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Abstract 
This article examines the sustainable economic growth of energy for OPEC member 

countries. and calculates an index for sustainable economic well-being for OPEC member 

countries, and deals with the relationship between conventional energy growth and the level 

of well-being in OPEC member countries. Also, considering the limitations of using GDP in 

measuring the level of well-being, it examines and analyzes the relationship between 

conventional energy consumption and the level of well-being using a sustainable economic 

index. It is a widespread, albeit implicit, belief that a nation's prosperity depends on its 

energy consumption. In this research, the impact of energy consumption on economic well-

being in OPEC member countries during the period of 2007-2021 has been investigated. The 

calculations of the panel vector autoregression model indicate that the energy consumption 

shock has increased welfare in OPEC member countries. Inflationary shock also left a 

negative and then a positive effect on well-being at first, and the reaction of the oil income 

shock was first positive and then negative. 
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 کشورهای عضو اوپک در  رفاه بر شاخص  شوک های مصرف انرژی و تورم بررسی 

 

 ناصر حسین بر1 
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 عباس امینی فر3

 

 چکیده : 

 داریپا یرفاه اقتصاد یبرا یشاخصو پردازد. یم ی کشورهای عضو اوپک براانرژی  داریپا یرشد اقتصاد یمقاله به بررس نیا

سطح رفاه در کشورهای عضو اوپک می  یرابطه رشد متعارف انرژ و بهکند،  یمحاسبه م ی عضو اوپک کشورها یرا برا

فاه به بررسی و تحلیل در اندازه گیری سطح ر یناخالص داخل دیتولی  استفاده از هاتیمحدود با توجه به، نیهمچن .پردازد 

اعتقاد گسترده، هر چند  ارتباط بین مصرف متعارف انرژی و سطح رفاه با استفاده از شاخص اقتصادی پایدار می پردازد.

مصرف  ریتأث یحاضر به بررس قیدارد. در تحق یآن بستگ یکشور به مصرف انرژ کیاست که رفاه   نیبر ا یمبن ،یضمن

 یپرداخته شده است.  محاسبات الگو 2007-2021 یدوره زمان یعضو اوپک ط یدر کشورها یبر رفاه اقتصاد یانرژ

عضو اوپک شده  یرفاه در کشورها شیسبب افزا یاز آن است که شوک مصرف انرژ یحاک یلپان یبردار ونیخودرگرس

العمل شوک درآمد گذاشته است و در ادامه عکس یو سپس اثر مثبت بر رفاه برجا یدر ابتدا اثر منف زین یاست. شوک تورم

 بوده است یابتدا مثبت و پس از آن منف ینفت
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 مقدمه. 1

میان محققان اتفاق نظر وجود دارد که حداقل سطح مصرف انرژی برای دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی یک 

 .2برخوردار نیست کمیاهمیت از  یحال، استفاده مؤثر و کارآمد از انرژ نیابا ، 1باشداجتناب ناپذیر میکشور

 یدوره، انرژ نیمورد توجه نبوده است. به دنبال ا 1970دهه  یبحران نفت زمان تا دیتول یبه عنوان ورود ینقش مهم انرژ

و مشکالت مربوط  یدر نظر گرفته شد و تعداد مطالعات در مورد انرژ دیعامل تول کیبه عنوان  هیکار و سرما یرویهمراه با ن

 اتیاز مطالعات در ادب ی. برخپردازندیم یمختلف به مسئله انرژ یمنظرها ازمطالعات  نیبود. ا شیدر حال افزا یبه انرژ

موجود  یهایآوره با بهبود فنک کنندیآنها فرض م ن،یو بنابرا رندیگیدر نظر م یمشکل فن کیرا به عنوان  یاقتصاد، انرژ

مصرف همین با  سهیدر مقا یانرژ استفاده بهینه تری از مقدار یکسان  توانیم د،یجد یهایآوربا ارائه فن ای)مصرف(  دیتول

و جهت  یرشد اقتصاد و یمصرف انرژ نیاست که به رابطه ب یاتیادب ی،رشد انرژ رابطه 3.مقدار انرژی در گذشته داشت

 4توان در ون چی لیرا می نهیزم نیدر ا قیبر تحق یشود. مرور یاقتصاد مربوط م یمبان انگرینما یرهایمتغ نیدر ب تیعل

مطالعات با  نیدر تمام ا باًیتقر یرشد اقتصاد( مشاهده کرد. 2019) 6(، فنگ و ولسوکی2016) 5و توکسو  (، منگاکی2020)

را  داریپا یرفاه اقتصادی بر مصرف انرژ یو سهم اصل ریتأثو این مطالعات سرانه نشان داده شده است.  یناخالص داخل دیتول

به  استمدارانیو بطور گسترده توسط اقتصاددانان و سبوجود آمد پس از رکود بزرگ  یناخالص داخل دیتول .نشان نمی دهند

تولید ناخالص داخلی معایبی از جمله عدم  حال نیده قرار گرفته است. با اهوشمند مورد استفا استیس یبرا یعنوان ابزار

)تولید ناخالص داخلی با افزایش میزان فراغت و تفریح کاهش  کاهش رفاه منجر به  یهاتیاز فعال یرفاهفعالیت بهبود  تمایز

، عدم لحاظ معامالت در حساب های رسمی با وجود تاثیر زیست می یابد در حالیکه این به معنای کاهش رفاه نمی باشد( 

و یا  و همچنین عدم لحاظ معامالت و خرید وفروش کاالهای دست دوم و اوراق قرضه در تولید ناخالص داخلی محیطی

در رفاه  یادیز یرهاییمتغهمچنین  را دارد.عدم لحاظ محصوالت کشاورزی خودمصرفی کشاورزان در تولید ناخالص داخلی 

 7اوزبرگ بر رفاه انجام شده است. رگذاریمهم و تاث یدر خصوص شاخص ها یهستند و مطالعات مختلف رگذاریجامعه تاث کی

درآمد و  عیمصرف، ثروت، توز ریرا به اجزاء مرتبط با ابعاد چهار متغ تیاهم نیشتریب ،یاقتصاد یرهایمتغ نیاز ب (1985)

 یابیرفاه و ارز ینالیبه سنجش کارد ی( در مطالعه ا1392تاش و همکاران ،  یهکیتاش )ش یکیهیش دهد. یم یاقتصاد تیامن

 یرا معکوس م ینالیبا رفاه کارد ینیبجیتورم و ضر ،یکاریپردازند  رابطه ب یم  رانیرفاه در ا راتییکالن بر تغ یرهایاثر متغ

نرخ  شیدرصد افزا کی کهیافراد دارند بطور یبر رفاه ذهن یمنف ریتاث یکاریاقتصاددانان تورم و ب یاز نگاه برخ نیهمچن دانند.

ز ا (1394و همکاران، یلیدر کاهش رفاه کل دارد.)ن یادیز اریبس ریـ تأثنرخ تورم شیدرصد افزا کیبا  سهیـ در مقاکل یکاریب

می  رفاه تغییرات در باعث   یدرآمد نفت و یانرژمصرف تغییرات دراین رو در مطالعه حاضربرای پاسخ به این سوال که  آیا 

بر اساس متغییرهای مهم  به برآورد و محاسبه شاخص رفاه  شوند و یا افزایش رفاه باعث افزایش مصرف انرژی می شود

 در رفاه مصرف انرژی و  نیرابطه بمی پردازد. در این مطالعه   یناخالص داخل دیتولبا غلبه بر محدودیت های  اقتصادی

انجام شد و  یلپان یبردار ونیخودرگرس یالگو وده از تکنیک های داده پانل استفا کشورهای منتخب صادرکننده نفت خام با

 .دیگردو رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک مشخص  ریدپذیمصرف انرژی تجد نیب تیعلجهت 

 
1 See: Wu & Chen, 2017: 476-486. 
2 See: Esen & Bayrak, 2017:76-77. 
3 See: Esen & Bayrak, 2017:80-81. 
4 Wen- Menegaki&Tugcu 
4 fang& Wolski 
4 Osberg Chi Liu 
5 Menegaki&Tugcu 
6 fang& Wolski 
7 Osberg 
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پرداخته و در ادامه روششناسی پژوهش ارائه شده است.  در این پژوهش ابتدا به مبانی نظری و سپس به پیشینه پژوهش 

 گیری و پیشنهادات اختصاص دارد. بخش پایانی مقاله نیز به آزمون فرضیات، نتیجه

 

 مروری بر ادبیات موضوع. 2

بتواند به خلق  دیآن با جهی( است و نتی( و فرامادی )ذهن ینیمثبت در دو سطح مادی )ع راتییتغ ازمندیرفاه نبطور کلی 

همانند مثل توسعه اقتصادی،  یادیز یرهاییمتغدر مبحث رفاه   (1396،یلشا ی)صفراعضای جامعه منجر شود  شیآسا

از دست دادن شغل و عدم استخدام، ناامنی اقتصادی همانند و ینداری،دیاز زندگ تیو سطح رضا یاجتماع ،یفرهنگ ،یاسیس

 باشند. یم لی... در آن دخی ریخانواده و فقر دوران پ ییجدا ،یماریب

 اشاره داشت.: ریز یرهایتوان به متغ یم یاما در بعد اقتصاد 

 و مصرف انرژی سرانه موثر مصرف اناتی. جر1 

کاالها و خدمات  گریفراغت و د ،یخانگ دیسرانه موثر تول انیجر ،و مصرف انرژی یبعد، مصرف کاال و خدمات بازار نیا 

 .شودیرا شامل م یربازاریغ

 یگذار هیدرآمد و سرما شی. افزا2 

 یفقر و نابرابر -درآمد عی. توز3

 است. یدرآمد یشامل شدت فقر و نابرابر 

کشور هر  کیمهم  در نظر گرفته است و معتقد هست با توجه به مرحله توسعه  هیشاخص رفاه سه ال ی( برا2017)یمنگاک

( Solid ISEWدوم ) هیباشد که در همه کشورها وجود دارد ال ی( مBasic ISEWاول ) هیها نقش دارند. ال هیال نیاز ا کی

 به باال نقش دارد  طبا درآمد متوس یباشد که در کشورها یم

 زین یدموکراس هیال نیاست که در ا یهیبا درآمد باال نقش دارد بد یباشند که در کشورها یم یاجتماع یسوم  داده ها هیال و

 وجود دارد.

