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1- Heidari et al.
2- Elliott et al.
3- Multivariate  
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ر عوامـل مـؤثر   یو سـا  يو رشد اقتصاد يان شدت انرژیاما رابطه م ،ندا مودهیرا پ یر تکاملیس
ات موضـوع  یـ شـتر ادب یمطالعـه ب  يبـرا (چندان مورد توجه قرار نگرفته اسـت   يبر شدت انرژ
 یهــال و 2010، 3نیپــا؛ 2010، 2؛ ازتــرك2007، 1مهــرآراد بــه یــرجــوع کن ياقتصــاد انــرژ

ک بحـث  یـ  يک طرف کـاهش شـدت انـرژ   ینکه از ین با توجه به ایبنابرا ).2011، 4چوغلو
گر، تاکنون در مطالعـات  یشود و از طرف د یقلمداد م یجامعه جهان يبرا يو ضرور یاتیح

ن رو، مطالعـه  یـ قرار نگرفتـه اسـت از ا   ین مساله در محک آزمون تجربیانجام شده ا یتجرب
رآمـد سـرانه،   ر دیتـأث  یرخطـ یغ يم پانل به مدلسازیون انتقال مالیحاضر با استفاده از رگرس

کشـور منتخـب منطقـه منـا      10در  يو درجه بـاز بـودن اقتصـاد بـر شـدت انـرژ       یتوسعه مال
)MENA(5 ه و ین، اردن، مـراکش، عمـان، سـور   یر، بحریران، عربستان، مصر، الجزایشامل ا

 پردازد.  یم 2011تا  1980 یدوره زمان یتونس ط
 يزان شـدت انـرژ  یـ کـه م  ت اسـت یـ ن واقعیـ منطقه منا، متـأثر از ا  يانتخاب کشورها

ن منطقـه  یـ ) در اید ناخالص داخلیاز تول یسطح مشخص يمورد استفاده به ازا يزان انرژی(م
 یین کـارا یین امـر بـر سـطح پـا    یـ ر مناطق جهان اسـت. ا یو سا ین جهانیانگیار باالتر از میبس

ون دالر یـ لیک میـ  يکـه بـرا   يکند به نحـو  ین گروه کشورها داللت میدر ا يمصرف انرژ
بکار رفته اسـت در   يتن معادل نفت خام انرژ 7/120رزش افزوده در جهان به طور متوسط ا

تـن معـادل    95/187و  08/198ب برابـر بـا   ین رقم به ترتیقا ایانه و آفریخاورم يکه برا یحال
قرار دادن عوامل مؤثر بـر شـدت    ین، در محک آزمون تجربی. بنابراIEA(6نفت خام است (

 داشته باشد. یتیج حائز اهمیتواند نتا ینطقه منا مم يدر کشورها يانرژ
قابــل بحــث اســت؛ اول، در  یبرجســته مطالعــه حاضــر از دو جنبـه کلــ  يهــا یژگـ یو

و درجه باز بودن اقتصاد بر  یر همزمان درآمد، توسعه مالیتأث ین بررسیشیپ یمطالعات تجرب
مـورد   يرهـا یان متغیـ م یرخطیرابطه غ يمدلساز يمغفول مانده است. دوم، برا يشدت انرژ

 

1- Mehrara 
2- Ozturk 
3- Payne 
4- Halicioglu 
5- Middle East and North Africa 
6- International Energy Agency (IEA) 



 ...منتخب منا يدر کشورها يدرآمد و شدت انرژ نیب یرخطیرابطه غ     4

)، 2004( 2فوك و همکـاران که توسط  1)PSTRم پانل (یون انتقال مالیمطالعه از مدل رگرس
) ارائه و توسعه داده شده، استفاده 2006( 4نیتاز و هارولی) و کول2005( 3گونزالز و همکاران

 خواهد شد.  
 یبررسـ  يبـرا  یمـ یر رژییـ تغ يهـا  ن مـدل یتـر  از برجسـته  یکیبه عنوان  PSTR مدل

 يبـرا  یونیب رگرسـ یکـه ضـرا   يار مناسـب اسـت بـه نحـو    ینـاهمگن بسـ   ییتـابلو  يها داده
رها بـا  یمتغ یرخطیب که رابطه غین ترتیابند. به ای یر مییو در طول زمان تغ یمقطع يواحدها

 خواهد شد. يوسته مدلسازیپ يا وهیبه ش يا ر آستانهیاستفاده از تابع انتقال و مشاهدات متغ
خواهد شد. بخـش سـوم    یات موضوع بررسین مقاله و در بخش دوم، ادبیدر ادامه ا

ق ارائه خواهـد شـد و   یتحق يها افتهیق اختصاص دارد. در بخش چهارم یتحق یشناس به روش
 پرداخته خواهد شد. يریگ جهیو نت يبند در بخش پنجم به جمع

  

 ات موضوعیادب -2
و درآمـد سـرانه،    يان شـدت انـرژ  یـ ه مرابطـ  یعنـ یت موضوع مورد مطالعـه،  یبا توجه به ماه

 یطـ یسـت مح یه زیکوزنتس اقتبـاس کـرد. فرضـ    یطیست محیز يتوان از چارچوب نظر یم
کنـد   ید مـ یست تأکیز طیمح یان درآمد و آلودگیوارونه م Uک رابطه یکوزنتس بر وجود 

ب کـه در  یـ ن ترتیـ ) ارائـه شـد. بـه ا   1991( 5ن بار توسـط گروسـمن و کروگـر   یاول يکه برا
 یو درآمـد سـرانه، آلـودگ    يش رشـد اقتصـاد  یو توأم بـا افـزا   يه توسعه اقتصادیح اولسطو
از درآمد سرانه، تـوأم   يا ک سطح آستانهیدن به یابد و پس از رسی یش میست افزایز طیمح

 افت. یست کاهش خواهد یز طیمح یزان آلودگیش درآمد سرانه میبا افزا
ز یـ ن ين درآمد سـرانه و مصـرف انـرژ   ایرابطه م یدر بررس یاز مطالعات تجرب یبعض

ن یکوزنتس را استخراج کردند. به عنوان مثال، نـوگ  یطیست محیز یمشابه با منحن يا رابطه

 

1- Panel Smooth Transition Regression (PSTR) 
2- Fok et al. 
3- Gonzalez et al. 
4- Colletaz and Hurlin  
5- Grossman and Krueger 



 5     1394پاییز / 64هاي اقتصادي ایران/ سال بیستم/ شماره  فصلنامه پژوهش

مـه  یل نیـ و درآمـد سـرانه را بـا اسـتفاده از تحل     يان سرانه مصرف انرژی) رابطه م2010( 1ون
ــ  ییتـابلو  يهــا از داده يا مجموعـه  يک بــرایـ پارامتر ج یرار داد. نتــاقـ  یمــورد آزمـون تجرب

را نشـان   يان درآمد سرانه و مصرف سرانه انرژیوارونه م Uک رابطه ی، وجود يمطالعات و
افـت و در  یش خواهـد  یافـزا  يزان مصرف انـرژ یش درآمد، مین صورت که با افزایداد؛ به ا
 ماند.  یثابت م ینیک سطح معیدر  يزان مصرف انرژیبا درآمد باال م يکشورها

 44 يبـرا  PSTR یز بـا اسـتفاده از مـدل اقتصادسـنج    ین 2)2009ن (س و همکارایدستا
و درآمد سرانه،  يانرژ يان کشش تقاضایافتند که میجه دست ین نتیکشور مورد مطالعه به ا

