مقطعی، رابطه بین عوامل تول جانشینی با دیگر عوامل تولید است اما بر اساس داده
مدت دارای  رسد که انرژی در کوتاه  یک رابطه مکملی است. به عبارت دیگر، به نظر می

به  1رابطه مکملی با سایر عوامل تولید بوده و در بلند مدت رابطه جانشینی با آنها دارد.
هایی در فرآیند تولید  عبارت دیگر، در بلندمدت، این امکان وجود دارد که از تکنولوژی

توان سرمایه را  کنند. بنابراین، در بلندمدت می که از انرژی کمتری استفاده میاستفاده شود 
مدت این امکان وجود ندارد که انرژی  جانشین انرژی و نیروی کار نمود اما در کوتاه 

مکملی برای سایر عوامل تولید باشد. بر این اساس، در بلند مدت تغییرات در بازار انرژی 
اثر باشد، چرا که امکان جانشین نمودن سرمایه با بخشی از سطح  بیتواند بر سطح تولید  می

 مصرف انرژی در بلندمدت وجود دارد.
تواند رابطه بین مصرف انرژی  وری انرژی عامل دیگری است که می تکنولوژی یا بهره

های جدید با  و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در واقع، ایجاد تکنولوژی
نماید که سطح تولید مورد نظر با مصرف  ر انرژی این امکان را فراهم میجویی بیشت صرفه

تواند نوع رابطه علی بین مصرف انرژی و  انرژی کمتری صورت گیرد. این موضوع نیز می
  2رشد اقتصادی یا سطح تولید را تحت تأثیر قرار دهد.

که در ظاهر  مطابق توضیحات ارائه شده، رابطه علی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی
گردد که به عوامل  های دقیق مشخص می رسد، ولی با بررسی امر چندان پیچیده به نظر نمی

مختلفی وابسته است و به همین خاطر است که مطالعات مربوط به رابطه مصرف انرژی و 
رشد اقتصادی، همچنان در سطح جهان ادامه داشته و نتایج کامالً متفاوتی نیز از این 

 3(.2010صل شده است )اوزتورک، مطالعات حا
 

1  . Gibbons (1984) , Apostolakis (1990), Ebohon (1996) 

2. Stern and Cleveland (2004) 

3. Ozturk,(2010) 
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 مصرف بین معلولی و علت رابطه به مناسب انرژی سیاست انتخاب تئوریکی لحاظ از
 3طرفی ، بی2جویانه ، صرفه1فرضیه رشد چهار و بر مبنای بستگی دارد اقتصادی رشد و انرژی

5قابل بررسی است. 4و بازخورد
رزش بین متغیرهای مصرف انرژی و ا اهمیت نوع علیت ما 

شود که اگر رابطه علیت یک طرفه از سمت ارزش افزوده به سمت  افزوده از آنجا ناشی می
های  مشاهده نشود در نتیجه شوک معکوس آنمصرف انرژی وجود داشته باشد و رابطه 

جویی در  نماید و صرفه تری ایجاد می هزینه پایین، ناشی از تغییرات انرژی هطرف عرض
 6.گردد رشد ارزش افزوده قلمداد نمی مصرف انرژی تهدیدی برای

 اتقیتحق نهیشیپ. 3
 G-7اثر متقابل بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای گروه  7(2016)موتاسکو

استرپ مطالعه نموده است. نتایج، نشان  را با استفاده از آزمون علیت گرنجر با رویکرد بوت
تولید ناخالص داخلی در کانادا، ژاپن  دهنده یک رابطه علیت دو طرفه بین مصرف انرژی و

و ایاالت متحده بوده است. در کشورهای فرانسه و آلمان تولید ناخالص داخلی علت 
 مصرف انرژی است و برای بقیه کشورها هیچ رابطه علی بدست نیامده است.

( در مطالعه خود رابطه علت و معلولی پویا بین مصرف برق و رشد 2015) 1آیک
 یخطا حیتصح با استفاده از مدل 1971 -2011ر کشور نیجریه، برای دوره اقتصادی را د

 دهد یک رابطه علی دو مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می (VECM) 9یبردار

 مدت در نیجریه وجود دارد. مدت و بلند طرفه بین مصرف برق و رشد اقتصادی در کوتاه
( در مطالعه خود رابطه علیت بین مصرف زغال سنگ، 2014) 10بیلداچی و باکرتاش

 11یعیتوز های هوقف با بازگشتی خود یالگومصرف نفت را با استفاده از  گاز طبیعی و
(ARDL)  و  در کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین، ترکیه 1910-2011برای دوره زمانی

دهد، که یک رابطه  دت نشان میاند. نتایج بلند م فریقای جنوبی مورد بررسی قرار دادهآ
 

1. Growth Hypothesis 

2. Saving Hypothesis 

3. Neutrality Hypothesis 

4. Feedback Hypothesis 

5. Eggoh et al. (2011) 

6. Mozayani et al. (2015) 

7. Mutascu (2016) 

8. Iyke (2014) 

9. Vector Error Correction Model (VECM) 

10. Bildirici and Bakirtas (2014) 

11. Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Model 
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د علیت دو طرفه بین مصرف نفت و رشد اقتصادی در همه کشورهای ذکر شده وجود دار
بین مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی به ویژه  شدیدو همچنین یک رابطه علیت دو طرفه 

 در کشورهای برزیل، روسیه و ترکیه وجود دارد.
( در مطالعه خود رابطه بین مصرف برق و رشد اقتصادی را 2013) 1پلومیس و داگوماس

در  1970-2010برای دوره زمانی  و مدل تصحیح خطای برداری انباشتگی با تکنیک هم
دهد، یک رابطه علت و معلولی دوطرفه بین  اند. نتایج نشان می یونان مورد بررسی قرار داده

 د.رشد اقتصادی در یونان وجود دار مصرف برق و
( اثر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی را با استفاده از یک 1399مرادقلی و همکاران )

های  اند. در این مطالعه، محققان از داده رویکرد نامتقارن و غیرخطی مورد بررسی قرار داده
های  و از روش خود رگرسیونی با وقفه 1395تا  1339های  ساالنه اقتصاد ایران در بازه سال

اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که  جی استفاده کرده-لیت حاتمیتوزیعی و ع
مدت  دهد اما در کوتاه  کاهش در مصرف انرژی، در بلندمدت رشد اقتصادی را افزایش می

طرفه نیز از مصرف انرژی به رشد اقتصادی  اثر منفی بر آن دارد. همچنین یک رابطه یک 
 وجود دارد.