Full ISEW = (Basic ISEW) + (Solid ISEW) + (Site-specific ISEW) 
اقتصادی و رفاه را بسیار اندک می دانند و آن نقش انرژی در رشد  (1985) 1برخی از اقتصاددانان نِئوکالسیک همانند دنیسون 

را در حد یک نهاده واسطه ای و مکمل نهاده های نیروی کار و سرمایه می دانند و بیشتر نقش آن را از طریق تاثیرگذاری بر 

 3سترن و کلولندو ا  (1993) 2نیروی کار و سرمایه غیرمستقیم می دانند.برخالف این نظریه برخی از اقتصاددانان همانند استرن

(معتقد هستند که انرژی بیشترین نقش را در رفاه دارد و انرژی را همانند یک عامل مهم در کنار سرمایه و نیروی کار 2004)

 می دانند واز دیدگاه آنها تابعی تولید تابعی از نیروی کار و سرمایه و انرژی می باشد.

       Q = A.F( K,L,E ) 

عامل   Lعامل سرمایه و  kبرابر است با بهره وری کل عوامل تولید و  Aبرابر است با تولید ناخالص ملی و  Qدر رابطه فوق 

 عامل انرژی می باشد.  Eنیروی کار و 

( 2004) 4ریچه و همکاران از جمله  مطالعات همچنین نشان داد که ارتباطی بین دسترسی به انرژی و رفاه مردم وجود دارد

بهتر  طیشرا بر زمیمانند ه یسنت یکاهش مصرف انرژ ،یسطح زندگ شیبر افزا ییروستا یرسانبرق یهابرنامه یاجتماع ریتأث

 کرد.  یوکار را بررسکسب یوربهبود در بهره جادیو ا یشغل یهافرصت شیافزا ط،یمح تیفیبهداشت و ک

 
1 Denison 
2 stern 
3 Stern & Cleveland 
4 Reiche et al 
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( 1978) 2کرافت و کرافت یانرژ مصرف و  1یناخالص داخل دیتول نیرابطه ب برای بررسی در چند دهه گذشته،

(، در رابطه رشد انرژی، ذخایر واقعی را به جای 2011) 3یو .کردند قیتحق یانرژ نیبودند که در مورد رابطه ب یکسان نیاول

ذخایر واقعی چین را افزایش  ریپذدیتجد یکه انرژ وی در این بررسی نتیجه گرفت تولید ناخالص داخلی بررسی کرده است.

در  رابطه  (2016) 4منگاکی و توگکو دهد. یم شیرا افزا یناخالص داخل دیمتعارف رشد تول یانرژمی دهد در حالیکه 

مصرف انرژی و رفاه برای کشورهای آمریکایی در هنگام استفاده از شاخص رفاه پایدار به جای تولید ناخالص داخلی  به 

ند کرد دایپ یناخالص داخل دیتول یبه جا شاخص رفاه پایدارهنگام استفاده از  جهینت تیدر مورد حساس یشواهد قابل توجه

عدم ارتباط شواهدی دال بر اروپایی  ثروتمند چند کشور ی ارتباط رشد مصرف انرژی و رفاه در بررس(2014) 5اسمیچ و پاپیز

و به تبع آن  یکاهش مصرف انرژ با هدف ای که کارانهمحافظه یهااستیسو نتیجه گرفتند که یافتند. مصرف انرژی با رفاه

 جینتادر بررسی  ( ,2012Narayan & Popp) 6پوپنارایان و ند گذار ینم ریرشد تأث یشود، رو یکاهش منابع انجام م

مبنی بررابطه یکطرفه رشد اقتصادی به سمت  یبه طور خاص شواهدی مجموعه اطالعات جهان 93 انیاز م ییکشور اروپا 19

اوزتورک و  تشخیص دادند سیو سوئ ،، مالت LXB، رلندی، اونانی، فرانسه ، دانمارک،کی، بلژشیاتر برای مصرف انرژی

 یبرا یو مجارستان شواهد یبلغارستان، رومان ،یآلبان یبرا یبررس  کی( درOzturk & Acaravci, 2010)یآکاراوچ

 یچهارمکشور  یکه برا یدر حال کنند،یم دایدر سه کشور اول پ علیت یکطرفه از مصرف انرژی به سمت رشد اقتصادی

در مطالعه ای در ( 2010و زاراگا ) ارتایکهمچنین  .ارایه نمودند و رفاه ارتباط دو طرفه بین رشد اقتصادی   یبرا یشواهد

کوتاه مدت  رابطه دو طرفه بین مصرف انرژی برق و رفاه در یدوازده کشور شواهد مورد ارتباط مصرف انرژی برق و رفاه در

 .یافتندو بلند مدت 

 

 پیشینه تحقیق. 3

مدل  کیبا استفاده از  یانرژ یهاحامل متیق یاثرات آزادساز یسازهی(، در پژوهش خود با شب1399) یو موسو یباقر

و  دکنندگانیرفاه تول تیبر وضع یانرژ ارانهی یهدفمند استیس یآثار رفاه لیزا، به تحلدرون متیق یاضیر یزیربرنامه

 اریبس یاسوخت به مثابه نهاده ارانهی ،یهدفمندساز یپداد که در  اننش جیکنندگان برنج در کشور پرداختند. نتامصرف

در  دیجد یتعادل ن،یهمچن ،ابندییم شیافزا هامتیکاهش و ق یاندک دیو بازار محصول برنج، تول دیتول ندیدر فرآ رگذاریتأث

به  دکنندگان،یتولناچیز در رفاه  شیفزاکنندگان و اکاهش در رفاه مصرف لیو به دل ردیگیمحصول شکل م نیساختار بازار ا

در بازار محصول  هامتیق شیو افزا ریکاهش مقاد قیاز طر یانرژ ارانهی یهدفمند استیس ن،یو بنابرا انجامد؛یکاهش رفاه م

 .کندیم جادیرا ا یرکود طیبرنج شرا

 دیتجد یهایو سهم مصرف انرژ ریپذ دیتجد یهای(، در پژوهش خود اثر مصرف انرژ1398) یو صمد یآبادیعل روزیش

 یسرانه و در سطح فرد یناخالص داخل دیو تول یناخالص داخل دیمانند تول یرفاه در سطح مل یهاشاخص یبر رو ریپذ

 ی، با استفاده از روش حداقل مربعات معمول1350-1388 هدور یط رانیدر ا ییو روستا یشهر یمانند درآمد خانوارها

)7(OLS دیتجد یهایمصرف انرژ نینشان داد که رابطه بلندمدت ب هانیتخم جیاند. نتاکرده یرا بررس 8گرنجر-و مدل انگل 

 و یناخالص داخل دیتول یرهایو مخارج آموزش با متغ یکار، درآمد نفت یروین ه،یسرما لیتشک ،یسهم مصرف انرژ ر،یپذ

 
1 EG 
2 Kraft & Kraft 
3 You 
4 Menegaki& Tugcu 
5 Śmiech & Papież 
6 Narayan & Popp 
7 - Ordinary least Squares (OLS). 
8 Engle-Granger 
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 گریو د ریپذ دیتجد یهایدر بلندمدت مصرف انرژ یوجود دارد. به عبارت ییو روستا یشهر یسرانه، درآمد خانوارها دیتول

سال  یمقطع یهاداده یآور(، در پژوهش خود با جمع1398آزرم و بخشوده ) مثبت دارند. ریتأث یبر رشد اقتصاد رهایمتغ

در منطقه فسا،  یاچند مرحله یاخوشه یتصادف یریگمنتخب به روش نمونه یگندم آب دکنندهیتول 201از  1392-93 یزراع

برق در  متیق شیداد افزا اننش جیکردند. نتا یگندم را بررس دکنندگانیبر رفاه تول یانرژ یهاحامل متیق شیاثرات افزا

 دکنندگانیرفاه تول جهیکاهش محصول، سود و در نت د،یتول نهیهز شیبر افزا یتراثرات محسوس ل،یگازوئ متیبا ق سهیمقا

 بیگندم به ترت متیق یستیبایو برق م لیگازوئ متیق یدرصد 100 شیمحاسبات نشان داد با افزا جینتا ن،یگندم دارد. همچن

انجوه و  باشد. یکنون طیحداقل مشابه شرا دکنندگانیتا رفاه تول ابدی شیافزا لوگرمیهر ک یبه ازا الیر 16223و  13340

 پرداختند آنها در این بررسی قایمصرف برق و رفاه زنان در آفر نیرابطه ب( در مطالعه خود به بررسی  2022) 1همکاران

تواند رفاه  یمصرف برق م شیافزا گرفتند کهقراردادند و نتیجه  دییتأ مورد مصرف برق و بهبود رفاه زنان را نیارتباط ب هیفرض

و همچنین . نمودند ادهاستف هیفرض نیاآزمون  یبرا یخط ونیرگرس یها کیاز تکن آنها در این بررسیزنان را بهبود بخشد. 

