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Abstract

The need to achieve higher economic growth and development without increasing

emissions and the resulting risks to the environment has led to the use of renewable

energy in recent years in most countries around the world.the main purpose of this

study is to investigate the effect of renewable energies on sustainable development

of OPEC member states. accordingly, using the data panel method in the years 1990

- 2019 and based on the generalized squares pattern (GLS), the relationship between

the research variables has been investigated. The results show that in the studied

countries, there is no significant relationship between renewable energy

consumption and economic growth and also between this energy consumption and

CO2 emissions, but non-renewable energy consumption has a positive and

significant relationship with economic growth and CO2 emissions. The small share

of renewable energy and the large share of non-renewable energy in the energy. This

is due to the small share of renewable energy and the large share of non-renewable

energy in the energy consumption basket of these countries.
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چکیده
ياگلخانـه يانتشار گازهـا شیباالتر بدون افزايبه رشد و توسعه اقتصادیابیضرورت دست

يهـا يباعـث شـده اسـت کـه اسـتفاده از انـرژ      سـت یزطیمحياز آن برایو خطرات ناش
هـدف اصـلی   .ردیـ جهـان قـرار گ  يمورد توجه اکثر کشورهاریاخيهادر سالریدپذیتجد

هاي تجدیدپـذیر بـر توسـعه پایـدار در کشـورهاي      تحقیق حاضر بررسی اثر مصرف انرژي
1990انی زمـ در بـازه ییتـابلو يهادادهعضو اوپک است. بر این اساس با استفاده از روش 

) بـه تحلیـل رابطـه میـان     GLSو بر مبناي الگـوي حـداقل مربعـات تعمـیم یافتـه (     2019تا
مطالعـه،  کی از آن است که در کشورهاي موردمتغیرهاي تحقیق پرداخته شده است. نتایج حا

داري میان مصرف انرژي تجدیدپذیر با رشد اقتصادي و همچنین میـان مصـرف   رابطه معنی
وجود ندارد، اما مصرف انرژي تجدیدناپـذیر بـا رشـد اقتصـادي و     CO2شار این انرژي با انت

هـاي تجدیدپـذیر و   داري دارد و دلیل آن سهم اندك انـرژي رابطه مثبت و معنیCO2انتشار 
هاي تجدیدناپذیر در سبد مصرفی انرژي این کشورها است.  سهم زیاد انرژي
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ــکل ــا:دواژهی ــدار، انتشــار   ه ــذیر، توســعه پای ــرژي تجدیدناپ ــذیر، ان ــرژي تجدیدپ ، CO2ان
زیست.محیط
JEL :Q2, Q3, Q4, Q5, O13, Q01بندي طبقه

مقدمه.1
محـدود ذخـایر بهتوجهبا. استکشوريهراقتصاديهايفعالیتاساسیبنايانرژيبخش
Fossilفسـیلی ( هـاي انرژي energies(همـه  درانـرژي مصـرف سـطح افـزایش همچنـین و

ایـن  ضـمن اینکـه اسـتفاده از   . بودانرژيموجودمنابعبهمتکیتنهاتواننمیدیگرکشورها،
بـه تـوان مـی جملـه ازکـه دارددنبـال بهفراوانیمحیطیزیست معموالً تبعاتهانوع انرژي

.کرداشاره3ايگلخانهگازهايازحدبیشتولیدو2طبیعیهاياکوسیستمچرخهزدنبرهم
دهـه چنـد اقتصـادي طـی  رشـد وانـرژي مصرف،4زیستیمحیطهايآالیندهبینپیوند

تـرین رگبزکههنددمیننشاسیهاربراسـت، بودهبسیاريعلمیتحقیقاتموضوعگذشته
وتبدیل،تولیداز:رتنـد عباکهاستساختننسااملاعوتوسط،یستزمحیطگیدلوآعامل
ثابتنه تنهانجهاسطحدرژينرافمصرکهستاحالیدریناژي.نرااعنوافمصر
یشافزاازنشـان پیشبینیها. ستادهبومواجـه نیـز يشدربهروندروبـا لکهبه،نماندباقی
ــیيهالسادرژينرافمصر یشافزاوهفاربهمیل،نهاسرناخالصتولیدیشافزالیلدبهآتـ

هـاي انـرژي مضـرات بـه توجـه بـا ).33: 1396همکاران،وارباب(داردنجهادرجمعیت
دمـاي افـزایش مضـر، گازهايانتشارها،دریاآبسطحآمدنباالهوا،آلودگیازاعمفسیلی

)،Sustainable Developmentپایـدار ( توسـعه بهرسیدنبرايتواننمیدیگرغیره،وزمینکره
تجدیدپـذیر هـاي انـرژي ازاسـتفاده بحـث امـروزه روازاینبود.فسیلیهايانرژيبهمتکی

)Renewable energies(اســت گرفتــهقــرارکشــورهاازبســیاريتوجــهمــورد)وفطــرس
.)53: 1391همکاران،

ــرژي ــذیران ــرژياطالعــاتســازمانتوســطتجدیدپ ــاالتان Us energyمتحــده (ای

information agency(تعریـف اسـتفاده غیرقابـل ونشدهتکمیلطبیعیمنابعازانرژيعنوانبه
خورشـیدي، انـرژي توده،زیست: عبارتند ازتجدیدپذیرانرژيمنابععمدهانواع. استشده

وتجدیدپـذیر هـاي انـرژي معتقدنـد دانشمندان. گرماییزمینانرژيوبرقانرژيباد،انرژي
بـه تواننـد میفسیلیهايسوختمنابعبودنمحدودوزیستمحیطآلودگیبهتوجهباپاك
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). 162: 1393خاکسارآســتانه،وصــادقی(شــوندتبــدیلانــرژيتولیــدبــرايگزینــهاولــین
آالینـده گازهـاي انتشـار کاهشدرتوانندمیپاكهايانرژيعنوانبهتجدیدپذیرهايانرژي

)Greenhouse Gasesاي (گلخانـه گازهـاي دیگرو)Carbon dioxide(اکسیدکربنديچونهم
زیسـت محـیط داشتننگهسالمهوا،آلودگیکاهشضرورتبه دلیل. کنندبازيمهمینقش

آب،انـرژي بـاد، انـرژي مانندنوهايانرژيازاستفادهدورافتاده،نقاطبرايسوختتأمینو
وباشـد داشـته ايویژهجایگاهاقتصاديهردرتواندمیغیرهوهیدروژنیخورشیدي،انرژي

.کندبازيرامهمینقشکشورهاانرژيبخشسیاستگذاريدردیدگاهایناز
هـا آنوجـود منـابع، اینناپذیريپایانجملهازبسیاريهايمزیتتجدیدپذیرهايانرژي

رااقتصـادي توجیـه ودنیـا مختلفنقاطدرمنابعاینبااليپتانسیلوجودکشورها،همهدر
ــابراین.)1382بیدهنــدي،نبــی(هســتنددارا هــايانــرژيمزیــتمهمتــرینوبزرگتــرینبن

. اسـت نیتروژنـی هـاي آلـودگی واکسـیدکربن ديهـاي آلودگیکردنبرطرفتجدیدپذیر،
آالینـدگی هـا آنتهیـه وتولیـد دارنـد، بیشـتري سـازگاري طبیعتباتجدیدپذیرهايانرژي
رانزدیکـی پایـان هـا آنبـراي تـوان تجدیدپذیرنـد، نمـی  چونوداردناچیزيزیستیمحیط
انـرژي تـأمین دربیشـتري سـهم روزبهروزهاانرژياستفاده از اینرو،اینازشد.متصور
رودمـی شـمار بـه هـا کشـور بـراي حیـاتی موضـوعی نظراینازوگیردمیعهدهبهجهان

).55: 1391همکاران،وفطرس(
اجتمـاعی اقتصادي،توسعهاهدافتحققبهمنجرتواندمیتجدیدپذیرهايانرژيتوسعه

بـه رسـیدن دراساسـی ومهـم عواملازتواندمیخوداینکهشودهاکشورزیستیمحیطو
جلیلـی، و؛ اسـدزاده 28: 1391همکـاران، وشـهبازي (باشـد هرکشـوري درپایدارتوسعه
ــطالح). 165: 1394 ــعهاص ــدارتوس ــزارشدرپای ــیونگ ــد (کمیس )Brund landبروندلن
ايتوسـعه ": استشدهتعریفزیرصورتبه1987سالدر"مامشتركآینده"عنوانتحت

هـاي نیـاز رفـع بـراي آینـده هاينسلتواناییاینکهبدونکندمیبرآوردهراحالنیازهايکه
.  "بیندازدخطربهراخودشان

مسـتمر وسـریع رشـد تضـمین درمهمیعاملانرژيمصرفاینکهبهتوجههمچنین با
انـرژي مصـرف نداردضرورتیاکسیدکربنديانتشارکاهشمنظوربهپساست،اقتصادي

هـاي سوختجایگزینراپاكهايسوختبتوانکهداردوجودامکاناینبلکهیابد،کاهش
یابـد. تحقـق اکسیدکربنديانتشارکاهشورشدتداومهدفدوطریقاینازتاکردفسیلی
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نتـایج واستشدهبررسیاقتصاديرشدرويبرانرژيمصرفاثرنیزمختلفیمطالعاتدر
وکشـیده دامن(استبودهمولفهدواینبیندارمعنیومثبتيرابطهیکوجوداغلبهاآن

).41: 1392همکاران،
توسـعه رويبـر تجدیدپـذیر هـاي انـرژي مصـرف اثـر بررسـی حاضـر تحقیـق هدف

امـا بشـود، اقتصـادي رشـد افزایشباعثانرژيمصرفاگربا این رویکرد کهاست،پایدار
. شـود منجـر پایـدار توسـعه بـه توانـد مـی نشـود، زیستیمحیطمخربومنفیاثراتباعث
عوامـل مهمتـرین ازیکـی کـه کننـد مـی بیـان اقتصـادي هايتئوريشد،بیانکهطورهمان
منـابع پـذیريِ پایـان بـه توجهباامااست،انرژيمنابعازاستفادهاقتصادي،رشدبهیابیدست
زیسـتیِ محیطـی مخربومنفینیز اثراتو)،Non-renewableتجدیدناپذیر (وفسیلیانرژي