ای به بررسی رابطه علیت بین رشد اقتصادی و  ر مطالعه( د1391اسدی و همکاران )
مصرف انرژی پرداختند. در این مطالعه، محققین از آزمون علیت گرنجری در چارچوب 

VECM اند. نتایج این  استفاده نموده 2016تا  1970های اقتصاد ایران در بازه  و از داده
 ف انرژی و رشد اقتصادی است.مطالعه حاکی از عدم وجود رابطه علی بین متغیرهای مصر

( رابطه علی بین رشد اقتصادی و مصرف برق را 1397سرشت ) سپهردوست و قربان
و علیت  1393تا  1350های  مورد آزمون قرار دادند. نتایج این مطالعه که با استفاده از داده

دهد که یک رابطه علی یک طرفه از سمت رشد اقتصادی  گرنجری انجام شده، نشان می
 ه مصرف برق وجود دارد. ب

( در مطالعه خود، رابطه بین مصرف نفت و رشد اقتصادی را در 1396صالحی سربیژن )
قالب مدل غیرخطی مارکوف سویچینگ مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه که از 

و از روش علیت گرنجری غیرخطی استفاده شده است. این  2013تا  1967های ساالنه  داده
ه بدست آمده است که رابطه علی بین مصرف نفت و رشد اقتصادی، تنها در یک نتیج

 

1. Polemis and Dagoumas 
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رژیم )رژیم رکودی( وجود دارد و در رژیم دیگر )رژیم با رشد مثبت( هیچ رابطه علی بین 
 شود. این دو متغیر مشاهده نمی

دهد که تحقیقات متعددی در خصوص رابطه بین  مروری بر مطالعات تجربی نشان می
ادی و مصرف انرژی انجام شده است و در اغلب موارد این مطالعات به نتایج رشد اقتص

های  اند. همانطور که اشاره شد، دلیل این موضوع انواع روش متناقضی دست یافته
اقتصادسنجی است که در این مطالعات از آنها بهره گرفته شده است. برخی از این مطالعات 

های تابلویی انجام شده است. در  به صورت داده های زمانی و برخی دیگر، در قالب سری
های تابلویی انجام شده )خصوصاً در مطالعات داخلی( توجهی  مطالعاتی که بر اساس داده

توان  بین مقاطع صورت نگرفته است و از این حیث نمی 2و همبستگی 1به ناهمگنی ضرایب
زمانی، ناهمگنی ضرایب را در های  به نتایج آنها چندان اتکا نمود. مطالعات مبتنی بر سری

های پانلی قابل حصول است و به  اند، اما به اطالعات اضافی که در داده نظر گرفته
 اند.  توجه بوده همبستگی بین مقطعی بی

 ایران انرژی در بخش صنعتنگاهی به جایگاه . 4
میلیون بشکه معادل  1/1371کل مصرف نهایی انرژی در کشور  13953سال مطابق آمار 

معادل نفت خام، باالترین سهم را در  میلیون بشکه 5/755نفت خام بوده است. گاز طبیعی با 
و برق  2/461های نفتی با  کل مصرف نهایی انرژی به خود اختصاص داده است. فرآورده

 های بعدی را در کل مصرف نهایی انرژی به خود میلیون بشکه معادل نفت خام رتبه 7/141
  4اند. دادهاختصاص 

های خانگی بیشترین  میلیون بشکه معادل نفت خام بعد از بخش 1/324بخش صنعت با 
های اقتصادی بوده است. مصرف گاز طبیعی در بخش  مصرف کننده انرژی در میان بخش

میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است. این بخش در  1/250برابر با  1395صنعت در سال 
معادل نفت خام در جایگاه چهارم  بشکهمیلیون  4/25های نفتی با مصرف  همصرف فرآورد

  5.قرار داشته استاول معادل نفت خام در جایگاه  بشکهمیلیون  4/47و در مصرف برق با 

 

1. Coefficient Heterogeneity 

2. Correlation 
 .است 1331آخرین آمار موجود در این زمینه مربوط به سال . 3

 (1331. ترازنامه انرژی)2

 (1331. ترازنامه انرژی)1
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های صنعتی بر اساس نوع فعالیت، به تفکیک  بررسی مقدار انرژی مصرفی کارگاه
صنایع تولید »های  دهد، گروه ( نشان می1)نمودار  1395در سال  ISICهای دو رقمی  گروه

بیشترین مقدار « تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی»و « مواد و محصوالت شیمیایی
اند و پس از آن  نفر کارکن و بیشتر مصرف کرده 10های صنعتی  انرژی را در میان کارگاه

های  نفت و سوختهای  الیشگاهصنایع تولید زغال کک، پا»و « پایهتولید فلزات »های  گروه
صنایع تولید مواد و محصوالت » ، مصرف انرژی1395قرار دارند. در سال « هسته ای
 6/77« تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی»و میلیون بشکه معادل نفت خام  13 «شیمیایی

 7/26درصد و  5/21میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است، که به ترتیب سهمی معادل 
تعمیر »اند. کمترین مصرف انرژی نیز، در گروه  درصد از کل انرژی مصرفی را داشته

هزار بشکه  9/37مصرفی به میزان  1395بوده که در سال « ونصب ماشین آالت و تجهیزات
های  معادل نفت خام داشته است )نتایج آمارگیری از مقدار مصرف انرژی در کارگاه

 .(1395، بیشتر نفر کارکن و 10صنعتی 
 

 
 

 نفر کارکن د بیشتر به تفکیک فعالیت 01های صنعتی  مقدار مصر  انريی کارگا، (:1نمودار )
 (0931)هر سال 

 1395 شتر،یب و کارکن نفر 10 یصنعت یها کارگاه در یانرژ مصرف مقدار از یریآمارگ جینتا آمار، مرکزمنبع: 
 

 نشان 1395 سال در حامل نوع کیتفک به یانرژ یها حامل مصرف مقدار یبررس
 در یانرژ یها حامل ریسا از شیب بیترت به برق و یعیطب گاز ،(2نمودار) دهد یم

 . است شده مصرف شتریب و کارکن نفر 10 یصنعت یها کارگاه
 



 9311بهار  | 34شماره |  91سال  |پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایرن |  43

 
 نفر 01 یصنعت یها کارگا، هر حامل نوع کیتفک به( هرصد اساس بر) یانري مصر  (:1نمودار )

 (0931 سال هر) شتریب د کارکن
 1395 شتر،یب و کارکن نفر 10 یصنعت یها کارگاه در یانرژ مصرف مقدار از یریگ آمار جینتا آمار، مرکزمنبع: 

 برآورد مدلو  قیروش تحق. 5

 . روش شناسی تحقیق و بر آورد الگو1-5

 هر در یانرژ یها حامل مصرف و افزوده ارزش نیب ارتباط یبررس جهت قیتحق نیا در
. است شده استفاده( 2006) ایکون پژوهش مطابق( 2016) موتاسکو کردیرو از ربخشیز

 ظاهر به یها ونیرگرس برآورد براساس ها افتهی لیتحل و هیتجز یبرا استفاده مورد یها مدل
 :است( 3) و( 2) معادالت صورت به (SUR) 1نامرتبط

(2)  
 

(3)  
 

 صنعت یها بخش ریز تعداد N افزوده، ارزش x ،یانرژ یها حامل مصرف y آن در که
 با والد یها آزمون انجام با. است شده گرفته نظر در وقفه طول i ،یزمان دوره t مطالعه، مورد
 و( 2) در y به x از گرنجر تیعل یبررس به بخشریز هر خاص استرپ بوت یبحران ریمقاد

 به. است یریگ نمونه باز روش کی اساساً استرپ بوت. شود یم پرداخته( 3) در x به y از
 ندیفرا کی. دینما یم تمرکز( 2) ستمیس در y به x از تیعل آزمون یرو بر یسادگ خاطر
 .ردیگ یم قرار استفاده مورد x به y از تیعل جهت یبررس یبرا( 3) در زین مشابه

 رابطه وجود یبررس یبرا( 2006) ایکون توسط که استرپ بوت کردیرو از قیتحق نیا در
 ،(2006) ایکون روش در رفته کار به معادالت ستمیس در. است شده استفاده ده،یگرد ارائه تیعل

 

