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 چکیده
داشیت   بیر ننانرژی نقشی مهمی در زندگی فعالان اقتصادی دارد و چنین  نقشیی وشیاررا را 

منلیادی  07برای تأمن  امننت انرژی عرض  را افزایش درند. از دری   قبل یرادر  است و  از

را متاج  طیرف تقاضیای انیرژی در طرف عرض  انرژی دیگر وافی نباد و نگاه اتخاذشدهتدابنر 

ی ریاروشاز « روش تجزیی »بنابرای  ونترل تقاضا و مصرف ردفمند انرژی نغیاز گشیت. ؛ شد

بی  سی  اثیر  یمصیرف انیرژ راتننیتغ ،روشرژی است. در ای  بررسی عاامل مؤثر بر مصرف ان

. در انتخیا  وشیاررای منتخیا سیاختار شادمی منتقس «یشدت»و  «یساختار» ،«یدنتال»

را وشیاررسد؛ امیا ایی  را در نگاه نخست متفاوت ب  نظر میاقتصادی و ماقعنت جغرافنایی نن

درجی  نزادی اقتصیادی شیبن  بی   در استفاده از یک شاخص ترونبی متشکل از شدت انرژی و

و شیدت  ین پیا یاقتصاد یدرج  نزادرا در گروه وشاررای با یکدیگر رستند. در واقع رم  نن

 گنرند و از ای  حنث مبنایی برای مقایس  دارند.ی بالا قرار میمصرف انرژ

 شیامل منتخیا، وشاررای در انرژی مصرف تجزی داده است و   نشان  عالطمای   نتایج

  تریمهم انترت ب  یساختار و یشدت ،یدنتال اثر جنابی، نفریقای و روسن  چن ، ایران،

 بررسیبر اساس  رمچنن  .ددار وشاررا ای  در یانرژ مصرف راتننتغ حنتاض در را نقش

 میتنق بیا یانیرژ شیدت پانیل میدل از اسیتفاده بیا منتخیا وشاررای در انرژی شدت

 یرونین و  یسرما لنتشک ،یانرژ مصرف با و یمنف رابط  افزوده ارزش و یانرژ یراحامل

 .شت  استدا داریمعنی و مثبت رابط  شاغل وار

 مصرف انرژی، شدت انرژی، روش تجزی ، الگای پانل :های كلیدیواژه

 JEL: C70, C32, C22,Q84 , Q80 , Q87بندی طبقه
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 مقدمه

 ز یاقهصراد مخهلر  یهانر ی،م در را یابوجسره  نقر  یانرو  امروز،  یایدن در
 ز یمحصرو تک اقهصاد گوفهار را کشورها ا، یاریبس ک  ینقش ؛کندمی یفاا یاسیس

 ی افرزا ا، یناشر ایِهزینر  مشرللا  دچار را یگود یبوخ ز آن ا، ناشی عوارض
 را کشورها مناقشا  ز مناسبا  یحه  توکلان ینگاه در ز است دهکو یانو  یمتق

 است. ساخه مهأثو  ا مللبین سطح در
 ز برا قوه طوربر  عامل این ک  شده موجب انو ی ب  بشو رز،افززن زابسهگی

؛ دکنر ایفا مهمی بسیار نق  کشورها اقهصادی مخهل  یهابخ  کارکود در با فعل
 امرا ایروان در .کنندمی حوکت انو ی مصوف مدیویت راسهای در کشورها رزنیا ا،

 سرمت مردیویت بر  کمهرو ز دهبو انو ی عوض  مدیویت بخ بیشهو تموکز رزی 
 یروانا در یانرو  مصوف  گشه باعث عامل ینا ک  است شده توج  انو ی تقاضای

ی خرداداد مواهرب بر  توج  با ا به  باشد. آن یجهان مصوف مهوسط ا، با اتو یاربس
 توجیر  قابل نگاه این ا، بخشی شاید ایوان  در گا،ی ز نفهی ذخایو حو،ه در عظیم
 ذخرایو تنهانر  کر  است حدی ب  ایوان در انو ی مصوف رز،افززن رشد اما؛ باشد
 ا، را کشرور توانردمی رزنرد ایرن ادامر  بللر   کنردمی مواجر  تهدیرد برا را ایوان

 درصرد 09 ا، بری  ایروان در نمایرد. تبردیلآن  زاردکننرده بر  انو ی  صادرکننده
 انرو ی توا،نامر ) شرودمی ترأمین گرا، ز نفت هیدرزکوبنی منابع ا، انو ی مصوف
 شرد  با رای رشرد ز اخیرو سرا یان در انو ی مصوف رزند ب  توج  با ک  (6901
 ایجراد ز انو ی مصوف کودن منطقیبا هدف  مصوف  مخهل  یهابخ  در انو ی
 انو ی  یهاحامل بوای سنگین هاییاران  پوداخت کاه  همچنین ز پایدار توسع 
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 .صور  گیود انو ی مصوف مدیویت ،مین  در ریزیبونام ای ب  زیژه توج د بای
 بردزن را یانو  مصوف تا هسهند ییراهلارها دنبال ب  جوامع اساس ینهم بو

 افهر یتوسع  یکشورها ز کنند مدیویتی درسهب  شانیاقهصاد شدر رزند ب  بیآس
 حاضرو تحقیق اساس همین بو .یندنمایم یویگیپ را هایاستس ینا ک  ستا هاده 
 چر  ا، منهخب کشورهای در انو ی مصوف» ک  استب  این پوس   پاسخ دنبال ب 

تأثیو  انو ی مصوف بو انو یی هاحامل قیمت تغییوا  چطور ز شده منبعث منبعی
 ز کنهرول بروای راهلارهرایی ارائر  پاسرخ زپوس   این طوح ا، هدف .«گذاردمی

 .است کشورها داخلی ناخا ص تو یدنیافهن  کاه  زجود با انو ی مصوف کاه 

سرس   ز تجوبی تحقیرق ارائر  ز شواهدبو این اساس در ادام  ابهدا مبانی نظوی 
. پ  ا، آن مردل شودمیتجزی  مصوف انو ی در ایوان ز کشورهای منهخب ار،یابی 

 .گوددمیگیوی ارائ  بورسی شد  مصوف انو ی بوآزرد شده  در بخ  آخو نهیج 

 تجربی شواهد و نظری مبانی. 0

ی زجرود ادزطوفر رابطر  مهقابرل ز  )ار،ش افززده( دیز تابع تو  یانو  یتقاضا ینب
 ین. چنرکننردمیی نیآفونق مهغیوی اثوگذار در مقدار دیگوی  عنوانب  ز هوکدامدارد 
ها بر   حرا  ی اما در نظو ؛دشو یمخهل  بورس یهاآ،مون یقا، طو تواندمی یارتباط
 یردتو  یدر توابع رفهرار توانمیارتباط را  ینا ای ا،است. نمون  شده ی تعو یرفهار

 یرینتع یبروا یردنهراده در آن زارد ز ا، ترابع تو  یکعنوان ب  ید ک  انو کومشاهده 
 .(6939نجار   ینژاد ز زافی)عباس شودمیاسهفاده  یمشهق شده انو  یتقاضا

 عامرلعنوان ب  ی سوما ز کار کنار در یانو  یتاهم  6099 ینفه بحوان ا، بعد
 در را یمهمر نقر  یانرو  ک یطورب  ؛شد مطوح کلان اقهصاد یهابحث در ید تو 
 نهرادهعنوان بر  هم ز کنندگاناسهفاده یبوا یینها یکا اعنوان ب  هم عوض   یوه،نج
 سال در یانو  یا مللبین آ ان زسیل  ب  ک  ایمطا ع  در کود. یداپ یدتو فوایند  در

 عامرل تروینمهمعنوان ب  یانو   3999 تا 6036ة دزر طول در  گوفت انجام 3999
 یعنری یدتو  عوامل یوسا ب  نسبتتوسع  درحال یکشورها در محصو ا  یدتو  در
 یرزن یانو  عامل رشد  یدجد یا گوها در .کندمی نق  یفایا ی سوما ز کار یوزین

 در آن یرتاهم یز ر ؛اسرت شرده یاقهصراد رشد بو مؤثو عوامل ز یدتو  تابع زارد
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  .یستن یلسان مخهل  یهامدل
 ای رایر از  مطا عرا  2(«6013ینر))ز رد  یسرنمور»  1(«6093)دپوه ز زسرت»
 را د ز آننر( توجر  داریکلر یا ی)بخش دیصوفاً ب  سطح تو  هااند ک  در آندادهانجام 
فروض برو آن بروده  یوند. در این مطا عرا گیدر نظو م یانو  تقاضای در مؤثو عامل

؛ امرا ندارد ینقش یچه یانو  یدر بوآزرد تابع تقاضا یدعوامل تو  یهاقیمتاست ک  
 5(«6099یرل)ز تو   چراپمنمانت  4(6013ریز)   باکسهوز 3(6096)آندرسن»مطا عا  
 ینیاملران جانشر ینز همچنر یانو  یمتق ییوا را با توج  ب  تغ یانو  یتابع تقاضا

ز  ی سروما یدیعوامل تو  یگود یهاقیمتها نشان داده ز نق  انواع مخهل  سوخت
بونرد  ز »بعردها  یرزن یمطا عرات یناند. همچنگوفه  یدهرا ناد ی کار ز مواد از  یوزین

  7(«6039هملراران) ز دایوسر» ز  لرایدر آمو یانرو  یدر مورد تقاضا 6(«6091)ززد
 10(«6091ون)نسرگزجور هودسرن 9(6090یک)پنرد»  8(«6091یگروری)گویفین زگو»

مخهلر   یدر کشرورها ی رامرد  ز بلندمرد  انرو کوتراه یهاک  کش  شدانجام 
اسرهنباط  توانمی یددر تو  یانو  ق در رابط  با ن یگود یدگاهیند. ا، داکوده یبورس
کنرد  بر   یردتو  توانردمییرا کرل اقهصراد  یردیک  هو زاحد تو  یسطح درآمد  کود

