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 :چکیده
سي تأثير ، برراقتصاد كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعهبا توجه به اهميت فراوان نهاده انرژي در 

بدين منظور مطالعه حاضر تأثير مستقيم و . يابدضرورت ميايران مصرف انرژي بر فقر و نابرابري در كشور 

را بر فقر و ( شامل صنعت، كشاورزي و خدمات)هاي مختلف كشور غير مستقيم مصرف انرژي در بخ 

ادالت همزمان متشكل از جهت بررسي اين موضوع يك سيستم مع. دهدنابرابري مورد ارزيابي قرار مي

، نابرابري، تقاضاي انرژي و فقر به كار گرفته شده و با استفاده از برآوردگر متغير ابزاري توليدچهار معادله 

 . گيردمورد آزمون قرار مي 1933تا  1939رابطه ميان مصرف انرژي و فقر طي دوره زماني 

گذار بوده و آن طور مستقيم بر فقر تأثير دهد كه مصرف انرژي در بخ  خدمات بهيافته ها نشان مي

در حالي كه تأثير غير مستقيم مصرف انرژي بر كاه  فقر از طريق كاه  نابرابري در . دهدراكاه  مي

از سوي ديذر مصرف انرژي در بخ  هاي صنعت و كشاورزي تنها . گيرداين بخ  مورد تائيد قرار نمي

همچنين نتايج . شودمنجر به كاه  فقر در كشور مي( ابرياز طريق كاه  نابر)به صورت غير مستقيم 

بيانذر اين است كه مصرف انرژي از طريق تأثير مثبت و معني دار بر رشد اقتصادي، به طور غير مستقيم 

 . منجر به كاه  فقر در هر سه بخ  صنعت، كشاورزي و خدمات شده است
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 مقدمه -1

ها،  توجه جدي افراد و جوام ، دولت   به كانون مسئله فقر و نابرابريهاي اخير، در دهه

هاي مختلف فكري و ارزشي تبديل شده است و به عنوان يك مشكل  احزاب و گراي 

افزاي  روزافزون فقر در  بدين منظور و براي ممانعت از. فراملّي در جهان مطرح بوده است

اي  المللي و منطقه ر و در حال توسعه، نهادهاي بينيسطح جهان، خصوصاً در كشورهاي فق

را  1330-2113براي مثال سازمان ملل، دهة . اقداماتي نمادين و عملي را در ژي  گرفتند

مورد آن را خود و اولين 1توسعه هزارهيكي از اهداف هشتذانة  و فقر نام نهاد يكن دهه ريشه

ساير اهداف توسعه هزاره بانك و  قرار داده استكن نمودن فقر و گرسنذي شديد  ريشه

به جز آخرين مورد آن يعني مشاركت جهاني براي توسعه نيز ارتباط بسيار  2جهاني

 .تنذاتنذي با فقر دارند

اند كه با وجود رشد نشان داده 9مطالعات تجربي انجام شده در كشورهاي مختلف

هاي گذشته، مسئله فقر همچنان در اكثر اين كشورها به عنوان تصادي قابل توجه در دههاق

يك مسئله عمده مطرح است و بنابراين شناسايي عوامل مؤثر بر فقر يكي از اهداف اصلي 

همزمان با بررسي عوامل مؤثر بر فقر و نابرابري در جوام ، بررسي . باشداين كشورها مي

هاي انرژي در سطوح بنذاهها و خانوارها در كانون ان مصرف حاملتقاضاي انرژي و ميز

هاي انرژي به هاي اقتصادي از حاملبنذاه. توجه سياستذذاران اقتصادي قرار گرفته است

خانوارها نيز به طور مستقيم و غيرمستقيم از . نمايند عنوان نهاده و يا عامل توليد استفاده مي

توان گفت مصرف بنابراين مي. نمايند طلوبيت كسب ميمند شده و م خدمات انرژي بهره

 اربان) كننده رفاه اقتصادي آنها و در نهايت رفاه اقتصادي جامعه باشدتواند تعيينانرژي مي