 وارونه وجود دارد.  Uک رابطه ی
 و درآمـد را بـا اسـتفاده از مـدل     ي) رابطـه مصـرف انـرژ   1391مهرآرا و همکـاران ( 

PSTR یکشـور عضـو اوپـک طـ     13کـوزنتس در   یطیست محیه زیون فرضو به منظور آزم 
ه یج مطالعـات آنهـا بـر وجـود فرضـ     یقرار دادند. نتا یمورد بررس 2008تا  1980 یدوره زمان

ب کـه ابتـدا بـا    یـ ن ترتیـ کند؛ بـه ا  ین گروه کشورها داللت میکوزنتس در ا یطیست محیز
و بـا   يابد و در مراحـل بعـد  ی یش میافزا يش درآمد سرانه، کشش مصرف سرانه انرژیافزا
 ابد.ی یکاهش م ين کشش درآمدی، ايا شتر درآمد و گذار از حد آستانهیش بیافزا

ه توسـعه  یـ کوزنتس در مراحل اول یطیست محیه زیان شد، تحت فرضیهمانطور که ب
کنـد و پـس از    یدا میست تنزل پیز طیت محیفیش درآمد سرانه، کیو همگام با افزا ياقتصاد

ش سـطح درآمـد   یاز درآمد سرانه تحت عنوان نقطه بازگشت، با افزا ینیسطح مع دن بهیرس
 افت. یست بهبود خواهد یز طیت محیفیسرانه، ک

رابطـه   یبررسـ  يتـوان بـرا   یکـوزنتس مـ   یطـ یست محیز یمنحن ياز چارچوب نظر
ب کـه در  یـ ترتن یـ و سطح درآمد سرانه اقتباس کرد؛ بـه ا  ینفت يها شدت مصرف فرآورده

و درآمد سرانه، شدت مصرف  يش رشد اقتصادیو توأم با افزا يه توسعه اقتصادیولسطوح ا
از درآمـد سـرانه، تـوأم بـا      يا ک سـطح آسـتانه  یـ دن به یابد و پس از رسی یش میافزا يانرژ
مصـرف   ییگـر، کـارا  یا بـه عبـارت د  یـ کـاهش و   يزان شدت انـرژ یش درآمد سرانه میافزا

 

1- Nguyen-Van 
2- Destais et al.  
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 يان شدت مصـرف انـرژ  یتوان عنوان کرد که رابطه م یمن یافت. بنابرایبهبود خواهد  يانرژ
ن امـر  یـ ل ایـ وارونه اسـت و دل  Uا یشکل  يا زنگوله یبه صورت منحنو سطح درآمد سرانه 

اسـتگذاران  ی، دغدغه جامعه و سيه رشد اقتصادیت است که در سطوح اولین واقعیمتأثر از ا
د و بـه  یـ تول يفشار به نهاده هـا  و بهبود سطح درآمد سرانه با يش رشد اقتصادیبه سمت افزا

 است.  یعیژه منابع طبیو

 يهـا  يت اسـتفاده از تکنولـوژ  یـ و قابل یزان دسترسـ یه توسعه، میبالطبع در سطوح اول
ش شـدت مصـرف   ین امر منجر به افـزا یافته است که ایار کمتر از جوامع توسعه یکارآمد بس

 یک سطح معقـول یدن به یپس از رسن وجود، یشود. با ا ید میک نهاده تولیبه عنوان  يانرژ
کارآمـد بـا در    يهـا  يهـا بـه سـمت اسـتفاده از تکنولـوژ      هـا و توجـه   تالش یاز توسعه، تمام

رود کـه در   ین، انتظـار مـ  یدار است. بنـابرا یو توسعه پا یطیست محینظرگرفتن مالحظات ز
ف زان شـدت مصـر  یـ ش سطح درآمد سـرانه م ی، همگام با افزايتوسعه اقتصاد يسطوح باال

 کوزنتس است. یطیست محیز یه منحنیجه منطبق با فرضین نتیابد که ایز کاهش ین يانرژ
، عوامـل مـؤثر بـر    يات موضوع اقتصـاد انـرژ  ین مساله که تاکنون در ادبیبا توجه به ا

شـود تـا    ین رو تـالش مـ  یـ قـرار نگرفتـه اسـت، از ا    یدر محک آزمـون تجربـ   يشدت انرژ
  شوند. یتباط با موضوع مورد مطالعه به اختصار بررسدر ار یها و مطالعات تجرب دگاهید

 يو مصـرف انـرژ   يان رشـد اقتصـاد  ین مساله که رابطه میان ای) با ب2008( 1لیکارنف
مانند  يگرید يرهایست، اضافه کردن متغیان نیره قابل بیک مدل دو متغیفقط در چارچوب 

 يو رشـد اقتصـاد   ينـرژ ان مصـرف ا یـ ل رابطه میرا به تحل یمختلف توسعه مال يها شاخص
منجـر بـه    یاز محققـان معتقدنـد کـه توسـعه مـال      ین راستا، گروهیشنهاد کرده است. در ایپ

؛ 2010، 3ی؛ سادورسک1999، 2ن محققان (فرانکل و رومریشود. ا یم يش مصرف انرژیافزا
انـد؛ اول، توسـعه    ان داشـته ینظرات خود ب يل عمده را برای) سه دل2011، 4اسالم و همکاران

 يشتر برایب يها نه کمتر و کانالیکند تا با هز یکمک م ياقتصاد يها به بنگاه یمال يبازارها
 

1- Karanfil 
2- Frankel and Romer 
3- Sadorsky 
4- Islam et al. 
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کند تـا بـا    یها کمک م سک به بنگاهیت ریریع مدین با توزیمواجه باشند و همچن ین مالیتأم
د بـه  یـ جد يهـا  آالت در پروژه نیزات و ماشیبه نصب تجه يشترینان خاطر بیسهولت و اطم

منجـر خواهـد شـد.     يش مصـرف انـرژ  یز به افزاین امر نیمبادرت ورزند که ا يگذار هیسرما
ش رشـد  یبـه منظـور افـزا    یخـارج  يگـذار  هیممکن است به جـذب سـرما   یدوم، توسعه مال

خواهـد بـود. سـوم،     يش مصـرف انـرژ  یز تـوأم بـا افـزا   یـ ن امـر ن یـ منجر شود که ا ياقتصاد
د یـ کنندگان، آنها را قادر به خر به مصرفموفق و کارآمد با دادن وام  یمال يها يگر واسطه

م بـر  ین امـر بـه طـور مسـتق    یـ سـازد کـه ا   یل مـ یزات منزل و اتومبیمت مانند تجهیاقالم گرانق
 رگذار است.  یتأث يش مصرف انرژیافزا

) اظهـار  2007( 2جنیسنس و فی) و کال2009( 1ان و همکارانیدر طرف مقابل، تاماز
و بهبـود عملکـرد    يمصـرف انـرژ   ییش کارآیبه افزاممکن است  یدارند که توسعه مال یم

در بهبـود   يتوانـد بـه ابـداع و نـوآور     یکارآمـد مـ   یستم مـال یها منجر شود. در واقع س بنگاه
 د کمک کند.یتول يها يتکنولوژ

ت اسـت کـه   یـ ن واقعیـ ز متـأثر از ا یـ ن يبر مصـرف انـرژ   یر حجم تجارت خارجیتأث
کـه صـادرات    یشود؛ در صـورت  یز کاالها مف ایواردات و صادرات هر کشور شامل چه ط