بـه توانـد نمـی منـابع نـوع ایـن ازاسـتفاده ازحاصلاقتصاديِرشدها،انرژياینازاستفاده
درتجدیدپـذیر هـاي انـرژي ازاسـتفاده تـأثیر بررسـی روازایـن شود،منجرپایداريتوسعه
.  استبرخوردارايویژهاهمیتازپایدار،توسعهبهدستیابیبرايکشورهاتواناییافزایش

نبـود  بنـابراین  هاي فسـیلی و  سوختحاصل از هايقیمت انرژيبودنپایینبا توجه به 
هـاي  انـرژي ، سـهم  هـاي تجدیدپـذیر  انـرژي در زمینـه گـذاري سـرمایه بـراي انگیزه کـافی 

Organization of Petroleumتجدیدپذیر در سبد مصـرفی انـرژي کشـورهاي عضـو اوپـک (     

Exporting Countriesرواج در این کشـورها  هاي تجدیدناپذیر استفاده از انرژي) اندك بوده و
از، اسـتفاده محیطیدارد. اما با توجه به ضرورت جلوگیري از اثرات مخرب زیستتري بیش

هـایی کـه در زمینـه تولیـد     عضو اوپک که درکنار مزیتکشورهايتجدیدپذیر دريهاانرژي
ي هـا در زمینه تولید انـرژي باالییدارند، داراي پتانسیلهاي فسیلی سوختحاصل از انرژي 

بخـش سیاسـتگذاري دروباشـد داشـته ايویـژه جایگـاه تواند ، میباشندمیتجدیدپذیر نیز
اثـر بررسـی حاضـر، تحقیـق هـدف بنـابراین .کنـد بازيرامهمینقشاین کشورهاانرژي

در بـازه زمـانی   اوپـک  عضـو کشـورهاي درپایدارتوسعهبرتجدیدپذیرهايانرژيمصرف
.باشدمی2019تا 1990

باشد: پس از این مقدمه، بخش دوم به مبانی نظري رابطـه  ساختار مقاله به صورت زیر می
در بخـش سـوم مطالعـات    میان مصرف انرژي تجدیدپذیر و توسعه پایـدار اختصـاص دارد.   

شـود.  هـا تشـریح مـی   هـا و روش تجزیـه و تحلیـل آن   پیشین ارائه و در بخش چهـارم داده 
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بنـدي و  پـردازد و سـرانجام بخـش ششـم بـه جمـع      دها مـی پنجم به ارائه نتایج برآوربخش
گیري اختصاص دارد.نتیجه

. مبانی نظري2
در امــروزه انــرژي بــه یــک عنصــر کلیــدي بــراي رفــاه اقتصــادي و اجتمــاعی و همچنــین 

ـ     اخیر به وسـیله هايسال دار جوامـع تبـدیل شـده اسـت     اي بـراي دسـتیابی بـه توسـعه پای
روي بشر، مصـرف رو بـه رشـد    هاي مهم پیشیکی از چالش). اما Comsan ،2008(کومسان

ي انـدازه هاي فسیلی است، زیرا مصـرف بـیش از   هاي حاصل از سوختانواع منابع انرژي
این منابع، از یک طرف این منابع را در معرض خطـر نـابودي قـرار داده، و از طـرف دیگـر      

زیست تبـدیل شـده   براي محیط اي شده که به تهدیديباعث افزایش انتشار گازهاي گلخانه
اي، فرآینـد تعـادلیِ تولیـد    ). افزایش انتشار گازهاي گلخانه1392است (صدیقی و همکاران، 

ها را بر هم زده و اثرات مخربی چون گرم شدن زمین، تغییر اقلیم و تغییـرات  طبیعی این گاز
قتصـاددانان  ). ا1397گـذارد (ضـرقامی و وکیلـی،    محیطی را بـر جـاي مـی   نامطلوب زیست

معتقدند که اگر بتوان رشد و توسعه اقتصادي را افزایش داد به طوري که منافع ناشـی از ایـن   
تـوان گفـت کـه افـزایش در     زیست باشد، آنگاه مـی هاي وارده بر محیطرشد، بیشتر از هزینه

اي کـه در  هـاي اخیـر یکـی از مباحـث اصـلی     مصرف انرژي ارزشمند خواهد بود. در دهه
مربوطه بـه رشـد و توسـعه اقتصـادي بیشـتر بـه آن توجـه شـده، کـاهش آلـودگی           مباحث 

زیستی پاك اسـت، کـه ایـن    زیست و در نتیجه دستیابی به توسعه پایدار همراه با محیطمحیط
هـاي  هاي تجدیدپذیر کـه جـایگزینی بـراي انـرژي    موضوع باعث شده است توجه به انرژي

تر شود.شوند، بیشفسیلی محسوب می
نقش انرژي در رشد و توسعه اقتصادي به چه صورت است؟ یکی از عـواملی کـه در   اما 

کند، انرژي است. به ایـن معنـا کـه هـر وقـت      حیات اقتصادي جوامع نقش مهمی را ایفا می
و از ایـن منـابع بـه درسـتی     منابع انـرژي بـه میـزان کـافی و بـه موقـع در دسـترس باشـند         

هم شـود. (صـادقی و   توانـد فـرا  اقتصادي باالتر مـی شود، امکان دستیابی به توسعهاستفاده
). انرژي نقش مؤثري را در رشـد و توسـعه اقتصـادي کشـورها     165: 1393خاکسار آستانه،

هـاي تولیـدي و خـدماتی    کند، به طوري که به عنوان نیروي محرکه در اکثر فعالیـت بازي می
ـ شناخته می رژي فسـیلی، افـزایش سـطح    شود، اما با توجه به مواردي چون ذخایر محدود ان
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تـوان تنهـا متکـی بـه منـابع انـرژي       زیست، دیگر نمیمصرف انرژي و به خطر افتادن محیط
کارهـایی گذاران به دنبال یافتن راهریزان و سیاستفسیلی بود. به همین دالیل است که برنامه

د. هسـتن محیطی) در جهانهاي زیستص بحرانخصومناسب براي حل معضالت انرژي (به
تـر و  منـابع بـا آلـودگی کـم    گـران را ترغیـب بـه توسـعه    چنین این معضـالت پـژوهش  هم

پـور و همکـاران،   هـاي فسـیلی کـرده اسـت (تهـامی     جـاي سـوخت  هها بکردن آنجایگزین
1395:59  .(

هاي فسیلی در بلندمدت بـراي اکوسیسـتم   هاي اخیر، به دلیل آثار نامطلوب انرژيدر دهه
اي افـزایش  بـه طـور فزاینـده   هـا اضا براي منابع جایگزین ایـن انـرژي  و اقتصاد جهانی، تق

هـاي  هاي تجدیدپذیر و پاك به عنوان جـایگزینِ انـرژي  است. در این میان، منابع انرژيیافته
و فیفــر و مولــدر 56: 1391فســیلی حــائز اهمیــت بســیاري اســت (فطــرس و همکــاران،  

Feiffer & Mulder ،2013 :289هـاي  قدامات مختلفی بـراي جـایگزینی انـرژي   ). تاکنون نیز ا
هـاي فسـیلی در کشـورهاي مختلـف انجـام گرفتـه اسـت کـه         تجدیدپذیر به جاي سوخت

است. تا به امروز ایـن  1997) ژاپن در سال Protocol Kyotoترین آن، پروتکل کیوتو (ابتدایی
پایـدار شـناخته   زیسـت و توسـعه   ترین و فراگیرترین توافقنامه دربـاره محـیط  پروتکل جامع

اي کـه از عوامـل گـرم شـدن     است و هدف از این پیمان، کاهش انتشار گازهاي گلخانهشده
یافتـه و  باشد، که طبق آن کشـورهاي توسـعه  رود، میهاي اخیر به شمار میکره زمین در سال

)، میـزان انتشـار   2012- 2008توسعه موظف شدند که طی یک بازه زمانی پنج سـاله ( حالدر
کــاهش دهنــد، البتــه در 1990درصــد کمتــر از آن در ســال 2/5اي را بــه ي گلخانــهگازهــا

تمدیـد کردنـد   2020تـا سـال   ایـن پیمـان را  اًمجـدد 2012کنفرانس دوحـه قطـر در سـال    
). به طور کلی منابع انرژي بـه  1392و پیراسته و همکاران، 179: 1396و همکاران، (صادقی

شوند:  دو گروه تقسیم می
منـابع اســتاتیکی کـه بــه صــورت   هـاي تجدیدناپــذیر هسـتند کــه از   انــرژياول،گـروه  

هـاي فسـیلی   گردند. سـوخت مین میتواند با دخالت بشر آزاد شود، تأاست و تنها میذخیره
) در nuclear energyاي (هـاي هسـته  سنگ، نفت و گاز طبیعی و همچنین انـرژي قبیل زغالاز

هـاي فسـیلی در صـد سـال گذشـته از      دارد که سـوخت این گروه قرار دارند. شکی وجود ن
رفتنـد، بـه طـوري کـه     شـمار مـی  دالیل اصلی رشد و توسعه سـریع کشـورهاي جهـان بـه    

هـا بـا وجـود    افتاد، اما این انـرژي هاي امروزي بشر اتفاق نمیها بسیاري از پیشرفتآنبدون
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جملـه  راوانـی از هـاي ف باعـث ایجـاد چـالش   تأثیري که بر توسـعه و رشـد جوامـع دارنـد،    
هـاي فسـیلی   انـد. از انـواع سـوخت   محیطی، امنیتی و اقتصادي براي جهان نیـز شـده  زیست

