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تواند تقاضاي نفت کشورهاي واردکننده نفت از ایران را کاهش دهد. همچنین نتایج  می334/0، 244/0،210/0
باضریب نشان دادند که بهبود تکنولوژي در کشورهاي منتخب واردکننده نفت از ایران 

  داري مواجه خواهد کرد. تقاضاي نفت این کشورها را با افزایش معنی024/0،127/0،/305
  JEL :D43, L71, E31 بندي طبقه

 نفت، کشورهاي تقاضايتابع  زیست محیطی،هاي  ، محدودیتتغییرات تکنولوژي :ها واژهکلید
  ، روش حداقل مربعات تعدیل شدهOECD غیر

 

  مقدمه .1
ام و الگوهاي تقاضاي انرژي بصورت خاص، پس طور ع هاي انرژي به مطالعات روي مدل

هاي آماري  میالدي مدل 1950از جنگ جهانی دوم مورد توجه واقع شده است. در دهه 
ها به روابط  کار گرفته شد. در این مدل هاي زمانی به مبتنی بر روند زمانی با استفاده از سري

شد و  بطور صریح توجه نمی علت و معلولی بین تقاضاي انرژي و متغیرهاي اقتصادي و فنی
بینی  هاي آماري به پیش تنها با محاسبه نرخ رشد متوسط مصرف انرژي با کمک داده

 1960در دهه . 1)2007،  (آدیمی و هانتدش هاي بعدي پرداخته می مصرف انرژي در دوره
اي جهت برآورد تقاضاي انرژي بکار  هاي اقتصاد سنجی بصورت گسترده میالدي روش

هاي اقتصاد و آمار به بررسی رابطه بین  . این الگوهاي با بکارگیري تئوريگرفته شد
عوامل متفاوتی بر نوع و مقدار تقاضاي متغیرهاي مختلف اقتصادي و انرژي پرداختند. 

انرژي اثرگذار هستند که این عوامل در طول زمان و حتی در زمان افزایش و کاهش قیمت 
مطالعات مختلفی در مورد  1971از سال .اند ژي نداشتهانرژي، آثار یکسانی بر تقاضاي انر

. است انجام شده OECDاثر بهبود تکنولوژي بر تقاضاي نفت مخصوصا در کشورهاي 
تکنولوژي تمایز قایل شده و به دنبال آن بودند که اثر  ودبهباین مطالعات بین نقش قیمت و 

قیمت نفت با نواساناتی از  1980و  1970دو را بر تقاضاي انرژي تفکیک کنند. در دهه  این
جمله کاهش و افزایش مواجه شد؛ که این نوسانات آثار یکسان و متقارنی را بر تقاضاي 
________________________________________________________ 

1.Adeymi and Hunt.(2007) 
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که در ادبیات  )1379هاشمیان اصفهانی، (نداشتنفت در کشورهاي مختلف در پی 
و  1اقتصادي این مورد را به عنوان واکنش نامتقارن نسبت به قیمت نفت و یا عدم تقارن

، دارگاي و 3)1993(در مطالعاتی همچون واکر و ویرتقاضاي نفت، 2ناپذیريبرگشت
و  و دراگاي 6)2002(ریان و پلورد ، 5 )2002(گاتلی و هانتینگتون ،4)1997(یگاتل

بود که تغییرات تکنیکی  ) معتقد2002( 8تفسیر شده است. نوردهاوس 7)2007(همکاران
بلندمدت تقاضاي نفت شده است بصورتی که باعث شده افزایش باعث واکنش نامتقارن 

 با افزایش قیمت نفت اثر بیشتري نسبت به کاهش قیمت نفت بر تقاضاي نفت داشته باشد.
) متشکل از آمریکا، ژاپن و IEA9المللی انرژي (آژانس بین 1973قیمت نفت در سال 

ی در مصرف انرژي و جانشینی جویبرخی از کشورهاي اروپایی تشکیل شد تا زمینه صرفه
منابع تجدیدپذیر به جاي منابع تجدید ناپذیر رافراهم کنند. این اتفاق باعث شد تا برخی از 

هایی دست یابند و جویی در مصرف نفت به موفقیتکشورهاي فوق بتوانند در زمینه صرفه
قبل از شوك  هاي بعد از آن، تقاضاي نفت به حالترو با کاهش قیمت نفت در سالاز این
ناپذیري تقاضاي رو ادبیات مربوط به عدم تقارن و برگشتو از این بازنگردید 1973نفتی 

  )1386زاده، دالوري و باغبان( .نفت در کشورهاي مختلف ارائه شد
هاي مورد توجه در سطح جهان توجه به هاي اخیر یکی از سیاستدر سالاز طرف دیگر     

محیطی است. با توجه به هاي زیستکاهش آلودگی محیط زیست و تالش در جهت
در سطح  دي اکسید کربنکنندگان بیشترین تولید 1990گزارش بانک جهانی، در سال 

________________________________________________________ 

1.Asymmetric 
2.Irreversible 
3.Walker and Wirl.(1993) 
4. Dargay and Gately.(1997) 
5.Gately and Huntington.( 2002) 
6.Ryan and Plourde.(2002) 
7. Dargay et al.(2007) 
8. Nordhaus.(2002) 
9.International Energy Agency 
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%، 3%، هند با 11%، چین با 24با  OECD%، کشورهاي 75/5%، ژاپن با 23جهان آمریکا با 
دي مریکا و ژاپن از سهم آ 2016؛ اما در سال % بودند80/3% و روسیه با 94/0برزیل با 

% کاهش یافت و سهم کشورهاي چین، هند، برزیل و 4% و 20به ترتیب به  اکسید کربن
 )2017، اطالعات بانک جهانی( .ایش یافته است% افز7% و 2%، 8%، 19روسیه به ترتیب به 

از بین کشورهاي یاد شده کشورهاي چین و هند از واردکندگان نفت ایران بوده و در 
اند، با روند رو  هاي زیست محیطی را اعمال کرده اخیر عالوه بر اینکه محدودیتهاي  سال

تواند تقاضاي نفت  اند. که این عوامل به خودي خود می به رشد تکنولوژي مواجه بوده
ایران به دلیل اینکه یکی از صادرکنندگان ایران را تحت تاثیر قرار دهد. از طرف دیگر 

بایست تقاضاي سایر کشورهاي جهان را در زمینه است، میعمده نفت خام در جهان بوده 
رو بررسی تقاضاي نفت خام در کشورهاي نفت خام مورد مطالعه قرار دهد. از این

با توجه به آنچه بیان شد این باشد.تواند اهمیت بسزایی داشته واردکننده نفت از ایران می
  مطالعه به دنبال پاسخگویی به سواالت زیر است:

  پذیر است؟ گشتازواردکننده نفت از ایران ب Non-OECDبع تقاضاي کشورهاي تاآیا )1
محیطی تابع تقاضاي نفت کشورهاي فوق را تحت تاثیر قرار  هاي زیست آیا محدودیت )2

  دهد؟ می
واردکننده نفت از ایران  Non-OECDآیا روند تکنولوژي بر تقاضاي نفت کشورهاي  )3