ز  یرتکرار  کم یوزیرنهفهر  در ن یانانسر ی قابل  م   مقدار سوما ی سوما یموجود
 ؛دارد یکرل اقهصراد بسرهگ یرادر آن زاحرد  یز سطوح تلنو و  یعیمنابع طب یفیتک
 .نام دارد «یدتابع تو »ز درآمد   یدعوامل تو  ینا یویکارگب  یانم ط راب

نقررل ا، برر   11(«6031یو)ز نررا یرروسآ»توسررط  کرر  یرروفیزیلیب یهررامرردل در
                                                                                                                                 

1. Dupre and West(1691) 

1. Morrison and Readling (1691). 

3. Andersen(1691) 

4. Baxter and Rees(1691) 

5. Mount,Chapman and Tyrell(1693) 

9. Berndt & Wood(1695) 

9. Siddayao, et al(1619) 

1. Griffinand Gregory (1699) 

6. Pindyck (1696) 

10. Hudson and Jorgenson (1694) 

11. Ayres and Nair(1614) 
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 رشرد ز یردتو  عامرل تروینمهرم ز عامرل تنهرا یانرو  شد  یانب 1(«3991)اسهون»
 کر  هسرهند یازاسط  عوامل ی سوما ز کار یونظ یگود عوامل ز است بوده یاقهصاد

 یتجوبر مطا عرا  در (6091) «ززد ز بونت» دارند. یا،ن یانو  ب  یویکارگب  یبوا
 ارتباط ک  است یدیتو  عامل یک یانو  کل  یدتو  تابع در ک  کودند اسهد ال خود

 , Qt = F [g(K , E) فوم ب ها آن یشنهادیپ تابع دارد.نیوزی کار  با یفیضع یوجداپذ

L]  برا ابهردا بللر  ؛شرودمین زاردمسرهقیماً  یانو  یشنهادی پ تابع ینا در ک است 
 عامرل همرواه ب  g عامل سس  سا،د یم را g یدتو  عامل ز شودمی یبتوک ی سوما
 ییروا تغ یبورسر در .(6906 ی جبدزرق ز ابواهیمی) کندمی یجادا را محصول کار 

 عامرل  هروچواکر   ؛است مهم یاربس ییوتغ ینا عامل زمنشأ  دانسهن یانو  مصوف
 گذشره  دهر  چنرد در یطورکلبر  طلبد.یم را خود ب  مخصوص یوتداب ز یاستس
 اسرهفاده مهفاز  یلودرز دز ا، یانو  مصوف یتقاضا بو مؤثو عوامل یبورس وایب

 ز (SDAسرهانده() -داده )جردزل 2«یسراخهار یر تجز یرلتحل»نخست  :است شده
   .است (IDA) 3«شاخص ی تجز یلتحل» یگوید

 شراخص یر تجز یرلتحل ا، یانو  مصوف ییوا تغ یبورس یبوا مقا  این  در
 شرلل بر  شراخص یمجزاسا، یا شاخص ی تجز یهارزش .شد خواهد بوده بهوه
 در یرومهغ یرک ییروا تغ یبورسر یبروا ( یالفاکهور) یعدد یهایلتحل در یعیزس

 در یانو  مصوف کل در ییوتغ رزش ینا اساس بو شوند.می بوده کار  ب ،مان طول
 یر تجز خرا ص شرد  ز یدیتو   ی ساخهار اثو س  مجموع ب  مطا ع  مورد دزره
 .گوددمی موزر حو،ه این در خارجی ز داخلی مطا عا  ا، بوخی ادام  در .شودمی

 در را انررو ی مصرروف شررد  ایمطا عرر  در ( 6909) «هملرراران ز یاقبررا »
 در کشرور 36  یونفهریغ ز ینفه کنندهیدتو  بزرگ کشور 36 شامل  ینفه یکشورها

ترأثیو  آن در ز یبورسر دارد  نفرت بر  یکمهرو یزابسهگ اقهصادشان ک  گذار حال
 گرا، انهشرار یزانم ار،  نوخ  یداخل ناخا ص یدتو  نفت( ) یانو  یمتق یوهایمهغ
 مردل ا، اسرهفاده برا را زریبهروه ز ینسرو،م مسراحت  یتجمع کوبن  یداکسید

                                                                                                                                 

1. Stern(1004) 

1. Structural Decomposition Analysis 

3. Index Decomposition Analysis 
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 یجنهابو طبق  .انددهار،یابی کو 3990تا  6031دزره  یط پانل یهاداده یاقهصادسنج
 ینسرو،م احتمسر ز یتجمع یوهایمهغ  یبورس مورد گوزهِ دز هو در مطا ع  ینا

 ناخرا ص یردتو  یرومهغ ز دارنرد انرو ی مصوف شد  با یدارمعنی ز مثبت رابط 
 مصوف شد  با ار، نوخ یومهغ دارد. یمنف رابط  انو ی مصوف شد  با یزن یداخل

 دارد. یمنف رابط  ینفهیوغ یکشورها در اما  مثبت رابط  ینفه یکشورها در انو ی
 یر تجز برو مؤثو عوامل بورسی ب  ایمطا ع  در (6909) «هملاران ز محسنی»
برو ی مبهنر 6911-6909 ،مرانی دزره طی یوانازنقل حمل بخ  در یانو  مصوف
 یروانازنقرل حمل بخ  در یانو  مصوف ی تجز یجنها ند.ا پوداخه «SVAR» رزش
 در را نقر  تروینمهرم یربتوت ب  یساخهار ز یشدت یدی تو  اثو ک  دهدیم نشان
 در یانرو  شرد  مدل بوآزرد دارند. بخ  ینا در یانو  مصوف ییوا تغ یحتوض
 مصروف ی انرو  شرد  مهغیوهرای مرد کوتراه در ک  داد نشانزنقل حمل بخ 
 افرززده ار،ش ز شاغل کار یوزین ی  سوما یلتشل ی انو  یهاحامل یمتق انو ی 

 در زاند ب  خود اخهصاص داده یانو  شد  یحتوض در را سهم یشهوینب یبتوت ب 
 شراغل  کرار یروزین افرززده  ار،ش ی انرو  یهاحامل یمتق یوهایمهغ بلندمد 
 شرد  یحتوضر در را سهم یشهوینب ی سوما یلتشل ز یانو  شد  ی انو  مصوف

 افرززده  ار،ش یرو مهغ ینا خود یومقاد با یانو  شد مد  کوتاه در دارند. یانو 
 ز مثبرت رابطر دارای  یانو  یهاحامل یمتق ز شاغل کار یوزین ی  سوما یلتشل

 یرنا خرود برا یانو  شد  بلندمد  در است. یمنف رابط  یدارا یانو  مصوف با
 یلتشرل افرززده  ار،ش ی انرو  مصروف یوهرایمهغ برا  داشره  مثبرت رابط  یومهغ

 دارد. یمنف رابط  یانو ی هاحامل یمتق ز شاغل کار یوزین ی  سوما
 کننردهتیهدا اصلی عامل بورسی ب  پژزهشی در (6903) «یصادق ز حیدری»
 ا، اسهفاده با 6009-3961 ،مانی دزره طی منهخب کشورهای ز ایوان انو ی شد 

 اسراس بو  ذا پودا،د.می نهادی ز اقهصادی ،یوساخت بو تموکز با ز تجزی  رزیلود
 ز ایروان چرین  عوبسرهان  توکی    اپن  آ مان  انگلسهان  شامل کشورها ا، اینمون 
 نهرایج انرد.شرده بنردیگوزه نهادی ز اقهصادی کلان هایشاخص بو اساس رزسی 
 بروای «فیشرو دئالیرا شاخص» ا، اسهفاده با انو ی شد  تغییوا  تجزی  ا، حاصل
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 نهرادی کیفیت سطوح ز اقهصادی کلان هایشاخص ا، ک نخست  گوزه کشورهای
 تغییروا  کننردهتیهدا اصرلی عامرل  اپرن  ز انگلسهان آ مان  شامل  بوخوردارند

 کیفیرت )شاخص دزم گوزه کشورهای مقابل در است. کارایی بهبود انو ی  شد 
 پایین( نهادی کیفیت شاخصسوم ) گوزه ز عوبسهان ز توکی  شامل مهوسط( نهادی
 در کرارایی بهبرود هرا سرال بیشرهو در توکی  در دارند. مهفازتی انو ی شد  رفهار

 در امرا بروده  انرو ی شرد  تغییروا  توضیح در غا ب اثوعنوان ب  انو ی مصوف
 را کرارایی بهبرود اثرو برو انو ی هایفعا یت جهت در ساخهاری تغییوا  عوبسهان

 توضریح در اصرلی عامرل ایروان  ز رزسری  کشرور دز همچنرین است. کوده خنثی
 کرارایی بهبرود چرین  کشرور در امرا؛ برود کرارایی عردم انرو ی  شرد  تغییوا 

 .است پای  سال ب  نسبت انو ی شد  کاه  اصلی کنندهتیهدا
-6039های سالدر  چین کشور بوای ایمطا ع  در ( 3991) 1«پلنسک ز شی»
 کر  اندداده نشان پویای سا،ن یبه مدل ز پویای جزئ تعدیل مدل ا، اسهفاده با 3996
 در انرو ی شرد  بو مثبت اثو GDP زها نهاده سایو قیمت ز منفی اثو انو ی قیمت
 ناخرا ص تو یرد هراآن مدل در شده گوفه  کار  ب مهغیوهای است. داشه  کشور این

 است. سومای  ز کار نیوزی انو ی  غیو هاینهاده قیمت انو ی  قیمت داخلی 
 مصروف شد  بو مؤثو عوامل یبورس ب  ایمطا ع  در ( 3969) 2«زاندن یشوف»
 3991-6000های سرال یط ینیومآ وم ز فو اد یمان س کاغذ  صنعت چهار در یانو 
 تجرار  کر  است آن ا، یحاک مطا ع  ینا یجنها ا، یبوخ پوداخهند. ینچ کشور در
 صرنعت دز یرا یرک در یانرو  صروفم شد  کاه  ب  یتلنو و  یشوفتپ ز با،

