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 چکیده
مدت و رفاه نسل حاضر، منافع بلندمدت عالوه بر منافع کوتاه طور مداوم و پیوسته افزایش یابد ودر آن رشد اقتصادی و رفاه جامعه به که ه فرآیندی استتوسع

تفاده قتصادی یک جامعه مورد اسعنوان متغیری برای بیان توسعه اداخلی به. در اکثر مطالعات گذشته تولیدناخالصقرار گیرد توجه موردهای آتی را و رفاه نسل
ین مطالعه با ا گیرد. لذا درقرار نمی موردتوجهگردد بلکه متغیرهای اجتماعی نیز در آن محیطی لحاظ نمیهای زیستتنها جنبهگرفته که در این متغیر نه قرار
ن اثرگذاری بردارد، به بررسی میزایِ بین نسلی را نیز دررفاه اجتماعمحیطی، های اقتصادی و زیستگیری از شاخص رفاه اقتصادی پایدار که عالوه بر جنبهبهره

ر ب تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر انرژی اثر مصرف و سپس نتایج با شده پرداخته پایداررفاه اقتصادیتجدیدناپذیر بر تجدیدپذیر و  هایانرژیمصرف 
ا و همبستگی سریالی میان جمالت خطبرا، آزمون جاکض کالسیک از طریق آزمون ابتدا فرو بدین صورت که .استمقایسه شده  کشور داخلیتولیدناخالص

است.  قرارگرفتهتوزیعی مورد برآورد های خودای با وقفهمدت و بلندمدتی متغیرها با روش باند کرانهسپس ضرایب کوتاه ،بررسی موردآزمون همسانی واریانس 
 تجدیدپذیر نرژیمصرف ا دارد و نیز ثبت و معناداریاثر مایران یدناپذیر بر رفاه اقتصادی پایدار و رشد اقتصادی مصرف انرژی تجددارند که نتایج مطالعه بیان می

ان متغیرهای مدت میوجود رابطه کوتاه همچنین ؛گرددکشور می سبب رشد اقتصادی تجدیدپذیر مصرف انرژی کهدرحالیبر رفاه اقتصادی پایدار اثر منفی دارد 
 حراز گردیده است.ا مورد بررسی

 واژگان کلیدی
 ."های خودتوزیعیای با وقفه، آزمون باند کرانه"انرژی تجدیدپذیر "، "انرژی تجدیدناپذیر "، "رشد اقتصادی"، "پایدار رفاه اقتصادیشاخص "

 

 . مقدمه1

پایدار، مفهومی است که نزدیک به سه دهه پیش، کمیسیون برونتلند توسعه
الملل رسوخ های مختلف حقوق بینون در حوزهآن را مطرح کرد و اکن

 جهتو مورد(. توسعه پایدار منافع بین نسلی را 1392نموده است )سلیمی، 
 ابییهای امروزی، دستدهد و نیز افزایش کیفیت زندگی انسانقرار می

های های آینده به منابع رفاهی و اقتصادی، حفاظت از اکوسیستمنسل
جنگل و غیره قابل لمس از موضوعات اساسی متنوع مثل خاک، گیاهان، 

 در توسعه پایدار به سه مفهوم اساسی طورکلیبهباشند. توسعه پایدار می
اره های آینده اشتأمین انرژی پایدار، حفظ منابع طبیعی و توجه به نسل

متغیرهای مصرف انرژی )مصرف انرژی تجدیدپذیر و  و شامل گرددمی
های مصرف نهایی، ی اقتصادی )هزینهمصرف تجدیدناپذیر(، متغیرها

هداشت ب هایمزد، هزینهتشکیل و مصرف سرمایه فیزیکی، کار بدون دست
محیطی )کاهش منابع های آموزش و...( و متغیرهای زیستهزینه و درمان،

فسیلی، انتشار گازهای مخرب مثل  هایانرژیجنگلی، تخلیه 
 باشد.اکسیدکربن و...( میدی
 

                                                           
 

 

های مهم در ر باال مورد اشاره قرار گرفت، یکی از بحثطور که دهمان
های جدید حاکی باشد. پژوهشپایدار، بحث مصرف انرژی میتوسعه حوزه

از آن است که بین سطح رشد اقتصادی و میزان مصرف انرژی در یک 
(، 1390کشور، رابطه مستقیم و مثبت برقرار است )فطرس و همکاران، 

های فسیلی به تسریع رشد و مصرف انرژی 1(2017)آفنسو و همکاران، 
امروزه تأمین . 2(2017اقتصادی کمک خواهد نمود )ژان و همکاران، 

یافته از طریق منابع ویژه در کشورهای کمتر توسعهزنجیره انرژی به
های فسیلی است تجدیدناپذیر که بخش اعظم آن متشکل از سوخت

بب زیست به سلودگی محیطتوان به آکه از معایب آن می گیردمیصورت 
از این منابع اشاره نمود.در مطالعات پیشین برای بررسی  ازحدبیشاستفاده 

رابطه مصرف انرژی و توسعه اقتصادی اغلب از شاخص 
داخلی از استفاده شده است. شاخص تولیدناخالص 3داخلیتولیدناخالص

ال . حباشددهنده رشد و توسعه اقتصادی میهای نشانترین شاخصمهم
رغم احراز مفهوم رشد اقتصادی، میزان داخلی علیآیا شاخص تولیدناخالص

چنین آیا در دهد؟ همهای حال و آینده را هم در خود جای میرفاه نسل
و  محیطیهای زیستهایی مانند تخریب منابع طبیعی، هزینهآن هزینه

1- Afonso, et al (2017). 

2- Zhang, et al (2017). 

3- Gross Domestic Product (GDP). 
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ظ اباشد لحاجتماعی که مرتبط با مفهوم توسعه پایدار یک کشور می
 یافتگی پایدار در مقیاسی وسیع کهگردد؟ برای بررسی مفهوم توسعهمی

گیری باشد نیاز به بهره برداشتهتمامی متغیرهای اجتماعی و اقتصادی را در 
های اقتصادی، جنبه زمان با توجه به جنبهباشد که هماز شاخصی می

العه محیطی و میزان رفاه اجتماعی را هم لحاظ کند. در این مطزیست
های اقتصادی، انرژی، که تمامی جنبه 1شاخص رفاه اقتصادی پایدار

چنین میزان رفاه اجتماعی افراد در نسل حاضر و محیطی و همزیست
 هتوجقابلمعرفی شده است.نکته  گیردمیهای آتی را هم در نظر نسل

متداول )تجدیدناپذیر(  هایانرژیدیگر آن است که افزایش مصرف 
و و شود )آفنسمدت منجر میکه به توسعه اقتصادی در کوتاهرغم اینعلی

پذیر بودن این نوع انرژی و اثرات مخرب (، به سبب پایان2017همکاران، 
. سازدهای آینده وارد میمحیطی خسارات زیادی را به منافع نسلزیست
اساسی مطالعه حاضر این است که آیا مصرف این نوع انرژی  سؤالحال 