  اثرگذار است؟
واردکننده  Non-OECDکشورهاي دنبال برآورد تابع تقاضاي نفت مقاله حاضر به  رو نیازا

  است. انجام شده نفت از ایران در چارچول دو الگوي متقارن و نامتقارن
  

  پژوهشمبانی نظري  .2
  بررسی اثر تغییرات تکنولوژي بر تقاضاي نفت  . 2-1

فت را ترین انرژي مصرفی یعنی نمیالدي سه شوك قیمتی مهم 1980و  1970طی دو دهه 
باعث  1973از نظر قیمت و تقاضا تحت تاثیر قرار دادند. اولین شوك قیمتی نفت در سال 



 81 ...بر یطیمح ستیز يها تیو محدود يتکنولوژ راتییاثر تغ یبررس
  

جویی در مصرف انرژي و  تا  کشورهاي عمده مصرف کننده انرژي، دو سیاست صرفه شد
هاي مورد استفاده را مد نظر قرار دهند. سیاست اول موجب تغییرات بسیار تنوع در انرژي
شد که به دنبال آن شدت انرژي و در نتیجه آن تقاضاي انرژي  وژيتکنولزیاد در سطح 

منظور بکارگیري منابع جدید  شدت تحت تاثیر قرار گرفت. سیاست تحقیق و توسعه به به
انرژي بوده که به دلیل مقرون به صرفه نبودن کمتر مورد توجه قرار گرفت. به هر حال 

هاي اقتصادسنجی براي تا روش شد عثباهاي انرژي تغییرات ساختاري ناشی از بحران
 از .را نداشته باشد هاي قبل از آن میالدي دقت سال 1980و  1970هاي مصرف انرژي دهه

هاي مبتنی بر فرآیند فنی مورد توجه بیشتري قرار گرفتند میالدي  مدل 1970نیمه دوم دهه 
ا بر روي رشد تقاضاي ها قادر بودند اثر تغییرات ساختاري و تکنولوژیکی راین مدل زیرا

ها اثر تغییر در ها آن بود که در آنانرژي مورد مطالعه قرار دهند. نقطه ضعف این مدل
شد. در این صریح در نظر گرفته نمی طور بهمتغیرهاي اقتصادي بر روي تقاضاي انرژي، 

سطح فعالیت  ضرب حاصل صورت بهها، تقاضاي انرژي در یک زیر بخش اقتصادي مدل
که گفته  طور همانشد. بخش و شدت انرژي مورد نیاز براي آن فعالیت، فرض می آن زیر

ها پیوند بین شرایط اقتصادي و تغییرات در آن، با عوامل فنی مؤثر بر تقاضاي شد این مدل
بینی تقاضاي آتی انرژي گرفتند و لذا از کارایی الزم در جهت پیشانرژي را نادیده می

   )2007ی وهانت،(آدیم .نبودند برخوردار
انرژي به  يساز مدل مسئلهبا میالدي این تفکر قوت گرفت که  1980از نیمه دوم دهه     

 و اثراتاجتماعی  - برخورد نمود، به این معنی که آثار  متغیرهاي اقتصادي  1روش سیستمی
 اينهنمو عنوان بهمورد توجه قرار گیرد. در برآورد تقاضاي انرژي  زمان طورهم بهعوامل فنی 

(مدل براي تجزیه و تحلیل تقاضاي  2MADE-IIتوان به مدل ها میاز این گونه مدل
میالدي توسعه یافت. در این مدل که بر  1980انرژي) اشاره نمود که در نیمه دوم دهه

________________________________________________________ 

1.Systematic Approach 
2.Model for Analysis of Demand for Energy 
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اساس اصول مهندسی طراحی شده براي برآورد تقاضاي انرژي و ارزیابی توأم اثرات 
برداري وسیع بهره طور بهی و آماري اقتصادسنجهاي روش متغیرهاي اقتصادي و فنی، از

اي است که بر اساس شده است. ساختار این مدل مبتنی بر این نظر است  که انرژي وسیله
آید و لذا در هنگام کاربرد آن امکان تأمین کاالها و خدمات مورد نیاز جامعه فراهم می

گیرد و تقاضاي انرژي  بر قرار می نظرمدمدل مذکور،مطالعه توسعه نیاز به انرژي مفید 
  .شودهاي توسعه اقتصادي و اجتماعی بررسی میاساس  برنامه

توان دو جز از نرخ تغییرات  گیري از تابع تقاضاي انرژي نسبت به زمان می با مشتق    
 2و تغییرات فنی غیرخنثی 1تکنیکی را بدست آورد که به عنوان تغییرات تکنیکی محض

است. تغییرات فنی محض فقط به زمان بستگی داشته و تغییرات فنی غیرخنثی به  نامیده شده
اشته و به عنوان نرخ جانشینی بین نهاده انرژي و ها در طول زمان بستگی د در نهادهتغییرات 

توان بصورت معادله  بنابر آنچه بیان شد، تغییرات فنی را می .شود  ها تعریف می سایر نهاده
  زیر نشان داد:

)1(   it
t t it jt ijt

e
E t x

t
  


   

   

مشتق جزئی تابع تقاضاي  .Error! Unknown switch argumentکه معادله 
توان ناشی از باالتر رفتن سطح دانش  انرژي نسبت به زمان است. تغییرات فنی محض را می

ده از انرژي فنی در طول زمان دانست؛ و جز غیرخنثی هم تغییر در مقدار و یا نوع استفا
هاي تولید  است. مقدار نرخ تغییرات به عوامل تولیدي و رابطه بین انرژي و سایر نهاده

بستگی دارد بصورتی که اگر این رابطه مکملی باشد، با عالمت مثبت و اگر جانشینی باشد 
تواند به دلیل کاهش هزینه  با عالمت منفی نشان داده خواهد شد. همچنین جز غیرخنثی می

  ثر افزایش قیمت انرژي ایجاد شده باشد.در ا
  

________________________________________________________ 

1.Pure Technical Change 
2.Non-Neutral Technical Change 



 83 ...بر یطیمح ستیز يها تیو محدود يتکنولوژ راتییاثر تغ یبررس
  
  
  هاي زیست محیطی بر تقاضاي نفت آثار محدودیت  .2-2

رشد مقیاس  وجود نداشته باشد،اگر هیچگونه تغییر ساختاري و تکنولوژیکی را در اقتصاد 
اثر مقیاس  ،اقتصاد باعث ایجاد آلودگی و دیگر آثار زیست محیطی خواهد شد. به این اثر

دانستند، میه اقتصادي وکیفیت محیط زیست راباهم متضاددیدگاه سنتی که توسعگویند.می
پردازان منحنی زیست محیطی کوزنتس معتقد هستند فقط بر اثر مقیاس تاکید داشتند. نظریه

ها، مقررات زیست که ترکیب محصوالت، تغییرات تکنولوژي، تغییر در ترکیب نهاده
محیط زیست اثرگذار  1ز طریق متغیرهاي تقریبیتوانند امحیطی، آگاهی و آموزش می