SO2ها بـا تولیـد گازهـایی چـون     سنگ اشاره کرد. این سوختتوان به نفت، گاز و زغالمی

شـوند (پیـام و همکـاران،    مـی شـدن کـره زمـین   زیست و گـرم باعث آلودگی محیطCO2و
1396:145  .(

زیســت طــور طبیعــی در محــیطهــاي تجدیدپــذیر هســتند کــه بــهانــرژيوه دوم،گــر
آیند نظیر انرژي خورشیدي، انـرژي بـادي، انـرژي زمـین گرمـایی (ژئوترمـال)،       میوجودبه

هـاي تجدیدپـذیر بـه آن    توده (بیوماس) و همچنین انرژي جـزر و مـد. انـرژي   انرژي زیست
از مصرف، دوباره به وجود آیند و به طور طبیعـی،  شود که پس دسته از منابعِ انرژي گفته می

هاي موجـود  ها در میان سایر انرژيشوند. این انرژيناپذیر فراهم پیوسته و به صورت پایان
، Vale & Breandaزیسـتی داراي محبوبیـت بـاالتري هسـتند (والـه و بریانـدا      از نظـر محـیط  

1990  .(
برخـی از ایـن مزایـا عبارتنـداز:     اسـت کـه   منابع انرژي تجدیدپذیر داراي مزایاي زیادي

هاي تجدیدناپذیر، احتمـال پایـان یـافتن ایـن منـابع      عمر طوالنی داشته و برخالف انرژي)1
) منـابع  2هـاي بعـد تضـمین کـرد.     توان تداوم مصرف انرژي را براي نسلوجود ندارد و می

فراوانی جغرافیـایی، از  هاي بادي و خورشیدي به دلیل انرژي تجدیدپذیر به خصوص انرژي
جـویی در  هاي باالیی در تولید انـرژي برخوردارنـد و اسـتفاده از آنهـا باعـث صـرفه      قابلیت

) یکی دیگر از مزایاي انرژي تجدیدپذیر، عدم تولیـد  3گردد. هاي فسیلی میمصرف سوخت
نــابع باعــث کــاهش آلــودگی    هــاي مختلــف اســت کــه اســتفاده از ایــن م     آالینــده

اي بـراي  ) منابع انرژي تجدیدپذیر عالوه بـر آنکـه از ظرفیـت ویـژه    4شود. میزیستمحیط
تواننـد  رشد و توسعه اقتصادي کشورها برخوردار هستند، با تنوع بخشی به سبد انـرژي مـی  

هـاي فسـیلی،   هایی با سوخت) استفاده منحصر به فرد از نیروگاه5باعث امنیت انرژي شوند. 
شـود. امـا بـا اسـتفاده از انـرژي تجدیدپـذیر       ید انـرژي مـی  باعث ایجاد تمرکز در مناطق تول

توان در هر مکانی با شرایط جغرافیایی مناسـب، بـه تولیـد انـرژي پرداخـت (صـادقی و       می
).181: 1396همکاران، 

هایی نیز هستند کـه  هاي تجدیدپذیر در کنار مزایایی که دارند، داراي محدودیتاما انرژي
هـاي تعمیـر و نگهـداري پـایین، داراي     تجدیدپذیر با وجود هزینـه هاي ) انرژي1عبارتند از: 
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گذاري اولیه هستند، به همین دلیل اسـت کـه اسـتفاده از ایـن منـابع      هاي باالي سرمایههزینه
رسـد، بـه طـوري کـه اکثـراً ایـن کشـورهاي        انرژي گرانتر از سایر منابع انرژي به نظـر مـی  

توسـعه  حـال در این حوزه را دارند و کشورهاي درگذاريیافته هستند که توان سرمایهتوسعه
هاي تجدیدپذیر هستند، از کمبـود سـرمایه و   يکه معموالً داراي منابع بسیاري در حوزه انرژ

هــاي ) اســتفاده از انــرژي2). 38: 1396برنــد. (اربــاب و همکــاران، دانــش فنــی رنــج مــی
الً بـراي اسـتفاده از انـرژي بـاد،     هاي زمانی و مکانی همراه است، مثتجدیدپذیر با محدودیت

هـاي  هایی با سـرعت بـاد کـافی و دائمـی نصـب شـوند، یـا سـلول        ها باید در مکانتوربین
هـاي  ) انرژي3هایی با حرارت زیاد و دائمی خورشید نصب گردند. خورشیدي باید در محل

م شده ایـن  هاي باالیی هستند، یعنی هزینه قیمت تماحاصل از منابع تجدیدپذیر داراي قیمت
).Huong ،2009ها باالست (هوانگ ها در مقایسه با سایر انرژيانرژي

ي جهان از اهمیت باالیی برخوردار اسـت.  هاي تجدیدپذیر بر آیندهتأثیر و نقش انرژي
هـاي جدیـدي   محیطی سبب شده است که رویکردارتباط بین موضوعات اقتصادي و زیست

تــرین و ود، کــه یکــی از مهــمزیســت مطــرح شــالملــل محــیطدر جهــان و در حــوزه بــین
حال بارزترین آنان، اقتصاد سبز است، بـه ایـن صـورت کـه روي آوردن بـه چنـین       عیندر

شود کـه ایـن   زیست میاي و حفاظت از محیطاقتصادي باعث کاهش انتشار گازهاي گلخانه
).  119: 1393آبادي، رمضانی قوام(دارد رو مصون نگه میامر جهان را از خطرهاي پیش

توسـعه در مصـرف   حالیافته و پیشرفته با کشورهاي درهاي کشورهاي توسعهاما سیاست
یافتـه،  انرژي ممکن است متفاوت باشد، به این صورت که بیشـتر توجـه کشـورهاي توسـعه    

توسعه توجـه خـود را   حالبهبود راندمان مصرف انرژي است، درحالیکه اغلب کشورهاي در
اند. حال با توجه به تأثیر انـرژي در تعیـین   میزان تولید انرژي معطوف کردهتر به افزایشبیش

گـذاري  میزان قدرت اقتصادي و سیاسی کشورهاي جهان، مطالعه تغییرات انـرژي و سـرمایه  
تواند قدرت تأثیرگـذاري کشـورها را در آینـده افـزایش دهـد      هاي غیرفسیلی میروي انرژي

بینـی  یـت جهـان بـه شـکلی کـه پـیش      ). جمع1399ی، (کریمی آشتیانی و درویش سروستان
رسـید کـه در نتیجـه باعـث     میلیـارد نفـر خواهـد   9بـه بـیش از   2050است تـا سـال   شده

)، همچنـین محـدود بـودن منـابع     2008شدن مصرف انرژي خواهد شـد (کومسـان،   دوبرابر
ایـن مـوارد   انرژي نیز، دنیا را با مشکل مصرف انرژي رو به رو خواهد کـرد، بنـابراین تمـام    

هـاي فسـیلی بیفتـد، کـه در حـال حاضـر       باعث شده که بشر به فکر جایگزینی براي انـرژي 
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گونـه  هاي تجدیدپذیرند که تمیـز، فـراوان و قابـل اعتمـاد هسـتند. ایـن      بهترین گزینه، انرژي
شوند که جهان از نابودي حتمـی نجـات   محیطی باعث میها با کاهش صدمات زیستانرژي

).1392زاده، آبادي و ابراهیمهیمی قوامپیدا کند (ابرا
هــاي در اینجــا الزم اســت کــه بحــث توســعه پایــدار و رابطــه آن بــا مصــرف انــرژي

از توسـعه  1991تجدیدپذیر را نیز مورد بررسی قرار دهیم. تعریفی که بانک جهانی در سـال  
شـامل  هاسـت کـه  توسعه، بسط طیف امکانات انسـان «باشد: کرده است، به صورت ذیل می

توسعه پایـدار بایـد انسـان    ». زیست استحق درآمد، اشتغال، بهداشت و محیطرسی بهدست
از تمـامی منـابع و  الًیابـد کـه او  محور و بر پایه دانش باشد. این توسـعه زمـانی تحقـق مـی    

ریـزي  با یـک بیـنش و برنامـه   اً یصورت صحیح و بهینه استفاده شود، و ثانامکانات موجود به
: 1388دهکـردي و همکـاران،   هاي اجرایی، انجام گیـرد (مبینـی  با تأکید بر برنامهبلندمدت و

زیسـت، توسـعه   الملـلِ محـیط  ). یکی از موضوعات مهم و مورد بحث در حقـوق بـین  278
ن گسـتردگی توسـعه   زیسـتی و همچنـی  پایدار است. تنوع ابعاد اجتماعی، اقتصادي و محـیط 

اي گذاري در سطح کالن توجه ویـژه تلف بر مقرراتهاي مخاست که نظامپایدار باعث شده
هـا و  ها براي تحقق توسـعه پایـدار، برنامـه   داشته باشند، به همین منظور تاکنون توسط دولت

راهبردهاي گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. واژه توسعه پایدار به طـور مشـخص از   
پـا بـه عرصـه    1992رزیـل در سـال   ) بRio de Janeiro Conferenceکنفـرانس ریـودوژانیرو (  

زیست گذاشت، به طوري که محـور اصـلی دومـین کنفـرانس     الملل محیطادبیات حقوق بین
شـده بـود   گـذاري نـام » زیسـت و توسـعه  محـیط «، 1992زیسـت در سـال   المللی محیطبین

).121: 1393آبادي، قوام(رمضانی
کننـد،  ایدار نقش مهمی را ایفا میترین عناصري هستند که در توسعه پمنابع انرژي از مهم

بنابراین براي استمرار توسعه اقتصادي، بهبود کیفیـت زنـدگی و رفـاه اجتمـاعی و درنهایـت      
نحـوي  ، حال اگر این انرژي بهمندي از منابع انرژي مناسب ضروري استامنیت جامعه، بهره

ــاد اقتصــادي، اجت    ــامی ابع ــانی را در تم ــه توســعه انس ــد و مصــرف شــود ک ــاعی و تولی م
محیطی در بلندمدت تأمین نماید، آن زمـان اسـت کـه مفهـوم توسـعه پایـدار تحقـق        زیست