.1 Seemingly Unrelated Regressions (SUR) 
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 همزمان است ممکن خطا جمالت و دارد وجود یمختلف شده نییتع شیپ از یرهایمتغ
 انسیوار سیماتر در موجود اطالعات از استفاده جهت ن،یبنابرا. باشند داشته یمقطع یهمبستگ

 از یکاراتر یها نیتخم به منجر تواند می جهینت در که ستم،یس یخطا جمالت انسیکوار
 (.2006 ا،یکون) شود می یبررس SUR روابط ستمیس کی قالب در مجموعه، نیا شود، بیضرا

 در هم با همزمان طور به مقاطع همه( 2006) ایکون یشنهادیپ روش در نکه،یا لیدل به
 یهمبستگ اگر. دارد وجود پانل مقاطع انیم در یمقطع یهمبستگ امکان اند، شده گرفته نظر

 لهیبوس مستقل طور به توانند یم معادالت باشد نداشته وجود ها بخش ریز نیب یمقطع
 همزمان یهمبستگ وجود با اما،. شوند محاسبه (OLS) 1یمعمول مربعات حداقل زن نیتخم

 از کاراتر (SUR) نامرتبط ظاهر به یها ونیرگرس زن نیتخم پانل، یاعضا انیم در
 یاعضا نیب در یمقطع یهمبستگ یبررس یبرا. است معمولی مربعات حداقل زن نیتخم
 معادل یمقطع یهمبستگ آزمون. باشد یم یمقطع یهمبستگ عدم بر یمبن صفر هیفرض پانل

 یصورت در. باشد یم مذکور معادالت ستمیس در خطا جمالت همزمان یهمبستگ آزمون با
 شیافزا باعث (SUR) نامرتبط ظاهر به معادالت یریکارگ به شود رد صفر هیفرض که

 .دیگرد خواهد OLS به نسبت ییکارا
 آماره عیتوز ،یعاد حالت در که است نیا نمود توجه آن به دیبا که یمهم موضوع

 از یمجانب صورت به شود، یم استفاده یگرنجر تیعل وجود یبررس یبرا که والد آزمون
 دارد، وجود مدل در یمقطع نیب یهمبستگ که یزمان اما د،ینما یم یرویپ دو-یکا عیتوز
 استاندارد ریغ عیتوز کی به لیتبد و گرفته فاصله دو -ی کا عیتوز از آزمون آماره عیتوز

 دشوار یلیتحل کردیرو با آزمون آماره عیتوز استخراج ط،یشرا نیا در. دیگرد خواهد
 روش( 2006) ایکون. نمود برآورد را آزمون آماره قیدق عیتوز توان ینم و دیگرد خواهد

 آزمون آماره عیتوز توان یم یراحت به آن از استفاده با که کند یم یمعرف را یاسترپ بوت
 نیا در مدل یرهایمتغ بودن ستایا به یازین کهیبطور. نمود استخراج را یگرنجر تیعل

 یعیتوز ،یتکرار یریگ نمونه ندیفرا از استفاده با گر،ید عبارت به. ندارد وجود روش
 خواهد وجود آن در یمقطع نیب یهمبستگ یضمن صورت به که آمد خواهد بدست
 با نکهیا آن و آورد یم وجود به هم یجانب تیمز کی استرپ بوت روش از استفاده 2.داشت
 تیعل آزمون جینتا همچنان آنها یانباشتگ هم یها یژگیو ای رهایمتغ بودن ستایناا وجود

 .بود خواهند اعتبار یدارا استرپ بوت بر یمبتن یگرنجر
 

1. Ordinary Least Squares (OLS)  

2. Kónya (2006) 
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 ها داده لیتحل یبرا یگرنجر تیعل آزمون از و یپانل صورت به ها داده ق،یتحق نیا در
 نیب در یگرنجر تیعل آزمون یبرا استفاده مورد مدل در نیبنابرا. است شده استفاده

 و پانل یاعضا انیم در یمقطع یهمبستگ امکان وجود موضوع دو دیبا یپانل یها داده
 کی اعمال منظور به پانل یاعضا از کی هر یبرا شده برآورد یپارامترها یناهمگن کنترل

 ایکون کردیرو از یپانلهای  داده در تیعل جهت آزمون یبرا. گردد لحاظ تیمحدود
 نیتخم بر یمبتن یناهمگن و یمقطع یهمبستگ یژگیو دو نمودن لحاظ بر یمبتن( 2006)

 یمبنا بر تیعل جهت روش، نیا در. است شده استفاده (SUR) نامرتبط ظاهر به معادالت
 آزمون مورد صنعت بخشریز هر خاص استرپ بوتی بحران ریمقاد با و والد یها آزمون

 بیضرا یناهمگن آزمون و پانل یاعضا انیم در یمقطع یهمبستگ آزمون. است گرفته قرار
 کردیرو نیا در. باشند یم( 2006) ایکون توسط شده شنهادیپ کردیرو در یاصل هیفرض دو

 پانل یاعضا همه یبرا( پارامترها یناهمگن فرض) مشترک هیفرض گرفتن نظر در به یازین
 کردیرو نیا نیهمچن. ستین ازین یآزمون شیپ چیه و ندارد وجود( صنعت یها بخشریز)

 تیعل تا دینما یم فراهم را امکان نیا 1حداقل وقفه ساختار نمودن مشخص بر عالوه
 2 .گردد ییشناسا بخش ریز هر یبرا یگرنجر

 (SUR) نامرتبط ظاهر به معادالت مبنای بر 9یپانل تیعل روش. 2-5
 ستمیس صورت به روابط از مجموعه دو شامل شده ارائه ایکون توسط که یپانل تیعل روش
 :است( 5) و( 4) روابط

(4) 

 
 

 
⁞ 

 
⁞ 

 
 

1. Minimal Lag Structure 

2. Kónya (2006) 

3. Panel Causality Approach 
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(5) 

 

 
⁞

 

 ⁞

 

  

 به) برق و ینفت یها فرآورده ،یعیطب گاز کیتفک به یانرژ یها حامل مصرف y آن در که
 در و رانیا در صنعت ام i ربخشیز یبرا افزوده ارزش x، (خام نفت بشکه معادل صورت

. باشند یم اخالل جمله  و پارامترها δ و β صنعت، یها بخش ریز کل تعداد N و ام t دوره
( 5) و( 4) روابط ستمیس اساس بر گرنجر تیعل آزمون به مربوط یکل جینتا( 1) جدول در
 .است شده ارائه آن جهت و تیعل وجود نییتع منظور به و
 

  آن جهت د تیعل دجوه نییتع یبرا گرنجر تیعل آزمون جینتا :(1) جدول

 حاالت
 کلیه مقادیر آماری

 نتیجه آزمون علیت
1,j,iδ 2,j,iβ 

 yبه  xطرفه از  علیت یکوجود  صفر غیرصفر 1

 xبه  yطرفه از  وجود علیت یک غیر صفر صفر 2

 )وجود جریان بازخورد( yو  xوجود علیت دو طرفه بین  غیر صفر و معنی دار 3

 )دو متغیر مستقل( yو xبدون رابطه علی بین  صفر و بدون معنی 4

 (2006 ا،یکون: )منبع
 

 اریمع از کار نیا یبرا. شود مشخص مدل نهیبه یها وقفه تعداد دیبا مدل برآورد از قبل
 .است شده استفاده (SBC) 2نیزیب شوارز و (AIC) 1کیآکائ

 شامل صنعت بخش ریز هر خاص یبحران ریمقاد و استرپ بوت یها نمونه دیتول ندیفرا
 (:2006ا،یکون) است لیذ گام پنج