  :شوندباشد. در زیر این متغیرها با جزئیات بیشتر بیان می
ها، ترکیب الف) مقیاس تولید بر افزایش تولید در سطح مشخصی از نسبت نهاده     

محصوالت و سطح تکنولوژي تاکید دارد. چون تغییري در نسبت ستاده به نهاده و یا 
شود که یک درصد افزایش در مقیاس باعث آید، معموال فرض میوجود نمیتکنولوژي ب

هاي کنترل کننده آلودگی ممکن شود. بعضی از تکنیکافزایش یک درصد آلودگی می
هاي تولید پایین عملی نباشد همچنین ممکن است در سطوح مختلف تولید است در مقیاس

  هاي متفاوت داشته باشد.کارایی
هاي متفاوت دارند و در فرایند توسعه اقتصادي ترکیب مختلف آلودگیب) صنایع      

کند. در مراحل اولیه توسعه تولید از کشاورزي به سمت صنایع سنگین محصوالت تغییر می
شود در حالی که در مراحل بعدي تولید از صنایع دهند منتقل میکه آلودگی را افزایش می

  شود.گی کمتر منتقل میسنگین به بخش خدمات و صنایع با آلود
هایی که آلودگی کمتري هاي تولیدي و جایگزینی نهادهج) تغییر در ترکیب نهاده    

دارند. مثال جایگزینی گاز به جاي ذغال سنگ و همچنین جایگزینی ذغال سنگ با سولفور 
  . کم به جاي ذغال سنگ با سولفور زیاد

________________________________________________________ 

1.proximate variable 
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بهروري افزایش یافته . مقدار نهاده بکار  شود کهد) بهبود سطح تکنولوژي که باعث می    
هایی که گرفته شده در هر واحد تولید کاهش یابد؛ همچنین استفاده از تکنولوژي

  کنند.  هاي کمتري را در فرایند تولید ایجاد میآلودگی
تواند نتیجه یکی از باید توجه داشت که اگرچه هر گونه تغییري در آلودگی می

شوند در سطوح مختلف د، اما متغیرهایی که باعث این تغییرات میمتغیرهاي تقریبی باش
کننده انرژي از دو سمت با محدودیت  کشورهاي مصرفتوسعه اثر یکسانی را ندارند.

مواجه هستند، از یک طرف با افزایش رشد اقتصادي خود نیاز به انرژي را در فرایند تولید 
هاي  نرژي باعث بوجود آمدن آلودگیبینند و از طرف دیگر افزایش مصرف ا بیشتر می

اند. همین  هاي زیست محیطی نیز مواجه شده رو با محدودیت شود. از این زیست محیطی می
هاي الزم را در جهت  امر باعث شده برخی از کشورها به منظور کنترل آلودگی سیاست

آلودگی هاي با  هاي با آلودگی بیشتر به سمت انرژي تغییر نوع مصرف انرژي از انرژي
هاي جدید به دنبال کاهش  کمتر اعمال کنند؛ از طرف دیگر با حمایت از تکنولوژي

  )1395جعفري،و (شهبازي .مصرف انرژي باشند
  

  تجربیمطالعات مروري بر  .3
مطالعات مختلفی در داخل و در خارج مورد توجه قرار ي تقاضاي انرژي در ساز الگو

، جواهري و  )1386(زادهند دالوري و باغبانگرفته است که در برخی از این مطالعات مان
 سهیلی)، 1393( صادقی)، 1389(وهمکاران شریفی)، 1394(بزازان، )1389(رضایی

به  ،2)2005(، گریفین و شولمن1)2002(گاتلی و هانتینگنون ،)1384( تقوي نژاد)، 1386(
ي تقاضاي ریناپذ برگشتفرضیه عدم تقارن و  است.سازي تقاضاي نفت پرداخته شده الگو

هاي مختلفی مورد آزمون قرار گرفته است که از جمله در کشورهاي مختلف و براي انرژي
 )1386(، جواهري و رضایی )1386(زادهتوان به مطالعات دالوري و باغباناین مطالعات می

________________________________________________________ 

1.Gately and Huntington.( 2002) 
2.Griffin and Schulman.( 2005) 
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 )1992کویلر(و کگاسنر، کیر 3)1991(، مانینگ2 )1991(نیک، ب1 )1971(در ایران و ولفرام
ندو آسپال،5)1997(همکاران،بورنستین و)2007و1997(گاتلی،دراگی و 4)1992(کوبلر

، آدیمی و 8) 2003(، بتندورف و همکاران 7)2000(دباي و همکاراناگ ،6)2000(همکاران
مروري بر در خارج از ایران اشاره کرد. در این قسمت به 9 )2015(ودود و )2007(هانت

  شود. می مطالعات انجام شده در این زمینه پرداخته
به بررسی تقارن یا عدم تقارن تقاضا براي نفت  ايدر مطالعه ) 2005(گریفین وشولمن     

تا  1961هاي دوره زمانی پرداختند. آنان به این منظور از داده 1996تا  1971در دوره زمانی 
وجود عدم  دکنندهییتأاستفاده کردند. نتایج این مطالعه  OECDکشور  16براي  1999

  ن تقاضاي نفت نسبت به تغییرات قیمت بود.تقار
هوایی  ونقل حملناقص تقاضا براي  پذیرياي به برگشتدر مطالعه ) 2015(ودود     

هاي سري زمانی کشور آمریکا استفاده شد و با تجزیه قیمت پرداخت. در این مطالعه از داده
پذیري یا اقتصادسنجی براي آزمون فرضیه برگشت الگوسوخت، به سه جزء، یک 

 ونقل حملي تقاضا استخراج شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تقاضا براي ریناپذ برگشت
-ي رفتار مصرفریناپذ برگشت بالقوهدهنده وجود است که نشان نامتقارن کایآمرهوایی 

  کنندگان است. 
ورهاي اي با برآورد تابع تقاضاي نفت در کشدر مطالعه )1386(دالوري وباغبان زاده    

ژاپن، چین، هند و کره جنوبی آزمون فرضیه عدم تقارن در توابع تقاضاي نفت این کشورها 
________________________________________________________ 

1.Wolffram(.1971) 
2  . Bacon.( 1991) 
3.Manning.(1991) 
4. Kirchgässner and Kübler.(1992) 
5. Borenstein et al.( 1997) 
6.Asplund et al.( 2000) 
7  . Godby et al.( 2000) 
8 .Bettendorf et al.( 2003) 
9.Wadud.( 2015) 
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ها نشان داد که فرضیه عدم تقارن در کشورهاي الگورا آزمون کرد. نتایج حاصل از برآورد 
 دیتائشود اما در کشورهاي کره جنوبی این فرضیه از نظر آماري می دیتائژاپن، هند و چین 

بوده و  ریناپذ کششنتایج این مطالعه نشان داد که تقاضاي نفت در کشورهاي فوق نشد. 
مدت کوتاه گرفتند که روند افزایشی تقاضاي نفت این کشورها حداقل درآنان نتیجه  رو نیازا

  ادامه دارد.
 عنوان بهتقاضاي نفت کشور هند  اي به بررسیدر مطالعه)2010(جواهري واله رضایی    