پایدار و یا توسعه اقتصادی بلندمدت و تضمین رفاه منافع موجب توسعه
که با توجه به این ؟شودیافته مینسل آتی در کشورهای کمتر توسعه

مهم برای رسیدن به توسعه پایدار  نیازهایپیشمصرف انرژی یکی از 
های ناشی از تولید و مصرف برای کاهش چالش راهکاریباشد، آیا می

ارد؟ برای کاهش میزان خسارات ناشی از مصرف انرژی فسیلی وجود د
را  هاییحلراهتوان پایدار میبه توسعه انرژی منابع تجدیدناپذیر و رسیدن

استفاده صحیح از این نوع انرژی از طریق  ازجملهکار گرفت به
سازی، آموزش و باال بردن اطالعات و آگاهی افراد جامعه در مورد فرهنگ

نابع م ازجملهناپذیر پاک و پایان هایانرژیاده از مصرف انرژی و نیز استف
ای، بادی و غیره که با تولید انرژی مصرفی خورشیدی، هسته هایانرژی

ین سازند. از اهداف دیگر اامکان جایگزینی منابع تجدیدناپذیر را محقق می
نابع جای ممطالعه تبیین سناریوهای جایگزینی منابع تجدیدپذیر به

ی هاشدن با چالش روروبهعنوان راهکاری مناسب برای هتجدیدناپذیر ب
ناپذیر مورد بررسی است. مسئله مصرف تجدید هایانرژیایجاد شده توسط 

محیطی آن در حالی مطرح فسیلی و اثرات مخرب زیست هایانرژی
عنوان منابع پاک شناخته شده و با شود که منابع تجدیدپذیر بهمی

ی دارند. برخالف مطالعات گذشته که در زیست سازگاری بیشترمحیط
محیطی مانند آلودگی هوا لحاظ نگردیده است در این خطرات زیست هاآن

ست که با استفاده از شاخص رفاه اقتصادی پایدار نقش ا مطالعه سعی بر آن
تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر  هایانرژیمدت مصرف اثرات بلندمدت و کوتاه

 مدت و بلندمدتی استفاده ازبه اثرگذاری کوتاه را بررسی نموده و با توجه
این منابع بر شاخص توسعه اقتصادی پایدار، سناریوهای مناسب در جهت 

 کارگیری بهینه این منابع در فرآیند تولید و مصرف معرفی گردد.به
 

 موضوع. ادبیات 2

 مبانی نظری 
نسانی( و اکار )نیروی پیش از انقالب صنعتی مقدار تولید تابعی از نیروی

)زمین معرفی شد،  , )Q f L K  که در آنQ ،معرف مقدار تولید L 

                                                           
1- Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW). 

2- Berndt & Wood (1975). 

3- Denison (1979). 

4- Beragson- Samuelson 

صورت تابع تولید پس از انقالب صنعتی به باشد.زمین می Kکار و نیروی

( , , )Q f L K M کار و تغییر یافت که در این تابع عالوه بر نیروی
 یاز دهه نیز در تولید نقش دارد.که بیانگر مواد اولیه است  Mزمین، 
 ای بیان شد که انرژی نیز در مقدار تولید درنتیجهگونهتابع تولید به 1970

)در میزان رشد و توسعه اقتصادی تأثیرگذار بود،  , , , )Q f L K M E  در
که  2(1975برندت و وود ) باشد.مصرف انرژی می Eاین رابطه منظور از 

را  روند تابع تولید پیشنهادی خودشمار مینئوکالسیک بهاز اقتصاددانان 
 زیر بیان کردند:صورت به
1-2 ( ( , ), )Q f G K E L  
معرف  L: انرژی و E: سرمایه، Kبیانگر تابع تولید کل،  Q، 2-1در رابطه  

( از اقتصاددانان نئوکالسیک بر 1975برندت و وود ) باشد.کار مینیروی
که انرژی از عوامل اصلی در تابع تولید است، یک عامل تولید  این اعتقادند

 هکار دارد زیرا که ترکیب انرژی و سرمایناپذیری با نیرویکه ارتباط جدایی
G  را تولید و پس از ترکیبG گردد کار محصول کل حاصل میبا نیروی

( یکی دیگر از اقتصاددانان نئوکالسیک انرژی 1979) 3از طرفی، دنیسون
کار و زمین را از عوامل تولید داند و تنها نیرویای مییک نهاده واسطه را

 کند بنابراین ازنظر اقتصاددانان نئوکالسیک مانند برندتمعرفی می

صورت غیرمستقیم از طریق تأثیر بر ( انرژی به1979( و دنیسون )1975)
یان، رکریمی و حیدبر رشد اقتصادی مؤثر است )شریفکار و سرمایهنیروی
ترین شاخص عملکرد های عملکرد اقتصادی مهمدر میان شاخص(.1396

اقتصادی تولید ناخالص داخلی شناخته شده است چراکه اندازه اقتصاد یک 
ری گیکه در اندازهدهد درحالیهای تولیدی آن را نشان میکشور و ظرفیت

ر مؤث میزان رفاه یک جامعه عالوه بر تولید و درآمد سرانه عوامل دیگری
 _ون برگساست که در تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته نشده است. 

داند و رفاه اجتماعی را تابعی از مصرف و فراغت فرد می 4ساموئلسون
بین ترجیحات فرد و ترجیحات اجتماع تفاوت  1955در سال  5هارسانی

عی طور طبیقائل شد و بیان کرد که هر فرد دارای تابع رفاه است که به
که رفاه اجتماعی فقط تابع کند درحالینافع شخصی خود را لحاظ میم

 ست.های افراد جامعه امطلوبیت یک فرد نیست بلکه تابعی از مطلوبیت

2-2 
1

n

i i

i

W u



 

شود یک ضریب مثبت است که به مطلوبیت هر فرد داده می iαکه در آن 
قرن بیستم مطرح کرد که  در نیز 6رالز. هستمطلوبیت هر فرد نیز  iUو 

رفاه تابعی از مطلوبیت افراد است با این تفاوت که باید حداقل رفاه یک 
 فرد لحاظ گردد.