 

1. Akaike Information Criterion (AIC) 

2. Schwartz Bayesian Criterion (SBC) 
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 y به x از یتیعل چیه آن در که صفر هیفرض تحت( 4) ستمیس معادالت نیتخم: اول گام

( ها وقفه)ها  l و( ها ربخشیز( )ها i هیکل یبرا δ1,i,j=0 تیمحدود اعمال با) ندارد وجود
 :گردد یم محاسبه( 6) رابطه مطابق ها ماندهیباق

(6 )  
 

 .دیآ یم بدست( ماندهیباق سیماتر) به مربوط، N×T سیماتر ها ماندهیباق نیا از
 یبرا بازنمونه. گردند یم یریگ نمونه باز اول گام از آمده بدست یها ماندهیباق: دوم گام

 هر یبرا ها ماندهیباق ،(4) ستمیس در خطا جمالت در همزمان یمقطع یهمبستگ حفظ
 سیماتر از کامل ستون کی بلکه گردند، ینم میترس کی به کی صورت به ربخشیز

[e
*
H0,j,t] یم بانتخا یتصادف طور به زمان کی دربوت یها ماندهیباق. شوندانتخاب استرپ 
e صورت به شده

*
H0,j,t آن در که شوند یم داده نشان T

T , … , 1 و *
*  =t از توانند یم T 

 .باشند تر بزرگ
 Y استرپ بوت نمونه ندارد، وجود X توسط یتیعل چیه آنکه فرض با دوباره: سوم گام

 :گردد یم دیتول( 7) رابطه از استفاده با

(7) 
 

 

j,t y :چهارم گام
 گونه چیه اعمال بدون( 4) رابطه معادالت ستمیس و j,t y نیگزیجا ⃰

 ریز هر یبرا والد آزمون سپس و شودیم زده نیتخم آن یرو بر یپارامتر تیمحدود
 .ردگییم انجام ت،یعل عدم یعنی صفر هیفرض یبررس یبرا جداگانه طور به صنعت بخش

 یتجرب یها عیتوز تا شوند یم تکرار بار نیچند 4 تا 2 یها گام مرحله نیا در: پنجم گام
 صدک انتخاب با استرپ بوت یبحران ریمقاد آنگاه. دیآ بدست والد آزمون یها آماره

 نیا در. شود یم دیتول( والد آزمون یتجرب یها عیتوز) یا نمونه یها عیتوز نیا از مناسب
 تکرار بار هزار 10 از آزمون آماره هر یبرا استرپ بوت یا نمونه عیتوز است ممکن گام

1.دیآ بدست
 

 
 

1. Mutascu(2016) 
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 ها داده لیتحل و هیتجز. 6
 یبرا ISIC یبند طبقه یرقم دو یکدها اساس بر پژوهش، نیا در استفاده مورد یها داده

 شده استخراج رانیا آمار مرکز از 1395 تا 1374 یزمان دوره در صنعت ربخشیز شانزده
و بعد از  1374های پیش از سال  دلیل انتخاب این دوره زمانی در دسترس نبودن داده .است
های ارزش افزوده که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است،  است. داده 1395سال 

های مصرف انرژی نیز به صورت میلیون  و داده 1390به صورت حقیقی و بر مبنای سال پایه 
 افزار نرم از نیزها  داده لیتحل یبرا هستند. الزم به ذکر است کهبشکه معادل نفت خام 

EViews ver.10 و GAUSS ver.17 است شده استفاده. 

 استرپ بوت روش از استفاده یسنج امکان. 1-6
 و مقاطع نیب یهمبستگ آزمون دو از استرپ بوت روش از استفاده امکان یبررس منظور به

 یبرا که یآزمون نیاول. است شده استفاده( دلتا آزمون) رهایمتغ بیضرا یهمگن آزمون
 دوم آزمون. است بوده( 1910) پاگان بروش آزمون شده، انجام یمقطع یهمبستگ یبررس

 رفته بکار یمقطع یهمبستگ یبرا( 2004) پسران (LM) الگرانژ بیضر آماره به مربوط
 همکاران و یبالتاج به مربوط (LM) الگرانژ بیضر آزمون جینتا شامل سوم آزمون. است

 پسران (CD) مقطعی وابستگی آزمون رندهیدربرگ چهارم آزمون. است شده ارائه( 2012)
 و است بوده بیش یناهمگن یپنل استرپ بوت روش در هیفرض نیدوم. باشد یم( 2004)

 ااماگاتی و پسران توسط شده ارائه آزمون از پنل یاعضا انیم یناهمگن فرض آزمون جهت
 مقاطعن یب یهمبستگ یها آزمون جینتا. است شده استفاده( دلتا آزمون( )2001)
 از کیهر یبرا( دلتا آزمون) رهایمتغ بیضرا یهمگن آزمون زین و( صنعت یها ربخشیز)

 حامل سه هر یبرا دهد یم نشان جینتا. است شده ارائه( 2) جدول در یانرژ یها حامل
 وجود مقاطع یخطا جمالت نیب یهمبستگ( برق ،ینفت یها فرآورده ،یعیطب گاز) یانرژ

 بیضر( بخش ریز) مقطع هر یبرا یستیبا و ستندین همگن رهایمتغ بیضرا و است داشته
 .شود برآورد یمتفاوت

 مربوط معادالت در مقاطع یخطا جمالت نیب ،(2) جدول از آمده بدست جینتا مطابق
 و داشته وجود یهمبستگ افزوده ارزش و  ینفت یها فرآورده و یعیطب گاز برق، مصرف به

 .شود برآورد یمتفاوت بیضر مقطع هر یبرا یستیبا و ستندین همگن رهایمتغ بیضرا
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  بیضرا یهمگن آزمون د مقاطع نیب یهمبستگ آزمون جینتا (:2جدول )
 ینفت های فرآدره، د یعیطب گاز برق، یانري یها حامل یبرا

 روش
 نتایج آزمون

 (p-value)ارزش احتمال 
 نفتیهای  فرآورده گاز طبیعی برق

     مقاطع: بین همبستگی آزمون

 Breusch-Pagan LM  4/1107 7/192 0/1211 0000/0آزمون 

 Pesaran scaled LM  7/63 9/49 9/70 0000/0آزمون 

 Bias-corrected scaled LM  4/63 5/49 5/70 0000/0آزمون 

 Pesaran CD  1/25 4/22 7/26 0000/0 آزمون

 ضرایب: همگنیآزمون 

   5/12 6/12 1/7 0000/0 آزمون

adjآزمون
  4/13 5/13 6/7 0000/0 

 پژوهشهای  افتهی: منبع
 

 در با آزمون دو هر یبرا آمده بدست احتمال ارزش مقدار( 2) جدول جینتا به توجه با
 در رهایمتغ بیضرا یهمگن و یمقطع یهمبستگ عدم بر یمبن آزمون صفر هیفرض گرفتن نظر

 از توان می الزم، شروط یبرقرار به توجه با ن،یبنابرا. است شده رد درصد 99 نانیاطم سطح
 .نمود استفاده تیعل یبررس یبرا استرپ بوت روش

 در افزوده ارزش و یانرژ یها حامل مصرف نیب گرنجر تیعل آزمون. 2-6
 صنعت یها بخش ریز

 ایکون منظور، نیا یبرا. شود یم نییتع نهیبه وقفه ابتدا رهایمتغ نیب تیعل مطالعه از قبل
 y و x یرهایمتغ نیهمچن و شود نییتع جداگانه صورت به نهیبه وقفه که دنمای  یم شنهادیپ

