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The Effect of Natural Resource Dependence on 
Energy Intensity

Abstract        This study investigates the effect of natural resource  
dependence on energy intensity of 75 countries between 1993 through 
2015 in the aggregate level. Natural resource dependence is measured 
using four different proxies; the ratio of fuel export to GDP and total  
export, the ratio of mineral resource rent to GDP, and the ratio of natural 
resource rent to GDP. The effects of these proxies on energy intensity of 
countries are estimated using Arellano-Bond estimator. The results show 
a positive effect of subsoil resource dependence on energy intensity of 
countries. However, this effect is reversed once the forest resource rents 
are added to the measure of resource dependence. These effects are 
robust with respect to changes in weather and energy price proxies.
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Abundance, Resource Dependence.
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انرژی  شدت  بر  طبیعی  منابع  به  وابستگی  تاثیر 
کشورها

پذيرش: 1400/07/24د     ريافت: 1400/03/12

چکيد     ه: تاثیر وابستگی به منابع طبیعی بر شدت انرژِی 75 کشور در بازه زمانی 1993 
تا 2015 در سطح هم افزون بررسی شده است. وابستگی به منابع طبیعی با چهار شاخص 
رانت حاصل  به کل صادرات، نسبت  و  ناخالص داخلی  تولید  به  نسبت صادرات سوخت 
از مواد معدنی به تولید ناخالص داخلی، و نسبت رانت حاصل از منابع طبیعی به تولید 
ناخالص داخلی اندازه گیری شده است. تاثیر هر یک از این چهار شاخص بر شدت انرژی 
با استفاده از تخمین گر آرالنو-باند تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده، اثر فزاینده 
وابستگی به منابع زیرزمینی )منابع طبیعی بدون احتساب منابع جنگلی( را بر شدت انرژی 
نشان می دهد. تاثیر اشاره شده با اضافه کردن وابستگی به رانت حاصل از منابع جنگلی 
منفی می شود. تاثیرات اشاره شده نسبت به تغییر در متغیرهای کنترلی شرایط آب وهوایی 

و شاخص های قیمت انرژی عمدتاً استوار است.

کليد     واژه ها: شومی منابع، شدت انرژی، آرالنو-باند، وفور منابع، وابستگی به منابع.

.N50, O13, Q32, Q43 :JEL طبقه بند     ي
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مقدمه

سهولت استفاده از انرژی های فسیلی در مقایسه با سایر منابع انرژی به گسترش سریع بکارگیری 
این منابع پس از انقالب صنعتی منجر شد. با این حال، تمرکز ذخایر انرژی فسیلی در برخی مناطق 
کره زمین و بحران 1970 میالدی از یک طرف، و تبعات زیست محیطی بکارگیری این نوع انرژی از 
طرف دیگر، به تدریج توجه سیاستگذاران و پژوهشگران را به کارایی استفاده از این انرژی جلب کرد. 
یکی از شاخص های کارایی استفاده از انرژی، شدت انرژی است که عمدتاً به صورت انرژی استفاده شده 

به ازای واحد خدمات یا درآمد تولیدشده توسط آن تعریف می شود. 
شدت انرژی به عنوان شاخصی از میزان کارایی استفاده از انرژی در خلق درآمد یا رفاه، ارتباط 
این  تاثیر  بر  طبیعی  منابع  از  بهره مندی  حوزه  در  مفصلی  ادبیات  دارد.  اقتصاد  ساختار  با  نزدیکی 
سازوکارهایی  طریق  از  تاثیرگذاری  این  دارد.  داللت  کشورها  کالن  اقتصاد  ساختار  بر  برخورداری 
می شود  محقق  پس انداز  کاهش  و  کار1،  حین  در  یادگیری  رانت جویی،  هلندی،  بیماری   مانند 
شدت  بر  می تواند  طبیعی  منابع  از  برخورداری  که  نیست  انتظار  از  دور   .)Van der Ploeg, 2011(

انرژی در اقتصاد کالن اثر بگذارد. چنین اثری می تواند به صورت تفاوت شدت انرژی در کشورهای 
متکی به منابع در مقایسه با سایر کشورها بروز کند. شکل )1(، پراکندگی وابستگی به منابع فسیلی 
انرژی  )نسبت  انرژی  مقابل شدت  در  داخلی  ناخالص  تولید  به  نسبت صادرات سوخت  اساس  بر  را 
مصرفی به تولید ناخالص داخلی( برای کشورهای مختلف در سال 2010 نشان می دهد. همان طور 
که دیده می شود، کشورهایی که سهم صادرات سوخت باالتری دارند، شدت انرژی کل آن ها بیش تر 
ادبیات  در  آن  سطح  یا  سرانه  درآمد  رشد  بر  طبیعی  منابع  از  بهره مندی  یا  وابستگی  تاثیر  است.2 
 ;Sachs & Warner, 1995; Brunnschweiler  Bulte, 2008( اقتصاد منابع به تفصیل بررسی شده است 
Alexeev & Conrad, 2009; Van der Ploeg, 2011(. از سوی دیگر، ارتباط دو یا یک طرفه بین سطح 

 Mehrara, 2007;( درآمد کشورها و مصرف انرژی آن ها در پژوهش های مختلفی ارزیابی شده است
Asafu-Adjaye, 2000(. حلقۀ مفقوده ادبیات، ارزیابی تاثیر منابع طبیعی بر شدت انرژی است. پژوهش 

حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا برخورداری کشورها از منابع طبیعی به افزایش یا 
کاهش شدت انرژی اقتصاد آن ها در طول زمان منجر می شود یا خیر. به دلیل محدودیت در دسترسی 

1. Learning By Doing

2. شکل )1(، بدون سه کشور ایسلند، اوکراین، و ترکمنستان که ممکن است خارج از محدوده )Outlier( قلمداد 
شوند، الگوی مثبت مشاهده شده را حفظ می کند.
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به داده های قابل اعتماد در گستره متنوعی از کشورها، عوامل موثر بر شدت انرژی عموماً در مطالعات 
به جمع محدودی از کشورها اکتفا می شود. این پژوهش با استفاده از داده های 75 کشور و در بازه 
زمانی 1993 تا 2015، به این شکاف پاسخ می دهد. بنابراین، سهم این پژوهش از منظر بررسی تاثیر 

منابع طبیعی بر شدت انرژی از یک سو، و تنوع و تعداد کشورهای مورد مطالعه، از سوی دیگر است.
در ادامه، ابتدا مبانی نظری پژوهش با مرور ادبیات شدت انرژی و شومی منابع1 بررسی می شود. 
سپس، رویکرد تجربی مورد استفاده معرفی می گردد. معرفی داده های مورد استفاده بخش بعدی را 

تشکیل می دهد. نتایج برآوردها و نتیجه گیری دو بخش انتهایی پژوهش هستند.

شود. سپس، رویکرد تجربی مورد استفاده  بررسی می 1ابتدا مبانی نظری پژوهش با مرور ادبیات شدت انرژی و شومی منابع ،در ادامه
گیری دو بخش انتهایی  دهد. نتایج برآوردها و نتیجه های مورد استفاده بخش بعدی را تشکیل می گردد. معرفی داده معرفی می

 ند.هست پژوهش
 

 
حسب شدت انرژی )انرژی مصرفی نسبت به تولید ناخالص تولید ناخالص داخلی( بر: وابستگی به منبع )صادرات سوخت نسبت به 1ل شک

 2010داخلی( در سال 
 2منبع: بانک جهانی

 
 مبانی نظری پژوهش

میالدی به  1970. مطالعه شدت انرژی پس از شوک نفتی دهه شومی منابع مرتبط استدت انرژی و پژوهش به دو حوزه ش این
که تعداد  کنند میپژوهش را در حوزه شدت انرژی فهرست و بررسی  124، بیش از (2000) 3آنگ و ژانگموضوعی داغ بدل شد. 

مریکا با و به دنبال شوک نفتی، شدت انرژی آی میالد 1970قرن بیستم دارد. از سال  ها نشان از اهمیت موضوع شدت انرژی در آن
تواند  میکاهش شدت انرژی (. Metcalf, 2008تعریف نسبت انرژی مصرفی به تولید ناخالص داخلی، روند کاهشی داشته است )

متکاف بر باشد.  های انرژی های اقتصادی و کنار گذاشتن فعالیت حاصل افزایش کارایی در استفاده از انرژی یا تغییر ساختار فعالیت
 ده از انرژی است.مریکا بابت افزایش کارایی در استفاآهای اخیر در  چهارم کاهش شدت انرژی در دهه دهد که سه ، نشان می(2008)

ثیر بر کارایی انرژی، کنندگان از مجرای تا و درآمد مصرفهای انرژی  مریکا تفاوت قیمت حاملهای آ دهد که میان ایالت نشان می وی
درصد افزایش قیمت انرژی،  10ازای  دهد که به وی نشان میها، بر شدت انرژی اثرگذار هستند. نتایج  و نه تغییر ترکیب فعالیت

، (2003) 4برنشتین و همکاران. شود. همچنین، افزایش درآمد سرانه با کاهش شدت انرژی مرتبط است درصد کم می 1/1ن شدت آ
های انرژی، به  حامل عالوه بر قیمت ،مریکاهای مختلف آ ونقل ایالت های خانگی، تجاری، صنعتی، و حمل شهای بخ با استفاده از داده
 1997تا  1977 زمانی ایالت در بازه 48ها در بررسی  د. آننکن هوایی و ساختار اقتصادی بر شدت انرژی تاکید میو تاثیر شرایط آب
هاست.  دهنده تفاوت شدت انرژی ایالت الکتریسیته، یکی از عوامل توضیح ویژه گیرند که تفاوت قیمت انرژی، به میمیالدی نتیجه 

های اقتصادی در هر ایالت است. برای مثال، افزایش سهم صنایع سنگین در یک ایالت به افزایش شدت  مل دیگر، ترکیب فعالیتعا

                                                           
1. Resource Curse 
2. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators 
3. Ang & Zhang 
4. Bernstein et al.  
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 شدت انرژی

شکل1:وابستگیبهمنبع)صادراتسوختنسبتبهتولیدناخالصداخلی(
برحسبشدتانرژی)انرژیمصرفینسبتبهتولیدناخالصداخلی(درسال2010

منبع: بانک جهانی2

1. Resource Curse
2. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
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مبانی نظری پژوهش

این پژوهش به دو حوزه شدت انرژی و شومی منابع مرتبط است. مطالعه شدت انرژی پس از 
از 124  بیش   ،)2000( ژانگ1  و  آنگ  بدل شد.  داغ  موضوعی  به  میالدی  دهه 1970  نفتی  شوک 
پژوهش را در حوزه شدت انرژی فهرست و بررسی می کنند که تعداد آن ها نشان از اهمیت موضوع 
شدت انرژی در قرن بیستم دارد. از سال 1970 میالدی و به دنبال شوک نفتی، شدت انرژی آمریکا 
 .)Metcalf, 2008( با تعریف نسبت انرژی مصرفی به تولید ناخالص داخلی، روند کاهشی داشته است
کاهش شدت انرژی می تواند حاصل افزایش کارایی در استفاده از انرژی یا تغییر ساختار فعالیت های 
که سه چهارم  می دهد  نشان   ،)2008( متکاف  باشد.  انرژی بر  فعالیت های  گذاشتن  کنار  و  اقتصادی 
کاهش شدت انرژی در دهه های اخیر در آمریکا بابت افزایش کارایی در استفاده از انرژی است. وی 
نشان می دهد که میان ایالت های آمریکا تفاوت قیمت حامل های انرژی و درآمد مصرف کنندگان از 
مجرای تاثیر بر کارایی انرژی، و نه تغییر ترکیب فعالیت ها، بر شدت انرژی اثرگذار هستند. نتایج وی 
نشان می دهد که به ازای 10 درصد افزایش قیمت انرژی، شدت آن 1/1 درصد کم می شود. همچنین، 
افزایش درآمد سرانه با کاهش شدت انرژی مرتبط است. برنشتین و همکاران2 )2003(، با استفاده از 
داده های بخش های خانگی، تجاری، صنعتی، و حمل ونقل ایالت های مختلف آمریکا، عالوه بر قیمت 
حامل های انرژی، به تاثیر شرایط آب وهوایی و ساختار اقتصادی بر شدت انرژی تاکید می کنند. آن ها 
در بررسی 48 ایالت در بازه زمانی 1977 تا 1997 میالدی نتیجه می گیرند که تفاوت قیمت انرژی، 
به ویژه الکتریسیته، یکی از عوامل توضیح دهنده تفاوت شدت انرژی ایالت هاست. عامل دیگر، ترکیب 
به  ایالت  افزایش سهم صنایع سنگین در یک  مثال،  برای  است.  ایالت  اقتصادی در هر  فعالیت های 
موثر  عامل  نیز  ایالت  یک  اقتصاد  در  خالی  ظرفیت های  وجود  می شود.  منجر  انرژی  افزایش شدت 
بر  تمرکز  با  و همکاران3 )2013(،  ایالت ها عنوان می شود. کپلینگر  انرژی  افزایش شدت  بر  دیگری 
داده های تولید و مصرف انرژی بخش های صنعتی کشورهای مختلف در فاصله 1981 تا 2007 نشان 
می دهند که افزایش ارزش افزوده به کاهش شدت انرژی منجر می شود. البته این روند در کشورهای 
صنعتی به صورت مداوم و در کشورهای در حال توسعه با تاخیر و محدود به بازه 1990 به بعد است. 
مولدر و همکاران4 )2013(، با بررسی روند شدت انرژی در 23 بخش خدماتی کشورهای عضو سازمان 
1. Ang & Zhang
2. Bernstein et al. 
3. Kepplinger et al. 
4. Mulder et al. 
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توسعه و همکاری های اقتصادی )OECD( در بازه 1980 تا 2005 رشد نسبی بخش خدمات را به 
دلیل مصرف به نسبت کم تر انرژی در این بخش، عامل کاهش شدت انرژی در سطح کالن یافته اند؛ 
اگرچه کاهش شدت انرژی در بخش خدمات نسبت به بخش صنعت کم تر بوده است. همچنین، آن ها 
نقش محدودتری را برای قیمت انرژی، در مقایسه با شرایط آب وهوایی، در کاهش شدت انرژی نتیجه 

می گیرند. 
تاثیر بخش مالی نیز بر شدت انرژی موضوع مورد بررسی بوده است. دورو و همکاران1 )2010(، به 
بررسی کشورهای OECD می پردازند و نتیجه می گیرند که تفاوت ها در دارایی مالی اثرگذارترین عامل 
در توضیح نابرابری در مصرف انرژی سرانه در این کشورهاست. موضوع پژوهش چانگ )2015(2، اثرات 
غیرخطی پیشرفت های مالی و درآمدی بر مصرف انرژی است. این پژوهش با بکارگیری پنج شاخص 
رشد مالی و همچنین یک رویه رگرسیون نقطه بحرانی پانلی به دنبال آزمودن اثر رشد مالی و درآمدی 
بر مصرف انرژی است. تحلیل او بر مبنای 53 کشور در دوره زمانی 1999 تا 2008 انجام می شود. 
در این پژوهش اعتبار عمومی، اعتبار خصوصی، ارزش سهام مبادله شده، گردش مالی بازار سهام، و 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان شاخص های رشد مالی در نظرگرفته می شوند. وی شاخص 
بکار می برد، زیرا قیمت های  انرژی  برای داده های قیمت  به عنوان شاخصی  را  قیمتی مصرف کننده 
انرژی برای همه کشورها در دسترس نیست. او نتیجه می گیرد که رابطه بین تولید ناخالص داخلی 
حقیقی سرانه و مصرف انرژی سرانه به شکل U معکوس است و نشان می دهد که مصرف سرانه انرژی 
ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. همچنین، نتایج او نشان می دهد که رابطه بین مصرف انرژی و 
شاخص های توسعه مالی به صورت مثبت ولی ضعیف است و یافته های پژوهش او شاهدی است بر 

این که افزایش توسعه مالی، به ویژه توسعه بانکی، به افزایش تقاضای انرژی منجر می شود.
یکی از عوامل اثرگذار بر مصرف انرژی سطح درآمد کشورهاست. مهرآرا )2007(، رابطه علّی بین 
سرانه مصرف انرژی و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را میان 11 کشور صادرکننده نفت بررسی 
می کند و رابطه علّی قوی از سمت رشد اقتصادی را به مصرف انرژی نتیجه می گیرد. این پژوهش، 
سازوکار اصلی اثرگذاری علّی اشاره شده را دخالت قیمتی در بازار انرژی کشورهای صادرکننده می داند. 
البته، جهت رابطه علّی اشاره شده در برخی پژوهش ها متفاوت بوده است. برای نمونه، نتایج عصافو-

برای  کوتاه مدت  در  سرانه  انرژی  مصرف  و  سرانه  درآمد  بین  علّی  ارتباط  مورد  در   )2000( اجای 

1. Duro et al. 
2. Chang
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کشورهای هند، اندونزی، فیلیپین، و تایلند مختلف است. برای هند و اندونزی جهت علّیت از انرژی به 
درآمد و برای دو کشور دیگر علّیت گرنجری دوطرفه برآورد می شود. 

به طور کلی، شواهد تجربی بر وجود ارتباط بین درآمد و انرژی داللت دارند که این ارتباط، در 
پژوهش حاضر در نظرگرفته می شود.

شومی منابع

اثر وفور و  به دنبال پژوهش اثرگذار ساکس و وارنر )1995(، ادبیات جدیدی توسعه می یابد که 
وابستگی منابع طبیعی را بر عملکرد اقتصادی کشورها بررسی می کند.1 این ادبیات به شومی منابع شهرت 
یافت. گیلفاسون2 )1999(، وفور منابع را عامل کاهش صادرات و نرخ رشد اقتصادی می داند. گیلفاسون 
)2001الف(، سازوکار کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهایی را که سهم ثروت های طبیعی از ثروت ملّی 
آن ها باالتر است، از طریق برون رانی سرمایه گذاری در سرمایه انسانی می داند. هارفورد و کلین3 )2005(، 
ادعا می کنند که وفور منابع می تواند مانع از اصالح ساختاری و نهادی در اقتصاد و عامل شکل گیری 
کشمکش های داخلی برای تسلط بر رانت حاصل از این منابع باشد. در نتیجه، وفور منابع می تواند شوم 
باشد. در مقابل مهالم و همکاران4 )2006(، بر نقش مهم نهادها در نوع تاثیر وفور منابع بر اقتصاد تاکید 
دارند. آن ها وجود نهادهای مناسب برای تولید را عامل موثر مثبت منابع بر درآمد کشورها، و نهادهایی 
را که مشوق سهم خواهی از منابع هستند، کاهندۀ درآمد می دانند. ینسن و وانچکن5 )2004(، سازوکار 
اصلی که منابع را به عملکرد ضعیف وصل می کند، تصمیم های اجرایی نادرست بر رانت منابع می دانند. 
طبق این دیدگاه، فراوانی رانت ها اجازه می دهد سیاستمداران مستقر فعلی از حزب متبوع خود به وسیله 
خریدن مخالفان و حمایت های موسساتی حمایت کنند. لدرمن و مالونی6 )2006(، درمی یابند که شومی 
منابع به صادرات غیرکشاورزی و مخصوصاً مواد معدنی محدود است و در سایر انواع منابع طبیعی اثر 

بود  شده  بررسی  پژوهش ها  در  اقتصادی  رشد  بر  طبیعی  منابع  نامطلوب  عمدتاً  اثر  هم  آن  از  پیش   .1 
)Auty, 1990; Berge et al., 1994; Gelb, 1988(. ولی پژوهش ساکس و وارنر )1995(، نخستین پژوهشی 

است که این رابطه را در سطح گسترده ای از کشورهای دنیا )95 کشور( بررسی می کند.
2. Gylfason
3. Harford & Klein
4. Mehlum et al.
5. Jensen & Wantchekon
6. Lederman & Maloney
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منفی منابع بر رشد اقتصادی دیده نمی شود. برونشویلر و بولته )2008(، اعتبار فرضیه شومی منابع را 
با تفکیک وابستگی به منابع و برخورداری از منابع بررسی می کنند. این پژوهش، وابستگی به منابع را 
به صورت نسبت صادرات منابع به تولید ناخالص داخلی و برخورداری از منابع را با حجم ذخایر طبیعی 
استخراج نشده تعریف می کند. نتایج آن ها بیان می کند که برخورداری از منابع اثر مثبتی بر نرخ رشد 
اقتصادی دارد و ِصرف غنای ذخایر طبیعی در یک اقتصاد به تضعیف عملکرد آن منجر نمی شود. بر اساس 
نتایج این پژوهش، وابستگی به جریان درآمدی ناشی از صادرات منابع طبیعی که متاثر از وفور این منابع 
در یک کشور در کنار ساختار نهادی و قانون اساسی آن است، بر عملکرد اقتصاد کالن آن کشور اثرگذار 
نیست. فندرپلوگ )2011(، پرسش از موهبت یا نفرین بودن منابع را بررسی می کند و نتیجه می گیرد 
که هر دو حالت محتمل است. این پژوهش شواهدی را در تایید این که چرا برخی کشورها از وجود منابع 
طبیعی منفعت می برند و برخی دیگر ضرر می کنند، ارائه می کند. شواهد ارائه شده نشان می دهند که 
کشورهایی با سهم زیاد مواد خام صادراتی نسبت به تولید ناخالص ملّی، به ویژه در شرایطی که کیفیت 
موسسه ها، قوانین و فساد بد باشد، رکورد های بدی از رشد را ثبت کرده اند. در مقابل، کشورهایی با منابع 
غنی و موسسه های خوب و تجارت آزاد و سرمایه گذاری زیاد در فناوری اکتشاف به نظر می رسد از موهبت 
ثروت منابع طبیعی شان بهره می برند. کانوتو و کاوالری1 )2012(، یادآوری می کنند که ادبیات تجربی در 
نفرین منابع طبیعی بر مبنای تعداد کمی شاخص از فراوانی منابع طبیعی بنا شده است. نسبت صادرات 
منابع طبیعی به تولید ناخالص داخلی معمول ترین شاخص است. هارفورد و کلین )2005(، برای شاخص 
وابستگی به منبع از نسبت صادرات نفت به تولید ناخالص داخلی استفاده می کنند. گیلفاسون )2001ب(، 
سهم صادرات اولیه به صادرات کاالها را برای وابستگی به منبع بکار می برد. فرانکل2 )2012(، از شاخص 
نسبت صادرات سوخت و فلزات به صادرات کل بهره می برد. برونشویلر و بولته )2008(، از دو دسته 
شاخص صادرات مواد معدنی، سوخت های فسیلی، و محصوالت خام کشاورزی به عنوان شاخص های 

وابستگی به منابع و ذخایر زیرزمینی و طبیعی به عنوان شاخص های وفور منابع استفاده می کنند.3 
در پژوهش حاضر، شاخص های مشابهی برای سنجش وابستگی به منابع طبیعی استفاده می شود 

که در بخش های بعدی به تفصیل معرفی می شوند. 

1. Canuto & Cavallari
2. Frankel

3. برای بررسی بیش تر در مورد ادبیات شومی منابع به پژوهش متوسلی و خانی سریزدی )2019( مراجعه کنید.
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روش تجربی

تا  زمانی 1993  بازه  در  و  انرژِی 75 کشور  بر شدت  منابع  به  وابستگی  تاثیر  پژوهش،  این  در 
2015 برآورد می شود. کشورهای منتخب و بازه زمانی اشاره شده بر اساس در دسترس بودن داده ها 
انتخاب می شوند. روش تحلیل تجربی، استفاده از یک مدل تخمین داده های تابلویی1 است که به روش 
گشتاورهای تعمیم یافته )GMM(2 برآورد، و در ادامه جزئیات آن توضیح داده می شود. در مدل مورد 
استفاده، شاخص شدت انرژی هر کشور در هر زمان به عنوان متغیر وابسته و شاخص وابستگی به 
منابع، با تعاریف مختلف که در پی می آید، به عنوان متغیر مستقل آورده می شود. طبیعتاً متغیرهای 
استفاده  رابطه  راست  و شاخص آب وهوا در سمت  قیمت  و  مانند سطح درآمد سرانه  کنترلی دیگر 
می شوند. از آن جا که شدت انرژی در هر کشور تا حد زیادی وابسته به روندهای موجود در ساختار 
تولید و مصرف آن است و تغییر سریع این نسبت چندان آسان نیست، استفاده از مدل های پویا مناسب 
است، زیرا در آن ها مقادیر گذشته متغیر وابسته به عنوان متغیر کنترلی حضور دارند. یک مدل تابلویی 
 اسکالر و ضریب جمله وقفه متغیر وابسته است. 

عملکرد  اصلی که منابع را به سازوکار، (2004) 1ینسن و وانچکندانند.  درآمد می خواهی از منابع هستند، کاهندۀ سهمکه مشوق 
دهد  میها اجازه  دیدگاه، فراوانی رانتدانند. طبق این  اجرایی نادرست بر رانت منابع می های کند، تصمیم ضعیف وصل می

 2لدرمن و مالونیهای موسساتی حمایت کنند.  سیاستمداران مستقر فعلی از حزب متبوع خود به وسیله خریدن مخالفان و حمایت
ر که شومی منابع به صادرات غیرکشاورزی و مخصوصاً مواد معدنی محدود است و در سایر انواع منابع طبیعی اث یابند درمی، (2006)

با تفکیک وابستگی به منابع و اعتبار فرضیه شومی منابع را  ،(2008برونشویلر و بولته )شود.  منفی منابع بر رشد اقتصادی دیده نمی
به منابع را به صورت نسبت صادرات منابع به تولید ناخالص داخلی و  وابستگی کنند. این پژوهش، بررسی می برخورداری از منابع

که برخورداری از منابع اثر  کند میبیان  ها نتایج آنکند.  نشده تعریف می برخورداری از منابع را با حجم ذخایر طبیعی استخراج
 نتایج اساس شود. بر رف غنای ذخایر طبیعی در یک اقتصاد به تضعیف عملکرد آن منجر نمیمثبتی بر نرخ رشد اقتصادی دارد و صِ

وفور این منابع در یک کشور در کنار ساختار این پژوهش، وابستگی به جریان درآمدی ناشی از صادرات منابع طبیعی که متاثر از 
، پرسش از موهبت یا نفرین (2011درپلوگ ) فننهادی و قانون اساسی آن است، بر عملکرد اقتصاد کالن آن کشور اثرگذار نیست. 