3-2  1 2
min , ,...,

n
W U U U  

کند که ام است. در حقیقت رالز بیان می iمطلوبیت فرد  iU، 2-3در تابع 
رفت زیرا ی در نظر گها در تابع رفاه اجتماعباید بیشینه کمترین مطلوبیت

که این اصل اخالق در عدالت اجتماعی است. سن رفاه اجتماعی را تابعی 
چه سبب اهمیت تابع رفاه اجتماعی داند و آنهای اجتماعی میاز موقعیت

شود توجه به توزیع درآمد است به عبارت زمانی رفاه جامعه افزایش سن می

5- Harsanyi 

6- Rawls 
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باشد )شهیکی تاش و مثبت  درآمدیابد که مشتق رفاه نسبت به می
آسبرگ شاخصی را برای رفاه اقتصادی  1980(. در دهه 1392همکاران، 

 زیر بود: صورتبهپیشنهاد کرد که فرم جبری آن 
4-2 IEWB CF WS ID ES     

IEWB: شاخص رفاه اقتصادی،CF ،جریان مصرف :WS موجودی :
اطمینان  سطح :ESتوزیع درآمدهای فردی و  :ID، های مولددارایی

باشند. این شاخص ترکیبی از رفاه اجتماعی و شرایط اقتصادی اقتصادی می
 1989شاخص رفاه اقتصادی پایدار که در سال  (.1395است )ایلخانی، 

بیان شد تنها شاخصی است که شامل استفاده از منابع  1توسط دالی و کاب
ردوسو اباشد، طبق تعریف کطبیعی هر کشور و میزان رفاه اقتصادی می

های هایی برای نسلتواند هزینههای اقتصادی میمارکوئز افزایش فعالیت
آینده داشته باشد مانند کاهش منابع طبیعی، مصرف سرمایه ناخالص، 

های و هزینه وپرورشآموزشهای هزینه به دلیل ناکارآمدی سیستم
ها ینهن هزها دیر یا زود باید پرداخت گردند که ایبهداشت و... که این هزینه

خواه ناخواه ممکن است موجب کاهش رفاه اقتصادی آیندگان شود. 
ی بر های اقتصادهای فعالیتشاخص رفاه اقتصادی پایدار از ارزیابی هزینه

ود شرفاه جوامع به وجود آمده است که توجه به رفاه نسل آینده باعث می
وسعه ی تگیرکه شاخص رفاه اقتصادی پایدار بهترین شاخص برای اندزه

 .2(2017)کاردوسو مارکوئز و همکاران،  پایدار معرفی گردد
  پژوهشپیشینه

 
 و مطالعات صورت گرفته در ایران خالصه منتخبی از مطالعات خارجی :1جدول

 های تجربییافته روش یا تکنیک مکان و دوره زمانی محقق یا محققین

 آرمینو و همکاران
عضو اتحادیه اروپا  کشور 28

2003-2014 
 های پانلی، اثرات ثابتتکنیک

 هایانرژیتأثیر مثبت 
 یرشد اقتصادبر  تجدیدپذیر

 کاردوسو مارکوئز و همکاران
 کشور اروپایی، 22

1995-2013 
های پانلی های دادهتکنیک

 (PCSE)برآوردگر 

تأثیر منفی مصرف انرژی بر رفاه 
اقتصادی پایدار و اثر مثبت مصرف 

 رشد اقتصادیانرژی بر 

 فسو و همکارانا
 ،کشور 28

1995-2013 
ای هخودتوضیحی با وقفه کردیرو

 توزیعی

تأثیر مثبت انرژی تجدیدناپذیر در 
مدت و اثر منفی این نوع کوتاه

 انرژی در بلندمدت بر رشد اقتصادی

 نیتزل و کولگ
-OECD ،1995کشور  22

2012 
 کردیروهای پانلی تکنیک

 های توزیعیخودتوضیحی با وقفه

ر مثبت انرژی تجدیدپذیر در ثیتأ
 اقتصادی رشد

 یخدا رحم
 ایران

1359-1386 
VAR ساختاری 

عدم وجود رابطه بین مصرف 
 تجدیدپذیر و انرژی رشد اقتصادی

 آزادگان جهرمی
ه و یافتکشورهای منتخب توسعه

 2008-1980 نیافتهتوسعه
 انباشتگی پانلیهم

ضریب اثرگذاری مصرف انرژی 
رژی از ضریب ان تجدیدناپذیر بیشتر

 تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی

 ایلخانی
ه یافتکشورهای منتخب توسعه

2002-2012 
های تابلویی و شاخص رفاه داده

 اقتصادی
مصرف انرژی قادر به تضمین 

 رفاه نیست

 

 . روش تحقیق3
عنوان داخلی معیاری برای رشد اقتصادی است و بهشاخص تولیدناخالص

(. 1391کار رفته است )آزادگان جهرمی،جانشین رشد اقتصادی به
معنای، خرید کاالهای داخلی از جمع مخارج مصرفی )بهتولیدناخالص

دوام(، هاست اعم از کاالهای بادوام و بیمصرفی و خرج کردن بر روی آن
گذاری )جریان تقاضا و استفاده از کاالهای مصرف نشده و مازاد سرمایه

کسب سود بیشتر(، مخارج دولت )مخارج تولید ثروت بیشتر و  منظوربه
دولت برای کاالها و خدمات تولید شده در سال جاری( و خالص صادرات 
)تفاضل بین صادرات کاال و خدمات و واردات کاال و خدمات( محاسبه 

 1989شاخص رفاه اقتصادی پایدار که در سال ( و 1380گردد )رحمانی، می

                                                           
1 - Daly & Cab (1989). 

2- Cardoso Marques, et al (2017). 

3 - Daly & Cab (1989). 

ی است که شامل استفاده از منابع بیان شد تنها شاخص 3توسط دالی و کاب
خص توان گفت که شاباشد میطبیعی هر کشور و میزان رفاه اقتصادی می

 های اقتصادی بر رفاه جوامع بههای فعالیتمذکور از نیاز به ارزیابی هزینه
که در این . با وجود این4(2017وجود آمده است )مارکوئس و همکاران، 

باشد لیکن از مواردی حائز اهمیت می شاخص میزان رفاه جوامع بسیار
های اجتماعی ناشی از طالق ، میزان جرم، هزینهسروصداچون هزینه هم

 نظررفصاعتماد بودن آمار استاندارد  غیرقابلدلیل یا تصادفات و غیره به
 1394تا  1374های های سالدر این مطالعه با استفاده از دادهشده است. 

 گیری از شاخص رفاه اقتصادی پایداران و بهرهمیالدی برای کشورها ایر
چنین محیطی و همکه از جمع جبری متغیرهای اقتصادی، زیست

4- Cardoso Marques, et al (2017). 
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شود، سعی بر این است مسیری روشن در متغیرهای اجتماعی حاصل می
تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در  هایانرژیمصرف  تأثیرگذاریجهت میزان 

رای رسیدن به هدف توسعه پایدار مدت و بلندمدت باقتصاد ایران در کوتاه
 تبیین شود.