در 1987تعریفی که کمیسـیون جهـانی در سـال   ترین). متداول1375خواهد یافت (فروغی، 
اي توسـعه "گزارش کمیسیون بروندلند از توسعه پایدار ارائه کرده است، بصورت زیر اسـت:  

هـاي آتـی در تـأمین    ضر را بدون آسیب وارد کردن بـه توانـایی نسـل   که احتیاجات نسل حا
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اي کـه بخواهـد بـه پایـداري     . طبق این تعریف، هر جامعـه "نمایدنیازهاي خود، برآورده می
را تـأمین کنـد. بنـابراین    هـا هـا و درون نسـل  دست یابد، باید قبل از آن عـدالت بـین نسـل   

تصـادي کـه در درازمـدت تـداوم     توسـعه اق گفت، توسعه پایـدار عبـارت اسـت از    توانمی
).  1388باشد (عالیی و یارعلی، داشته

امـا دسـتیابی بـه    ،شـود ترین عوامل توسـعه اقتصـادي محسـوب مـی    مهمانرژي یکی از
اگـر  . زیست و بهبود شـرایط اقتصـادي امکانپـذیر نیسـت    پایدار بدون حفاظت محیطتوسعه

ح سـاختاري بـا هـدف کـاهش     الهـاي اصـ  هرگونه سیاست،کشوري وابسته به انرژي باشد
جویی در مصرف انـرژي  صرفه.مصرف انرژي ممکن است باعث کاهش رشد اقتصادي شود

توانـد  هاي تجدیدپـذیر، مـی  ویژه انرژيهاي جایگزین بهکارگیري فناوريدر کنار توسعه و به
و بـه تبـع آن کـاهش    هاي انرژي فسـیلی سزایی را در کنترل و کاهش مصرف حاملهنقش ب

تـوان  توسعه پایدار را مـی . و رسیدن به توسعه پایدار ایفا کندزیستیمحیطهاي یندهالانتشار آ
به عنوان یک فرایند یا سیر تکاملی مطرح کرد زیرا منظور از توسعه پایدار، توسـعه اقتصـادي   

و در بـین  در بـین یـک نسـل   (و احترام به عدالت اجتمـاعی  زیستیمحیطهمراه با حفاظت 
زیسـتی محـیط ف باور عمومی، توسعه پایدار تنها به آگـاهی  الاست. برخ)هاي متفاوتنسل

اقتصادي، اجتمـاعی و  ابعاد مختلفشود، بلکه هدف آن برقراري تعادل بهتر بین محدود نمی
ــه اینکــه رشــد و توســعه اقتصــادي از اهــداف اصــلی   . اســتزیســتیمحــیط ــا توجــه ب ب
هـاي  ینـده الاي کـه آ هشود، جایگزینی منابع انرژي اولیـ محسوب میگذاران اقتصاديسیاست

در مقوله رشـد اقتصـادي تبـدیل    مهم له أدهند، به یک مسزیست انتشار میتري در محیطکم
ـ    ش بـراي تشـویق مـردم و نهادهـاي     الشده است. بر این اساس اکثر کشورهاي جهـان بـا ت

مللـی انـرژي   الدر راستاي اهداف آژانس بـین ،اقتصادي به استفاده از منابع انرژي تجدیدپذیر
.دارندگام برمی

مطالعات پیشین.3
با توجه به اهمیت فراوان رشد و توسعه اقتصادي و همچنین توجه جوامع جهانی بـه مسـئله   

ي بـین مصـرف انـرژي، آلـودگی     زیست، مطالعـات زیـادي در مـورد بررسـی رابطـه     محیط
چنـین در  المللی انجام گرفته اسـت. هـم  ملی و بینزیست و رشد اقتصادي در سطوح محیط
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ي بــین مصــرف انــرژي، تولیــد ناخــالص داخلــی و آلــودگی مطالعــات فراوانــی بــه رابطــه
ها را به دو گروه زیر تقسیم کرد:  توان آنزیست پرداخته شده است، که میمحیط

ننـد، کـه در   کزیست را بررسی میي بین رشد اقتصادي و آلودگی محیطرابطهگروه اول،
محیطـی کـوزنتس   ي منحنی زیسـت ي بین متغیرها، از فرضیهها براي تحلیل رابطهتر آنبیش

)Environmental Kuznets curve     استفاده شده است. از اولین مطالعـات انجـام شـده در ایـن (
) اشاره کرد.Grossman & Krager) (1991ي گراسمن و کراگر (توان به مطالعهزمینه، می
کنند، کـه مطالعـات   ي بین رشد اقتصادي و مصرف انرژي را بررسی میرابطهدوم،گروه

زیادي نیز در این زمینه انجام گرفته است.  
ي بـین مصـرف انـرژي تجدیدپـذیر و توسـعه      اما هدف تحقیق حاضـر، بررسـی رابطـه   

در مـورد  اند. در ادامه به مطالعات انجـام گرفتـه  است که مطالعات کمی به آن پرداختهارپاید
این موضوعات پرداخته خواهد شد.  

ــدرفیل (  ــاه و وال ــهMenyah and Wolde-Rufael) (2010مینی ــی  )، در مقال ــه بررس اي ب
اي، انرژي تجدیدپذیر، انتشار دي اکسید کـربن و تولیـد   علی بین مصرف انرژي هستهروابط

این مقالـه از یـک   پرداختند. در 1960- 2007هاي ناخالص داخلی واقعی در آمریکا طی سال
روش اصالح شده از آزمون علیت گرنجري استفاده شده است و نتایج آن حـاکی از وجـود   

ــرژي هســته  رابطــه ــه از مصــرف ان ــک طرف ــت ی ــه اني علی ــربن  اي ب تشــار دي اکســید ک
رف انرژي تجدیدپـذیر بـه انتشـار    بود و این درحالیست که هیچ علیتی از مصبازخوردبدون

ي علـی بـین رشـد اقتصـادي و     داشته اسـت. از طـرف دیگـر رابطـه    کربن وجود ناکسیددي
ي علیـت  ده اسـت درحالیکـه رابطـه   اي در هـیچ سـطحی بدسـت نیامـ    مصرف انرژي هسته

اي از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژي تجدیدپذیر وجود داشته است.طرفهیک
بـین مصـرف   رابطـه  1990- 2011هـاي  اي طـی سـال  )، در مقالـه Omri) (2013عمري (

هاي معـادالت همزمـان   اکسید کربن و رشد اقتصادي را با استفاده از مدلانرژي، انتشار دي
) مـورد بررسـی قـرار    MENA)Middle East and Northکشور عضـو  14ییتابلويهادادهبا 

دهد که یک رابطه علی دو طرفه بین مصـرف انـرژي و رشـد    داد. نتایج این تحقیق نشان می
اکسـید کـربن و   یک رابطه علـی دو طرفـه میـان رشـد اقتصـادي و انتشـار دي      اقتصادي و 

اکسید کربن وجود دارد.چنین رابطه یک طرفه از مصرف انرژي به انتشار ديهم
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هـاي  )، با استفاده از مدل خودرگرسـیون بـا وقفـه   Bloch et al) (2015بالچ و همکاران (
ــوزیعی ــحیح )ARDL(ت ــدل تص ــرداري در  و م ــاي ب ــادهداخط ــابلويه )VECM(ییت

)Vector Error Correction Model    بـه  2003تـا  1969هـاي  ) براي کشـور چـین طـی سـال ،
قتصــادي پرداختنــد و بــه ایــن تجدیدپــذیر بــا رشــد ابررســی رابطــه بــین مصــرف انــرژي 

تجدیدپذیر و تجدیدناپـذیر بـا رشـد   اي بین مصرف انرژي رسیدند که علیت دو طرفهنتیجه
جود دارد.اقتصادي و

)، به بررسی رابطـه بـین مصـرف انـرژي     Ahmed and shimada) (2019احمد و شیمادا (
ظهــور (آســیا، توســعه و درحــالدرحــالکشــور30تجدیدپــذیر و توســعه پایــدار بــراي 

پرداختنـد و  2014تا 1994جنوبی، آمریکاي التین، آفریقا و کارائیب) در دوره زمانی آسیاي
هاي منتخـب آسـیاي جنـوبی، آسـیا، آمریکـاي التـین و       رسیدند که براي کشوربه این نتیجه 

تجدیدناپــذیر باعــث افــزایش آفریقـا، هــم تولیــد ناخــالص داخلــی و هـم مصــرف انــرژي  
هاي کارائیب، تنها مصـرف انـرژي تجدیدناپـذیر، باعـث     شود، اما براي کشورمیCO2انتشار

ن تحقیـق نشـان داد کـه بـین مصـرف انـرژي       شود. همچنین نتـایج ایـ  میCO2انتشارافزایش 
تجدیدپذیر و رشد اقتصادي، رابطه علیت دوسویه مثبت وجـود دارد، امـا بـراي کشـورهاي     

هاي تجدیدناپذیر بستگی دارد.آمریکاي التین و کارائیب، رشد اقتصادي تنها به انرژي
ــاران (  ــود و همک ــتفاده از رو Mahmood et al) (2019محم ــا اس ــی ب ش )، در پژوهش

بـراي پاکسـتان، بـه بررسـی     1980- 2014رگرسیون حـداقل مربعـات و طـی دوره زمـانی     
ــار       ــر انتشـ ــذیر بـ ــرژي تجدیدپـ ــرف انـ ــادي و مصـ ــد اقتصـ ــل رشـ ــأثیرات متقابـ تـ

هاي تجدیدپـذیر  دهند که اثر متقابل درآمد و انرژيپرداختند. نتایج نشان میاکسیدکربندي
د اقتصـادي باعـث افـزایش در    نـین رشـ  کنـد. همچ به انتشار دي اکسـید کـربن کمـک مـی    