 مصوف شد  کاه  در یاثو قابل توجه یانو  یهاقیمت ی افزا ز شودمی منجو
 است. داشه  صنعت چهار هو در یانو 

را  مرا زی در انرو ی شرد  تغییوا  ایمطا ع  در ( 3969) 3«عبدا   ز بخت»
 دزره طری سراخهاری تجزیر  رزشی ویکارگبر  برا محقق دز این ند.اهدکو بورسی
 سراخهار انرو ی  بخشری کرارایی انرو ی  توکیب عامل چهار  3991-3969 ،مانی

                                                                                                                                 

1. Shi X., Polenske K.R.  
1. Fisher- vanden 

3. Bekhet & Abdullah 
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 دهردمری نشران نهرایج ند.اهداد قوار مطا ع  موردرا  نهایی تقاضای ساخهار ز تو ید
 است. یافه  کاه  اندکی بورسی مورد دزره طی انو ی مصوف شد 

 عمللرود ز انرو ی کرارایی بورسی ب  ایمطا ع  در  (3963) 1«ا،کانز  ا،کان»
. برو طبرق ندا پوداخه 6003-3963 ،مانیبا،ه  طی 39 گوزه کشورهای در اقهصادی

 شرد  ز سروان  داخلری ناخرا ص تو ید انو ی  مصوف مهغیو س این تحقیق  نهایج
 تو یرد ز انرو ی صوف شد  ا، علی رابط  اما؛ دارند بلندمد  ز علی رابط  انو ی

 .نشده است دییتأ آن عل  رابط بوده ز  طوف کی سوان  ملی ناخا ص

 دررا  آن مررؤثو عوامررل ز انررو ی شررد  ایمطا عرر  در (3960) 2«یسررموقند»
-3961 ،مرانی دامنر  در ARDL پانرل رزش ا، اسرهفاده برا ازپک عضو کشورهای

 ا، گروزه ایرن در تجراری برا، برودن کر  اسرتگیوی کوده  نهیجز  بورسی 6009
 هراینروآزری دیگرو طروف ا، .شرودمی منجرو انرو ی شرد  کراه  ب  کشورها

 ویرغ اثرو مروارد بوخری در ز مربهم اثرو کشورها ا، گوزه این در داخلی تلنو و ی
 ا، گروزه ایرن در انرو ی قیمرت افرزای  همچنرین دارد. انو ی شد  بو داریمعن

 .گوددمی انو ی شد  افزای موجب  کشورها

 تجزیه یهاروش. 1

 دارد. یبسرهگ دسهوس در یهاداده ز مطا ع  یهایژگیز ب  ی  تجز یکتلن انهخاب
 ز 3«یو، اسس» شاخص ی پا بو شاخص ی تجز یلتحل یلودرز هایکتلن ینا نیتومهم
 هرارزش یرنا ا، یرک هرو اسرت. 4«یویژیاد» ی پا بو شاخص ی تجز یلتحل یلودرز
 مهعرددی یهرارزش یجر نه در کر  شوند انجام یضوب ز یجمع رزش با ندتوانمی
 .گیودمی قوار دسهوس در ی تجز انجام یبوا

 . روش لاسپیرز1-0

 ز کرار نیروزی ب  سومای  نسبت S ز تو ید A انو ی  شد  I انو ی  مصوف E اگو
                                                                                                                                 

1. Kıvılcım METİN ÖZCAN & Ayşegül UÇKUN ÖZKAN 

1. Samargandi 

3. Laspeyres 

4. Divisia 
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 تجزیر   رزش اساسری ز اصلی رابط  ،یو رابط  باشد  ساخهار تغییوا  دهندهنشان
 یرک در انرو ی مصروف تغییروا  عوامرل تحلیرل بوای  اسسیو،  شاخص مبنای بو

 :(Metcalf , 3993) است بخ 
 (∆𝐸 = (𝐴𝑡 − 𝐴9) ∑ 𝐼𝑖9 ∗ 𝑆𝑖9𝑛

𝑖=6 + 𝐴𝑡 ∑ 𝐼𝑖9 ∗ ( 𝑆𝑖𝑡 − 𝑆𝑖9) 𝑛
𝑖=6 + 𝐴𝑡 ∑ (𝐼𝑖𝑡 − 𝐼𝑖9) ∗ 𝑆𝑖𝑡𝑛

𝑖=6 (6     )  

 است: شده تشلیل ،یو شوح ب  جزء س  ا، رابط  این
𝐴𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡: ∆𝐸 =  (𝐴𝑡 − 𝐴9) ∑ 𝐼𝑖9 ∗ 𝑆𝑖9𝑛

𝑖=6   (3)           

𝑆𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡: ∆𝐸 =  𝐴𝑡 ∑ 𝐼𝑖9 ∗ ( 𝑆𝑖𝑡 − 𝑆𝑖9) 

𝑛

𝑖=6

 

𝐼𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡: ∆𝐸 =   𝐴𝑡 ∑(𝐼𝑖𝑡 − 𝐼𝑖9) ∗ 𝑆𝑖𝑡

𝑛

𝑖=6

 

 مقطرع دز برین بخ   در انو ی مصوف تغییوا  کل ک  کندمی بیان رابط  زاقع در
 بر  موبروط رزابرط اسرت. شردتی ز ساخهاری تو یدی  اثو نوع س  ا، ناشی ،مانی 
 جبرروی عملیررا  ا، اسررهفاده بررا ترروانمی را شرردتی ز سرراخهاری تو یرردی  اثرروا 

   :ی خواهد داشتیلسان نهیج  ک  نوشتهم  ،یو رزابط صور ب 
𝐴𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡: 𝐸𝑡 = 𝐴𝑡 ∗ ∑ 𝑆𝑖9 ∗ 𝐼𝑖9𝑛

𝑖=6 − 𝐸9            (9)  

𝑆𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡: 𝐸𝑡 = 𝐴9 ∗ ∑ 𝑆𝑖𝑡 ∗ 𝐼𝑖9
𝑛

𝑖=6

− 𝐸9 

𝐼𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡: 𝐸𝑡 = 𝐴9 ∗ ∑ 𝑆𝑖9 ∗ 𝐼𝑖𝑡

𝑛

𝑖=6

− 𝐸9 

 صرور  تروانمی تجزیر  یهارزش ا، هویک بوای  شد عنوان پیشهو ک  طورهمان
  اسرسیو، رزش بروای مخهلر آثرار  بر  موبوط رزابط گوفت. نظو در نیز را ضوبی
 بود: خواهد ،یو صور ب  ضوبی

𝐴𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡: 𝐸𝑡 =
𝐴𝑡∗∑ 𝑆𝑖9∗𝐼𝑖9𝑛

𝑖=6
𝐸9                (1)  

𝑆𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡: 𝐸𝑡 =
𝐴9 ∗ ∑ 𝑆𝑖𝑡 ∗ 𝐼𝑖9𝑛

𝑖=6
𝐸9  

𝐼𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡: 𝐸𝑡 =
𝐴9 ∗ ∑ 𝑆𝑖9 ∗ 𝐼𝑖𝑡𝑛

𝑖=6
𝐸9  

 I (LMD-I) دیویژیا لگاریتمی میانگین روش. 1-1

 اثوهرای بر  موبروط رزابرط باشرند  بوقوار ،یو رزابط بوایگفه  پی  مهغیوهای اگو
 ،یرو صرور ب  جمعری رزیلرود برا LMD-I رزش در شدتی ز ساخهاری تو یدی 

 :خواهند بود
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𝐴𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡: 𝐸𝑡 = ∑ 𝐿(𝐸𝑖𝑡. 𝐸𝑖9) ∗ 𝑙𝑛 (
𝐴𝑖𝑡

𝐴𝑖9
𝑛
𝑖=6 )              (1)  

𝑆𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡: 𝐸𝑡 = ∑ 𝐿(𝐸𝑖𝑡. 𝐸𝑖9) ∗ 𝑙𝑛 (
𝑆𝑖𝑡

𝑆𝑖9

𝑛

𝑖=6

) 

𝐼𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡: 𝐸𝑡 = ∑ 𝐿(𝐸𝑖𝑡. 𝐸𝑖9) ∗ 𝑙𝑛 (
𝐼𝑖𝑡

𝐼𝑖9

𝑛

𝑖=6

) 

 با: است بوابو L(a,b) آن در ک 
𝐿(𝑎. 𝑏) =

𝑎−𝑏

𝑙𝑛𝑎−𝑙𝑛𝑏
    𝑏 > 𝑎  ز 9 ≠ 𝑏          (1)  

 برا LMD-I رزش در شردتی ز ساخهاری تو یدی  اثوهای ب  موبوط رزابط همچنین
 ند:هسه ،یو صور ب  ضوبی رزیلود

𝐴𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡: 𝐸𝑡 = 𝑒𝑥𝑝 ∑(
𝐿(𝐸𝑖𝑡. 𝐸𝑖9)

𝐿(𝐸𝑡. 𝐸9)
∗ 𝐿𝑁(

𝐴𝑖𝑡

𝐴𝑖9

𝑛

𝑖=6

))                   (9)  

𝑆𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡: 𝐸𝑡 = 𝑒𝑥𝑝 ∑(
𝐿(𝐸𝑖𝑡. 𝐸𝑖9)

𝐿(𝐸𝑡. 𝐸9)
∗ 𝐿𝑁(

𝑆𝑖𝑡

𝑆𝑖9

𝑛

𝑖=6

)) 

𝐼𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡: 𝐸𝑡 = 𝑒𝑥𝑝 ∑(
𝐿(𝐸𝑖𝑡. 𝐸𝑖9)