 جامعه آماری 
ای گردآوری شده و در کتابخانه صورتبهی حاضر اطالعات در مطالعه

قسمت نظری از کتب علمی و مقاالت معتبر مرتبط استفاده شده است. 
 ازجملهچنین برای گردآوری آمار و ارقام نیز از اسناد و مدارک رسمی هم

سپس مدل تحلیل استفاده شده است،  1پول المللیبینق های صندوگزارش

های های پژوهش از تکنیکمناسب معرفی و برای آزمون فرضیه
استفاده خواهد شد. الزم به ذکر  EVIEWS افزاراقتصادسنجی در نرم
های انرژی مورد استفاده در این پژوهش بر گیری دادهاست که واحد اندازه

تمامی  چنینتن نفت است و هم میلیونیکی حسب برابری هر یک با انرژ
( و بر جمعیتصورت سرانه )داده مورد نظر تقسیمهای مورد استفاده بهداده

بر حسب قیمت جاری دالر و تقسیم  موردنیازهای حقیقی )گردآوری داده
در  2میالدی( 2010بر پایه سال  کنندهبه شاخص قیمت مصرف هاآن

.اندآمده

 
 کار رفته در پژوهشبه متغیرهای: 2جدول

 نماد متغیر نوع متغیر نام متغیر

 GDP وابسته رفاه اقتصادی پایدار

داخلیتولیدناخالص  ISEW وابسته 

 Re مستقل مصرف انرژی تجدیدپذیر
 Ure مستقل مصرف انرژی تجدیدناپذیر

کارنیروی  L مستقل 
 K مستقل سرمایه

 NX مستقل خالص صادرات

 

 روش انجام پژوهش 
نرمال بودن و مانایی متغیرها، عدم وجود همبستگی در این مطالعه ابتدا  

باشند را مورد سریالی و واریانس همسان را که از فروض کالسیک می
ای ای خودبازگشتی با وقفهاز روش آزمون کرانهبررسی قرار داده، سپس 

( معرفی شد برای احراز 2001) 4که توسط پسران و همکاران 3توزیعی
 شود.مدت میان متغیرهای مورد بررسی استفاده میابط بلندمدت و کوتاهرو

 مدل پژوهش 
 باشد:صورت زیر میبه ارچوب اصلی مدلچ

1-3 
it i it it

Y X      

شاخص رفاه اقتصادی پایدار شاخصی مناسب برای ارزیابی توسعه پایدار 
اشد که بادی میاست و این شاخص تنها شاخص توسعه پایدار و رفاه اقتص

معرفی شد. این شاخص یکی از بهترین  1989توسط دالی و کاب در سال 
های اقتصادی است زیرا که تمام عناصر الزم برای رفاه آینده سیاره شاخص

. شکل کلی 5(2017های آینده را در نظر دارد )آفنسو و همکاران، ما و نسل
شد )منگاکی و باصورت زیر میبهفرمول شاخص رفاه اقتصادی پایدار 

 .6(2017توگن، 

                                                           
1- World Development Indicators. 
2- Consumer price index (2010=100). 

3- Auto Regressive Distributed Lag. 

4- Pesaran, at el (2001). 

5- Tiago Aonso, et al, (2017). 

6- Menegaki & Tansel Tugen, (2017). 

2-3 ISEW FC G GF N S     
 کنندگیری میاجزائی که مقدار شاخص رفاه اقتصادی پایدار را اندازه

 اند از:عبارت

FC.مصرف :Gهای عمومی غیردفاعی.: هزینهGFمایه فیزیکی.: سر

N.تخریب محیط و منابع طبیعی :S هزینه حاصل از مشکالت :
 اجتماعی.

3-3 N MD ED  
4-3 G HE EE  

 باشد:زیر می صورتبهبا توجه به مدل فوق، مدل کلی این پژوهش 

2
( , , , , , , )Y f FC HE EE GF MD ED CO 5-3 

 زیر بازنویسی کرد: صورتبهتوان بنابراین مدل پژوهش را می

2
( )Y FC HE EE GF ED MD CO        6-3 

Y(،3-6)که در رابطه 
تشکیل  GF8معرف رفاه اقتصادی پایدار، 7

EDمصرف نهایی،هزینه  FC9سرمایه ناخالص،
HEمصرف انرژی، 10

7- Index of Sustainable Economic Welfare. 

8- Gross fixed capital formation. 

9- Final consumption expenditure. 

10- Energy depletion.  
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MDهای آموزش،هزینه EE2های بهداشتی،هزینه 1
های کاهش کانی 3

 باشد.اکسید کربن میخسارات ناشی از دی انگریب CO4معدنی و

7-3 
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، Υ، ضریب ثابت 1 گیری مرتبه اول،بیانگر تفاضل در روابط باال 

RE ،URE ،L ،NX نچنیرایب بلندمدت مدل هستند و همض 

=h, I, j, k  دهد و مدت مدل را نشان میپویایی کوتاهμ  نیز متغیر
دهد. دو مانی متغیرهای مورد مطالعه را نشان میروند ز Tتصادفی است. 

ای مستقل برای بررسی وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها آزمون کرانه

RE = Υ = 0 H برای آزمون فرض Fوجود دارد آزمون والد و آزمون 

= 0NX = L = URE =  که مرتبط با تابع تولید t, REt, (YYF

)t, NXt, LtURE  برای وجود رابطه باشد.می (7-3)برای معادله

بلندمدت بین متغیرها باید از مقادیر دو کرانه باال و کرانه پایین که توسط 
اند استفاده نمود. دو مقدار سازی شدهشبیه (2001پسران و همکاران )

بحرانی اول زمانی که متغیرها مانا فرض شود و دیگری زمانی که متغیرها 
(، 2001ابق با مطالعه پسران و همکاران )انباشته از درجه یک هستند، مط

اگر آماره آزمون از کرانه باال گذر کند شواهدی برای اثبات رابطه بلندمدت 
درون محدوده بین کرانه  Fاگر آماره  ضمناًشود، میان متغیرها فراهم می

اهد بود استنباط خو غیرقابلباال و کرانه پایین قرار بگیرد آنگاه نتیجه 
 رفاه در مدل اول ( که7-3(. اگر در معادله )1394همکاران، )معمارزاده و 

 داخلی متغیر وابسته هستند،تولیدناخالصاقتصادی پایدار و در مدل دوم 
انباشتگی بین متغیرها اثبات شود در این صورت رابطه بلندمدت در هم

 زیر تخمین زد: صورتبهتوان سطوح متغیرها وجود دارد که می

0 1 2

3 4

ln ln ln

ln ln

t t t

t t

Y RE URE

L NX

  

  

  

   
8-3 

 

 ها و نتایج برآوردهایافته .4

 بررسی نرمال بودن و مانایی متغیرها 

( نتایج حاصل از بررسی نرمال بودن متغیرهای کشور ایران 3در جدول )
برا نمایش داده لگی و کشیدگی و آماره آزمون جارکدو معیار چو لهیوسبه

.شده است
 : نرمال بودن متغیرهای کشور ایران3جدول 

 میانگین متغیر
 چولگی

 )کشیدگی(
 نتیجه نرمال بودن برااحتمال جارک انحراف معیار

 4763/3 رفاه اقتصادی پایدار
431735/0 

(706916/1) 
 نرمال 3652/0 3995/0

تولید ناخالص 
 داخلی

05-e03/2 
4235/0 

(3880/2) 
 نرمال 7260/0 0026/0

مصرف انرژی 
 تجدیدپذیر

5691/7 
271453/0- 

(237568/2) 
 نرمال 6942/0 4187/0

مصرف انرژی 
 تجدیدناپذیر

3225/12 
240727/0- 

(593722/1) 
 نرمال 3983/0 2108/0

 8813/16 کارنیروی
778601/0- 

(048114/2) 
 نرمال 2496/0 1765/0

 1515/3 خالص صادرات
809801/0 

(301411/3) 
 نرمال 3228/0 0712/0

 های پژوهشمنبع: یافته
عیارهای آماری )چولگی و کشیدگی( که در جدول از م آمدهدستبهنتایج 

ها و ارتفاع مناسب گر توزیع متقارن دادهاند، بیان( نشان داده شده3)
و باشند نموداری تمام متغیرهای مورد استفاده برای کشور ایران می

 5را نیز احتمال تمامی متغیرها بیشتر از بچنین با توجه به آماره جارکهم
ها( به معنای پذیرش فرضیه صفر )نرمال بودن داده باشد کهدرصد می

امی توان نرمال بودن تماست و با توجه به انحراف معیار نزدیک به صفر می
برای بررسی مانایی متغیرها برای کشور  های کشور ایران را تأیید کرد.داده

                                                           
1- health expenditure. 

