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  توليد ناخالص داخلي بر برقمصرف  تاثيربررسي 

  ) شمالغرب ايراناستانهاي ( مطالعه موردي: 
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  چكيده

آذربايجان  (مصرف برق و رشد اقتصادي در استانهاي شمالغرب كشورهدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه بين 
مي باشد. در اين راستا از روش داده هاي تابلويي و داده هاي فصلي  كرمانشاه) –آذربايجان شرقي  -اردبيل -شرقي

در سطح استاني استفاده شده است. نتايج حاكي از اين است كه مصرف برق و گاز  1389-  1384دوره زماني 
ليد استانهاي وبيعي تاثير مثبت ومعنا داري بر رشد اقتصادي استانهاي شمالغرب داشته است و كشش تط

)  بوده است. همچنين نتايج نشان ميدهد كه جمعيت و مخارج 0,15) و(0,19شمالغرب بر برق و گاز به ترتيب (
ليد نسبت به جمعيت(متغيير تاثير مثبت و معنا داري بر توليد ناخالص داشته است و كشش تو عمراني دولت

اشتغال)، بيشتر از كشش توليد نسبت به مخارج عمراني دولت بوده است. از اينرو هر گونه تحديد مصرف برق 
  منجر به كاهش رشد اقتصادي در استانهاي شمالغرب خواهد شد.

  

  ايرانشمالغرب ،  پانل ديتا ، تكنيكبرق هاي تابلويي، مصرفرشد اقتصادي، داده كليد واژه:

JEL: 22C ،52C ،12C ،13O طبقه بندي

                                                 
  comyahoo @kmoharramzadeh.                                     ، ايران.ورزقان،پيام نور، دانشگاه اقتصاد، گروه دانشگاه مدرس 1

 Reza_abbasi28@yahoo.com                                    ايران. ،ورزقان ،ورزقان اسالمي واحدآزاد، دانشگاه حسابداريگروه ، مربي 2
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 مقدمه

امروزه انرژي به عنوان يكي از عوامل مهم توليد، نقش كليدي در توليـد كاالهـا و خـدمات داشـته و در كنـار دو      
نهاده نيروي كار و سرمايه در رشد اقتصادي نقش مهمي ايفا كرده و مطالعات تجربي فراوانـي را بـه خـود اختصـاص     

د يـ مهـم تول  يز از نهـاده هـا  يـ ن يه، انـرژ يكـار و سـرما   يهـا ، عالوه بر نهادهيكالن اقتصاد يداده است. در بحث ها
توليدي است، لذا جايگاه ويـژه اي   شود. با توجه به اين كه انرژي به ويژه نفت، نيروي محركه هر فعاليت يمحسوب م

كـه ايـن منـابع     زا سـبب شـده اسـت   در رشد و توسعه اقتصادي دارد. وابستگي روزافزون زندگي بشر به منابع انرژي 
ميـان مصـرف انـرژي و رشـد اقتصـادي       عاملي موثر در رشد و توسعه اقتصادي تلقي شوند؛ بنابراين بررسـي ارتبـاط  

). عليرغم انجام مطالعات متعدد درمورد رابطه مصرف انرژي با رشـد  1380اهميت خاصي دارد(ابريشمي و مصطفايي،
بر روي رشد اقتصادي در استانهاي كشور انجام نگرفته است. لـذا، تعيـين   برق  اقتصادي در كشور، تاكنون اثر مصرف

رابطه بين مصرف انرژي و رشد اقتصادي، كه در بردارنده داللت هاي سياستي متفاوت و مهمـي بـراي سياسـتگذاران    
ين اسـت كـه   بخش انرژي و اقتصاد كشور مي باشد، ضروري است. ، سئوال مهم و اساسي قابل طرح در اين پژوهش ا

ايـران وجـود دارد؟ در ايـن راسـتا و بـه       شمالغربو رشد اقتصادي در سطح استانهاي  برقچه رابطه اي بين مصرف 
ها در ايـن تحقيـق سـعي    تر جهت پيشبرد طرح هدفمندسازي يارانهمنظور ارائه رهنمودهاي سياستي موثرتر و دقيق

و رشـد   بـرق رابطـه بـين مصـرف     1384-1389ور طـي دوره  شده است با استفاده از اطالعات تابلويي استانهاي كش
هاي تجربي آن توصيه سياستي مناسبي براي مسـئولين اقتصـادي   اقتصادي مورد ارزيابي قرار گيرد تا بر مبناي يافته

كشور ارايه شود. شايان ذكر است كه در زمينه رابطه بين مصرف انرژي و رشد اقتصادي در كشور مطالعـات فراوانـي   
بـرروي رشـد اقتصـادي در اسـتانهاي      بـرق رفته است، ليكن تاكنون در بين مطالعات انجام شده اثر مصرف صورت گ

كشور مورد بررسي قرار نگرفته است و از اين منظر تحقيـق حاضـر نـو بـوده و نتـايج آن داللـت سياسـتي        شمالغرب 
  مقاله به شكل زير سازماندهي شده است: ،جديدي ارايه خواهد كرد. در ادامه

بعد از مقدمه، در بخش دوم مروري بر ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش خواهيم داشت. در بخش سوم  به بيان روش 
  تحقيق و برآورد مدل پرداخته ايم. بخش چهارم نيز به جمع بندي و نتيجه گيري اختصاص يافته است.