𝐿(𝐸𝑡. 𝐸9)
∗ 𝐿𝑁(

𝐼𝑖𝑡

𝐼𝑖9

𝑛

𝑖=6

)) 

 لاسپیرز روش از استفاده با منتخب كشورهای در انرژی مصرف تجزیه. 9

 تجزیر  سرس  ز منهخرب کشرورهای انهخراب مهدز و ی شوح ابهدا بخ  این در
  .گوددمی گزارش نهایجشده   انجام کشورها این بوای انو ی مصوف

 منتخب كشورهای انتخاب متدولوژی. 9-0

 هراآن بنردیدسره  ز مقایسر  بو اساس مطا ع  جهت کشورها انهخاب مقا   این در
 اصرلی شراخص اسرت. گوفهر  صرور  تلمیلری ز اصرلی هایشاخص بوحسب
در  توجر  مرورد تلمیلری شراخص .اسرت انرو ی مصوف شد  کشورها انهخاب

 آ،ادی درجر  شراخص .اسرت هاآن اقهصادی ساخهار ز زضعیت  انهخاب کشورها
 زضعیت شناخت جهت  شودمی منهشو 1«هویهیج» بنیاد توسط ک  کشورها اقهصادی

 آ،ادی شراخصمناسرب اسرت؛ چواکر   کشرورها اجهمراعی ز اقهصادی ساخهار ز
 یبنددسه  شاخص 69 در ک  یاقهصاد مسهقل یومهغ 19 حدزد ا، یهیجهو یاقهصاد
 بسریاری در شاخص این در کاررفه  ب مهغیوهای ز شودمیارائ   ز محاسب   اندشده

                                                                                                                                 

1. Heritage Foundation 
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 تحقیرق در شردهاشاره مطا عا  جمل  ا، انو ی  شد  با موتبط مطا عا  در موارد
 .اندشده گوفه  کار  ب انو ی شد  در اثوگذار عواملعنوان ب  حاضو 

 شراخص این ،ند.می پیوند اقهصاد ب  را انو ی انو ی  مصوف شد  شاخص
 مصروف شرد  شراخص 6 نمرودار .اسرت افززده ار،ش بو مصوفی انو ی نسبت
 دهد.می نشان 3963 سال در کشورها ا، بوخی در را انو ی

 81٦2شدت مصرف انرژی کشورها  در سال  .٦نمودار 

 
 1جهانی بانک منبع:

بوای شاخص تلمیلی بخ  اقهصاد انو ی  شاخص درج  آ،ادی اقهصادی کشرورها 
یافهگی آ،ادی اقهصاد یلی ا، اصول مهم در ار،یابی توسع . گیودمیمورد مطا ع  قوار 

. بنیراد هرویهیج ا، شرودمی گیوی ز پای طور سا ان  اندا،هست ک  ب ا کشورها اقهصاد
گیوی ز گرزارش انردا،هرا هو سال این شاخص اقهصادی  ک  مؤسسا  معهبوی است

شراخص کلیردی  69امهیرا، هرو کشرور برو مبنرای  های این بنیادکند. در گزارشمی
آ،ادی تجرار   آ،ادی ما یراتی  زکار  آ،ادی کسرب ا،: اندعبار ک   شودمحاسب  می

                                                                                                                                 

1. World Bank 
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ما ی  حقوق ما لیت   نیگذاری  آ،ادی تأممخارج دز ت  آ،ادی پو ی  آ،ادی سومای 
محاسرب   699آ،ادی ا، فساد ما ی ز آ،ادی نیوزی کار. در نهایرت امهیرا، کشرورها ا، 

باشرد  اقهصراد  توکیرنزد 699ب  این معنا ک  هو چ  امهیا، کشوری ب  عردد  ؛شودمی
م اُ 696رتبر   1613 ایوان نیز با کسب امهیرا،بندی در این رتب دتوی خواهد داشت. آ،ا

(. 3963  گزارش آ،ادی اقهصراد  بنیاد هویهیج) 1جهان را ب  خود اخهصاص داده است
مقادیو این شاخص بوای بوخی دیگو ا، کشرورهای منهخرب عبرار  اسرت ا،: هنرد 

 .1911ز رزسی   1610جنوبی    آفویقای 13  چین  1110  بلغارسهان  1113
 زتوسریم  کشورها بوای اقهصادی آ،ادی درج  مقابل در انو ی شد در ادام  

 مصروف شرد  3 نمودار در .شودمی انجام هاآن مقایس  جهت کشورها بندیگوزه
 است. شده کشیده تصویو ب  کشورها اقهصادی آ،ادی درج  بوحسب انو ی

 کشورها اقتصادی آزادی درجه برحسب انرژی مصرف شدت. 8 نمودار

 
 هویهیج سس ؤم ز جهانی بانکی هاداده منبع:

 حیراتی نقر  ز کشرور در انرو ی کلران مردیویت اساسی نق  بیانگو نمودار این
 3 نمرودار اسراس برو اسرت. انرو ی مصروفی سا،ن یبه در انو ی با،ار آ،ادسا،ی
 کود:ی بندمیتقسذیل  گوزه س  ب  توانمی را مطا ع  مورد کشورهای
 مصروف شرد  ز پرایین اقهصرادی آ،ادی درجر  با کشورهاینخست:  گوزه

                                                                                                                                 

1. Heritage foundation economic freedom index, 1011. 
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 ی.جنوب یقایآفو ز  یرزس  نیچ یوان ا مانند؛ با ا انو ی

 انرو ی مصروف شرد  ز اقهصرادی آ،ادی درجر  برا کشرورهای: دزم گوزه
 .هند ز یسعود عوبسهان  بلغارسهان ی جنوبکوه   کانادا مانند؛ مهوسط

 انرو ی مصروف شرد  ز با ا اقهصادی آ،ادی درج  با کشورهایگوزه سوم: 
 ی مرا ز  سوئد یلی ش ی  توک  آ مان یهانیا بو   اپن یا اسسان یها یا ا  فوانس  مانند پایین
 .نوز  ز ی اتو یا اسهوا  یلا آمو

 (1)ا،:اند عبار نخست  گوزه کشورهای اصلیهای زیژگی -
 دز هی(. با،ار )عمدتاً ب  تحول حال در اقهصادی سیسهم. 6

 با ا. انو ی مصوف شد . 3

 ،یاد. یاران  با انو ی عوض . 9

 قدیمی. نسبهاً صنایع. 1

 ا،: اندعبار دزم  گوزه کشورهایهای زیژگی -
 با ا. توسع  نوخ با کشورهای. 6

 با،ار. ب  شده مهحول اقهصادی سیسهم. 3

 مهوسط. انو ی مصوف شد . 9

 انو ی. مدیویت در کم نسبهاً سابق . 1

 کشرورهای جملر  ا، همگری کر سروم  گوزه کشورهای اصلیهای زیژگی -
 ا،:اند عبار  ند هسه افه یتوسع  ز صنعهی
 با،ار. اقهصاد سیسهم. 6

 ،یاد. سوان  درآمد. 3

 کم. انو ی مصوف شد . 9

 با ا. ملی ناخا ص تو ید. 1

 (.6099 سال ا،عموماً ) یانو  مدیویت در سال 99 ا، بی  سابق . 1

 یآ،اد درجر  با کشورهای جزءِ یعنینخست   گوزه در ایوان اینل  ب  توج  با
 ایرن بروای انرو ی مصوف تجزی   است با ا یانو  مصوف شد  ز نییپا یاقهصاد

 .شودمی انجام کشورها
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 انرژی مصرف تجزیه از حاصل نتایج. 9-1

 منهخرب کشرورهای در انرو ی مصروف تجزی   رزش ا، اسهفاده با قسمت این در
 یبروا ک  است ینا یانو  مصوف ی تجز انجام در قابل توج  نله  .شودمی بورسی

 اسراس بو ک  هابخ یو، یانو  مصوف ینهمچن ز افززده ار،ش مخهل  یهاداده
؛ شرود. گوفه  نظو در یمشهوک زاحد یدبا ند هسه مهفاز  یانو  مخهل  یهاحامل
 جهرت ینهمر ب  .کندمی دشوار را کار انجام مهفاز  یزیلیف یزاحدها زجود،یوا 
 گوفهر  قروار سرنج  مرورد یرالر یلیراردم اساس بو یتفعا  سطح حاضو مقا   در

 توجر  برا یزیلی ف مخهل  یزاحدها ا، هابخ  وی، یانو  مصوف ینهمچن است.
 .گوددمی یلتبد خام نفت معادل بشل  مشهوک زاحد ب  موبوط   یبضوا ب 

 پای  سال با جمعی  اسسیو، یهارزش اساس بو فقط نهایج این ک  استگفهنی 
 اسرت بردیهی .شرودمی ارائر  6009 ثابرت پای  سال با جمعی  اسسیو، ز چوخشی

 تجزیر  نهرایج داد. انجام هارزش سایو اساس بو نیز حا ت این در را تجزی  توانمی
 چوخشری پای  سال با جمعی  اسسیو، رزش با منهخب کشورهای در انو ی مصوف

 است: 9نمودار  صور ب 

 چرخشی پایه سال با جمعی لاسپیرز روش با منتخب کشورهای انرژی مصرف تجزیه. ٩ نمودار

 
 یقتحق یجنها منبع:

 سرال برا یجمعر و،ی اسس رزش با منهخب یکشورها در یانو  مصوف  یتجز جینها
 است: 1نمودار صور  ب  6009 سال ثابت
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 ٦٣٣1 ثابت یهپا سال با یجمع یرزلاسپ روش با منتخب یکشورها یانرژ مصرف یهتجز .4 نمودار

 
 تحقیق نهایج منبع:

اثرو  یچوخشر یر برا سرال پا یجمعر یو،ک  در رزش  اسرس شودمیبنابواین مشاهده 
در  یردیاثرو تو ثابت مانده است. « صفو»ز در حدزد ندارد  ینوسان چندان یساخهار