یداران عمده نفت خام ایران پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که تمامی یکی از خر
آوردند که  به دستها را دارند. آنان عالمت مورد انتظار در نظریه آمده دست بهضرایب 

است. نتایج آنان همچنین نشان  08/1و کشش درآمدي تقاضاي نفت  09/0کشش قیمتی 
  اند.دار نبودهمصرف نفت دوره قبل نیز معنیو  ونقل حملداد که متغیرهاي صنعت، 

بر  دیتأکبرآورد تابع تقاضاي نفت  دردهد که  بررسی مطالعات پیشین در ایران نشان می
ی مورد توجه محققان قرار نگرفته است. طیمح ستیزهاي  ي و محدودیتفنّاورنقش 

واردکننده  OECD غیر در مطالعه حاضر به برآورد تابع تقاضاي نفت کشورهاي رو نیازا
  .شود نفت از ایران بر اساس رویکرد متقارن و نامتقارن تقاضاي نفت پرداخته می

  

  وهشژپمتغیرهاي  توصیف و اقتصادسنجی الگوارائه  .4
نامتقارن بودن اثرات قیمت نفت بررفتار تقاضاي انرژي به دلیل غیرقابل بازگشت بودن 

ت.هنگامی که قیمت نفت افزایش می اثرات نهاینه شده بهبود تکنولوژي ومدیریت تقاضاس
یابد به خصوص درجوامع توسعه یافته ،تکنولوژي پیشرفت می کند وکارآیی تجهیزات باال 
 می رودواین بهبود درساختار صنعتی جوامع نهادینه می شود به طوري که کاهش قیمت،

 قاضايت بر نفت قیمت تغییرات نامتقارن اثرات بررسی دراین تحقیقبرگشتی ندارد.اثري 

 اثرات، این دادن نشان براي .است وارد کنند نفت ازایران non oecd کشورهاي در آن

 هم .است شده تجزیه فزاینده قیمت و کاهنده قیمت ، حداکثري قیمت جزء سه به قیمت

مطابق با مطالعات قبلی انجام شده مانند مطالعات  ،نفت تقاضاي سازي مدل براي چنین
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و با توجه به تصریح این محققان از ) 2005)، گریفین و شولمن (2002(گاتلی و هانتینگتون 
هاي پانلی عدم تقارن در تقاضاي نفت، یک مدل مناسب  اقتصادسنجی مبتنی بر داده

هاي مدل براي کشورهاي عمده واردکننده نفت از ایران با استفاده از داده انتخاب، و سپس
در این تحقیق بطور کلی دو مدل  برآورد خواهد شد. 2014تا  1995دوره زمانی 

 Error! Unknown switchيالگوکه اقتصادسنجی زیر برآورد خواهد شد 

argument.  يالگوالگوي متقارن وError! Unknown switch argument.  
 .ستواردکننده نفت از ایران اOECD غیر الگوي نامتقارن براي تقاضاي نفت کشورهاي

نفت است که با توجه به مطالعات قبلی میزان تقاضاي oildemand  )2)و(1(در رابطه 
 همکاران، درموت و )1386(زاده، دالوري و باغبان)1386(همچون جواهري و همکاران 

شاخص  عنوان به از مصرف نفت بر حسب بشکه )2005(و گریفین و شولمن 1)2001(
دهنده تولید ناخالص داخلی به قیمت واقعی،  نشان GDPتقاضاي نفت استفاده خواهد شد. 

oilprice دهنده قیمت هر بشکه نفت خام برنت بر حسب دالر است. در معادالت  نیز نشان
ي است که در این مطالعه از سه متغیر مخارج تحقیق و فنّاورشاخص  دهنده نشان techفوق 

 عنوان به) tو زمان ( )indvdr( GDPبخش صنعت از  افزوده ارزش)، سهم R&Dتوسعه (
شاخص  environmentي استفاده خواهد شد. همچنین فنّاوردهنده  هاي نشان شاخص

ی است که در این مطالعه از میزان انتشار دي اکسید طیمح ستیزهاي  دهنده محدودیت نشان
  ی استفاده خواهد بود.طیمح ستیزهاي  دهنده محدودیت عنوان شاخص نشان ) بهco2کربن (

)2( 
푙푑푒푚푎푛푑 = 훽 + 훽 푙퐺퐷푃 + 훽 푙표푖푙푝 + 훽 푙푇푒푐ℎ +
훽 퐸푛푣푖푟표푛푚푒푛푡 + 휀   
푙푑푒푚푎푛푑 = 훽 + 훽 푙퐺퐷푃 + 훽 표푖푙푝 + 훽 표푖푙푝 +
훽 표푖푙푝 + 훽 푙푇푒푐ℎ + 훽 퐸푛푣푖푟표푛푚푒푛푡 + 휀  

هاي قیمت طبق مطالعات که الگوي نامتقارن تقاضاي نفت است، شاخص )2 (در معادله
  شود: تعریف می )3ه(رابط صورت بهقبلی از تفکیک قیمت نفت، 

________________________________________________________ 

1. Dermot et al.(2001) 
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)3(   

푝 , = max(푝 ,푝 , … ,푝 )   

푝 , = 푚푖푛 0	, (푃 − 푃 )− 푃 , −푃 ,  

푝 , = 푚푎푥 0	, (푃 − 푃 ) − 푃 , − 푃 ,  

هاي  الگو هاي پانلی ، در چارچوب روش مبتنی بر دادهشده انیببا توجه به توضیحات 
  زیر خواهند بود: صورت بهبرآوردي 

)4(   푙푑푒푚푎푛푑 = 훽 + 훽 푙퐺퐷푃 + 훽 푙표푖푙푝 + 훽 푖푛푑푣푑 +
훽 퐶푂2 + 휀   

)5(   푙푑푒푚푎푛푑 = 훽 + 훽 푙퐺퐷푃 + 훽 푙표푖푙푝 + 훽 푅&퐷 +
훽 퐶푂2 + 휀   

)6(   푙푑푒푚푎푛푑 = 훽 + 훽 푙퐺퐷푃 + 훽 푙표푖푙푝 + 훽 푇 +
훽 퐶푂2 + 휀   

)7(   푙푑푒푚푎푛푑 = 훽 + 훽 푙퐺퐷푃 + 훽 표푖푙푝 + 훽 표푖푙푝 +
훽 표푖푙푝 + 훽 푖푛푑푣푑 	+ 훽 퐸푛푣푖푟표푛푚푒푛푡 + 휀   

)8(   푙푑푒푚푎푛푑 = 훽 + 훽 푙퐺퐷푃 + 훽 표푖푙푝 + 훽 표푖푙푝 +
훽 표푖푙푝 + 훽 푅&퐷 + 훽 퐶푂2 + 휀    

)9(   푙푑푒푚푎푛푑 = 훽 + 훽 푙퐺퐷푃 + 훽 표푖푙푝 + 훽 표푖푙푝 +
훽 표푖푙푝 + 훽 푇 + 훽 퐶푂2 + 휀   

، براي 2014تا  1970ره زمانی هاي متغیرهاي یاد شده در دو در این مطالعه با استفاده از داده
روسیه، آفریقاي جنوبی، چین و هند نفت از ایران شامل  واردکنندهOECD  غیر کشورهاي