که چرا برخی  واهدی را در تایید اینش گیرد که هر دو حالت محتمل است. این پژوهش کند و نتیجه می بودن منابع را بررسی می
دهند که  شده نشان می کند. شواهد ارائه کنند، ارائه می برند و برخی دیگر ضرر می کشورها از وجود منابع طبیعی منفعت می

فساد بد  و ها، قوانین موسسهویژه در شرایطی که کیفیت  بهی، با سهم زیاد مواد خام صادراتی نسبت به تولید ناخالص ملّ یکشورهای
گذاری  خوب و تجارت آزاد و سرمایههای  موسسهاند. در مقابل، کشورهایی با منابع غنی و  های بدی از رشد را ثبت کرده باشد، رکورد

، یادآوری (2012) 3کانوتو و کاوالریبرند.  شان بهره می بع طبیعیارسد از موهبت ثروت من اکتشاف به نظر می فناوریزیاد در 
. نسبت شده استبع طبیعی بنا ابع طبیعی بر مبنای تعداد کمی شاخص از فراوانی مناکنند که ادبیات تجربی در نفرین من می

به منبع  ، برای شاخص وابستگی(2005هارفورد و کلین )ترین شاخص است.  بع طبیعی به تولید ناخالص داخلی معمولاصادرات من
، سهم صادرات اولیه به صادرات کاالها را برای (ب2001گیلفاسون )کنند.  میداخلی استفاده از نسبت صادرات نفت به تولید ناخالص 

برونشویلر و برد.  از شاخص نسبت صادرات سوخت و فلزات به صادرات کل بهره می ،(2012) 4فرانکلبرد.  وابستگی به منبع بکار می
های  های فسیلی، و محصوالت خام کشاورزی به عنوان شاخص ته شاخص صادرات مواد معدنی، سوخت، از دو دس(2008بولته )

  5.کنند های وفور منابع استفاده می عنوان شاخصوابستگی به منابع و ذخایر زیرزمینی و طبیعی به 
های بعدی به تفصیل  شود که در بخش وابستگی به منابع طبیعی استفاده می سنجش های مشابهی برای شاخص ،در پژوهش حاضر

  شوند. معرفی می
 روش تجربی

شود. کشورهای منتخب  برآورد می 2015تا  1993کشور و در بازه زمانی  75وابستگی به منابع بر شدت انرژیِ  ثیرتادر این پژوهش، 
شوند. روش تحلیل تجربی، استفاده از یک مدل تخمین  ها انتخاب می دسترس بودن داده اساس در شده بر و بازه زمانی اشاره

شود. در مدل  برآورد، و در ادامه جزئیات آن توضیح داده می 7(GMMیافته ) گشتاورهای تعمیم است که به روش 6های تابلویی داده
شاخص شدت انرژی هر کشور در هر زمان به عنوان متغیر وابسته و شاخص وابستگی به منابع، با تعاریف مختلف که  ،مورد استفاده

یمت و شاخص شود. طبیعتاً متغیرهای کنترلی دیگر مانند سطح درآمد سرانه و ق آید، به عنوان متغیر مستقل آورده می در پی می
جا که شدت انرژی در هر کشور تا حد زیادی وابسته به روندهای موجود در  شوند. از آن است رابطه استفاده میهوا در سمت رو آب

ها  در آن زیرا است،های پویا مناسب  ساختار تولید و مصرف آن است و تغییر سریع این نسبت چندان آسان نیست، استفاده از مدل
شود که در آن  تصریح می (1رابطه )نترلی حضور دارند. یک مدل تابلویی پویا به فرم مقادیر گذشته متغیر وابسته به عنوان متغیر ک

δ  .اسکالر و ضریب جمله وقفه متغیر وابسته استx′  1بردار متغیرهای کنترلی با ابعاد × k  وβ  بردار ضرایب مربوطه با ابعادk × 1 
,μi~IID(0شود و  جزء خطاست که خود از دو جزء تشکیل می uitاست. عبارت  δμ

,υit~IID(0و  (2 δυ2) ( جمله 1است. در رابطه ،)
yi,t−1  با جمله خطایμi رو،  همبسته هستند. بنابراین، یکی از متغیرهای توضیحی سمت راست با جزء خطا همبسته است. از این

                                                           
1. Jensen & Wantchekon 
2. Lederman & Maloney 
3. Canuto & Cavallari 
4. Frankel 

 مراجعه کنید. (2019متوسلی و خانی سریزدی )تر در مورد ادبیات شومی منابع به پژوهش  . برای بررسی بیش5
6. Panel Data Analysis 
7. Generalized Method of Moment 

پویا به فرم رابطه )1( تصریح می شود که در آن 
 

عملکرد  اصلی که منابع را به سازوکار، (2004) 1ینسن و وانچکندانند.  درآمد می خواهی از منابع هستند، کاهندۀ سهمکه مشوق 
دهد  میها اجازه  دیدگاه، فراوانی رانتدانند. طبق این  اجرایی نادرست بر رانت منابع می های کند، تصمیم ضعیف وصل می

 2لدرمن و مالونیهای موسساتی حمایت کنند.  سیاستمداران مستقر فعلی از حزب متبوع خود به وسیله خریدن مخالفان و حمایت
ر که شومی منابع به صادرات غیرکشاورزی و مخصوصاً مواد معدنی محدود است و در سایر انواع منابع طبیعی اث یابند درمی، (2006)

با تفکیک وابستگی به منابع و اعتبار فرضیه شومی منابع را  ،(2008برونشویلر و بولته )شود.  منفی منابع بر رشد اقتصادی دیده نمی
به منابع را به صورت نسبت صادرات منابع به تولید ناخالص داخلی و  وابستگی کنند. این پژوهش، بررسی می برخورداری از منابع

که برخورداری از منابع اثر  کند میبیان  ها نتایج آنکند.  نشده تعریف می برخورداری از منابع را با حجم ذخایر طبیعی استخراج
 نتایج اساس شود. بر رف غنای ذخایر طبیعی در یک اقتصاد به تضعیف عملکرد آن منجر نمیمثبتی بر نرخ رشد اقتصادی دارد و صِ

وفور این منابع در یک کشور در کنار ساختار این پژوهش، وابستگی به جریان درآمدی ناشی از صادرات منابع طبیعی که متاثر از 
، پرسش از موهبت یا نفرین (2011درپلوگ ) فننهادی و قانون اساسی آن است، بر عملکرد اقتصاد کالن آن کشور اثرگذار نیست. 

که چرا برخی  واهدی را در تایید اینش گیرد که هر دو حالت محتمل است. این پژوهش کند و نتیجه می بودن منابع را بررسی می
دهند که  شده نشان می کند. شواهد ارائه کنند، ارائه می برند و برخی دیگر ضرر می کشورها از وجود منابع طبیعی منفعت می

فساد بد  و ها، قوانین موسسهویژه در شرایطی که کیفیت  بهی، با سهم زیاد مواد خام صادراتی نسبت به تولید ناخالص ملّ یکشورهای
گذاری  خوب و تجارت آزاد و سرمایههای  موسسهاند. در مقابل، کشورهایی با منابع غنی و  های بدی از رشد را ثبت کرده باشد، رکورد

، یادآوری (2012) 3کانوتو و کاوالریبرند.  شان بهره می بع طبیعیارسد از موهبت ثروت من اکتشاف به نظر می فناوریزیاد در 
. نسبت شده استبع طبیعی بنا ابع طبیعی بر مبنای تعداد کمی شاخص از فراوانی مناکنند که ادبیات تجربی در نفرین من می

به منبع  ، برای شاخص وابستگی(2005هارفورد و کلین )ترین شاخص است.  بع طبیعی به تولید ناخالص داخلی معمولاصادرات من
، سهم صادرات اولیه به صادرات کاالها را برای (ب2001گیلفاسون )کنند.  میداخلی استفاده از نسبت صادرات نفت به تولید ناخالص 

برونشویلر و برد.  از شاخص نسبت صادرات سوخت و فلزات به صادرات کل بهره می ،(2012) 4فرانکلبرد.  وابستگی به منبع بکار می
های  های فسیلی، و محصوالت خام کشاورزی به عنوان شاخص ته شاخص صادرات مواد معدنی، سوخت، از دو دس(2008بولته )

  5.کنند های وفور منابع استفاده می عنوان شاخصوابستگی به منابع و ذخایر زیرزمینی و طبیعی به 
های بعدی به تفصیل  شود که در بخش وابستگی به منابع طبیعی استفاده می سنجش های مشابهی برای شاخص ،در پژوهش حاضر

  شوند. معرفی می
 روش تجربی

شود. کشورهای منتخب  برآورد می 2015تا  1993کشور و در بازه زمانی  75وابستگی به منابع بر شدت انرژیِ  ثیرتادر این پژوهش، 
شوند. روش تحلیل تجربی، استفاده از یک مدل تخمین  ها انتخاب می دسترس بودن داده اساس در شده بر و بازه زمانی اشاره

شود. در مدل  برآورد، و در ادامه جزئیات آن توضیح داده می 7(GMMیافته ) گشتاورهای تعمیم است که به روش 6های تابلویی داده
شاخص شدت انرژی هر کشور در هر زمان به عنوان متغیر وابسته و شاخص وابستگی به منابع، با تعاریف مختلف که  ،مورد استفاده

یمت و شاخص شود. طبیعتاً متغیرهای کنترلی دیگر مانند سطح درآمد سرانه و ق آید، به عنوان متغیر مستقل آورده می در پی می
جا که شدت انرژی در هر کشور تا حد زیادی وابسته به روندهای موجود در  شوند. از آن است رابطه استفاده میهوا در سمت رو آب

ها  در آن زیرا است،های پویا مناسب  ساختار تولید و مصرف آن است و تغییر سریع این نسبت چندان آسان نیست، استفاده از مدل
شود که در آن  تصریح می (1رابطه )نترلی حضور دارند. یک مدل تابلویی پویا به فرم مقادیر گذشته متغیر وابسته به عنوان متغیر ک
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ر که شومی منابع به صادرات غیرکشاورزی و مخصوصاً مواد معدنی محدود است و در سایر انواع منابع طبیعی اث یابند درمی، (2006)
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 بردار ضرایب مربوطه با ابعاد 

عملکرد  اصلی که منابع را به سازوکار، (2004) 1ینسن و وانچکندانند.  درآمد می خواهی از منابع هستند، کاهندۀ سهمکه مشوق 
دهد  میها اجازه  دیدگاه، فراوانی رانتدانند. طبق این  اجرایی نادرست بر رانت منابع می های کند، تصمیم ضعیف وصل می

 2لدرمن و مالونیهای موسساتی حمایت کنند.  سیاستمداران مستقر فعلی از حزب متبوع خود به وسیله خریدن مخالفان و حمایت
ر که شومی منابع به صادرات غیرکشاورزی و مخصوصاً مواد معدنی محدود است و در سایر انواع منابع طبیعی اث یابند درمی، (2006)

با تفکیک وابستگی به منابع و اعتبار فرضیه شومی منابع را  ،(2008برونشویلر و بولته )شود.  منفی منابع بر رشد اقتصادی دیده نمی
به منابع را به صورت نسبت صادرات منابع به تولید ناخالص داخلی و  وابستگی کنند. این پژوهش، بررسی می برخورداری از منابع

که برخورداری از منابع اثر  کند میبیان  ها نتایج آنکند.  نشده تعریف می برخورداری از منابع را با حجم ذخایر طبیعی استخراج
 نتایج اساس شود. بر رف غنای ذخایر طبیعی در یک اقتصاد به تضعیف عملکرد آن منجر نمیمثبتی بر نرخ رشد اقتصادی دارد و صِ

وفور این منابع در یک کشور در کنار ساختار این پژوهش، وابستگی به جریان درآمدی ناشی از صادرات منابع طبیعی که متاثر از 
، پرسش از موهبت یا نفرین (2011درپلوگ ) فننهادی و قانون اساسی آن است، بر عملکرد اقتصاد کالن آن کشور اثرگذار نیست. 

که چرا برخی  واهدی را در تایید اینش گیرد که هر دو حالت محتمل است. این پژوهش کند و نتیجه می بودن منابع را بررسی می
دهند که  شده نشان می کند. شواهد ارائه کنند، ارائه می برند و برخی دیگر ضرر می کشورها از وجود منابع طبیعی منفعت می

فساد بد  و ها، قوانین موسسهویژه در شرایطی که کیفیت  بهی، با سهم زیاد مواد خام صادراتی نسبت به تولید ناخالص ملّ یکشورهای
گذاری  خوب و تجارت آزاد و سرمایههای  موسسهاند. در مقابل، کشورهایی با منابع غنی و  های بدی از رشد را ثبت کرده باشد، رکورد

، یادآوری (2012) 3کانوتو و کاوالریبرند.  شان بهره می بع طبیعیارسد از موهبت ثروت من اکتشاف به نظر می فناوریزیاد در 
. نسبت شده استبع طبیعی بنا ابع طبیعی بر مبنای تعداد کمی شاخص از فراوانی مناکنند که ادبیات تجربی در نفرین من می

به منبع  ، برای شاخص وابستگی(2005هارفورد و کلین )ترین شاخص است.  بع طبیعی به تولید ناخالص داخلی معمولاصادرات من
، سهم صادرات اولیه به صادرات کاالها را برای (ب2001گیلفاسون )کنند.  میداخلی استفاده از نسبت صادرات نفت به تولید ناخالص 

برونشویلر و برد.  از شاخص نسبت صادرات سوخت و فلزات به صادرات کل بهره می ،(2012) 4فرانکلبرد.  وابستگی به منبع بکار می
های  های فسیلی، و محصوالت خام کشاورزی به عنوان شاخص ته شاخص صادرات مواد معدنی، سوخت، از دو دس(2008بولته )

  5.کنند های وفور منابع استفاده می عنوان شاخصوابستگی به منابع و ذخایر زیرزمینی و طبیعی به 
های بعدی به تفصیل  شود که در بخش وابستگی به منابع طبیعی استفاده می سنجش های مشابهی برای شاخص ،در پژوهش حاضر

  شوند. معرفی می
 روش تجربی

شود. کشورهای منتخب  برآورد می 2015تا  1993کشور و در بازه زمانی  75وابستگی به منابع بر شدت انرژیِ  ثیرتادر این پژوهش، 
شوند. روش تحلیل تجربی، استفاده از یک مدل تخمین  ها انتخاب می دسترس بودن داده اساس در شده بر و بازه زمانی اشاره

شود. در مدل  برآورد، و در ادامه جزئیات آن توضیح داده می 7(GMMیافته ) گشتاورهای تعمیم است که به روش 6های تابلویی داده
شاخص شدت انرژی هر کشور در هر زمان به عنوان متغیر وابسته و شاخص وابستگی به منابع، با تعاریف مختلف که  ،مورد استفاده

یمت و شاخص شود. طبیعتاً متغیرهای کنترلی دیگر مانند سطح درآمد سرانه و ق آید، به عنوان متغیر مستقل آورده می در پی می
جا که شدت انرژی در هر کشور تا حد زیادی وابسته به روندهای موجود در  شوند. از آن است رابطه استفاده میهوا در سمت رو آب

ها  در آن زیرا است،های پویا مناسب  ساختار تولید و مصرف آن است و تغییر سریع این نسبت چندان آسان نیست، استفاده از مدل
شود که در آن  تصریح می (1رابطه )نترلی حضور دارند. یک مدل تابلویی پویا به فرم مقادیر گذشته متغیر وابسته به عنوان متغیر ک

δ  .اسکالر و ضریب جمله وقفه متغیر وابسته استx′  1بردار متغیرهای کنترلی با ابعاد × k  وβ  بردار ضرایب مربوطه با ابعادk × 1 
,μi~IID(0شود و  جزء خطاست که خود از دو جزء تشکیل می uitاست. عبارت  δμ

,υit~IID(0و  (2 δυ2) ( جمله 1است. در رابطه ،)
yi,t−1  با جمله خطایμi رو،  همبسته هستند. بنابراین، یکی از متغیرهای توضیحی سمت راست با جزء خطا همبسته است. از این
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به منابع را به صورت نسبت صادرات منابع به تولید ناخالص داخلی و  وابستگی کنند. این پژوهش، بررسی می برخورداری از منابع

که برخورداری از منابع اثر  کند میبیان  ها نتایج آنکند.  نشده تعریف می برخورداری از منابع را با حجم ذخایر طبیعی استخراج
 نتایج اساس شود. بر رف غنای ذخایر طبیعی در یک اقتصاد به تضعیف عملکرد آن منجر نمیمثبتی بر نرخ رشد اقتصادی دارد و صِ

وفور این منابع در یک کشور در کنار ساختار این پژوهش، وابستگی به جریان درآمدی ناشی از صادرات منابع طبیعی که متاثر از 
، پرسش از موهبت یا نفرین (2011درپلوگ ) فننهادی و قانون اساسی آن است، بر عملکرد اقتصاد کالن آن کشور اثرگذار نیست. 

که چرا برخی  واهدی را در تایید اینش گیرد که هر دو حالت محتمل است. این پژوهش کند و نتیجه می بودن منابع را بررسی می
دهند که  شده نشان می کند. شواهد ارائه کنند، ارائه می برند و برخی دیگر ضرر می کشورها از وجود منابع طبیعی منفعت می

فساد بد  و ها، قوانین موسسهویژه در شرایطی که کیفیت  بهی، با سهم زیاد مواد خام صادراتی نسبت به تولید ناخالص ملّ یکشورهای
گذاری  خوب و تجارت آزاد و سرمایههای  موسسهاند. در مقابل، کشورهایی با منابع غنی و  های بدی از رشد را ثبت کرده باشد، رکورد

، یادآوری (2012) 3کانوتو و کاوالریبرند.  شان بهره می بع طبیعیارسد از موهبت ثروت من اکتشاف به نظر می فناوریزیاد در 
. نسبت شده استبع طبیعی بنا ابع طبیعی بر مبنای تعداد کمی شاخص از فراوانی مناکنند که ادبیات تجربی در نفرین من می

به منبع  ، برای شاخص وابستگی(2005هارفورد و کلین )ترین شاخص است.  بع طبیعی به تولید ناخالص داخلی معمولاصادرات من
، سهم صادرات اولیه به صادرات کاالها را برای (ب2001گیلفاسون )کنند.  میداخلی استفاده از نسبت صادرات نفت به تولید ناخالص 

برونشویلر و برد.  از شاخص نسبت صادرات سوخت و فلزات به صادرات کل بهره می ،(2012) 4فرانکلبرد.  وابستگی به منبع بکار می
های  های فسیلی، و محصوالت خام کشاورزی به عنوان شاخص ته شاخص صادرات مواد معدنی، سوخت، از دو دس(2008بولته )

  5.کنند های وفور منابع استفاده می عنوان شاخصوابستگی به منابع و ذخایر زیرزمینی و طبیعی به 
های بعدی به تفصیل  شود که در بخش وابستگی به منابع طبیعی استفاده می سنجش های مشابهی برای شاخص ،در پژوهش حاضر

  شوند. معرفی می
 روش تجربی

شود. کشورهای منتخب  برآورد می 2015تا  1993کشور و در بازه زمانی  75وابستگی به منابع بر شدت انرژیِ  ثیرتادر این پژوهش، 
شوند. روش تحلیل تجربی، استفاده از یک مدل تخمین  ها انتخاب می دسترس بودن داده اساس در شده بر و بازه زمانی اشاره

شود. در مدل  برآورد، و در ادامه جزئیات آن توضیح داده می 7(GMMیافته ) گشتاورهای تعمیم است که به روش 6های تابلویی داده
شاخص شدت انرژی هر کشور در هر زمان به عنوان متغیر وابسته و شاخص وابستگی به منابع، با تعاریف مختلف که  ،مورد استفاده

یمت و شاخص شود. طبیعتاً متغیرهای کنترلی دیگر مانند سطح درآمد سرانه و ق آید، به عنوان متغیر مستقل آورده می در پی می
جا که شدت انرژی در هر کشور تا حد زیادی وابسته به روندهای موجود در  شوند. از آن است رابطه استفاده میهوا در سمت رو آب

ها  در آن زیرا است،های پویا مناسب  ساختار تولید و مصرف آن است و تغییر سریع این نسبت چندان آسان نیست، استفاده از مدل
شود که در آن  تصریح می (1رابطه )نترلی حضور دارند. یک مدل تابلویی پویا به فرم مقادیر گذشته متغیر وابسته به عنوان متغیر ک

δ  .اسکالر و ضریب جمله وقفه متغیر وابسته استx′  1بردار متغیرهای کنترلی با ابعاد × k  وβ  بردار ضرایب مربوطه با ابعادk × 1 
,μi~IID(0شود و  جزء خطاست که خود از دو جزء تشکیل می uitاست. عبارت  δμ

,υit~IID(0و  (2 δυ2) ( جمله 1است. در رابطه ،)
yi,t−1  با جمله خطایμi رو،  همبسته هستند. بنابراین، یکی از متغیرهای توضیحی سمت راست با جزء خطا همبسته است. از این
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ها  در آن زیرا است،های پویا مناسب  ساختار تولید و مصرف آن است و تغییر سریع این نسبت چندان آسان نیست، استفاده از مدل
شود که در آن  تصریح می (1رابطه )نترلی حضور دارند. یک مدل تابلویی پویا به فرم مقادیر گذشته متغیر وابسته به عنوان متغیر ک

δ  .اسکالر و ضریب جمله وقفه متغیر وابسته استx′  1بردار متغیرهای کنترلی با ابعاد × k  وβ  بردار ضرایب مربوطه با ابعادk × 1 
,μi~IID(0شود و  جزء خطاست که خود از دو جزء تشکیل می uitاست. عبارت  δμ

,υit~IID(0و  (2 δυ2) ( جمله 1است. در رابطه ،)
yi,t−1  با جمله خطایμi رو،  همبسته هستند. بنابراین، یکی از متغیرهای توضیحی سمت راست با جزء خطا همبسته است. از این

                                                           
1. Jensen & Wantchekon 
2. Lederman & Maloney 
3. Canuto & Cavallari 
4. Frankel 

 مراجعه کنید. (2019متوسلی و خانی سریزدی )تر در مورد ادبیات شومی منابع به پژوهش  . برای بررسی بیش5
6. Panel Data Analysis 
7. Generalized Method of Moment 
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)1(، جمله 
شود. رفع این  دار و ناسازگار می حداقل مربعات معمولی تورش زن به صورت سریالی همبسته نباشند، تخمین υitحتی اگر جمالت  به صورت سریالی همبسته نباشند، 

به صورت سریالی همبسته  υitولی حتی اگر  ،کند را حذف می μiزدایی جمله  زدایی نیز ممکن نیست. میانگین مشکل با میانگین
yi,t−1نباشد، جمله  − y̅i,t−1 که ،y̅i,t−1 = ∑ yi,τ−1

(t − 1)⁄t−1
τ=1 با ،(υit − υ̅i) باند این -گر آرالنو خمینهمبسته خواهد بود. ت

 کند. مشکل را مرتفع می
(1) 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 +  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

′ 𝛽𝛽 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 
𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝜐𝜐𝑖𝑖𝑖𝑖 

 باند-گر آرالنو تخمین
زایی ناشی از همبستگی بین  متغیرهای ابزاری مشکل درونکنند که در آن با استفاده از  ، روشی را پیشنهاد می(1991) 1آرالنو و باند
شود. این روش به اختصار و با استفاده از مدل خودرگرسیونی ساده بدون وجود متغیر  متغیر وابسته و جمله خطا رفع می جمله وقفه

 های تابلویی زیر را در نظر بگیرید: شود. مدل داده توضیحی تشریح می
𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

uitدر آن  که = μi + υit  باμi~IID(0, δμ
,υit~IID(0و  (2 δυ

Nبا افزایش  δدست آوردن تخمین سازگاری از  . برای به(2 → و  ∞
T شود: ثابت، تفاضل مرتبه اول رابطه برای حذف اثرات منفرد بکار گرفته می 

yit − yi,t−1 =  δ(yi,t−1 − yi,t−2) + (υit − υi,t−1)    
t=3 شود: ای است که این رابطه مشاهده می اولین دوره 

yi3 − yi2 =  δ(yi2 − yi1) + (υi3 − υi2) 
yi2)یک ابزار معتبر است، چون به میزان زیادی با  yi1به صورت سریالی همبسته نباشد،  υitدر صورتی که  − yi1)  همبسته است

υi3)ولی با  − υi,2)  همبسته نیست. برای دومین مشاهده، یعنیt=4 :داریم 
yi4 − yi3 =  δ(yi3 − yi2) + (υi4 − υi3) 

yi3)ابزارهای معتبر برای   yi2و  yi1در این حالت،  − yi2) کدام از  هستند، چون هیچyi1  وyi2   با(υi4 − υi3) همبسته نیست .
که در ای  گونه به شود، های بعدی ادامه داد. به این ترتیب که در هر دوره آینده یک ابزار اضافه می توان برای دوره این روش را می

,yi1)مجموعه ابزارهای معتبر برابر است با  Tدوره  yi2, … , yi,T−2)باند با استفاده از روش حداقل مربعات -گر آرالنو . تخمین
 کند.را به صورت سازگار برآورد می δضریب  2(GLS) یافته تعمیم

 تصریح مدل
های تابلویی است که به  شود، یک مدل داده ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی کشورها استفاده میمدل تجربی که برای برآورد تا

 گردد: تصریح می (2رابطه )صورت 
(2) EI𝑖𝑖𝑖𝑖 =

 β0i + β1EIi,t−1 + β2 pit + β3RDit + β4incomeit + β5serv_shareit + β6man_shareit +
β7weatherit + uit. 

و  pitاست. در سمت راست، وقفه این متغیر حضور دارد. شاخص قیمت انرژی با  tدر سال  iشدت انرژی کشور  EI𝑖𝑖𝑖𝑖(، 2در رابطه )
است. عالوه بر این متغیرها، از سهم  RDit(، 2شود. شاخص وابستگی به منابع در رابطه ) نمایندگی می incomeitدرآمد سرانه با 

( به عنوان متغیرهای کنترلی در weatheritهوایی )و داخلی )به درصد( و شاخص شرایط آبخدمات و صنعت از تولید ناخالص 
طور که گفته شد، جمله خطا با متغیر وقفه شدت انرژی که در سمت راست حضور  شوند. همان ( استفاده می2سمت راست رابطه )

باند -گر آرالنو میناز تخ ،حل معمول در چنین موقعیتی استفاده از متغیر ابزاری است. برای رفع این مشکل دارد، همبسته است. راه
 های متغیر وابسته هستند. و متغیرهای ابزاری وقفه شود در نظرگرفته میشود که در آن تفاضل متغیرها در رابطه  استفاده می

 
 ها داده

شده در  شود. برای محاسبه این شاخص، میزان انرژی اولیه استفاده شاخص شدت انرژی مورد استفاده از بانک جهانی استخراج می
جا که قیمت  شود. از آن تقسیم می 3با فرض برابری قدرت خرید 2011های ثابت سال  سال به تولید ناخالص داخلی به قیمت یک
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 تصریح مدل
های تابلویی است که به  شود، یک مدل داده ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی کشورها استفاده میمدل تجربی که برای برآورد تا

 گردد: تصریح می (2رابطه )صورت 
(2) EI𝑖𝑖𝑖𝑖 =

 β0i + β1EIi,t−1 + β2 pit + β3RDit + β4incomeit + β5serv_shareit + β6man_shareit +
β7weatherit + uit. 

و  pitاست. در سمت راست، وقفه این متغیر حضور دارد. شاخص قیمت انرژی با  tدر سال  iشدت انرژی کشور  EI𝑖𝑖𝑖𝑖(، 2در رابطه )
است. عالوه بر این متغیرها، از سهم  RDit(، 2شود. شاخص وابستگی به منابع در رابطه ) نمایندگی می incomeitدرآمد سرانه با 

( به عنوان متغیرهای کنترلی در weatheritهوایی )و داخلی )به درصد( و شاخص شرایط آبخدمات و صنعت از تولید ناخالص 
طور که گفته شد، جمله خطا با متغیر وقفه شدت انرژی که در سمت راست حضور  شوند. همان ( استفاده می2سمت راست رابطه )

باند -گر آرالنو میناز تخ ،حل معمول در چنین موقعیتی استفاده از متغیر ابزاری است. برای رفع این مشکل دارد، همبسته است. راه
 های متغیر وابسته هستند. و متغیرهای ابزاری وقفه شود در نظرگرفته میشود که در آن تفاضل متغیرها در رابطه  استفاده می

 
 ها داده

شده در  شود. برای محاسبه این شاخص، میزان انرژی اولیه استفاده شاخص شدت انرژی مورد استفاده از بانک جهانی استخراج می
جا که قیمت  شود. از آن تقسیم می 3با فرض برابری قدرت خرید 2011های ثابت سال  سال به تولید ناخالص داخلی به قیمت یک
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 را حذف می کند، ولی حتی اگر 
شود. رفع این  دار و ناسازگار می حداقل مربعات معمولی تورش زن به صورت سریالی همبسته نباشند، تخمین υitحتی اگر جمالت 
به صورت سریالی همبسته  υitولی حتی اگر  ،کند را حذف می μiزدایی جمله  زدایی نیز ممکن نیست. میانگین مشکل با میانگین

yi,t−1نباشد، جمله  − y̅i,t−1 که ،y̅i,t−1 = ∑ yi,τ−1
(t − 1)⁄t−1

τ=1 با ،(υit − υ̅i) باند این -گر آرالنو خمینهمبسته خواهد بود. ت
 کند. مشکل را مرتفع می

(1) 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 +  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
′ 𝛽𝛽 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝜐𝜐𝑖𝑖𝑖𝑖 
 باند-گر آرالنو تخمین

زایی ناشی از همبستگی بین  متغیرهای ابزاری مشکل درونکنند که در آن با استفاده از  ، روشی را پیشنهاد می(1991) 1آرالنو و باند
شود. این روش به اختصار و با استفاده از مدل خودرگرسیونی ساده بدون وجود متغیر  متغیر وابسته و جمله خطا رفع می جمله وقفه

 های تابلویی زیر را در نظر بگیرید: شود. مدل داده توضیحی تشریح می
𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

uitدر آن  که = μi + υit  باμi~IID(0, δμ
,υit~IID(0و  (2 δυ

Nبا افزایش  δدست آوردن تخمین سازگاری از  . برای به(2 → و  ∞
T شود: ثابت، تفاضل مرتبه اول رابطه برای حذف اثرات منفرد بکار گرفته می 

yit − yi,t−1 =  δ(yi,t−1 − yi,t−2) + (υit − υi,t−1)    
t=3 شود: ای است که این رابطه مشاهده می اولین دوره 

yi3 − yi2 =  δ(yi2 − yi1) + (υi3 − υi2) 
yi2)یک ابزار معتبر است، چون به میزان زیادی با  yi1به صورت سریالی همبسته نباشد،  υitدر صورتی که  − yi1)  همبسته است

υi3)ولی با  − υi,2)  همبسته نیست. برای دومین مشاهده، یعنیt=4 :داریم 
yi4 − yi3 =  δ(yi3 − yi2) + (υi4 − υi3) 

yi3)ابزارهای معتبر برای   yi2و  yi1در این حالت،  − yi2) کدام از  هستند، چون هیچyi1  وyi2   با(υi4 − υi3) همبسته نیست .
که در ای  گونه به شود، های بعدی ادامه داد. به این ترتیب که در هر دوره آینده یک ابزار اضافه می توان برای دوره این روش را می

,yi1)مجموعه ابزارهای معتبر برابر است با  Tدوره  yi2, … , yi,T−2)باند با استفاده از روش حداقل مربعات -گر آرالنو . تخمین
 کند.را به صورت سازگار برآورد می δضریب  2(GLS) یافته تعمیم

 تصریح مدل
های تابلویی است که به  شود، یک مدل داده ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی کشورها استفاده میمدل تجربی که برای برآورد تا

 گردد: تصریح می (2رابطه )صورت 
(2) EI𝑖𝑖𝑖𝑖 =

 β0i + β1EIi,t−1 + β2 pit + β3RDit + β4incomeit + β5serv_shareit + β6man_shareit +
β7weatherit + uit. 