تو ا، صفو بوده  بلل  رزنرد صرعودی نیرز داشره  ز برو ایرن بزرگ تنهان ها تمام سال
داده است. اثرو  یحتوض در طی دزره را یمصوف انو  ییوا ا، تغ یادیبخ  ،اساس 

جرویی داشه  ز موجرب صروف منفی بوده ز رزند کاهشی طول دزره  یشهودر ب یشدت
کوده است؛ امرا  یرا خنث یدیا، اثو تو  یبخش ز ب  این توتیبشده  یدر مصوف انو 

 است. یشیاثو کل افزا ب  همین د یل همچنان غا ب است ز یدیاثو تو 
 یامرا اثرو شردت  بروده یصرعود یدیاثو تو  یزثابت ن ی با سال پا یو،در رزش  اسس

کروده ز  یرترا تقو یردیبروده ز اثرو تو  یشیافزا یاثو ساخهار یناست. همچن یکاهش
 یرنبر  ا یباشد ز مصوف انو  یبت ز صعوداثو کل مث یتموجب شده است تا در نها

ی برا هرابخ در زاقع تغییو ساخهار ب  سرمت  داشه  باشد. ی در طول دزره افزا یلد 
اند کر  اثرو کاهشری بوی بیشهو ز رشد تو ید دز عامل افزایشی در طول دزره بودهانو ی

هوانسره  اسرت زری ک  خود را در اثو شدتی کاهنده نشران داده  نناشی ا، بهبود در بهوه
 بو دز اثو دیگو غلب  نماید ز در نهایت ب  رشد مصوف در طی دزره انجامیده است.

 انرژی مصرف شدت كنندهنییتع عوامل .4

 برا قوه عوامل بوخی شناخت انو ی شد  تغییوا  در مؤثو عوامل بههو درک بوای
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 تقسریم عامل س  ب  انو ی مصوف شد  تغییوا  اصو اً است. ضوزری آن بو مؤثو
 مسرهقل بهبرود ز درآمرد ا، ناشی تقاضا تغییو قیمت  ا، ناشی تقاضا تغییو: شودمی

 کراه نروعی  کارایی  مسهقل بهبود .(Azar & Dowlatabadi, 6000) یانو  کارایی
 زاقرع درز  نباشرد انرو ی یهاقیمت تغییوة نهیج در ک  است انو ی مصوف شد 

 با قوه عوامل بوخی قسمت این در باشد. دهش آن موجب فنی ز ساخهاری تغییوا 
 .شودمی بورسی انو ی مصوف شد  بو مؤثو

 انرژی كارایی. 4-0

 انو ی نهایی مصوف زاحد هو ا،ای ب  فعا یت بیشین  ا، است عبار  انو ی کارایی
 انرو یة نهراد زاحرد یرک ا،ای ب  انو یة شدارائ  خدما ة اندا، بیانگو زاقع در ز

 مصروف ز تو یرد کراراتو رزش یرک ا، اسهفاده با انو ی کارایی رشد معمو اً است.
 بر سروانجام  انرو ی کرارایی بهبرود .گیودمی انجام فنی هایتوسع د یل  ب  انو ی 

 ا، ناشری هرای،یران کاه  ز تو یدفوایند  در اسهفاده جهت انو ی بیشهو دسهوسی
 انرو ی حفاظرت اقداما د یل  ب  موارد این؛ شد خواهد منجو انو ی عوض  کمبود
   (.6909 )بیابانی  است شده آن موجب کارایی بهبود ک است 
 مصروف مقردار همران برا بیشرهوی تو یدی سطح ب  انو ی  کارایی افزای  با
 در کاه  ب  منجو دشدهیتو  محصول در افزای  این ز یافت خواهیم دست انو ی
 .(Fisher, 3969) شد خواهد انو ی مصوف شد 

 انرژی تقاضای. 4-1

هرا کنندگان ز هرم توسرط بنگاهند هم ا، طوف مصوفتوانمیی انو ی هاحامل اصو اً
بنرابواین کرل ؛ ای خاص در فوایند تو یدشان تقاضا شوندعنوان کا ای نهایی ز نهادهب 

 .شودمیتقاضای انو ی  هم شامل تقاضای نهایی ز هم تقاضای مشهق  بوای آن 

 نده كنمصرف تقاضای. 4-9

 کا رایعنوان بر  ز نهرایی کنندهمصوف توسط ک است  انو ی تقاضای ا، خ ب آن
 را انرو ی کا رای بروای تقاضرا بخر   ایرن در کنندهمصوف .شودمی تقاضا نهایی

 برا ز کننردهمصوف رفهار تئوری مبنای بو اش مصوفی نهایی کا اهای سایو همچون
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   .کندمی تعیین اشبودج  قید ب  توج  با خود مطلوبیت حداکثوسا،ی

 شده مشتق تقاضای. 4-4

 زاسرط  اینهرادهعنوان بر  دیگرو  کا اهای تو یدفوایند  در شده تقاضا انو ی مقدار
 شرده مشرهق تقاضرای مقردار حا ت این در .است انو ی بوای شده مشهق تقاضای

 دسرت بر  رزش ز فوزض همان با ز تو یدکننده رفهار تئوری با مطابق انو ی بوای
 بر  زی دیگرو عبار  ب ؛ است خود سود حداکثوسا،ی دنبال ب  تو یدکننده آید.می

 قیرد برا تو ید حداکثوسا،ییا  مشخص تو ید قید با تو ید هزین  سا،یحداقل دنبال
 .است مشخص هزین 

 انرژی قیمت. 4-5

 است. 1ار نمود در F تو ید منحنی رزی حوکت مانند انو ی قیمت دگوگونی

 تأثیر قیمت انرژی .5 نمودار

 
 کر  دهدمی نشان را بیشهوی محصول عددی اندا،ه منحنی بو مماس خط هو شیب
 درز  آزرد ب  دسرت انو ی نهاده بیشهو زاحد یکی ویکارگب  ا، اسهفاده با تواندمی

 رزی برو حوکرت اسرت. انرو ی قیمرت دیگو عبار  ب  ز انو ی نهایی تو ید زاقع
 ز انرو ی نهراده کراه  انرو ی  قیمرت افرزای دهندة نشان چپ سمت ب  منحنی
 افزای  دیگو عبار  ب ؛ است انو ی( مصوف شد ) دیتو  ب  انو ی نسبت کاه 
 .(Saunders, 3966دهد )می افزای  را انو ی زریبهوه انو ی  قیمت

 دارنردگان کر  دارد زجرود ایانگیرزه یابد می افزای  انو ی قیمت ک یهنگام
 برا توانردمی کرار ایرن. شوند مهمایل انو ی کارایی افزای  ب  بوانو ی هایسومای 
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 ایرن صرور  هرو در گیود. صور  هاآن جایگزینی یا موجود هایسومای  بهسا،ی
 افهردنمری اتفاق انو ی قیمت کاه  هنگام ک  است گذاریسومای  نیا،مند اقداما 

 هراقیمت کراه  هنگرام نیز انو ی کارایی هایفنازری در بهبود توتیب همین ب  ز
 سومای  ا، اسهفاده هایهزین  انو ی  قیمت افزای با  مد  کوتاه در افهد.نمی اتفاق
 انرو ی کننردهمصروفز  هسرهند ثابرت فنرازری ز سومای  ،یوا؛ یابدمی افزای  نیز

. با توج  کندمی سا،یبهین  مملن جای تا انو ی مصوف کاه  با را خود پوتفوی
 کراه  برا تنهراامرو  این هسهند  ثابت مد کوتاه در تلنو و ی ز سومای  اینل ب  

  انو ی تقاضای کاه  بو علازه نآ نهیج  زاست  پذیواملان سومای  ا، انو ی یافهن
 ز سرومای  در تحرول املران بلندمد   در بود. خواهد نیز اقهصادی فعا یت کاه 

 اتفراق انرو ی تقاضرای کراه  هرم هنرو، ا بهر ؛ داشرت خواهد زجود تلنو و ی
 ز جدیرد سرومای  برا قردیمی انبراره سرومای   انبراره ز فنازری تغییو با اما  افهدمی

 نسربی یهراقیمت رقرابهی  با،ارهای در .شودمی جایگزین کارا انو ی هایفنازری
 بیشرهو یهراقیمت هسهند. انهخابی فنازری کنندهنییتعنیوزی کار  ز سومای  انو ی 
 رانیروزی کرار  ز سرومای  با ای سهم با ز تونییپا بویانو ی بای هایفنازری انو ی 
ة نهاد بیشهو سهم با هاییفنازری انو ی پایین یهاقیمت مقابل در ز کنندمی تحمیل
 ایرن زجرود برا آزرد.مری بر  زجرود رانیروزی کرار  ز سومای  کمهو سهم ز انو ی
 در آن مطلق سهم ز تو یدی هاینهاده دیگو با انو ی جانشینی ب  زاقعی هایتحول
 اند.شده داده نشان تو ید منحنی س  1 نمودار در دارد. بسهگی تو ید

 . رابطه انرژی و تولید١ نمودار
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 تو یرد هراینهراده آسان جانشینی زضعیت در را تو ید ز انو ی رابط  با اتو منحنی
 هایفنازری ا، توکیبی گزین  با سوعتب  ندتوانمی تو یدکنندگان ک  دهدمی نشان

 نشان منحنی این همچنین کنند. جایگزین انو یی جاب  را دیگو هاینهاده موجود 
 تو یرد در کاه  باشد  آسان اقهصادی نظو ا، هانهاده میان جانشینی اگو ک دهد می
 اگرو دیگرو عبرار  بر ؛ برود خواهد کمهو نسبتب   انو ی  مصوف کاه  د یل ب 

 در مشرخص کراه  باشریم  مواجر  دزم منحنری با یعنی  باشد دشوارتو جانشینی
هم  انو ی قیمت تغییوا  علازهب  دارد. تو ید بوی توبزرگ منفی اثوا  انو ی نهاده
 پرذیواملران تو ید هاینهاده جانشینی ک  است حا هی سوم منحنی باشد. بیشهو باید