2- education expenditure. 

فولر با عرض از مبدأ استفاده شده _ایران در این مطالعه از آزمون دیکی
( آورده شده است. طبق نتایج مندرج در 4ه نتایج آن در جدول )است ک

کار در سطح و سایر متغیرهای مطالعه شامل رفاه جدول متغیر نیروی
اقتصادی پایدار، انرژی تجدیدپذیر، انرژی تجدیدناپذیر و خالص صادرات 

 باشند.در تفاضل مرتبه اول مانا می

3- mineral depletion. 

4- carbon dioxide damage. 
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 ر برای کشور ایرانفول_: نتایج آزمون ریشه واحد دیکی4جدول 

 متغیر
گیریتفاضل باریک  

 )احتمال(
 سطح

 )احتمال(
 وضعیت

 

 رفاه اقتصادی پایدار
357/3-  

(122/0)  
120/1-  

(685/0)  
(1)I 

 مصرف انرژی تجدیدپذیر
683/3-  

(014/0)  
195/1-  

(653/0)  
(1)I 

 مصرف انرژی تجدیدناپذیر
263/3-  

(037/0)  
611/0-  

(846/0)  
(1)I 

کارنیروی  
216/1-  
(449/0)  

496/3-  
(019/0)  

(0)I 

 خالص صادرات
493/5-  

(000/0)  
593/2-  

(111/0)  
(1)I 

 های پژوهشمنبع: یافته
 

رخی که بسبب آناز آزمون ریشه واحد به آمدهدستبهبا توجه به نتایج 
اند، امکان گیری مانا شدهتفاضل باریکمتغیرها در سطح و برخی متغیرها با 

ی انباشتگکاذب وجود دارد؛ بنابراین در ادامه به آزمون هم ایجاد رگرسیون
 شود.برای جلوگیری از ایجاد رگرسیون کاذب پرداخته می

 برآورد مدل اول 
در این بخش نقش مصرف انواع انرژی )تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر( بر 

 مدت و بلندمدت بین متغیرها دررفاه اقتصادی پایدار و نیز ضرایب کوتاه
ای آزمون باند کرانه، با روش 1394الی  1374یران در دوره زمانی کشور ا
 های خود توزیعی برآورد شده است.با وقفه

 آزمون همبستگی سریالی میان جمالت خطا 
زمانی، یکی از مشکالت وجود های سریدر تحلیل برآورد داده

باشد، در واقع عدم وجود همبستگی سریالی میان جمالت خطا می
ریالی میان جمالت خطا یکی از فروض کالسیک است که همبستگی س

در صورت وجود همبستگی سریالی میان جمالت خطا قبل از انجام آزمون 
گادفری یکی از _برآورد باید این مشکل برطرف گردد. آزمون براش

توان برای اطالع از وجود یا عدم وجود همبستگی هایی است که میتست
( نتایج آزمون همبستگی 5ار برد. در جدول )کسریالی میان جمالت خطا به

.ا برای کشور ایران ارائه شده استسریالی میان جمالت خط

 
 : آزمون همبستگی سریالی میان جمالت خطا در ایران5جدول

Prob. Chi-Square(1) Obs*R-squared Prob. F(1,1) F-statistic 

3622/0  8301/0 8434/0  0630/0 

 های پژوهشمنبع: یافته

 
توان عدم وجود همبستگی سریالی میان ( می5طبق نتایج مندرج در جدول)

که احتمال این آماره باالتر زیرا با توجه به این؛ جمالت خطا را تأیید نمود
باشد، فرضیه صفر که مشکل همبستگی سریالی میان درصد می 5از 

 گیرد.جمالت خطا وجود ندارد، مورد پذیرش قرار می
 

 واریانس آزمون همسانی 
های سری زمانی آن است که جمالت یکی از فروض کالسیک در داده

خطا در تابع رگرسیون دارای واریانس همسان باشند. فرض صفر 
گیرد آن است که واریانس هایی که برای همسانی واریانس انجام میآزمون

باشند. نتایج آزمون همسانی واریانس برای کشور جمالت پسماند ثابت می
( ارائه شده است.6ن در جدول )ایرا

 
 : آزمون واریانس همسان در ایران6جدول 

Prob. Chi-Square(11) Obs*R-squared Prob. F(11,2) F-statistic 

8399/0  4752/6  9856/0  1565/0  

 های پژوهشمنبع: یافته

( فرضیه صفر این آزمون مبنی بر ثابت 6طبق نتایج آورده شده در جدول )
 یرد.گنس جمالت پسماند با احتمال باال مورد پذیرش قرار میبودن واریا
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 نتایج برآورد مدل اول
 

 مدت و بلندمدتنتایج روابط کوتاه: 7جدول

 احتمال tآماره  ضریب متغیر 

 روابط بلندمدت

 0000/0 -3287/105 -1445/1 رفاه اقتصادی پایدار

 0000/0 -5759/52 -4046/0 مصرف انرژی تجدیدپذیر

 0000/0 2937/44 0875/2 مصرف انرژی تجدیدناپذیر

 0000/0 2892/38 0642/2 کارنیروی

 0000/0 1565/47 2787/1 خالص صادرات

 مدتروابط کوتاه

D(ISEW(-5)) 2446/0- 9008/14- 0007/0 

D(RE(-2)) 0525/0 4399/7 0050/0 

D(URE(-1)) 7134/3- 8009/83- 0000/0 

D(L(-2)) 9889/0 3427/10 0019/0 

 = ضریب تعیین9995/0
 واتسون_= دوربین6072/1

 F= آماره73/2688

 = احتمال آماره00001/0

 های پژوهشمنبع: یافته 
 

را  99/1واتسون عدد _( آماره دوربین7مطابق نتایج مندرج در جدول )
گر عدم وجود همبستگی سریالی میان دهد که این عدد بیاننمایش می

باشد که این عدد می 99/0نیز  2Rچنین مقدار باشد و همیجمالت خطا م
 99این کشور،  دهنده آن است که متغیرهای مستقل توضیحی درنشان

 Fدهد و احتمال آماره درصد از تغییرات رفاه اقتصادی پایدار را توضیح می
 .کنددهد که معناداری کلی برآورد را ثابت میرا نمایش می 0003/0عدد 