که از  ییها هیبه نظر از نظر آنها نتایج این بررسی.نمودند دییمصرف برق و بهبود رفاه زنان تا نیرابطه مثبت ب های هیفرض

سانچز و بخشد. یکنند، اعتبار م یم تیزنان حما یتوانمندساز یقابل اجرا برا یاستراتژ کیمصرف برق به عنوان  شیافزا

 یاستفاده از اطالعات کشور اکوادور برارا با  3 (ISEW) در پژوهش خود شاخص رفاه اقتصادی پایدار (،2020) 2همکاران

و بر  سهیمقا شرفتیبه عنوان شاخص پ یناخالص داخل دیرا با تول آن ،نیمحاسبه نمودند. عالوه بر ا 2015-2001دوره 

 یمثبت و اثرگذار، مصرف شخص یهاکه از جمله مؤلفه دهدینشان م جینمودند. نتا دیتأک یرفاه و رشد اقتصاد نیتفاوت ب

 یمنف ریها تأثی بر رفاه اکوادور یعیمنابع طب بیکه تخر یدر حال کند،یم  داریرفاه پا شیکمک را به افزا نیشتریکه ب است

در (، 2020اعظمی و الماسی) شده است دییتأ یناخالص داخل دیو تول  داریرفاه پا نیوجود شکاف ب همچنین.گذاردیم

. آنها در ابتدا، کنندیم یصادر کننده نفت بررس یدر کشورها داریپا یو رفاه اقتصاد یمصرف انرژ نیپژوهش خود رابطه ب

 یکشورها بررس نیرا در ا داریپا یو رفاه اقتصاد یمصرف انرژ نیرابطه ب یو پس از بررس 4داریپا یشاخص رفاه اقتصاد

برآورد شده بر اساس  جیاند. نتادر نظر گرفته داریرفاه پا یهابه عنوان مؤلفه ار یو کاهش انرژ یمصرف شخص زانی. مکنندیم

رابطه  داریپا یو رفاه اقتصاد یمصرف انرژ نیکه ب دهدینشان م یمقطع ی( و در نظر گرفتن وابستگ2007آزمون وسترلوند )

به سمت  داریپا یاددهد که از رفاه اقتصیطرفه را نشان م کی تیعل کیگرنجر  تیآزمون عل جیوجود دارد. نتا مدتیطوالن

در پژوهش خود  (،2020) 5اولوبی دارد ییامدهایپ ستیزطیو مح یانرژ گذاراناستیس یبرا جهینت نی. ارودیم یمصرف انرژ

کربن و رفاه  دیاکسیانتشار د ،یمصرف انرژ انیارتباط مبه بررسی  6با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی

طرفه از  کی تیعل نیطرفه از مصرف زغال سنگ به درآمد سرانه وجود دارد. همچن کی تیعل دهدینشان م جی. نتاپردازدیم

ر  و استفاده یوممرگ زانیم نیکربن مشاهده شد. بعالوه، ب دیاکس یبه سمت مصرف زغال سنگ و انتشار د  ریوممرگ زانیم

بر رفاه  یمصرف انرژ راتیکه تأث دهدینشان مگشتاورهای تعمیم یافته سیستمی  جیرابطه دو طرفه وجود دارد. نتا یاز انرژ

نوزادان را  ریوممرگ زانیم یکه مصرف انرژ یدر حال دهدیرا کاهش م یکاریمصرف زغال سنگ نرخ ب شیمتنوع است. افزا

 زانیاما م دهدیرا کاهش م یکاریکربن، ب دیاکس ی. انتشار دکندیم دیرا تشد ریوممرگ زانی. مصرف سوخت مدهدیکاهش م

 
1 Njoha et al 
2 Sánchez et al 
3 ISEW=𝐶𝑤 + 𝐺𝑒ℎ + 𝐾𝑛 + 𝑆 − 𝑁 − 𝐶𝑠 

هزینه مشکالت  𝐶𝑠کاهش محیط زیست طبیعی و  Nسود کار پرداخت نشده،  Sرشد سرمایه خالص،  𝐾𝑛هزینه عمومی غیر دفاعی،  𝐺𝑒ℎمصرف وزنی،  Cwکه در آن 

 .اجتماعی است که به دلیل کمبود داده در محاسبات سورنت اندازه گیری نشده است

4 ISEW 
5 Olubiyi 
6 SYS-GMM 
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در ، (2020) 1وسروچ و می دهدینوزادان را کاهش م ریوممرگ زانیم زین ی. مصرف انرژکندینوزادان را بدتر م ریوممرگ

 یانرژ یهااستیبه اهداف خود، س یابیدست ی. براپردازندیبر رفاه جامعه م یانرژ یهااستیس ریتأث یپژوهش خود به بررس

 کی دگاهیتوسعه از د یزیربرنامه یمدل جامع برا کیشده است و  بیتوسعه محصول ترک یزیرموردنظر با مسئله برنامه

با  گمزسازی افزار بهینهدر نرم 2مختلط حیعددصح یرخطیغ کردیرو کیمدل در قالب  نیاند. اارائه کرده یدیشرکت تول

سازی شده است. همچنین، برای حل مسئله، دو سناریوی متفاوت بدون سیاست تعهد سهمیه پیاده  3بارونساز استفاده از بهینه

که  دهدینشان م جینتارزیابی می شود. ا 4و همراه آن در نظر گرفته شده است. رفاه اجتماعی توسط شاخص قیمت مجازی

با اعمال  ن،یمدت آن کمتر است. عالوه بر اکوتاه زانیکه از م یدر حال ابد،ییم شیمازاد رفاه مشترکان در افق بلندمدت افزا

 افت،ی شافزای( ٪60از  شی)ب ریدپذیتجد یسبز قابل تجارت، نه تنها نفوذ منابع انرژ یهانامهیبا گواه هیتعهد سهم استیس

 شیکننده افزاو تعداد منابع پاک افتهیکاهش  دیتول متیدوم، ق یوی. در سنارافتی شیدالر افزا 107ز ا شیب زیمازاد ن هبلکه رفا

 التینده کشور آمریکای  برای  سازی به بررسی شاخص توسعه جهانیپژوهش خود (در  2020) 5کوانگان و همکاران .ابدییم

اتو رگرسیو با وقفه  رشد اقتصادی و رشد انرژی را با استفاده از روش پرداخته و  2014تا  1971و کارائیب از  سالهای 

به رابطه دوطرفه بین رشد اقتصادی و مصرف این پژوهش  و آزمون علیت گرنجر والد پرداختند. نتایج تجربی   6توزیعی

سازی و  رابطه دوطرفه بین جهانی همچنین رشد اقتصادی و و فسیلی انرژی رابطه یکطرفه مصرف و انرژی تجدید پذیر

بر رفاه خانوار در  یانرژ یناامن راتیدر پژوهش خود تأث (،2019)  7فومین و کیمورا. داردمصرف انرژی تجدید پذیر اشاره 

 یموجود حاصل از تداخل مصرف انرژ تیخانوار را به عنوان وضع یانرژ تیمطالعه عدم امن نیکردند. ا یکامبوج را بررس

از  توانیرا فقط م یانرژ تی. مفهوم عدم امنکندیم یریجلوگ یخانگ یانرژ یاساس یازهاین نیکه از تأم کندیم فیتعر یناکاف

 یکه با مصرف ناکاف ییمتفاوت است. خانوارها گریبه مکان د یاز مکان رایدرک کرد، ز یبه خوب یمحل نهیدر زم قیتحق قیطر

 ریتأث یانرژ تیکه عدم امن کندیم دییتأ هاافتهیکنند.  یپوشچشم گرید یهافرصت یاریروبرو هستند ممکن است از بس یانرژ

در (، 2019) 8بلونزکودکان دارد.  یانسان هیسرما یریگبر شکل یشتریب یمنف ریخانوارها دارد و تأث هبر رفا یادیز یمنف