   

  مباني نظري

سوان سرمايه و نيروي كار از مهمتـرين عوامـل   -ودومار و مدل سول-با توجه به نظريه هاي رشد نظير مدل هارود
مؤثر در توليد بوده و انرژي جايگاهي در تابع توليد ندارد. امروزه انرژي نيز به عنوان يكي از عوامل مهم توليـد، نقـش   
كليدي در توليد كاالها و خدمات داشته و در كنار دو نهاده نيروي كار و سرمايه در رشد اقتصـادي ايفـاي نقـش مـي     

، عالوه بـر  يكالن اقتصاد يند و به همين دليل مطالعات تجربي فراواني را به خود اختصاص داده است. در بحث هاك
تـوان  ). به اين ترتيب مي1387شود (ملكي،  يد محسوب ميمهم تول يز از نهاده هاين يه، انرژيكار و سرما ينهاده ها

             :در نظر گرفتتوليد را تابعي از نهاده نيروي كار، سرمايه و انرژي 
),,( ELKfQ = 

انرژي است. همچنين فـرض بـر    Eنهاده نيروي كار و  Lنهاده سرمايه،  Kمحصول ناخالص داخلي،  Qدر رابطه فوق 
  اين است كه بين ميزان استفاده از اين نهاده ها و سطح توليد رابطه مستقيم وجود دارد، به بيان رياضي داريم :
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، گاز، برق و زغالسنگ و... است، تأمين شـود. از  يهاي نفتهاي انرژي كه شامل فرآوردهمي تواند توسط حامل E نهاده
سوي ديگر مصرف انرژي تابعي معكوس از قيمت آن است و تغيير قيمت انرژي، اثـري مهـم در مصـرف انـرژي و در     

 ).1386نتيجه توليد ناخالص داخلي دارد (قزوينيان، 

هاي جديد رشد وارد مدل شده است ولي اهميت آن در مدلهاي مختلـف يكسـان نيسـت.    عامل انرژي، در نظريه
توانند رابطة بين مصرف انرژي و ) با استفاده از ادبيات تابع توليد نئوكالسيكي، عواملي كه مي2004استرن و كلولند (

اند. آنها حالت كلي يك تابع توليـد را بـه شـكل    بررسي قرار داده هاي اقتصادي را تحت تأثير قرار دهند، موردفعاليت
  دارند:زير بيان مي

)...,...,()...( 111 nnn EEXXAfQQ =  
هاي مختلـف توليـدي از قبيـل    نهاده iXتوليدات مختلف اقتصادي از قبيل كاالهاي توليدي و خدمات،iQكه در آن

 Aباشـد و  ، زغال سـنگ و غيـره مـي   يهاي نفتهاي متفاوت انرژي مانند فرآوردهنهاده iEسرمايه، نيروي كار و غيره،
است. در ايـن تـابع، رابطـة بـين انـرژي و       وري كل عوامل تعريف شدهوضعيت تكنولوژيكي كه به عنوان شاخص بهره

ها، تغييرات تكنولوژيكي و تغيير در تركيـب  ر عواملي چون جانشيني بين انرژي و ديگر نهادهتواند تحت تأثيتوليد مي
-نيـز مـي   برها براي مثال انتقال از اقتصاد كاربر به اقتصاد سرمايهنهادة انرژي قرار گيرد. تغيير در تركيب ديگر نهاده

وري كل عوامـل  بهره Xهاي ممكن است متغير نهادهتواند رابطة بين انرژي و توليد را تحت تأثير قرار دهد. همچنين 
گيرد (اسـترن و كلولنـد    را تحت تأثير قرار دهد، كه اين بحث در مجموعة تغييرات تكنولوژيكي مورد بررسي قرار مي

براساس مطالب ذكر شده شواهد بسياري مبني بر اينكه رشد اقتصادي متاثر از مصرف انرژي  ،). به اين ترتيب2004،
هاي ديگري نيز رابطه مصرف انرژي و رشد اقتصـادي را توجيـه   وجود دارد. عالوه بر موارد ذكر شده ديدگاه ،اشدبمي
  .كنند. بنابراين، از ديدگاه نظري اين رابطه قابل توجيه بوده و قابليت بررسي را داراستمي
  