مصرف  :و رفاه اقتصادی پایدار ، تجدیدپذیرژی تجدیدناپذیرمصرف انر
مدت و در بلندمدت اثر منفی بر رفاه اقتصادی انرژی تجدیدپذیر در کوتاه

رابطه منفی بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رفاه پایدار کشور ایران دارد، 
رد کشورهای مو ازحدبیشسبب وابستگی تواند بهاقتصادی پایدار می

های این دولت ازحدبیشفسیلی، فراوانی و نیز یارانه  هایانرژیه بررسی ب
 هایانرژیگذاری در های انرژی باشد که سرمایهکشور به حامل

تجدیدپذیر برای این کشورها را با عدم توجیه اقتصادی مواجه ساخته است. 
از دیگر دالیل مؤثر در این رابطه عدم اطالعات کافی و عدم دسترسی و 

های مؤثر در این موارد و پایین بودن قیمت موقع تکنولوژیرسانی بهروزبه
که ینکه با وجود اباشد. شایان ذکر است که دلیل آنفسیلی می هایانرژی

چنین مصرف انرژی باشد و همی صنعت و تولید میانرژی الزمه
زیست را به دنبال دارد، اما مصرف آن در تجدیدپذیر سازگاری با محیط

نرژی تواند آن باشد که امی پایدار ایران تأثیر مثبتی نخواهد داشت توسعه
های مختلف اقتصادی کشور جایگاه خود را به تجدیدپذیر هنوز در بخش

( مصرف انرژی تجدیدناپذیر 7های جدول )طبق آورده .دست نیاورده است
بت مدت و بلندمدت اثری مثدر کشور ایران بر رفاه اقتصادی پایدار در کوتاه

و معنادار دارد که این یافته به دور از واقعیت نیست زیرا که کشور ایران 
 مالً کاو ...(  ونقلحملکشوری است که اقتصاد آن )تولید کاال و خدمات، 

های فسیلی )نفت( وابسته است و از طرفی هم این نوع انرژی به سوخت
انرژی پرداخت  فراوان است و هم از طرف دولت یارانه زیادی برای این نوع

این نتیجه با  .رسدگردد و با قیمت پایین به دست تولیدکننده میمی
منگاکی و تاگسو که رابطه بین  ازجمله درگذشتهمطالعات انجام شده 

مصرف انرژی و رفاه اقتصادی پایدار را برای کشورهای مختلف با 
و  دراتخالص صا.خوانی داردپانلی مورد مطالعه قرار دادند هم هایتکنیک

شد در فرآیند ر خالص صادراتمیزان و نوع اثرگذاری  :رفاه اقتصادی پایدار
صادرات  کهیدرصورتی خالص آثار تولید و مصرف دارد، بستگی به نتیجه

بیش  طور نسبیجانشینی برای واردات باشد )تولید کاالهای قادر صدور به
ی تجارت رشد و توسعه از تولید کاالهای وارداتی افزایش یابد(، نتیجه

ی قابل ذکر آن است که زمانی اثر این رشد بر اقتصادی خواهد بود. نکته
ص در ی هر شخانهرفاه مثبت خواهد بود که اثر ثروتی )تغییر در تولید سر

که حجم طور کلی در صورتیبنابراین، به؛ اثر رشد( به دنبال داشته باشد
 صادرات بیشتر از واردات باشد و اثر ثروتی ایجاد شده مطلوب باشد در این

(. طبق 1392طور قطع رفاه افزایش خواهد یافت )سالواتوره، صورت به
ی در نظر گرفته شده در ها( در کشور ایران در سال7های جداول )آورده

بر رفاه اقتصادی پایدار اثری ندارد و در  صادراتمدت این مطالعه در کوتاه
بر رفاه اقتصادی پایدار اثری معنادار و مثبت دارد، در  صادراتبلندمدت نیز 

این مطالعه رفاه اقتصادی پایدار که نقطه قوت آن نسبت به رشد اقتصادی 
باشد، مد نظر است؛ بنابراین رابطه می در نظر گرفتن رفاه نسل آینده

از اهمیت بیشتری برخوردار  مدترابطه کوتاهبلندمدت نسبت به 
طور معمول با گذشت زمان به :کار و رفاه اقتصادی پایدارنیرویاست.

کار یابد و این به معنای افزایش تعداد نیرویجمعیت کشورها افزایش می
شد ها در بازار کار و تأثیر بر رر تمام واقعیتکار گواه بباشد. تعداد نیرویمی
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رخ چون آمار بیکاری، نباشد زیرا که تأثیر عواملی همو رفاه اقتصادی نمی
ار بر کو تربیت نیروی وپرورشآموزشکار، اشتغال، نرخ مشارکت نیروی

ای کار موجود در جامعهچه نیرویپوشی است. چنانچشم غیرقابلبازار کار 
داد رشد داشته باشد، اما دیگر عوامل تأثیرگذار ذکر شده متناسب از لحاظ تع

ر رشد کار عاملی مثبت دنیروی قطعاً کار رشد نداشته باشند، با رشد نیروی
چون سطح سواد، اگر دیگر عوامل هم کهدرحالیاقتصادی نخواهد بود. 

، ارتباطات و غیره پیشرفت داشته باشند این افزایش ونقلحملشبکه 
کار منجر به افزایش تولید و در نتیجه رشد اقتصادی کشور مورد نظر ینیرو

مدت و بلندمدت کار در کشور ایران در کوتاه( نیروی7گردد. مطابق جداول )

کار در بر رفاه اقتصادی پایدار اثری معنادار و مثبت دارد که البته اثر نیروی
باشد که مدت میکوتاه بلندمدت بر رفاه اقتصادی پایدار بیشتر از اثر آن در

کار رویگذاری بر نیتوان نتیجه گرفت که سرمایهبا توجه به این نکته می
 باشد.های آینده میدر ایران امری مفید در جهت رفاه نسل

 آزمون همبستگی سریالی میان جمالت خطا 
وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای پس از برآورد مدل به بررسی 

( 8بسته آزمون والد انجام شد که نتایج آن در جدول )توضیحی با متغیر وا
. نمایش داده شده است

 

 : نتایج آزمون همبستگی سریالی والد میان جمالت خطا برای کشور ایران 8جدول 

 آزمون اثرات ارزش درجه آزادی احتمال

0002/0  2/5  915/4974  Fآماره  

 های پژوهشمنبع: یافته
 

باشد درصد می 5از این آزمون کمتر از  آمدهدستبه( احتمال 8ول )طبق جد
که به معنای رد فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت بین 

باشد است بنابراین، بین متغیرهای مورد بررسی در کشور ایران متغیرها می
 رابطه بلندمدت وجود دارد.