نشان  ی. وکندیم نییو تع ییشناسا یانرژ یوربا بهره یلوازم خانگ نیگزیبرنامه جا کیمربوط به  یهانهیپژوهش خود هز

تا به عمد  دهندیم شیاند، با گزارش نادرست، خسارت خود را افزاکه توسط شرکت استخدام شده یندگانیکه نما دهدیم

 ی( اثربخش1بر ) هازهیانگ نیا راتیاز تأث یتجرب یهانیتخم یو نیرا بدهند. همچن رمجازیغ یهاخچالی ضیاجازه تعو

دالر از رفاه  106به طور متوسط  تیفاقد صالح یهاضیتعو هاافتهی. بر اساس دهدی( رفاه را ارائه م2و ) یانرژ یسازمقاوم

رفاه را در  شوندیو سبب م دهندیانجام م ییجوصرفه کنندیم یرویها پکه از دستورالعمل یاز کارکنان یمیو فقط ن کاهندیم

 از ناشی انرژی قیمت احتمالی تغییرات در پژوهش خود اثر (2018)9مشیری و سنتیلیان .ابدی شیدالر افزا 60 ینیگزیهر جا

 که دهد می نشان نتایج. کنند می تحلیل درآمدی مختلف های گروه در رفاه و خانوار مصرف بر را انرژی بازار اصالح

 درآمد به نسبت انرژی تقاضای خاص، طور به. دارد وجود درآمدی های گروه و انرژی انواع در ها کشش در زیادی ناهمگنی

 در قیمت تغییرات رفاهی همچنین اثر. دارد انرژی انواع بین را متفاوتی تأثیرات ها قیمت در تغییرات اما است، کشسان بسیار

 .بود خواهد باال درآمد با خانوارهای در برابر 18 و متوسط درآمد با خانوارهای از بیشتر برابر 9 درآمد کم خانوارهای

 
1 Roach & Meeus 
2 MINLP 
3 BARON 
4 VPI 
5 Koengkan  et al 
6 ARDL 
7 Phoumin & Kimura 
8 Blonz 
9 Moshiri & Santillan 
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ای  رابطه بین مصرف انرژی، شهرنشینی و رشد اقتصادی در کشورهای جدید در  مطالعه(در 2018) 1پوالتبکیرتاس و اک

روش پانل را مورد بررسی قرار دادند  آنها  برای مشخص کردن اثر علیت مشترک از   1971-2014حال ظهور در بازه زمانی 

انرژی و  رشد اقتصادی به مصرف فتند که ازو نتیجه گر .نمودندوتحلیل علیت گرنجر استفاده  دومتغیره و سه متغیره و تجزیه

رابطه   پژوهشیدر  (2018)  2احمدمحمود و.  وجود دارد رابطه مستقیم مصرف انرژی و رشد اقتصادی به از شهرنشینی 

رابطعه معکوسی بین این دو که  دادند نشان این بررسی  یتجرب نتایج . را بررسی نمودند  یبا رشد اقتصاد یشدت انرژ

ارد  حتی با وجودیکه رونده و پدیده ای در شدت انرژی کنترل می شود و اثرات افزایش مالیات و محیط زیست و وجود د

 ( در پژوهش خود به2016) 3سوالرین و اوزترک حمل و نقل و افزایش قیمت آن وجود دارد این رابطه برقرار می باشد.

 یبراآنها است.  2012-1980دوره  یکشور عضو اوپک برا 12در  یو رشد اقتصاد یعیمصرف گاز طب نیرابطه ب یبررس

و در  استفاده نمودند پانل گرنجر  تیآزمون علاز  کند یاستفاده م یو رشد اقتصاد یعیمصرف گاز طب نیب یرابطه عل یابیارز

پانل  کیاوپک را به عنوان  یضادر اع یو رشد اقتصاد یعیمصرف گاز طب نیب یارتباط بازخورد ی ازشواهد بررسی خود

به دست  یمتنوع جینتا ،دادندقرار  یبه صورت جداگانه مورد بررس را عضو یکه کشورها یحال، زمان نی. با ادادند نشان

 ر،یحفاظت در الجزا هیفرض و،یو عربستان سعود هیجرین ،یبیل ت،یرشد در عراق، کو هیفرض یبرا یشواهد جینتااین . آوردند

 در آنگوال و قطر و  یطرف یب هیاز وجود فرض یحاک یشواهدو همچنین  . نمودندو ونزوئال ارائه  یامارات متحده عرب ران،یا

رابطه  یمطالعه بررسدر پژوهش خود  به ( 2013) 4دانیل و همکاران ارایه نمودند. بازخورد در اکوادور هیفرضشواهدی برای 

با استفاده از  9مصرف انرژیو 8یشاخص توسعه انسان ، 7هاحواله ، 6یخارج میمستق یگذارهی، سرما5یرشد اقتصاد نیب یعل

 و مشاهده کردند. پرداختندگرنجر رهیچند متغ تیعل قیاز طر کشور مکزیک و اکوادور 2011تا  1981ساالنه از سال  یهاداده

به ها حواله، و  یشاخص توسعه انسان،  یخارج میمستق یگذارهیسرماطرفه از  کیاکوادور، در دراز مدت، علل  یکه برا

 .وجود ندارد مصرف انرژیبه سمت  یرفاه ریمتغ چیه انیبر جر یمبن یمدرک چیه ک،یمکز یدارد. برا انیجر مصرف انرژی

تمرکز نموده و در  ریدپذیتجد یهایاکثراً بر انرژ یکه مطالعات داخل دهدیمطالعات صورت گرفته نشان م یبندجمع

با جستجو در  نیقرار دادند. همچن یمصرف کل را بر رفاه جوامع مورد بررس یتعداد انگشت شمار زین یمطالعات خارج

 به وضوح قابل مشاهده است. رفاهو  یمصرف انرژ نهیدر زم یمجالت معتبر، شکاف مطالعات

در جدول زیر مهمترین تحقیقات و مطالعات انجام شده در خصوص مصرف انرژی در کشورهای مختلف و روش های 

 آماری این مطالعات گردآوری شده اند.

 
 ن مصرف انرژی و رشد اقتصادی( ادبیات مربوط به رابطه بی 1جدول )

 نویسنده دوره روش شناسی نتیجه
کشور یا کشورهای مورد 

 مطالعه

 ARDL 1968–2016هم جمعی آزمون کرانه های  رشد
آکادیری و 

 (2019همکاران)
 عربستان سعودی

 
1 Bakirtas & Akpolat 
2 Mahmood & Ahmad 
3 Solarin & Sakiru 
4 Daniel et al 
5 EG 
6 FDI 
7 RMTs 
8 HDI 
9 EC 
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 حفاظت
-گرنجر و  روش یوهانسن-آزمون انگل

 جوسیلیوس
1990–2015 

الساعدی و 

 (2019توالرام)
 عربستان سعودی

 حفاظت
آزمون همجمعی پدرونی ,مون همجمعی 

 وسترلند
 (2019الماللی و دیگران) 2014–1980

کشورهای منتخب خلیج 

 فارس

 رشد
آزمون همجمعی پدرونی ,مون همجمعی 

 وسترلند
1980–2015 

آکادیری و 

 (2019همکاران)

کشورهای منتخب خلیج 

 فارس

 ARDL 1980–2013هم جمعی آزمون کرانه های  بازخورد
صالح الدین و 

 (2018همکاران)
 کویت

 عربستان سعودی (2018خو و همکاران) ARDL 1971–2016هم جمعی آزمون کرانه های  رشد

 ARDL 1970–2014هم جمعی آزمون کرانه های  رشد
چارفالدین و 

 (2018همکاران.)
 قطر

 رشد
-یوهانسنگرنجر و  روش -آزمون انگل

 جوسیلیوس
 امارات متحده عربی (2018الماللی و سب) 2008–1980

 بازخورد
آزمون همجمعی پدرونی ,مون همجمعی 

 وسترلند
 (2018الملعلی و سب) 2008–1990

کشورهای منتخب خلیج 

 فارس

 

 ( ادبیات مربوط به رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی 1ادامه جدول )

 بازخورد
همجمعی پدرونی ,مون همجمعی آزمون 

 وسترلند
 (2018سکرفی و سغایر ) 2012–1984

کشورهای منتخب خلیج 

 فارس

 بازخورد
آزمون همجمعی پدرونی ,مون همجمعی 

 وسترلند
 (2018وانگ و همکاران) 2011–1980

کشورهای منتخب خلیج 

 فارس

 ARDL 1971–2011هم جمعی آزمون کرانه های  خنثی
محلیک و 

 (2017همکاران)
 عربستان سعودی

زیست محیطی:خنثی 

و مدل دی اکسید 

 کربن:رشد

آزمون گریگوری و هانسن و ازمون حاتمی ج 

 قطر (2017شارف الدین) 2016–1970 و رویکرد مارکوف

 سوئیچینگ 

 بازخورد
آزمون همجمعی پدرونی ,مون همجمعی 

 وسترلند
1975–2007 

چارف الدین و 

 (2017مرابت)