شود.  میCO2انتشار
اي به بررسی روابـط  )، در مطالعهkoengkan and Fuinhas) (2020کوینگکان و فوینهاس (

- 2014مطالعه در بازه زمـانی  میان مصرف انرژي تجدیدپذیر و رشد اقتصادي پرداختند. این 
هاي پنج کشـور  ) و با استفاده از دادهPVAR)Panel Vector Auto Regressiveبه روش 1980

دهنـد کـه روابـط    نتایج نشان مـی ) انجام گرفت. ي ایاسMercado Común del Surمرکوسور (
) و رشـد اقتصـادي   اي میان مصرف انـرژي (از هـر دو نـوع تجدیدپـذیر و فسـیلی     سویهدو

دارد.دوجو
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ــاران ( ــکا و همک ــه روش Piłatowska et al) (2020پیالتووس TVAR)، در پژوهشــی ب

)threshold vector autoregression و در اسپانیا، بـه بررسـی اثـر    1970- 2018) در بازه زمانی
شـد اقتصـادي پرداختنـد. نتـایج     و رCO2اي بـر انتشـار   مصرف انرژي تجدیدپـذیر و هسـته  

همچنـین افـزایش   مثبت اسـت، CO2از آن است که رابطه میان رشد اقتصادي و انتشار حاکی
شود.اي باعث کاهش در انتشار دي اکسید کربن میمصرف انرژي تجدیدپذیر و هسته

بـرداري  توضـیح  اي بـا اسـتفاده از الگـوي خـود     )، در مقالـه 1394عابدي و همکـاران ( 
)VAR) (Vector Autoregressive ) بــه رابطــه میــان   1371- 1391) بــراي دوره زمــانی ،(

هاي فسیلی و رشد اقتصادي در ایـران پرداختنـد و   انرژيتجدیدپذیر،يهاانرژي،CO2انتشار
، نـرخ CO2رشد اقتصادي، انتشار داد که بین متغیرهاي نرخ نتایج حاصل از این مطالعه نشان 

اي طرفـه طـه یـک  داخلـی راب ناخـالص  تولیـد  تجدیدپـذیر و نـرخ رشـد    هـاي  رشد انـرژي 
CO2داخلی بر انتشـار  تجدیدپذیر و تولید ناخالص هايدارد. به عبارتی مصرف انرژيوجود

اثرگذارند.  
اي به بررسی تأثیر انرژي پـاك بـر سـرانه رشـد     )، در مطالعه1395پور و همکاران (تهامی

ل هــاي مــدپرداختنــد و از روش1346- 1391هــاي اقتصــادي واقعــی در ایــران طــی ســال
) و روش ARDL: Auto Regressive Distributed Lagsرگرســیونی بــا وقفــه تــوزیعی (خود
استفاده کردند. نتایج این تحقیـق  مدت و بلندمدت انباشتگی براي تعیین وجود رابطه کوتاههم

هـاي تجدیدپـذیر و   دهد که رابطه بین سرانه رشد اقتصادي واقعی و مصرف انـرژي نشان می
دت و چـه در  مـ مصرف مواد سوختنی و بازیافتی و مصرف انرژي الکتریکـی چـه در کوتـاه   
دار بـین مصـرف   بلندمدت منفی است. همچنین نتایج بلندمدت، وجود یک رابطه منفی معنی

هاي تجدیدپذیر و مصرف مواد سوختنی و بازیافتی با سـرانه  انرژي الکتریکی، مصرف انرژي
دهد.رشد اقتصادي واقعی را نشان می

1980هـاي  نی طـی سـال  اي سـري زمـا  هـ )، با استفاده از داده1396صادقی و همکاران (
:SVAR(که در آن بر مبناي الگوي خـود رگرسـیونی سـاختاري    2012تا Structural Vector

Autoregressive(      به تحلیل رابطه پویا میان سه متغیـر رشـد اقتصـادي، انـرژي تجدیدپـذیر و
در اکسیدکربن در ایران پرداختند، به این نتیجه رسیدند کـه بـروز شـوکی مثبـت     انتشار دي

شود.مصرف انرژي تجدیدپذیر، باعث افزایش انتشار دي اکسید کربن و رشد اقتصادي می
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- 2016)، در پژوهشی به روش اثرات ثابت در دوره زمـانی  1398دانشوري و همکاران (
پرداختنـد  یر بر اقتصادسبزهاي تجدیدپذبراي کشورهاي منتخب به بررسی تأثیر انرژي2005

هـاي تجدیدناپـذیر تـأثیر منفـی و معنـاداري بـر انتشـار        نـرژي و نشان دادنـد کـه مصـرف ا   
دهنده اقتصاد سبز در گروه کشورهاي منتخـب دارد.  اکسیدکربن به عنوان شاخص نشاندي
چنین رشد اقتصادي و درجه باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنـاداري و سـرمایه انسـانی،    هم

اکسیدکربن دارند.داري بر انتشار ديفناوري اطالعات و ارتباطات  تأثیر منفی و معنا
هـاي تجدیدپـذیر بـر    )، در تحقیقی به بررسی تأثیر انـواع انـرژي  1398قائد و همکاران (

پرداختند. ایـن تحقیـق بـه روش الگـوي     1396- 1360رشد اقتصادي ایران طی دوره زمانی 
سـیدند  خودتوضیح برداري و روش تصحیح خطا انجام گرفت که در نهایت به ایـن نتیجـه ر  

که اثرگذاري ضرایب متغیرها براساس مبانی نظري مورد انتظـار بـوده و از نظـر آمـاري نیـز      
هاي تجدیدپذیر، اثر انـرژي  معنادار هستند. همچنین مشخص شد که از بین انواع منابع انرژي

تر است.ها بیشبادي بر رشد اقتصادي در مقایسه با سایر انرژي
و بــه روش 1980- 2013هــاي اي طــی ســالمطالعــه)، در 1399بهبــودي و همکــاران (

:BVARخودرگرسیون بـرداري بیـزین (   Bayesian Vector Auto Regression Approach  بـه ،(
ــار        ــدار و انتش ــعه پای ــذیر، توس ــرژي تجدیدپ ــرف ان ــین مص ــل ب ــط متقاب ــی رواب بررس

هـاي  يکربن در ایران پرداختند. نتایج حاکی از آن است که تـأثیر مصـرف انـرژ   اکسیددي
تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر توسعه پایدار در ایـران مثبـت اسـت، همچنـین شـوك مثبـت       

اکسـیدکربن بـه   وارده به مصرف انرژي تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر موجب افزایش انتشار دي
تجدیدپـذیر  عالوه اثر رشد شاخص توسعه پایدار بر مصرف انرژيبه.شودمیمیزان متفاوت

انرژي تجدیدناپذیر منفی است.  مثبت و بر مصرف 
هاي پیشین، رابطه میان مصرف انـرژي بـا   در بیشتر تحقیقشودطور که مشاهده میهمان

هـاي تجدیدناپـذیر   ت انرژيرشد اقتصادي مورد بررسی قرار گرفته است و بیشتر این مطالعا
ـ         بررسی قرار دادهرا مورد هـاي  رژياند. امـا مطالعـاتی نیـز وجـود دارنـد کـه اثـر مصـرف ان

هـاي  انـد. در تحقیـق حاضـر، تـأثیر مصـرف انـرژي      تجدیدپذیر را بر توسـعه در نظرگرفتـه  
بررسـی و آزمـون قـرار    در کشـورهاي عضـو اوپـک مـورد    "توسعه پایـدار "تجدیدپذیر بر 

است.گرفته
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تجزیه و تحلیل الگو.4
هاهمعرفی مدل و داد1.4

بـر  ریدپـذ یتجدهـاي يمصرف انرژریتأثیبررسحاضرقیهدف تحقطور که بیان شد، همان
داریـ توسـعه پا يهـا شـاخص قیـ تحقنیدر ا.عضو اوپک استيدر کشورهاداریتوسعه پا

اگـر  یعنـ یشـود، یتوجه ميمصرف انرژیِستیزیطیبلکه به اثرات محرد،یگیمدنظر قرار نم
و مخـرب  یبشـود، امـا باعـث اثـرات منفـ     يرشـد اقتصـاد  شیباعـث افـزا  يمصرف انرژ

عوامـل  نیاز مهمتـر یکـ در واقـع ی منجر شود. داریبه توسعه پاتواندینشود، میستیزطیمح
منـابع  يِریپـذ انیـ است، اما با توجه بـه پا ياستفاده از منابع انرژ،يبه رشد اقتصادیابیدست

ـ اسـتفاده از ا یسـت یزیطـ یو مخـرب مح یمنفـ اثراتزی، و نریدناپذیو تجدیلیفسيانرژ نی
ـ پابـه توسـعه  توانـد ینـوع منـابع نمـ   نیـ حاصل از استفاده از ايِرشد اقتصادها،يانرژ داری

است کـه  نیاول اهی، فرضاستهیدو فرضحاضر به دنبال بررسی قیتحق. بنابراین شودمنجر
يعضـو اوپـک رابطـه   يدر کشـورها يو رشـد اقتصـاد  ریدپذیتجديهايمصرف انرژنیب

ـ بـه ا زیـ دوم نهیوجود دارد، فرضـ يداریمثبت و معن ـ    نی مصـرف  نیصـورت اسـت کـه ب
يداریو معنـ یمنفـ يعضو اوپک رابطـه يدر کشورهاCO2و انتشار ریدپذیتجديهايانرژ

)، بـا  2019ي احمـد و شـیمادا (  شـده در مقالـه  بر این اساس، مطابق مدل معرفیوجود دارد. 
و انـرژي و رشـد اقتصـادي تجزیـه     داگالس، ارتباط بـین مصـرف   _استفاده از یک تابع کاب

تجدیدپـذیر بـا رشـد    انـرژي  تحلیل رابطه مصرفوتحلیل خواهد شد. دو مدل براي تجزیه 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  CO2اقتصادي و انتشار 