زان صـادرات  یـ باشـد، م  یطـ یست محین و مخرب زیع سنگیبر، صنا يانرژ ياز گروه کاالها
 يکـه واردات در راسـتا   یطین در شـرا یخواهـد شـد. همچنـ    يش شـدت انـرژ  یمنجر به افزا

د، د باشــیــن تولینـو  يهــا وهیکارآمــد و شـ  يهـا  يبـا تکنولــوژ  يا هیســرما يواردات کاالهـا 
دکربن در کشــور یاکســ يو کــاهش انتشــار د يمصــرف انــرژ ییتوانــد بــه بهبــود کــارا یمــ

 ). 2012، 3یواردکننده منجر شود (ازترك و آکاراوچ
، درجـه بـاز بـودن    یتوسـعه مـال   يرهـا یدر رابطه با نحوه ارتبـاط متغ  يبند ک جمعیدر 

وجـود دارد.   يه متضادمتفاوت و گا يها دگاهیات و دی، نظرياقتصاد و درآمد با مصرف انرژ

 

1- Tamazian et al. 
2- Claessens and Feijen 
3- Ozturk and Acaravci  
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 يرهـا بـرا  ین متغیـ ان ایشود تا نحوه تعامل م یط هر کشور باعث میو شرا يالبته ساختار اقتصاد
 طلبد.   ین موضوع را میا یتجرب ین امر ضرورت بررسیهر کشور متفاوت باشد که ا

چنـد مـورد محـدود، اغلـب      يانجـام شـده بـه اسـتثنا     یدر خصوص مطالعات تجربـ 
از چنـد   ییو تابلو یزمان يسر يها بر داده یمبتن يده در حوزه اقتصاد انرژمطالعات انجام ش

برند؛ اول، در مطالعـات   یبکار گرفته شده رنج م یاقتصادسنج يها کیضعف عمده در تکن
انه با حجم نمونـه محـدود   یسال يها اکثر کشورها از داده يبرا یزمان يسر يها بر داده یمبتن
 یکـ یشه واحد ماننـد د یر يها که قدرت آزمون ییاست. از آنجاداده استفاده شده  30تا  20

در  2وهانسـن ی یانباشـتگ  مورد استفاده مانند آزمـون هـم   يها ر آزمونیو سا 1افتهیم یفولر تعم
ان یـ ست (نارایها قابل اتکاء ن ن آزمونیج حاصل از ایابد، نتای یحجم نمونه محدود کاهش م

ار یبسـ  ییتـابلو  يهـا  بـر داده  یدر مطالعـات مبتنـ   4ی). دوم، مسـاله نـاهمگن  2009، 3تیو اسم
ن مشـکل  یـ ا یا تصادفیاثرات ثابت  يها مشهود است. در اغلب مطالعات با استفاده از روش

وجـود دارد، چراکـه    یرسد مشکل ناهمگن ین حال همچنان به نظر میاند. با ا را مرتفع کرده
 یکـل دوره زمـان   يپـارامتر بـرا  ک یـ  یا حتیکشورها و  یتمام يک پارامتر ثابت برایارائه 

د و اقتصـاد  یـ سـاختار تول  یژگـ یرا نـه تنهـا و  یـ ز  سـت، ین یک کشور چندان معقول و منطقـ ی
ر ممکن است در طول زمـان رفتـار   یک متغیار متفاوت باشد، بلکه یکشورها ممکن است بس

ــانی ــه ا   یکس ــد ک ــته باش ــنداش ــاله نی ــن مس ــالش  ی ــات و چ ــأثر از اتفاق ــا ز مت ــدد و  يه متع
دهـد   یآن رخ مـ  ياقتصـاد  يرهایک کشور و متغی يزمان برا یاست که ط يریناپذ باجتنا

  ).2009، 5سی(آسالند
و درجـه بـاز بـودن     یر درآمـد سـرانه، توسـعه مـال    یشده مربوط به تـأث  یمطالعات بررس
نشده است که  یبررس ين عوامل بر شدت انرژیهستند و تاکنون اثر ا ياقتصاد بر مصرف انرژ

 ن مهم پرداخته خواهد شد.  یبه ا PSTR یک اقتصادسنجیتکن يریضر با بکارگدر مطالعه حا
 

1- Augmented Dickey–Fuller  
2- Johansen 
3- Narayan and Smyth 
4- Heterogeneity 
5- Aslanidis 
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 یشناس روش -3
 PSTRمدل  -3-1

تـاز و  ی) و کول2005)، گونزالز و همکاران (2004که توسط فوك و همکاران ( PSTR مدل
ر ییـ تغ يهـا  ن مـدل یتـر  از برجسـته  یکـ ی) ارائه و توسعه داده شده بـه عنـوان   2006ن (یهارول
ــیرژ ــیاز و 1یم ــا یژگ ــوجه  يه ــل ت ــور   یقاب ــه ط ــوردار اســت ب ــه ا يبرخ ــک ــدل از ی ن م

خـاص و محدودکننـده را بـر     یبرخوردار است و نـه تنهـا شـکل تـابع     ییباال يریپذ انعطاف
رهـا را بـا اسـتفاده    یان متغیمحتمل م یرخطیکند، بلکه رابطه غ یل نمیرها تحمیان متغیرابطه م

کنـد.   یمـ  يوسـته مدلسـاز  یپ يهـا  وهیبه ش يا ر آستانهیمتغمشاهدات  ياز تابع انتقال و بر مبنا
مختلـف و در طـول    يکشـورها  يدهد تا برا یاجازه م ینیب تخمین مدل به ضراین ایهمچن

در  یفـائق آمـدن بـر مشـکل نـاهمگن      يبـرا  یحل مناسـب  راه یژگین ویابند که ایر ییزمان تغ
 است. ینیتخم يپارامترها
و درجه بـاز بـودن اقتصـاد     یآمد سرانه، توسعه مالدر يرگذارینحوه تأث یبررس يبرا

ک یـ بـا   PSTR ک مـدل یـ م پانل، یانتقال مال یونیدر چارچوب مدل رگرس يبر شدت انرژ
 ح خواهد شد:ی) تصر1به صورت معادله ( يا ک حد آستانهیتابع انتقال و 

)1(            it i 0 it 0 it 0 it

1 it 1 it 1 it it it

lneint = μ +α lnY + β lnFD + f lnOPEN
+ α lnY + β lnFD + f lnOPEN G q ; γ, c +ε

 
 

tو i=1,…,Nکـه در آن   =1,…,T پانــل  يهـا  داده یانگر مقـاطع و طــول دوره زمـان  یـ ب
، درآمـد سـرانه، توسـعه    يانگر شـدت انـرژ  یب lnOPENو lneint ،lnY، lnFDاست. 