 برآورد مدل دوم 

انرژی )تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر( در این بخش نقش مصرف انواع 
 مدت و بلندمدت بین متغیرهابر رشد اقتصادی و نیز ضرایب کوتاه

 
آزمون باند ، با روش 1394-1374در کشور ایران در دوره زمانی 

 های خود توزیعی برآورد شده است.ای با وقفهکرانه

 زمون همبستگی سریالی میان جمالت خطاآ 
 هگادفری برای کشور ایران ارائ_اشبر ( نتایج آزمون9در جدول )       

است.ده ش

 

 : آزمون همبستگی سریالی میان جمالت خطا در ایران9جدول 

Prob. Chi-Square(1) Obs*R-squared Prob. F(1,1) F-statistic 
3604/0 8364/0 5976/0  3055/0 

 های پژوهشمنبع: یافته

 
مبستگی سریالی توان عدم وجود ه( می9طبق نتایج مندرج در جدول )

که احتمال این آماره زیرا با توجه به این؛ میان جمالت خطا را تأیید نمود
باشد، فرضیه صفر که مشکل همبستگی سریالی میان درصد می 5باالتر از 

 گیرد.جمالت خطا وجود ندارد، مورد پذیرش قرار می

 آزمون همسانی واریانس 
( ارائه شده 10ان در جدول )نتایج آزمون همسانی واریانس برای کشور ایر

.است

 : آزمون واریانس همسان در ایران10جدول 

Prob. Chi-Square(1) Obs*R-squared Prob. F(1,1) F-statistic 

6274/0  9402/8 7964/0  5879/0 

 های پژوهشمنبع: یافته

 
( فرضیه صفر این آزمون مبنی بر 10طبق نتایج آورده شده در جدول )

انس جمالت پسماند با احتمال باال مورد پذیرش قرار ثابت بودن واری
 گیرد.می
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 مدت و بلندمدت در کشور نتایج برآورد روابط کوتاه

ایران
 مدت و بلندمدتنتایج روابط کوتاه: 11جدول

 های پژوهشمنبع: یافته

 
را  45/2واتسون عدد _( آماره دوربین11مطابق نتایج مندرج در جدول )

گر عدم وجود همبستگی سریالی میان دهد که این عدد بیانیش مینما
باشد که این عدد می 99/0نیز  2Rچنین مقدار باشد و همجمالت خطا می

 99دهنده آن است که متغیرهای مستقل توضیحی در این کشور، نشان
 F دهد و احتمال آمارهدرصد از تغییرات رفاه اقتصادی پایدار را توضیح می

 ند.کدهد که معناداری کلی برآورد را ثابت میرا نمایش می e02/0-04عدد 
گونه که در همان: مصرف انواع انرژی و رشد اقتصادی در کشور ایران

دست آمده برای اثر مصرف انرژی هشود ضریب بمی مالحظه( 11جداول )
که  باشدتجدیدپذیر بر رشد اقتصادی در بلندمدت معنادار و مثبت می

نده رابطه مثبت بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی دهنشان
نز کولگ دیوید نیتزل و رولی ازجملهاین نتیجه با مطالعات قبلی  ؛ کهباشدمی
 پانلی مورد مطالعه قرار هایتکنیککشور عضو اتحادیه اروپا را با  22که 

 بطهدنیل استفان آرمینو و همکاران نیز راخوانی دارد. مطالعه دادند هم
 نماید.می اع انرژی و رشد اقتصادی را تأییدمثبت بین مصرف انو

 

د مدت بر رشمصرف انرژی تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی در کوتاه اثر
 ت و زیستوان از دالیل آن به آلودگی محیطاست که می اقتصادی منفی

اشاره کرد، شایان ذکر است که در مطالعه پیشرو رابطه  کاهش منابع طبیعی
ین ب از اهمیت بیشتری برخوردار است. مدترابطه کوتاهندمدت نسبت به بل

ار و معنادرابطه در بلندمدت مصرف انرژی تجدیدناپذیر و رشد اقتصادی 
 ای که توسط تیئگو آفنسو وکه این نتیجه در مطالعهوجود دارد  یمثبت

 2013-1995کشور در بازه زمانی  28های پانلی بر همکاران با تکنیک
و رشد  ، خالص صادراتکارنیرویباشد.مشابه می کامالًرت گرفت صو

 و صادرات کارنیروی( نشان داده شده است، 11ا جداول )مطابق ب: اقتصادی
عنادار داخلی( اثر ممدت و بلندمدت بر رشد اقتصادی )تولیدناخالصدر کوتاه

 .دنو مثبتی دار

 آزمون همبستگی سریالی میان جمالت خطا 
رد مدل به بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای توضیحی پس از برآو

( نمایش 11در جدول )با متغیر وابسته آزمون والد انجام شد که نتایج آن 
داده شده است.

 

 : نتایج آزمون همبستگی سریالی والد میان جمالت خطا برای کشور ایران12جدول 

 آزمون اثرات ارزش درجه آزادی احتمال

0015/0  8/5  55590/12  Fآماره  

 پژوهشهای منبع: یافته

به معنای رد فرضیه صفر مبنی بر  آمدهدستبه( احتمال 12طبق جدول )
باشد، است؛ بنابراین بین عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها می

 متغیرهای مورد بررسی در کشور ایران رابطه بلندمدت وجود دارد.

 گیرینتیجه. 5
ها مصرف انرژی تجدیدناپذیر در از برآورد مدل مدهآدستبهطبق نتایج 

چنین اثر پایدار کشور ایران دارد و همدمدت تأثیر مثبت بر اقتصاد توسعهبلن

 احتمال tآماره  ضریب متغیر 

 روابط بلندمدت

 0005/0 -029753/6 -764831/0 داخلیتولیدناخالص

 0004/0 338608/6 194766/0 انرژی تجدیدپذیر

 0196/0 427570/1 198754/0 پذیرانرژی تجدیدنا

 0003/0 528590/6 802508/0 گذاریسرمایه

 0179/0 075955/3 026876/0 خالص صادرات

 مدتروابط کوتاه

D(GDP(-1)) 3681/0- 625030/5- 0008/0 

D(RE) 190153/0 281890/7 0002/0 

D(URE(-1)) 019226/0- 174834/0- 0866/0 

D(K) 809074/0 62371/17 0000/0 

D(NX(-1)) 026876/0 655698/3 0081/0 

 =ضریب تعیین9934/0
 واتسون_=دوربین4504/2

 Fآماره =3575/88

 =احتمال آماره000002/0



 4082-4069، صفحه 1400مطالعات علوم محیط زیست، دوره ششم، شماره سوم، فصل پاییز،سال 
 

4078 
 

در بلندمدت در کشورهای مورد  مصرف این نوع انرژی بر رشد اقتصادی
اثر مصرف انرژی تجدیدناپذیر بر رفاه  کهدرحالینظر نیز مثبت است؛ 

باشد؛ در می 1988/0درصد و بر رشد اقتصادی  0875/2ر اقتصادی پایدا
نتیجه اثر مصرف انرژی تجدیدناپذیر در این کشور بر رفاه اقتصادی پایدار 
نسبت به رشد اقتصادی بیشتر است؛ همچنین بر طبق نتایج حاصل اثر 
مصرف انرژی تجدیدناپذیر و انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی اثری 