و  pitاست. در سمت راست، وقفه این متغیر حضور دارد. شاخص قیمت انرژی با  tدر سال  iشدت انرژی کشور  EI𝑖𝑖𝑖𝑖(، 2در رابطه )
است. عالوه بر این متغیرها، از سهم  RDit(، 2شود. شاخص وابستگی به منابع در رابطه ) نمایندگی می incomeitدرآمد سرانه با 

( به عنوان متغیرهای کنترلی در weatheritهوایی )و داخلی )به درصد( و شاخص شرایط آبخدمات و صنعت از تولید ناخالص 
طور که گفته شد، جمله خطا با متغیر وقفه شدت انرژی که در سمت راست حضور  شوند. همان ( استفاده می2سمت راست رابطه )

باند -گر آرالنو میناز تخ ،حل معمول در چنین موقعیتی استفاده از متغیر ابزاری است. برای رفع این مشکل دارد، همبسته است. راه
 های متغیر وابسته هستند. و متغیرهای ابزاری وقفه شود در نظرگرفته میشود که در آن تفاضل متغیرها در رابطه  استفاده می

 
 ها داده

شده در  شود. برای محاسبه این شاخص، میزان انرژی اولیه استفاده شاخص شدت انرژی مورد استفاده از بانک جهانی استخراج می
جا که قیمت  شود. از آن تقسیم می 3با فرض برابری قدرت خرید 2011های ثابت سال  سال به تولید ناخالص داخلی به قیمت یک
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ممکن نیست. میانگین زدایی جمله 
 همبسته خواهد بود. 

شود. رفع این  دار و ناسازگار می حداقل مربعات معمولی تورش زن به صورت سریالی همبسته نباشند، تخمین υitحتی اگر جمالت 
به صورت سریالی همبسته  υitولی حتی اگر  ،کند را حذف می μiزدایی جمله  زدایی نیز ممکن نیست. میانگین مشکل با میانگین

yi,t−1نباشد، جمله  − y̅i,t−1 که ،y̅i,t−1 = ∑ yi,τ−1
(t − 1)⁄t−1

τ=1 با ،(υit − υ̅i) باند این -گر آرالنو خمینهمبسته خواهد بود. ت
 کند. مشکل را مرتفع می

(1) 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 +  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
′ 𝛽𝛽 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝜐𝜐𝑖𝑖𝑖𝑖 
 باند-گر آرالنو تخمین

زایی ناشی از همبستگی بین  متغیرهای ابزاری مشکل درونکنند که در آن با استفاده از  ، روشی را پیشنهاد می(1991) 1آرالنو و باند
شود. این روش به اختصار و با استفاده از مدل خودرگرسیونی ساده بدون وجود متغیر  متغیر وابسته و جمله خطا رفع می جمله وقفه

 های تابلویی زیر را در نظر بگیرید: شود. مدل داده توضیحی تشریح می
𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

uitدر آن  که = μi + υit  باμi~IID(0, δμ
,υit~IID(0و  (2 δυ

Nبا افزایش  δدست آوردن تخمین سازگاری از  . برای به(2 → و  ∞
T شود: ثابت، تفاضل مرتبه اول رابطه برای حذف اثرات منفرد بکار گرفته می 

yit − yi,t−1 =  δ(yi,t−1 − yi,t−2) + (υit − υi,t−1)    
t=3 شود: ای است که این رابطه مشاهده می اولین دوره 

yi3 − yi2 =  δ(yi2 − yi1) + (υi3 − υi2) 
yi2)یک ابزار معتبر است، چون به میزان زیادی با  yi1به صورت سریالی همبسته نباشد،  υitدر صورتی که  − yi1)  همبسته است

υi3)ولی با  − υi,2)  همبسته نیست. برای دومین مشاهده، یعنیt=4 :داریم 
yi4 − yi3 =  δ(yi3 − yi2) + (υi4 − υi3) 

yi3)ابزارهای معتبر برای   yi2و  yi1در این حالت،  − yi2) کدام از  هستند، چون هیچyi1  وyi2   با(υi4 − υi3) همبسته نیست .
که در ای  گونه به شود، های بعدی ادامه داد. به این ترتیب که در هر دوره آینده یک ابزار اضافه می توان برای دوره این روش را می

,yi1)مجموعه ابزارهای معتبر برابر است با  Tدوره  yi2, … , yi,T−2)باند با استفاده از روش حداقل مربعات -گر آرالنو . تخمین
 کند.را به صورت سازگار برآورد می δضریب  2(GLS) یافته تعمیم

 تصریح مدل
های تابلویی است که به  شود، یک مدل داده ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی کشورها استفاده میمدل تجربی که برای برآورد تا

 گردد: تصریح می (2رابطه )صورت 
(2) EI𝑖𝑖𝑖𝑖 =

 β0i + β1EIi,t−1 + β2 pit + β3RDit + β4incomeit + β5serv_shareit + β6man_shareit +
β7weatherit + uit. 

و  pitاست. در سمت راست، وقفه این متغیر حضور دارد. شاخص قیمت انرژی با  tدر سال  iشدت انرژی کشور  EI𝑖𝑖𝑖𝑖(، 2در رابطه )
است. عالوه بر این متغیرها، از سهم  RDit(، 2شود. شاخص وابستگی به منابع در رابطه ) نمایندگی می incomeitدرآمد سرانه با 

( به عنوان متغیرهای کنترلی در weatheritهوایی )و داخلی )به درصد( و شاخص شرایط آبخدمات و صنعت از تولید ناخالص 
طور که گفته شد، جمله خطا با متغیر وقفه شدت انرژی که در سمت راست حضور  شوند. همان ( استفاده می2سمت راست رابطه )

باند -گر آرالنو میناز تخ ،حل معمول در چنین موقعیتی استفاده از متغیر ابزاری است. برای رفع این مشکل دارد، همبسته است. راه
 های متغیر وابسته هستند. و متغیرهای ابزاری وقفه شود در نظرگرفته میشود که در آن تفاضل متغیرها در رابطه  استفاده می

 
 ها داده

شده در  شود. برای محاسبه این شاخص، میزان انرژی اولیه استفاده شاخص شدت انرژی مورد استفاده از بانک جهانی استخراج می
جا که قیمت  شود. از آن تقسیم می 3با فرض برابری قدرت خرید 2011های ثابت سال  سال به تولید ناخالص داخلی به قیمت یک
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، با 

شود. رفع این  دار و ناسازگار می حداقل مربعات معمولی تورش زن به صورت سریالی همبسته نباشند، تخمین υitحتی اگر جمالت 
به صورت سریالی همبسته  υitولی حتی اگر  ،کند را حذف می μiزدایی جمله  زدایی نیز ممکن نیست. میانگین مشکل با میانگین

yi,t−1نباشد، جمله  − y̅i,t−1 که ،y̅i,t−1 = ∑ yi,τ−1
(t − 1)⁄t−1

τ=1 با ،(υit − υ̅i) باند این -گر آرالنو خمینهمبسته خواهد بود. ت
 کند. مشکل را مرتفع می

(1) 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 +  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
′ 𝛽𝛽 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝜐𝜐𝑖𝑖𝑖𝑖 
 باند-گر آرالنو تخمین

زایی ناشی از همبستگی بین  متغیرهای ابزاری مشکل درونکنند که در آن با استفاده از  ، روشی را پیشنهاد می(1991) 1آرالنو و باند
شود. این روش به اختصار و با استفاده از مدل خودرگرسیونی ساده بدون وجود متغیر  متغیر وابسته و جمله خطا رفع می جمله وقفه

 های تابلویی زیر را در نظر بگیرید: شود. مدل داده توضیحی تشریح می
𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

uitدر آن  که = μi + υit  باμi~IID(0, δμ
,υit~IID(0و  (2 δυ

Nبا افزایش  δدست آوردن تخمین سازگاری از  . برای به(2 → و  ∞
T شود: ثابت، تفاضل مرتبه اول رابطه برای حذف اثرات منفرد بکار گرفته می 

yit − yi,t−1 =  δ(yi,t−1 − yi,t−2) + (υit − υi,t−1)    
t=3 شود: ای است که این رابطه مشاهده می اولین دوره 

yi3 − yi2 =  δ(yi2 − yi1) + (υi3 − υi2) 
yi2)یک ابزار معتبر است، چون به میزان زیادی با  yi1به صورت سریالی همبسته نباشد،  υitدر صورتی که  − yi1)  همبسته است

υi3)ولی با  − υi,2)  همبسته نیست. برای دومین مشاهده، یعنیt=4 :داریم 
yi4 − yi3 =  δ(yi3 − yi2) + (υi4 − υi3) 

yi3)ابزارهای معتبر برای   yi2و  yi1در این حالت،  − yi2) کدام از  هستند، چون هیچyi1  وyi2   با(υi4 − υi3) همبسته نیست .
که در ای  گونه به شود، های بعدی ادامه داد. به این ترتیب که در هر دوره آینده یک ابزار اضافه می توان برای دوره این روش را می

,yi1)مجموعه ابزارهای معتبر برابر است با  Tدوره  yi2, … , yi,T−2)باند با استفاده از روش حداقل مربعات -گر آرالنو . تخمین
 کند.را به صورت سازگار برآورد می δضریب  2(GLS) یافته تعمیم

 تصریح مدل
های تابلویی است که به  شود، یک مدل داده ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی کشورها استفاده میمدل تجربی که برای برآورد تا

 گردد: تصریح می (2رابطه )صورت 
(2) EI𝑖𝑖𝑖𝑖 =

 β0i + β1EIi,t−1 + β2 pit + β3RDit + β4incomeit + β5serv_shareit + β6man_shareit +
β7weatherit + uit. 

و  pitاست. در سمت راست، وقفه این متغیر حضور دارد. شاخص قیمت انرژی با  tدر سال  iشدت انرژی کشور  EI𝑖𝑖𝑖𝑖(، 2در رابطه )
است. عالوه بر این متغیرها، از سهم  RDit(، 2شود. شاخص وابستگی به منابع در رابطه ) نمایندگی می incomeitدرآمد سرانه با 

( به عنوان متغیرهای کنترلی در weatheritهوایی )و داخلی )به درصد( و شاخص شرایط آبخدمات و صنعت از تولید ناخالص 
طور که گفته شد، جمله خطا با متغیر وقفه شدت انرژی که در سمت راست حضور  شوند. همان ( استفاده می2سمت راست رابطه )

باند -گر آرالنو میناز تخ ،حل معمول در چنین موقعیتی استفاده از متغیر ابزاری است. برای رفع این مشکل دارد، همبسته است. راه
 های متغیر وابسته هستند. و متغیرهای ابزاری وقفه شود در نظرگرفته میشود که در آن تفاضل متغیرها در رابطه  استفاده می

 
 ها داده

شده در  شود. برای محاسبه این شاخص، میزان انرژی اولیه استفاده شاخص شدت انرژی مورد استفاده از بانک جهانی استخراج می
جا که قیمت  شود. از آن تقسیم می 3با فرض برابری قدرت خرید 2011های ثابت سال  سال به تولید ناخالص داخلی به قیمت یک
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، که 

شود. رفع این  دار و ناسازگار می حداقل مربعات معمولی تورش زن به صورت سریالی همبسته نباشند، تخمین υitحتی اگر جمالت 
به صورت سریالی همبسته  υitولی حتی اگر  ،کند را حذف می μiزدایی جمله  زدایی نیز ممکن نیست. میانگین مشکل با میانگین

yi,t−1نباشد، جمله  − y̅i,t−1 که ،y̅i,t−1 = ∑ yi,τ−1
(t − 1)⁄t−1

τ=1 با ،(υit − υ̅i) باند این -گر آرالنو خمینهمبسته خواهد بود. ت
 کند. مشکل را مرتفع می

(1) 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 +  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
′ 𝛽𝛽 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝜐𝜐𝑖𝑖𝑖𝑖 
 باند-گر آرالنو تخمین

زایی ناشی از همبستگی بین  متغیرهای ابزاری مشکل درونکنند که در آن با استفاده از  ، روشی را پیشنهاد می(1991) 1آرالنو و باند
شود. این روش به اختصار و با استفاده از مدل خودرگرسیونی ساده بدون وجود متغیر  متغیر وابسته و جمله خطا رفع می جمله وقفه

 های تابلویی زیر را در نظر بگیرید: شود. مدل داده توضیحی تشریح می
𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

uitدر آن  که = μi + υit  باμi~IID(0, δμ
,υit~IID(0و  (2 δυ

Nبا افزایش  δدست آوردن تخمین سازگاری از  . برای به(2 → و  ∞
T شود: ثابت، تفاضل مرتبه اول رابطه برای حذف اثرات منفرد بکار گرفته می 

yit − yi,t−1 =  δ(yi,t−1 − yi,t−2) + (υit − υi,t−1)    
t=3 شود: ای است که این رابطه مشاهده می اولین دوره 
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yi2)یک ابزار معتبر است، چون به میزان زیادی با  yi1به صورت سریالی همبسته نباشد،  υitدر صورتی که  − yi1)  همبسته است
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yi3)ابزارهای معتبر برای   yi2و  yi1در این حالت،  − yi2) کدام از  هستند، چون هیچyi1  وyi2   با(υi4 − υi3) همبسته نیست .
که در ای  گونه به شود، های بعدی ادامه داد. به این ترتیب که در هر دوره آینده یک ابزار اضافه می توان برای دوره این روش را می

,yi1)مجموعه ابزارهای معتبر برابر است با  Tدوره  yi2, … , yi,T−2)باند با استفاده از روش حداقل مربعات -گر آرالنو . تخمین
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درون زایی ناشی از همبستگی بین جمله وقفه متغیر وابسته و جمله خطا رفع می شود. این روش به 
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,yi1)مجموعه ابزارهای معتبر برابر است با  Tدوره  yi2, … , yi,T−2)باند با استفاده از روش حداقل مربعات -گر آرالنو . تخمین
 کند.را به صورت سازگار برآورد می δضریب  2(GLS) یافته تعمیم

 تصریح مدل
های تابلویی است که به  شود، یک مدل داده ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی کشورها استفاده میمدل تجربی که برای برآورد تا

 گردد: تصریح می (2رابطه )صورت 
(2) EI𝑖𝑖𝑖𝑖 =

 β0i + β1EIi,t−1 + β2 pit + β3RDit + β4incomeit + β5serv_shareit + β6man_shareit +
β7weatherit + uit. 

و  pitاست. در سمت راست، وقفه این متغیر حضور دارد. شاخص قیمت انرژی با  tدر سال  iشدت انرژی کشور  EI𝑖𝑖𝑖𝑖(، 2در رابطه )
است. عالوه بر این متغیرها، از سهم  RDit(، 2شود. شاخص وابستگی به منابع در رابطه ) نمایندگی می incomeitدرآمد سرانه با 

( به عنوان متغیرهای کنترلی در weatheritهوایی )و داخلی )به درصد( و شاخص شرایط آبخدمات و صنعت از تولید ناخالص 
طور که گفته شد، جمله خطا با متغیر وقفه شدت انرژی که در سمت راست حضور  شوند. همان ( استفاده می2سمت راست رابطه )

باند -گر آرالنو میناز تخ ،حل معمول در چنین موقعیتی استفاده از متغیر ابزاری است. برای رفع این مشکل دارد، همبسته است. راه
 های متغیر وابسته هستند. و متغیرهای ابزاری وقفه شود در نظرگرفته میشود که در آن تفاضل متغیرها در رابطه  استفاده می

 
 ها داده

شده در  شود. برای محاسبه این شاخص، میزان انرژی اولیه استفاده شاخص شدت انرژی مورد استفاده از بانک جهانی استخراج می
جا که قیمت  شود. از آن تقسیم می 3با فرض برابری قدرت خرید 2011های ثابت سال  سال به تولید ناخالص داخلی به قیمت یک
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تخمین  آوردن  به دست  برای   .

شود. رفع این  دار و ناسازگار می حداقل مربعات معمولی تورش زن به صورت سریالی همبسته نباشند، تخمین υitحتی اگر جمالت 
به صورت سریالی همبسته  υitولی حتی اگر  ،کند را حذف می μiزدایی جمله  زدایی نیز ممکن نیست. میانگین مشکل با میانگین

yi,t−1نباشد، جمله  − y̅i,t−1 که ،y̅i,t−1 = ∑ yi,τ−1
(t − 1)⁄t−1

τ=1 با ،(υit − υ̅i) باند این -گر آرالنو خمینهمبسته خواهد بود. ت
 کند. مشکل را مرتفع می

(1) 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 +  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
′ 𝛽𝛽 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝜐𝜐𝑖𝑖𝑖𝑖 
 باند-گر آرالنو تخمین

زایی ناشی از همبستگی بین  متغیرهای ابزاری مشکل درونکنند که در آن با استفاده از  ، روشی را پیشنهاد می(1991) 1آرالنو و باند
شود. این روش به اختصار و با استفاده از مدل خودرگرسیونی ساده بدون وجود متغیر  متغیر وابسته و جمله خطا رفع می جمله وقفه

 های تابلویی زیر را در نظر بگیرید: شود. مدل داده توضیحی تشریح می
𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

uitدر آن  که = μi + υit  باμi~IID(0, δμ
,υit~IID(0و  (2 δυ

Nبا افزایش  δدست آوردن تخمین سازگاری از  . برای به(2 → و  ∞
T شود: ثابت، تفاضل مرتبه اول رابطه برای حذف اثرات منفرد بکار گرفته می 

yit − yi,t−1 =  δ(yi,t−1 − yi,t−2) + (υit − υi,t−1)    
t=3 شود: ای است که این رابطه مشاهده می اولین دوره 

yi3 − yi2 =  δ(yi2 − yi1) + (υi3 − υi2) 
yi2)یک ابزار معتبر است، چون به میزان زیادی با  yi1به صورت سریالی همبسته نباشد،  υitدر صورتی که  − yi1)  همبسته است

υi3)ولی با  − υi,2)  همبسته نیست. برای دومین مشاهده، یعنیt=4 :داریم 
yi4 − yi3 =  δ(yi3 − yi2) + (υi4 − υi3) 

yi3)ابزارهای معتبر برای   yi2و  yi1در این حالت،  − yi2) کدام از  هستند، چون هیچyi1  وyi2   با(υi4 − υi3) همبسته نیست .
که در ای  گونه به شود، های بعدی ادامه داد. به این ترتیب که در هر دوره آینده یک ابزار اضافه می توان برای دوره این روش را می

,yi1)مجموعه ابزارهای معتبر برابر است با  Tدوره  yi2, … , yi,T−2)باند با استفاده از روش حداقل مربعات -گر آرالنو . تخمین
 کند.را به صورت سازگار برآورد می δضریب  2(GLS) یافته تعمیم

 تصریح مدل
های تابلویی است که به  شود، یک مدل داده ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی کشورها استفاده میمدل تجربی که برای برآورد تا

 گردد: تصریح می (2رابطه )صورت 
(2) EI𝑖𝑖𝑖𝑖 =

 β0i + β1EIi,t−1 + β2 pit + β3RDit + β4incomeit + β5serv_shareit + β6man_shareit +
β7weatherit + uit. 

و  pitاست. در سمت راست، وقفه این متغیر حضور دارد. شاخص قیمت انرژی با  tدر سال  iشدت انرژی کشور  EI𝑖𝑖𝑖𝑖(، 2در رابطه )
است. عالوه بر این متغیرها، از سهم  RDit(، 2شود. شاخص وابستگی به منابع در رابطه ) نمایندگی می incomeitدرآمد سرانه با 

( به عنوان متغیرهای کنترلی در weatheritهوایی )و داخلی )به درصد( و شاخص شرایط آبخدمات و صنعت از تولید ناخالص 
طور که گفته شد، جمله خطا با متغیر وقفه شدت انرژی که در سمت راست حضور  شوند. همان ( استفاده می2سمت راست رابطه )

باند -گر آرالنو میناز تخ ،حل معمول در چنین موقعیتی استفاده از متغیر ابزاری است. برای رفع این مشکل دارد، همبسته است. راه
 های متغیر وابسته هستند. و متغیرهای ابزاری وقفه شود در نظرگرفته میشود که در آن تفاضل متغیرها در رابطه  استفاده می

 
 ها داده

شده در  شود. برای محاسبه این شاخص، میزان انرژی اولیه استفاده شاخص شدت انرژی مورد استفاده از بانک جهانی استخراج می
جا که قیمت  شود. از آن تقسیم می 3با فرض برابری قدرت خرید 2011های ثابت سال  سال به تولید ناخالص داخلی به قیمت یک
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و   

شود. رفع این  دار و ناسازگار می حداقل مربعات معمولی تورش زن به صورت سریالی همبسته نباشند، تخمین υitحتی اگر جمالت 
به صورت سریالی همبسته  υitولی حتی اگر  ،کند را حذف می μiزدایی جمله  زدایی نیز ممکن نیست. میانگین مشکل با میانگین

yi,t−1نباشد، جمله  − y̅i,t−1 که ،y̅i,t−1 = ∑ yi,τ−1
(t − 1)⁄t−1

τ=1 با ،(υit − υ̅i) باند این -گر آرالنو خمینهمبسته خواهد بود. ت
 کند. مشکل را مرتفع می

(1) 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 +  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
′ 𝛽𝛽 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝜐𝜐𝑖𝑖𝑖𝑖 
 باند-گر آرالنو تخمین

زایی ناشی از همبستگی بین  متغیرهای ابزاری مشکل درونکنند که در آن با استفاده از  ، روشی را پیشنهاد می(1991) 1آرالنو و باند
شود. این روش به اختصار و با استفاده از مدل خودرگرسیونی ساده بدون وجود متغیر  متغیر وابسته و جمله خطا رفع می جمله وقفه

 های تابلویی زیر را در نظر بگیرید: شود. مدل داده توضیحی تشریح می
𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

uitدر آن  که = μi + υit  باμi~IID(0, δμ
,υit~IID(0و  (2 δυ

Nبا افزایش  δدست آوردن تخمین سازگاری از  . برای به(2 → و  ∞
T شود: ثابت، تفاضل مرتبه اول رابطه برای حذف اثرات منفرد بکار گرفته می 

yit − yi,t−1 =  δ(yi,t−1 − yi,t−2) + (υit − υi,t−1)    
t=3 شود: ای است که این رابطه مشاهده می اولین دوره 

yi3 − yi2 =  δ(yi2 − yi1) + (υi3 − υi2) 
yi2)یک ابزار معتبر است، چون به میزان زیادی با  yi1به صورت سریالی همبسته نباشد،  υitدر صورتی که  − yi1)  همبسته است

υi3)ولی با  − υi,2)  همبسته نیست. برای دومین مشاهده، یعنیt=4 :داریم 
yi4 − yi3 =  δ(yi3 − yi2) + (υi4 − υi3) 

yi3)ابزارهای معتبر برای   yi2و  yi1در این حالت،  − yi2) کدام از  هستند، چون هیچyi1  وyi2   با(υi4 − υi3) همبسته نیست .
که در ای  گونه به شود، های بعدی ادامه داد. به این ترتیب که در هر دوره آینده یک ابزار اضافه می توان برای دوره این روش را می

,yi1)مجموعه ابزارهای معتبر برابر است با  Tدوره  yi2, … , yi,T−2)باند با استفاده از روش حداقل مربعات -گر آرالنو . تخمین
 کند.را به صورت سازگار برآورد می δضریب  2(GLS) یافته تعمیم

 تصریح مدل
های تابلویی است که به  شود، یک مدل داده ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی کشورها استفاده میمدل تجربی که برای برآورد تا

 گردد: تصریح می (2رابطه )صورت 
(2) EI𝑖𝑖𝑖𝑖 =

 β0i + β1EIi,t−1 + β2 pit + β3RDit + β4incomeit + β5serv_shareit + β6man_shareit +
β7weatherit + uit. 

و  pitاست. در سمت راست، وقفه این متغیر حضور دارد. شاخص قیمت انرژی با  tدر سال  iشدت انرژی کشور  EI𝑖𝑖𝑖𝑖(، 2در رابطه )
است. عالوه بر این متغیرها، از سهم  RDit(، 2شود. شاخص وابستگی به منابع در رابطه ) نمایندگی می incomeitدرآمد سرانه با 

( به عنوان متغیرهای کنترلی در weatheritهوایی )و داخلی )به درصد( و شاخص شرایط آبخدمات و صنعت از تولید ناخالص 
طور که گفته شد، جمله خطا با متغیر وقفه شدت انرژی که در سمت راست حضور  شوند. همان ( استفاده می2سمت راست رابطه )

باند -گر آرالنو میناز تخ ،حل معمول در چنین موقعیتی استفاده از متغیر ابزاری است. برای رفع این مشکل دارد، همبسته است. راه
 های متغیر وابسته هستند. و متغیرهای ابزاری وقفه شود در نظرگرفته میشود که در آن تفاضل متغیرها در رابطه  استفاده می

 
 ها داده

شده در  شود. برای محاسبه این شاخص، میزان انرژی اولیه استفاده شاخص شدت انرژی مورد استفاده از بانک جهانی استخراج می
جا که قیمت  شود. از آن تقسیم می 3با فرض برابری قدرت خرید 2011های ثابت سال  سال به تولید ناخالص داخلی به قیمت یک
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با   

شود. رفع این  دار و ناسازگار می حداقل مربعات معمولی تورش زن به صورت سریالی همبسته نباشند، تخمین υitحتی اگر جمالت 
به صورت سریالی همبسته  υitولی حتی اگر  ،کند را حذف می μiزدایی جمله  زدایی نیز ممکن نیست. میانگین مشکل با میانگین

yi,t−1نباشد، جمله  − y̅i,t−1 که ،y̅i,t−1 = ∑ yi,τ−1
(t − 1)⁄t−1

τ=1 با ،(υit − υ̅i) باند این -گر آرالنو خمینهمبسته خواهد بود. ت
 کند. مشکل را مرتفع می

(1) 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 +  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
′ 𝛽𝛽 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝜐𝜐𝑖𝑖𝑖𝑖 
 باند-گر آرالنو تخمین

زایی ناشی از همبستگی بین  متغیرهای ابزاری مشکل درونکنند که در آن با استفاده از  ، روشی را پیشنهاد می(1991) 1آرالنو و باند
شود. این روش به اختصار و با استفاده از مدل خودرگرسیونی ساده بدون وجود متغیر  متغیر وابسته و جمله خطا رفع می جمله وقفه

 های تابلویی زیر را در نظر بگیرید: شود. مدل داده توضیحی تشریح می
𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

uitدر آن  که = μi + υit  باμi~IID(0, δμ
,υit~IID(0و  (2 δυ

Nبا افزایش  δدست آوردن تخمین سازگاری از  . برای به(2 → و  ∞
T شود: ثابت، تفاضل مرتبه اول رابطه برای حذف اثرات منفرد بکار گرفته می 

yit − yi,t−1 =  δ(yi,t−1 − yi,t−2) + (υit − υi,t−1)    
t=3 شود: ای است که این رابطه مشاهده می اولین دوره 

yi3 − yi2 =  δ(yi2 − yi1) + (υi3 − υi2) 
yi2)یک ابزار معتبر است، چون به میزان زیادی با  yi1به صورت سریالی همبسته نباشد،  υitدر صورتی که  − yi1)  همبسته است

υi3)ولی با  − υi,2)  همبسته نیست. برای دومین مشاهده، یعنیt=4 :داریم 
yi4 − yi3 =  δ(yi3 − yi2) + (υi4 − υi3) 

yi3)ابزارهای معتبر برای   yi2و  yi1در این حالت،  − yi2) کدام از  هستند، چون هیچyi1  وyi2   با(υi4 − υi3) همبسته نیست .
که در ای  گونه به شود، های بعدی ادامه داد. به این ترتیب که در هر دوره آینده یک ابزار اضافه می توان برای دوره این روش را می

,yi1)مجموعه ابزارهای معتبر برابر است با  Tدوره  yi2, … , yi,T−2)باند با استفاده از روش حداقل مربعات -گر آرالنو . تخمین
 کند.را به صورت سازگار برآورد می δضریب  2(GLS) یافته تعمیم

 تصریح مدل
های تابلویی است که به  شود، یک مدل داده ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی کشورها استفاده میمدل تجربی که برای برآورد تا

 گردد: تصریح می (2رابطه )صورت 
(2) EI𝑖𝑖𝑖𝑖 =

 β0i + β1EIi,t−1 + β2 pit + β3RDit + β4incomeit + β5serv_shareit + β6man_shareit +
β7weatherit + uit. 