کشورهای منتخب خلیج 

 فارس

رشد،بازخورد و 

 خنثی

روش دمترسکیو و هم انباشتگی ورگرسیون 

 چندگانه
1990 –2012 

کوک وشارکگونسی  

(2017) 

 کشورهای بالکان

 دریای سیاه و 9 

 بازخورد

آزمون گریگوری و هانسن و ازمون حاتمی ج 

 2011–1975 و رویکرد مارکوف
الدین و چارف 

 (2016خدیری)
 امارات متحده عربی

 سوئیچینگ 

عربستان وقطر و عمان و  (2016ایرانی و ترابلسی) Engle–Granger Note 1980–2011عربستان و 
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قطر:بازخوردو 

عمان:رشد وامارات 

متحده:خنثی 

وبحرین و 

 کویت:حفاظت

and  امارات متحده عربی و بحرین

 و کویت

Johansen–Juselius 

عربستان:بازخورد 

وامارات :خنثی و 

بحرین حفاظت 

وکویت و قطر و 

 عمان:رشد

-گرنجر و  روش یوهانسن-آزمون انگل

 جوسیلیوس
 (2016مگازینو) 2013–1960

عربستان،امارات متحده 

عربی،بحرین،کویت،قطر و 

 عمان

 انرژی و رشد اقتصادی( ادبیات مربوط به رابطه بین مصرف  1ادامه جدول )

 رشد
آزمون همجمعی پدرونی ,مون همجمعی 

 وسترلند
 (2016مگازینو) 2006–1971

کشورهای منتخب خلیج 

 فارس

 بازخورد
آزمون همجمعی پدرونی ,مون همجمعی 

 وسترلند
1975–2012 

عثمان و 

 (2016همکاران)

کشورهای منتخب خلیج 

 فارس

 بازخورد
همجمعی آزمون همجمعی پدرونی ,مون 

 وسترلند
1980–2012 

سوالرین و 

 (2016اوزتورک)

کشورهای منتخب خلیج 

 فارس

 حفاظت و خنثی
(  DOLSروش حداقل مربعات معمولی پویا )

 و هم انباشتگی
 (2016دستک ) 2011–1971

 برزیل، هند، ترکیه،

 
 آفریقای جنوبی، مکزیک

 و مالزی

 (2016آلپر و اوکال ) 2009–1990 رویکرد علیت نامتقارن ترکیبی
کشور عضو جدید اتحادیه  7

 اروپا

 Hatemi-J causalityهمگرایی و علیت  بازخورد
1991Q1– 

2015Q4 

شهباز و همکاران 

(2016) 
 کشورهای بریکس

 رشد
( VECMمدل الگوی تصحیح خطای برداری)

 و هم انباشتگی
 OECDکشور  34 (2016لوتز  )-انجلسی 2010–1990

 رشد
( VECMمدل الگوی تصحیح خطای برداری)

 و هم انباشتگی
 (2016هاگر )-هامیت 2007–1971

کشور آفریقای جنوب  11

 صحرا

 خنثی
روش دمترسکیو و روش حداقل مربعات 

 ( و هم انباشتگی DOLSمعمولی پویا )
1991–2012 

بهاتاچاریا و 

 (2016همکاران)

 برتر تجدید پذیر 38

 انرژیکشورهای  

 عربستان سعودی (2015الشهری و بلومی) 2010–1971-گرنجر و  روش یوهانسن-آزمون انگل رشد
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 جوسیلیوس

 حفاظت
آزمون همجمعی پدرونی ,مون همجمعی 

 وسترلند
1980–2012 

صالح الدین، گو و 

 (2015اوزترک)

کشورهای منتخب خلیج 

 فارس

 حفاظت
آزمون همجمعی پدرونی ,مون همجمعی 

 وسترلند
 (2015کارانفیل و لی) 2010–1980

کشورهای منتخب خلیج 

 فارس

 بازخورد
آزمون همجمعی پدرونی ,مون همجمعی 

 وسترلند
1996–2012 

الملعلی و 

 (2015اوزترک)

کشورهای منتخب خلیج 

 فارس

 ( ادبیات مربوط به رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی 1ادامه جدول )

 بازخورد
همجمعی پدرونی ,مون همجمعی آزمون 

 وسترلند
1980–2012 

ازتورک و 

 (2015الماللی)
 کشورهای منتخب خلیج فارس

 رشد

مدل الگوی تصحیح خطای 

رویکردهای همجمعی، -(VECMبرداری)

روش حداقل مربعات معمولی پویا 

(DOLS و رهیافت همجمعی ) 

 ایاالت متحده آمریکا (2015بیلگیلی ) 2013–1981

 بازخورد
 waveletروش موجک همدوس )

coherence ) 

1972Q1– 

2011Q4 

شهباز و همکاران 

(2015) 
 پاکستان

 خنثی
مدل الگوی تصحیح خطای 

 ( و هم انباشتگیVECMبرداری)
 ترکیه (2015دوگان ) 2012–1990

 رشد
مدل الگوی تصحیح خطای 

 ( و هم انباشتگیVECMبرداری)
1980–2009 

اوزتورک بیلگیلی و 

(2015) 
 G7کشورهای 

 رشد
روش حداقل مربعات معمولی پویا 

(DOLS و هم انباشتگی ) 
1980–2009 

اوزتورک و (2015)

 بیلگیلی
 کشور صحرای آفریقا 51

 ARDL 1980–2010هم جمعی آزمون کرانه های  بازخورد
حمدی،اسبیا و 

 (2014شهباز)
 بحرین

 ARDL 1975–2011هم جمعی آزمون کرانه های  بازخورد
شهباز و 

 (2014همکاران.)
 امارات متحده عربی

 ARDL 1975–2011هم جمعی آزمون کرانه های  بازخورد
صبیا، شهباز و 

 (2014حمدی)
 امارات متحده عربی

 حفاظت
آزمون همجمعی پدرونی ,مون همجمعی 

 وسترلند
1980–2012 

صالح الدین و 

 (2014گو)
 کشورهای منتخب خلیج فارس
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عربستان و 

کویت:خنثی وقطر 

وعمان:رشد و 

امارات و 

 بحرین:بازخورد

 (2014الملی و اوزترک) ARDL 1980–2012هم جمعی آزمون کرانه های 
عربستان،کویت،قطر،عمان،امارات 

 و بحرین

 بازخورد
آزمون همجمعی پدرونی ,مون همجمعی 

 وسترلند
 کشورهای منتخب خلیج فارس (2014جلیل) 2012–1970

 بازخورد
آزمون همجمعی پدرونی ,مون همجمعی 

 وسترلند
1980–2007 

محمدی و 

 (2014پرورش)
 کشورهای منتخب خلیج فارس

 

 

 ( ادبیات مربوط به رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی 1ادامه جدول )

عربستان و 

عمان:حفاظت وکویت 

 و بحرین:بازخورد

 ARDL 1972–2011هم جمعی آزمون کرانه های 
کاییکچی و 

 (2014بیلدیریچی)

عربستان،عمان،کویت و 

 بحرین

 ایاالت متحده (2014اصالن ) ARDL 1961–2011ای هم جمعی  آزمون کرانه رشد

 چین (2014لین و مبارک ) ARDL 1977–2011ای هم جمعی  آزمون کرانه بازخورد

 2010–1980 تکنیک های همگرایی بازخورد
الماللی و همکاران 

(2014) 
 کشور آمریکای التین 18

مدل تجمیعی:خنثی و 

مدل نفت:رشد و مدل 

گاز:حفاظت و مدل 

 الکتریسیته:خنثی

-یوهانسنگرنجر و  روش -آزمون انگل

 جوسیلیوس
1980–2011 

الخسالن و 

 (2013جاوید)
 عربستان سعودی

 بازخورد
آزمون همجمعی پدرونی ,مون همجمعی 

 وسترلند
 (2013المعلی و لی) 2009–1980

کشورهای منتخب خلیج 

 فارس

 بازخورد
آزمون همجمعی پدرونی ,مون همجمعی 

 وسترلند
 (2013المعللی و تنگ) 2009–1980

کشورهای منتخب خلیج 

 فارس

 حفاظت
آزمون همجمعی پدرونی ,مون همجمعی 

 وسترلند
 (2013اوزجان) 2008–1990

کشورهای منتخب خلیج 

 فارس

 رشد
آزمون همجمعی پدرونی ,مون همجمعی 

 وسترلند
 (2013دامته و سگیر) 2010–1990

کشورهای منتخب خلیج 

 فارس
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 بازخورد
همجمعی آزمون همجمعی پدرونی ,مون 

 وسترلند
 (2013عمری) 2011–1990

عربستان،کویت،قطر،امارات 

 متحده،عمان،بحرین

 بوقلمون (2013اوکال و آلپر ) 2010–1990 یاماموتو-علیت تودا -هم انباشتگی خنثی

 FMOLS Differentروش  رهیافت بازخورد،خنثی،حفاظت
periods 

الماللی و همکاران 

(2013) 