بر  ترابع  زضعیت این دارد. زجود تو ید ز انو ی بین کیب کی رابط  یک ز نیست
 (. ,3966Saunders)مشهور است  1« ئونهی »تو ید 

 اقتصادی ساختار. 4-1

اسرت  زابسره  اقهصاد تغییوا  ب  ،مان طی در انو ی مصوف شد  تغییوا  اصو اً
 مقردار در انرو ی کرارایی ز انرو ی منابع توکیب در تغییوا  ز کشور GDP در ک 

 رابطر  بروای« معلروس U» شلل معهقدند اقهصاددانان .کندمی بوز، انو ی مصوف
 درآمرد افرزای  برا کر  توتیرب ایرن ب است؛  سوان  درآمد با انو ی مصوف شد 
 ا،ز  عط  نقط  یک ب  رسیدن تا یابدمی افزای  ابهدا انو ی مصوف شد  سوان  

 .(Medlock & Soligo, 3996) ابدیمی کاه  بعد ب  آن

 3انرژیی وربهره. 4-1

 ایرن زاقع در ندارند. یلسانی زریبهوه هاآن هم  انو ی  مخهل  یهاحامل بین در
 دهد.می موضوعیت انو ی کیفیت مسئل  ب  ک  است زریبهوه در تفاز 

 نیترومهم جملر  ا، اشاره مورد تجوبی ز نظوی ملاحظا  ب  توج  بابنابواین 
   :شودمی تصویح ،یو صور ب  انو ی شد  کنندهنییتع عوامل

LEIit = α + β6LGit + β3LVit + β9LKit+β9LLit + β9LPit + 
it

 (3    )  

                                                                                                                                 

1. Leontief 

1. Energy quality 
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 پایر  برو ز دهردمری نشان را انو ی شد  در دخیل عوامل توینمهم ک « 3 رابط »
 «پلنسک ز یش» ز (6009) 1«هونید» ( 3991)« مهلا  » جمل  ا، بسیاری مطا عا 

 ا، ترابعی EI یانرو  مصروف شرد  کر  دهدمی نشان  است شده اسهفاده (3991)
 قیمت ز L شاغل کار نیوزی  K  یسوما تشلیل  Vافززده  ار،ش  G یانو  مصوف
 فروم بیرانگو مهغیوهرای در L حروف اسرت. شده گوفه  نظو در P یانو ی هاحامل

 ست.ا ا گو مهغیوهای طبیعی  گاریهم
 هاداده تواتوز  اسهخواج جهانی بانک ا، مخهل  کشورهای ب  موبوط آمارهای

 بروای کر  اسرتگفهنری  (2)اسرت. شردهی گودآزر 3969 تا 6009 سال ا، ز سا یان 
 دسرهوس در د یرل بر گرا، ) نفت ز بنزین قیمت میانگین انو ی  یهاحامل قیمت
   است. گوفه  قوار اسهفاده مورد ثابت قیمت ب  (هاداده بودن

 نتایج بررسی و پانل مدل برآورد. 5

  نیچر  وانیرا کشرورهای بروای مدل منهخب  کشورهای انهخاب رزش ب  توج  با
 .شودمی لیزتحل یتجز ز بوآزرد یجنوب یقایآفو ز  یرزس

 مدل انتخاب. 5-0

 مشراهدا  نمودن توکیب ب  تابلویی یهاداده» 2(3991) «یبا هاج» مطا ع  اساس بو
 ک  «دارد اشاره ،مانی دزره چند طول در ... زها شوکت کشورها  خانوارها  مقطعی

 اسراس بروتنها نر  را مسرهقل مهغیو رابط  تابلویی یهاداده  کندمی بیان تعوی  این
 بر  ز گیرودمی نظرو در،مران طور همبر  مقراطع دیگو با بلل  مقطع  یک اطلاعا 

   .کندمی توج  نیز آن آ،مون ز نظوی  گسهودگی
 برینهرای تخمین» یعنری «تخمین» نوع س  بو مشهمل تابلویی یهاداده رزش

هرای اثروا  تخمین»ز  3(FE ثابرت )اثروا « یگوزهردرزنهای تخمین»  «گوزهی
 انفروادی زاحردهای برین اخهلراف ا، گوزهری برین تخمیناست.  4(RE)« تصادفی

                                                                                                                                 

1. Deaton 

1. Baltagi(1005) 

3. Fixed Effects 

4. Random Effects 
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 ب  د.ماینمینظو صوف کشورها در اطلاعاتی هوگون ارائ   ا، اما ؛کندمی یبوداربهوه
 تخمرین بروای معمو راً ز سرتا هانیانگیم رزی رگوسیون تخمین نوع این عبارتی
  (FE) یگوزههای درزنتخمین در .شودمی اسهفاده رزش این ا، بلندمد  ضوایب

 است  کشورها ا، یک هو مخهص ک  اثواتی تنها ز شودمین گوفه  نظو در ،مان بعد
   (.3991)با هاجی  شودمی منظور انفوادی اثوا  عنوانب 

  داردمی بیان تصادفی اثو ز ثابت اثو میان ا گو انهخاب بوای(3991) «یبا هاج»
 نمونر  در مقطعری زاحردهای زقهری باشرد  کوچرک T ز برزرگ N کر  حا هی در

 ارجرح ا گرو انهخاب بوای ثابت اثو یا گوآنگاه  نباشد  بزرگ تصادفیهای انهخاب
آنگراه   شرود قلمداد تصادفیهایی انهخاب نمون   در مقطعی زاحدهای اگو ز است

«REM»  ز ثابرت اثرو ا گو بین انهخاب بوای (. ا به 6903گجواتی است )تو مناسب 
 سرال در 1«هاسرمن» کر  آ،مرونی جملر  ا، دارد زجود نیز هاییآ،مون تصادفی اثو

 برین انهخراب بروای نیرزهرایی آ،مون .(6939 یگجواتر) اسرت دهکو معوفی 6093
 تصرادفی اثرو یا گو ز( LSDVثابت ) اثو یا گو  (OLS) یقیتلف یهادادههای ا گو

(REM)  هاسمن» آ،مون ز «پاگان بوزش» آ،مون  «چاز» آ،مون همانند .داردزجود» 
 د.نشومی معوفی هاآ،مون ایندر ادام   ک 

 چاو آزمون. 5-0-0

 آ،مرونی ثابت اثو یا گو ز تلفیقی یهاداده یا گو بین انهخاب بوای (6019)« زچا»
 :ا،اند عبار آن  فوزضکوده است ک   معوفی

𝐻9: 𝜇9 = 𝜇6 = ⋯ = 𝜇𝑁−6 = 9 

𝐻6: 𝑁𝑂𝑇 𝐻9 

µ  فوض قبول ز است ثابت اثو ا گو در موهومی مهغیو ضویب 𝐻9  زجرود معنی ب 
 بر  فوضری  رد ز اسرت ا گرو حرل بوای OLS تخمین ا، اسهفاده ز تلفیقی یهاداده
 (3991) «با هراجی» .اسرت ا گو حل بوای LSDVا،  اسهفاده ز ثابت اثو زجود معنی

 آ،مرون ایرن انجام بوای نیا، مورد آماره اخهلال جملا  تو،یع بودن نومال فوض با
 :کندمی بیان ب  شوح ذیل را

                                                                                                                                 

1. hausman 
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𝐹9 =
𝑅𝑅𝑆𝑆−𝑈𝑅𝑆𝑆

𝑁−6
𝑈𝑅𝑆𝑆

𝑁𝑇−𝑁−𝐾

~𝐹𝑁−6.𝑁(𝑇−6)−𝐾  (0          )  

: 𝑅𝑅𝑆𝑆 موبعرا  حرداقل رزش ا، حاصرل مقید پسماندهای موبعا  مجموع 
 .معمو ی

URSS: موبعا  حداقل رزش ا، حاصل یومقیدغ یپسماندها موبعا  مجموع 
 .یموهوم یومهغ با یمعمو 

𝑇 بورسی  مورد سال N مقاطع  تعداد K مهغیوها( رگوسورها تعداد( 
 :نمایدمی ،یو بیان توساده شلل ب  را آ،مون این (3999) «گوین»

𝐹𝑁−6.𝑁𝑇−𝑁−𝐾 =
𝑅3

𝐿𝑆𝐷𝑉−𝑅3
𝑃𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑

𝑁−6
6−𝑅𝐿𝑆𝐷𝑉

3

𝑁𝑇−𝑁−𝑁𝐾

     (69)  

 معنری بر   شرود رد صفو فوضی  اگو است. ا گو هو در تشخیص ضویب 69 رابط 
 ز تلفیقری یهراداده یا گرو زجرود معنری ب  آن قبول  بوده ثابت اثو یا گو زجود
 در ک  گون همان .است ا گو تخمین بوای معمو ی موبعا  حداقل رزش ا، اسهفاده
( Eviews0 افرزارنومبرا اسرهفاده ا، چراز )با انجام آ،مون  شودمیمشاهده  6جدزل 

برودن رد ز  pooledفوضی  صفو مبنی برو   p-valueبودن آماره آ،مون ب  د یل پایین 
 .  شودمیفوضی  مقابل اثوا  تصادفی پذیوفه   ناچارب 

 چاو ننتایج آزمو. ٦جدول 
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.
4
1
1
0
5
5 

 تحقیق نهایج منبع:

 پاگان بروش آزمون. 5-0-1

 یهراداده یا گرو آ،مرون بوای « اگوانژ» ضویب ا، 6039 سال در «پاگان ز بوزش»
 را ،یرو فوزض آ،مون این بوایکوده ز  اسهفاده تصادفی اثوی ا گو مقابل در تلفیقی