و  pitاست. در سمت راست، وقفه این متغیر حضور دارد. شاخص قیمت انرژی با  tدر سال  iشدت انرژی کشور  EI𝑖𝑖𝑖𝑖(، 2در رابطه )
است. عالوه بر این متغیرها، از سهم  RDit(، 2شود. شاخص وابستگی به منابع در رابطه ) نمایندگی می incomeitدرآمد سرانه با 

( به عنوان متغیرهای کنترلی در weatheritهوایی )و داخلی )به درصد( و شاخص شرایط آبخدمات و صنعت از تولید ناخالص 
طور که گفته شد، جمله خطا با متغیر وقفه شدت انرژی که در سمت راست حضور  شوند. همان ( استفاده می2سمت راست رابطه )

باند -گر آرالنو میناز تخ ،حل معمول در چنین موقعیتی استفاده از متغیر ابزاری است. برای رفع این مشکل دارد، همبسته است. راه
 های متغیر وابسته هستند. و متغیرهای ابزاری وقفه شود در نظرگرفته میشود که در آن تفاضل متغیرها در رابطه  استفاده می

 
 ها داده

شده در  شود. برای محاسبه این شاخص، میزان انرژی اولیه استفاده شاخص شدت انرژی مورد استفاده از بانک جهانی استخراج می
جا که قیمت  شود. از آن تقسیم می 3با فرض برابری قدرت خرید 2011های ثابت سال  سال به تولید ناخالص داخلی به قیمت یک
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شود. رفع این  دار و ناسازگار می حداقل مربعات معمولی تورش زن به صورت سریالی همبسته نباشند، تخمین υitحتی اگر جمالت 
به صورت سریالی همبسته  υitولی حتی اگر  ،کند را حذف می μiزدایی جمله  زدایی نیز ممکن نیست. میانگین مشکل با میانگین
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𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝜐𝜐𝑖𝑖𝑖𝑖 
 باند-گر آرالنو تخمین
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yi3)ابزارهای معتبر برای   yi2و  yi1در این حالت،  − yi2) کدام از  هستند، چون هیچyi1  وyi2   با(υi4 − υi3) همبسته نیست .
که در ای  گونه به شود، های بعدی ادامه داد. به این ترتیب که در هر دوره آینده یک ابزار اضافه می توان برای دوره این روش را می
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 β0i + β1EIi,t−1 + β2 pit + β3RDit + β4incomeit + β5serv_shareit + β6man_shareit +
β7weatherit + uit. 

و  pitاست. در سمت راست، وقفه این متغیر حضور دارد. شاخص قیمت انرژی با  tدر سال  iشدت انرژی کشور  EI𝑖𝑖𝑖𝑖(، 2در رابطه )
است. عالوه بر این متغیرها، از سهم  RDit(، 2شود. شاخص وابستگی به منابع در رابطه ) نمایندگی می incomeitدرآمد سرانه با 

( به عنوان متغیرهای کنترلی در weatheritهوایی )و داخلی )به درصد( و شاخص شرایط آبخدمات و صنعت از تولید ناخالص 
طور که گفته شد، جمله خطا با متغیر وقفه شدت انرژی که در سمت راست حضور  شوند. همان ( استفاده می2سمت راست رابطه )

باند -گر آرالنو میناز تخ ،حل معمول در چنین موقعیتی استفاده از متغیر ابزاری است. برای رفع این مشکل دارد، همبسته است. راه
 های متغیر وابسته هستند. و متغیرهای ابزاری وقفه شود در نظرگرفته میشود که در آن تفاضل متغیرها در رابطه  استفاده می

 
 ها داده

شده در  شود. برای محاسبه این شاخص، میزان انرژی اولیه استفاده شاخص شدت انرژی مورد استفاده از بانک جهانی استخراج می
جا که قیمت  شود. از آن تقسیم می 3با فرض برابری قدرت خرید 2011های ثابت سال  سال به تولید ناخالص داخلی به قیمت یک
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به صورت سریالی همبسته  υitولی حتی اگر  ،کند را حذف می μiزدایی جمله  زدایی نیز ممکن نیست. میانگین مشکل با میانگین

yi,t−1نباشد، جمله  − y̅i,t−1 که ،y̅i,t−1 = ∑ yi,τ−1
(t − 1)⁄t−1

τ=1 با ،(υit − υ̅i) باند این -گر آرالنو خمینهمبسته خواهد بود. ت
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′ 𝛽𝛽 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝜐𝜐𝑖𝑖𝑖𝑖 
 باند-گر آرالنو تخمین
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شود. این روش به اختصار و با استفاده از مدل خودرگرسیونی ساده بدون وجود متغیر  متغیر وابسته و جمله خطا رفع می جمله وقفه
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uitدر آن  که = μi + υit  باμi~IID(0, δμ
,υit~IID(0و  (2 δυ
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T شود: ثابت، تفاضل مرتبه اول رابطه برای حذف اثرات منفرد بکار گرفته می 
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yi4 − yi3 =  δ(yi3 − yi2) + (υi4 − υi3) 

yi3)ابزارهای معتبر برای   yi2و  yi1در این حالت،  − yi2) کدام از  هستند، چون هیچyi1  وyi2   با(υi4 − υi3) همبسته نیست .
که در ای  گونه به شود، های بعدی ادامه داد. به این ترتیب که در هر دوره آینده یک ابزار اضافه می توان برای دوره این روش را می

,yi1)مجموعه ابزارهای معتبر برابر است با  Tدوره  yi2, … , yi,T−2)باند با استفاده از روش حداقل مربعات -گر آرالنو . تخمین
 کند.را به صورت سازگار برآورد می δضریب  2(GLS) یافته تعمیم
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است. عالوه بر این متغیرها، از سهم  RDit(، 2شود. شاخص وابستگی به منابع در رابطه ) نمایندگی می incomeitدرآمد سرانه با 

( به عنوان متغیرهای کنترلی در weatheritهوایی )و داخلی )به درصد( و شاخص شرایط آبخدمات و صنعت از تولید ناخالص 
طور که گفته شد، جمله خطا با متغیر وقفه شدت انرژی که در سمت راست حضور  شوند. همان ( استفاده می2سمت راست رابطه )

باند -گر آرالنو میناز تخ ،حل معمول در چنین موقعیتی استفاده از متغیر ابزاری است. برای رفع این مشکل دارد، همبسته است. راه
 های متغیر وابسته هستند. و متغیرهای ابزاری وقفه شود در نظرگرفته میشود که در آن تفاضل متغیرها در رابطه  استفاده می

 
 ها داده

شده در  شود. برای محاسبه این شاخص، میزان انرژی اولیه استفاده شاخص شدت انرژی مورد استفاده از بانک جهانی استخراج می
جا که قیمت  شود. از آن تقسیم می 3با فرض برابری قدرت خرید 2011های ثابت سال  سال به تولید ناخالص داخلی به قیمت یک
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شود. رفع این  دار و ناسازگار می حداقل مربعات معمولی تورش زن به صورت سریالی همبسته نباشند، تخمین υitحتی اگر جمالت 
به صورت سریالی همبسته  υitولی حتی اگر  ،کند را حذف می μiزدایی جمله  زدایی نیز ممکن نیست. میانگین مشکل با میانگین

yi,t−1نباشد، جمله  − y̅i,t−1 که ،y̅i,t−1 = ∑ yi,τ−1
(t − 1)⁄t−1

τ=1 با ،(υit − υ̅i) باند این -گر آرالنو خمینهمبسته خواهد بود. ت
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′ 𝛽𝛽 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝜐𝜐𝑖𝑖𝑖𝑖 
 باند-گر آرالنو تخمین

زایی ناشی از همبستگی بین  متغیرهای ابزاری مشکل درونکنند که در آن با استفاده از  ، روشی را پیشنهاد می(1991) 1آرالنو و باند
شود. این روش به اختصار و با استفاده از مدل خودرگرسیونی ساده بدون وجود متغیر  متغیر وابسته و جمله خطا رفع می جمله وقفه

 های تابلویی زیر را در نظر بگیرید: شود. مدل داده توضیحی تشریح می
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,υit~IID(0و  (2 δυ
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T شود: ثابت، تفاضل مرتبه اول رابطه برای حذف اثرات منفرد بکار گرفته می 
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yi3)ابزارهای معتبر برای   yi2و  yi1در این حالت،  − yi2) کدام از  هستند، چون هیچyi1  وyi2   با(υi4 − υi3) همبسته نیست .
که در ای  گونه به شود، های بعدی ادامه داد. به این ترتیب که در هر دوره آینده یک ابزار اضافه می توان برای دوره این روش را می

,yi1)مجموعه ابزارهای معتبر برابر است با  Tدوره  yi2, … , yi,T−2)باند با استفاده از روش حداقل مربعات -گر آرالنو . تخمین
 کند.را به صورت سازگار برآورد می δضریب  2(GLS) یافته تعمیم
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باند -گر آرالنو میناز تخ ،حل معمول در چنین موقعیتی استفاده از متغیر ابزاری است. برای رفع این مشکل دارد، همبسته است. راه
 های متغیر وابسته هستند. و متغیرهای ابزاری وقفه شود در نظرگرفته میشود که در آن تفاضل متغیرها در رابطه  استفاده می
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شده در  شود. برای محاسبه این شاخص، میزان انرژی اولیه استفاده شاخص شدت انرژی مورد استفاده از بانک جهانی استخراج می
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شود. رفع این  دار و ناسازگار می حداقل مربعات معمولی تورش زن به صورت سریالی همبسته نباشند، تخمین υitحتی اگر جمالت 
به صورت سریالی همبسته  υitولی حتی اگر  ،کند را حذف می μiزدایی جمله  زدایی نیز ممکن نیست. میانگین مشکل با میانگین

yi,t−1نباشد، جمله  − y̅i,t−1 که ،y̅i,t−1 = ∑ yi,τ−1
(t − 1)⁄t−1

τ=1 با ،(υit − υ̅i) باند این -گر آرالنو خمینهمبسته خواهد بود. ت
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(1) 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 +  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
′ 𝛽𝛽 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝜐𝜐𝑖𝑖𝑖𝑖 
 باند-گر آرالنو تخمین

زایی ناشی از همبستگی بین  متغیرهای ابزاری مشکل درونکنند که در آن با استفاده از  ، روشی را پیشنهاد می(1991) 1آرالنو و باند
شود. این روش به اختصار و با استفاده از مدل خودرگرسیونی ساده بدون وجود متغیر  متغیر وابسته و جمله خطا رفع می جمله وقفه

 های تابلویی زیر را در نظر بگیرید: شود. مدل داده توضیحی تشریح می
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uitدر آن  که = μi + υit  باμi~IID(0, δμ
,υit~IID(0و  (2 δυ

Nبا افزایش  δدست آوردن تخمین سازگاری از  . برای به(2 → و  ∞
T شود: ثابت، تفاضل مرتبه اول رابطه برای حذف اثرات منفرد بکار گرفته می 

yit − yi,t−1 =  δ(yi,t−1 − yi,t−2) + (υit − υi,t−1)    
t=3 شود: ای است که این رابطه مشاهده می اولین دوره 

yi3 − yi2 =  δ(yi2 − yi1) + (υi3 − υi2) 
yi2)یک ابزار معتبر است، چون به میزان زیادی با  yi1به صورت سریالی همبسته نباشد،  υitدر صورتی که  − yi1)  همبسته است

υi3)ولی با  − υi,2)  همبسته نیست. برای دومین مشاهده، یعنیt=4 :داریم 
yi4 − yi3 =  δ(yi3 − yi2) + (υi4 − υi3) 

yi3)ابزارهای معتبر برای   yi2و  yi1در این حالت،  − yi2) کدام از  هستند، چون هیچyi1  وyi2   با(υi4 − υi3) همبسته نیست .
که در ای  گونه به شود، های بعدی ادامه داد. به این ترتیب که در هر دوره آینده یک ابزار اضافه می توان برای دوره این روش را می

,yi1)مجموعه ابزارهای معتبر برابر است با  Tدوره  yi2, … , yi,T−2)باند با استفاده از روش حداقل مربعات -گر آرالنو . تخمین
 کند.را به صورت سازگار برآورد می δضریب  2(GLS) یافته تعمیم

 تصریح مدل
های تابلویی است که به  شود، یک مدل داده ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی کشورها استفاده میمدل تجربی که برای برآورد تا

 گردد: تصریح می (2رابطه )صورت 
(2) EI𝑖𝑖𝑖𝑖 =

 β0i + β1EIi,t−1 + β2 pit + β3RDit + β4incomeit + β5serv_shareit + β6man_shareit +
β7weatherit + uit. 

و  pitاست. در سمت راست، وقفه این متغیر حضور دارد. شاخص قیمت انرژی با  tدر سال  iشدت انرژی کشور  EI𝑖𝑖𝑖𝑖(، 2در رابطه )
است. عالوه بر این متغیرها، از سهم  RDit(، 2شود. شاخص وابستگی به منابع در رابطه ) نمایندگی می incomeitدرآمد سرانه با 
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شود. رفع این  دار و ناسازگار می حداقل مربعات معمولی تورش زن به صورت سریالی همبسته نباشند، تخمین υitحتی اگر جمالت 
به صورت سریالی همبسته  υitولی حتی اگر  ،کند را حذف می μiزدایی جمله  زدایی نیز ممکن نیست. میانگین مشکل با میانگین

yi,t−1نباشد، جمله  − y̅i,t−1 که ،y̅i,t−1 = ∑ yi,τ−1
(t − 1)⁄t−1
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′ 𝛽𝛽 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝜐𝜐𝑖𝑖𝑖𝑖 
 باند-گر آرالنو تخمین

زایی ناشی از همبستگی بین  متغیرهای ابزاری مشکل درونکنند که در آن با استفاده از  ، روشی را پیشنهاد می(1991) 1آرالنو و باند
شود. این روش به اختصار و با استفاده از مدل خودرگرسیونی ساده بدون وجود متغیر  متغیر وابسته و جمله خطا رفع می جمله وقفه

 های تابلویی زیر را در نظر بگیرید: شود. مدل داده توضیحی تشریح می
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T شود: ثابت، تفاضل مرتبه اول رابطه برای حذف اثرات منفرد بکار گرفته می 

yit − yi,t−1 =  δ(yi,t−1 − yi,t−2) + (υit − υi,t−1)    
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که در ای  گونه به شود، های بعدی ادامه داد. به این ترتیب که در هر دوره آینده یک ابزار اضافه می توان برای دوره این روش را می

,yi1)مجموعه ابزارهای معتبر برابر است با  Tدوره  yi2, … , yi,T−2)باند با استفاده از روش حداقل مربعات -گر آرالنو . تخمین
 کند.را به صورت سازگار برآورد می δضریب  2(GLS) یافته تعمیم
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 گردد: تصریح می (2رابطه )صورت 
(2) EI𝑖𝑖𝑖𝑖 =

 β0i + β1EIi,t−1 + β2 pit + β3RDit + β4incomeit + β5serv_shareit + β6man_shareit +
β7weatherit + uit. 

و  pitاست. در سمت راست، وقفه این متغیر حضور دارد. شاخص قیمت انرژی با  tدر سال  iشدت انرژی کشور  EI𝑖𝑖𝑖𝑖(، 2در رابطه )
است. عالوه بر این متغیرها، از سهم  RDit(، 2شود. شاخص وابستگی به منابع در رابطه ) نمایندگی می incomeitدرآمد سرانه با 

( به عنوان متغیرهای کنترلی در weatheritهوایی )و داخلی )به درصد( و شاخص شرایط آبخدمات و صنعت از تولید ناخالص 
طور که گفته شد، جمله خطا با متغیر وقفه شدت انرژی که در سمت راست حضور  شوند. همان ( استفاده می2سمت راست رابطه )
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 ها داده

شده در  شود. برای محاسبه این شاخص، میزان انرژی اولیه استفاده شاخص شدت انرژی مورد استفاده از بانک جهانی استخراج می
جا که قیمت  شود. از آن تقسیم می 3با فرض برابری قدرت خرید 2011های ثابت سال  سال به تولید ناخالص داخلی به قیمت یک
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با 
در هر دوره آینده یک ابزار اضافه می شود، به گونه ای که در دوره T مجموعه ابزارهای معتبر برابر است 
 1)GLS( تخمین گر آرالنو-باند با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته .

شود. رفع این  دار و ناسازگار می حداقل مربعات معمولی تورش زن به صورت سریالی همبسته نباشند، تخمین υitحتی اگر جمالت 
به صورت سریالی همبسته  υitولی حتی اگر  ،کند را حذف می μiزدایی جمله  زدایی نیز ممکن نیست. میانگین مشکل با میانگین

yi,t−1نباشد، جمله  − y̅i,t−1 که ،y̅i,t−1 = ∑ yi,τ−1
(t − 1)⁄t−1

τ=1 با ،(υit − υ̅i) باند این -گر آرالنو خمینهمبسته خواهد بود. ت
 کند. مشکل را مرتفع می

(1) 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 +  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
′ 𝛽𝛽 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝜐𝜐𝑖𝑖𝑖𝑖 
 باند-گر آرالنو تخمین

زایی ناشی از همبستگی بین  متغیرهای ابزاری مشکل درونکنند که در آن با استفاده از  ، روشی را پیشنهاد می(1991) 1آرالنو و باند
شود. این روش به اختصار و با استفاده از مدل خودرگرسیونی ساده بدون وجود متغیر  متغیر وابسته و جمله خطا رفع می جمله وقفه

 های تابلویی زیر را در نظر بگیرید: شود. مدل داده توضیحی تشریح می
𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

uitدر آن  که = μi + υit  باμi~IID(0, δμ
,υit~IID(0و  (2 δυ

Nبا افزایش  δدست آوردن تخمین سازگاری از  . برای به(2 → و  ∞
T شود: ثابت، تفاضل مرتبه اول رابطه برای حذف اثرات منفرد بکار گرفته می 

yit − yi,t−1 =  δ(yi,t−1 − yi,t−2) + (υit − υi,t−1)    
t=3 شود: ای است که این رابطه مشاهده می اولین دوره 

yi3 − yi2 =  δ(yi2 − yi1) + (υi3 − υi2) 
yi2)یک ابزار معتبر است، چون به میزان زیادی با  yi1به صورت سریالی همبسته نباشد،  υitدر صورتی که  − yi1)  همبسته است

υi3)ولی با  − υi,2)  همبسته نیست. برای دومین مشاهده، یعنیt=4 :داریم 
yi4 − yi3 =  δ(yi3 − yi2) + (υi4 − υi3) 

yi3)ابزارهای معتبر برای   yi2و  yi1در این حالت،  − yi2) کدام از  هستند، چون هیچyi1  وyi2   با(υi4 − υi3) همبسته نیست .
که در ای  گونه به شود، های بعدی ادامه داد. به این ترتیب که در هر دوره آینده یک ابزار اضافه می توان برای دوره این روش را می

,yi1)مجموعه ابزارهای معتبر برابر است با  Tدوره  yi2, … , yi,T−2)باند با استفاده از روش حداقل مربعات -گر آرالنو . تخمین
 کند.را به صورت سازگار برآورد می δضریب  2(GLS) یافته تعمیم

 تصریح مدل
های تابلویی است که به  شود، یک مدل داده ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی کشورها استفاده میمدل تجربی که برای برآورد تا

 گردد: تصریح می (2رابطه )صورت 
(2) EI𝑖𝑖𝑖𝑖 =

 β0i + β1EIi,t−1 + β2 pit + β3RDit + β4incomeit + β5serv_shareit + β6man_shareit +
β7weatherit + uit. 

و  pitاست. در سمت راست، وقفه این متغیر حضور دارد. شاخص قیمت انرژی با  tدر سال  iشدت انرژی کشور  EI𝑖𝑖𝑖𝑖(، 2در رابطه )
است. عالوه بر این متغیرها، از سهم  RDit(، 2شود. شاخص وابستگی به منابع در رابطه ) نمایندگی می incomeitدرآمد سرانه با 

( به عنوان متغیرهای کنترلی در weatheritهوایی )و داخلی )به درصد( و شاخص شرایط آبخدمات و صنعت از تولید ناخالص 
طور که گفته شد، جمله خطا با متغیر وقفه شدت انرژی که در سمت راست حضور  شوند. همان ( استفاده می2سمت راست رابطه )

باند -گر آرالنو میناز تخ ،حل معمول در چنین موقعیتی استفاده از متغیر ابزاری است. برای رفع این مشکل دارد، همبسته است. راه
 های متغیر وابسته هستند. و متغیرهای ابزاری وقفه شود در نظرگرفته میشود که در آن تفاضل متغیرها در رابطه  استفاده می
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شده در  شود. برای محاسبه این شاخص، میزان انرژی اولیه استفاده شاخص شدت انرژی مورد استفاده از بانک جهانی استخراج می
جا که قیمت  شود. از آن تقسیم می 3با فرض برابری قدرت خرید 2011های ثابت سال  سال به تولید ناخالص داخلی به قیمت یک
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شود. رفع این  دار و ناسازگار می حداقل مربعات معمولی تورش زن به صورت سریالی همبسته نباشند، تخمین υitحتی اگر جمالت 
به صورت سریالی همبسته  υitولی حتی اگر  ،کند را حذف می μiزدایی جمله  زدایی نیز ممکن نیست. میانگین مشکل با میانگین

yi,t−1نباشد، جمله  − y̅i,t−1 که ،y̅i,t−1 = ∑ yi,τ−1
(t − 1)⁄t−1

τ=1 با ،(υit − υ̅i) باند این -گر آرالنو خمینهمبسته خواهد بود. ت
 کند. مشکل را مرتفع می

(1) 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 +  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
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𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝜐𝜐𝑖𝑖𝑖𝑖 
 باند-گر آرالنو تخمین

زایی ناشی از همبستگی بین  متغیرهای ابزاری مشکل درونکنند که در آن با استفاده از  ، روشی را پیشنهاد می(1991) 1آرالنو و باند
شود. این روش به اختصار و با استفاده از مدل خودرگرسیونی ساده بدون وجود متغیر  متغیر وابسته و جمله خطا رفع می جمله وقفه

 های تابلویی زیر را در نظر بگیرید: شود. مدل داده توضیحی تشریح می
𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

uitدر آن  که = μi + υit  باμi~IID(0, δμ
,υit~IID(0و  (2 δυ

Nبا افزایش  δدست آوردن تخمین سازگاری از  . برای به(2 → و  ∞
T شود: ثابت، تفاضل مرتبه اول رابطه برای حذف اثرات منفرد بکار گرفته می 

yit − yi,t−1 =  δ(yi,t−1 − yi,t−2) + (υit − υi,t−1)    
t=3 شود: ای است که این رابطه مشاهده می اولین دوره 

yi3 − yi2 =  δ(yi2 − yi1) + (υi3 − υi2) 
yi2)یک ابزار معتبر است، چون به میزان زیادی با  yi1به صورت سریالی همبسته نباشد،  υitدر صورتی که  − yi1)  همبسته است

υi3)ولی با  − υi,2)  همبسته نیست. برای دومین مشاهده، یعنیt=4 :داریم 
yi4 − yi3 =  δ(yi3 − yi2) + (υi4 − υi3) 

yi3)ابزارهای معتبر برای   yi2و  yi1در این حالت،  − yi2) کدام از  هستند، چون هیچyi1  وyi2   با(υi4 − υi3) همبسته نیست .
که در ای  گونه به شود، های بعدی ادامه داد. به این ترتیب که در هر دوره آینده یک ابزار اضافه می توان برای دوره این روش را می

,yi1)مجموعه ابزارهای معتبر برابر است با  Tدوره  yi2, … , yi,T−2)باند با استفاده از روش حداقل مربعات -گر آرالنو . تخمین
 کند.را به صورت سازگار برآورد می δضریب  2(GLS) یافته تعمیم

 تصریح مدل
های تابلویی است که به  شود، یک مدل داده ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی کشورها استفاده میمدل تجربی که برای برآورد تا

 گردد: تصریح می (2رابطه )صورت 
(2) EI𝑖𝑖𝑖𝑖 =

 β0i + β1EIi,t−1 + β2 pit + β3RDit + β4incomeit + β5serv_shareit + β6man_shareit +
β7weatherit + uit. 

و  pitاست. در سمت راست، وقفه این متغیر حضور دارد. شاخص قیمت انرژی با  tدر سال  iشدت انرژی کشور  EI𝑖𝑖𝑖𝑖(، 2در رابطه )
است. عالوه بر این متغیرها، از سهم  RDit(، 2شود. شاخص وابستگی به منابع در رابطه ) نمایندگی می incomeitدرآمد سرانه با 

( به عنوان متغیرهای کنترلی در weatheritهوایی )و داخلی )به درصد( و شاخص شرایط آبخدمات و صنعت از تولید ناخالص 
طور که گفته شد، جمله خطا با متغیر وقفه شدت انرژی که در سمت راست حضور  شوند. همان ( استفاده می2سمت راست رابطه )

باند -گر آرالنو میناز تخ ،حل معمول در چنین موقعیتی استفاده از متغیر ابزاری است. برای رفع این مشکل دارد، همبسته است. راه
 های متغیر وابسته هستند. و متغیرهای ابزاری وقفه شود در نظرگرفته میشود که در آن تفاضل متغیرها در رابطه  استفاده می
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شده در  شود. برای محاسبه این شاخص، میزان انرژی اولیه استفاده شاخص شدت انرژی مورد استفاده از بانک جهانی استخراج می
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ضریب 

تصریح مدل
مدل تجربی که برای برآورد تاثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی کشورها استفاده می شود، یک 

مدل داده های تابلویی است که به صورت رابطه )2( تصریح می گردد:

 

شود که در آن  تصریح می (1رابطه )نترلی حضور دارند. یک مدل تابلویی پویا به فرم مقادیر گذشته متغیر وابسته به عنوان متغیر ک
    بردار ضرایب مربوطه با ابعاد   و     بردار متغیرهای کنترلی با ابعاد    اسکالر و ضریب جمله وقفه متغیر وابسته است.   