است:  کند، به صورت زیرکه تأثیر مصرف انرژي بر رشد اقتصادي را بیان میمدل اول

 f , , ,REC NRECY L Kit it itit it )1(
Y،بیانگر تولید ناخالص داخلیREC تجدیدپذیر (مجموع خـانگی،  انرژيبیانگر مصرف

کـار و  بیـانگر نیـروي  Lتجدیدناپـذیر،  بیـانگر مصـرف انـرژي   NRECصـنعتی و تولیـدي)،  
Kهاي گر سرمایه است. اندیسبیانi وt     .به ترتیب مربوط بـه کشـور و دوره زمـانی هسـتند

تجدیدناپذیر در ایـن تحقیـق، تـراژول    تجدیدپذیر و انرژي گیري مصرف انرژي واحد اندازه
)Tj(.است

) به صورت زیر بازنویسی شده است:  1رابطه شماره (
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1 2 3 4. . . .REC NRECY L Kit it it it it
     )2(

زیر خواهد بود:صورت ، به )2(تبدیل لگاریتمیِ رابطه شماره

log log 1.log 2.log 3.log 4.logREC NRECY K Lit it itit it it i       )3(
هاي تولیـد نسـبت   به ترتیب کششβ4و β1 ،β2 ،3βومقداري ثابت است Logαدر اینجا 
ثابـت  کار و تشکیل سرمایهتجدیدناپذیر، نیرويانرژي انرژي تجدیدپذیر، مصرف به مصرف 

دهد.اثر فردي را نشان میiیک جزء اخالل است و itناخالص است.
اسـت.  CO2تجدیدپـذیر و انتشـار   موضوع دیگر مرتبط با این تحقیق، ارتباط بین انـرژي  

تجدیدپـذیر و مصـرف انـرژي   انرژي مصرفداخلی،ناخالص براي تعیین تجربی تاثیر تولید 
به صورت زیر مورد استفاده خواهد بود:مدل دوم، معادله CO2تجدیدناپذیر بر میزان انتشار 

 f , ,CO REC NRECYitit it it2  )4(

NRECو RECبه ترتیـب مربـوط بـه کشـور و دوره زمـانی هسـتند،       tو iهاي اندیس

را ) 4ه (تجدیدناپذیر است، رابطـ تجدیدپذیر و مصرف انرژي انرژي گر مصرفترتیب بیانبه
توان به صورت زیر نوشت:می

1 2 3. . .CO REC NRECY2it it it it
    )5(

)، بصورت زیر خواهد بود:5(تبدیل لگاریتمی رابطه شماره

log log 1.log 2.log 3.logCO REC NRECYit2it it it it i        )6(
CO2هـاي انتشـار   ترتیب کشـش بهβ4وβ1 ،β2 ،3βومقداري ثابت است Logαجا دراین

ــالص    ــد ناخ ــه تولی ــبت ب ــی،نس ــرف داخل ــرژي مص ــرف  تجدیدان ــذیر و مص ــرژيپ ان
دهد.اثر فردي را نشان میiجزء اخالل و itاست. تجدیدناپذیر

هـاي  بانک جهانی، شاخصهاي مربوط به متغیرهاي مورد استفاده در مدل، از سایتداده
ــانی ( ــعه جه :WDIتوس World Development Indicators  ــه ــراي هم ــدار ب ــرژي پای ) و ان

. ضمناً با توجه به اطالعات در دسترس براي کشـورهاي مـورد مطالعـه،    5اندشدهآوريجمع
باشد.می2019تا 1990بازه زمانی تحقیق، دوره 
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هاروش تجزیه و تحلیل داده2.4
به اینکه هدف مقاله حاضر، بررسی اثر مصرف انرژي تجدیدپذیر بـر توسـعه پایـدار    با توجه 

بـراي بررسـی ایـن موضـوع     ییتابلويهادادهدر کشورهاي عضو اوپک است، لذا از روش 
.شوداستفاده می

برآورد مدل.5
در این بخش ابتدا آزمون وابستگی مقطعی و سپس آزمون ریشه واحد براي بررسـی مانـایی   

بـه توجـه بـا شـود، سـپس  لیمر انجام مـی Fنامانایی متغیرها انجام شده، و در ادامه آزمون یا
بـا مـدل اینکـه تشـخیص برايهستند،) پانل(تابلوییصورتبهتحقیقاینهايدادهکهاین

شـود، و در ادامـه بـه آزمـون    مـی اسـتفاده هاسـمن آزمـون ازاسـت تصادفییاثابتاثرات
ــاهم ــانی ن ــو  س ــتگی و آزم ــون خودهمبس ــانس، آزم ــمواری ــم ن ه ــتگی (ه ــی) انباش جمع

ها انجام خواهد گرفت.  شود، در پایان نیز برآورد مدلمیپرداخته

پسران)CDآزمون وابستگی مقطعی (1.5
گونـه  هـاي مـورد اسـتفاده در هـر مقطـع، هـیچ      استقالل مقطعی به این مفهوم است کـه داده 

هاي مختلفی براي بررسـی  استفاده براي سایر مقاطع ندارند. آزمونهاي مورد وابستگی با داده
فریـدمن ) وجود دارند، که عبارتنداز: آزمونCross-Sectional Dependencyوابستگی مقطعی (

)Friedman test) (1937پاگـــان (_)، آزمـــون بریـــوشBreusch- pagan test) (1980 و (
Pesaran’s Cross-Sectionپسران (CDآزمون Test) (2004  در تحقیق حاضر از آزمـون .(CD

) براي بررسی وابسـتگی  2004) استفاده خواهد شد. این آزمون توسط پسران (2004پسران (
چنـین  با کاربردهاي وسیع طراحی شده است. همییتابلويهادادهمقطعی در الگوهاي خطی 

هـاي کوچـک داراي   نمونـه متوازن و نامتوازن قابـل اجـرا اسـت و در    ییتابلويهادادهبراي 
) بـر خـالف روش   2004خصوصیات مطلـوب اسـت. آزمـون وابسـتگی مقطعـی پسـران (      

) بـزرگ نیـز نتـایج    N) کوچک و همچنین ابعاد مقطعی (Tپاگان، براي ابعاد زمانی (_بریوش
دهد و نسبت به وقوع یک یا چند شکسـت سـاختاري در ضـرایب    قابل اعتمادي را ارائه می

مقاوم است.شیب رگرسیون فردي
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یمقطعیوابستگنتایج آزمون .1جدول 
منبع: محاسبات تحقیق

نتیجهسطح احتمالنوع آزمون
عدم همبستگی مقاطع1111/0پسرانCDوابستگی مدل اول
عدم همبستگی مقاطع0866/0پسرانCDوابستگی مدل دوم

دو مـدل بـاالتر   مـال کـه بـراي هـر     با توجه بـه سـطح احت  شودهمانطور که مشاهده می
شود که در هر دو مدل، بین مقاطع همبستگی وجود ندارد.است، نتیجه گرفته می0.05از

ۀ واحد (ایم، پسران و شین)آزمون ریش2.5
هـا،  واحـد بـراي ترکیـب داده   ، استفاده از آزمـون ریشـه  ییتابلويهادادههاي از نوع در داده

صــورت جداگانــه، داراي قــدرت و اعتبــار ه اســتفاده از آن بــراي هــر مقطــع بــهنســبت بــ
هـاي اقتصادسـنجی بـر فـرض ایسـتایی      هـاي گذشـته، بیشـتر مـدل    است. در دههتريبیش
هـاي زمـانی نمایـان شـد،     هاي زمانی استوار بود، اما بعدها که ناایسـتایی بیشـتر سـري   سري

جـا دو حالـت   هاي ایسـتایی مربوطـه گردیـد. در این   کارگیري متغیرها منوط به انجام آزمونبه
هاي انجـام گرفتـه مشـکل    وجود دارد: یکی اینکه اگر متغیرها به صورت ایستا باشند، تخمین

رگرسیون ساختگی را نخواهند داشت و دیگري اینکه اگر متغیرها بـه شـکل ایسـتا نباشـند،     
قیـ در تحقانباشتگی بین متغیـر وابسـته و متغیرهـاي مسـتقل را بررسـی کـرد.      باید رابطه هم

.شـود ی) اسـتفاده مـ  IPS(نیپسران و شـ م،یواحد از آزمون اشهیانجام آزمون ريراحاضر ب
فـرض صـفر مبنـی بـر     (واحـد معمـول   شهیراتیآزمون بر اساس همان فرضنیااتیفرض

.  6تاس) نامانایی
نتایج آزمون ریشه واحد براي مدل اول.2جدول 

منبع: محاسبات تحقیق
نتیجهسطح احتمالنام متغیر

Y9847/0نامانا
REC9167/0نامانا

NREC9997/0نامانا
L000/1نامانا
K9830/0نامانا
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نتایج آزمون ریشه واحد براي مدل دوم.3جدول 
منبع: محاسبات تحقیق

نتیجهسطح احتمالنام متغیر
CO29025/0نامانا
Y9847/0نامانا

REC9167/0نامانا
NREC9997/0نامانا

توجه به اینکه تمام متغیرها پس از انجام آزمون ریشه واحـد، نامانـا هسـتند، از آزمـون     با 
انباشتگی جهت رفع این مشکل استفاده خواهد شد.هم

لیمرFآزمون 3.5
هاي تلفیقـی (پـول) و تـابلویی (پانـل)     هاي ترکیبی به دو نوع دادهدادهدانیم طور که میهمان

شود.  لیمر استفاده میFشوند که براي روشن شدن این موضوع از آزمون تقسیم می

لیمرFنتایج آزمون .4جدول 
منبع: محاسبات تحقیق

نتیجهسطح احتمالنوع آزمون
یی هستندتابلويهادادهها از نوع داده0000/0لیمرFآزمون مدل اول
یی هستندتابلويهادادهها از نوع داده0000/0لیمرFآزمون مدل دوم

اسـت، بنـابراین   05/0لیمر که در هر دو مدل کمتـر از  Fبا توجه به سطح احتمال آزمون 
هستند.ییتابلويهادادهها در هر دو مدل از نوعداده

آزمون هاسمن4.5
ــا تصــاد از  ــرات (ثابــت ی ــراي تعیــین نــوع اث ــابلویی فی) در دادهآزمــون هاســمن ب هــاي ت

شود.میاستفاده
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نتایج آزمون هاسمن.5جدول 
منبع: محاسبات تحقیق

نتیجهسطح احتمالنوع آزمون
اثرات تصادفی9912/0آزمون هاسمنمدل اول
اثرات ثابت0055/0آزمون هاسمنمدل دوم

و در 05/0مـدل اول بیشـتر از   توجـه بـه اینکـه سـطح احتمـال در     در جدول فـوق بـا  
است، بنـابراین مـدل اول داراي اثـرات تصـادفی و مـدل دوم داراي      05/0دوم کمتر از مدل

اثرات ثابت است.