. گردد یبررس یا وقفه ممکن یها حالت هیکل دیبا نیبنابرا. باشند داشته یمتفاوت یها وقفه
 یمدل ممکن، حاالت هیکل یبررس از پس و شده استفاده کردیرو نیهم از زین مطالعه نیا در

 .است بوده شوارتز یاطالعات آماره مقدار نیکمتر یدارا که شده انتخاب
 در افزوده ارزش رشد و یانرژ یها حامل مصرف نیب طرفه دو تیعل یابیارز منظور به

 یگرنجر علت یعیطب گاز مصرف: »شامل تیعل آزمون یها هیفرض صنعت، یها بخش ریز
 ،«ستین افزوده ارزش یگرنجر علت ینفت یها فرآورده مصرف» ،«ستین افزوده ارزش
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 یعیگازطب مصرف علت افزوده ارزش» ،«ستین افزوده ارزش یگرنجر علت برق مصرف»
 علت افزوده ارزش» و «ستین ینفتهای  فرآورده مصرف علت افزوده ارزش» ،«ستین

( 3) جدول در و گرفته قرار آزمون مورد صنعت یها بخش ریز هیکل در «ستین برق مصرف
 بودن ستاای نا احتمال نیهمچن و مقاطع نیب یهمبستگ وجود امکان لیدل به. است شده ارائه

 آن از یگرنجر تیعل یبررس یبرا که والد آزمون آماره عیتوز مطالعه، مورد یرهایمتغ
 روش از لذا. نمود اتکا آن از حاصل جینتا به توان ینم و شده دار تورش شود یم استفاده

  .شود یم استفاده آزمون آماره عیتوز یبحران ریمقاد آوردن بدست یبرا استرپ بوت
 

  هر استرپ بوت کرهیرد با یگرنجر تیعل آزمون جینتا (:3جدول )
 یانري هایحامل یبرا صنعت یها بخش ریز

 نتیجه H0فرضیه  صنعتیزیربخش  ISICکد 

15 
مواد  صنایع 

  و غذایی  
 آشامیدنی

 H0فرضیه  عدم رد مصرف حامل انرژی گاز طبیعی علت ارزش افزوده نیست

 H0فرضیه  عدم رد های نفتی علت ارزش افزوده نیست مصرف حامل انرژی فراورده

 H0فرضیه  عدم رد مصرف حامل انرژی برق علت ارزش افزوده نیست

 H0فرضیه  عدم رد ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی گاز طبیعی نیست

 H0فرضیه  عدم رد های نفتی نیست ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی فراورده

 H0فرضیه  عدم رد ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی برق نیست

 منسوجات تولید  17

 H0فرضیه  عدم رد نیست مصرف حامل انرژی گاز طبیعی علت ارزش افزوده

 H0فرضیه  عدم رد های نفتی علت ارزش افزوده نیست مصرف حامل انرژی فراورده

 H0فرضیه  عدم رد مصرف حامل انرژی برق علت ارزش افزوده نیست

 H0فرضیه  عدم رد ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی گاز طبیعی نیست

 H0فرضیه  عدم رد های نفتی نیست فراوردهارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی 

 H0 رد فرضیه عدم ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی برق نیست

21 
  و  کاغذ  تولید

  محصوالت
 کاغذی

 H0فرضیه  عدم رد مصرف حامل انرژی گاز طبیعی علت ارزش افزوده نیست

 H0 رد فرضیه عدم های نفتی علت ارزش افزوده نیست مصرف حامل انرژی فراورده

 H0 رد فرضیه عدم مصرف حامل انرژی برق علت ارزش افزوده نیست

 H0فرضیه  عدم رد ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی گاز طبیعی نیست

 H0فرضیه  عدم رد های نفتی نیست ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی فراورده

 H0فرضیه  عدم رد ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی برق نیست
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23 

  زغال  تولید صنایع 
کک، 
  های پاالیشگاه
  و نفت
های  سوخت
 ای هسته

 H0فرضیه  عدم رد مصرف حامل انرژی گاز طبیعی علت ارزش افزوده نیست

 H0فرضیه  عدم رد های نفتی علت ارزش افزوده نیست مصرف حامل انرژی فراورده

 H0فرضیه  عدم رد افزوده نیستمصرف حامل انرژی برق علت ارزش 

 H0فرضیه  عدم رد ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی گاز طبیعی نیست

 H0فرضیه  عدم رد های نفتی نیست ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی فراورده

 H0فرضیه  عدم رد ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی برق نیست

24 
  مواد  تولید صنایع 

محصوالت   و
 شیمیایی 

 H0 رد فرضیه مصرف حامل انرژی گاز طبیعی علت ارزش افزوده نیست

 H0فرضیه  عدم رد های نفتی علت ارزش افزوده نیست مصرف حامل انرژی فراورده

 H0فرضیه  عدم رد مصرف حامل انرژی برق علت ارزش افزوده نیست

 H0 رد فرضیه نیستارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی گاز طبیعی 

 H0فرضیه  عدم رد های نفتی نیست ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی فراورده

 H0فرضیه  عدم رد ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی برق نیست

25 
  محصوالت تولید 

و   الستیکی
 پالستیکی 

 H0فرضیه  عدم رد مصرف حامل انرژی گاز طبیعی علت ارزش افزوده نیست

 H0فرضیه  عدم رد های نفتی علت ارزش افزوده نیست مصرف حامل انرژی فراورده

 H0فرضیه  عدم رد مصرف حامل انرژی برق علت ارزش افزوده نیست

 H0رد فرضیه  ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی گاز طبیعی نیست

 H0فرضیه  عدم رد های نفتی نیست ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی فراورده

 H0فرضیه  عدم رد ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی برق نیست

26 
سایر   تولید

  کانی محصوالت  
 غیرفلزی

 H0فرضیه  عدم رد مصرف حامل انرژی گاز طبیعی علت ارزش افزوده نیست

 H0فرضیه  عدم رد های نفتی علت ارزش افزوده نیست مصرف حامل انرژی فراورده

 H0 رد فرضیه عدم حامل انرژی برق علت ارزش افزوده نیستمصرف 

 H0رد فرضیه  ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی گاز طبیعی نیست

 H0فرضیه  عدم رد های نفتی نیست ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی فراورده

 H0فرضیه  عدم رد ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی برق نیست

27 
  فلزات  تولید

 اساسی

 H0فرضیه  عدم رد مصرف حامل انرژی گاز طبیعی علت ارزش افزوده نیست

 H0فرضیه  عدم رد های نفتی علت ارزش افزوده نیست مصرف حامل انرژی فراورده

 H0فرضیه  عدم رد مصرف حامل انرژی برق علت ارزش افزوده نیست

 H0فرضیه  عدم رد نیستارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی گاز طبیعی 

 H0فرضیه  عدم رد های نفتی نیست ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی فراورده

 H0فرضیه  عدم رد ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی برق نیست
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21 

محصوالت   تولید
فابریک  فلزی  

  ماشین آالت  بجز
 و تجهیزات

 H0فرضیه  عدم رد نیستمصرف حامل انرژی گاز طبیعی علت ارزش افزوده 

 H0فرضیه  عدم رد های نفتی علت ارزش افزوده نیست مصرف حامل انرژی فراورده

 H0فرضیه  عدم رد مصرف حامل انرژی برق علت ارزش افزوده نیست

 H0عدم رد فرضیه  ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی گاز طبیعی نیست