           شود و  جزء خطاست که خود از دو جزء تشکیل می    است. عبارت 
(، جمله 1است. در رابطه )               و    

رو،  همبسته هستند. بنابراین، یکی از متغیرهای توضیحی سمت راست با جزء خطا همبسته است. از این   با جمله خطای        
شود. رفع این  دار و ناسازگار می حداقل مربعات معمولی تورش زن به صورت سریالی همبسته نباشند، تخمین    حتی اگر جمالت 
به صورت سریالی همبسته     ولی حتی اگر  ،کند را حذف می   زدایی جمله  زدایی نیز ممکن نیست. میانگین مشکل با میانگین

∑      ̅ ، که      ̅        نباشد، جمله        
     ⁄   

باند این -گر آرالنو خمینهمبسته خواهد بود. ت   ̅      ، با    
 کند. مشکل را مرتفع می

(1)                                                     
           

باند-گرآرالنوتخمین
زایی ناشی از همبستگی بین  متغیرهای ابزاری مشکل درونکنند که در آن با استفاده از  ، روشی را پیشنهاد می(1991) 1آرالنو و باند
شود. این روش به اختصار و با استفاده از مدل خودرگرسیونی ساده بدون وجود متغیر  متغیر وابسته و جمله خطا رفع می جمله وقفه

 های تابلویی زیر را در نظر بگیرید: شود. مدل داده توضیحی تشریح می
                                             

           با            در آن  که
و     با افزایش   دست آوردن تخمین سازگاری از  . برای به              و    

T شود: ثابت، تفاضل مرتبه اول رابطه برای حذف اثرات منفرد بکار گرفته می 
             (             )                  

t=3 شود: ای است که این رابطه مشاهده می اولین دوره 
          (       )            

همبسته است  (       )یک ابزار معتبر است، چون به میزان زیادی با     به صورت سریالی همبسته نباشد،     در صورتی که 
 داریم: t=4همبسته نیست. برای دومین مشاهده، یعنی            ولی با 

          (       )            
. همبسته نیست          با      و     کدام از  هستند، چون هیچ (       )ابزارهای معتبر برای      و     در این حالت، 

که در ای  گونه به شود، های بعدی ادامه داد. به این ترتیب که در هر دوره آینده یک ابزار اضافه می توان برای دوره این روش را می
باند با استفاده از روش حداقل مربعات -گر آرالنو . تخمین(                )مجموعه ابزارهای معتبر برابر است با  Tدوره 
 کند.را به صورت سازگار برآورد می  ضریب  2(GLS) یافته تعمیم

 
تصریحمدل

های تابلویی است که به  شود، یک مدل داده ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی کشورها استفاده میمدل تجربی که برای برآورد تا
 گردد: تصریح می (2رابطه )صورت 

(2)                                                                           
                 

و     است. در سمت راست، وقفه این متغیر حضور دارد. شاخص قیمت انرژی با  tدر سال  iشدت انرژی کشور      (، 2در رابطه )
است. عالوه بر این متغیرها، از سهم      (، 2شود. شاخص وابستگی به منابع در رابطه ) نمایندگی می         درآمد سرانه با 

( به عنوان متغیرهای کنترلی در          هوایی )و داخلی )به درصد( و شاخص شرایط آبخدمات و صنعت از تولید ناخالص 
طور که گفته شد، جمله خطا با متغیر وقفه شدت انرژی که در سمت راست حضور  شوند. همان ( استفاده می2سمت راست رابطه )

باند -گر آرالنو میناز تخ ،حل معمول در چنین موقعیتی استفاده از متغیر ابزاری است. برای رفع این مشکل دارد، همبسته است. راه
 های متغیر وابسته هستند. و متغیرهای ابزاری وقفه شود در نظرگرفته میشود که در آن تفاضل متغیرها در رابطه  استفاده می
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)2(
 شدت انرژی کشور i در سال t است. در سمت راست، وقفه این متغیر حضور 

شود. رفع این  دار و ناسازگار می حداقل مربعات معمولی تورش زن به صورت سریالی همبسته نباشند، تخمین υitحتی اگر جمالت 
به صورت سریالی همبسته  υitولی حتی اگر  ،کند را حذف می μiزدایی جمله  زدایی نیز ممکن نیست. میانگین مشکل با میانگین

yi,t−1نباشد، جمله  − y̅i,t−1 که ،y̅i,t−1 = ∑ yi,τ−1
(t − 1)⁄t−1

τ=1 با ،(υit − υ̅i) باند این -گر آرالنو خمینهمبسته خواهد بود. ت
 کند. مشکل را مرتفع می

(1) 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 +  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
′ 𝛽𝛽 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝜐𝜐𝑖𝑖𝑖𝑖 
 باند-گر آرالنو تخمین

زایی ناشی از همبستگی بین  متغیرهای ابزاری مشکل درونکنند که در آن با استفاده از  ، روشی را پیشنهاد می(1991) 1آرالنو و باند
شود. این روش به اختصار و با استفاده از مدل خودرگرسیونی ساده بدون وجود متغیر  متغیر وابسته و جمله خطا رفع می جمله وقفه

 های تابلویی زیر را در نظر بگیرید: شود. مدل داده توضیحی تشریح می
𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

uitدر آن  که = μi + υit  باμi~IID(0, δμ
,υit~IID(0و  (2 δυ

Nبا افزایش  δدست آوردن تخمین سازگاری از  . برای به(2 → و  ∞
T شود: ثابت، تفاضل مرتبه اول رابطه برای حذف اثرات منفرد بکار گرفته می 

yit − yi,t−1 =  δ(yi,t−1 − yi,t−2) + (υit − υi,t−1)    
t=3 شود: ای است که این رابطه مشاهده می اولین دوره 

yi3 − yi2 =  δ(yi2 − yi1) + (υi3 − υi2) 
yi2)یک ابزار معتبر است، چون به میزان زیادی با  yi1به صورت سریالی همبسته نباشد،  υitدر صورتی که  − yi1)  همبسته است

υi3)ولی با  − υi,2)  همبسته نیست. برای دومین مشاهده، یعنیt=4 :داریم 
yi4 − yi3 =  δ(yi3 − yi2) + (υi4 − υi3) 

yi3)ابزارهای معتبر برای   yi2و  yi1در این حالت،  − yi2) کدام از  هستند، چون هیچyi1  وyi2   با(υi4 − υi3) همبسته نیست .
که در ای  گونه به شود، های بعدی ادامه داد. به این ترتیب که در هر دوره آینده یک ابزار اضافه می توان برای دوره این روش را می

,yi1)مجموعه ابزارهای معتبر برابر است با  Tدوره  yi2, … , yi,T−2)باند با استفاده از روش حداقل مربعات -گر آرالنو . تخمین
 کند.را به صورت سازگار برآورد می δضریب  2(GLS) یافته تعمیم

 تصریح مدل
های تابلویی است که به  شود، یک مدل داده ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی کشورها استفاده میمدل تجربی که برای برآورد تا

 گردد: تصریح می (2رابطه )صورت 
(2) EI𝑖𝑖𝑖𝑖 =

 β0i + β1EIi,t−1 + β2 pit + β3RDit + β4incomeit + β5serv_shareit + β6man_shareit +
β7weatherit + uit. 

و  pitاست. در سمت راست، وقفه این متغیر حضور دارد. شاخص قیمت انرژی با  tدر سال  iشدت انرژی کشور  EI𝑖𝑖𝑖𝑖(، 2در رابطه )
است. عالوه بر این متغیرها، از سهم  RDit(، 2شود. شاخص وابستگی به منابع در رابطه ) نمایندگی می incomeitدرآمد سرانه با 

( به عنوان متغیرهای کنترلی در weatheritهوایی )و داخلی )به درصد( و شاخص شرایط آبخدمات و صنعت از تولید ناخالص 
طور که گفته شد، جمله خطا با متغیر وقفه شدت انرژی که در سمت راست حضور  شوند. همان ( استفاده می2سمت راست رابطه )

باند -گر آرالنو میناز تخ ،حل معمول در چنین موقعیتی استفاده از متغیر ابزاری است. برای رفع این مشکل دارد، همبسته است. راه
 های متغیر وابسته هستند. و متغیرهای ابزاری وقفه شود در نظرگرفته میشود که در آن تفاضل متغیرها در رابطه  استفاده می

 
 ها داده

شده در  شود. برای محاسبه این شاخص، میزان انرژی اولیه استفاده شاخص شدت انرژی مورد استفاده از بانک جهانی استخراج می
جا که قیمت  شود. از آن تقسیم می 3با فرض برابری قدرت خرید 2011های ثابت سال  سال به تولید ناخالص داخلی به قیمت یک
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 نمایندگی می شود. شاخص وابستگی 

شود. رفع این  دار و ناسازگار می حداقل مربعات معمولی تورش زن به صورت سریالی همبسته نباشند، تخمین υitحتی اگر جمالت 
به صورت سریالی همبسته  υitولی حتی اگر  ،کند را حذف می μiزدایی جمله  زدایی نیز ممکن نیست. میانگین مشکل با میانگین

yi,t−1نباشد، جمله  − y̅i,t−1 که ،y̅i,t−1 = ∑ yi,τ−1
(t − 1)⁄t−1

τ=1 با ،(υit − υ̅i) باند این -گر آرالنو خمینهمبسته خواهد بود. ت
 کند. مشکل را مرتفع می

(1) 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 +  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
′ 𝛽𝛽 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝜐𝜐𝑖𝑖𝑖𝑖 
 باند-گر آرالنو تخمین

زایی ناشی از همبستگی بین  متغیرهای ابزاری مشکل درونکنند که در آن با استفاده از  ، روشی را پیشنهاد می(1991) 1آرالنو و باند
شود. این روش به اختصار و با استفاده از مدل خودرگرسیونی ساده بدون وجود متغیر  متغیر وابسته و جمله خطا رفع می جمله وقفه

 های تابلویی زیر را در نظر بگیرید: شود. مدل داده توضیحی تشریح می
𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

uitدر آن  که = μi + υit  باμi~IID(0, δμ
,υit~IID(0و  (2 δυ

Nبا افزایش  δدست آوردن تخمین سازگاری از  . برای به(2 → و  ∞
T شود: ثابت، تفاضل مرتبه اول رابطه برای حذف اثرات منفرد بکار گرفته می 

yit − yi,t−1 =  δ(yi,t−1 − yi,t−2) + (υit − υi,t−1)    
t=3 شود: ای است که این رابطه مشاهده می اولین دوره 

yi3 − yi2 =  δ(yi2 − yi1) + (υi3 − υi2) 
yi2)یک ابزار معتبر است، چون به میزان زیادی با  yi1به صورت سریالی همبسته نباشد،  υitدر صورتی که  − yi1)  همبسته است

υi3)ولی با  − υi,2)  همبسته نیست. برای دومین مشاهده، یعنیt=4 :داریم 
yi4 − yi3 =  δ(yi3 − yi2) + (υi4 − υi3) 

yi3)ابزارهای معتبر برای   yi2و  yi1در این حالت،  − yi2) کدام از  هستند، چون هیچyi1  وyi2   با(υi4 − υi3) همبسته نیست .
که در ای  گونه به شود، های بعدی ادامه داد. به این ترتیب که در هر دوره آینده یک ابزار اضافه می توان برای دوره این روش را می

,yi1)مجموعه ابزارهای معتبر برابر است با  Tدوره  yi2, … , yi,T−2)باند با استفاده از روش حداقل مربعات -گر آرالنو . تخمین
 کند.را به صورت سازگار برآورد می δضریب  2(GLS) یافته تعمیم

 تصریح مدل
های تابلویی است که به  شود، یک مدل داده ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی کشورها استفاده میمدل تجربی که برای برآورد تا

 گردد: تصریح می (2رابطه )صورت 
(2) EI𝑖𝑖𝑖𝑖 =

 β0i + β1EIi,t−1 + β2 pit + β3RDit + β4incomeit + β5serv_shareit + β6man_shareit +
β7weatherit + uit. 

و  pitاست. در سمت راست، وقفه این متغیر حضور دارد. شاخص قیمت انرژی با  tدر سال  iشدت انرژی کشور  EI𝑖𝑖𝑖𝑖(، 2در رابطه )
است. عالوه بر این متغیرها، از سهم  RDit(، 2شود. شاخص وابستگی به منابع در رابطه ) نمایندگی می incomeitدرآمد سرانه با 

( به عنوان متغیرهای کنترلی در weatheritهوایی )و داخلی )به درصد( و شاخص شرایط آبخدمات و صنعت از تولید ناخالص 
طور که گفته شد، جمله خطا با متغیر وقفه شدت انرژی که در سمت راست حضور  شوند. همان ( استفاده می2سمت راست رابطه )

باند -گر آرالنو میناز تخ ،حل معمول در چنین موقعیتی استفاده از متغیر ابزاری است. برای رفع این مشکل دارد، همبسته است. راه
 های متغیر وابسته هستند. و متغیرهای ابزاری وقفه شود در نظرگرفته میشود که در آن تفاضل متغیرها در رابطه  استفاده می
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شده در  شود. برای محاسبه این شاخص، میزان انرژی اولیه استفاده شاخص شدت انرژی مورد استفاده از بانک جهانی استخراج می
جا که قیمت  شود. از آن تقسیم می 3با فرض برابری قدرت خرید 2011های ثابت سال  سال به تولید ناخالص داخلی به قیمت یک
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شود. رفع این  دار و ناسازگار می حداقل مربعات معمولی تورش زن به صورت سریالی همبسته نباشند، تخمین υitحتی اگر جمالت 
به صورت سریالی همبسته  υitولی حتی اگر  ،کند را حذف می μiزدایی جمله  زدایی نیز ممکن نیست. میانگین مشکل با میانگین
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τ=1 با ،(υit − υ̅i) باند این -گر آرالنو خمینهمبسته خواهد بود. ت
 کند. مشکل را مرتفع می
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زایی ناشی از همبستگی بین  متغیرهای ابزاری مشکل درونکنند که در آن با استفاده از  ، روشی را پیشنهاد می(1991) 1آرالنو و باند
شود. این روش به اختصار و با استفاده از مدل خودرگرسیونی ساده بدون وجود متغیر  متغیر وابسته و جمله خطا رفع می جمله وقفه

 های تابلویی زیر را در نظر بگیرید: شود. مدل داده توضیحی تشریح می
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uitدر آن  که = μi + υit  باμi~IID(0, δμ
,υit~IID(0و  (2 δυ

Nبا افزایش  δدست آوردن تخمین سازگاری از  . برای به(2 → و  ∞
T شود: ثابت، تفاضل مرتبه اول رابطه برای حذف اثرات منفرد بکار گرفته می 

yit − yi,t−1 =  δ(yi,t−1 − yi,t−2) + (υit − υi,t−1)    
t=3 شود: ای است که این رابطه مشاهده می اولین دوره 

yi3 − yi2 =  δ(yi2 − yi1) + (υi3 − υi2) 
yi2)یک ابزار معتبر است، چون به میزان زیادی با  yi1به صورت سریالی همبسته نباشد،  υitدر صورتی که  − yi1)  همبسته است

υi3)ولی با  − υi,2)  همبسته نیست. برای دومین مشاهده، یعنیt=4 :داریم 
yi4 − yi3 =  δ(yi3 − yi2) + (υi4 − υi3) 

yi3)ابزارهای معتبر برای   yi2و  yi1در این حالت،  − yi2) کدام از  هستند، چون هیچyi1  وyi2   با(υi4 − υi3) همبسته نیست .
که در ای  گونه به شود، های بعدی ادامه داد. به این ترتیب که در هر دوره آینده یک ابزار اضافه می توان برای دوره این روش را می

,yi1)مجموعه ابزارهای معتبر برابر است با  Tدوره  yi2, … , yi,T−2)باند با استفاده از روش حداقل مربعات -گر آرالنو . تخمین
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های تابلویی است که به  شود، یک مدل داده ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی کشورها استفاده میمدل تجربی که برای برآورد تا

 گردد: تصریح می (2رابطه )صورت 
(2) EI𝑖𝑖𝑖𝑖 =

 β0i + β1EIi,t−1 + β2 pit + β3RDit + β4incomeit + β5serv_shareit + β6man_shareit +
β7weatherit + uit. 

و  pitاست. در سمت راست، وقفه این متغیر حضور دارد. شاخص قیمت انرژی با  tدر سال  iشدت انرژی کشور  EI𝑖𝑖𝑖𝑖(، 2در رابطه )
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( به عنوان متغیرهای کنترلی در weatheritهوایی )و داخلی )به درصد( و شاخص شرایط آبخدمات و صنعت از تولید ناخالص 
طور که گفته شد، جمله خطا با متغیر وقفه شدت انرژی که در سمت راست حضور  شوند. همان ( استفاده می2سمت راست رابطه )

باند -گر آرالنو میناز تخ ،حل معمول در چنین موقعیتی استفاده از متغیر ابزاری است. برای رفع این مشکل دارد، همبسته است. راه
 های متغیر وابسته هستند. و متغیرهای ابزاری وقفه شود در نظرگرفته میشود که در آن تفاضل متغیرها در رابطه  استفاده می
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شده در  شود. برای محاسبه این شاخص، میزان انرژی اولیه استفاده شاخص شدت انرژی مورد استفاده از بانک جهانی استخراج می
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 است. عالوه بر این متغیرها، از سهم خدمات و صنعت از تولید ناخالص 

شود. رفع این  دار و ناسازگار می حداقل مربعات معمولی تورش زن به صورت سریالی همبسته نباشند، تخمین υitحتی اگر جمالت 
به صورت سریالی همبسته  υitولی حتی اگر  ،کند را حذف می μiزدایی جمله  زدایی نیز ممکن نیست. میانگین مشکل با میانگین

yi,t−1نباشد، جمله  − y̅i,t−1 که ،y̅i,t−1 = ∑ yi,τ−1
(t − 1)⁄t−1

τ=1 با ،(υit − υ̅i) باند این -گر آرالنو خمینهمبسته خواهد بود. ت
 کند. مشکل را مرتفع می

(1) 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 +  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
′ 𝛽𝛽 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝜐𝜐𝑖𝑖𝑖𝑖 
 باند-گر آرالنو تخمین

زایی ناشی از همبستگی بین  متغیرهای ابزاری مشکل درونکنند که در آن با استفاده از  ، روشی را پیشنهاد می(1991) 1آرالنو و باند
شود. این روش به اختصار و با استفاده از مدل خودرگرسیونی ساده بدون وجود متغیر  متغیر وابسته و جمله خطا رفع می جمله وقفه

 های تابلویی زیر را در نظر بگیرید: شود. مدل داده توضیحی تشریح می
𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖        𝑖𝑖 = 1, . . 𝑁𝑁      𝑖𝑖 = 1, … , 𝑇𝑇 

uitدر آن  که = μi + υit  باμi~IID(0, δμ
,υit~IID(0و  (2 δυ

Nبا افزایش  δدست آوردن تخمین سازگاری از  . برای به(2 → و  ∞
T شود: ثابت، تفاضل مرتبه اول رابطه برای حذف اثرات منفرد بکار گرفته می 

yit − yi,t−1 =  δ(yi,t−1 − yi,t−2) + (υit − υi,t−1)    
t=3 شود: ای است که این رابطه مشاهده می اولین دوره 

yi3 − yi2 =  δ(yi2 − yi1) + (υi3 − υi2) 
yi2)یک ابزار معتبر است، چون به میزان زیادی با  yi1به صورت سریالی همبسته نباشد،  υitدر صورتی که  − yi1)  همبسته است

υi3)ولی با  − υi,2)  همبسته نیست. برای دومین مشاهده، یعنیt=4 :داریم 
yi4 − yi3 =  δ(yi3 − yi2) + (υi4 − υi3) 

yi3)ابزارهای معتبر برای   yi2و  yi1در این حالت،  − yi2) کدام از  هستند، چون هیچyi1  وyi2   با(υi4 − υi3) همبسته نیست .
که در ای  گونه به شود، های بعدی ادامه داد. به این ترتیب که در هر دوره آینده یک ابزار اضافه می توان برای دوره این روش را می

,yi1)مجموعه ابزارهای معتبر برابر است با  Tدوره  yi2, … , yi,T−2)باند با استفاده از روش حداقل مربعات -گر آرالنو . تخمین
 کند.را به صورت سازگار برآورد می δضریب  2(GLS) یافته تعمیم

 تصریح مدل
های تابلویی است که به  شود، یک مدل داده ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی کشورها استفاده میمدل تجربی که برای برآورد تا

 گردد: تصریح می (2رابطه )صورت 
(2) EI𝑖𝑖𝑖𝑖 =

 β0i + β1EIi,t−1 + β2 pit + β3RDit + β4incomeit + β5serv_shareit + β6man_shareit +
β7weatherit + uit. 

و  pitاست. در سمت راست، وقفه این متغیر حضور دارد. شاخص قیمت انرژی با  tدر سال  iشدت انرژی کشور  EI𝑖𝑖𝑖𝑖(، 2در رابطه )
است. عالوه بر این متغیرها، از سهم  RDit(، 2شود. شاخص وابستگی به منابع در رابطه ) نمایندگی می incomeitدرآمد سرانه با 

( به عنوان متغیرهای کنترلی در weatheritهوایی )و داخلی )به درصد( و شاخص شرایط آبخدمات و صنعت از تولید ناخالص 
طور که گفته شد، جمله خطا با متغیر وقفه شدت انرژی که در سمت راست حضور  شوند. همان ( استفاده می2سمت راست رابطه )

باند -گر آرالنو میناز تخ ،حل معمول در چنین موقعیتی استفاده از متغیر ابزاری است. برای رفع این مشکل دارد، همبسته است. راه
 های متغیر وابسته هستند. و متغیرهای ابزاری وقفه شود در نظرگرفته میشود که در آن تفاضل متغیرها در رابطه  استفاده می

 
 ها داده

شده در  شود. برای محاسبه این شاخص، میزان انرژی اولیه استفاده شاخص شدت انرژی مورد استفاده از بانک جهانی استخراج می
جا که قیمت  شود. از آن تقسیم می 3با فرض برابری قدرت خرید 2011های ثابت سال  سال به تولید ناخالص داخلی به قیمت یک
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1. Arellano & Bond 
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3. Energy Intensity Level of Primary Energy )MJ/$2011 PPP GDP( 

داخلی )به درصد( و شاخص شرایط آب وهوایی 
راست رابطه )2( استفاده می شوند. همان طور که گفته شد، جمله خطا با متغیر وقفه شدت انرژی که 
در سمت راست حضور دارد، همبسته است. راه حل معمول در چنین موقعیتی استفاده از متغیر ابزاری 
است. برای رفع این مشکل، از تخمین گر آرالنو-باند استفاده می شود که در آن تفاضل متغیرها در 

رابطه در نظرگرفته می شود و متغیرهای ابزاری وقفه های متغیر وابسته هستند.

داده ها
شاخص شدت انرژی مورد استفاده از بانک جهانی استخراج می شود. برای محاسبه این شاخص، 
میزان انرژی اولیه استفاده شده در یک سال به تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 2011 
و  برای کشورهای مختلف  انرژی  قیمت  که  آن جا  از  تقسیم می شود.1  قدرت خرید  برابری  فرض  با 
سال های متمادی به صورت رایگان در دسترس نیست، برای قیمت انرژی دو شاخص بکار می رود. 
از پایگاه داده های  اولین شاخص قیمت هر لیتر بنزین فروخته شده در کشورهاست. این داده ها که 
قیمت  است. دومین شاخص  برای سال های زوج در دسترس  تنها  استخراج می شوند،  بانک جهانی 
مصرف کننده است که در پایگاه داده های بانک جهانی برای کشورهای مختلف و با سال پایه 2010 

منتشر می شوند. شاخص درآمد نیز درآمد ناخالص داخلی سرانه از بانک جهانی است.
متغیر اصلی در این پژوهش وابستگی به منبع است. برای سنجش این متغیر شاخص های مختلفی 
بکار می رود. اولین شاخص نسبت صادرات سوخت کشورها به تولید ناخالص داخلی آن هاست. برای این 
شاخص از داده های شاخص صادرات سوخت سازمان جهانی تجارت2 استفاده می شود. دومین شاخص 
وابستگی به منابع نسبت رانت مواد معدنی به تولید ناخالص داخلی است که این شاخص از پایگاه 
داده های بانک جهانی استخراج می شود.3 این شاخص رانت حاصل از استخراج گسترۀ وسیعی از مواد 
معدنی شامل قلع، طال، سرب، روی، آهن، مس، نیکل، نقره، هیدروکسید آلومینیوم، و فسفات را شامل 
می شود. سومین شاخص نسبت رانت حاصل از بهره برداری از منابع طبیعی به تولید ناخالص داخلی 
است که از پایگاه داده های بانک جهانی استخراج می شود. در محاسبه این شاخص، رانت حاصل از 

1. Energy Intensity Level of Primary Energy )MJ/$2011 PPP GDP(
2. https://stats.wto.org 
3. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators 
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استخراج منابع مختلف شامل نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، مواد معدنی، و جنگل ها استفاده می شود. 
چهارمین شاخص وابستگی به منابع طبیعی نسبت صادرات سوخت به کل صادرات کاالیی است که 
این شاخص از پایگاه داده بانک جهانی استخراج می شود. در محاسبه این شاخص مجموع صادرات 
انواع سوخت ها و مشتقات آن ها مانند روانکارها و مواد مرتبط استفاده می شود. سهم ارزش افزوده دو 
بخش خدمات و صنعت نیز از پایگاه داده های بانک جهانی و به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی 
استخراج می شود. برای شاخص شرایط آب وهوایی از میانگین دمای ساالنه، تعداد درجه-روز محتاج به 
گرمایش1، و تعداد درجه ـ روز محتاج به سرمایش2 از بانک جهانی استفاده می شود. داده های باال برای 

75 کشور مختلف در بازه سال های 1993 تا 2015 با تواتر ساالنه استخراج می شود.3

برآورد مدل و نتایج تجربی
رابطه )2(، با استفاده از تخمین گر آرالنو-باند و در نرم افزار Eviews7 برآورد می شود. نتایج این 
برآورد با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان شاخصی برای قیمت انرژی و تعداد درجه ـ 
روزهای محتاج به گرمایش در جدول )1( ارائه می شود. در ستون های مختلف این جدول چهار شاخص 
معرفی شده برای وابستگی به منبع استفاده می شوند. همان طور که مشهود است، در همه این برآوردها 
اثر شدت انرژی دوره پیشین بر شدت انرژی فعلی مثبت و معنادار است. همچنین، اثر قیمت بر شدت 
انرژی منفی و معنادار است. در مورد اثر شاخص وابستگی به منابع، زمانی که شاخص استفاده شده 
ناظر بر وابستگی به صادرات سوخت است، اثر مثبت و معناداری بر شدت انرژی مشاهده می شود. ولی 
اثر وابستگی به مواد معدنی بر شدت انرژی معنادار نیست. تاثیر شاخص وابستگی به منابع طبیعی نیز 
خالف جهت انتظار و منفی است. نکته دیگر اثر منفی و عمدتاً معنادار درآمد سرانه بر شدت انرژی 
است. به عبارت دیگر در دوره مورد بررسی، کشورهای مرفه شدت انرژی کم تری داشته اند. در همه 
موارد، سهم دو بخش صنعت و خدمات از کل اقتصاد بر شدت انرژی اثر مثبت دارد. این نشان دهنده 
باالتر بودن شدت انرژی این دو بخش در مقایسه با بخش کشاورزی است. در نهایت، شدت انرژی 
با برودت هوا دارد. هرچه دمای هوا پایین تر یا طول دوره سرما بیش تر  رابطه مستقیم و معناداری 

باشد، شدت انرژی باالتر است.