  مطالعات تجربي

عليرغم وجود ادبيات بسيار غني در زمينه رابطه بين مصرف انرژي، مصرف انرژي در بخشهاي مختلف اقتصادي و 
و رشد اقتصادي در داخـل و   برقمصرف حاملهاي مختلف انرژي و توليد ناخالص داخلي، در زمينه رابطه بين مصرف 

در اكثر مطالعات انجام يافته به بررسي رابطـه  اي انجام نشده است. همچنين مطالعه بصورت منطقه ايخارج از كشور
علي بين مصرف انرژي و رشد اقتصادي مطالعات پرداخته شده است. طبق نتايج انجام يافته، رابطه علي بـين مصـرف   

اسـت و در  در برخي از كشورها دوطرفه بوده و در برخي از كشورها نيز رابطه عليت اثبات نشده  يو رشد اقتصاد برق
وجـود دارد. در   بـرق  به رشد اقتصادي و يا از رشد اقتصادي به مصـرف  برقد نيز رابطه يكطرفه از مصرف بعضي موار

هاي نفتي، برق، هاي انجام شده در زمينه رابطه بين مصرف حاملهاي مختلف انرژي نظير فرآوردهاين قسمت پژوهش
  گردد.و از بيان ساير مطالعات خودداري ميگيرد گاز طبيعي و سوختهاي جامد و رشد اقتصادي مورد بررسي قرار مي

) به بررسي رابطه بين مصرف فراورده هاي عمده نفتي و رشـد اقتصـادي طـي دوره    1380ابريشمي و مصطفايي(
 هـاي  فـرآورده  مصـرف  و داخلـي  ناخـالص  توليد بين متقابل بررسي تأثير منظور به نها آاند. پرداخته 1378-1338

مدت رابطـه   كوتاه در كه است آن از حاكي نتايج اند. كرده استفاده برداري خطاي صحيحلهاي ت مد از نفتي، يعمده
 علّيـت  ي رابطه بلندمدت در ندارد، ولي وجود داخلي ناخالص توليد به نفتي هاي فرآورده مصرف از گرنجري علّيت

 از ضـعيفي  علّيـت  ي رابطـه  مـدت  كوتاه در همچنين داخلي است. ناخالص توليد به ها فرآورده مصرف از گرنجري

 فـرآورده  مصرف به داخلي ناخالص توليد از علّيت ي رابطه نيز بلندمدت در و وجود دارد ها فرآورده مصرف به توليد

 .هاست
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ياماموتو و الگوي تصحيح خطاي برداري به بررسـي رابطـه عليـت    -) با بكارگيري روش تودا1384آرمن و زارع (
اند. نتـايج بدسـت آمـده    پرداخته 1346-1381هاي انرژي با رشد اقتصادي طي دوره بين مصرف كل انرژِي و حامل 

نشان دهنده يك رابطه عليت گرنجري يك طرفه از كل مصرف نهايي انرژي، مصرف فراورده هاي نفتي و مصرف برق 
اي جامـد  به رشد اقتصادي و يك رابطه عليت گرنجري يك طرفه از رشد اقتصادي به مصرف گاز طبيعي و سوخت ه

مدت و بلندمدت يك رابطـه عليـت   دهد كه در كوتاهمي باشند. نتايج حاصل از برآورد مدلهاي تصحيح خطا نشان مي
گرنجري دو طرفه بين مصرف برق و رشد اقتصادي و يك رابطه عليت گرنجري يك طرفه از رشد اقتصادي به مصرف 

  گاز طبيعي فقط در بلندمدت وجود دارد.
هاي انـرژِي  ) با استفاده از آزمون عليتي هيسائو به بررسي رابطه عليتي ميان حامل1383محسني (نجارزاده و عباس 

پرداختند. نتايج حاكي از آن است كه يـك رابطـه عليتـي     1350-1381هاي اقتصادي ايران طي دوره زماني و بخش
  دارد. هاي نفتي و رشد بخش هاي اقتصادي در ايران وجوددوطرفه بين مصرف كل فرآورده

) به بررسي رابطه بين مصرف انرژي در بخـش هـاي خـانگي و تجـاري تحـت عنـوان       1385بهبودي و همكاران (
تقاضاي نهايي انرژي و همچنين صنعت، كشاورزي و حمل ونقل تحـت عنـوان تقاضـاي واسـطه اي انـرژِي بـا رشـد        

ه كردند. نتايج حـاكي از وجـود رابطـه    اقتصادي پرداختند. آنها از روش عليتي گرنجري و الگوي تصحيح خطا استفاد
علي يك طرفه از تقاضاي نهايي انرژي به رشد اقتصادي و رابطه علي دوطرفه ميان تقاضاي واسطه اي انـرژي و رشـد   