و  1988/0مصرف انرژی تجدیدناپذیر  تأثیرگذاریب مثبت دارند که ضری
باشد، بنابراین با می 1948/0مصرف انرژی تجدیدپذیر  تأثیرگذاریضریب 

و رفاه  دیوجود معایب انرژی تجدیدناپذیر اثر این نوع انرژی بر رشد اقتصا
ا مطالعات این نتیجه ب که ؛اقتصادی پایدار بیشتر از انرژی تجدیدپذیر است

ان خوانی دارد و همچنین مژگدیوید نیتزل و رولینز کولگ هم ملهازجقبلی 
یافته و ای که برای کشورهای منتخب توسعهجهرمی نیز در مطالعه

انجام داده است ضریب اثرگذاری مصرف انرژی تجدیدناپذیر  نیافتهتوسعه

 رفیاز ط داند.بیشتر از ضریب انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی می
تجدیدپذیر در بلندمدت در کشور ایران اثری معنادار و منفی مصرف انرژی 

های دلیل آن باشد که انرژی تجدیدپذیر هنوز در بخشتواند بهدارد که می
مختلف اقتصادی کشور جایگاه خود را به دست نیاورده است و با وجود 

باشد و همچنین سازگاری با ی صنعت و تولید میکه انرژی الزمهاین
را به دنبال دارد، مصرف انرژی تجدیدپذیر در توسعه ایران  زیستمحیط

ی فسیل هایانرژیتأثیر مثبتی نخواهد داشت که در این موضوع وجود 
چنین عدم پیشرفت تکنولوژی و تأثیر نخواهد بود؛ همفراوان و ارزان بی

تواند دلیل این اثر باشد که نتیجه موقع تکنولوژی نیز میبه روزرسانیبه
 ویتونآن ازجملهبه دور از ذهن نیست زیرا که برخی مطالعات گذشته حاصل 

تأثیر منفی مصرف این نوع انرژی بر رفاه اقتصادی پایدار کاردوسو مارکوئز 
کند.را تأیید می
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Abstract 

In the most past studies, the relationship between energy consumption and gross domestic product 

represented economic growth has investigated. GDP not only takes in to account the environmental issues 

but also ignores the social variables. So. In this study, using the index of sustained economic welfare that 

in addition to economic aspects, includes the Intergenerational social welfare, the relationship among 

renewable energy, un-renewable energy and ISEW with ARDL BOUND testing model for IRAN is 

investigated, The results are then compared with the effect of energy types consumption on GDP. The 

results expressed that the un-renewable energy consumption have positive effect on GDP and ISEW In the 

long-run. Also, the renewable energy consumption has a negative effect on ISEW, while causing the 

economic growth of the country. 

 

Introduction 

Development is a process in which the economic growth and welfare of society is continuously and steadily 

increasing, and in addition to the short-term benefits and welfare of the present generation, the long-term 

benefits and welfare of future generations are taken into account. To study the concept of sustainable 

development on a large scale that includes all social and economic variables, it is necessary to use an index 

that also takes into account the economic aspects, the environmental aspect and the level of social welfare. 

The GDP index is one of the most important indicators of economic growth and development. Now, despite 

achieving the concept of economic growth, does the GDP index include the welfare of present and future 

generations? Also, do they include costs such as the destruction of natural resources, environmental and 

social costs that are related to the concept of sustainable development of a country? 

Another noteworthy point is that increasing the consumption of conventional (non-renewable) energy, 

despite leading to economic development in the short term (Afenso et al., 2017), due to the finite nature of 

this type of energy and the destructive effects of the environment, it will cause great damage to the interests 

of future generations. Now the main question of the present study is whether the consumption of this type 

of energy leads to sustainable development or long-term economic development and ensures the welfare of 

the interests of the next generation in less developed countries? Given that energy consumption is one of 

the important prerequisites for achieving sustainable development, is there a way to reduce the challenges 

posed by the production and consumption of fossil fuels?To reduce the damage caused by energy 

consumption of non-renewable resources and achieve sustainable development, solutions can be used, 

including the proper use of this type of energy through culture, education and raising awareness and 

awareness of the community about energy consumption and the use of clean energy and Infinite, including 

sources of solar, nuclear, wind, etc., which, by producing energy consumption, make it possible to replace 

non-renewable sources. This study introduces the ISEW, which takes into account all aspects of economic, 

energy, environmental, as well as the social welfare of individuals in the present and future generations. 

Unlike previous studies in which environmental hazards such as air pollution are not considered, in this 

study, using the sustainable economic welfare index, the role of long-term and short-term effects of non-

renewable and renewable energy consumption is examined and according to short-term and long-term 

effects From these resources on the sustainable economic development index, appropriate scenarios for the 

optimal use of these resources in the production and consumption process should be introduced. 
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Methodology 

GDP index is a measure of economic growth and has been used as a substitute for economic growth 

(Azadegan Jahromi, 2012). Gross domestic product (ie, buying and spending on consumer goods, including 

durable and non-durable goods), investment (flow of demand and use of surplus goods to produce more 

wealth and more profit), government spending (Government expenditures are calculated for goods and 

services produced this year) and net exports (difference between exports of goods and services and imports 

of goods and services) (Rahmani, 2001) and the Index of Sustainable Economic Welfare, as defined by Dali 

and Cobb in 1989, is the only indicator that includes the use of natural resources of each country and the 

level of economic well-being. (Marquis et al., 2017). Although the welfare of communities is very important 

in this index, but items such as noise costs, crime rates, social costs resulting from divorce or accidents, etc. 

have been omitted due to unreliable standard statistics.In this study, using the GDP index and using the 

ISEW, which is obtained from the algebraic sum of economic, environmental and social variables, an 

attempt is made to find a clear way to influence the consumption of renewable and non-renewable energy 

in the Iranian economy. Explained in the short and long term to achieve the goal of sustainable development. 

In this study, first the normality and significance of the variables, the absence of serial correlation and the 

same variance that are classical hypotheses were investigated, then the self-return boundary test with 

distributional intervals introduced by Boys et al. (2001) was used to achieve Long-term and short-term 

relationships are used between the studied variables. 

 

Conclusion 

According to the results obtained from model estimation, non-renewable energy consumption in the long 

run has a positive effect on Iran's sustainable development economy and also the effect of this type of 

energy consumption on long-term economic growth in the target countries; While the effect of non-

renewable energy consumption on sustainable economic welfare is 2.075 percent and on economic growth 

is 1988; As a result, the effect of non-renewable energy consumption in this country on sustainable 

economic prosperity is greater than economic growth; Also, according to the results, the effect of non-

renewable energy consumption and renewable energy have a positive effect on economic growth, which is 

the coefficient of effectiveness of non-renewable energy consumption 0.1988 and the coefficient of 

effectiveness of renewable energy consumption is 0.1948. Therefore, despite the disadvantages of non-

renewable energy, the effect of this type of energy on economic growth and sustainable economic prosperity 

is greater than renewable energy. 
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