 باال، باال وسط،

 
 پایین وسط و پایین

 کشورهای درآمدی

 امارات متحده عربی (2012سویدن) ARDL 1973–2008هم جمعی آزمون کرانه های  بازخورد

 ( ادبیات مربوط به رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی 1ادامه جدول )

 حفاظت
-گرنجر و  روش یوهانسن-آزمون انگل

 جوسیلیوس
1980–2008 

حسین و 

 (2012همکاران)

عربستان،کویت،قطر،امارات 

 متحده

 خنثی
آزمون همجمعی پدرونی ,مون همجمعی 

 وسترلند
 (2012»نارایان و پاپ) 2006–1980

کشورهای منتخب خلیج 

 فارس

 Hatemi-J causality 1980–2009همگرایی و علیت  ترکیبی
توگکو و همکاران 

(2012) 
 G7کشورهای 

 بازخورد
رویکردهای همجمعی، روش حداقل مربعات 

 ( و رهیافت همجمعی DOLSمعمولی پویا )
 (2012سلیم و رفیق ) 2006–1980

اقتصاد بزرگ در حال  6

 ظهور

 بازخورد
( VECMمدل الگوی تصحیح خطای برداری)

 و هم انباشتگی
 کشور 80 (2012آپرگیس و پین ) 2007–1990

 بازخورد
( VECMبرداری)مدل الگوی تصحیح خطای 

 و هم انباشتگی
 برزیل (2013پائو و فو ) 2010–1980

 بازخورد
-گرنجر و  روش یوهانسن-آزمون انگل

 جوسیلیوس
 (2011الملعلی) 2009–1980

کشورهای منتخب خلیج 

 فارس

 بازخورد
آزمون همجمعی پدرونی ,مون همجمعی 

 وسترلند
 (2011سادورسکی) 2007–1980

کشورهای منتخب خلیج 

 فارس

عربستان:خنثی و 

عمان و امارات 

متحده عربی 

 :حفاظت

 ARDL 1971–2006هم جمعی آزمون کرانه های 
اوزتورک و 

 (2011آکاراوچی)
 عربستان و امارات متحده

 خنثی
مدل اثر تصادفی یک طرفه، آزمون های علیت 

 پانل
 کشور اروپایی 27 (2011منگاکی ) 2007–1997

 بازخورد
تصحیح خطای مدل الگوی 

رویکردهای همجمعی، -(VECMبرداری)
 کشور آمریکای مرکزی 6 (2011آپرگیس وپین ) 2006–1980
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(  DOLSروش حداقل مربعات معمولی پویا )

 و رهیافت همجمعی

 هندوستان (2011تیواری ) 2009–1960 ساختاری VAR حفاظت

 بازخورد
آزمون همجمعی پدرونی ,مون همجمعی 

 وسترلند
1971–2005 

اوزتورک و 

 (2010همکاران)

کشورهای منتخب خلیج 

 فارس

 بازخورد

مدل الگوی تصحیح خطای 

رویکردهای همجمعی، -(VECMبرداری)

(  DOLSروش حداقل مربعات معمولی پویا )

مدل اثر تصادفی یک -و رهیافت همجمعی

 طرفه، آزمون های علیت پانل

 OECDکشور  20 (2010آپرگیس و پین ) 2005–1985

 

 ( ادبیات مربوط به رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی 1ادامه جدول )

 رشد
آزمون همجمعی پدرونی ,مون همجمعی 

 وسترلند
 (2009اسمیت)نارایان و  2002–1974

کشورهای منتخب خلیج 

 فارس

 ایاالت متحده آمریکا (2009پین ) 2006–1949 یاماموتو-علیت تودا خنثی

 حفاظت

مدل الگوی تصحیح خطای 

رویکردهای همجمعی، -(VECMبرداری)

(  DOLSروش حداقل مربعات معمولی پویا )

 و رهیافت همجمعی

 حال ظهورکشور در  18 (2009bسادورسکی ) 2003–1994

 حفاظت
آزمون همجمعی پدرونی ,مون همجمعی 

 وسترلند
 عربستان و کویت (2007مهرآرا) 2002–1971

عربستان و 

قطر:بازخورد و 

کویت:حفاظت و 

امارات متحده 

 عربی:رشد

 (2007اسکوالی) ARDL 1980–2003هم جمعی آزمون کرانه های 
کشورهای منتخب خلیج 

 فارس

 بازخورد
همجمعی پدرونی ,مون همجمعی آزمون 

 وسترلند
1971–2002 

مهادوان و آسافو 

 (2007ادجایه)

کشورهای منتخب خلیج 

 فارس

عربستان:رشد و 

 کویت:بازخورد

-گرنجر و  روش یوهانسن-آزمون انگل

 جوسیلیوس
 عربستان و کویت (2007مهرآرا) 2002–1971

 حفاظت
آزمون همجمعی پدرونی ,مون همجمعی 

 وسترلند
 کشورهای منتخب (2006االیریانی) 2002–1971

 



4813 
 

 

 معرفی مدل و متغیرهای تحقیق. 4

ارتباط  یارائه شده است، جهت بررس( 2006) 2که توسط الو زیچینو 1در تحقیق حاضر از روش خودرگرسیون برداری پانل

 یپانل برا یبردار ونی. مدل خود رگرسشودیعضو اوپک استفاده م یدر کشورها داریپا یو رفاه اقتصاد یمصرف انرژ نیب

که  دهدیامکان را م نی. اکندینم جادیزا ازا و درونبرون یرهایدر متغ ینیشیپ تیمحدود رایمناسب است ز قیتحق نیا

واحدها در طول زمان مناسب  نیانتقال شوک ب لیوتحلهیتجز یبرا نیدرک شود. همچن ایو پو کیمتقابل استات یهایوابستگ

الگوی مورد استفاده در این  .3کندپیشینی فراهم می تیواحدها را بدون محدود نیب یوندهایاست. بعالوه، امکان پردازش پ

و  یمنگاکتحقیق جهت بررسی ارتباط بین مصرف انرژی و رفاه اقتصادی پایدار در کشورهای عضو اوپک با الهام از مطالعه 

 باشد:می (1) به صورت رابطه  4همکاران

 (1رابطه)

𝑤𝑒𝑙𝑓𝑎𝑟𝑒𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑜𝑖𝑙𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
 

 ، شاخص قیمت مصرف کننده(oil) ، درآمدهای نفتی (ence) ، مصرف انرژی (welfare)در این الگو، شاخص رفاه 

(inf) و ای برای تورم به عنوان نماینده𝜀 باشد. نیز جمله اخالل می 

اند. همچنین به علت عدم استخراج شده بانک جهانی، اوپک و موسسه لگاتومآمارو اطالعات موجود از پایگاه اطالعاتی 

منتخبی از دسترسی به آمارو اطالعات، هفت کشور الجزایر، ایران، عراق، کویت، عربستان، امارات و ونزوئال به عنوان 

 اند. در نظر گرفته شده 2007 - 2019های کشورهای عضو اوپک برای سال

 

 بررسی مانایی متغیرها 1-4

و  ایمبرای تجزیه و تحلیل آماری قوی، می توان از آزمون های ریشه واحد مختلفی استفاده نمود. آزمون ریشه واحد 

.  کنندیم یبررس رهایواحد را در مقابل مانا بودن متغ شهیر کیوجود  هیفرض( 2001) 6و همکاران ( و لوین2003) 5همکاران

صفر نشان دهنده وجود  هیفرض رشیکه پذ یاست، در حال رهایمانا بودن متغ یآزمون به معنا نیصفر در ا هیرد فرض نیبنابرا

. دهدیرا نشان م نیپسران و ش -میاو چو و  نیل -نیآزمون لو جی( نتا1. جدول )باشدیم رهایمتغ ییواحد و نامانا شهیر

 یریرفاه و تورم بدون تفاضل گ ،ینفت یدرآمدها یمانا ول یریبار تفاضل گ کیبا  یمصرف انرژ شودیطور که مشاهده مهمان

 اند.مانا شده

 

 (: نتایج آزمون مانایی1)شماره  جدول

 لین و چو-آزمون لوین پسران و شین-آزمون ایم متغیرها

 سطح احتمال سطح احتمال

 0.0041 0.0252 شاخص رفاه

 0.0051 0.0003 شاخص قیمت مصرف کننده

 
1 Panel Var 
2 Love  & Zicchino 
3 Canova & Ciccarelli, 2013:1507/44 
4 Menegaki et al. 
5 Im et al 
6 Levin et al 
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 0.0018 0.0094 درآمدهای نفتی

 0.4746 0.9801 مصرف انرژی

 0.0012 0.0001 تغییرات مصرف انرژی

 محققمحاسبات : (1) جدول شماره منبع    

 آزمون هم انباشتگی پانلی 2-4

( استفاده 1999) 1پدرونیو ( 2007) وسترلوندهای در راستای تایید وجود هم انباشتگی پانلی میان چند متغیره از آزمون

ها فرضیه صفر عدم وجود هم انباشتگی و فرضیه مقابل وجود هم انباشتگی را مورد تایید قرار شده است. در این آزمون

( قابل مشاهده است. بر اساس نتایج وجود رابطه هم انباشتگی و عدم 2)شماره  دهد. نتایج آزمون هم انباشتگی در جدولمی

 گیرد. ب میان متغیرها مورد تایید قرار میوجود رگرسیون کاذ

 (: نتایج آزمون هم انباشتگی2)شماره  جدول

 آزمون پدرونی آزمون وسترلوند های هم انباشتگیآزمون

 آماره احتمال آماره احتمال 

0.0423 1.72 0.0089 2.36 

 محققمحاسبات : (2جدول شماره ) منبع       

برای بررسی وجود همخطی و همخطی چندگانه مورد بررسی  (VIF)در ادامه ماتریس همبستگی و عامل تورم واریانس 

پایین، می توان نتیجه گرفت که هم خطی و  VIFو میانگین  VIFقرار گرفته اند. با توجه به مقادیر همبستگی پایین، مقادیر 

 همخطی چندگانه وجود ندارد. 