  اقتصادي مي باشند.
) با بكارگيري الگوي تصحيح خطاي برداري، رابطه ميان توليد ناخـالص داخلـي و همچنـين ارزش    2007زماني (
را بررسـي   1967-2003ش هاي كشاورزي و صنعت با انواع حامل هاي انرژي براي ايران طي دوره زمـاني  افزوده بخ

كرده است. يافته هاي وي رابطه يك طرفه از توليد ناخالص داخلي به مصرف كل انرژي، گاز و فـراورده هـاي نفتـي،    
نفتـي بـه ارزش افـزوده صـنعت را      همچنين رابطه يك طرفه ديگري از مصرف كل انرژي، برق،گـاز و فـراورده هـاي   

  گزارش مي دهند. بخش كشاورزي نيز رابطه دو طرفه اي با مصرف كل انرژي، فراورده هاي نفتي و برق دارد. 
) به بررسي رابطه بين كل مصرف برق و رشد اقتصادي با تاكيد بر شكست سـاختاري  1388اصغرپور و همكاران (

هانسن و همچنين آزمون ريشه ي واحـد  -ها از آزمون همجمعي گريگوريپرداختند. آن 1346-1385طي دوره زماني 
براي تعيين تغييرات ساختاري به شكل درونزا استفاده نموده اند. نتايج نشان دهنده رابطـه   (1993)زيوت و اندريوز 

بلندمدت مثبت بين مصرف كل گاز طبيعي و رشـد اقتصـادي مـي باشـد. همچنـين در مطالعـه ديگـري اصـغرپور و         
مـورد   1346-1385رابطه بين مصرف گـاز طبيعـي ورشـد اقتصـادي را در ايـرن طـي دوره       1388در سال  همكاران

هانسن به رابطه مثبـت  -بررسي قرار دادند و با استفاده از آزمون ريشه واحد زيوت و اندريوز و هم انباشتگي گريگوري
 د.و معني دار ميان مصرف گاز طبيعي و رشد اقتصادي كشور دست يافتن

در خارج از كشور مطالعات متعددي در زمينه رابطه بين مصرف انرژي و رشد اقتصادي انجام شده اسـت كـه در   
  زير برخي از آنها به اختصار ارايه مي شود.

هاي مربوط به ) به بررسي رابطه بين مصرف برق و رشد اقتصادي پرداختند و از داده2005آلتين آي و كاراگول (
استفاده كردند. آنها جداگانه براي هر يك از سري هـاي زمـاني مربـوط بـه       2000تا  1950وره اين دو متغير طي د

پيـدا   (ZA)مصرف برق و توليد ناخالص داخلي سال شكست را با استفاده از آزمـون ريشـه واحـد زيـوت و انـدريوز      
كه مـدل اول  -آزمون عليت گرنجر كردند و براي بررسي رابطه عليت بين دو متغير با استفاده از دو نوع متدولوژي در 

شـود و مـدل دوم   ) در سطح اسـتفاده مـي  VARبنام دوالدو و لوتكپوهل كه در آن از روش خود رگرسيون برداري (
همان عليت گرنجر استاندارد است، مورد بررسي قرار دادند. نتايج بدست آمده بيانگر اين است كـه رابطـه علّـي يـك     

  ادي وجود دارد.طرفه از مصرف برق به رشد اقتص
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اي رابطة بين مصرف انرژي و تك تك حاملهاي انرژي و توليد ناخالص داخلـي را  ) در مطالعه2005لي و چانگ ( 
دهد كـه بـا ملحـوظ نمـودن     مورد بررسي قرار دادند. نتايج اين تحقيق نشان مي 1954-2003براي تايوان طي دورة 

  به توليد ناخالص داخلي وجود دارد. شكست ساختاري، رابطه علّي يك طرفه از مصرف نفت
اي و رشد اقتصادي را مورد بررسي قرار دادند. نتايج آزمون عليت ) رابطه بين مصرف انرژي هسته2009و و كو (ي

اي و رشد اقتصادي در كشـور سـوئيس وجـود دارد. و    دهد كه رابطه عليت دوطرفه بين مصرف انرژي هستهنشان مي
اي در كشورهاي فرانسـه و پاكسـتان وجـود دراد. و    شد اقتصادي به مصرف انرژي هستهطرفه از رهمچنين عليت يك

طرفه از مصرف انرژي به رشد اقتصادي در كشوركره وجود دارد. در نهايت نتايج نشان داد كه در آرژانتين و عليت يك
  المان هيچ رابطه عليت بين دو متغير مورد نظر وجود ندارد.