1. Heating Degree Day
2. Cooling Degree Day

3. فهرست این کشورها در جدول )1پ( قابل مشاهده است.
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جدول1:تاثیروابستگیبهمنابعبرشدتانرژی،کنترلشدهبرایشاخصقیمتمصرفکنندهو
درجه-روزهایمحتاجبهگرمایش

صادرات سوخت 
به توليد ناخالص 

داخلی

بهره مندی از مواد 
معدنی به توليد 
ناخالص داخلی

صادرات 
سوخت به کل 

صادرات

بهره مندی از منابع 
طبيعی به توليد 
ناخالص داخلی

 
 
 

 روزهای محتاج به گرمایش-کننده و درجه شده برای شاخص قیمت مصرف کنترل ی،ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژ: تا1جدول 
صادرات سوخت به تولید  

 ناخالص داخلی
مندی از مواد معدنی به  بهره

 تولید ناخالص داخلی
صادرات سوخت به 

 کل صادرات
مندی از منابع طبیعی به  بهره

 تولید ناخالص داخلی

EIi,t−1 
92/0 92/0 89/0 91/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
cpiit 001/0- 001/0- 001/0- 001/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
93/0 004/0 004/0 003/0- 

(0/0) (6/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
08-E22/1- 08-E30/1- 10-E48/3- 08-E12/1- 

(0/0) (0/0) (9/0) (0/0) 

serv_shareit 
021/0 017/0 007/0 014/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

man_shareit 
018/0 016/0 009/0 015/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

HDDit 
13/0 13/0 13/0 13/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
N 70 70 69 70 

N×T 1370 1369 1307 1369 
روز محتاج به -هوا از شاخص تعداد درجهو کننده و برای آب هستند. برای قیمت از شاخص قیمت مصرف pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 

ها شامل بازه  شود. تخمین استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شاخصشود. در هر ستون یکی از  گرمایش استفاده می
 است. 2015تا  1993زمانی 

 
شود. در این برآوردها، تعداد  ( با استفاده از قیمت بنزین به عنوان شاخص قیمت انرژی درج می2برآورد رابطه ) نتایج، (2جدول )در 

به  (2جدول )نتایج یافته است.  کاهش (1)جدول نسبت به ها در دسترس نبوده،  که قیمت بنزین در تمام سال مشاهدات به دلیل آن
ثیر سهم صادرات سوخت از کل صادرات بر شدت انرژی، یعنی ستون سوم، است. تا (1جدول )جز دو مورد مشابه  صورت کلی و به

شدت انرژی است. در هر دو تغییر کرد. تفاوت دیگر نسبت به برآوردهای پیشین، اثر منفی سهم صنعت بر  (1جدول )نسبت به 
  شود. ، اثر قیمت بر شدت انرژی منفی و معنادار برآورد می(2جدول )و  (1جدول )دسته برآوردها، 

 
 روزهای محتاج به گرمایش-بنزین و درجه شده برای شاخص قیمت ، کنترلثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی: تا2جدول 

صادرات سوخت به تولید  
 ناخالص داخلی

مندی از مواد معدنی به  بهره
 تولید ناخالص داخلی

صادرات سوخت به 
 کل صادرات

مندی از منابع طبیعی به  بهره
 تولید ناخالص داخلی

EIi,t−1 
87/0 87/0 88/0 87/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
p_petrolit 21/0- 21/0- 11/0- 21/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
14/0 007/0 002/0- 002/0- 

(1/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
09-E43/8- 09-E88/7- 08-E02/2- 09-E45/8- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

serv_shareit 
012/0 012/0 011/0 011/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

0/920/920/890/91
)0/0()0/0()0/0()0/0(

 
 
 

 روزهای محتاج به گرمایش-کننده و درجه شده برای شاخص قیمت مصرف کنترل ی،ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژ: تا1جدول 
صادرات سوخت به تولید  

 ناخالص داخلی
مندی از مواد معدنی به  بهره

 تولید ناخالص داخلی
صادرات سوخت به 

 کل صادرات
مندی از منابع طبیعی به  بهره

 تولید ناخالص داخلی

EIi,t−1 
92/0 92/0 89/0 91/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
cpiit 001/0- 001/0- 001/0- 001/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
93/0 004/0 004/0 003/0- 

(0/0) (6/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
08-E22/1- 08-E30/1- 10-E48/3- 08-E12/1- 

(0/0) (0/0) (9/0) (0/0) 

serv_shareit 
021/0 017/0 007/0 014/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

man_shareit 
018/0 016/0 009/0 015/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

HDDit 
13/0 13/0 13/0 13/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
N 70 70 69 70 

N×T 1370 1369 1307 1369 
روز محتاج به -هوا از شاخص تعداد درجهو کننده و برای آب هستند. برای قیمت از شاخص قیمت مصرف pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 

ها شامل بازه  شود. تخمین استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شاخصشود. در هر ستون یکی از  گرمایش استفاده می
 است. 2015تا  1993زمانی 

 
شود. در این برآوردها، تعداد  ( با استفاده از قیمت بنزین به عنوان شاخص قیمت انرژی درج می2برآورد رابطه ) نتایج، (2جدول )در 

به  (2جدول )نتایج یافته است.  کاهش (1)جدول نسبت به ها در دسترس نبوده،  که قیمت بنزین در تمام سال مشاهدات به دلیل آن
ثیر سهم صادرات سوخت از کل صادرات بر شدت انرژی، یعنی ستون سوم، است. تا (1جدول )جز دو مورد مشابه  صورت کلی و به

شدت انرژی است. در هر دو تغییر کرد. تفاوت دیگر نسبت به برآوردهای پیشین، اثر منفی سهم صنعت بر  (1جدول )نسبت به 
  شود. ، اثر قیمت بر شدت انرژی منفی و معنادار برآورد می(2جدول )و  (1جدول )دسته برآوردها، 

 
 روزهای محتاج به گرمایش-بنزین و درجه شده برای شاخص قیمت ، کنترلثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی: تا2جدول 

صادرات سوخت به تولید  
 ناخالص داخلی

مندی از مواد معدنی به  بهره
 تولید ناخالص داخلی

صادرات سوخت به 
 کل صادرات

مندی از منابع طبیعی به  بهره
 تولید ناخالص داخلی

EIi,t−1 
87/0 87/0 88/0 87/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
p_petrolit 21/0- 21/0- 11/0- 21/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
14/0 007/0 002/0- 002/0- 

(1/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
09-E43/8- 09-E88/7- 08-E02/2- 09-E45/8- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

serv_shareit 
012/0 012/0 011/0 011/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

-0/001-0/001-0/001-0/001
)0/0()0/0()0/0()0/0(

 
 
 

 روزهای محتاج به گرمایش-کننده و درجه شده برای شاخص قیمت مصرف کنترل ی،ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژ: تا1جدول 
صادرات سوخت به تولید  

 ناخالص داخلی
مندی از مواد معدنی به  بهره

 تولید ناخالص داخلی
صادرات سوخت به 

 کل صادرات
مندی از منابع طبیعی به  بهره

 تولید ناخالص داخلی

EIi,t−1 
92/0 92/0 89/0 91/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
cpiit 001/0- 001/0- 001/0- 001/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
93/0 004/0 004/0 003/0- 

(0/0) (6/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
08-E22/1- 08-E30/1- 10-E48/3- 08-E12/1- 

(0/0) (0/0) (9/0) (0/0) 

serv_shareit 
021/0 017/0 007/0 014/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

man_shareit 
018/0 016/0 009/0 015/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

HDDit 
13/0 13/0 13/0 13/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
N 70 70 69 70 

N×T 1370 1369 1307 1369 
روز محتاج به -هوا از شاخص تعداد درجهو کننده و برای آب هستند. برای قیمت از شاخص قیمت مصرف pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 

ها شامل بازه  شود. تخمین استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شاخصشود. در هر ستون یکی از  گرمایش استفاده می
 است. 2015تا  1993زمانی 

 
شود. در این برآوردها، تعداد  ( با استفاده از قیمت بنزین به عنوان شاخص قیمت انرژی درج می2برآورد رابطه ) نتایج، (2جدول )در 

به  (2جدول )نتایج یافته است.  کاهش (1)جدول نسبت به ها در دسترس نبوده،  که قیمت بنزین در تمام سال مشاهدات به دلیل آن
ثیر سهم صادرات سوخت از کل صادرات بر شدت انرژی، یعنی ستون سوم، است. تا (1جدول )جز دو مورد مشابه  صورت کلی و به

شدت انرژی است. در هر دو تغییر کرد. تفاوت دیگر نسبت به برآوردهای پیشین، اثر منفی سهم صنعت بر  (1جدول )نسبت به 
  شود. ، اثر قیمت بر شدت انرژی منفی و معنادار برآورد می(2جدول )و  (1جدول )دسته برآوردها، 

 
 روزهای محتاج به گرمایش-بنزین و درجه شده برای شاخص قیمت ، کنترلثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی: تا2جدول 

صادرات سوخت به تولید  
 ناخالص داخلی

مندی از مواد معدنی به  بهره
 تولید ناخالص داخلی

صادرات سوخت به 
 کل صادرات

مندی از منابع طبیعی به  بهره
 تولید ناخالص داخلی

EIi,t−1 
87/0 87/0 88/0 87/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
p_petrolit 21/0- 21/0- 11/0- 21/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
14/0 007/0 002/0- 002/0- 

(1/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
09-E43/8- 09-E88/7- 08-E02/2- 09-E45/8- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

serv_shareit 
012/0 012/0 011/0 011/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

0/930/0040/004-0/003
)0/0()0/6()0/0()0/0(

 
 
 

 روزهای محتاج به گرمایش-کننده و درجه شده برای شاخص قیمت مصرف کنترل ی،ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژ: تا1جدول 
صادرات سوخت به تولید  

 ناخالص داخلی
مندی از مواد معدنی به  بهره

 تولید ناخالص داخلی
صادرات سوخت به 

 کل صادرات
مندی از منابع طبیعی به  بهره

 تولید ناخالص داخلی

EIi,t−1 
92/0 92/0 89/0 91/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
cpiit 001/0- 001/0- 001/0- 001/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
93/0 004/0 004/0 003/0- 

(0/0) (6/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
08-E22/1- 08-E30/1- 10-E48/3- 08-E12/1- 

(0/0) (0/0) (9/0) (0/0) 

serv_shareit 
021/0 017/0 007/0 014/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

man_shareit 
018/0 016/0 009/0 015/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

HDDit 
13/0 13/0 13/0 13/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
N 70 70 69 70 

N×T 1370 1369 1307 1369 
روز محتاج به -هوا از شاخص تعداد درجهو کننده و برای آب هستند. برای قیمت از شاخص قیمت مصرف pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 

ها شامل بازه  شود. تخمین استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شاخصشود. در هر ستون یکی از  گرمایش استفاده می
 است. 2015تا  1993زمانی 

 
شود. در این برآوردها، تعداد  ( با استفاده از قیمت بنزین به عنوان شاخص قیمت انرژی درج می2برآورد رابطه ) نتایج، (2جدول )در 

به  (2جدول )نتایج یافته است.  کاهش (1)جدول نسبت به ها در دسترس نبوده،  که قیمت بنزین در تمام سال مشاهدات به دلیل آن
ثیر سهم صادرات سوخت از کل صادرات بر شدت انرژی، یعنی ستون سوم، است. تا (1جدول )جز دو مورد مشابه  صورت کلی و به

شدت انرژی است. در هر دو تغییر کرد. تفاوت دیگر نسبت به برآوردهای پیشین، اثر منفی سهم صنعت بر  (1جدول )نسبت به 
  شود. ، اثر قیمت بر شدت انرژی منفی و معنادار برآورد می(2جدول )و  (1جدول )دسته برآوردها، 

 
 روزهای محتاج به گرمایش-بنزین و درجه شده برای شاخص قیمت ، کنترلثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی: تا2جدول 

صادرات سوخت به تولید  
 ناخالص داخلی

مندی از مواد معدنی به  بهره
 تولید ناخالص داخلی

صادرات سوخت به 
 کل صادرات

مندی از منابع طبیعی به  بهره
 تولید ناخالص داخلی

EIi,t−1 
87/0 87/0 88/0 87/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
p_petrolit 21/0- 21/0- 11/0- 21/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
14/0 007/0 002/0- 002/0- 

(1/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
09-E43/8- 09-E88/7- 08-E02/2- 09-E45/8- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

serv_shareit 
012/0 012/0 011/0 011/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

-1/22 E-08-1/30 E-08-3/48 E-10-1/12 E-08
)0/0()0/0()0/9()0/0(

 
 
 

 روزهای محتاج به گرمایش-کننده و درجه شده برای شاخص قیمت مصرف کنترل ی،ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژ: تا1جدول 
صادرات سوخت به تولید  

 ناخالص داخلی
مندی از مواد معدنی به  بهره

 تولید ناخالص داخلی
صادرات سوخت به 

 کل صادرات
مندی از منابع طبیعی به  بهره

 تولید ناخالص داخلی

EIi,t−1 
92/0 92/0 89/0 91/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
cpiit 001/0- 001/0- 001/0- 001/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
93/0 004/0 004/0 003/0- 

(0/0) (6/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
08-E22/1- 08-E30/1- 10-E48/3- 08-E12/1- 

(0/0) (0/0) (9/0) (0/0) 

serv_shareit 
021/0 017/0 007/0 014/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

man_shareit 
018/0 016/0 009/0 015/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

HDDit 
13/0 13/0 13/0 13/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
N 70 70 69 70 

N×T 1370 1369 1307 1369 
روز محتاج به -هوا از شاخص تعداد درجهو کننده و برای آب هستند. برای قیمت از شاخص قیمت مصرف pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 

ها شامل بازه  شود. تخمین استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شاخصشود. در هر ستون یکی از  گرمایش استفاده می
 است. 2015تا  1993زمانی 

 
شود. در این برآوردها، تعداد  ( با استفاده از قیمت بنزین به عنوان شاخص قیمت انرژی درج می2برآورد رابطه ) نتایج، (2جدول )در 

به  (2جدول )نتایج یافته است.  کاهش (1)جدول نسبت به ها در دسترس نبوده،  که قیمت بنزین در تمام سال مشاهدات به دلیل آن
ثیر سهم صادرات سوخت از کل صادرات بر شدت انرژی، یعنی ستون سوم، است. تا (1جدول )جز دو مورد مشابه  صورت کلی و به

شدت انرژی است. در هر دو تغییر کرد. تفاوت دیگر نسبت به برآوردهای پیشین، اثر منفی سهم صنعت بر  (1جدول )نسبت به 
  شود. ، اثر قیمت بر شدت انرژی منفی و معنادار برآورد می(2جدول )و  (1جدول )دسته برآوردها، 

 
 روزهای محتاج به گرمایش-بنزین و درجه شده برای شاخص قیمت ، کنترلثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی: تا2جدول 

صادرات سوخت به تولید  
 ناخالص داخلی

مندی از مواد معدنی به  بهره
 تولید ناخالص داخلی

صادرات سوخت به 
 کل صادرات

مندی از منابع طبیعی به  بهره
 تولید ناخالص داخلی

EIi,t−1 
87/0 87/0 88/0 87/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
p_petrolit 21/0- 21/0- 11/0- 21/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
14/0 007/0 002/0- 002/0- 

(1/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
09-E43/8- 09-E88/7- 08-E02/2- 09-E45/8- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

serv_shareit 
012/0 012/0 011/0 011/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

0/0210/0170/0070/014
)0/0()0/0()0/0()0/0(

 
 
 

 روزهای محتاج به گرمایش-کننده و درجه شده برای شاخص قیمت مصرف کنترل ی،ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژ: تا1جدول 
صادرات سوخت به تولید  

 ناخالص داخلی
مندی از مواد معدنی به  بهره

 تولید ناخالص داخلی
صادرات سوخت به 

 کل صادرات
مندی از منابع طبیعی به  بهره

 تولید ناخالص داخلی

EIi,t−1 
92/0 92/0 89/0 91/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
cpiit 001/0- 001/0- 001/0- 001/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
93/0 004/0 004/0 003/0- 

(0/0) (6/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
08-E22/1- 08-E30/1- 10-E48/3- 08-E12/1- 

(0/0) (0/0) (9/0) (0/0) 

serv_shareit 
021/0 017/0 007/0 014/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

man_shareit 
018/0 016/0 009/0 015/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

HDDit 
13/0 13/0 13/0 13/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
N 70 70 69 70 

N×T 1370 1369 1307 1369 
روز محتاج به -هوا از شاخص تعداد درجهو کننده و برای آب هستند. برای قیمت از شاخص قیمت مصرف pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 

ها شامل بازه  شود. تخمین استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شاخصشود. در هر ستون یکی از  گرمایش استفاده می
 است. 2015تا  1993زمانی 

 
شود. در این برآوردها، تعداد  ( با استفاده از قیمت بنزین به عنوان شاخص قیمت انرژی درج می2برآورد رابطه ) نتایج، (2جدول )در 

به  (2جدول )نتایج یافته است.  کاهش (1)جدول نسبت به ها در دسترس نبوده،  که قیمت بنزین در تمام سال مشاهدات به دلیل آن
ثیر سهم صادرات سوخت از کل صادرات بر شدت انرژی، یعنی ستون سوم، است. تا (1جدول )جز دو مورد مشابه  صورت کلی و به

شدت انرژی است. در هر دو تغییر کرد. تفاوت دیگر نسبت به برآوردهای پیشین، اثر منفی سهم صنعت بر  (1جدول )نسبت به 
  شود. ، اثر قیمت بر شدت انرژی منفی و معنادار برآورد می(2جدول )و  (1جدول )دسته برآوردها، 

 
 روزهای محتاج به گرمایش-بنزین و درجه شده برای شاخص قیمت ، کنترلثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی: تا2جدول 

صادرات سوخت به تولید  
 ناخالص داخلی

مندی از مواد معدنی به  بهره
 تولید ناخالص داخلی

صادرات سوخت به 
 کل صادرات

مندی از منابع طبیعی به  بهره
 تولید ناخالص داخلی

EIi,t−1 
87/0 87/0 88/0 87/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
p_petrolit 21/0- 21/0- 11/0- 21/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
14/0 007/0 002/0- 002/0- 

(1/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
09-E43/8- 09-E88/7- 08-E02/2- 09-E45/8- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

serv_shareit 
012/0 012/0 011/0 011/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

0/0180/0160/0090/015
)0/0()0/0()0/0()0/0(

 
 
 

 روزهای محتاج به گرمایش-کننده و درجه شده برای شاخص قیمت مصرف کنترل ی،ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژ: تا1جدول 
صادرات سوخت به تولید  

 ناخالص داخلی
مندی از مواد معدنی به  بهره

 تولید ناخالص داخلی
صادرات سوخت به 

 کل صادرات
مندی از منابع طبیعی به  بهره

 تولید ناخالص داخلی

EIi,t−1 
92/0 92/0 89/0 91/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
cpiit 001/0- 001/0- 001/0- 001/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
93/0 004/0 004/0 003/0- 

(0/0) (6/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
08-E22/1- 08-E30/1- 10-E48/3- 08-E12/1- 

(0/0) (0/0) (9/0) (0/0) 

serv_shareit 
021/0 017/0 007/0 014/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

man_shareit 
018/0 016/0 009/0 015/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

HDDit 
13/0 13/0 13/0 13/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
N 70 70 69 70 

N×T 1370 1369 1307 1369 
روز محتاج به -هوا از شاخص تعداد درجهو کننده و برای آب هستند. برای قیمت از شاخص قیمت مصرف pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 

ها شامل بازه  شود. تخمین استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شاخصشود. در هر ستون یکی از  گرمایش استفاده می
 است. 2015تا  1993زمانی 

 
شود. در این برآوردها، تعداد  ( با استفاده از قیمت بنزین به عنوان شاخص قیمت انرژی درج می2برآورد رابطه ) نتایج، (2جدول )در 

به  (2جدول )نتایج یافته است.  کاهش (1)جدول نسبت به ها در دسترس نبوده،  که قیمت بنزین در تمام سال مشاهدات به دلیل آن
ثیر سهم صادرات سوخت از کل صادرات بر شدت انرژی، یعنی ستون سوم، است. تا (1جدول )جز دو مورد مشابه  صورت کلی و به

شدت انرژی است. در هر دو تغییر کرد. تفاوت دیگر نسبت به برآوردهای پیشین، اثر منفی سهم صنعت بر  (1جدول )نسبت به 
  شود. ، اثر قیمت بر شدت انرژی منفی و معنادار برآورد می(2جدول )و  (1جدول )دسته برآوردها، 

 
 روزهای محتاج به گرمایش-بنزین و درجه شده برای شاخص قیمت ، کنترلثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی: تا2جدول 

صادرات سوخت به تولید  
 ناخالص داخلی

مندی از مواد معدنی به  بهره
 تولید ناخالص داخلی

صادرات سوخت به 
 کل صادرات

مندی از منابع طبیعی به  بهره
 تولید ناخالص داخلی

EIi,t−1 
87/0 87/0 88/0 87/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
p_petrolit 21/0- 21/0- 11/0- 21/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
14/0 007/0 002/0- 002/0- 

(1/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
09-E43/8- 09-E88/7- 08-E02/2- 09-E45/8- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

serv_shareit 
012/0 012/0 011/0 011/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

0/130/130/130/13
)0/0()0/0()0/0()0/0(

N70706970
N×T1370136913071369

توضیح: اعداد داخل پرانتز مقادیر آماره p هستند. برای قیمت از شاخص قیمت مصرف کننده و برای آب وهوا از شاخص 
تعداد درجه ـ روز محتاج به گرمایش استفاده می شود. در هر ستون یکی از شاخص های تعریف شده برای وابستگی به منبع 

به جای متغیر RD استفاده می شود. تخمین ها شامل بازه زمانی 1993 تا 2015 است.

در جدول )2(، نتایج برآورد رابطه )2( با استفاده از قیمت بنزین به عنوان شاخص قیمت انرژی درج 
می شود. در این برآوردها، تعداد مشاهدات به دلیل آن که قیمت بنزین در تمام سال ها در دسترس نبوده، 
نسبت به جدول )1( کاهش یافته است. نتایج جدول )2( به صورت کلی و به جز دو مورد مشابه جدول 
)1( است. تاثیر سهم صادرات سوخت از کل صادرات بر شدت انرژی، یعنی ستون سوم، نسبت به جدول 
)1( تغییر کرد. تفاوت دیگر نسبت به برآوردهای پیشین، اثر منفی سهم صنعت بر شدت انرژی است. در 
هر دو دسته برآوردها، جدول )1( و جدول )2(، اثر قیمت بر شدت انرژی منفی و معنادار برآورد می شود. 
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جدول2:تاثیروابستگیبهمنابعبرشدتانرژی،کنترلشدهبرایشاخصقیمتبنزینو
درجه-روزهایمحتاجبهگرمایش

صادرات سوخت به 
توليد ناخالص داخلی

بهره مندی از مواد 
معدنی به توليد 
ناخالص داخلی

صادرات 
سوخت به 
کل صادرات

بهره مندی از منابع 
طبيعی به توليد 
ناخالص داخلی

 
 
 

 روزهای محتاج به گرمایش-کننده و درجه شده برای شاخص قیمت مصرف کنترل ی،ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژ: تا1جدول 
صادرات سوخت به تولید  

 ناخالص داخلی
مندی از مواد معدنی به  بهره

 تولید ناخالص داخلی
صادرات سوخت به 

 کل صادرات
مندی از منابع طبیعی به  بهره

 تولید ناخالص داخلی

EIi,t−1 
92/0 92/0 89/0 91/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
cpiit 001/0- 001/0- 001/0- 001/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
93/0 004/0 004/0 003/0- 

(0/0) (6/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
08-E22/1- 08-E30/1- 10-E48/3- 08-E12/1- 

(0/0) (0/0) (9/0) (0/0) 

serv_shareit 
021/0 017/0 007/0 014/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

man_shareit 
018/0 016/0 009/0 015/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

HDDit 
13/0 13/0 13/0 13/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
N 70 70 69 70 

N×T 1370 1369 1307 1369 
روز محتاج به -هوا از شاخص تعداد درجهو کننده و برای آب هستند. برای قیمت از شاخص قیمت مصرف pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 

ها شامل بازه  شود. تخمین استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شاخصشود. در هر ستون یکی از  گرمایش استفاده می
 است. 2015تا  1993زمانی 

 
شود. در این برآوردها، تعداد  ( با استفاده از قیمت بنزین به عنوان شاخص قیمت انرژی درج می2برآورد رابطه ) نتایج، (2جدول )در 

به  (2جدول )نتایج یافته است.  کاهش (1)جدول نسبت به ها در دسترس نبوده،  که قیمت بنزین در تمام سال مشاهدات به دلیل آن
ثیر سهم صادرات سوخت از کل صادرات بر شدت انرژی، یعنی ستون سوم، است. تا (1جدول )جز دو مورد مشابه  صورت کلی و به

شدت انرژی است. در هر دو تغییر کرد. تفاوت دیگر نسبت به برآوردهای پیشین، اثر منفی سهم صنعت بر  (1جدول )نسبت به 
  شود. ، اثر قیمت بر شدت انرژی منفی و معنادار برآورد می(2جدول )و  (1جدول )دسته برآوردها، 

 
 روزهای محتاج به گرمایش-بنزین و درجه شده برای شاخص قیمت ، کنترلثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی: تا2جدول 

صادرات سوخت به تولید  
 ناخالص داخلی

مندی از مواد معدنی به  بهره
 تولید ناخالص داخلی

صادرات سوخت به 
 کل صادرات

مندی از منابع طبیعی به  بهره
 تولید ناخالص داخلی

EIi,t−1 
87/0 87/0 88/0 87/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
p_petrolit 21/0- 21/0- 11/0- 21/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
14/0 007/0 002/0- 002/0- 

(1/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
09-E43/8- 09-E88/7- 08-E02/2- 09-E45/8- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

serv_shareit 
012/0 012/0 011/0 011/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

0/870/870/880/87
)0/0()0/0()0/0()0/0(

 
 
 

 روزهای محتاج به گرمایش-کننده و درجه شده برای شاخص قیمت مصرف کنترل ی،ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژ: تا1جدول 
صادرات سوخت به تولید  

 ناخالص داخلی
مندی از مواد معدنی به  بهره

 تولید ناخالص داخلی
صادرات سوخت به 

 کل صادرات
مندی از منابع طبیعی به  بهره

 تولید ناخالص داخلی

EIi,t−1 
92/0 92/0 89/0 91/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
cpiit 001/0- 001/0- 001/0- 001/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
93/0 004/0 004/0 003/0- 

(0/0) (6/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
08-E22/1- 08-E30/1- 10-E48/3- 08-E12/1- 

(0/0) (0/0) (9/0) (0/0) 

serv_shareit 
021/0 017/0 007/0 014/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

man_shareit 
018/0 016/0 009/0 015/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

HDDit 
13/0 13/0 13/0 13/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
N 70 70 69 70 

N×T 1370 1369 1307 1369 
روز محتاج به -هوا از شاخص تعداد درجهو کننده و برای آب هستند. برای قیمت از شاخص قیمت مصرف pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 

ها شامل بازه  شود. تخمین استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شاخصشود. در هر ستون یکی از  گرمایش استفاده می
 است. 2015تا  1993زمانی 

 
شود. در این برآوردها، تعداد  ( با استفاده از قیمت بنزین به عنوان شاخص قیمت انرژی درج می2برآورد رابطه ) نتایج، (2جدول )در 

به  (2جدول )نتایج یافته است.  کاهش (1)جدول نسبت به ها در دسترس نبوده،  که قیمت بنزین در تمام سال مشاهدات به دلیل آن
ثیر سهم صادرات سوخت از کل صادرات بر شدت انرژی، یعنی ستون سوم، است. تا (1جدول )جز دو مورد مشابه  صورت کلی و به

شدت انرژی است. در هر دو تغییر کرد. تفاوت دیگر نسبت به برآوردهای پیشین، اثر منفی سهم صنعت بر  (1جدول )نسبت به 
  شود. ، اثر قیمت بر شدت انرژی منفی و معنادار برآورد می(2جدول )و  (1جدول )دسته برآوردها، 

 
 روزهای محتاج به گرمایش-بنزین و درجه شده برای شاخص قیمت ، کنترلثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی: تا2جدول 

صادرات سوخت به تولید  
 ناخالص داخلی

مندی از مواد معدنی به  بهره
 تولید ناخالص داخلی

صادرات سوخت به 
 کل صادرات

مندی از منابع طبیعی به  بهره
 تولید ناخالص داخلی

EIi,t−1 
87/0 87/0 88/0 87/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
p_petrolit 21/0- 21/0- 11/0- 21/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
14/0 007/0 002/0- 002/0- 

(1/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
09-E43/8- 09-E88/7- 08-E02/2- 09-E45/8- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

serv_shareit 
012/0 012/0 011/0 011/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

-0/21-0/21-0/11-0/21
)0/0()0/0()0/0()0/0(

 
 
 

 روزهای محتاج به گرمایش-کننده و درجه شده برای شاخص قیمت مصرف کنترل ی،ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژ: تا1جدول 
صادرات سوخت به تولید  

 ناخالص داخلی
مندی از مواد معدنی به  بهره

 تولید ناخالص داخلی
صادرات سوخت به 

 کل صادرات
مندی از منابع طبیعی به  بهره

 تولید ناخالص داخلی

EIi,t−1 
92/0 92/0 89/0 91/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
cpiit 001/0- 001/0- 001/0- 001/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
93/0 004/0 004/0 003/0- 

(0/0) (6/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
08-E22/1- 08-E30/1- 10-E48/3- 08-E12/1- 

(0/0) (0/0) (9/0) (0/0) 

serv_shareit 
021/0 017/0 007/0 014/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

man_shareit 
018/0 016/0 009/0 015/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

HDDit 
13/0 13/0 13/0 13/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
N 70 70 69 70 

N×T 1370 1369 1307 1369 
روز محتاج به -هوا از شاخص تعداد درجهو کننده و برای آب هستند. برای قیمت از شاخص قیمت مصرف pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 

ها شامل بازه  شود. تخمین استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شاخصشود. در هر ستون یکی از  گرمایش استفاده می
 است. 2015تا  1993زمانی 

 
شود. در این برآوردها، تعداد  ( با استفاده از قیمت بنزین به عنوان شاخص قیمت انرژی درج می2برآورد رابطه ) نتایج، (2جدول )در 

به  (2جدول )نتایج یافته است.  کاهش (1)جدول نسبت به ها در دسترس نبوده،  که قیمت بنزین در تمام سال مشاهدات به دلیل آن
ثیر سهم صادرات سوخت از کل صادرات بر شدت انرژی، یعنی ستون سوم، است. تا (1جدول )جز دو مورد مشابه  صورت کلی و به

شدت انرژی است. در هر دو تغییر کرد. تفاوت دیگر نسبت به برآوردهای پیشین، اثر منفی سهم صنعت بر  (1جدول )نسبت به 
  شود. ، اثر قیمت بر شدت انرژی منفی و معنادار برآورد می(2جدول )و  (1جدول )دسته برآوردها، 

 
 روزهای محتاج به گرمایش-بنزین و درجه شده برای شاخص قیمت ، کنترلثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی: تا2جدول 

صادرات سوخت به تولید  
 ناخالص داخلی

مندی از مواد معدنی به  بهره
 تولید ناخالص داخلی

صادرات سوخت به 
 کل صادرات

مندی از منابع طبیعی به  بهره
 تولید ناخالص داخلی

EIi,t−1 
87/0 87/0 88/0 87/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
p_petrolit 21/0- 21/0- 11/0- 21/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
14/0 007/0 002/0- 002/0- 

(1/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
09-E43/8- 09-E88/7- 08-E02/2- 09-E45/8- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

serv_shareit 
012/0 012/0 011/0 011/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

0/140/007-0/002-0/002
)0/1()0/0()0/0()0/0(

 
 
 

 روزهای محتاج به گرمایش-کننده و درجه شده برای شاخص قیمت مصرف کنترل ی،ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژ: تا1جدول 
صادرات سوخت به تولید  