 ایج آزمون همخطی و همبستگی(: نت3)شماره  جدول

CONS  نفت  شاخص قیمت مصرف کننده  مصرف انرژی  

 نفت  1.0000   

 شاخص قیمت مصرف کننده  0.2437 1.0000  

 مصرف انرژی  -0.1168 0.0470 1.0000 

1.0000 0.3954- 0.4244- 0.7665- CONS 

 1.02 1.07 1.08 VIF 

   1.06 mean VIF 

 محققمحاسبات : (3جدول شماره ) منبع

. انتخاب تعداد مناسب باشدیم نهیانتخاب وقفه به یمرحله مقدمات نیآخر ،یپانل یبردار ونیقبل از برآورد مدل خود رگرس

باعث از  زیها نوقفه ازحدشی. تعداد بشودیم رهایمتغ یبیها سبب ناارمهم است: تعداد کم وقفه اریمدل بس یبرا نهیوقفه به

مشخص شده  ازحدشیکه مدل ب کندیم شیرا آزما حیصح هیفرض نیا 2آماره هانسنز جی. شوندیم یدست دادن درجات آزاد

ندارند. پس از گذراندن آزمون هانسن  یابزار معتبر هستند و آنها با جمالت خطا همبستگ یرهایمتغ گر،یبه عبارت د ایاست، 

Jمعیارهای قیاز طر دیطول وقفه مناسب با ،یاقتصادسنج اتیادب روی، پ MAIC ،MBIC ،MQIC  انتخاب شود. این

 
1 Pedroni 
2 Hansens 
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 1هستند. براساس سه معیار انتخاب مدل توسط اندروز و لو HQICو  AIC ،BICمعیارها بسیار شبیه معیارهای اطالعاتی 

 (، وقفه بهینه یک برای مدل ارجحیت دارد. 2001)

 (: تعیین وقفه بهینه4)شماره  جدول

MQIC MAIC MBIC j وقفه 

66.0118- 34.6028- 115.6169- 45.3971 1 

49.5829- 30.7375- 79.34601- 17.2624 2 

 محققمحاسبات : (4جدول شماره ) منبع       

 برآورد مدل خودرگرسیون برداری پانل 3-4

( برآورد می شود. 5با تایید وقفه بهینه یک برای بررسی ارتباط میان مصرف انرژی و رفاه اقتصادی مدل به صورت جدول)

تفسیر نمی شوند و فقط توابع عکس العمل مورد تجزیه و در مدل خودرگرسیون برداری پانلی ضرایب مربوط به برآورد مدل 

 تحلیل قرار می گیرند.

 نتایج برآورد مدل(: 5)شماره  جدول

شاخص قیمت  نفت  مصرف انرژی  رفاه  

 مصرف کننده 

 -34.94*** 0.27 -0.01 0.72*** رفاه 

 97.69*** -3.61*** 0.69*** 1.14*** مصرف انرژی 

 3.34*** 0.56*** -0.015*** 0.05*** نفت 

 0.36*** 0.003*** 0.0001*** -0.0001*** شاخص قیمت مصرف کننده 

𝑝∗∗∗ <      0.01 𝑝∗∗ <          0.05 𝑝∗ <0.1 

 محققمحاسبات : (5جدول شماره ) منبع

( قابل مشاهده است. با توجه به آن که در جدول 1( و شکل شماره )6مدل در جدول شماره ) یداریثبات و پا یبررس

 ژهیو ریاز مقاد کی چیبه علت آن که ه نی. همچنشودیم دییمدل تأ یداریپا باشند،یم 1کمتر از  ریمقاد ی( تمام6شماره )

 است. یردایثبات و پا یدارا لگفت مد توانیاند مقرار نگرفته رهیخارج از دا

 

 
1 Andrews 
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 (: بررسی ثبات و پایداری مدل1)شماره  شکل

 (: محاسبات محقق1منبع شکل شماره )
   

 

 (: بررسی ثبات و پایداری مدل6جدول)

 مقادیر ویژه هاماژول

 واقعی مجازی  

0.84 0.12-  0.83 

0.84 0.12 0.83 

0.56 0 0.56 

0.12 0 0.12 

 محققمحاسبات : (6جدول شماره ) منبع                                          

گرنجر بر اساس آزمون  تیآن، آزمون عل یداریپا یوقفه و بررس کیبا  یپانل یبردار ونیخود رگرس یپس از برآورد الگو

( 7گرنجر در جدول شماره ) تیآزمون عل جیگرنجر است. نتا تیآزمون، عدم عل نیصفر در ا هی. فرضردیپذیوالد صورت م

 تیهستند، اما رفاه عل یرفاه اقتصاد تیو تورم عل یدرآمد نفت ،یانرژکه مصرف  دهدینشان م جینشان داده شده است. نتا

 .باشدینم ینفت یو درآمدها یمصرف انرژ

 (: نتایج علیت گرنجر7)شماره  جدول

 علیت گرنجر آماره چی دو احتمال

 مصرف انرژی 417.32 0.000

 درآمد نفتی

 تورم

 رفاه

0.000 282.86 

0.019 5.516 
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 کل 1885.78 0.000

 رفاه 0.102 0.749

 درآمد نفتی

 تورم

 کل

 مصرف انرژی

0.000 76.27 

0.000 43.45 

0.000 3371.47 

 رفاه 1.191 0.275

 مصرف انرژی

 تورم

 کل

 درآمد نفتی

0.000 74.79 

0.000 108.68 

0.000 901.54 

 رفاه 6.607 0.010

 مصرف انرژی

 درآمد نفتی

 کل

 تورم

0.000 184.40 

0.001 11.45 

0.000 327.72 

 محققمحاسبات : (7جدول شماره ) منبع                

ارزیابی شوک یک متغیر را بر نوسانات سایر متغیرها در دهد که امکان ( تجزیه واریانس را گزارش می8)شماره  جدول

و با   یسازمانده (Cholesky) چولسکیبینی با استفاده از تجزیه کند. تجزیه واریانس خطای پیشطول زمان فراهم می

ر که د ییهایکه سر کندیفرض م یچولسک هیدوره انجام شد. تجز 10 یکارلو برامونت یسازهیشب 1000استفاده از 

که  یدر حال دهند،یقرار م ریبا وقفه تحت تأث نیرا به طور همزمان و همچن نیریز یرهایاند متغزودتر آمده یسازمرتب

 نی. بنابراگذارندیم ریذکر شده تأث یهاستیخود، بر ل یهااند، فقط بر اساس وقفهذکر شده یمتوال بیکه به ترت ییهامجموعه

وقفه  ریکه رفاه عمدتاً تحت تأث دهدی( نشان م8زا تر هستند. جدول )برون شوند،یزودتر ظاهر م ستمیکه در س ییرهایمتغ

ها نقش دوره شیبا افزا کنیل ردیگیخودش صورت م طدر رفاه توس حاتیدر دوره اول تمام توض یبه عبارت باشدیخود م

 0.06بازهم توسط رفاه،  انسیوار یدرصد از خطا 0.82. در دوره دوم ابدییم شیرفاه افزا یده حیمستقل در توض یرهایمتغ

 رهدو انیو در پا تی. در نهاشودیداده م حیتوسط تورم توض 0.0008و  ینفت یتوسط درآمدها 010 ،یتوسط مصرف انرژ

درآمد  انس،یوار یاز خطا 0.28 یکه مصرف انرژ یااست به گونه افتهی شیو تورم افزا یدرآمد نفت ،یدهم سهم مصرف انرژ

 .کنندیم هیرا توج انسیوار یاز خطا 0.02و تورم  0.15 ینفت

 

 (: نتایج تجزیه واریانس8جدول)

  رفاه مصرف انرژی درآمد نفتی تورم

0 0 0 1 1 

0.0008 0.10 0.06 0.82 2 

0.003 0.15 0.11 0.72 3 

0.01 0.16 0.16 0.65 4 

0.01 0.16 0.19 0.61 5 

0.02 0.16 0.22 0.58 6 
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0.02 0.15 0.24 0.56 7 