يوسيليوس و آزمون عليت گرنجـري بـه بررسـي رابطـه     -با بكارگيري تكنيك يوهانسن )2004فاتاي و همكاران (
بـراي كشـورهاي نيوزيلنـد و     1960-1990ميان مصرف انواع حامل هاي انرژِي، اشتغال و رشد اقتصـادي طـي دوره   

ين مصرف نفت، گاز دهد كه باستراليا پرداختند. نتايج آزمون استاندارد عليت گرنجر در مورد كشور نيوزلند نشان مي
سنگ با توليد ناخالص داخلي واقعي رابطه عليت گرنجري وجود ندارد. از طرف ديگر، نتايج آزمـون اسـتاندارد   و زغال

مـدت روابـط عليـت    عليت گرنجر و مدلهاي تصحيح خطا در مورد كشور استراليا بيانگر اين است كه فقـط در كوتـاه  
  واقعي به مصرف برق و كل مصرف نهايي انرژي وجود دارد.گرنجري يك طرفه از توليد ناخالص داخلي 

) رابطه ميان مصرف برق، اشـتغال و درآمـد واقعـي را بـراي كشـور اسـتراليا طـي دوره        2005نارايان و اسميت (
انـد كـه نتـايج حاصـله يـك ارتبـاط       با بكارگيري الگوي تصحيح خطاي برداري مورد بررسي قـرار داده  1999-1966

  ه از اشتغال و درآمد به مصرف برق رابيان مي كند.بلندمدت يك طرف
) به بررسي رابطه بين توليد ناخالص داخلي با مصرف كل انرژي و انواع مختلف انرژي شـامل  2005لي و چانگ (

پرداختند. در ايـن بررسـي آنهـا آزمـون      1954-2003نفت، برق، گاز و زغال سنگ براي كشور تايوان در دوره زماني 
لحاظ نمودن شكست ساختاري مورد بررسي قرار دادند. نتايج آنها بيانگر وجود يك رابطه عليتـي يـك    همجمعي را با

  طرفه از توليد ناخالص داخلي به مصرف انرژي مي باشد.   
رابطه علي بين سطوح مصرف انرژي بـه طـور كلـي و جزئـي و رشـد اقتصـادي را طـي دوره         3) 2010تساني (

نمايد. در سطوح كلي مصرف انرژي نتـايج  تودا و ياماموتو در كشور يونان بررسي مي با استفاده از روش 2006-1960
دهد كه يك رايطه علي دو طرفه بين مصرف انرژي خانگي و صنعتي و توليد ناخالص داخلي وجود دارد ولي نشان مي

  بين مصرف انرژي در بخش حمل و نقل و رشد اقتصادي رابطه علي وجود ندارد. 
كشـور عضـو    20) رابطه  بين مصرف انرژي هاي تجديد پـذير و رشـد اقتصـادي را در    2010( 4ينِاپرجيس و پا

OECD  دهـد كـه يـك رابـزه     اند. آزمون همجمعي پانلي نـاهمگن نشـان مـي   بررسي نموده 2005-1985طي دوره
ناخالص واقعي و نيـروي  تعادلي بلند مدت بين توليد ناخالص داخلي، مصرف انرژي تجديد پذير، تشكيل سرمايه ثابت 

باشند. نتايج عليت گرنجري وجود رابطه عليت دو طرفـه  كار وجود دارد كه در آن ضرايب متغيها مثبت و معنادار مي
  دهد.مدت و هم در بلند مدت نشان ميرا هم در كوتاه

كشـور   93ت پانل شامل ) رابطه عليت پانلي بين مصرف برق و رشد اقتصادي را در هف2010( 5نارايان، نارايان و پاپ
كنند. نتايج حاكي از آن است كه به غير از خاورميانه در بلند مدت يك رابطـه عليـت گرنجـري دو طرفـه     بررسي مي

بين مصرف برق و توليد ناخالص داخلي وجود دارد ولي در خاورميانه رابطه عليت از توليد ناخالص داخلي به مصـرف  

                                                 
3 - Tsani 
4 - Apergis , Payne 
5 - Narayan , Narayan, Popp 
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سازند، كه بيانگر ايـن اسـت كـه    برآوردها اثر عالمت منفي را آشكار مي G6رهاي باشد. نهايتاً براي پانل كشوبرق مي
  دهد.را كاهش مي GDPافزايش مصرف برق در كشورهاي پيشرفته صنعتي 

شود، عليرغم انجام مطالعات زياد در خصوص رابطـه علـي بـين حاملهـاي انـرژي (گـاز       همانگونه كه مشاهده مي
هاي نفتي به صورت كلي) و مصرف كل انرژي و رشـد اقتصـادي در ايـران و    آوردهطبيعي، برق، سوختهاي جامد و فر
هاي مختلف نفتي و رشد اقتصادي در استانهاي كشور بررسي نشـده اسـت و يـك    خارج از كشور، رابطه بين فرآورده

ا تصـميم بـر   خالء تجربي در اين زمينه مشهود است. با توجه به اينكه دولت براساس قانون هدفمندسـازي يارانـه هـ   
ها و توليـد ناخـالص داخلـي    آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي گرفته است، الزم است رابطه مصرف اين نوع فرآورده

  استانها، به جهت ارئه رهنمودهاي سياستي مناسب و دقيق مورد ارزيابي قرار گيرد.
   