 H0عدم رد فرضیه  های نفتی نیست فراوردهارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی 

 H0 رد فرضیهعدم  ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی برق نیست

29 

ماشین   تولید
  تجهیزات  و  آالت

نشده   طبقه بندی
 دیگر جای  در  

 H0 فرضیه رد عدم مصرف حامل انرژی گاز طبیعی علت ارزش افزوده نیست

 H0 فرضیه رد عدم های نفتی علت ارزش افزوده نیست فراوردهمصرف حامل انرژی 

 H0 فرضیه رد عدم مصرف حامل انرژی برق علت ارزش افزوده نیست

 H0 فرضیه رد ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی گاز طبیعی نیست

 H0 رد فرضیه عدم های نفتی نیست ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی فراورده

 H0 رد فرضیه عدم افزوده علت مصرف حامل انرژی برق نیست ارزش

30 

ماشین   تولید
و  اداری   آالت

حسابگر  
 محاسباتی 

 H0فرضیه  عدم رد مصرف حامل انرژی گاز طبیعی علت ارزش افزوده نیست

 H0فرضیه  عدم رد های نفتی علت ارزش افزوده نیست مصرف حامل انرژی فراورده

 H0فرضیه  عدم رد انرژی برق علت ارزش افزوده نیستمصرف حامل 

 H0رد فرضیه عدم  ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی گاز طبیعی نیست

 H0فرضیه  عدم رد های نفتی نیست ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی فراورده

 H0رد فرضیه عدم  ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی برق نیست

31 

ماشین   تولید
و  مولد   آالت

  و برق  انتقال  
  برقی  های دستگاه

  نشده  طبقه بندی
 در جای دیگر 

 H0عدم رد فرضیه  مصرف حامل انرژی گاز طبیعی علت ارزش افزوده نیست

 H0عدم رد فرضیه  های نفتی علت ارزش افزوده نیست مصرف حامل انرژی فراورده

 H0عدم رد فرضیه  افزوده نیستمصرف حامل انرژی برق علت ارزش 

 H0رد فرضیه  ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی گاز طبیعی نیست

 H0عدم رد فرضیه  های نفتی نیست ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی فراورده

 H0رد فرضیه عدم  ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی برق نیست

32 

  رادیو  تولید
  و تلویزیون  و

  وها  دستگاه
  ارتباطی  وسایل

 H0عدم رد فرضیه  مصرف حامل انرژی گاز طبیعی علت ارزش افزوده نیست

 H0عدم رد فرضیه  های نفتی علت ارزش افزوده نیست مصرف حامل انرژی فراورده

 H0عدم رد فرضیه  مصرف حامل انرژی برق علت ارزش افزوده نیست

 H0رد فرضیه عدم  انرژی گاز طبیعی نیستارزش افزوده علت مصرف حامل 

 H0رد فرضیه عدم  های نفتی نیست ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی فراورده

 H0عدم رد فرضیه  ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی برق نیست
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34 
نقلیه   وسایل  تولید

 و تریلر   موتوری، 
 نیم تریلر

 H0عدم رد فرضیه  ارزش افزوده نیستمصرف حامل انرژی گاز طبیعی علت 

 H0عدم رد فرضیه  های نفتی علت ارزش افزوده نیست مصرف حامل انرژی فراورده

 H0 عدم رد فرضیه مصرف حامل انرژی برق علت ارزش افزوده نیست

 H0رد فرضیه  ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی گاز طبیعی نیست

 H0عدم رد فرضیه  های نفتی نیست انرژی فراورده ارزش افزوده علت مصرف حامل

 H0رد فرضیه عدم  ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی برق نیست

35 
  وسایل  سایر  تولید

 نقل  و  حمل

 H0عدم رد فرضیه  مصرف حامل انرژی گاز طبیعی علت ارزش افزوده نیست

 H0عدم رد فرضیه  نیستهای نفتی علت ارزش افزوده  مصرف حامل انرژی فراورده

 H0عدم رد فرضیه  مصرف حامل انرژی برق علت ارزش افزوده نیست

 H0رد فرضیه عدم  ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی گاز طبیعی نیست

 H0 رد فرضیه های نفتی نیست ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی فراورده

 H0عدم رد فرضیه  نیستارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی برق 

36 

  و  مبلمان  تولید
مصنوعات طبقه 

  در  نشده بندی 
 دیگر جای 

 H0عدم رد فرضیه  مصرف حامل انرژی گاز طبیعی علت ارزش افزوده نیست

 H0عدم رد فرضیه  های نفتی علت ارزش افزوده نیست مصرف حامل انرژی فراورده

 H0عدم رد فرضیه  نیست مصرف حامل انرژی برق علت ارزش افزوده

 H0عدم رد فرضیه  ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی گاز طبیعی نیست

 H0عدم رد فرضیه  های نفتی نیست ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی فراورده

 H0رد فرضیه عدم  ارزش افزوده علت مصرف حامل انرژی برق نیست

 پژوهشهای  منبع: یافته
 

 و  الستیکی  محصوالت  تولید» یها بخش ریز در که دهد یم نشان آمده بدست جینتا
 طبقه زاتیتجه و آالت نیماش دیتول» ،«یفلز ریغ یکان محصوالت ریسا دیتول» ،«پالستیکی 

 طبقه یبرقهای  دستگاه و برق انتقال و مولد آالت نیماش دیتول» ،«گرید یجا در نشده یبند
 آزمون هیفرض ،«تریلر نیم و  تریلر  موتوری،  نقلیه  وسایل  تولید» ،«گرید یجا در نشده یبند

 در گر،ید عبارت به. شود یم رد «ستین یعیطب گاز مصرف یگرنجر تیعل افزوده ارزش»
 بخش ریز در. است یعیطب گاز مصرف یگرنجر علت افزوده ارزش ها بخش ریز نیا
 نیا افزوده ارزش نیب دوطرفه تیعل کی زین «ییایمیش محصوالت و مواد دیتول عیصنا»

 ارزش یعیطب گاز مصرف هم گر،ید عبارت به. دارد وجود یعیطب گاز مصرف و صنعت
 نیا افزوده ارزش متقابل، صورت به هم و دهد یم قرار تأثیر تحت را صنعت نیا افزوده
 .است اثرگذار یعیطب گاز مصرف بر زین صنعت
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 افزوده ارزش نیب یا رابطه چیه ع،یصنا از کی چیه در برق، یانرژ حامل خصوص در
 را عیصنا نیا افزوده ارزش برق مصرف نه گر،ید عبارت به. ندارد وجود برق مصرف و

 .شود یم برق مصرف در رییتغ سبب عیصنا نیا افزوده ارزش نه و دهد یم قرار تأثیر تحت
 مورد صنعت بخش ریز شانزده افزوده ارزش و ینفت یها فرآورده یانرژ حامل نیب
  تولید» صنعت در ت،یعل رابطه. دارد وجود رابطه صنعت، ربخشیز کی در فقط زین یبررس
 مصرف سمت به افزوده ارزش سمت از هم آن و بوده «نقل  و  حمل  وسایل  سایر

 سبب که است افزوده ارزش نیا صنعت، نیا در گر،ید عبارت به. است ینفت یها فرآورده
 .شود یم ینفت یها فرآورده مصرف مقدار در رییتغ