  شود. برآورد می )9(تا  )3(هاي الگو
هاي مربوطه  هاي پانلی و آزمون روش مبتنی بر دادهاز هاي فوق  به منظور برآورد مدل

د پانلی لوین، لین و چو و همچنین ایم، پسران و شود؛ در ابتدا آزمون ریشه واح استفاده می
شین به منظور پایایی متغیرهاي استفاده شده و در ادامه با توجه به نتایج آزمون ریشه واحد، 

) استفاده شده است. نرم افزار مورد FMOLSاز روش حداقل مربعات معمولی تعدیل یافته (
  بوده است. Eviews9نظر براي تجزیه و تحلیل نیز 

  
  



 89 ...بر یطیمح ستیز يها تیو محدود يتکنولوژ راتییاثر تغ یبررس
  

  ها و نتایجالگوبرآورد  .5

  آزمون پایایی .5-1
) و آزمون ریشه LLCپایایی متغیرها از آزمون ریشه واحد پانلی لوین، لین و چو ( منظور به

نتایج آزمون پایایی مقادیر ) 1جدول (شود. استفاده می) IPSواحد پانلی ایم، پسران و شین (
تبه اول متغیرهاي مورد استفاده در مربوط به مقادیر تفاضل مر جینتا) 2جدول(در سطح و

نیز مشخص است، بر اساس هر دو آزمون  0 و  0 طور که در دهد. همانتحقیق را نشان می
ر رد نشده ولی براي مقادی ها آنفرض صفر مبنی بر وجود ریشه واحد براي مقادیر در سطح 

 OECD غیر توان گفت براي کشورهاي شود. بنابراین میرد می ها آنتفاضل مرتبه اول 
مرتبه اول این واردکننده نفت از ایران مقادیر در سطح متغیرها پایا نبوده ولی مقادیر تفاضل 

  متغیرها پایا است.
واردکننده  OECD غیر آزمون ریشه واحد مقادیر در سطح متغیرها براي کشورهاي : )1( جدول

 فت از ایرانن

  داريسطح معنی  آماره  آزمون ریشه واحد  متغیر

  لگاریتم تقاضاي نفت
(ln(oil demand)) 

  082/0  - 390/1  لوین، لین و چو
 321/0  - 462/0  ایم، پسران و شین

  لگاریتم تولید ناخالص داخلی یه قیمت ثابت
(ln(gdp)) 

  146/0  - 052/1  لوین، لین و چو
  997/0  801/2  ایم، پسران و شین

  لگاریتم قیمت نفت
(ln(oilp)) 

  984/0  151/2  لوین، لین و چو
  857/0  067/1  ایم، پسران و شین

  لگاریتم درصد سهم بخش صنعت
(ln(indvd)) 

  376/0  - 314/0  لوین، لین و چو
  850/0  040/1  ایم، پسران و شین

  لگاریتم مخارج تحقیق و توسعه
(ln(r&d)) 

  136/0  - 095/1  لوین، لین و چو
  403/0  - 244/0  ایم، پسران و شین

  لگاریتم انتشار دي اکسید کربن
(ln(co2)) 

  200/0  - 838/0  لوین، لین و چو
  652/0  392/0  ایم، پسران و شین

  لگاریتم حداکثر قیمت تاریخی دوره
(ln(oilpmax)) 

  117/0  - 188/1  لوین، لین و چو
  213/0  - 733/0  ایم، پسران و شین
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  ی افزایش قیمت نفتلگاریتم سري تجمع
(ln(oilprec)) 

  772/0  745/0  لوین، لین و چو
  455/0  - 112/0  ایم، پسران و شین

  ش قیمت نفتکاهلگاریتم سري تجمعی 
(ln(oilpcut)) 

  961/0  761/1  لوین، لین و چو
  470/0  - 073/0  ایم، پسران و شین

  شپژوه هايمنبع: یافته
 

 OECD غیر اول متغیرها براي کشورهاي آزمون ریشه واحد مقادیر تفاضل مرتبه: )2( جدول
 واردکننده نفت از ایران

  داريسطح معنی  آماره  آزمون ریشه واحد  متغیر
  لگاریتم تقاضاي نفت
(ln(oil demand))  

  000/0  - 999/9  لوین، لین و چو
  000/0  - 664/3  ایم، پسران و شین

  لگاریتم تولید ناخالص داخلی یه قیمت ثابت
(ln(gdp))  

  000/0  - 945/5  ن و چولوین، لی
  000/0 - 539/4  ایم، پسران و شین

  لگاریتم قیمت نفت
(ln(oilp))  

  000/0  - 620/9  لوین، لین و چو
  000/0  - 725/16  ایم، پسران و شین

  لگاریتم درصد سهم بخش صنعت
(ln(indvd))  

  000/0  - 134/8  لوین، لین و چو
  000/0  - 742/11  ایم، پسران و شین

  تحقیق و توسعه لگاریتم مخارج
(ln(r&d))  

  002/0  - 862/2  لوین، لین و چو
  000/0 - 997/5  ایم، پسران و شین

  لگاریتم انتشار دي اکسید کربن
(ln(co2))  

  000/0  - 630/3  لوین، لین و چو
  000/0 - 726/6  ایم، پسران و شین

  لگاریتم حداکثر قیمت تاریخی دوره
(ln(oilpmax))  

  022/0  - 013/2  لوین، لین و چو
  000/0  - 629/5  ایم، پسران و شین

  لگاریتم سري تجمعی افزایش قیمت نفت
(ln(oilprec))  

  000/0  - 427/12  لوین، لین و چو
  000/0  - 515/11  ایم، پسران و شین

  ش قیمت نفتکاهلگاریتم سري تجمعی 
(ln(oilpcut)) 

  000/0  - 255/7  لوین، لین و چو
  000/0  - 160/18  ایم، پسران و شین

  هاي پژوهشمنبع: یافته
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  انباشتگی بین متغیرها آزمون هم. 5-2
دهنده پایایی مقادیر تفاضل مرتبه اول متغیرها  که نتایج آزمون ریشه واحد نشان از آنجایی

انباشتگی بین  است، گام بعدي بررسی وجود رابطه بلندمدت یا به عبارت دیگر آزمون هم
انباشتگی بین متغیرها آزمون ارائه شده توسط است. براي بررسی هم الگومتغیرهاي هر 

انباشتگی پدرونی  نتایج این آزمون هم) به کار گرفته شده است.  2004و 1999پدرونی (
در آورده شده است.  )3( جدول در  non-OECDبراي کشورهاي )9( تا )4( هاي  الگو

شود که اگر چهار  قضاوت می صورت نیابه  معموالًآزمون هم انباشتگی پانلی پدرونی 
دهنده وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و یا به عبارت  آماره از هفت آماره این آزمون نشان