جملـه خطـا اسـت     itεانگر اثرات ثابت مقاطع و یب iز بودن اقتصاد هستند، و درجه با یمال
2که 

εN 0,  σ و. .i i d شـوند. تـابع انتقـال     یفرض مitG q ; γ, c  وسـته و  یک تـابع پ یـ
از  يرویـ شوند. به پ ین مییتع يا ر آستانهیر متغیک است که توسط مقادیو  ن صفریکراندار ب

 شود: یح می) تصر2) تابع انتقال به صورت معادله (2005گونزالز و همکاران (

 

1- Regime-Switching 
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)2 (                   
1

-1
m

it it j
j

G q ; γ, c = 1+exp(-γ q - c ) 
 

 
ل از یب کـه سـرعت تعـد   یپـارامتر شـ   γ))، 2ک فوق (معادله (یدر تابع انتقال الجست

'ر انتقـال و  یـ متغ itqدهد،  یگر را نشان میم دیم به رژیک رژی

1, , mc c c ک یـ ز یـ ن
 م است.  یر رژییوقوع تغ يا مکان های يا حد آستانه يبردار از پارامترها
ــا ــول دارا    ییاز آنج ــور معم ــه ط ــال ب ــابع انتق ــه ت ــ يک ــ کی ــتانه ی ــد آس  يا ا دو ح

( 1 , 2)m m ،ک مـورد  یـ ن صفر و یوسته و کراندار بودن تابع انتقال بیپ یژگیواست
ن یـ وجـود دارد، بـه ا   يم حدیک تابع انتقال با دو رژی، 1mرد. با فرضیگ یبحث قرار م

itqکـه  ی، در صورتتینهایب به سمت بیل کردن پارامتر شیب که با میترت c    باشـد، تـابع
)ک ی يانتقال مقدار عدد 1)G که  یو در صورت داردitq c    باشد، تابع انتقـال مقـدار

)صفر  يعدد 0)G   2دارد. با فـرضm ، ب بـه  یل کـردن پـارامتر شـ   یـ در صـورت م
آن  یرونـ یم بیـ م شـد کـه دو رژ  یمواجـه خـواه   یمـ یک تابع انتقال سه رژیت با ینهایسمت ب

تـر از   تر و کوچـک  ر بزرگیمقاد يکه برا ین معنیاست. به ا یانیم میمشابه و متفاوت از رژ
)ک ی ير انتقال، تابع انتقال مقدار عددیمتغ 1)G ين صـورت مقـدار عـدد   یـ ار یـ و در غ 

)صفر  0)G  .دارد 
بـه سـمت صـفر،     یمـ یان رژیـ ا سرعت انتقـال م یب یل کردن پارامتر شیدر صورت م

 ل خواهد شد. یبا اثرات ثابت تبد یون خطیک مدل رگرسیبه  PSTR مدل
ت با توجه به مشـاهدا  ینیب تخمیضرا PSTR با توجه به مطالب عنوان شده، در مدل

ر ییـ تغ 0Gو  1G يان دو حالت حـد یوسته میب به صورت پیر انتقال و پارامتر شیمتغ
 شوند:  ی) مطرح م3به صورت معادله ( ين دو حالت حدیابد که ای یم
)3(     0 0 0  

0 1 0 1 0 1  

0

1( ) ( )
i it it it it

it
i it it it it

lnY lnFD lnOPEN
lneint = 

lnY lnFD lnOPE GN

G
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بـرآورد   ، PSTR برجسـته مـدل   ياهـ  یژگـ یاز و یکـ یهمانطور که مطرح شده بود، 
 یژگـ ین ویـ مقـاطع و در طـول زمـان اسـت کـه ا      يمتفاوت برا یحیتوض يرهایب متغیضرا

ن یـ ا يکنـد. بـرا   یرا به صورت کامل حـل مـ   ییتابلو يها متعارف در داده یمشکل ناهمگن
هـر مقطـع در طـول زمـان دو      يهـا  محاسـبه کشـش   ي) برا2006ن (یتاز و هارولیکولمنظور، 
 یحیتوضـ  يرهای) متفاوت از متغر انتقال (یکرده است. در حالت اول متغ یا معرفحالت ر

 شود: ی) محاسبه م4ق معادله (یاست که از طر

)4 (                   0 1 ;  ,  it
it it

it

lneint
e G q c

lnY
 

)ر انتقـال  یدر حالت دوم متغ )itq    دل در مـ  یحیتوضـ  يرهـا یاز متغ یکـ یبـه عنـوان
  ) است:5ن حالت استفاده شده و به صورت رابطه (یشود که در مطالعه حاضر از ا یلحاظ م

)5(       
0 1 1 1 1

;  ,  
;  ,  

it
it

it

it
it it it it

it

lneint
e

lnY

G q c
G q c lnY lnFD lnOPEN

lnY

  

 
 PSTR يح الگویمراحل تصر -3-2
ن یتـاز و هـارول  ی) و کول2005)، گـونزالز و همکـاران (  2004فوك و همکاران ( از يرویبه پ

بـودن در مقابـل وجـود     ید آزمـون خطـ  یـ ابتـدا با  PSTR يک الگویح یتصر ي) برا2006(
ان یـ بـودن رابطـه م   یبـر خطـ   یه صـفر مبنـ  یو در صورت رد فرضـ انجام شود  PSTR يالگو
رهـا  یان متغیـ م یرخطـ یح کامـل رفتـار غ  یتصـر  ياز براید تعداد توابع انتقال مورد نیرها بایمتغ

 انجام شود.

0ه یفرضـ  تواند با آزمـون  یم PSTR بودن در مدل یرخطیآزمون غ : = 0H γ  ا یـ و
0 1 1: = = 0H α β نکه مدلیانجام شود، اما با توجه به ا PSTR  يه صـفر دارا یتحت فرضـ 

ن یاز ا راستاندارد هستند،یه مطرح شده غیآزمون دو فرض يها ن است، آمارهینامع يپارامترها
ه یک فرضـ یجه آزمون یو در نت 0ول ح 1لوریت يب سریتابع انتقال با تقر ینیگزیرو جا

 

1- The Taylor Series Approximation 



 ...منتخب منا يدر کشورها يدرآمد و شدت انرژ نیب یرخطیرابطه غ     12

ن مشـکل مطـرح   یـ فائق آمدن بر ا يحل ممکن برا به عنوان راه 1یون کمکیمعادل در رگرس
حـد   nبـا تعـداد    PSTR ک مـدل یـ  يلـور بـرا  یت ي). سـر 2005است (گـونزالز و همکـاران،   

 است: )6به صورت معادله ( يا آستانه

)6(          

0 0 0

0 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1  

it i it it it

it it it

it it it it

n
n it it it it it

lneint lnY lnFD lnOPEN

lnY lnFD lnOPEN

q lnY lnFD lnOPEN

q lnY lnFD lnOPEN

 

 

له آزمـون  یبـودن بـه وسـ    ی)، آزمـون خطـ  5لور در معادله (یت يب سریبر اساس تقر
0ه یفرض 1: ... 0nH 1ه یدر مقابل فرض 1: ... 0nH شـود.   یانجام م
)ب الگرانـژ والـد   یضـر  يهـا  ) آمـاره 2006ن (یتاز و هـارول ین منظور کولیا يبرا )wLM2 ،
)شر یب الگرانژ فیضر )FLM3 یینما و نسبت درست ( )LR4 ه ین فرضـ یـ آزمون ا يرا برا
 شنهاد کرده است. یپ

د یـ رد، در ادامـه با یـ د قـرار بگ ییـ رها مورد تأیان متغیم یرخطیکه رابطه غ یدر صورت
 PSTR ح مـدل ین تعـداد توابـع انتقـال الزم در تصـر    ییتع ينده برامایباق یرخطینبود رابطه غ

ه یک تـابع انتقـال در مقابـل فرضـ    یـ ه وجـود  ین آزمـون، فرضـ  یرد. در ایمورد آزمون قرار گ
نـد  یشـود. فرآ  یآزمون مـ  PSTR يح الگویتصر يضرورت وجود حداقل دو تابع انتقال برا

ن حالـت تـابع انتقـال    یـ تفاوت که در ان یبودن است، با ا یز مشابه آزمون خطین آزمون نیا
 )):7شود (معادله ( یح میلور تصریت يب سریدوم به صورت تقر