ای است که رابطه بین مصرف انواع  از آنجایی که مطالعه حاضر، اولین مطالعه
دهد، به  های صنعت مورد بررسی قرار می های انرژی و ارزش افزوده را در زیربخش حامل

توان نتایج این مطالعه را با مطالعات قبلی که در ایران انجام شده است،  صورت دقیق نمی
ای از سمت  با توجه به اینکه در تعداد زیادی از صنایع، رابطه مقایسه نمود. اما در مجموع،

راستا با نتایج  توان نتایج این مطالعه را هم مصرف انرژی به رشد اقتصادی وجود ندارد، می
( و تا حدودی 1397سرشت ) (، سپهردوست و قربان1391مطالعات اسدی و همکاران )

ای از سمت مصرف انرژی به  نیز، رابطه( دانست. در این مطالعات 1397صالحی سربیژن )
از طرف دیگر، نتایج این مطالعه، در خالف نتایجی  بدست نیامده است.رشد اقتصادی 

است که در برخی مطالعات دیگر حاصل شده و وجود رابطه علی از مصرف انرژی به رشد 
م نجارزاده و محسن اعظ ،(1395پور و همکاران ) شده است )لطفعلی تأییداقتصادی 

منفی بین ((. همچنین، نتایج این مطالعه، با دسته دیگری از مطالعات نیز که رابطه 1313)
 ،(1319، متفاوت است )ابونوری و همدانی )اند انرژی و رشد اقتصادی را بدست آورده

  ((.1399مرادقلی و همکاران )
اری از مطابق مبانی نظری، عدم وجود رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در بسی

صنایع مورد بررسی، بیانگر این نکته است که در این صنایع، انرژی نقش مکمل برای دیگر 
های تولید  توان نهاده انرژی را با سایر نهاده های تولید ندارد و در بلندمدت می نهاده

های جدیدتر،  توان در این صنایع، با استفاده از تکنولوژی جایگزین نمود. به عنوان مثال می
مایه را جایگزین مصرف انرژی نمود. استفاده از تکنولوژی جدید، همزمان باعث سر

کاهد و در نهایت  افزایش تولید در این صنایع شده و در عین حال از مصرف انرژی می
شود که ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی از بین برود. این موضوع،  باعث می
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تواند  وری پایین انرژی است، بیشتر می با بهره خصوصا در اقتصاد ایران که یک اقتصاد
ها از  موضوعیت داشته باشد. به عبارت دیگر، به دلیل ارزان بودن انرژی در ایران، بنگاه

کنند و دلیل مصرف باالی انرژی در ایران، نه  های قدیمی برای تولید استفاده می تکنولوژی
های قدیمی  د است، بلکه تکنولوژیالزم بودن این حجم از انرژی برای سطح تولید موجو

مورد استفاده در تولید است که سطح انرژی را در صنایع داخلی باال نگه داشته است. در 
های جدید که در آنها  های تولید با تکنولوژی نتیجه، با جایگزین نمودن این تکنولوژی

انرژی را  توان بدون کاهش تولید مصرف ای به مصرف انرژی وجود دارد، می توجه ویژه
  کاهش داد.

« ییایمیش محصوالت و مواد دیتول عیصنا»البته، الزم به ذکر است که در خصوص 
توان حتی در بلندمدت آن را با  های تولید دارد و نمی انرژی نقش مکمل برای سایر نهاده

 های تولید جایگزین نمود. سایر نهاده

 یاستیس یها هیتوص و یریگ جهینت. 7
 رابطه( 2006) ایکون یشنهادیپ کردیرو یمبنا بر ییتابلو یها داده از استفاده با مطالعه نیا در

 دوره یط صنعت منتخب یها ربخشیز در افزوده ارزش و یانرژ یها حامل مصرف نیب
 کی که دهد یم نشان آمده بدست جینتا. است گرفته قرار یبررس مورد 1374-1395 یزمان

 صنعت بخش ریز پنج در یعیطب گاز یینها مصرف به افزوده ارزش از طرفه کی یعل رابطه
 که گرفت جهینت توان یم و گرفته قرار تأیید مورد انه،یجو صرفه هیفرض جهینت در. دارد وجود

 اگر. داشت نخواهد یتأثیر ها بخش ریز نیا در افزوده ارزش بر یعیطب گاز مصرف کاهش
 گاز مصرف ییجو صرفه نهیزم در یزیر برنامه و یگذار استیس شود، استناد جهینت نیا به
 افزوده ارزش روند در آن تأثیر یچگونگ به نسبت ینگران بدون تواند یم یعیطب
  . شود گرفته بکار مذکور یها ربخشیز

 ارزش و یعیطب گاز یینها مصرف نیب طرفه دو یعل رابطه کی انگریب جینتا نیهمچن
 گر،ید عبارت به. است «ییایمیش محصوالت و مواد دیتول عیصنا» بخش ریز در افزوده

 در که دهد یم نشان موضوع نیا. ردیگ یم قرار تأیید مورد صنعت نیا یبرا بازخورد هیفرض
 و بوده مذکور بخش ریز در دیتول عامل کی عنوان به یعیطب گاز یانرژ حامل گرفتن نظر

 عیصنا بخش ریز افزوده ارزش بر یمنف اثرات بخش ریز نیا در یعیطب گاز کردن محدود
 تیریمد یها استیس. داشت خواهد یپ در را کشور ییایمیش محصوالت و مواد دیتول
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 در راتییتغ که چرا ،شود انجام یشتریب دقت با دیبا صنعت، نیا در یعیطب گاز یبرا تقاضا
 .دهد قرار تأثیر تحت را صنعت نیا افزوده ارزش تواند یم یعیطب گاز مصرف

 نیا انگریب ع،یصنا افزوده ارزش با آن رابطه و برق یانرژ حامل یبرا آمده بدست جینتا
 مورد صنعت بخش ریز شانزده افزوده ارزش و برق مصرف نیب یتیعل ،رابطه که است نکته

 تأیید مورد یانرژ حامل نیا یبرا یطرف یب هیفرض گر،ید عبارت به. دهد ینم نشان را مطالعه
 دیتول) صنعت بخش ریز کی در صرفا ز،ین ینفت یها فرآورده خصوص در. ردیگ یم قرار

 مصرف به افزوده ارزش سمت از طرفه کی رابطه کی ،(نقل و حمل لیوسا ریسا
 قرار رشیپذ مورد انه،یجو صرفه هیفرض اساس، نیا بر. شود یم مشاهده ینفت یها فرآورده

 توان یم «نقل و حمل لیوسا ریسا دیتول» بخش ریز در که گرفت جهینت توان یم و گرفته
 یتأثیر بخش ریز نیا افزوده ارزش بر نکهیا بدون داد کاهش را ینفت یها فرآورده مصرف

 رشد محرک یعیطب گاز و برق مصرف آمده بدست جینتا به توجه با نیهمچن. باشد داشته
 کند بدون توان یم را ها حامل نیا مصرف در ییجو صرفه استیس نیبنابرا و نبوده یاقتصاد
 .نمود اعمال بخش ریز نیا در یاقتصاد رشد نمودن
 کی جز به صنعت، یها ربخشیز در و رانیا اقتصاد در پژوهش، نیا جینتا به توجه با
. است نشده مشاهده افزوده ارزش رشد و یانرژ مصرف نیب یا دوطرفه یعل رابطه چیه مورد،

 یها یتکنولوژ ران،یا اقتصاد در یانرژ نییپا متیق از یناش تواند یم موضوع نیا لیدال
 ن،یبنابرا. باشد نییپا وری بهره و باال اریبس یانرژ مصرف با صنعت در استفاده مورد یمیقد

 ای هیسرما ینیجانش و دیتول عوامل ریسا در یور بهره شیافزا با که دارد وجود امکان نیا
 یانرژ مصرف شده، جادیا افزوده ارزش دادن قرار تأثیر تحت بدون تر مدرن یها یتکنولوژ
 یمنف تبعات از ینگران بدون تواند، یم دولت که رسد یم نظر به اساس، نیا بر. ابدی کاهش

 .دینما اقدام تقاضا تیریمد یها استیس انجام و یانرژ یها متیق اصالح یبرا یجد

 تعارض منافع. 8
 تعارض منافع وجود ندارد.