ه انباشتگی رد شده و وجود رابط انباشتگی بین متغیرها بود، فرض عدم وجود هم دیگر هم
طور که در جدول نیز مشخص است، براي هر شش  شود. همان می دیتائبلندمدت 

دهنده وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها است.  حداقل چهار آماره پدرونی نشانالگو
عبارت دیگر رابطه بلندمدت  بهانباشته و یا  هم الگوتوان گفت که متغیرهاي هر  بنابراین می

انباشتگی بین متغیرها براي همه  وجود رابطه هم که یینجاازآبین متغیرها برقرار است. 
شود،  می دیتائواردکننده نفت از ایران OECD  غیر هاي مورد نظر کشورهاي الگو

) FMOLS( 1پانلی افتهی لیتعدها از روش حداقل مربعات  الگوبرآورد  منظور بهرو نیازا
  . استفاده خواهد شد

 OECD غیر یان متغیرها براي کشورهايانباشتگی پدرونی منتایج آزمون هم: )3( جدول
  واردکننده نفت از ایران

  6 الگو  5 الگو  4 الگو  3 الگو  2 الگو  1 الگو  

 پانلی vآماره 
350/1-  

)911/0(  
136/2  

)016/0(  
075/0  

)469/0(  
680/0-  

)751/0(  
145/0  

)442/0(  
744/0-  

)771/0(  

  331/1  پانلی آماره 
)908/0(  

318/1  
)906/0(  

677/0  
)751/0(  

786/0-  
)218/0(  

232/0  
)591/0(  

156/0  
)562/0(  

  -925/1  پانلی ppآماره 
)027/0(  

039/1-  
)149/0(  

048/2-  
)020/0(  

150/2-  
)015/0(  

598/8-  
)000/0(  

303/7-  
)000/0(  

________________________________________________________ 

1.Fully Modified Least Squares (FMOLS) 
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  -081/4  پانلی ADFآماره 
)000/0(  

531/3-  
)000/0(  

209/4-  
)000/0(  

151/2-  
)015/0(  

896/3-  
)000/0(  

964/1-  
)024/0(  

  659/1  گروهی آماره 
)951/0(  

630/1  
)948/0(  

592/1  
)944/0(  

518/0-  
)302/0(  

608/0  
)728/0(  

525/0  
)996/0(  

  -072/2  گروهی ppآماره 
)019/0(  

843/1-  
)032/0(  

858/1-  
)031/0(  

470/2-  
)006/0(  

850/9-  
)000/0(  

326/8-  
)000/0(  

  -955/3  گروهی ADFآماره
)000/0(  

559/4-  
)000/0(  

550/4-  
)000/0(  

471/2-  
)006/0(  

319/4-  
)000/0(  

045/2-  
)020/0(  

  هاي پزوهشمنبع: یافته
  سطح احتمال را نشان می دهند.مقادیر درون پرانتز  ارقام فوق مقدارآماره و

  
  پژوهشبرآورد الگوهاي متقارن  . 5-3
براي کشورهاي  )6( تا  )4( هاي  الگوهاي متقارن تحقیق یعنی  الگونتایج مربوط به برآورد  

در این مطالعه آورده شده است.  )4( جدول واردکننده نفت از ایران در  OECDغیر 
هاي زیست محیطی یا به عبارت دیگر دي اکسید کربن همچنان  شاخص محدودیت

دار است و این نتیجه  بر تقاضاي نفت بوده و از نظر آماري نیز معنی دهنده اثر مثبت نشان
اند، بصورت  دهد کشورهایی که انتشار دي اکسید کربن بیشتري را داشته نشان می

  داري تقاضاي نفت بیشتري دارند. یمعن
گیري شاخص تکنولوژي از سه متغیر سهم ارزش افزوده  منظور اندازه این تحقیق بهدر     

طور که در  ؛ همانو زمان استفاده شده استشاخص مخارج تحقیق و توسعه  نعت،بخش ص
سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی بصورت مثبت و مشخص است  نیز)4(جدول 

مخارج تحقیق و داري تقاضاي نفت را تحت تاثیر قرار داده است؛ از طرف دیگر  معنی
ت در کشورهاي مورد مطالعه داشته است داري بر تقاضاي نف اثر مثبت و معنی نیز توسعه

 non-OECDبصورتی که با افزایش مخارج تحقیق و توسعه، تقاضاي نفت در کشورهاي 
نتایج همچنین نشان دادند داري افزایش یافته است.  واردکننده نفت از ایران بصورت معنی

یران واردکننده نفت از ا non-OECDکه در طول زمان تقاضا براي نفت در کشورهاي 
تواند ناشی از افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادي  افزایش یافته که این نتیجه می
  در کشورهاي مورد نظر باشد.
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در بخش صنعت به معنی افزایش مصرف انرژي  GDPاز افزایش سهم بخش صنعت    
دي عنوان یک نهاده تولی است. با افزایش سهم این بخش، تقاضا براي انرژي به اقتصاد

بري بیشتري  انرژي دربخش صنعت،توسعه ومخارج تحقیق  وافزایش پیدا کرده است 
در حال توسعه هدف اول خود را افزایش درآمد و دسترسی به  کشورهاي.دارد

دانند و کمتر به دنبال بهبود مصرف انرژي  هاي استفاده شده در سایر کشورها می تکنولوژي
آورد الگوي متقارن در این تحقیق نشان داد، در طول طور که نتایج بر هستند. همچنین همان

زمان و با توجه به افزایش تولید ناخالص داخلی و همچنین جمعیت در کشورهاي فوق، 
  مصرف انرژي نیز افزایش پیدا کرده است.

واردکننده نفت از ایران  OECD غیر هاي متقارن براي کشورهاي الگونتایج برآورد : )4( جدول
  FMOLSبه روش 

 3 الگو  2 الگو  1 الگو  توضیحی متغیرهاي

  قیمت ثابت به لگاریتم تولید ناخالص داخلی
(ln(gdp))  

619/0  
)000/0( 

644/0  
)000/0( 

642/0  
)013/0( 

  لگاریتم قیمت نفت
(ln(oilp))  

043/0 -  
)027/0(  

088/0 -  
)000/0(  

010/0 -  
)006/0(  

  لگاریتم درصد سهم بخش صنعت
(ln(indvd))  

127/0  
)000/0(   -   -  

  ارج تحقیق و توسعهمخ
(ln(r&d))  

 -  305/0  
)000/0(   -  

  زمان
(ln(t)) 

 -   -  024/0  
)000/0(  

  لگاریتم انتشار دي اکسید کربن
(ln(co2))  

244/0  
)031/0(  

210/0  
)038/0(  

334/0  
)000/0(  

  R2( 992/0  992/0  912/0( ضریب تعیین
  هاي پزوهشمنبع: یافته

  نتز سطح احتمال را نشان می دهند.و مقادیر درون پرا ارقام فوق مقدار ضریب
  

دهد با  دهد که کشش قیمتی تقاضاي نفت منفی بوده و نشان می نتایج همچنین نشان می
افزایش در قیمت نفت، مطابق با انتظار تقاضاي نفت کشورهاي واردکننده نفت ایران که 
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عنوان افزایش قیمت نفت به کند.  داري کاهش پیدا می نیستند بصورت معنی OECDعضو 
ها به دنبال انرژي جایگزین و یا به دنبال استفاده  شود بنگاه یک نهاده تولیدي، باعث می

رو طبق قانون تقاضا اثر قیمت نفت بر تقاضا منفی بدست  کاراتر از انرژي باشند و از این
هاي  الگودار بوده و در  طرف دیگر کشش درآمدي تقاضاي نفت معنی ازآمده است. 