)7 (                  

0 0 0

1 1 1

0 2 2 2

2 2 2  

;  ,  
it i it it it

it it it it

it it it

n
n it it it it it

lneint lnY lnFD lnOPEN

lnY lnFD lnOPEN G q c

lnY lnFD lnOPEN

q lnY lnFD lnOPEN

 

 
 

1- Auxiliary Regression  
2- Wald Lagrange Multiplier 
3- Fisher Lagrange Multiplier 
4- Likelihood Ratio 
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ــه غ  ــود رابطــ ــون نبــ ــیآزمــ ــ یباق یرخطــ ــه وســ ــده بــ ــیمانــ ــون فرضــ ه یله آزمــ
0 1( : ... 0)nH 1ه یدر مقابل فرض 1( : ... 0)nH شود. اگر  یانجام م

 يح الگویتصر يرد، حداقل دو تابع انتقال برایرش قرار نگین آزمون مورد پذیه صفر ایفرض
PSTR بر وجود دو تابع انتقال در مقابـل   یه مبنید فرضین رو در ادامه بایاز است، از ایمورد ن
ادامـه   یا زمـان نـد تـ  ین فرآیـ ه وجود حداقل سه تابع انتقال مـورد آزمـون واقـع شـود. ا    یفرض
 رد.یرش قرار گیه صفر مورد پذیابد که فرضی یم

 
 قیتحق يها افتهیها و  داده -4
 ها داده -4-1

، درآمـد سـرانه، توسـعه    يشـدت انـرژ   يرهـا یق از متغیبه اهداف تحق یابیدست يدر راستا
ران، عربسـتان،  یـ کشور منتخب منطقه منـا (شـامل ا   10 يو درجه باز بودن اقتصاد برا یمال
تـا   1980 یدوره زمـان  یه و تونس) طین، اردن، مراکش، عمان، سوریر، بحریر، الجزامص

د ناخـالص  یـ هـزار دالر تول  يدهـد بـه ازا   ینشان م ياستفاده شده است. شدت انرژ 2011
مصـرف   يلـوگرم (معـادل نفـت خـام) انـرژ     ی)، چند ک 2005مت ثابت سال ی(به ق یداخل

) مـورد اسـتفاده قـرار    2005ثابـت سـال     مـت ی(قشود. درآمد سرانه بـر اسـاس دالر بـه     یم
د ناخـالص  یـ از تول يبـه صـورت درصـد    یبه بخـش خصوصـ   ییرد. اعتبارات اعطایگ یم

و نسبت مجموع صادرات و واردات کاال و خـدمات   یبه عنوان شاخص توسعه مال یداخل
قـرار   درجه باز بودن اقتصاد مورد استفاده يبرا یبه عنوان شاخص ید ناخالص داخلیبه تول

 ینـد آزمـون تجربـ   یدر فرآ یتمیرها به صورت لگـار یمتغ ینکه تمامیگرفته است. ضمن ا
 يها رها از شاخصین متغیا یمربوط به تمام يرند. اطالعات آماریگ یمورد استفاده قرار م

  استخراج شده است. ی، بانک جهانیتوسعه جهان
 يالعـه در کشـورها  مورد مط يرهایت متغیاز وضع یک شناخت کلیجاد یبه منظور ا

ن یانگین جدول، میارائه شده است. براساس ا یفیتوص يها از آماره ی) بعض1منا در جدول (
در  ید ناخالص داخلـ ید هزار دالر تولیتول يکه برا ین معنیاست، به ا 31/209 يشدت انرژ
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 يلوگرم معادل نفت خـام انـرژ  یک 31/209منطقه منا الزم است تا به طور متوسط  يکشورها
دالر (بـه   17/5218ز یـ مـورد مطالعـه ن   يصرف شود. متوسط سطح درآمد سـرانه کشـورها  م
بـه صـورت    یبـه بخـش خصوصـ    یی) اسـت. متوسـط اعتبـار اعطـا    2005مت ثابـت سـال   یق

درصـد اسـت. متوسـط نسـبت حجـم تجـارت        73/36ز ین ید ناخالص داخلیاز تول يدرصد
ر ین سـا یدرصـد اسـت. همچنـ    85/81ز رقـم قابـل توجـه    ین ید ناخالص داخلیبه تول یخارج
) گزارش شـده اسـت.   1رها در جدول (یک از متغینه متناظر با هر یشینه و بیر کمیها نظ آماره
ع نرمـال در  یـ ک توزیـ رهـا از  یمتغ يرویبر پ یمبن 1برا -ه صفر آماره جاركیت فرضیدر نها
 موارد رد شده است. یتمام

 
 )2011-1980( منتخب منا يکشورها یفیتوص يها آماره -)1جدول (
برا -(احتمال) آماره جارك نهیکم  نهیشیب  انهیم  نیانگیم  ریمتغ   

)000/0( 40/90  19/72  30/590  55/177  31/209  eint  

)000/0( 61/70  25/647  29/21432  6/2326  17/5218  Y  
)000/0(  17/66  91/3  91/77  59/33  73/36  FD  

)000/0(  57/156  77/13  14/251  08/71  85/81  OPEN  

 

 انباشتگی همو  ییمانا -4-2
ج یجـاد نتـا  ینـان از عـدم ا  ی، به منظور حصول اطم PSTR يش از پرداختن به برآورد الگویپ

ن منظـور از  یـ ا يشد. برا رها پرداخته خواهدیمتغ ییمانا یژگیو یکاذب به بررس یونیرگرس
) ارائـه  2ج آن در جـدول ( ی) استفاده شده که نتا2002( 2ن و چوین، لیلوشه واحد یآزمون ر

شه یر يرها دارایر متغیدر سطح مانا است و سا ين جدول، شدت انرژیشده است. براساس ا
 شوند.  یمانا م يریگ ک بار تفاضلیواحد هستند که پس از 

 يو درجه بـاز بـودن اقتصـاد دارا    یدرآمد سرانه، توسعه مال يرهایکه متغ ییاز آنجا
ان یـ م یانباشتگ د نسبت به وجود رابطه همیک هستند، بایشه واحد بوده و انباشته از درجه یر

 

1- Jarque - Bera 
2- Levin et al.  
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و  یمـ یاز مطالعـه ابراه  يرویـ ن رو بـه پ یـ نـان حاصـل کـرد. از ا   یمورد مطالعـه اطم  يرهایمتغ
) در 1999( 1کـائو  یانباشـتگ  ) از آزمـون هـم  1392دپور (یو سـع  ي) و شهباز1391مراد ( آل

 یانباشـتگ  ر نامانا در مدل استفاده خواهـد شـد کـه در آزمـون هـم     یمواجه با حضور چند متغ
 ين پسـماندها یرد. بنـابرا یـ گ یقـرار مـ   یحاصل از مدل مورد بررس يپسماندها ییکائو، مانا

 یبر وجود رابطـه تعـادل   -85/4ج آن با آماره یاند که نتا استخراج و آزمون شده PSTR مدل
جه یکند. در نت یک درصد داللت مینان یمورد مطالعه در سطح اطم يرهایان متغیبلندمدت م

ــ یان متغیــم یانباشــتگ بـا توجــه بــه وجــود رابطـه هــم   ج یجــاد نتــایدر خصــوص ا یرهـا، نگران
 کاذب وجود نخواهد داشت. یونیرگرس