0.02 0.15 0.26 0.55 8 

0.03 0.15 0.27 0.54 9 

0.02 0.15 0.28 0.53 10 

 محققمحاسبات : (8جدول شماره ) منبع                

 برآورد توابع عکسالعمل آنی 4-4

در مطالعات اقتصاد سنجی واکنش و پاسخ متغیرها نسبت به محرک ها از اهمیت باالیی برخوردار می باشد و در این 

خصوص تابع عکس العمل آنی ،تاثیر یک انحراف معیار تغییر دریکی از متغیرهای درون زا را بر سایر متغیرهای مدل نشان 

 ستمیدر س گرید ریبه شوک در متغ ریمتغ کی( نشانگر واکنش 2ه )توابع کنش و واکنش در شکل شمارمی دهد از این رو 

 یکارلو برامونت 200 یسازهیبر اساس شب یگوس بیبرابر با صفر باشد )از تقر گرید یهاکه تمام شوک یاست، در حال

 شودیطور که مشاهده مهمان(. کندیم یرویپ یولسکچ هیاز تجز زیمورد ن نیپاسخ ضربه استفاده شده است که در ا نیتخم

شوک تورم سبب کاهش  ی. به عبارتکندیم یمثبت را ط یو پس از آن روند یدوره منف یشوک تورم بر رفاه در ابتدا ریتأث

 ثتورم باع شیفزاا. ردیگیآن بر مصرف متوسط و اوقات فراغت صورت م ریتأث قیکار عمدتاً از طر نیو ا شودیرفاه م

 شیخانوارها در پاسخ به افزا جه،ی. در نتشودیکل در مدل م دیتول ییعدم کارا یمنبع اصل نیهمچن مت،یق یپراکندگ شیافزا

 لیتعد،. در ادامه اگر در بازارها شودیامر سبب کاهش رفاه م نیکه ا دهندیمصرف و اوقات فراغت را کاهش م زانیتورم، م

و  یواقع یهامتیرقابت، کاهش ق دیباعث تشد جهیدر نت مت،یق یپراکندگ شیباعث افزا تواندیبر باشد، تورم م نهیهز متیق

 یبر رفاه برجا یمنف ریبا گذشت زمان تأث یابتدا اثر مثبت ول زین ینفت یرفاه شود. شوک وارده از سمت درآمدها شیافزا

 شیو به دنبال آن اشتغال افزا افتهی شیافزا دیدرآمدها به کشور، تول نیو ورود ا ینفت یدرآمدها شیگذاشته است. با افزا

 یهانهیهز شیدرآمد نفت باعث افزا شیافزا گرید یرفاه را به همراه خواهد داشت. اما در سو شیاشتغال افزا شی. افزاابدییم

ارز  ینرخ واقع تواندیم یتجار یکسر شیرو افزا نی. از ادهدیم شیرا افزا یتجار یشده و کسر یصادرات یهابخش دیتول

بر مصرف  یشتریکرده و فشار ب دینفت را تشد یهامتیق شیافزا ینرخ ارز اثر تورم یکند. سپس، کاهش واقع فیرا ضع

 ترنیی( و هم اثرات تقاضا )مصرف کمتر( رشد پادیباالتر تول یهانهیهم اثرات عرضه )هز ب،یترت نی. به اکندیوارد م یواقع

 شیهمزمان با افزا یکاریب شیکار شده است. افزا یروین یبرا یکمتر یتقاضا جادی. رشد کمتر باعث اکنندیم نییرا تع دیتول

 زین یمصرف انرژ تدرآمد نفت است. شوک وارده از سم شیافزا لیکننده، سبب کاهش رفاه خانوار به دلمصرف یهامتیق

کرد و  یتوسعه تلق یبرا یرا به عنوان شاخص یرف انرژمص توانیدر تمام دوره اثر مثبت بر رفاه کشورها داشته است. م

 .شودیاز رفاه م ییبه سطح باال افتنیاست که سبب دست  یمصرف یانرژ زانیکشور بر اساس م کی دیکه تول شودیاستدالل م
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 منبع تصویر: محاسبات محقق                           

 العمل آنی(: توابع عکس2)شماره  شکل

                      

 گیرینتیجه. 5

از انجا که که استفاده از تولید ناخالص داخلی یکی از محدودیت های مهم در اندازه گیری سطح رفاه پایدار می باشد این 

خصوص مقاله با غلبه بر این محدودیت با استفاده از شاخص رفاه اقتصادی پایدار به اندازه گیری سطح رفاه می پردازد و در 

تاثیر این مقاله در ادبیات موضوع می توان به مواردی اشاره داشت همانند لحاظ رفاه اقتصادی پایدار به جای تولید ناخالص 

رابطه مصرف انرژی و رفاه،محاسبه شاخص جدید رفاه اقتصادی برای کشورهای عضو اوپک و  داخلی در تجزیه و تحلیل

که تحلیل اثرات کوتاهمدت و بلندمدت را مجاز می نماید که ، این تکنیک ها در  همچنین استفاده از تکنیک های داده پانل

 حضور پدیده هایی همچون ناهمگونی، همبستگی پانل، همبستگی همزمان و همبستگی مقطعی مستحکم هستند

گذاشته  یعضو اوپک برجا یبر رفاه در کشورها یمثبت یدر تمام طول دوره اثرگذار یشوک مصرف انرژ جیبر اساس نتا

ارتباط مثبت داده است.  شیکشورها افزا نیعضو اوپک، رفاه را در ا یدر کشورها یمصرف انرژ شیافزا یاست. به عبارت

 دست آمده است.بهنیز  (2020) 1میان مصرف انرژی و رفاه در مطالعه اعظمی و الماسی

همجنین .دهدیشده و پس از آن رفاه را کاهش م ییرفاه در مراحل ابتدا شیسبب افزا جیشوک درآمد نفت با توجه به نتا

وبراساس  ( همسو است.2020) 4( و کاماسا و همکاران2018) 3، اولوکایود و همکاران (2015) 2این مقاله با دوگاهمحاسبات 

 یرفاه در کشورها شیپس از آن سبب افزا یبر رفاه داشته ول یمنف رینخست تأث یهادر دوره یشوک تورم نتایج این مطالعه،

  شود:یق حاضر، پیشنهادات زیر ارائه میبا توجه به نتایج بدست آمده از تحقعضو اوپک شده است. 

 
1 Azami & Almasi 
2 Dogah 
3 Olukayode et al 
4 Kamasa et al 
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با  یمیرا که ارتباط مستق ینفت یهاعضو اوپک، صادرکننده نفت هستند، اما اغلب فرآورده یاز آنجا که کشورها ✓

واردات نفت خام به عنوان  متیق کندیم هیحاضر توص قیتحق کنند،یتر وارد منفت خام دارند گران یجهان متیق

 نفت خام در نظر گرفته شود.  متیق راتییتغ اکاهش نوسانات مرتبط ب یبرا سکیر تیریمد یاز استراتژ یبخش

 شود،یخانوارها م یزندگ یهانهیهز شیمنجر به افزا یانرژ یهاارانهیو حذف  یانرژ متیق شیافزا یهااستیس ✓

 درآمد همراه باشد. عیتوز یهااستیس یبا اجرا دیبا هااستیس نیا

مصرف  یخارج زانی(، مرهیکربن و غ متیق ،یانرژ اتی)با وضع مال یانرژ متیق شیبا استفاده از افزا توانیم ✓

 را کاهش داد.  یانرژ

درآمد حاصل از بخش نفت  ژهیکند که بر ورود و خروج درآمد خود به و جادیمؤثر ا یسازوکار مال کی دیدولت با ✓

 نظارت داشته باشد.

 فقیرترین سمت به و محلی توسعه نیازهای به توجه با را نفت - درآمد بازتوزیع های سیاست می بایست دولت ✓

 مند بهره بیشتری حد تا نفتی درآمد از باید محروم های بخش، تر دقیق عبارت به. کند گذاری هدف، بخش ها

 با. دهند افزایش برق و ها جاده، ها بیمارستان، مدارس ویژه به، ها زیرساخت در را خود گذاری سرمایه و شوند

 پایدار توسعه اساسی بردارهای که اجتماعی و سیاسی ثبات نظر از کشور کل، محروم بخشهای در رفاه افزایش

 برد می سود، هستند

نرخ تورم برای افزایش سطح رفاه در جامعه باید با سطح باالیی از انعطاف پذیری، پاسخگویی و شفافیت همراه  ✓

 باشد.

 .شود می توصیه را نفت ویژه مالیات کاهش ✓

معرفی منابع جایگزین انرژی ارزان تر که تجدید پذیر هستند به منظور کاهش آسیب پذیری قیمت نفت خام در  ✓

 شود.نیز توصیه می  و بهبود رفاه اقتصادی کشوهای عضو اوپکاقتصاد 

نیاز به طراحی سیاست هایی برای حمایت از سیستم های  انرژی دولت برای حمایت از سرمایه گذاری در زمینه ✓

 رژی توزیع شده دارد.ان
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