دهد که تولید ناخالص  اند. بنابراین نتایج نشان می تغییر کرده 644/0تا  619/0برآوردي بین 
واردکننده نفت  Non-OECDداري بر تقاضاي نفت کشورهاي  داخلی نیز اثر مثبت و معنی

یعنی با افزایش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه آن افزایش تقاضا براي از ایران داشته است.
رو این  به عنوان یکی از منابع مهم انرژي نیز افزایش یافته و از اینانرژي، تقاضا براي نفت 
  رابطه مثبت برقرار است.

  

  برآورد الگوهاي نامتقارن  . 5-4
 يبـرآورد الگـو   جینامتقـارن آورده شـده اسـت. نتـا     يهـا برآورد الگو جینتا ) 5جدول (در

فـوق بـوده    ينفـت کشـورها   يمثبـت تقاضـا   يکشش درآمد دکنندهیینامتقارن همچنان تا
 دهد که نتایج الگـوي نامتقـارن،   نشان می  )5جدول(با نتایج  )4( جدول است. مقایسه نتایج 

سـهم صـنعت در اقتصـاد بـه      شیکه بـا افـزا   یبصورت کند، یم دییمتقارن را تا يالگو جینتا
ــرا کیــعنــوان  ــپ شیزاافــ يدار ینفــت بصــورت معنــ يشــاخص تکنولــوژي، تقاضــا ب  دای

نفت  يبر تقاضا يدار یو معن یو توسعه اثر منف قینامتقارن مخارج تحق هايدر الگو.کند یم
گرفـت کـه    جـه ینت تـوان  یمـ  نینابرابدارد.  رانیواردکننده نفت از ا OECDغیر يکشورها

 يو توسعه در کشـورها  قیمخارج تحق شیاز افزا یناش تواند یکه م يبهبود سطح تکنولوژ
نشـان   و ایـن نتیجـه   .دهد یمافزایش  يدار ینفت را بصورت معن يد، تقاضاباش OECDغیر
داري  انـد، بصـورت معنـی    دهد کشورهایی که انتشار دي اکسید کربن بیشتري را داشـته  می

 به عبارت دیگر با افزایش آلودگی محیط زیسـت، کشـورهاي   تقاضاي نفت بیشتري دارند.
هـاي مناسـب تقاضـاي نفـت را      مال سیاسـت منظور کاهش این آلودگی با اع به OECD غیر

در جهت کاهش  یطیمح ستیز يها تیگفت که محدود توان یم نیبنابرااند. کاهش نداده
 جینتـا کـاهش دهـد.    OECDغیـر  يکشـورها  ينفت را بـرا  يتقاضا تواند یهوا م یآلودگ
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نفت  يکه در طول زمان تقاضا برا دهد یآورده شده است، نشان م 0 که در )9( برآورد الگو 
 توانـد  یمـ  جـه ینت نیـ که ا افتهی شیافزا رانیواردکننده نفت از ا non-OECDيدر کشورها

  باشد. یناخالص داخل دیتول شیافزا
ـ   يدهنده کشش درآمد همچنان نشان جینتا مثبـت و   یمتـ یو کشـش ق  دار یمثبـت و معن

بـه   ایکننده عدم تقارن و  دییتا جیمورد نظر است نتا ينفت کشورها ياتقاض يبرا دار یمعن
واردکننده نفـت از   OECDغیر  ينفت در کشورها يتقاضا يریبرگشت ناپذ گریعبارت د

نیز مشخص اسـت، سـري تجمعـی کـاهش قیمـت       )5( جدول طور که در  همان است. رانیا
قاضاي نفت نداشته در صورتی که سري تجمعی افزایش قیمت نفت داري بر ت نفت اثر معنی

واردکننـده نفـت از ایـران     OECD غیـر  فـت کشـورهاي  داري بر تقاضاي ن اثر منفی و معنی
طور که بیان شد تقاضـاي قیمـت نفـت را کـاهش داده و از      افزایش قیمت نفت همان دارد.

نفت اثر مثبـت بـر تقاضـاي نفـت     رو انتظار بر این است که سري تجمعی افزایش قیمت  این
هاي جـایگزینی   داشته باشد. اما بر اساس مطالعات انجام شده، با افزایش قیمت نفت سیاست

هـاي بهینـه سـازي در مصـرف انـرژي توسـط        نفت، کـارایی در مصـرف انـرژي و سیاسـت    
خود را کاهش دهند. همـین امـر   شود تقاضاي نفت  کشورهاي بکار گرفته شده و باعث می

داري نداشـته   شود که در هنگام کاهش قیمـت نفـت، تقاضـاي نفـت تغییـر معنـی       می باعث
داري بـر   دهد کـه حـداکثر قیمـت تـاریخی اثـر منفـی و معنـی        همچنین نشان می نتایجباشد.

واردکننده نفت از ایران داشته که این نتیجه نیـز قابـل    OECD غیر تقاضاي نفت کشورهاي
تـوان گفـت کـه الگـوي تقاضـاي نفـت بـراي         شـد مـی  انتظار است. با توجه بـه آنچـه بیـان    

  واردکننده نفت از ایران نیز نامتقارن است. non-OECDکشورهاي 
واردکننده نفت از ایران  OECD غیر متقارن براي کشورهايناهاي  الگونتایج برآورد : )5( جدول

  FMOLSبه روش 
  )9( الگو  )8( الگو  )7( الگو  متغیرهاي توضیحی

  لگاریتم تولید ناخالص داخلی یه قیمت ثابت
(ln(gdp))  

485/0  
)011/0( 

497/0  
)028/0( 

375/0  
)071/0( 

  لگاریتم حداکثر قیمت تاریخی دوره
(ln(oilpmax))  

335/0-  
)000/0(  

241/0-  
)000/0(  

165/0-  
)005/0(  

  لگاریتم سري تجمعی افزایش قیمت نفت
(ln(oilprec)) 

115/0-  
)004/0( 

061/0-  
)036/0( 

289/0-  
)000/0(  

  لگاریتم سري تجمعی کاهش قیمت نفت
(ln(oilpcut)) 

012/0-  050/0-  073/0  
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)769/0(  )289/0(  )161/0(  
  لگاریتم درصد سهم بخش صنعت

(ln(indvd))  
687/0  

)000/0(  -  -  

  مخارج تحقیق و توسعه
(ln(r&d))  -  913/0  

)000/0(  -  

  051/0  -  -  (ln(t))زمان
)015/0(  

  لگاریتم انتشار دي اکسید کربن
(ln(co2))  