 ناخالص داخلی
مندی از مواد معدنی به  بهره

 تولید ناخالص داخلی
صادرات سوخت به 

 کل صادرات
مندی از منابع طبیعی به  بهره

 تولید ناخالص داخلی

EIi,t−1 
92/0 92/0 89/0 91/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
cpiit 001/0- 001/0- 001/0- 001/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
93/0 004/0 004/0 003/0- 

(0/0) (6/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
08-E22/1- 08-E30/1- 10-E48/3- 08-E12/1- 

(0/0) (0/0) (9/0) (0/0) 

serv_shareit 
021/0 017/0 007/0 014/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

man_shareit 
018/0 016/0 009/0 015/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

HDDit 
13/0 13/0 13/0 13/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
N 70 70 69 70 

N×T 1370 1369 1307 1369 
روز محتاج به -هوا از شاخص تعداد درجهو کننده و برای آب هستند. برای قیمت از شاخص قیمت مصرف pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 

ها شامل بازه  شود. تخمین استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شاخصشود. در هر ستون یکی از  گرمایش استفاده می
 است. 2015تا  1993زمانی 

 
شود. در این برآوردها، تعداد  ( با استفاده از قیمت بنزین به عنوان شاخص قیمت انرژی درج می2برآورد رابطه ) نتایج، (2جدول )در 

به  (2جدول )نتایج یافته است.  کاهش (1)جدول نسبت به ها در دسترس نبوده،  که قیمت بنزین در تمام سال مشاهدات به دلیل آن
ثیر سهم صادرات سوخت از کل صادرات بر شدت انرژی، یعنی ستون سوم، است. تا (1جدول )جز دو مورد مشابه  صورت کلی و به

شدت انرژی است. در هر دو تغییر کرد. تفاوت دیگر نسبت به برآوردهای پیشین، اثر منفی سهم صنعت بر  (1جدول )نسبت به 
  شود. ، اثر قیمت بر شدت انرژی منفی و معنادار برآورد می(2جدول )و  (1جدول )دسته برآوردها، 

 
 روزهای محتاج به گرمایش-بنزین و درجه شده برای شاخص قیمت ، کنترلثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی: تا2جدول 

صادرات سوخت به تولید  
 ناخالص داخلی

مندی از مواد معدنی به  بهره
 تولید ناخالص داخلی

صادرات سوخت به 
 کل صادرات

مندی از منابع طبیعی به  بهره
 تولید ناخالص داخلی

EIi,t−1 
87/0 87/0 88/0 87/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
p_petrolit 21/0- 21/0- 11/0- 21/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
14/0 007/0 002/0- 002/0- 

(1/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
09-E43/8- 09-E88/7- 08-E02/2- 09-E45/8- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

serv_shareit 
012/0 012/0 011/0 011/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

-8/43 E-09-7/88 E-09-2/02 E-08-8/45 E-09
)0/0()0/0()0/0()0/0(

 
 
 

 روزهای محتاج به گرمایش-کننده و درجه شده برای شاخص قیمت مصرف کنترل ی،ثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژ: تا1جدول 
صادرات سوخت به تولید  

 ناخالص داخلی
مندی از مواد معدنی به  بهره

 تولید ناخالص داخلی
صادرات سوخت به 

 کل صادرات
مندی از منابع طبیعی به  بهره

 تولید ناخالص داخلی

EIi,t−1 
92/0 92/0 89/0 91/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
cpiit 001/0- 001/0- 001/0- 001/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
93/0 004/0 004/0 003/0- 

(0/0) (6/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
08-E22/1- 08-E30/1- 10-E48/3- 08-E12/1- 

(0/0) (0/0) (9/0) (0/0) 

serv_shareit 
021/0 017/0 007/0 014/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

man_shareit 
018/0 016/0 009/0 015/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

HDDit 
13/0 13/0 13/0 13/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
N 70 70 69 70 

N×T 1370 1369 1307 1369 
روز محتاج به -هوا از شاخص تعداد درجهو کننده و برای آب هستند. برای قیمت از شاخص قیمت مصرف pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 

ها شامل بازه  شود. تخمین استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شاخصشود. در هر ستون یکی از  گرمایش استفاده می
 است. 2015تا  1993زمانی 

 
شود. در این برآوردها، تعداد  ( با استفاده از قیمت بنزین به عنوان شاخص قیمت انرژی درج می2برآورد رابطه ) نتایج، (2جدول )در 

به  (2جدول )نتایج یافته است.  کاهش (1)جدول نسبت به ها در دسترس نبوده،  که قیمت بنزین در تمام سال مشاهدات به دلیل آن
ثیر سهم صادرات سوخت از کل صادرات بر شدت انرژی، یعنی ستون سوم، است. تا (1جدول )جز دو مورد مشابه  صورت کلی و به

شدت انرژی است. در هر دو تغییر کرد. تفاوت دیگر نسبت به برآوردهای پیشین، اثر منفی سهم صنعت بر  (1جدول )نسبت به 
  شود. ، اثر قیمت بر شدت انرژی منفی و معنادار برآورد می(2جدول )و  (1جدول )دسته برآوردها، 

 
 روزهای محتاج به گرمایش-بنزین و درجه شده برای شاخص قیمت ، کنترلثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژی: تا2جدول 

صادرات سوخت به تولید  
 ناخالص داخلی

مندی از مواد معدنی به  بهره
 تولید ناخالص داخلی

صادرات سوخت به 
 کل صادرات

مندی از منابع طبیعی به  بهره
 تولید ناخالص داخلی

EIi,t−1 
87/0 87/0 88/0 87/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
p_petrolit 21/0- 21/0- 11/0- 21/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
14/0 007/0 002/0- 002/0- 

(1/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
09-E43/8- 09-E88/7- 08-E02/2- 09-E45/8- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

serv_shareit 
012/0 012/0 011/0 011/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
0/0120/0120/0110/011
)0/0()0/0()0/0()0/0(

man_shareit 
001/0 001/0 0004/0- 002/0- 

(0/0) (0/0) (4/0) (0/0) 

HDDit 
11/0 11/0 11/0 11/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
N 72 72 70 72 

N×T 596 596 571 596 
روز محتاج به -شاخص تعداد درجههوا از و ژی از شاخص قیمت بنزین و برای آبهستند. برای قیمت انر pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 

ها شامل بازه  شود. تخمین استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شود. در هر ستون یکی از شاخص گرمایش استفاده می
 است. 2014تا  1995زمانی 

 
هوا و دو و ه سرمایش به عنوان شاخص وضعیت آبروز محتاج ب-ه از تعداد درجه( را با استفاد2برآورد رابطه ) ، نتایج(3جدول )

دهد. در تمام تصریحات اثر شدت انرژی  های قیمت انرژی نشان می کننده و قیمت بنزین به عنوان شاخص شاخص قیمت مصرف
معناداری بر شدت انرژی دارد.  دوره پیشین مثبت و معنادار است. همچنین، شاخص قیمت انرژی )در هر دو حالت( اثر منفی و

کننده مثبت و  شود، اثر نسبت صادرات سوخت به تولید ناخالص داخلی با استفاده از شاخص قیمت مصرف طور که مشاهده می همان
 و معناداری بر شدت انرژیمندی از مواد معدنی نیز اثر مثبت  ولی در حالت دیگر اثر معناداری ندارد. شاخص بهره ،معنادار است

مندی از منابع طبیعی نیز همچنان  های مختلف قیمت انرژی متفاوت ولی معنادار است. بهره ثیر صادرات سوخت با شاخصدارد. تا
اثر منفی و معناداری بر شدت انرژی دارد. اثر سهم بخش صنعت بر شدت انرژی الگوی دو جدول پیشین را دارد. زمانی که شاخص 

منفی و  کننده باشد، این اثر مثبت و در حالتی که شاخص قیمت بنزین استفاده شود، این اثر مصرفقیمت انرژی شاخص قیمت 
 ها مثبت و معنادار است. ثیر سهم بخش خدمات بر شدت انرژی در تمامی تصریحهمواره معنادار است. تا

 روزهای محتاج به گرمایش و سرمایش-برای درجه شده ، کنترلثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژیتا :۳جدول 
صادرات  

سوخت به 
تولید ناخالص 

 داخلی

مندی از  بهره
مواد معدنی به 
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 
 کل صادرات

مندی از  بهره
منابع طبیعی به 
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 

تولید 
ناخالص 
 داخلی

مندی از  بهره
 مواد معدنی به
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 
 کل صادرات

مندی از  بهره
منابع طبیعی 

به تولید 
ناخالص 
 داخلی

EIi,t−1 
93/0 92/0 90/0 92/0 88/0 88/0 88/0 87/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
cpiit 001/0- 001/0- 001/0- 001/0-     

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0)     

p_petrolit 
    19/0- 20/0- 11/0- 19/0- 
    (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
21/1 01/0 005/0 002/0- 014/0- 008/0 002/0- 003/0- 

(0/0) (3/0) (0/0) (0/0) (8/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
08-E46/1- 08-E60/1- 10-E59/9 08-E46/1- 08-E12/1- 08-E16/1- 08-E29/2- 08-E04/1- 

(0/0) (0/0) (8/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

serv_shareit 
20/0 014/0 004/0 012/0 011/0 011/0 008/0 010/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

man_shareit 
20/0 017/0 008/0 017/0 001/0- 001/0- 001/0- 002/0- 

(0/0) (0/0) (4/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

CDDit 
07/0 05/0 10/0 04/0 02/0- 01/0- 07/0 03/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (1/0) (2/0) (0/0) (0/0) 
N 70 70 69 70 72 72 70 72 

N×T 1370 1369 1307 1369 596 596 571 596 
شود. در هر ستون یکی از  روز محتاج به سرمایش استفاده می-هوا از شاخص تعداد درجهو آب هستند. برای pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 
 شود. استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شاخص

0/0010/001-0/0004-0/002
)0/0()0/0()0/4()0/0( man_shareit 
001/0 001/0 0004/0- 002/0- 

(0/0) (0/0) (4/0) (0/0) 

HDDit 
11/0 11/0 11/0 11/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
N 72 72 70 72 

N×T 596 596 571 596 
روز محتاج به -شاخص تعداد درجههوا از و ژی از شاخص قیمت بنزین و برای آبهستند. برای قیمت انر pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 

ها شامل بازه  شود. تخمین استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شود. در هر ستون یکی از شاخص گرمایش استفاده می
 است. 2014تا  1995زمانی 

 
هوا و دو و ه سرمایش به عنوان شاخص وضعیت آبروز محتاج ب-ه از تعداد درجه( را با استفاد2برآورد رابطه ) ، نتایج(3جدول )

دهد. در تمام تصریحات اثر شدت انرژی  های قیمت انرژی نشان می کننده و قیمت بنزین به عنوان شاخص شاخص قیمت مصرف
معناداری بر شدت انرژی دارد.  دوره پیشین مثبت و معنادار است. همچنین، شاخص قیمت انرژی )در هر دو حالت( اثر منفی و

کننده مثبت و  شود، اثر نسبت صادرات سوخت به تولید ناخالص داخلی با استفاده از شاخص قیمت مصرف طور که مشاهده می همان
 و معناداری بر شدت انرژیمندی از مواد معدنی نیز اثر مثبت  ولی در حالت دیگر اثر معناداری ندارد. شاخص بهره ،معنادار است

مندی از منابع طبیعی نیز همچنان  های مختلف قیمت انرژی متفاوت ولی معنادار است. بهره ثیر صادرات سوخت با شاخصدارد. تا
اثر منفی و معناداری بر شدت انرژی دارد. اثر سهم بخش صنعت بر شدت انرژی الگوی دو جدول پیشین را دارد. زمانی که شاخص 

منفی و  کننده باشد، این اثر مثبت و در حالتی که شاخص قیمت بنزین استفاده شود، این اثر مصرفقیمت انرژی شاخص قیمت 
 ها مثبت و معنادار است. ثیر سهم بخش خدمات بر شدت انرژی در تمامی تصریحهمواره معنادار است. تا

 روزهای محتاج به گرمایش و سرمایش-برای درجه شده ، کنترلثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژیتا :۳جدول 
صادرات  

سوخت به 
تولید ناخالص 

 داخلی

مندی از  بهره
مواد معدنی به 
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 
 کل صادرات

مندی از  بهره
منابع طبیعی به 
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 

تولید 
ناخالص 
 داخلی

مندی از  بهره
 مواد معدنی به
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 
 کل صادرات

مندی از  بهره
منابع طبیعی 

به تولید 
ناخالص 
 داخلی

EIi,t−1 
93/0 92/0 90/0 92/0 88/0 88/0 88/0 87/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
cpiit 001/0- 001/0- 001/0- 001/0-     

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0)     

p_petrolit 
    19/0- 20/0- 11/0- 19/0- 
    (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
21/1 01/0 005/0 002/0- 014/0- 008/0 002/0- 003/0- 

(0/0) (3/0) (0/0) (0/0) (8/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
08-E46/1- 08-E60/1- 10-E59/9 08-E46/1- 08-E12/1- 08-E16/1- 08-E29/2- 08-E04/1- 

(0/0) (0/0) (8/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

serv_shareit 
20/0 014/0 004/0 012/0 011/0 011/0 008/0 010/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

man_shareit 
20/0 017/0 008/0 017/0 001/0- 001/0- 001/0- 002/0- 

(0/0) (0/0) (4/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

CDDit 
07/0 05/0 10/0 04/0 02/0- 01/0- 07/0 03/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (1/0) (2/0) (0/0) (0/0) 
N 70 70 69 70 72 72 70 72 

N×T 1370 1369 1307 1369 596 596 571 596 
شود. در هر ستون یکی از  روز محتاج به سرمایش استفاده می-هوا از شاخص تعداد درجهو آب هستند. برای pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 
 شود. استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شاخص

0/110/110/110/11
)0/0()0/0()0/0()0/0(

N72727072

N×T596596571596

توضیح: اعداد داخل پرانتز مقادیر آماره p هستند. برای قیمت انرژی از شاخص قیمت بنزین و برای آب وهوا از شاخص تعداد 
درجه-روز محتاج به گرمایش استفاده می شود. در هر ستون یکی از شاخص های تعریف شده برای وابستگی به منبع به جای 

متغیر RD استفاده می شود. تخمین ها شامل بازه زمانی 1995 تا 2014 است.

جدول )3(، نتایج برآورد رابطه )2( را با استفاده از تعداد درجهـ  روز محتاج به سرمایش به عنوان شاخص 
وضعیت آب وهوا و دو شاخص قیمت مصرف کننده و قیمت بنزین به عنوان شاخص های قیمت انرژی نشان 
می دهد. در تمام تصریحات اثر شدت انرژی دوره پیشین مثبت و معنادار است. همچنین، شاخص قیمت 
انرژی )در هر دو حالت( اثر منفی و معناداری بر شدت انرژی دارد. همان طور که مشاهده می شود، اثر نسبت 
صادرات سوخت به تولید ناخالص داخلی با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده مثبت و معنادار است، 
ولی در حالت دیگر اثر معناداری ندارد. شاخص بهره مندی از مواد معدنی نیز اثر مثبت و معناداری بر شدت 
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انرژی دارد. تاثیر صادرات سوخت با شاخص های مختلف قیمت انرژی متفاوت ولی معنادار است. بهره مندی 
از منابع طبیعی نیز همچنان اثر منفی و معناداری بر شدت انرژی دارد. اثر سهم بخش صنعت بر شدت انرژی 
الگوی دو جدول پیشین را دارد. زمانی که شاخص قیمت انرژی شاخص قیمت مصرف کننده باشد، این اثر 
مثبت و در حالتی که شاخص قیمت بنزین استفاده شود، این اثر منفی و همواره معنادار است. تاثیر سهم 

بخش خدمات بر شدت انرژی در تمامی تصریح ها مثبت و معنادار است.

جدول3:تاثیروابستگیبهمنابعبرشدتانرژی،کنترلشدهبرایدرجه-روزهایمحتاجبهگرمایشوسرمایش

صادرات 
سوخت 
به توليد 
ناخالص 
داخلی

بهره مندی از 
مواد معدنی 

به توليد 
ناخالص 
داخلی

صادرات 
سوخت 
به کل 
صادرات

بهره مندی 
از منابع 

طبيعی به 
توليد ناخالص 

داخلی

صادرات 
سوخت 
به توليد 
ناخالص 
داخلی

بهره مندی از 
مواد معدنی 

به توليد 
ناخالص 
داخلی

صادرات 
سوخت 
به کل 
صادرات

بهره مندی از 
منابع طبيعی 

به توليد 
ناخالص 
داخلی

man_shareit 
001/0 001/0 0004/0- 002/0- 

(0/0) (0/0) (4/0) (0/0) 

HDDit 
11/0 11/0 11/0 11/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
N 72 72 70 72 

N×T 596 596 571 596 
روز محتاج به -شاخص تعداد درجههوا از و ژی از شاخص قیمت بنزین و برای آبهستند. برای قیمت انر pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 

ها شامل بازه  شود. تخمین استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شود. در هر ستون یکی از شاخص گرمایش استفاده می
 است. 2014تا  1995زمانی 

 
هوا و دو و ه سرمایش به عنوان شاخص وضعیت آبروز محتاج ب-ه از تعداد درجه( را با استفاد2برآورد رابطه ) ، نتایج(3جدول )

دهد. در تمام تصریحات اثر شدت انرژی  های قیمت انرژی نشان می کننده و قیمت بنزین به عنوان شاخص شاخص قیمت مصرف
معناداری بر شدت انرژی دارد.  دوره پیشین مثبت و معنادار است. همچنین، شاخص قیمت انرژی )در هر دو حالت( اثر منفی و

کننده مثبت و  شود، اثر نسبت صادرات سوخت به تولید ناخالص داخلی با استفاده از شاخص قیمت مصرف طور که مشاهده می همان
 و معناداری بر شدت انرژیمندی از مواد معدنی نیز اثر مثبت  ولی در حالت دیگر اثر معناداری ندارد. شاخص بهره ،معنادار است

مندی از منابع طبیعی نیز همچنان  های مختلف قیمت انرژی متفاوت ولی معنادار است. بهره ثیر صادرات سوخت با شاخصدارد. تا
اثر منفی و معناداری بر شدت انرژی دارد. اثر سهم بخش صنعت بر شدت انرژی الگوی دو جدول پیشین را دارد. زمانی که شاخص 

منفی و  کننده باشد، این اثر مثبت و در حالتی که شاخص قیمت بنزین استفاده شود، این اثر مصرفقیمت انرژی شاخص قیمت 
 ها مثبت و معنادار است. ثیر سهم بخش خدمات بر شدت انرژی در تمامی تصریحهمواره معنادار است. تا

 روزهای محتاج به گرمایش و سرمایش-برای درجه شده ، کنترلثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژیتا :۳جدول 
صادرات  

سوخت به 
تولید ناخالص 

 داخلی

مندی از  بهره
مواد معدنی به 
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 
 کل صادرات

مندی از  بهره
منابع طبیعی به 
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 

تولید 
ناخالص 
 داخلی

مندی از  بهره
 مواد معدنی به
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 
 کل صادرات

مندی از  بهره
منابع طبیعی 

به تولید 
ناخالص 
 داخلی

EIi,t−1 
93/0 92/0 90/0 92/0 88/0 88/0 88/0 87/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
cpiit 001/0- 001/0- 001/0- 001/0-     

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0)     

p_petrolit 
    19/0- 20/0- 11/0- 19/0- 
    (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
21/1 01/0 005/0 002/0- 014/0- 008/0 002/0- 003/0- 

(0/0) (3/0) (0/0) (0/0) (8/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
08-E46/1- 08-E60/1- 10-E59/9 08-E46/1- 08-E12/1- 08-E16/1- 08-E29/2- 08-E04/1- 

(0/0) (0/0) (8/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

serv_shareit 
20/0 014/0 004/0 012/0 011/0 011/0 008/0 010/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

man_shareit 
20/0 017/0 008/0 017/0 001/0- 001/0- 001/0- 002/0- 

(0/0) (0/0) (4/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

CDDit 
07/0 05/0 10/0 04/0 02/0- 01/0- 07/0 03/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (1/0) (2/0) (0/0) (0/0) 
N 70 70 69 70 72 72 70 72 

N×T 1370 1369 1307 1369 596 596 571 596 
شود. در هر ستون یکی از  روز محتاج به سرمایش استفاده می-هوا از شاخص تعداد درجهو آب هستند. برای pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 
 شود. استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شاخص

0/930/920/900/920/880/880/880/87
)0/0()0/0()0/0()0/0()0/0()0/0()0/0()0/0(

man_shareit 
001/0 001/0 0004/0- 002/0- 

(0/0) (0/0) (4/0) (0/0) 

HDDit 
11/0 11/0 11/0 11/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
N 72 72 70 72 

N×T 596 596 571 596 
روز محتاج به -شاخص تعداد درجههوا از و ژی از شاخص قیمت بنزین و برای آبهستند. برای قیمت انر pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 

ها شامل بازه  شود. تخمین استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شود. در هر ستون یکی از شاخص گرمایش استفاده می
 است. 2014تا  1995زمانی 

 
هوا و دو و ه سرمایش به عنوان شاخص وضعیت آبروز محتاج ب-ه از تعداد درجه( را با استفاد2برآورد رابطه ) ، نتایج(3جدول )

دهد. در تمام تصریحات اثر شدت انرژی  های قیمت انرژی نشان می کننده و قیمت بنزین به عنوان شاخص شاخص قیمت مصرف
معناداری بر شدت انرژی دارد.  دوره پیشین مثبت و معنادار است. همچنین، شاخص قیمت انرژی )در هر دو حالت( اثر منفی و

کننده مثبت و  شود، اثر نسبت صادرات سوخت به تولید ناخالص داخلی با استفاده از شاخص قیمت مصرف طور که مشاهده می همان
 و معناداری بر شدت انرژیمندی از مواد معدنی نیز اثر مثبت  ولی در حالت دیگر اثر معناداری ندارد. شاخص بهره ،معنادار است

مندی از منابع طبیعی نیز همچنان  های مختلف قیمت انرژی متفاوت ولی معنادار است. بهره ثیر صادرات سوخت با شاخصدارد. تا
اثر منفی و معناداری بر شدت انرژی دارد. اثر سهم بخش صنعت بر شدت انرژی الگوی دو جدول پیشین را دارد. زمانی که شاخص 

منفی و  کننده باشد، این اثر مثبت و در حالتی که شاخص قیمت بنزین استفاده شود، این اثر مصرفقیمت انرژی شاخص قیمت 
 ها مثبت و معنادار است. ثیر سهم بخش خدمات بر شدت انرژی در تمامی تصریحهمواره معنادار است. تا

 روزهای محتاج به گرمایش و سرمایش-برای درجه شده ، کنترلثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژیتا :۳جدول 
صادرات  

سوخت به 
تولید ناخالص 

 داخلی

مندی از  بهره
مواد معدنی به 
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 
 کل صادرات

مندی از  بهره
منابع طبیعی به 
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 

تولید 
ناخالص 
 داخلی

مندی از  بهره
 مواد معدنی به
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 
 کل صادرات

مندی از  بهره
منابع طبیعی 

به تولید 
ناخالص 
 داخلی

EIi,t−1 
93/0 92/0 90/0 92/0 88/0 88/0 88/0 87/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
cpiit 001/0- 001/0- 001/0- 001/0-     

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0)     

p_petrolit 
    19/0- 20/0- 11/0- 19/0- 
    (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
21/1 01/0 005/0 002/0- 014/0- 008/0 002/0- 003/0- 

(0/0) (3/0) (0/0) (0/0) (8/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
08-E46/1- 08-E60/1- 10-E59/9 08-E46/1- 08-E12/1- 08-E16/1- 08-E29/2- 08-E04/1- 

(0/0) (0/0) (8/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

serv_shareit 
20/0 014/0 004/0 012/0 011/0 011/0 008/0 010/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

man_shareit 
20/0 017/0 008/0 017/0 001/0- 001/0- 001/0- 002/0- 

(0/0) (0/0) (4/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

CDDit 
07/0 05/0 10/0 04/0 02/0- 01/0- 07/0 03/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (1/0) (2/0) (0/0) (0/0) 
N 70 70 69 70 72 72 70 72 

N×T 1370 1369 1307 1369 596 596 571 596 
شود. در هر ستون یکی از  روز محتاج به سرمایش استفاده می-هوا از شاخص تعداد درجهو آب هستند. برای pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 
 شود. استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شاخص

-0/001-0/001-0/001-0/001
)0/0()0/0()0/0()0/0(

man_shareit 
001/0 001/0 0004/0- 002/0- 

(0/0) (0/0) (4/0) (0/0) 

HDDit 
11/0 11/0 11/0 11/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
N 72 72 70 72 

N×T 596 596 571 596 
روز محتاج به -شاخص تعداد درجههوا از و ژی از شاخص قیمت بنزین و برای آبهستند. برای قیمت انر pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 

ها شامل بازه  شود. تخمین استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شود. در هر ستون یکی از شاخص گرمایش استفاده می
 است. 2014تا  1995زمانی 

 
هوا و دو و ه سرمایش به عنوان شاخص وضعیت آبروز محتاج ب-ه از تعداد درجه( را با استفاد2برآورد رابطه ) ، نتایج(3جدول )

دهد. در تمام تصریحات اثر شدت انرژی  های قیمت انرژی نشان می کننده و قیمت بنزین به عنوان شاخص شاخص قیمت مصرف
معناداری بر شدت انرژی دارد.  دوره پیشین مثبت و معنادار است. همچنین، شاخص قیمت انرژی )در هر دو حالت( اثر منفی و

کننده مثبت و  شود، اثر نسبت صادرات سوخت به تولید ناخالص داخلی با استفاده از شاخص قیمت مصرف طور که مشاهده می همان
 و معناداری بر شدت انرژیمندی از مواد معدنی نیز اثر مثبت  ولی در حالت دیگر اثر معناداری ندارد. شاخص بهره ،معنادار است

مندی از منابع طبیعی نیز همچنان  های مختلف قیمت انرژی متفاوت ولی معنادار است. بهره ثیر صادرات سوخت با شاخصدارد. تا
اثر منفی و معناداری بر شدت انرژی دارد. اثر سهم بخش صنعت بر شدت انرژی الگوی دو جدول پیشین را دارد. زمانی که شاخص 

منفی و  کننده باشد، این اثر مثبت و در حالتی که شاخص قیمت بنزین استفاده شود، این اثر مصرفقیمت انرژی شاخص قیمت 
 ها مثبت و معنادار است. ثیر سهم بخش خدمات بر شدت انرژی در تمامی تصریحهمواره معنادار است. تا

 روزهای محتاج به گرمایش و سرمایش-برای درجه شده ، کنترلثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژیتا :۳جدول 
صادرات  

سوخت به 
تولید ناخالص 

 داخلی

مندی از  بهره
مواد معدنی به 
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 
 کل صادرات

مندی از  بهره
منابع طبیعی به 
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 

تولید 
ناخالص 
 داخلی

مندی از  بهره
 مواد معدنی به
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 
 کل صادرات

مندی از  بهره
منابع طبیعی 

به تولید 
ناخالص 
 داخلی

EIi,t−1 
93/0 92/0 90/0 92/0 88/0 88/0 88/0 87/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
cpiit 001/0- 001/0- 001/0- 001/0-     

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0)     

p_petrolit 
    19/0- 20/0- 11/0- 19/0- 
    (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
21/1 01/0 005/0 002/0- 014/0- 008/0 002/0- 003/0- 

(0/0) (3/0) (0/0) (0/0) (8/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
08-E46/1- 08-E60/1- 10-E59/9 08-E46/1- 08-E12/1- 08-E16/1- 08-E29/2- 08-E04/1- 

(0/0) (0/0) (8/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

serv_shareit 
20/0 014/0 004/0 012/0 011/0 011/0 008/0 010/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

man_shareit 
20/0 017/0 008/0 017/0 001/0- 001/0- 001/0- 002/0- 

(0/0) (0/0) (4/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

CDDit 
07/0 05/0 10/0 04/0 02/0- 01/0- 07/0 03/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (1/0) (2/0) (0/0) (0/0) 
N 70 70 69 70 72 72 70 72 

N×T 1370 1369 1307 1369 596 596 571 596 
شود. در هر ستون یکی از  روز محتاج به سرمایش استفاده می-هوا از شاخص تعداد درجهو آب هستند. برای pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 
 شود. استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شاخص

-0/19-0/20-0/11-0/19
)0/0()0/0()0/0()0/0(

man_shareit 
001/0 001/0 0004/0- 002/0- 

(0/0) (0/0) (4/0) (0/0) 

HDDit 
11/0 11/0 11/0 11/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
N 72 72 70 72 