  هاي پژوهش و روش تجزيه و تحليل آنهاداده

شمالغرب ايران مدنظر مي باشد اما  هاي مختلف نفتي و رشد اقتصاديفرآورده در اين پژوهش، رابطه بين مصرف
مـورد بررسـي    1389-1384 هـاي دوره زمـاني  را با استفاده از دادهبدليل كمبود داده هاي آماري چهار استان مشابه 

سايتهاي مركز آمار ايـران و   هاي انرژي سالهاي مختلف وايم. آمارهاي به كار رفته در اين پژوهش از ترازنامهقرار داده
 Panel Data هـا بـا اسـتفاده از روش   اند. تجزيـه و تحليـل داده  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران استخراج شده

  استفاده شده است. Eviews6افزارهاي گيرد كه بدين منظور از نرمصورت مي
  

  معرفي مدل تجربي تحقيق

داف اين تحقيق، مدل زير جهت بررسي رابطه بين مصرف انواع فرآورده با توجه به مطالعات انجام شده قبلي و اه
  هاي نفتي و توليد ناخالص داخلي در نظر گرفته مي شود:

X4LETC+α3LGO+ α2L+αLE1+α 0LGDPit=α  
  كه در آن متغيرها به شرح زير است:

LGDP در هر استان واقعي : لگاريتم توليد ناخالص داخلي  
LEL در هر استان  برق: لگاريتم مصرف  

LGO در هر استان  گازطبيعي: لگاريتم مصرف  
LETCها در هر استان: لگاريتم مصرف ساير فرآورده  

X  دولــت، جمعيــت اســتانهاي مختلــف بــه عنــوان واقعــي نيــز بيــانگر بــردار متغيرهــاي كنتــرل (مخــارج عمرانــي
ساس مباني نظـري و مطالعـات تجربـي    متغيرجايگزين اشتغال و ضريب جيني) مدل مي باشد. متغيرهاي كنترل بر ا

انتخاب و در تخمين مدل رشد استانها مورد استفاده قرار مي گيرد تا بدين ترتيـب بتـوان حـداقل از تـورش تصـريح      
مدل جلوگيري كرده و ضرايب دقيق تري براي انواع مصرف فرآورده هاي نفتي بدسـت آورد. بـا ايـن توصـيف بـردار      

  به شرح زير است: متغيرهاي كنترلي مدل رگرسيوني
X= (LGit, LPOPit, LGINIit) 

  كه در آن توصيف متغيرهاي كنترل به صورت زير است:
LGit    لگاريتم مخارج عمراني دولت در استانi ام در زمانt  

LPOPit لگاريتم جمعيت استان :i ام در زمانt  
LGINIit لگاريتم ضريب جيني استان :i ام در زمانt  
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-هاي تابلويي نسبت بـه روش هاي تابلويي استفاده مي شود. استفاده از روش دادهبراي برآورد مدل فوق از روش داده

دهد تا ارتباط ميـان متغيرهـا و   هاي مقطعي و سري زماني دو مزيت عمده دارد: اول اينكه به محقق اين امكان را مي
يرد و به بررسي آنها بپردازد. و مزيت دوم نيز، در توانايي ايـن روش  حتي واحدها (استانها) را در طول زمان در نظر بگ

گيري نيسـتند  در كنترل اثرات انفرادي مربوط به استانها (به عنوان واحدهاي مقطعي) است كه قابل مشاهده و اندازه

itت () از سـه قسـم  α). در مدل معرفـي شـده، عـرض از مبـداء (    2003(هريس و سوليس،  αααα ++= 0  (

بوده و بـراي همـه    tكه براي سال tα)2كه براي همه سالها و همه استانها مشترك است، 0α)1تشكيل شده است: 
هاي پانل دو طرفه ، آن را مدل دادهاستانها به عنوان واحدهاي انفرادي مشترك است. هر گاه اين جزء وارد مدل شود

كه براي هر يك از اسـتانها   iα) 3نامند. هاي پانل يك طرفه ميگويند و هر گاه وارد مدل نشود، آن را مدل دادهمي
يـك از  منحصر به فرد بوده، ولي براي همه سالها مشترك است. اين جزء را در اصطالح اثرات انفرادي مربوط بـه هـر   

  آيد.  هاي پانل به دست مينامند كه از طريق برآورد مدل به روش دادهاستانها مي

ها مقطعي، سري زماني يـا تركيـب   )، يعني وقتي كه دادهOLSاز آنجا كه در روش مرسوم حداقل مربعات معمولي (