 :ندا گوفه خدمت ب 
𝐻9: σu

3 = 9 
H6: σu

3 ≠ 9 

 ایرن رد ز تلفیقری یهراداده یا گرو ا، اسرهفاده بودن بههو معنای ب  «صفو» فوضی 
 تو،یرع دارای آ،مرون ایرن آماره است. ا گو در تصادفی اثو زجود معنای ب  فوضی 

𝒳
3

 :شودمی بیان ،یوصور  ب  ک  است 

𝐿𝑀 =
𝑁𝑇

3(𝑇 − 6)
[
∑ [∑ 𝑒𝑖𝑡

𝑇
𝑁=6 ]3𝑁

𝑖=6
∑ ∑ 𝑒𝑖𝑡

3𝑇
𝑁=6

𝑁
𝑖=6

− 6]

3

=
𝑁𝑇

3(𝑇 − 6)
[

∑ (𝑇�̅�𝑖)3𝑁
𝑖=6

∑ ∑ 𝑒𝑖𝑡
3𝑇

𝑁=6
𝑁
𝑖=6

− 6]

3

  (66) 

 تصرادفی اثرو یا گرو پذیوش ز تلفیقی یهاداده یا گو رد معنای ب  فوضی  این رد
 یا گرو رد ز تلفیقی یهادادهی ا گو پذیوش معنای ب  صفو فوضی  پذیوش ز است
 .است تصادفی اثو

  در سهون آخو میزان آماره آ،مرون شودمی مشاهده 3در جدزل ک   طورهمان
 برا کر  اسرت نایر بیرانگوز « صفو» با بوابو آن p-valueز مقدار  33116691بوابو با 
ز  دکرو رد را هراداده برودن pooled برو مبنری صرفو فوضی  توانمی با ایی اطمینان

 .فتپذیو را هاداده بودن تصادفی بو مبنی مقابل فوضی  ناچارب 

 پاگان بروش آزمون نتایج .8 جدول

آ
ز
م
و

آ
ز
م
و

آ
ز
م
و

 آزمون آماره
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Breusch-Pagan 

 تحقیق نهایج منبع:

 هاسمن آزمون. 5-0-9

 آ،مرون ایرن ا، بایرد تصادفی اثو ز ثابت اثو یا گو بین تخمین رزش انهخاب بوای
 یا گرو ز ثابت اثو یا گو بین انهخاب آ،مون بوای 1(6093« )هاسمن» .بگیویم بهوه
 است: دهکو معوفی ب  شوح ذیل را آ،مونی تصادفی  اثو

 یهاداده بین خودهمبسهگینداشهن  زجود فوض با ک  کندمی بیان آ،موناین 

                                                                                                                                 

1. Hausman (1691). 
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 REM(GLS)ز  LSDV بوآزردگررو دز هررو توضرریحی مهغیوهررای سررایو ز مقطعرری
 زجرود شروایط در مقابرل در ناکرارا نیرز اسرت. LSDVبوآزردگو ناسا،گارند؛ ز ی 

ناسا،گار بروده   LSDVتوضیحی  مهغیوهای سایو ز مقطعی یهاداده بین همبسهگی
 :دهدمی شلل گون نیا را خود فوزض آ،مون اینناسا،گار نیز است؛  GLS یز 

𝐻9است ارجح تصادفی = 
𝐻6تصادفی اثو ا گو رد ز ثابت اثو ا گو زجود = 

 در اثرو یا گو حال عین در ز ی ؛ندارند تفازتی مشخصطور ب  بوآزردگو دز
 در شریب b.شرودمی اسهفاده [b-B̂]   بودار تفاضل کواریان  ماتوی  ا، آ،مون این
 شیب در ا گوی تصادفی است. B̂ز ثابت اثو یا گو

𝑉𝑎𝑟[𝑏 − �̂�] = 𝑉𝑎𝑟[𝑏] − 𝑉𝑎𝑟[�̂�] − 𝐶𝑜𝑣[𝑏. �̂�] − 𝐶𝑜𝑣[𝑏. �̂�] (63      )  

 آن تفاضرل ز کرارا بوآزردگرو  یرک کوزاریران  کر  داردیمر بیان هاسمن آ،مون
 یعنی:؛ است صفو ناکارا بوآزردگوی ا، بوآزردگو

𝐶𝑜𝑣[(𝑏 − B̂). B̂] = Cov[b − B̂] − Var[B̂] = 9   (69)  

 اینل : یا
𝐶𝑜𝑣[𝑏. B̂] = Var[B̂]     (61)  

 معیراربرو اسراس  آ،ادی درجر  K-6 با𝑥3 مجانبی تو،یع دارای هاسمن آ،مون تابع
 .آیدمی دست ب  زا د

𝜔 = 𝑥3[𝐾 − 6] = [b − B̂]
´
 �̂� −6[b − B̂]    (61)  

 ا گو در بوآزردگو شیب بوای شده بوآزرد کوزاریان های ماتوی  ا، محاسب  بوای
LSDV جرزء دخا رت بردزن تصادفی اثو ا گو در شده بوآزرد کواریان  ماتوی  ز 
 برار ز شرودمی ،ده تخمرین LM بو اساس ا گو بارکی یعنی؛ کنیممی اسهفاده ثابت
 دسرت ب   ψ̂بوآزرد  اینجة ینه ا، ز گوددمی بوآزرد ثابت اثو یا گوبو اساس  دیگو
 یا گرو ز ثابت اثو یا گو بین انهخاب بوای هاسمن آ،مون در نهیج  این ا، آید.می
 بر  صفوة یفوض رد آ،مون این در.(3991 )با هاجی گوددمی یبوداربهوه تصادفی اثو

 اسرت بههو ک  معناست بدین صفو اثو پذیوش ز بوده ثابت اثو یا گو زجود معنای
 .شود اسهفاده تخمین بوای تصادفی اثو یا گو ا،

 اسهفاده )با هاسمن آ،مون انجام با شودمی مشاهده 9 جدزلدر  ک  گون همان
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 فوضری  نهیج  در .است صفو با بوابو آمدهدستب  prob میزان (Eviews0 افزارنوم ا،
 منظوربر « Fixed Effects» رزش ا، بایرد ز شرده رد تصرادفی اثروا  بو مبنی صفو

 کود. اسهفاده مدل تخمین
 

 نتایج آزمون هاسمن .٩جدول 

 Chi-Sq. Statistic Prob 
م
ق
د
ا
ر
 
آ
م
ا
ر
 ه

19.166911 
0.00
00 

 تحقیق نهایج منبع:

 مدل نتایج. 5-1

 اثروا  رزش دز ا، اسرهفاده براحاصل  نهایج  شدهانجامی هاآ،مون یپ ب  توج  با
 نمرای 1 جردزل در (Random Effects) تصادفی اثوا  ز (Random Effects) ثابت
 رزش زگشره   بروآزرد ثابرت اثوا  رزش با مدل ک  استگفهنی  است. شده داده

 t آمراره توتیب ب ز پوانه داخل اعداد است. شده آزرده مقایس  جهت تصادفی اثوا 
 ند.هسه prob ز

 (LEI) یانرژمتغیر وابسته شدت مصرف  .4جدول 

Random Effects 
One-way 

Fixed Effects 
Two-way 

ر
و

ش
 
ت
خ
م
ی
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-1.91E-14 
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أ
) 

 

0.159449  

 

0.693661  
𝑅1 

 

13.51511 

(0.000000) 

 

50.45151 

(0.000000) 

F
(
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o
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 تحقیق نهایج منبع:

 Fixed Effectsرزش دز هو در انو ی مصوف بوای ضوایب شودمی مشاهده ل چنان
 دز هرو در نیرز افززده ار،ش مهغیو ضویب علامت است. مثبت Random Effects ز

 با کشورها ک  کندمی بیان ز است شده بوآزرد داریمعن آماری نظو ا، ز منفی رزش
 تلنو و یی ویکارگب  زی زربهوه افزای  ز تو یدفوایند  در انو ی صحیح مدیویت

 .شودمی منجو انو ی مصوف شد  کاه  ب  تو ید یا افززده ار،ش افزای  با اتو
 مسرلماً اسرت. شرده بروآزرد داریمعنر ز مثبرت ضویب سومای  تشلیل مهغیو بوای

 دارد. انرو ی مصروف شرد  برو مثبهریترأثیو  ز مهرم نق  فیزیلی گذاریسومای 
 با رایی زابسهگی انو ی مصوف ب  آنان صنایع ک  کشورهاییهمچنین باید گفت در 

 انرو ی مصروف شرد  صرنایع این دری گذار یسوما افزای  با است طبیعی  دارد
 یابد. افزای 

اثروا   رزش در ز مثبرتاثروا  ثابرت  رزش در کرار نیروزی مهغیرو ضویب
 قیمرت مهغیرو بروای ضروایب اینلر  نهایرت در اسرت. شده بوآزرد منفیتصادفی 

 مثبرتاثروا  تصرادفی  رزش در ز منفریاثوا  ثابرت  رزش در انو یی هاحامل
 ا، هویک رابط  خصوص در گفه  یپ نظوی مبانی ب  توج  بااست؛ ب  همین د یل 

 ملاحظر  زابسره   مهغیروعنوان بر  انرو ی شرد  مهغیو با مدل توضیحی مهغیوهای
 .است انهظار خلاف بوخی در ز انهظار مطابق مهغیوها بوخی در ضوایب ک  شودمی

 01 یعنری؛ اسرت 9101 بوابرو 𝑅3 آمرارهاثوا  ثابرت  مدل در اینل  دیگو نله 
 .شرودمی داده توضریح توضریحی های مهغیو توسط زابسه  مهغیو تغییوا  ا، درصد

 31 دهنردگی توضیح ا، نشان ک است  9131 بوابو تصادفی اثوا  مدل در آماره این
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   .است توضیحیهای مهغیو توسط زابسه  مهغیو درصدی
بوای هویک ا، مهغیوها ز بوای تمام کشورها یرک  1گفهنی است نهایج جدزل 