494/0  
)006/0(  

426/0  
)041/0(  

393/0  
)080/0(  

  R2(  994/0  931/0  911/0( ضریب تعیین
  هاي پژوهشمنبع: یافته

  اره و مقادیر درون پرانتز سطح احتمال را نشان می دهند.ارقام فوق مقدارآم
ـ   يدهنده کشش درآمد همچنان نشان جینتا مثبـت و   یمتـ یو کشـش ق  دار یمثبـت و معن

بـه   ایکننده عدم تقارن و  دییتا جیمورد نظر است نتا ينفت کشورها يتقاضا يبرا دار یمعن
واردکننـده نفـت از    OECDغیر ينفت در کشورها يتقاضا يریبرگشت ناپذ گریعبارت د

نیز مشخص اسـت، سـري تجمعـی کـاهش قیمـت       )5( جدول طور که در  همان است. رانیا
داري بر تقاضاي نفت نداشته در صورتی که سري تجمعی افزایش قیمت نفت  نفت اثر معنی

نفـت از ایـران    واردکننـده  OECD غیـر  داري بر تقاضاي نفـت کشـورهاي   اثر منفی و معنی
داري بـر   دهد که حـداکثر قیمـت تـاریخی اثـر منفـی و معنـی       دارد. نتایج همچنین نشان می

واردکننده نفت از ایران داشته که این نتیجه نیـز قابـل    OECDغیر تقاضاي نفت کشورهاي 
تـوان گفـت کـه الگـوي تقاضـاي نفـت بـراي         انتظار است. با توجه بـه آنچـه بیـان شـد مـی     

  واردکننده نفت از ایران نیز نامتقارن است. OECD غیر کشورهاي
  

  ت سیاستیپیشنهادهاو  گیرينتیجه .6
برآورد  محیطی با هاي زیست بررسی اثر تغییرات تکنولوژي و محدودیت هدف این مطالعه

واردکننده نفت از ایران بر اساس تصریح متقارن  OECD غیر تابع تقاضاي نفت کشورهاي
هاي  برآورد الگوهاي مورد نظر تحقیق با در نظر گرفتن شاخصمنظور  است. بهو نامتقارن 

، 2014تا  1970هاي دوره زمانی  از داده مطالعه در اینتکنولوژي و شاخص محیط زیست، 
روسیه، آفریقاي جنوبی، چین نفت از ایران شامل  واردکنندهOECD  غیر براي کشورهاي
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براي این تحقیق نشان داد که  و هنداستفاده شد. نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهاي
واردکننده نفت از ایران مقادیر در سطح متغیرها پایا نبوده ولی  مورد مطالعهکشورهاي 

انباشتگی بین متغیرها از  بررسی هم منظور بهمقادیر تفاضل مرتبه اول این متغیرها پایا است. 
متغیرهاي هر اد که انباشتگی پدرونی استفاده شد که نتایج این آزمون نشان د آزمون هم

به عبارت دیگر رابطه بلندمدت بین متغیرها برقرار است. از آنجایی انباشته و یا  شش الگو هم
شود، از  می دیتائهاي مورد نظر  الگوانباشتگی بین متغیرها براي همه  که وجود رابطه هم

) FMOLSپانلی ( افتهی لیتعدها از روش حداقل مربعات  الگوبرآورد  منظور بهرو  این
  شد.استفاده 

هاي  هاي زیست محیطی و شاخص نتایج این مطالعه نشان داد که اثر محدودیت    
اند. در این مطالعه  تکنولوژي هم در الگوهاي متقارن و نامتقارن تاییدکننده یکدیگر بوده

هاي زیست محیطی یا به عبارت دیگر دي اکسید کربن همچنان  شاخص محدودیت
دار است در این تحقیق  بت بر تقاضاي نفت بوده و از نظر آماري نیز معنیدهنده اثر مث نشان

گیري شاخص تکنولوژي از سه متغیر سهم ارزش افزوده بخش  منظور اندازه همچنین به
صنعت، شاخص مخارج تحقیق و توسعه و زمان استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که 

داري تقاضاي نفت را  صورت مثبت و معنیسهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی ب
داري  تحت تاثیر قرار داده است. از طرف دیگر مخارج تحقیق و توسعه نیز اثر مثبت و معنی

بر تقاضاي نفت در کشورهاي مورد مطالعه داشته است. همچنین نشان دادند که در طول 
افزایش یافته  واردکننده نفت از ایران OECD غیر زمان تقاضا براي نفت در کشورهاي

  شود: بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق، پیشنهادات زیر ارائه می.است

نتایج نشان داد که الگوي تقاضاي کشورهاي واردکننده نفت از ایران نامتقارن است؛ 
بینی تقاضاي نفت  شود به منظور پیش گذاران اقتصادي پیشنهاد می بنابراین به سیاست

فت از ایران الگوهاي نامتقارن را مد نظر قرار دهند؛ که این امر دقت کشورهاي واردکننده ن
مشخص کرد،  قیتحق نیا جیآنچه نتابینی درآمدهاي نقتی را افزایش خواهد داد. در پیش

 رانیواردکننده نفت از ا ينفت کشورها يبر تقاضا یطیمح ستیز يها تیمحدود یاثر منف
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 يها تیمحدود نیاست، ا ینفت يه به درآمدهاکشور وابست کی رانیکه ا ییاست. از آنجا
 طور همان.درا با بحران مواجه کن رانیشده و ا رانیا ینفت يباعث کاهش درآمدها تواند یم

را  يانرژ يتقاضا تواند یم يسطح تکنولوژ شیمطالعه نشان داده شد، افزا نیکه در ا
باعث کاهش  تواند یم رانیواردکننده ا يکشورها يمورد برا نیکاهش دهد که ا

 یکاهش وابستگ نیو همچن يتجار يگسترش شرکا رو نیشود. از ا رانیا ینفت يدرآمدها
نشان  جینتا.شود یم شنهادیمطالعه پ نیاست که در ا ییها استیاز س ینفت يبه درآمدها

است؛  رانیواردکننده نفت از ا يکشورها ينفت برا يتقاضا يدهنده کشش مثبت درآمد
را هدف قرار  ییکشورها شتریکه ب شود یم شنهادیپ ياقتصاد گذاران استیس هی نیبنابرا

 ،همچنین براي مطالعات آیندهداشته باشند. يشتریباالتر و درآمد ب يدهند که رشد اقتصاد
شود.عالوه برآن سایر اد میافزایش دوره زمانی تحقیق وکشورهاي مورد مطالعه پیشنه

ه تابع تقاضاي نفت درکشورهاي باگروه موضوعات پیشنهاداتی دراین حوزه شامل مقایس
درآمدي مختلف،بررسی اثرقیمت نفت برتقاضاي نفت دربخش هاي مختلف 
اقتصادي،آزمون برگشت پذیري تابع تقاضاي نفت درکشورهاي باگروه درآمدي مختلف 

سی اثرپیمان ربر ،بررسی اثرتکنولوژي برتقاضاي نفت بااستفاده ازشاخص هاي مختلف و
  امضا کننده این پیمان ،می باشد.ي نفت درکشورهاي کیوتو برتقاضا
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