N×T 596 596 571 596 
روز محتاج به -شاخص تعداد درجههوا از و ژی از شاخص قیمت بنزین و برای آبهستند. برای قیمت انر pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 

ها شامل بازه  شود. تخمین استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شود. در هر ستون یکی از شاخص گرمایش استفاده می
 است. 2014تا  1995زمانی 

 
هوا و دو و ه سرمایش به عنوان شاخص وضعیت آبروز محتاج ب-ه از تعداد درجه( را با استفاد2برآورد رابطه ) ، نتایج(3جدول )

دهد. در تمام تصریحات اثر شدت انرژی  های قیمت انرژی نشان می کننده و قیمت بنزین به عنوان شاخص شاخص قیمت مصرف
معناداری بر شدت انرژی دارد.  دوره پیشین مثبت و معنادار است. همچنین، شاخص قیمت انرژی )در هر دو حالت( اثر منفی و

کننده مثبت و  شود، اثر نسبت صادرات سوخت به تولید ناخالص داخلی با استفاده از شاخص قیمت مصرف طور که مشاهده می همان
 و معناداری بر شدت انرژیمندی از مواد معدنی نیز اثر مثبت  ولی در حالت دیگر اثر معناداری ندارد. شاخص بهره ،معنادار است

مندی از منابع طبیعی نیز همچنان  های مختلف قیمت انرژی متفاوت ولی معنادار است. بهره ثیر صادرات سوخت با شاخصدارد. تا
اثر منفی و معناداری بر شدت انرژی دارد. اثر سهم بخش صنعت بر شدت انرژی الگوی دو جدول پیشین را دارد. زمانی که شاخص 

منفی و  کننده باشد، این اثر مثبت و در حالتی که شاخص قیمت بنزین استفاده شود، این اثر مصرفقیمت انرژی شاخص قیمت 
 ها مثبت و معنادار است. ثیر سهم بخش خدمات بر شدت انرژی در تمامی تصریحهمواره معنادار است. تا

 روزهای محتاج به گرمایش و سرمایش-برای درجه شده ، کنترلثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژیتا :۳جدول 
صادرات  

سوخت به 
تولید ناخالص 

 داخلی

مندی از  بهره
مواد معدنی به 
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 
 کل صادرات

مندی از  بهره
منابع طبیعی به 
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 

تولید 
ناخالص 
 داخلی

مندی از  بهره
 مواد معدنی به
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 
 کل صادرات

مندی از  بهره
منابع طبیعی 

به تولید 
ناخالص 
 داخلی

EIi,t−1 
93/0 92/0 90/0 92/0 88/0 88/0 88/0 87/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
cpiit 001/0- 001/0- 001/0- 001/0-     

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0)     

p_petrolit 
    19/0- 20/0- 11/0- 19/0- 
    (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
21/1 01/0 005/0 002/0- 014/0- 008/0 002/0- 003/0- 

(0/0) (3/0) (0/0) (0/0) (8/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
08-E46/1- 08-E60/1- 10-E59/9 08-E46/1- 08-E12/1- 08-E16/1- 08-E29/2- 08-E04/1- 

(0/0) (0/0) (8/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

serv_shareit 
20/0 014/0 004/0 012/0 011/0 011/0 008/0 010/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

man_shareit 
20/0 017/0 008/0 017/0 001/0- 001/0- 001/0- 002/0- 

(0/0) (0/0) (4/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

CDDit 
07/0 05/0 10/0 04/0 02/0- 01/0- 07/0 03/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (1/0) (2/0) (0/0) (0/0) 
N 70 70 69 70 72 72 70 72 

N×T 1370 1369 1307 1369 596 596 571 596 
شود. در هر ستون یکی از  روز محتاج به سرمایش استفاده می-هوا از شاخص تعداد درجهو آب هستند. برای pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 
 شود. استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شاخص

1/210/010/005-0/002-0/0140/008-0/002-0/003
)0/0()0/3()0/0()0/0()0/8()0/0()0/0()0/0(

man_shareit 
001/0 001/0 0004/0- 002/0- 

(0/0) (0/0) (4/0) (0/0) 

HDDit 
11/0 11/0 11/0 11/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
N 72 72 70 72 

N×T 596 596 571 596 
روز محتاج به -شاخص تعداد درجههوا از و ژی از شاخص قیمت بنزین و برای آبهستند. برای قیمت انر pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 

ها شامل بازه  شود. تخمین استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شود. در هر ستون یکی از شاخص گرمایش استفاده می
 است. 2014تا  1995زمانی 

 
هوا و دو و ه سرمایش به عنوان شاخص وضعیت آبروز محتاج ب-ه از تعداد درجه( را با استفاد2برآورد رابطه ) ، نتایج(3جدول )

دهد. در تمام تصریحات اثر شدت انرژی  های قیمت انرژی نشان می کننده و قیمت بنزین به عنوان شاخص شاخص قیمت مصرف
معناداری بر شدت انرژی دارد.  دوره پیشین مثبت و معنادار است. همچنین، شاخص قیمت انرژی )در هر دو حالت( اثر منفی و

کننده مثبت و  شود، اثر نسبت صادرات سوخت به تولید ناخالص داخلی با استفاده از شاخص قیمت مصرف طور که مشاهده می همان
 و معناداری بر شدت انرژیمندی از مواد معدنی نیز اثر مثبت  ولی در حالت دیگر اثر معناداری ندارد. شاخص بهره ،معنادار است

مندی از منابع طبیعی نیز همچنان  های مختلف قیمت انرژی متفاوت ولی معنادار است. بهره ثیر صادرات سوخت با شاخصدارد. تا
اثر منفی و معناداری بر شدت انرژی دارد. اثر سهم بخش صنعت بر شدت انرژی الگوی دو جدول پیشین را دارد. زمانی که شاخص 

منفی و  کننده باشد، این اثر مثبت و در حالتی که شاخص قیمت بنزین استفاده شود، این اثر مصرفقیمت انرژی شاخص قیمت 
 ها مثبت و معنادار است. ثیر سهم بخش خدمات بر شدت انرژی در تمامی تصریحهمواره معنادار است. تا

 روزهای محتاج به گرمایش و سرمایش-برای درجه شده ، کنترلثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژیتا :۳جدول 
صادرات  

سوخت به 
تولید ناخالص 

 داخلی

مندی از  بهره
مواد معدنی به 
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 
 کل صادرات

مندی از  بهره
منابع طبیعی به 
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 

تولید 
ناخالص 
 داخلی

مندی از  بهره
 مواد معدنی به
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 
 کل صادرات

مندی از  بهره
منابع طبیعی 

به تولید 
ناخالص 
 داخلی

EIi,t−1 
93/0 92/0 90/0 92/0 88/0 88/0 88/0 87/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
cpiit 001/0- 001/0- 001/0- 001/0-     

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0)     

p_petrolit 
    19/0- 20/0- 11/0- 19/0- 
    (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
21/1 01/0 005/0 002/0- 014/0- 008/0 002/0- 003/0- 

(0/0) (3/0) (0/0) (0/0) (8/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
08-E46/1- 08-E60/1- 10-E59/9 08-E46/1- 08-E12/1- 08-E16/1- 08-E29/2- 08-E04/1- 

(0/0) (0/0) (8/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

serv_shareit 
20/0 014/0 004/0 012/0 011/0 011/0 008/0 010/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

man_shareit 
20/0 017/0 008/0 017/0 001/0- 001/0- 001/0- 002/0- 

(0/0) (0/0) (4/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

CDDit 
07/0 05/0 10/0 04/0 02/0- 01/0- 07/0 03/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (1/0) (2/0) (0/0) (0/0) 
N 70 70 69 70 72 72 70 72 

N×T 1370 1369 1307 1369 596 596 571 596 
شود. در هر ستون یکی از  روز محتاج به سرمایش استفاده می-هوا از شاخص تعداد درجهو آب هستند. برای pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 
 شود. استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شاخص

-1/E46-08-1/60 E-089/59 E-10-1/46 E-08-1/12 E-08-1/16 E-08-2/29 E-08-1/04 E-08
)0/0()0/0()0/8()0/0()0/0()0/0()0/0()0/0(

man_shareit 
001/0 001/0 0004/0- 002/0- 

(0/0) (0/0) (4/0) (0/0) 

HDDit 
11/0 11/0 11/0 11/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
N 72 72 70 72 

N×T 596 596 571 596 
روز محتاج به -شاخص تعداد درجههوا از و ژی از شاخص قیمت بنزین و برای آبهستند. برای قیمت انر pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 

ها شامل بازه  شود. تخمین استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شود. در هر ستون یکی از شاخص گرمایش استفاده می
 است. 2014تا  1995زمانی 

 
هوا و دو و ه سرمایش به عنوان شاخص وضعیت آبروز محتاج ب-ه از تعداد درجه( را با استفاد2برآورد رابطه ) ، نتایج(3جدول )

دهد. در تمام تصریحات اثر شدت انرژی  های قیمت انرژی نشان می کننده و قیمت بنزین به عنوان شاخص شاخص قیمت مصرف
معناداری بر شدت انرژی دارد.  دوره پیشین مثبت و معنادار است. همچنین، شاخص قیمت انرژی )در هر دو حالت( اثر منفی و

کننده مثبت و  شود، اثر نسبت صادرات سوخت به تولید ناخالص داخلی با استفاده از شاخص قیمت مصرف طور که مشاهده می همان
 و معناداری بر شدت انرژیمندی از مواد معدنی نیز اثر مثبت  ولی در حالت دیگر اثر معناداری ندارد. شاخص بهره ،معنادار است

مندی از منابع طبیعی نیز همچنان  های مختلف قیمت انرژی متفاوت ولی معنادار است. بهره ثیر صادرات سوخت با شاخصدارد. تا
اثر منفی و معناداری بر شدت انرژی دارد. اثر سهم بخش صنعت بر شدت انرژی الگوی دو جدول پیشین را دارد. زمانی که شاخص 

منفی و  کننده باشد، این اثر مثبت و در حالتی که شاخص قیمت بنزین استفاده شود، این اثر مصرفقیمت انرژی شاخص قیمت 
 ها مثبت و معنادار است. ثیر سهم بخش خدمات بر شدت انرژی در تمامی تصریحهمواره معنادار است. تا

 روزهای محتاج به گرمایش و سرمایش-برای درجه شده ، کنترلثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژیتا :۳جدول 
صادرات  

سوخت به 
تولید ناخالص 

 داخلی

مندی از  بهره
مواد معدنی به 
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 
 کل صادرات

مندی از  بهره
منابع طبیعی به 
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 

تولید 
ناخالص 
 داخلی

مندی از  بهره
 مواد معدنی به
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 
 کل صادرات

مندی از  بهره
منابع طبیعی 

به تولید 
ناخالص 
 داخلی

EIi,t−1 
93/0 92/0 90/0 92/0 88/0 88/0 88/0 87/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
cpiit 001/0- 001/0- 001/0- 001/0-     

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0)     

p_petrolit 
    19/0- 20/0- 11/0- 19/0- 
    (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
21/1 01/0 005/0 002/0- 014/0- 008/0 002/0- 003/0- 

(0/0) (3/0) (0/0) (0/0) (8/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
08-E46/1- 08-E60/1- 10-E59/9 08-E46/1- 08-E12/1- 08-E16/1- 08-E29/2- 08-E04/1- 

(0/0) (0/0) (8/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

serv_shareit 
20/0 014/0 004/0 012/0 011/0 011/0 008/0 010/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

man_shareit 
20/0 017/0 008/0 017/0 001/0- 001/0- 001/0- 002/0- 

(0/0) (0/0) (4/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

CDDit 
07/0 05/0 10/0 04/0 02/0- 01/0- 07/0 03/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (1/0) (2/0) (0/0) (0/0) 
N 70 70 69 70 72 72 70 72 

N×T 1370 1369 1307 1369 596 596 571 596 
شود. در هر ستون یکی از  روز محتاج به سرمایش استفاده می-هوا از شاخص تعداد درجهو آب هستند. برای pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 
 شود. استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شاخص

0/200/0140/0040/0120/0110/0110/0080/010
)0/0()0/0()0/0()0/0()0/0()0/0()0/0()0/0(

man_shareit 
001/0 001/0 0004/0- 002/0- 

(0/0) (0/0) (4/0) (0/0) 

HDDit 
11/0 11/0 11/0 11/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
N 72 72 70 72 

N×T 596 596 571 596 
روز محتاج به -شاخص تعداد درجههوا از و ژی از شاخص قیمت بنزین و برای آبهستند. برای قیمت انر pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 

ها شامل بازه  شود. تخمین استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شود. در هر ستون یکی از شاخص گرمایش استفاده می
 است. 2014تا  1995زمانی 

 
هوا و دو و ه سرمایش به عنوان شاخص وضعیت آبروز محتاج ب-ه از تعداد درجه( را با استفاد2برآورد رابطه ) ، نتایج(3جدول )

دهد. در تمام تصریحات اثر شدت انرژی  های قیمت انرژی نشان می کننده و قیمت بنزین به عنوان شاخص شاخص قیمت مصرف
معناداری بر شدت انرژی دارد.  دوره پیشین مثبت و معنادار است. همچنین، شاخص قیمت انرژی )در هر دو حالت( اثر منفی و

کننده مثبت و  شود، اثر نسبت صادرات سوخت به تولید ناخالص داخلی با استفاده از شاخص قیمت مصرف طور که مشاهده می همان
 و معناداری بر شدت انرژیمندی از مواد معدنی نیز اثر مثبت  ولی در حالت دیگر اثر معناداری ندارد. شاخص بهره ،معنادار است

مندی از منابع طبیعی نیز همچنان  های مختلف قیمت انرژی متفاوت ولی معنادار است. بهره ثیر صادرات سوخت با شاخصدارد. تا
اثر منفی و معناداری بر شدت انرژی دارد. اثر سهم بخش صنعت بر شدت انرژی الگوی دو جدول پیشین را دارد. زمانی که شاخص 

منفی و  کننده باشد، این اثر مثبت و در حالتی که شاخص قیمت بنزین استفاده شود، این اثر مصرفقیمت انرژی شاخص قیمت 
 ها مثبت و معنادار است. ثیر سهم بخش خدمات بر شدت انرژی در تمامی تصریحهمواره معنادار است. تا

 روزهای محتاج به گرمایش و سرمایش-برای درجه شده ، کنترلثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژیتا :۳جدول 
صادرات  

سوخت به 
تولید ناخالص 

 داخلی

مندی از  بهره
مواد معدنی به 
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 
 کل صادرات

مندی از  بهره
منابع طبیعی به 
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 

تولید 
ناخالص 
 داخلی

مندی از  بهره
 مواد معدنی به
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 
 کل صادرات

مندی از  بهره
منابع طبیعی 

به تولید 
ناخالص 
 داخلی

EIi,t−1 
93/0 92/0 90/0 92/0 88/0 88/0 88/0 87/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
cpiit 001/0- 001/0- 001/0- 001/0-     

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0)     

p_petrolit 
    19/0- 20/0- 11/0- 19/0- 
    (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
21/1 01/0 005/0 002/0- 014/0- 008/0 002/0- 003/0- 

(0/0) (3/0) (0/0) (0/0) (8/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
08-E46/1- 08-E60/1- 10-E59/9 08-E46/1- 08-E12/1- 08-E16/1- 08-E29/2- 08-E04/1- 

(0/0) (0/0) (8/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

serv_shareit 
20/0 014/0 004/0 012/0 011/0 011/0 008/0 010/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

man_shareit 
20/0 017/0 008/0 017/0 001/0- 001/0- 001/0- 002/0- 

(0/0) (0/0) (4/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

CDDit 
07/0 05/0 10/0 04/0 02/0- 01/0- 07/0 03/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (1/0) (2/0) (0/0) (0/0) 
N 70 70 69 70 72 72 70 72 

N×T 1370 1369 1307 1369 596 596 571 596 
شود. در هر ستون یکی از  روز محتاج به سرمایش استفاده می-هوا از شاخص تعداد درجهو آب هستند. برای pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 
 شود. استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شاخص

0/200/0170/0080/017-0/001-0/001-0/001-0/002
)0/0()0/0()0/4()0/0()0/0()0/0()0/0()0/0(

man_shareit 
001/0 001/0 0004/0- 002/0- 

(0/0) (0/0) (4/0) (0/0) 

HDDit 
11/0 11/0 11/0 11/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
N 72 72 70 72 

N×T 596 596 571 596 
روز محتاج به -شاخص تعداد درجههوا از و ژی از شاخص قیمت بنزین و برای آبهستند. برای قیمت انر pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 

ها شامل بازه  شود. تخمین استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شود. در هر ستون یکی از شاخص گرمایش استفاده می
 است. 2014تا  1995زمانی 

 
هوا و دو و ه سرمایش به عنوان شاخص وضعیت آبروز محتاج ب-ه از تعداد درجه( را با استفاد2برآورد رابطه ) ، نتایج(3جدول )

دهد. در تمام تصریحات اثر شدت انرژی  های قیمت انرژی نشان می کننده و قیمت بنزین به عنوان شاخص شاخص قیمت مصرف
معناداری بر شدت انرژی دارد.  دوره پیشین مثبت و معنادار است. همچنین، شاخص قیمت انرژی )در هر دو حالت( اثر منفی و

کننده مثبت و  شود، اثر نسبت صادرات سوخت به تولید ناخالص داخلی با استفاده از شاخص قیمت مصرف طور که مشاهده می همان
 و معناداری بر شدت انرژیمندی از مواد معدنی نیز اثر مثبت  ولی در حالت دیگر اثر معناداری ندارد. شاخص بهره ،معنادار است

مندی از منابع طبیعی نیز همچنان  های مختلف قیمت انرژی متفاوت ولی معنادار است. بهره ثیر صادرات سوخت با شاخصدارد. تا
اثر منفی و معناداری بر شدت انرژی دارد. اثر سهم بخش صنعت بر شدت انرژی الگوی دو جدول پیشین را دارد. زمانی که شاخص 

منفی و  کننده باشد، این اثر مثبت و در حالتی که شاخص قیمت بنزین استفاده شود، این اثر مصرفقیمت انرژی شاخص قیمت 
 ها مثبت و معنادار است. ثیر سهم بخش خدمات بر شدت انرژی در تمامی تصریحهمواره معنادار است. تا

 روزهای محتاج به گرمایش و سرمایش-برای درجه شده ، کنترلثیر وابستگی به منابع بر شدت انرژیتا :۳جدول 
صادرات  

سوخت به 
تولید ناخالص 

 داخلی

مندی از  بهره
مواد معدنی به 
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 
 کل صادرات

مندی از  بهره
منابع طبیعی به 
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 

تولید 
ناخالص 
 داخلی

مندی از  بهره
 مواد معدنی به
تولید ناخالص 

 داخلی

صادرات 
سوخت به 
 کل صادرات

مندی از  بهره
منابع طبیعی 

به تولید 
ناخالص 
 داخلی

EIi,t−1 
93/0 92/0 90/0 92/0 88/0 88/0 88/0 87/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 
cpiit 001/0- 001/0- 001/0- 001/0-     

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0)     

p_petrolit 
    19/0- 20/0- 11/0- 19/0- 
    (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

RDit 
21/1 01/0 005/0 002/0- 014/0- 008/0 002/0- 003/0- 

(0/0) (3/0) (0/0) (0/0) (8/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

incomeit 
08-E46/1- 08-E60/1- 10-E59/9 08-E46/1- 08-E12/1- 08-E16/1- 08-E29/2- 08-E04/1- 

(0/0) (0/0) (8/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

serv_shareit 
20/0 014/0 004/0 012/0 011/0 011/0 008/0 010/0 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

man_shareit 
20/0 017/0 008/0 017/0 001/0- 001/0- 001/0- 002/0- 

(0/0) (0/0) (4/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

CDDit 
07/0 05/0 10/0 04/0 02/0- 01/0- 07/0 03/0- 

(0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (1/0) (2/0) (0/0) (0/0) 
N 70 70 69 70 72 72 70 72 

N×T 1370 1369 1307 1369 596 596 571 596 
شود. در هر ستون یکی از  روز محتاج به سرمایش استفاده می-هوا از شاخص تعداد درجهو آب هستند. برای pاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره توضیح: 
 شود. استفاده می RDجای متغیر  شده برای وابستگی به منبع به ریفهای تع شاخص

0/070/050/100/04-0/02-0/010/07-0/03
)0/0()0/0()0/0()0/0()0/1()0/2()0/0()0/0(

N7070697072727072
N×T1370136913071369596596571596

توضیح: اعداد داخل پرانتز مقادیر آماره p هستند. برای آب وهوا از شاخص تعداد درجه-روز محتاج به سرمایش استفاده 
می شود. در هر ستون یکی از شاخص های تعریف شده برای وابستگی به منبع به جای متغیر RD استفاده می شود.
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بحث و نتيجه گيری

در این پژوهش، تاثیر وابستگی به منابع طبیعی بر شدت انرژِی 75 کشور و در فاصله سال های 
منابع  به  وابستگی  میزان  برای سنجش  مختلف  است. چهار شاخص  بررسی شده  تا 2015   1993
طبیعی بکار رفته است. این شاخص ها عبارت اند از نسبت صادرات سوخت به تولید ناخالص داخلی، 
نسبت رانت حاصل از مواد معدنی به تولید ناخالص داخلی، سهم صادرات سوخت از کل صادرات، و 

نسبت رانت حاصل از منابع طبیعی به تولید ناخالص داخلی.
نتایج نشان می دهد که به طور کلی وابستگی به منابع طبیعی به شکل وابستگی به صادرات سوخت یا رانت 
حاصل از استخراج مواد معدنی با افزایش شدت انرژی در کشورها مرتبط است. این اثر با افزودن تاثیر برخورداری 
از منابع جنگلی می تواند معکوس شود. تحلیل سازوکار این تاثیر نیاز به بررسی جداگانه و استفاده از داده های 
تفصیلی قیمت انرژی دارد. با توجه به این که ارزیابی سازوکار قیمتی )برخورداری از منابع به کاهش قیمت انرژی 
و در نتیجه افزایش شدت انرژی منجر می شود(، به دلیل فقدان داده های قابل اتکا به طور دقیق مورد بررسی 
نبوده است، می توان یکی از دالیل اثر مثبت وابستگی به منابع طبیعی بر شدت انرژی کشورها را کاهش قیمت 
انرژی دانست. قیمت کم تر انرژی در کشورهای وابسته به منابع به افزایش مصرف انرژی در کوتاه مدت و افزایش 

سهم بخش های انرژی بر در بلندمدت منجر می شود که هر دو پدیده شدت انرژی را باالتر می برند.
به صورت تفصیلی می توان گفت که اثر دو شاخص اول )نسبت صادرات سوخت به تولید ناخالص 
داخلی و نسبت رانت حاصل از مواد معدنی به تولید ناخالص داخلی( بر شدت انرژی کشورهای مورد 
مطالعه در دوره مورد بررسی مثبت است. به عالوه، این اثر در تصریحات مختلف استوار1 است. تاثیر 
سهم صادرات سوخت از کل صادرات بر شدت انرژی در تصریحات مختلف متفاوت است. زمانی که 
شاخص قیمت انرژی شاخص قیمت مصرف کننده باشد، این اثر مثبت است، ولی در تصریحاتی که از 
قیمت بنزین به عنوان شاخص قیمت انرژی استفاده شده است، این اثر منفی برآورد می شود. با توجه 
به این که قیمت بنزین در نیمی از بازه زمانی مورد بررسی در دسترس نیست، می توان ادعا کرد که 
نتایج حاصل از برآوردهای متکی بر شاخص قیمت مصرف کننده اطمینان بیش تری را نسبت به تاثیر 

مثبت سهم صادرات سوخت از کل صادرات بر شدت انرژی ایجاد می کنند. 
چهارمین شاخص  عنوان  به  داخلی،  ناخالص  تولید  به  طبیعی  منابع  از  رانت حاصل  نسبت  اثر 
وابستگی  ترتیب،  این  به  است.  و معنادار  انرژی کشورها همواره منفی  بر شدت  منابع،  به  وابستگی 

1. Robust 
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این  مورد مطالعه منجر می شود.  انرژی کشورها در دوره  به کاهش شدت  منابع طبیعی  به  بیش تر 
شاخص در مقایسه با شاخص رانت حاصل از مواد معدنی، رانت حاصل از تولید سوخت های فسیلی 
و بهره برداری از جنگل ها را در خود دارد. همچنین، در مقایسه با شاخص نسبت صادرات سوخت به 
تولید ناخالص داخلی، می توان فرض کرد که رانت حاصل از این صادرات متناسب با ارزش کل صادرات 
است و بنابراین نسبت اشاره شده با نسبت رانت حاصل از صادرات سوخت های فسیلی به تولید ناخالص 
داخلی همبستگی باالیی دارد. از آن جا که دو شاخص اشاره شده اثر مثبت و استواری بر شدت انرژی 
کشورها دارند، می توان استنباط کرد که اثر منفی شاخص رانت حاصل از منابع طبیعی بر شدت انرژی 
ناشی از افزوده شدن رانت حاصل از جنگل هاست. با این تفاسیر، اثر منفی را می توان نشانه ای دانست 
بر این که کشورهای متکی بر برداشت از جنگل ها عمدتاً کشورهایی هستند که بخش کشاورزی بزرگی 
دارند. بخش کشاورزی در مقایسه با دو بخش صنعت و خدمات شدت انرژی پایین تری دارد. از این رو، 

شدت انرژی کشورهای وابسته به منابع طبیعی کم تر از سایرین می شود. 
از میان متغیرهای کنترلی، اثر قیمت بر شدت انرژی همواره منفی است. اثر متغیرهای آب وهوایی، 
که نمایندۀ نیاز به استفاده از وسایل حرارتی یا برودتی در محیط کار و زندگی هستند، بر شدت انرژی 
مثبت برآورد می شود. همچنین، کشورهایی با درآمد سرانه باالتر، شدت انرژی کم تری دارند. اثر سهم 
برآوردهای  در  متغیر  این  بر  اثر سهم بخش صنعت  اما  است،  منفی  انرژی  بر شدت  بخش خدمات 
مختلف متفاوت است. به طور خاص، در برآوردهایی که قیمت بنزین به عنوان شاخص قیمت انرژی 
بکار گرفته شده، این اثر منفی و در صورت استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده اثر اشاره شده مثبت 
به دست آمده است. با توجه به این که قیمت بنزین در نیمی از بازه زمانی مورد بررسی در دسترس 
نیست، می توان ادعا کرد که نتایج حاصل از برآوردهای متکی بر شاخص قیمت مصرف کننده اطمینان 

بیش تری نسبت به تاثیر مثبت سهم صنعت بر شدت انرژی ایجاد می کنند.
بر اساس نتایج می توان نتیجه گرفت که وابستگی به منابع طبیعی زیرزمینی1، اثر فزاینده ای بر شدت 
انرژی کشورها دارد. در عین حال، تاثیر برخورداری از منابع طبیعی جنگلی اثر منفی بر شدت انرژی کشورها 
دارد. این تاثیر منفی می تواند نتیجه جایگزینی سایر منابع انرژی با منابع جنگلی باشد. پژوهش های آینده 
می توانند سازوکار اثرگذاری وابستگی به انواع منابع طبیعی را بر شدت انرژی تبیین کنند. چنین پژوهشی 
نیازمند دسترسی به داده های جزئی تری از بهره مندی کشورها از منابع طبیعی مختلف و شدت انواع انرژی 

)زیستی، تجدیدپذیر، فسیلی( است و می تواند توصیه های سیاستی مهمی به دست دهد. 

1. منظور منابع طبیعی بدون در نظرگرفتن منابع جنگلی است.
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پيوست: 

جدول1پ:فهرستکشورهایمنتخب

کشورشمارهکشورشمارهکشورشماره
تاجیکستان51آذربایجان26ایرلند1
استرالیا52مکزیک27یمن2
امارات53ژاپن28سوییس3
کویت54نروژ29کلمبیا4
آمریکا55تونس30سنگاپور5
تایلند56شیلی31دانمارک6
نیجریه57هلند32پرو7
گرجستان58کرواسی33لوکزامبورگ8
عربستان59فرانسه34آلبانی9
ویتنام60برزیل35ترکیه10
عمان61لهستان36انگلیس11
فنالند62لیبی37ایتالیا12
بلغارستان63سوئد38فیلیپین13
قطر64مجارستان39بنگالدش14
بالروس65آرژانتین40مراکش15
گابن66پاکستان41اسپانیا16
چین67اسلواکی42پرتغال17
کانادا68اسلوونی43مصر18
ایران69اردن44رومانی19
قزاقستان70مالزی45اندونزی20
روسیه71ونزوئال46آلمان21
بحرین72هند47اتریش22
اوکراین73بلژیک48اکوادور23
ترکمنستان74کامرون49عراق24
ایسلند75بولیوی50یونان25