ضویب بوآزرد شده است؛ ب  عبار  بههو پانرل بوآزردشرده همگرن اسرت؛ امرا در 
 پانل ناهمگن بوای کشورها بوآزرد شده است. 1 جدزل

 ز مثبرت ویترأث  G یانرو  مصروف دهردمری نشران ایروان اقهصاد بوای نهایج
 سرایو بر  نسربت ایروان بوای ضویب این. دارد انو ی مصوف شد  بوی داریمعن

 است. بوخوردار با ایی مقدار ا، منهخب کشورهای
 اقهصراد در کر  معنری این ب   است دارمعنی ز منفی Vافززده  ار،ش اثو مهغیو

 طورهمران ز دارد انرو ی مصوف ب  ی،یاد زابسهگی تو یدی هایفوایند غا باً ایوان
 شرد  در بسرزایی نقر  تو یدی اثو  دش اشاره انو ی مصوف تجزی  بخ  در ک 

 ضرویب ایرن سرت.ا ا گرو بوآزردی نهایج دیمؤ موضوع این ز دارد انو ی مصوف
بیشرهوی  مقدار مطا ع  مورد منهخب کشورهای سایو ب  نسبت جنوبی آفویقای بوای
 است.بوده 

 آمراری نظرو ا، معنریبری ز منفری انرو ی قیمت مهغیو ضویب دیگو طوف ا،
 ا، انرو ی دریی جوصروف  ز مردیویت سیاسرت کر  است آن بیانگوز  شده بوآزرد
 ز چین رابط  این در. است نبوده زیآمتیموفق انو ی یهاحامل قیمت افزای  منظو

 اجروای در ایروان هماننرد جنروبی آفویقای اما؛ انددهکو عمل موفق حدی تا رزسی 
 دهنلرو عمرل موفرق قیمهری سیاسرت اجروای منظو ا، انو ی مصوف شد  کاه 
 1«نر)یز» ( 3991) «کسرپلن ز شری» مطا عرا  برو یردیتأی حاصرل  نهرایج است.

 است. (6909) «هملاران ز اقبا ی» ز (3993)

 (LEI یانرژ مصرف شدت وابسته متغیرکشورها ) برای متغیرها انفرادی اثرات. 5جدول 

LP LL LK LV LG متغیر/کشور 
-0.091966 

(0.0966)  
(-1.105406)  

1.16E-06 

(0.1561) 
(1.145616)  

1.93E-13 

(0.1461) 
(1.190139)  

-1.15E-13 

(0.0001) 
(4.561111-)  

6.51E-13 

(0.0000) 
(5.100936)  

 ایران

0.041093 

(0.0996) 
-1.10E-06 

(0.0000) 
1.14E-14 

(0.3515) 
-4.09E-14 

(0.0000) 
1.14E-13 

(0.0000) 
 چین

                                                                                                                                 

1. Wing 
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(1.161611)  (5.053111-)  (0.641945)  (4.931141-)  (11.91416)  
0.053911 

(0.0111) 
(1.404109)  

-9.64E-10 

(0.5164) 
(0.950611-)  

1.11E-13 

(0.0099) 
(1.119699)  

-1.16E-13 

(0.0000) 
(9.510130-)  

1.95E-13 

(0.0103) 
(1.919390)  

 روسیه

0.006944 

(0.5110) 
(0.953109)  

1.69E-10 

(0.6914) 
(0.041911)  

1.10E-13 

(0.3696) 
(0.159661)  

-5.01E-13 

(0.0000) 
(4.919650-)  

1.19E-11 

(0.0000) 
(9.110195)  

 جنوبی آفریقای

 تحقیق نهایج منبع:

 هاشنهادیپ وی ریگجهینت

 مقایسر  ز بورسری بر  تجوبری مطا عرا  ز نظروی مبانی پیوزی با حاضو مقا   در
 کر  طورهمان گوفت. قوار مطا ع  مورد منهخب کشورهای در انو ی مصوف شد 

 مرورد هرایسرال تمام در یدیتو  اثو انو ی تجزی  رزش ا، اسهفاده با دش مشاهده
 ینبنرابوا ؛اسرت داشره  یزن صعودی رزند بلل   بوده صفو ا، توبزرگتنها ن  مطا ع 
 اثرو اسرت. داده یحتوضر رهدز یطر در را یانرو  مصوف ییوا تغ ا، یادی، بخ 
 جروییصوف  موجب ز داشه  یکاهش رزند ز بوده یمنف دزره طول یشهوب در یشدت
؛ اسرت کروده یخنث را یدیتو  اثو ا، یبخش اساس ینا بو ز شده یانو  مصوف در
 رزش در .اسرت یشریافزا کرل اثرو د یرل ینهم ب  ز غا ب همچنان یدیتو  اثو اما

 یکاهشر یشدت اثو اما ؛است بوده یصعود یدیتو  اثو یزن ثابت ی پا سال با یو، اسس
 موجرب ز کوده یتتقو را یدیتو  اثو ز بوده یشیافزا یساخهار اثو ینهمچن .است
 یلد  ینا ب  یانو  مصوف ز ودهب یصعود ز مثبت کل اثو یتنها درک   است شده
 برا یهرابخ  سرمت بر  خهارسا ییوتغ زاقع در باشد. داشه  ی افزا دزره طول در
 کر  اندبوده دزره طول در یشیافزا عامل دز یدتو  رشد ینهمچن ز یشهوب بوییانو 
 داده  نشران کاهنده یشدت اثو در را خود ک  زریبهوه در بهبود ا، یناش کاهشی اثو

 دزره یطر در مصروف رشد ب  یتنها در ز دنک غلب  یگود اثو دز بو است نهوانسه 
 است. یدهانجام

 بوحسرب هراآن بندیدسه  ز مقایس  بو اساس کشورها انهخاب مطا ع در این 
 مصروف شرد  اصرلی شراخصکر   گوفه  صور  تلمیلی ز اصلی هایشاخص
 .اسرت هراآن اقهصرادی سراخهار ز زضرعیت تلمیلری  شراخصها ز در آن انو ی

  شرودمی منهشرو هرویهیج بنیراد توسرط ک  کشورها اقهصادی آ،ادی درج  شاخص
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 کشرورها اجهمراعی ز اقهصرادی ساخهار ز زضعیت شناختبوای  مناسبی شاخص
 بروای اقهصرادی آ،ادی درجر  مقابرل در انرو ی شرد  کشیدن تصویو ب  با .است

  سر  گروزه بر مطا عر  مرورد کشرورهای مقایس  بوای  هاآن بندیگوزه ز کشورها
 آ،ادی درجر  برا کشرورهای جزءِ یعنینخست  گوزه در ایوان زند دش بندیتقسیم

 آفویقرای ز  یرزسر چرین  کشورهای با با ا انو ی مصوف شد  ز پایین اقهصادی
 گوفت. قوار طی  یک در جنوبی

 شرد  بو داریمعنی ز مثبت اثو انو ی مصوف کشورهاها  در گوزه یمتما در
 طروف ا، اسرت. بروده منفی اثو دارای افززده ار،ش مهغیو اماشه   دا انو ی مصوف
 نهرایج در امرا؛ شرد ار،یرابی دارمعنری ز منفری انرو ی قیمرت مهغیو ضویب دیگو

 انو ی  مصوف دهدمی نشان ایوان اقهصاد بوای نهایج ناهمگن پانل ا گوی بوآزردی
 ایروان بروای ضرویب ایرن. دارد انرو ی مصروف شد  بوی داریمعن ز مثبت ویتأث

 ار،ش مهغیرو اسرت. بوخروردار با رایی مقردار ا، منهخب کشورهای سایو ب  نسبت
 غا براً ایروان اقهصاد در ک  است معنی این ب  ز است دارمعنی ز منفی آن اثو افززده
 بخ  در ک  طورهمانیی ب  مصوف انو ی دارد ز با ا زابسهگی تو یدی هایفوایند
 انرو ی مصروف شد  در سزاییب نق  تو یدی اثو دش اشاره انو ی مصوف تجزی 
 آفویقرای بروای ضرویب ایرن سرت.ا ا گو بوآزردی نهایج دیمؤ موضوع این ز دارد

 اسرت.بیشهوی بوده  مقدار نسبتب   مطا ع  مورد کشورهای سایو ب  نسبت جنوبی
 بروآزرد آمراری نظرو ا، معنریبی ز منفی انو ی قیمت مهغیو ضویب دیگو طوف ا،

 منظرو ا، انرو ی دریی جوصروف  ز مردیویت سیاسرتدهد است ک  نشان می شده
 ز چرین رابطر  این در اما؛ است نبوده زیآمتیموفق انو ی یهاحامل قیمت افزای 
 اجروای در ایروان هماننردنیرز  جنوبی آفویقای. انددهکو عمل موفق حدی تا رزسی 
 است.یهی نداشه  موفق قیمهی سیاست اجوای منظو ا، انو ی مصوف شد  کاه 

  :نمود طوحرا  ،یو پیشنهادهای توانمی حو،ه این درمطا ع    نهایج اساس بو
ی هراحامل یمرتق یومهغ ی شد  انو  ییوا تغ یحدر توض ینل با توج  ب  ا -6

های یاسرتبا اعمرال س تواندمی گذاراستیس  دارد یرابط  منف یبا شد  انو  یانو 
گام  ی در بلندمد در جهت کاه  شد  انو  یی انو هاحامل یمناسب بوا یمهیق
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 یحمؤثو ز صرح یاسهیس تواندمی یی انو هاحامل یمتق یسا،یزاقع بنابواین؛بودارد
   د.شو یتلق یجویی در مصوف انو ز مهعاقب آن صوف  یکاه  شد  انو  یبوا

داشره    انردکی نوسانا  انو ی مصوف تجزی  در ساخهاری اثو ک  آنجا ا، -3
 سرمت بر  بیشرهو برویانرو ی برای هرابخ ،یو ا، سراخهار تغییرو ا،م اسرت در 

 .دشو توج  کمهو بویانو ی با یهابخ ،یو
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