شده)سانی واریانس (والد تعدیلآزمون ناهم5.5
ستفاده شده است، بـه ایـن   شده) ادر این تحقیق از آزمون ناهمسانی اثرات ثابت (والد تعدیل
باشـد، اجـزاي اخـالل داراي    05/0صورت که چنانچه سطح احتمـال ایـن آزمـون کمتـر از     

سانی واریانس هستند.ناهم

نتایج آزمون ناهمسانی واریانس.6جدول 
منبع: محاسبات تحقیق

نتیجهسطح احتمالنوع آزمون
واریانس وجود داردناهمسانی 0000/0آزمون ناهمسانی واریانسمدل اول
ناهمسانی واریانس وجود دارد0000/0آزمون ناهمسانی واریانسمدل دوم

اسـت، در  05/0مـدل کمتـر از   با توجه به سطح احتمال ایـن آزمـون کـه بـراي هـر دو     
یــد از ایــن بابــت اصــالح الزم مــدل ناهمســانی واریــانس وجــود دارد و بنــابراین باهــردو
واریانس رفع شود.گردد و ناهمسانی اعمال

بستگی (وولدریج)آزمون خودهم6.5
متغیرهــاي مســتقل، از یکــدیگر هــاي خطــا متنــاظر بــا مقــادیر مختلــف چــه جملــهچنــان
تـوان نتیجـه گرفـت کـه جمـالت خطـا فاقـد خودهمبسـتگی هسـتند و          باشند، مـی مستقل

بستگی هستند.صورت داراي خودهمدرغیراین
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گینتایج آزمون خودهمبست.7جدول 
منبع: محاسبات تحقیق

نتیجهسطح احتمالنوع آزمون
خودهمبستگی وجود دارد0004/0آزمون خودهمبستگیمدل اول
خودهمبستگی وجود دارد0009/0آزمون خودهمبستگیمدل دوم

باشـند، در هـر دو مـدل    مـی 05/0با توجه به سطح احتمـال هـر دو مـدل کـه کمتـر از      
بستگی وجود دارد.خودهم

جمعی)انباشتگی (همآزمون هم7.5
با توجه به اینکه در هر دو مدل تحقیق ناهمسـانی واریـانس و خودهمبسـتگی وجـود دارد،     

ـ ا. شـود براي هردو مـدل انجـام   انباشتگی الزم است آزمون هم از نـان یاطميآزمـون بـرا  نی
مـدل را  يرهایمتغنیو وجود رابطه بلندمدت بشودیکاذب استفاده مونیدادن رگرسرخعدم
واریانس و خودهمبستگی اشـکالی  ناهمسانی،انباشتگیدرصورت وجود هم. کندیمیبررس

در قابل استنادتر و ضرایب برآوردي کاراتر خواهند بـود. Fو tهاي آورد و آمارهوجود نمیبه
شده است.وسترالند استفاده یانباشتگاز آزمون همحاضر قیتحق

یانباشتگهمنتایج آزمون .8جدول 
منبع: محاسبات تحقیق

نتیجهسطح احتمالنوع آزمون
انباشتههم0353/0انباشتگی وسترالندهممدل اول
انباشتههم0266/0انباشتگی وسترالندهممدل دوم

د، باشـن مـی 05/0)، که براي هر دو مـدل کمتـر از   8با توجه به سطح احتماالت جدول (
انباشته هستند.دو مدل همهر
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برآورد مدل8.5
مـدل بـرآورد برايتحقیق،هايمدلدرواریانسسانیناهموبستگیخودهموجودبهتوجهبا
:GLS(یافتـه تعمـیم مربعـات حـداقل روشاز Generalized least squares (مـدل دوهـر در

شود.میاستفاده
.است) اقتصاديرشد(Yمتغیراول،مدلدروابستهمتغیرمدل اول:

اقتصاديرشدوابستهمتغیربایافتهتعمیممربعاتحداقلروشبهاولمدلبرآورد.9جدول 
منبع: محاسبات تحقیق

خطاي ضریب رگرسیونرینام متغ
سطح احتمالZآماره استاندارد

LogREC0166727/-158181/005/1 -292/0
LogNREC2393011/00359779/065/6000/0

LogL5501047/0051465/069/10000/0
LogK1939029/00280174/092/6000/0

C781334/95778672/093/16000/0

کل مدليداریمعن
0000/0ه)افتیمی(روش حداقل مربعات تعم

دار بـودن  دهنـده معنـی  است، که این نشان000/0داري کل مدل اول سطح احتمال معنی
فرضیه اول تحقیق بـه ایـن شـکل بـود کـه بـین مصـرف انـرژي         مدل در حالت کلی است. 

کـه  داري وجود دارد. حال با توجـه بـه ایـن   تجدیدپذیر و رشد اقتصادي رابطه مثبت و معنی
شـود. امـا   این فرضـیه تأییـد نمـی   دار نیست، بنابراین در مدل فوق معنیRECضریب متغیر 

ضـرایب، ایـن بـودن دارو معنـی )9(جـدول درLوNREC،Kهايمتغیرضریببهباتوجه
همـانطور کـه در مـدل اول تحقیـق     . شـود تأییـد مـی  وابستهمتغیراین متغیرها بامثبترابطه

ــی ــرژي مشــاهده م ــزایش مصــرف ان ــود، اف ــث ش ــذیر باع ــاي تجدیدناپ ــزایشه ــداف رش
معنـی  رشـد اقتصـادي بـی   بـر تجدیدپـذیر هـاي انـرژي مصـرف اثـر امـا شود،میاقتصادي

هـاي تجدیدپـذیر در   سـهم انـرژي  لیل ایـن موضـوع احتمـاالً ایـن اسـت کـه      است، دشده
مصرفی انرژي کشورهاي عضو اوپک در بازه زمانی مورد مطالعه، بسیار اندك بـوده کـه   سبد
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تـر ایـن   باعث شده تأثیري بر رشد اقتصادي این کشورها نداشته باشـد. بـراي بررسـی بـیش    
تجدیدپـذیر و تجدیدناپـذیر در ایـن    هـاي متوسـط سـهم مصـرف انـرژي    توان موضوع، می

کشورها را مورد بررسی قرار داد.

جدیدناپذیر در کشورهاي منتخب هاي تجدیدپذیر و تمتوسط سهم مصرف انرژي.10جدول 
منبع: بانک جهانی/ اوپک (درصد)عضو

سهم مصرف انرژي تجدیدناپذیرسهم مصرف انرژي تجدیدپذیرکشور
31/3769/62کنگو
57/2943/70گابن

11/3689/63گینه استوایی
88/1012/89جمهوري اسالمی ایران

63/2437/75نیجریه
01/999/90عربستان سعودي

05/795/92امارات
01/1399/86ونزوئال
36/064/99الجزیره

، سهم متوسط مصرف انـرژي تجدیدپـذیر   شود) مشاهده می10طور که در جدول (همان
نسبت به سهم متوسط مصرف انرژي تجدیدناپذیر در بـازه زمـانی مـورد بررسـی در تقریبـاً      

هـاي  تمامی کشورهاي مورد نظر، بسیار انـدك اسـت. از طـرف دیگـر اثـر مصـرف انـرژي       
ن دار بدسـت آمـده اسـت، یعنـی افـزایش در آ     تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادي، مثبت و معنی

هـاي  دهنده سهم باالي انـرژي شود، این موضوع نیز نشانباعث افزایش در رشد اقتصادي می
تجدیدناپذیر در سبد مصرف انرژي این کشورهاست.  

.است) اکسیدکربنديانتشار(CO2متغیردوم،مدلدروابستهمتغیرمدل دوم:

کربنانتشارمتغیر وابستهبایافتهتعمیممربعاتحداقلروشبهدوممدلبرآورد.11جدول 
منبع: محاسبات تحقیق

سطح احتمالZآماره خطاي استانداردضریب رگرسیونرینام متغ
LogY0294225/00519128/057/0571/0

LogREC0005214/00168423/003/0975/0
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LogNREC8834193/00208437/038/42000/0
C691736/7 -5796233/027/13 -000/0

کل مدليداریمعن
0000/0ه)افتیمی(روش حداقل مربعات تعم

دار بـودن  دهنـده معنـی  است، که این نشان000/0داري کل مدل دوم سطح احتمال معنی
مدل در حالت کلی است.