 منابع.  9
 و نیبناز  یتقاضاا  و یاقتصااد  رشد نیب رابطه یبررس» ،(1319) هیعط ،یهمدان و یعباسعل ،یابونور

 ساال  ،یبازرگاان  پژوهشانامه  فصالنامه  ،«(یا جاده -ینیزم) نقل و حمل ناوگان در لیگازوئ
 .115-154 صفحات ،57 شماره ،15
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بررسای عوامال ماوثر    » (،1391) عسل ،پور صادق و فرجاد ،بخشورم و میث ،اسماعیلی و علی ،اسدی
هاای ماالی    سات فصالنامه سیا  ،«)با تأکید بر متغیار توساعه ماالی(   بر مصرف انرژی در ایران 

 .151-177 صفحات، 25، شماره 7دوره واقتصادی. 

 استفاده با رانیا در یانرژهای  حامل مصرف لیتحل» ،(1314) شراره رخشان، و اسداهلل ،آبادی جالل
 دوره ،رانیا یاقتصاد های پژوهش فصلنامه ،«(1310-1346) یبردار ونیخودرگرس مدل از
 .115-132 صفحات ،22 شماره ،7

 https://www.amar.org.ir ران،یا آمار درگاه

 تولیادی  اماور  و زیربناایی  هاای  پاژوهش  معاونات  ،(1394) ،ایران اقتصاد در صنعتی رشد دورنمای
 .یاسالم یشورا مجلسهای  پژوهش مرکز معدن، و صنعت انرژی، مطالعات: دفتر

 افازوده  ارزش و یانارژ  مصارف  نیبا  رابطاه  یبررس» ،(1319) رضا ن،یاستادحس و رضا نژاد، یلمید
 ساال  ،یاقتصااد  هاای  اسات یس و ها پژوهش فصلنامه ،«رانیا در یاقتصاد منتخب یها بخش

 .125-140 صفحات ،55 شماره ،11

 ده یصانعت های  کارگاه در یانرژ یور بهره تیوضع یبررس ،(1395) ران،یا یور بهره یمل سازمان
 .1313-1393شتریب و کارکن نفر

آوری اطالعاات و   تأثیر رشد اقتصادی و فن» ،(1397مرتضی ) ،قربان سرشت و حمید، سپهردوست
فصالنامه علمای پژوهشای     ،«هزینه واگنر -ارتباطات بر مصرف انرژی، آزمون نظریه درآمد

 .79-103 صفحات، 15، شماره 3، دوره اقتصاد مقداری
 ناخالص دیتول و نفت مصرف نیب یگرنجر تیعلّ رابطه یبررس» ،(1396) یمرتض ،ژنیسرب یصالح

 توسعه و رشد یها پژوهش یعلم فصلنامه ،«یاقتصاد یها میرژ رییتغ کردیرو: رانیا یداخل
 .111-124 صفحات، 27، شماره 7، دوره یاقتصاد

 رابطاه  یبررسا » ،(1395) حسان  ،ییرضاا  و نیحس محمدی، عادل یمهدوو  محمدرضا پور، یلطفعل
 بار  یمبتنا  لیا تحل) رانیا ا صانعت  بخاش  در صادرات و یاقتصاد رشد ،یانرژ مصرف انیم

 ،24 شاماره  ،6 دوره ،یاقتصااد  توسعه و رشد یها پژوهش یعلم فصلنامه ،«(پانل یها داده
 .17-31 صفحات

تأثیر مصرف انرژی، توساعه  » (،1399) مجید ،هاتفی مجومرد و غالمرضا ،زمانیانو  فاطمه ،مرادقلی
هاای   فصلنامه سیاسات  ،«بر رشد اقتصادی ایران، مبتنی بر رهیافت غیرخطی و نامتقارنمالی 

 .7-53صفحات  ،29، شماره 1دوره  .مالی واقتصادی

 نفار  10 یصنعت یها کارگاه در یانرژ مصرف مقدار از یریآمارگ جینتا ،(1393) ،ایران آمار مرکز
 .1316-1393 شتریب و کارکن
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 فیتعر باز» ،(1394) احمد ،یرسول و بهناز، انیافشارو  عباسی، آران یعصارو  نیحس ریام ،ینیمز
 فصاالنامه ،«(یاسااتان -یبخشاا کااردیرو) رانیااا در یاقتصاااد رشااد و یاناارژ مصاارف رابطااه

 .67-19 صفحات ،2 شماره ،9 سال ،یاقتصاد یمدلساز

 رشاد  و یانارژ  یهاا  حامال  مصارف  نیبا  رابطاه » ،(1313) عبااس  اعظام،  محسان  و رضا نجارزاده،
 صفحات ،2 شماره ،1 سال ،یانرژ اقتصاد مطالعات فصلنامه ،«رانیا در یاقتصاد یها بخش

10-61. 
 (.1393 تا 1370) مختلفهای  سال یانرژ نامه تراز رو،ین وزارت
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Abstract 
Half a century after the oil crisis in the 1970s, there is still not any agreement among 
economists when it comes to the type and existence of any relationship between energy 
consumption and economic growth. In this regard, many studies have been conducted, 
and many methods have also been adopted to find this relationship, most of which are 
now proved to be inappropriate and inefficient. Having utilized a new causality approach 
proposed by Konya (2006), this study investigated the relationship between three energy 
carriers, natural gas, electricity, oil products, as well as considering the value-added of 
sixteen main industrial sub-sectors in the period 1995-2017, via the bootstrap panel 
approach. Comparison to the traditional methods, one of Konya's merits is paying 
attention to the two categories of heterogeneity of coefficients and cross-sectional 
correlation, making the estimation of parameters more efficient. The results show that in 
five sub-sectors of the industry, including “rubber and plastic”, “other non-metallic 
mineral products”, “manufacture of machines and unclassified equipment”, “machinery 
generator, electric transmission, and unclassified electrical appliances”, “manufacture of 
motor vehicles, trailers and semi-trailers” there is a one-way causal relationship from 
value-added to natural gas consumption. On the other hand, in an industrial sub-sector of 
“manufacture of chemical products”, this relationship is two-way. Also, there is a lack of 
causal relationship between electricity consumption and value-added in sixteen industrial 
sub-sectors. Moreover, a one-way relationship from value-added to the consumption of 
oil products can be seen only in the industrial sub-sector of “manufacture of other 
transport equipment”. According to the results of this study, it seems that energy 
consumption is not dominant in the economic growth of the Iranian economy, and the 
government can adopt necessary policies regarding energy price liberalization and 
demand management without worrying about its dire consequences. 

Keywords: Granger Causality Test, Cross-Sectional Correlation, Value 
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