شود و به عبارتي اثرات انفرادي استانها يكسان فرض شـده  ظاهر مي iα=0شوند، محدوديت شده در نظر گرفته مي
). بـه ايـن ترتيـب    2003، 6گردند (هريس و سوليسو نتايج دچار اريب ناهمگني ناشي از يكسان بودن اين اثرات مي

  ).   iα≠0شود (يعنيهاي پانل محدوديت يكسان بودن اثرات انفرادي حذف ميبراي رفع اين مشكل در روش داده

) را خواهيم داشت و زمـاني كـه   REبا متغيرهاي توضيحي ارتباط نداشته باشد، مدل اثرات تصادفي ( iαزماني كه 

iα     ) با متغيرهاي توضيحي ارتباط داشته باشد، مدل مورد نظـر مـدل اثـرات ثابـتFE     خواهـد بـود. مـدل اثـرات(

باشد كه بـه صـورت تصـادفي از يـك     فرد مي Nشامل  هاي تابلويي) تنها زماني كاربرد دارد كه دادهREتصادفي (

شود. مدل اثـرات ثابـت   دفي مابين واحدها توزيع ميها به طور تصاiαجامعه بزرگ انتخاب شده باشد، به طوري كه 

واحد تمركز نماييم كه از يك جامعه بزرگ به صورت  Nزماني مناسبتر خواهد بود كه ما به يك مجموعه خاصي از 
ي مشخص كردن و هاسمن برا Fشوند. در مدلهاي پانل، بعد از بررسي آزمون ايستايي، از آزمون تصادفي انتخاب نمي

-روش تخمين مناسب مدل استفاده مي شود. سپس مدل اقتصاد سنجي مناسب تخمين و نتايج تجزيه و تحليل مي

 گردد.

  

  بررسي ايستايي آزمون

مطابق ادبيات اقتصادسنجي، قبل از تخمين مدل پانل ديتا الزم است پايايي متغيرهاي مدل بررسي شـود. بـراي   
فولر تعميم يافته فيليپس و پرون، -ديكي هاي تابلوييتوان از آزمون ريشه واحد دادهاطمينان از پايا بودن متغيرها مي

چـو و برتونـگ اسـتفاده كـرد. لـيكن در ايـن تحقيـق بـه دليـل محـدود بـودن دوره             -لين-شيم و لوين-پسران-ايم
نتايج آزمونهاي ريشه واحد معتبر نمـي باشـد. لـذا در    ) امكان آزمون ريشه واحد وجود نداشته و 1384-1389زماني(

اين تحقيق ضرورتي به انجام آزمونهاي ريشه واحد تابلويي نمي باشد و از ايـن رو آزمـون هـم انباشـتگي پـانلي نيـز       
  )2005، 7ضرورتي ندارد (بالتاجي

  

                                                 
6 - Harris  R. and Sollis R. 
7 - Baltagi 
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  آزمون انتخاب اثرات گروه

ليمر استفاده مي شود. اين آماره مبتني بـر صـحت    Fهاي پانل، از آزمون براي انتخاب روش تخمين مدل يا داده

هـاي پانـل و عـدم رد    مبـين اسـتفاده از روش داده   0Hهمگني بين كليه استانها استوار است. از ايـن رو رد فرضـيه   

باشد. اين آماره به صـورت زيـر محاسـبه    بيانگر استفاده از روش حداقل مربعات معمولي تجميع شده مي 0Hفرضيه 
  گردد:مي

)/()1(

)1/()(
2

22

KNNTR

NRR
F

W

TW

−−−

−−
=  

  كه در آن،
2

WR :2R گروهياثرات ثابت يا درون، 
2

TR :2R ) كل يا تركيبيpool(، N    ،(اسـتانها) تعداد مقـاطعT   طـول دوره
  باشدتعداد پارامترها مي kمورد نظر و 

شود رد مي 0Hباشد. در نتيجه فرضيهبيشتر مي) 5/1بحراني ( 42,3F ) از38/6حاصل شده از آزمون ليمر ( Fمقدار 
  شود.هاي پانل پذيرفته ميهاي پانل، روش دادهو از بين دو روش حداقل مربعات معمولي تجميع شده و روش داده

انـد، لـذا   گ انتخاب نشدههمچنين با توجه به اينكه استانهاي انتخابي به صورت تصادفي از بين يك جامعه آماري بزر
بنابراين در اين پژوهش از روش اثـرات ثابـت    .روش اثرات ثابت در مقايسه با روش اثرات تصادفي مناسب خواهد بود

 استفاده خواهيم كرد.