 
 )2002( ن و چوین، لیشه واحد لویج آزمون رینتا -)2جدول (

رهایسطح متغ   
 مدل با عرض از مبدأ مدل با عرض از مبدأ و روند

رهایمتغ آماره آزمون احتمال آماره آزمون احتمال  

00/0  3/4-  001/0  05/3-  lneint  
32/0  47/0-  82/0  92/0  lnY  

86/0  08/1-  14/0  05/1-  lnFD  

21/0  80/0-  38/0  30/0-  lnOPEN  

000/0  32/13-  000/0  03/14-  lneint  
000/0  78/10-  000/0  71/10-  lnY  

000/0  12/8-  000/0  14/10-  lnFD  

000/0  24/11-  000/0  11/13-  lnOPEN  

 
 نهیبه PSTR ين الگوییتع -4-3

 PSTR ن مـدل یش از تخمـ یمورد اشاره قـرار گرفـت، پـ    یشناس همانطور که در بخش روش
 ينان حاصل کـرد. بـرا  یمورد مطالعه اطم يرهایان متغیم یرخطیبه وجود رابطه غ د نسبتیبا
قـرار   یدر محک آزمون تجربـ  PSTR يدر مقابل وجود الگو ین منظور وجود رابطه خطیا

 

1- Kao  
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شـود،   ی) گزارش شده است. همانطور که مشـاهده مـ  3ج آن در جدول (یگرفته است که نتا
مـورد   يرهـا یان متغیـ م یرخطـ یبـر وجـود رابطـه غ    اًیبودن قو یهر سه آزمون خط يها آماره

 يک الگـو یـ رهـا از  یان متغیت رابطه مینان از تبعیکنند. پس از حصول اطم یمطالعه داللت م
PSTR ن یـی رهـا تع یمتغ یرخطـ یح کامـل رفتـار غ  ینه جهـت تصـر  ید تعداد توابع انتقال بهی، با

دهـد کـه تنهـا     ی) نشـان مـ  3( مانده در جدولیباق یرخطیج آزمون نبود رابطه غیشوند که نتا
مـورد   يرهـا یان متغیـ م یرخطـ یح کامـل رابطـه غ  یک تابع انتقال جهـت تصـر  یلحاظ کردن 
 کند.   یت میمطالعه کفا

کوزنتس، سطح درآمـد سـرانه بـه     یطیست محیه زیفرض يبا توجه به چارچوب نظر
ن یـ نتظـار بـر ا  انتخاب شده است. در واقع ا PSTR ند برآورد مدلیر انتقال در فرآیعنوان متغ

رها بر شدت مصـرف  یمتغ يرگذاریزان تأثیش سطح درآمد سرانه، میاست که همگام با افزا
 ر شود.ییدستخوش تغ يانرژ

 
 ماندهیباق یرخطیبودن و نبود رابطه غ یآزمون خط -)3جدول (

2m 1m  
LR F

LM 
W

LM LR F
LM 

W
LM 

59/83  

)000/0(  

15/17  

)000/0(  

23/73  

)000/0(  

66/49  

)000/0(  

20/17  

)000/0(  

88/45  
)000/0(  0 1

: 0 : 1H r vs H r 

08/2  

)56/0(  

71/0  

)61/0(  

15/2  

)54/0(  

04/2  

)57/0(  

63/0  

)59/0(  

03/2  

)57/0(  0 1
: 1 : 2H r vs H r 

mيا آستانه يها : تعداد مکان   r: تعداد توابع انتقال 
 .ر احتمال مربوط به هر آماره داخل پرانتز گزارش شده استی* مقاد

 

 یرخطـ یح رابطـه غ یتصـر  يک تابع انتقـال بـرا  یت لحاظ کردن ینان از کفایپس از کسب اطم
ن شـوند.  یـی ز تعیـ م نیـ ر رژییـ نـه وقـوع تغ  یبه يها د تعداد مکانیبا يرها، در مرحله بعدیان متغیم
 2,1m يک تابع انتقال بـرا یبا   PSTR ) دو مدل2010( 1از جود يروین منظور به پیا يبرا

 

1- Jude  



 17     1394پاییز / 64هاي اقتصادي ایران/ سال بیستم/ شماره  فصلنامه پژوهش

مرتبط با  2کیار آکائیو مع 1ار شوارتزیمعها،  ماندهیر مجموع مجذور باقیاند و مقاد برآورد شده
 ار گـزارش شـده، مـدل   یـ اس هر سه مع) گزارش شده است. بر اس4ک از آنها در جدول (یهر 

PSTR   و  یر درآمد سرانه، توسـعه مـال  یتأث یبررس يبرا يا ک حد آستانهیک تابع انتقال و یبا
 شود. یت دارد و انتخاب میارجح يدرجه باز بودن اقتصاد بر شدت انرژ

 
 میر رژییوقوع تغ يها انتخاب تعداد مکان -)4جدول (

کیار آکائیمع وارتزشار یمع  ها ماندهیوع مجذور باقمجم   

91/3-  81/3-  853/5  1m  

87/3-  78/3-  147/6  2m  

 

 نهیبه PSTR برآورد مدل -4-4

ک مـدل دو  یـ انگر یـ که ب يا ک حد آستانهیک تابع انتقال و یبا  PSTR پس از انتخاب مدل
و درجـه بـاز    یر درآمـد سـرانه، توسـعه مـال    یتأث یسبرر ياست، مدل مورد اشاره برا یمیرژ

ج حاصـل از  یمنطقه منا بـرآورد شـده اسـت. نتـا     يدر کشورها يبودن اقتصاد بر شدت انرژ
ن جـدول، پـارامتر   یـ ) گزارش شـده اسـت. بـر اسـاس ا    5ن مدل در جدول شماره (ین ایتخم
م یـ م بـه رژ یـ رژ کیـ ا انتقـال از  یل یانگر سرعت تعدیبرآورد شده که ب 99/19ب معادل یش
ز در سـطح درآمـد   یـ م نیـ ر رژییمکان وقوع تغ یا به عبارتی يا گر است. پارامتر حد آستانهید

که سـطوح درآمـد    یرها در صورتین رفتار متغیدالر برآورد شده است. بنابرا 8/9254سرانه 
که سطح درآمـد   یرد و در صورتیگ یم اول قرار میدالر باشد در رژ 8/9254سرانه کمتر از 

 م دوم خواهد بود. یرها منطبق با رژیباشد، رفتار متغ يا ن حد آستانهیشتر از ایسرانه ب
ب برآورد شده نسـبتاً بـزرگ اسـت،    یکه مقدار پارامتر ش ییشود، از آنجا یادآور می

 د است.  یباً شدیدوم تقر يم حدیاول به رژ يم حدیل رفتارها از رژیسرعت تعد
ب برآورد شـده در بخـش   ی، ضرایشناس خش روشبا توجه به مباحث مطرح شده در ب

م یـ انگر رژیـ ب یرخطـ یو غ یب بخـش خطـ  یاول است و مجموع ضرا يم حدیانگر رژیب یخط
 

1- Schwarz Criterion 
2- AIC Criterion 



 ...منتخب منا يدر کشورها يدرآمد و شدت انرژ نیب یرخطیرابطه غ     18

کمتـر از   يم اول که معـادل بـا سـطوح درآمـد    ین، درآمد سرانه در رژیدوم است. بنابرا يحد
از سـطح   شود کـه بـا عبـور    یم يش شدت انرژیباعث افزا 13/0ب یدالر است با ضر 8/9254