ن مصـرف انـرژي تجدیدپـذیر و    فرضیه دوم تحقیق نیـز بـه ایـن صـورت بـود کـه بـی       
در RECداري وجـود دارد، کـه طبـق مقـدار احتمـال متغیـر       رابطه منفی و معنیCO2انتشار

Yشود. همچنین متغیـر  دار نبوده و این فرضیه تأیید نمی)، ضریب این متغیر معنی11جدول (

دار اسـت و رابطـه   معنـی NRECمتغیـر باشد، اما ضریبدار نمیآن معنیبا توجه به ضریب
هاي تجدیدناپـذیر باعـث افـزایش    مثبتی نیز با متغیر وابسته دارد، یعنی افزایش مصرف انرژي

RECمتغیـر  هماننـد مـدل اول، ضـریب   شـود شود. همانطور که مشاهده مـی میCO2انتشار 

گفـت  تـوان دار است. در اینجا نیز مـی مثبت و معنیNRECمتغیردار نبوده، اما ضریبمعنی
در ایـن کشـورها   تجدیدپـذیر هـاي انرژياین موضوع احتماالً این است که مصرفدلیلکه 

تجدیدناپـذیر،  هاي تجدیدپذیر نسبت به انرژيهايانرژيوقرار داشتهاولیهمراحلدرهنوز
سهم اندکی در سـبد انـرژي مصـرفی ایـن کشـورها دارد و درنتیجـه رابطـه میـان مصـرف          

سـو  معنی شده است. این نتـایج، هـم  در این کشورها بیCO2ذیر و انتشار تجدیدپهايانرژي
برگرفتـه مقالـه همـین ازنیـز تحقیق حاضرمدل(که) 2019(شیماداواحمدمطالعهبا نتایج

وتجدیدپـذیر هـاي مصـرف انـرژي  میـان که در آن مطالعـه نیـز رابطـه   باشدمیاست)شده
ـ معنـی بـی اقتصاديرشدباهاانرژيمصرف اینمیانرابطههمچنینوCO2انتشار دسـت  هب

آمده است.

گیرينتیجهبندي و جمع.6
امـا داشـته، همـراه بـه راجوامـع سـریع رشـد فسیلی،هايسوختگستردهمصرفهرچند

انتشـار  افـزایش وآالینـده مـواد انتشـار منـابع تجدیدناپـذیر از یـک سـو، و     بودنِ اتمامروبه
مواجـه کـرده   ناپـذیري جبـران خطـرات بـا راجهانجو از سوي دیگر،درکربناکسیددي

وامنیـت تـأمین طریقازمردمزندگیسطحارتقاءبهکهاستايتوسعهپایدارتوسعهاست.
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ــدگاري ــال مان ــین ح ــرژي و در ع ــدار ان ــاهشپای ــرفک ــابعمص ــاهشومن ــبک تخری
اجتمـاعی توسعهبااقتصاديرشدپیوندبرايجامعرویکردیکاینپردازد.میزیستمحیط

در توسـعه، درحالوپیشرفتهازاعممختلفبه همین دالیل کشورهاي.استزیستیمحیطو
درصـورتی کـه  . انـد داشتهتجدیدپذیرهايانرژيبه استفاده ازايفزایندهاخیر توجههايدهه

پایـدار، منـابعی عنـوان بـه تواننـد میکنند،پیداتوسعهصحیحطوربهتجدیدپذیرهايانرژي
هـاي تجدیدپـذیر   انـرژي .کنندبازيکشورهاپایدارتوسعهاهدافبهرسیدندرمهمینقش

محیطی هستند، تمام نشـدنی و پایـدار   عالوه بر اینکه پاك و عاري از هرگونه آلودگی زیست
ها در بحث توسعه پایـدار نقـش  است که این انرژيها باعث شدهباشند. همین ویژگینیز می

اساسی و مهمی را ایفا کنند.  
تجدیدپـذیر بـر   هـاي أثیر مصرف انرژيبا توجه به اینکه تحقیق حاضر به دنبال بررسی ت

توسعه پایدار در کشورهاي عضو اوپک بوده است (با این استدالل که اگـر افـزایش مصـرف    
حـال باعـث افـزایش    هاي تجدیدپذیر، باعث افزایش رشـد اقتصـادي شـده و درعـین    انرژي
فرضـیه  توان گفت که دستیابی به توسعه پایدار محقق شده اسـت)، دو نشود، میCO2انتشار

هاي تجدیدپـذیر و رشـد اقتصـادي    ) بین مصرف انرژي1زیر مورد بررسی قرار گرفته است: 
) بـین مصـرف   2داري وجـود دارد، و  ي مثبـت و معنـی  در کشورهاي عضـو اوپـک رابطـه   

داري ي منفـی و معنـی  در کشورهاي عضو اوپک رابطـه CO2هاي تجدیدپذیر و انتشار انرژي
کـدام  تحقیق، در کشورهاي مورد مطالعه در این تحقیق، هـیچ هايتهوجود دارد. اما مطابق یاف

از این دو فرضیه تأیید نشده اسـت. دلیـل ایـن موضـوع هـم احتمـاالً ایـن بـوده کـه سـهم           
هاي عضـو اوپـک در بـازه زمـانی     هاي تجدیدپـذیر در سـبد مصـرفی انـرژي کشـور     انرژي
در ایـن  CO2شد اقتصادي و انتشـار  مطالعه، بسیار اندك بوده که باعث شده تأثیري بر رمورد

هاي تجدیدناپذیر بر رشد اقتصـادي و  کشورها نداشته باشد. از طرف دیگر اثر مصرف انرژي
دهنـده  دار بدست آمده است، که این موضـوع نیـز نشـان   ، مثبت و معنیCO2چنین انتشار هم

اسـت.  صـرف انـرژي ایـن کشـورها بـوده      هـاي تجدیدناپـذیر در سـبد م   سهم باالي انرژي
در این تحیق باشـد،  به مراحل انجام کار یمتکاي که ترین پیشنهاد سیاستیاساس، مهماینبر

هـاي  یافته و تمرکز بیشتر بر استفاده از انـرژي توصیه به استفاده از تجربیات کشورهاي توسعه
ـ هاي تجدیدناپذیر براي دستیابی به توسعهتجدیدپذیر بجاي انرژي کـه  طـوري هپایدار است ب

پایـدار بتوانـد   هاي تجدیدپذیر در جهت دستیابی به توسـعه در بلندمدت اثر استفاده از انرژي
همچنین با توجه به اینکـه تغییـر از تکنولـوژي فسـیلی بـه تکنولـوژي تولیـد        کند. نمود پیدا 
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تـوان  بـر و بسـیار پرهزینـه اسـت، مـی     هاي تجدیدپذیر، فرآینـدي زمـان  انرژي بر پایه انرژي
هـاي تجدیدپـذیر بـر رشـد     بود که با گذشت زمان و توسـعه جوامـع، تـأثیر انـرژي    امیدوار

هـاي  یکی از دالیلی که در بحث بی اثر بودن انرژي.شاهد باشیمرا نیزاقتصادي این کشورها
توان به آن اشاره کـرد، قیمـت پـایین    تجدیدپذیر بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو اوپک می

هـاي  انـرژي در زمینـه گـذاري سـرمایه بـراي بود انگیزه کـافی هاي فسیلی و نانرژي سوخت
تـري  ي تجدیدناپـذیر رواج بـیش  هـا شـود اسـتفاده از انـرژي   تجدیدپذیر است، که باعث می

روي ایـن کشـورها بـراي    توان نتیجه گرفت کـه مهمتـرین راه پـیش   بنابراین میباشد. داشته
هـاي تجدیدپـذیر بـه جـاي     ر از انـرژي پایـدار، اسـتفاده هرچـه بیشـت    یابی به توسـعه دست
هایی براي انجـام ایـن مهـم در ایـن     هاي تجدیدناپذیر است که باید هرچه سریعتر گامانرژي

کشورها برداشته شود.

هانوشتپی
در اوغــازکهنــهزکــاریپرهیمرتضــآقــاي ارشــد نامــه کارشناســیمقالــه برگرفتــه از پایــانایــن . 1

خوشـنودي  که با راهنمایی دکتر مسعود نیکوقدم و مشاوره دکتـر عبـداهللا   باشدمیبجنورددانشگاه
انجام شده است.

هـاي آن  نـده دهمنظور از اکوسیستم مجموعه جانداران یک محیط به همراه کلیه عوامل و تشـکیل . 2
هـا  اکوسیستم یک سیستم طبیعی شامل گیاهان، حیوانـات و میکروارگانیسـم  در واقع محیط است. 

ي عوامل و اجـزاي فیزیکـی   ي موجودات زنده) است که در یک ناحیه مشخص با همهمجموعه(
تشـکیل  SystemوEndogicalواژه اکوسیسـتم از دو کلمـه   .ي محـیط در تعامـل هسـتند   غیرزنده

شد.بایافته است که به معناي مجموعه موجودات زنده و محیط زندگی آنها می
3 .Greenhouse Gasesشـود  یک سیاره وجود دارد گفتـه مـی  جوکه در گازيبه اي گلخانهیا گازهاي

اثـر  ینـد سـبب اساسـی    رآپـردازد. ایـن ف  مـی پرتوهـا انتشـار و جذببه فرو سرخمحدوده که در
طـور طبیعـی در آن وجـود دارنـد     که بـه جو زمیناي موجود در گازهاي گلخانهاست.ايخانهگل

هـاي  باشند امـا فعالیـت  میاوزونو دي نیتروژن مونوکسید، متان، اکسیدديکربن، بخار آبشامل 
.استگازها در جو افزودهبشري، بر میزان بسیاري از این

به میزانی که کیفیـت فیزیکـی یـا    وارد شده به آب یا هوا یا زمین اي است کهمواد خارجی. منظور4
هــاي ه طــور کلــی آالینــده. بــآور تغییــر دهــدی آن را بــه صــورت زیــانشــیمیایی یــا بیولــوژیک
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کـه  اسـت  محیطی افزودن و آمیختن انواع مواد خارجی مضر به بسـتر آب، هـوا و زمـین    زیست
.شوداین عناصرموجب کاهش کیفیت شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی

شور آنگوال، لیبی، کویت و عـراق  هاي چهار ک. الزم به ذکر است که به دلیل در دسترس نبودن داده5
جامعه آماري تحقیق حذف شدند.ي زمانی مورد مطالعه، این کشورها از در بازه

هاي متغیر مربوطه مانا خواهند بود، اما اگـر  باشد، داده05/0چه سطح احتمال آزمون کمتر از . چنان6
هاي متغیر نامانا هستند.باشد، داده05/0این مقدار بیشتر از 

نامهکتاب
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