  

  نتايج برآورد مدل

جـدول  ت ثابت در شود. نتايج تخمين مدل به روش اثرابرآورد مي 2-3در اين بخش مدل ارائه شده در زيربخش 
 ارايه شده است  1

 

  LGDP)نتايج حاصل از برآورد مدل (متغير وابسته   - 1جدول 
Prob مقدار آماره   انحراف معيارt  متغير توضيحي  مقدار ضريب  
0478/0 065008/0  368598/1  18897/0  LEL  

0395/0  051035/0  294626/1  14996/0  LGO 

0010/0 071407/0  012484/6  429334/0 LG 

0136/0  030991/0  290103/2  483055/0 LPOP 

0311/0  06644/13  71305/1-  3835/22-  C 

7425/281 =statistic-F                    797/0 =2-R                                    98/0 =2R 

 

بر توليـد ناخـالص داخلـي در اسـتانها اثـر       مصرف برق و گاز طبيعيدهد نتايج مندرج در جدول مذكور نشان مي
مثبت و معني دار دارند كه اين يافته ها مطابق انتظار تئوريك مي باشند. همچنـين تـاثير متغيـر اعتبـارات عمرانـي      
استانها و متغير جمعيت به عنوان جايگزين اشتغال بر توليد ناخالص داخلي مثبت و معنـي دار بـوده اسـت كـه ايـن      

تظار تئوريك مي باشند. شايان ذكر است كه تاثيرمتغيرهاي ساير فرآورده هاي نفتي و ضـريب  ابق با انمطيافته ها نيز 
داري و قـدرت توضـيح   جيني استانها بر توليد ناخالص داخلي استانها مورد بررسي قرار گرفته و به دليل عـدم معنـي  

د. بر اساس نتايج، كشش توليد ناخـالص داخلـي   اندهندگي پائين آنها در مدل، اين متغيرها از مدل كنار گذاشته شده
باشد. اين نتايج گوياي ايـن  /.درصد مي15/.و  19به ترتيب تقريباً برابر با گازطبيعيو  برقدر استانها نسبت به مصرف 
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رابطه مسـتقيم داشـته و شـدت تاثيرگـذاري      برق و گازطبيعياست كه توليد ناخالص داخلي دراين استانها با مصرف 
بوده است. لذا انتظار بر اين است كه به دنبال كاهش  گازبر توليد ناخالص داخلي استانها بيشتر از مصرف  قبرمصرف 
 (گازطبيعي و بـرق) به دليل افزايش قيمت آنها، حساسيت رشد اقتصادي نسبت به كاهش مصرف اين دو  برقمصرف 

و بـه تبـع آن افـزايش اشـتغال و همچنـين       به يك اندازه باشد. همچنين نتايج گوياي اين است كه افزايش جمعيـت 
افزايش اعتبارات عمراني استانها نيز به رشد اقتصادي منجر خواهند شد. با توجه به يافته هاي تحقيق، كشش توليـد  

درصد) بيشتر  43/0نتيجه اشتغال در مقايسه با كشش توليد  نسبت به اعتبارات عمراني(معادل درنسبت به جمعيت 
 رو ميزان تاثيرگذاري اشتغال بر توليد  بيشتر از اعتبارات عمراني مي باشد.   مي باشد و از اين

  

  نتيجه گيري و پيشنهادات

به  برقاثرات مصرف  1389-1384استان كشور طي دوره زماني چهاردر اين مقاله با استفاده از اطالعات تابلويي 
مـورد ارزيـابي قـرار گرفتـه شـد. نتـايج حاصـل از         همراه اعتبارات عمراني و جمعيت بر توليد ناخالص داخلي استانها
تـاثير مثبـت و معنـي دار بـر توليـد       برق وگاز طبيعيتخمين مدل به روش اثرات ثابت داللت بر اين دارد كه مصرف 

منجر به  برق و گازته. از اين رو در مجموع مي توان چنين استنباط كرد كه هرگونه تحديد مصرف شاستانها دا واقعي
تي در كوتـاه مـدت بـا اقـدامات     سـ باي مسـئولين خواهد شد. از اين رو توصيه مي شـود   استانياقتصادي كندي رشد 

تواند ضمن بهبود كيفيـت  مناسب جامعه را به سمت صرفه جويي انرژي تشويق نمايد و در ميان مدت و بلندمدت مي
با كيفيـت و تعـويض سيسـتم هـاي     كاالهاي و افزايش راندمان انرژي وسايل مصرف كننده از طريق جايگزني مصرف 

مثبت نمايد. لـيكن در كوتـاه مـدت مـي      را منطقهاثرات آن بر توليد  ، كهنه الكتريكي چه در خانوار و چه در صنعت
از طريق افزايش اعتبـارات عمرانـي    را استانهابر توليد  كاهش مصرف را بدليل افزايش قيمت انرژيتواند اثرات منفي 

 جبران نمايد.  زايي و اشتغالاستانها 
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