شـود.   یمـ  يمنجـر بـه کـاهش شـدت انـرژ      -05/0ب یم دوم بـا ضـر  یـ و ورود به رژ يا آستانه
ــ ــن در رژیهمچن ــاول،  يم حــدی ــزای ــزا یک درصــد اف ــه اف  شیش در درآمــد ســرانه منجــر ب

 شود.   یم يشدت انرژ يدرصد -05/0دوم منجر به کاهش  يم حدیو در رژ يدرصد 13/0 
م دوم یـ منجر به کاهش، اما در رژ -006/0ز یناچب یم اول با ضریدر رژ یتوسعه مال

ک یـ ش یکـه افـزا   ین معنـ یـ شـود، بـه ا   یمـ  يش شـدت انـرژ  یمنجر به افـزا  37/0ب یبا ضر
م دوم یـ و در رژ يدرصـد  -006/0م اول منجـر بـه کـاهش    یدر رژ یدر توسعه مال يدرصد

م یـ در رژ ین، اگرچه توسعه مالیشود. بنابرا یم يشدت انرژ يدرصد 37/0ش یمنجر به افزا
شـود، امـا بـا عبـور از سـطح       یمـ  يباعث کاهش شـدت انـرژ   يزیاول به صورت ناچ يحد

 خواهد شد.  يش شدت انرژیم دوم منجر به افزایدالر و ورود به رژ 8/9254 يا آستانه
 يریش از آنکـه در بکـارگ  یبـ  یمنطقه منـا، توسـعه مـال    يرسد در کشورها یبه نظر م

د یش شـد ید تـوأم بـا افـزا   یـ تول يشتر در راسـتا یثر باشد، بن و کارآمد مؤینو يها يتکنولوژ
 رگذار است. یتأث يانرژ يتقاضا

شـود و   یم يش شدت انرژیم اول باعث افزایت درجه باز بودن اقتصاد در رژیدر نها
 يش شـدت انـرژ  یمنجـر بـه افـزا    يشـتر یم دوم بـا شـدت ب  یـ در رژ يا با عبور از حد آسـتانه 

م اول منجـر بـه   یـ ش در درجه باز بودن اقتصـاد در رژ یزاک درصد افیکه  يشود به نحو یم
درجه باز بودن اقتصاد  يک درصدیش یشود و افزا یم يشدت انرژ يدرصد 14/0ش یافزا

توان عنـوان   ین، میشود. بنابرا یم يشدت انرژ يدرصد 45/0ش یم دوم منجر به افزایدر رژ
و اسـتفاده   يشـدت انـرژ  منطقه منا به نفع کاهش  يکشورها یکرد که حجم تجارت خارج

 ست.  ید نیکارآمد در تول يها ياز تکنولوژ
کـوزنتس   یطـ یست محیه زیان داشت که فرضیتوان ب یج حاصل شده میبر اساس نتا

شـود، البتـه    ید مـ ییـ منطقه منـا تأ  يو درآمد سرانه در کشورها يان شدت انرژیرابطه م يبرا
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وارونـه در سـطح نسـبتاً بـاال و قابـل       Uه بر وجود رابطـ  یر رفتار مبنییتغ يبرا يا سطح آستانه
 دالر است. 8/9254توجه 

 
 يا ک حد آستانهیک تابع انتقال و یبا  PSTR برآورد مدل -)5جدول (

 مدل یبخش خط مدل یرخطیبخش غ

 tآماره 
انحراف 

 اریمع
 tآماره  ریمتغ بیضر

انحراف 
 اریمع

 ریمتغ بیضر

64/2- 06/0 18/0- lnY 53/2 05/0 13/0 lnY  

42/5 07/0 38/0 lnFD 17/2- 002/0 006/0- lnFD  

53/2 12/0 31/0 lnOPEN 33/3 04/0 14/0 lnOPEN  

0.13اول: يم حدیرژ 0.006 0.14 ; , 0
it i it it it it

lneint lnY lnFD lnOPEN G q c 

0.05دوم:  يم حدیرژ 0.37 0.45 ; , 1
it i it it it it

lneint lnY lnFD lnOPEN G q c 

γ 19.99                      9.13 9254.8 $ c antilog 
 

ب هـر  ی، ضـرا PSTRج حاصل شـده از بـرآورد مـدل    یتر نتا به منظور درك ملموس
) رسم شده است. بـا  3) تا (1( ير انتقال در نمودارهایرها در مقابل مشاهدات متغیک از متغی

 يشهود است که حجم عمده نمونه مـورد مطالعـه کشـورها   ار میگذرا به نمودارها بس ینگاه
م دوم قـرار دارد، متعلـق بـه    یـ از آن کـه در رژ  یم اول قرار دارنـد و قسـمت  یمنطقه منا در رژ

 عمان است.   يو تا حدود ين، عربستان سعودیبحر يکشورها
تـر بـودن سـطح درآمـد      ا کوچـک یـ تـر   ان شد، بر حسب بزرگیز بیشتر نیهمانطور که پ

 ا دوم قرار دارد.  یم اول یشود که مدل در رژ یدالر، مشخص م 8/9254 يا از سطح آستانه سرانه
م دوم بـا  یـ و در رژ 13/0ب یم اول بـا ضـر  ی)، درآمد سرانه در رژ1براساس نمودار (

 يب بـر مبنـا  یرات ضـرا ییـ رگذار است. توجه شود کـه تغ یتأث يبر شدت انرژ -05/0ب یضر
 رد. یگ یب صورت میتر شر انتقال و پارامیمشاهدات متغ
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منجـر   یدالر، توسعه مال 8/9254شتر از یب يدهد در سطوح درآمد ی) نشان م2نمودار (
 يا کمتر از حـد آسـتانه   يشود و در سطوح درآمد یم 37/0ب یبا ضر يش شدت انرژیبه افزا

 شود.   یم يمنجر به کاهش شدت انرژ -006/0معادل  يزیدالر به صورت ناچ 8/9254
گـر، حجـم تجـارت    یا به عبـارت د یدهد درجه باز بودن اقتصاد  ی) نشان م3نمودار (

م دوم یـ شود کـه در رژ  یم يش شدت انرژیم مورد مطالعه باعث افزایدر هر دو رژ یخارج
 شتر است.یآن ب يزان اثرگذاریم

 
 ر انتقالیب درآمد سرانه در مقابل متغیضرا -)1نمودار (

 ر انتقالیدر مقابل متغ یب توسعه مالیضرا -)2نمودار ( ر انتقالین اقتصاد در مقابل متغب درجه باز بودیضرا -)3نمودار (
 

ر انتقال در نظر گرفتـه شـده،   یبا توجه به سطح درآمد سرانه کشورها که به عنوان متغ
) گزارش شده 6مورد مطالعه در جدول ( يک از کشورهایهر  يرها براین کشش متغیانگیم
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هـر   يدرآمـد  یژگـ یج حاصل شده با توجـه بـه و  یتر نتا ج به درك کاملیان نتیاست. ارائه ا
 کند.  یک از کشورها کمک قابل توجه می

 يک درصـد یش ین و عربستان افزایبحر ي)، در کشورها6براساس اطالعات جدول (
ب منجـر بـه   یـ و درجه باز بودن اقتصاد بـه طـور متوسـط و بـه ترت     یدر درآمد سرانه، توسعه مال

در  يدر شدت مصـرف انـرژ   يدرصد 45/0و  يدرصد 37/0ش ی، افزايدرصد 05/0کاهش 
ش در درآمـد سـرانه بـه طـور متوسـط      یک درصد افزایشود. در کشور عمان  ین کشورها میا

و  یدر توسـعه مـال   يک درصـد یـ ش یو افـزا  يشـدت انـرژ   يدرصـد  008/0منجر به کاهش 
در شـدت   يدرصـد  37/0و  يصـد در 29/0ش یب منجر به افـزا یدرجه باز بودن اقتصاد به ترت

ن و عربسـتان بـه طـور کامـل در     یبحـر  يدهند که کشـورها  یج نشان مین نتایشود. ا یم يانرژ
 م دوم قرار گرفته است.  یدر رژ يادیم دوم قرار دارند و کشور عمان تا حدود زیرژ

ه و تـونس بـه طـور کامـل در     یر، مصر، اردن، مراکش، سوریران، الجزایا يکشورها
ش در درآمد سـرانه و درجـه بـاز    یک درصد افزایکه  ین معنیرند، به ایگ یقرار م م اولیرژ

 يدر شـدت انـرژ   يدرصـد  14/0و  يدرصـد  13/0ش یب منجر به افـزا یبودن اقتصاد به ترت
 -006/0بـه طـور متوسـط باعـث کـاهش       یتوسـعه مـال   يک درصـد یـ ش یشـود و افـزا   یم

م اول بـه  یـ مورد مطالعه از رژ ياکباره کشورهیل جهش یشود. دل یم يشدت انرژ يدرصد
 د است.یر انتقال و سرعت انتقال نسبتاً شدیدوم متأثر از مقدار متغ
 یمـال  يدهند که حجم تجارت و بازارهـا  یج حاصل شده نشان می، نتایدر حالت کل

ب کـه  یـ ن ترتیـ نبـوده اسـت. بـه ا    يکاهش شـدت انـرژ   يمنطقه منا در راستا يدر کشورها
 يه صـادرات مـواد خـام و وارادت کاالهـا    یـ ا به طور عمـده بـر پا  ن گروه کشورهیتجارت ا
ن، یـ بوده اسـت. عـالوه بـر ا    يبه انرژ یناکارآمد و متک يها يا واردات تکنولوژیو  یمصرف
، عملکرد يث مصرف نهاده انرژیکارآمد از ح يها يتکنولوژ يریدر بکارگ یمال يبازارها

 اند. نداشته یچندان مناسب
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 يو درجه باز بودن اقتصاد نسبت به شدت مصرف انرژ یدرآمد سرانه، توسعه مال يها کشش نیانگیم -)6جدول (
 منتخب منا يدر کشورها

اقتصاد  متوسط کشش درجه باز بودن
 ينسبت به شدت مصرف انرژ

 یمتوسط کشش توسعه مال
 ينسبت به شدت مصرف انرژ

 متوسط کشش درآمد سرانه
 ينسبت به شدت مصرف انرژ

 کشور

45/0  37/0  05/0- نیبحر   

45/0  37/0  05/0-  عربستان 
37/0  29/0  008/0-  عمان 
14/0  006/0-  13/0 رانیا   

14/0  006/0-  13/0 ریالجزا   

14/0  006/0-  13/0  مصر 
14/0  006/0-  13/0  اردن 
14/0  006/0-  13/0  مراکش 
14/0  006/0-  13/0 هیسور   

14/0  006/0-  13/0  تونس 

 
 يبند جمع -5

قـرار   یلیفسـ  يهـا  کـه در رأس آنهـا سـوخت    ير رشد شتابان مصرف انـرژ یاخ يها در سال
سـت  یو چـالش ز  يت عرضـه انـرژ  یـ ن امنیدر خصوص تأم ییها یدارد، باعث شده تا نگران

قـرار   یش مـورد توجـه جامعـه جهـان    یش از پـ یب یلیفس يها از احتراق سوخت یناش یطیمح
هـا،   ن چـالش یـ فـائق آمـدن بـر ا    يهـا  هن رایاز مؤثرتر یکیرسد  ین رو، به نظر میرد. از ایگ
اسـت.   يگـر، کـاهش شـدت مصـرف انـرژ     یا بـه عبـارت د  ی يمصرف انرژ ییش کارایافزا
است که در مطالعات  ين هدف مستلزم شناخت عوامل مؤثر بر شدت انرژیل به این، نیبنابرا
 تاکنون مغفول مانده است.  يات موضوع اقتصاد انرژیانجام شده در ادب یتجرب

ر درآمـد  ین مسـائل بـه کنکـاش تـأث    یـ از ا یبـه بخشـ   ییپاسخگو يحاضر برا مطالعه
منتخب منطقه منـا   يدر کشورها يو درجه باز بودن اقتصاد بر شدت انرژ یسرانه، توسعه مال

 یکـرد اقتصادسـنج  ین منظـور از رو یـ ا يپرداخته اسـت. بـرا   2011تا  1980 یدوره زمان یط
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اسـتفاده   یمـ یر رژییـ تغ يهـا  ن مدلیتر از برجسته یکیبه عنوان  یم پانلیون انتقال مالیرگرس
 شده است.
مـورد مطالعـه    يرهـا یان متغیـ م یرخطـ یبودن بـر وجـود رابطـه غ    یج آزمون خطینتا

 يرا برا يا ک حد آستانهیک تابع انتقال و یبا  یمیدو رژ PSTR يک الگویداللت کرده و 
 شنهاد کرده است.  یرها پیمتغ یرخطیح کامل رفتار غیتصر

انگر سـرعت  یـ ب را کـه ب ینـه انتخـاب شـده، پـارامتر شـ     یبه PSTR ج برآورد مدلیانت
ا مکان وقوع ی يا برآورد کرده و حد آستانه 99/19گر است یم دیم به رژیک رژیل از یتعد
 دالر انتخاب شده است.   8/9254ز در سطح درآمد سرانه یم نیر رژییتغ

 13/0ب یم اول بـا ضـر  یـ در رژدهد که درآمد سـرانه   یب نشان مین ضرایج تخمینتا
باعـث کـاهش شـدت     -05/0ب یبـا ضـر   يزیصـورت نـاچ   م دوم بهیش و در رژیباعث افزا

 -006/0ب یبـا ضـر   يزیم اول به صـورت نـاچ  یدر رژ یشود. در مقابل، توسعه مال یم يانرژ
ر یـ شـود. متغ  یمـ  يش شـدت انـرژ  یباعث افـزا  37/0ب یم دوم با ضریباعث کاهش و در رژ

م دوم بـا شـدت   یش و در رژیباعث افزا 14/0ب یم اول با ضرین اقتصاد در رژدرجه باز بود
 خواهد شد. يش شدت انرژیباعث افزا 45/0معادل  يشتریب يرگذاریتأث

مـورد   يرهـا یتـوان اظهـار داشـت کـه متغ     یج حاصل شده میدر مجموع بر اساس نتا
ه تنهـا در کـاهش   نـ  یو حجم تجـارت خـارج   یسطح درآمد سرانه، توسعه مال یعنیمطالعه، 

 يش شـدت مصـرف انـرژ   یکنند، بلکـه باعـث افـزا    یفا نمیا يرینقش چشمگ يشدت انرژ
خـود را   یو نظـام اعتبـارات مـال    يد رشد اقتصـاد یمنطقه با ين، کشورهایخواهند شد. بنابرا

را در  يان سوق دهنـد تـا رشـد اقتصـاد    یکارآمد و دانش بن يها ياستفاده از تکنولوژ يبسو
 ت کنند.یدار در منطقه هدایک توسعه پایجاد یا يراستا
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