 

1 Millennium Development Goals (MDGs) 

سایر اهداف توسعه هزاره به طور مختصر عبارتند از آموزش ابتدایی، برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان،   

کاهش مرگ و میر نوزادان، بهبود و پیشرفت سالمت مادران، مبارزه با بیماری ایدز و سایر بیماریهای جنسی، 

 ی زیست محیطی و مشارکت جهانی برای توسعهپایدار
3 Deininger and Squire, 1998, Dollar and Kraay, 2002 
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مورد  2هاي اخير انرژي به عنوان يكي از ابزارهاي رشد فقرزدادر سال (.2110، 1همكارانو 

 . گرفته است استفاده سياستذذاران كشورهاي مختلف قرار

با توجه به نق  و اهميت انرژي در فرآيند توسعه كشورهاي در حال توسعه و با عنايت به 

اينكه كشور در آستانه اجراي مراحل تكميلي طرح هدفمندسازي يارانه و افزاي  بيشتر 

هاي ، بررسي نق  و تأثير مصرف انرژي در بخ 9قيمت حامل هاي انرژي قرار دارد

تواند به عنوان ابزاري مفيد جهت يابد و ميبر فقر و نابرابري ضرورت ميمختلف اقتصادي 

به همين منظور در اين . هاي انرژي مناسب و بهينه مورد استفاده قرار گيرداعمال سياست

هاي مختلف اقتصادي بر فقر طي دوره مطالعه به بررسي تأثير مصرف انرژي در بخ 

 . شودژرداخته مي 1933تا  1939 3زماني

جهت بررسي هدف ژژوه ، ابتدا مباني نظري تأثير مصرف انرژي برفقر و مطالعات انجام 

شناسي ژژوه  و نحوه در ادامه روش. گيردشده در اين زمينه مورد بررسي قرار مي

گردد و تفسير سپ  مدل ژژوه  برآورد مي.مدلسازي و برآورد آنها ارائه خواهد شد

اي از نتايج بدست آمده و ژيشنهادات در ژايان خالصه. شدنتايج بدست آمده ارائه خواهد 

 . گرددسياستي ارائه مي

 مروری بر مطالعات تجربی -2

-با توجه به عزم جهاني جهت كاه  فقر و نابرابري، بانك جهاني به عنوان يك نهاد بين

الب هاي اخير در قالمللي به بررسي عوامل مختلف تأثيرگذار بر فقر و نابرابري در سال

هاي اخير به عنوان عامل يكي از مواردي كه در سال. هاي مختلف ژرداخته استگزارش

تأثيرگذار بر فقر و نابرابري در كشورهاي مختلف به ويژه كشورهاي درحال توسعه مورد 

هاي به همين منظور گزارش. باشدتوجه قرار گرفته است، انرژي و خدمات ناشي از آن مي

انك جهاني در كشورهاي در حال توسعه به منظور بررسي زواياي بسياري زيادي توسط ب
 

1 Urban et al, 2007 

2 Pro-Poor Growth 

 ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی پانزدهم دیقانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب   

به عنوان ابتدا و انتهای بازه زمانی پژوهش، در دسترس بودن اطالعات  131 و سال  131 دلیل انتخاب سال   

 131 تا  131 های فقر و نابرابری به صورت رسمی از سال مورد نیاز برای تمام متغیرهای پژوهش مانند شاخص

 . باشدمی
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عالوه بر بانك جهاني . مختلف تأثيرگذاري انرژي بر فقر و نابرابري انجام شده است

ژژوهشذران مختلفي نيز به بررسي نحوه تأثيرگذاري انرژي بر فقر و نابرابري در كشورهاي 

 .شودن مطالعات ژرداخته مياند كه در ادامه به برخي از ايمختلف ژرداخته

اي به بررسي تأثير الذوي مصرف انرژي خانوارها بر آلودگي ، در مطالعه(2119)1سانيل ماال

كننده نهايي انرژي در كشور منطقه مختلف و با در نظر گرفتن سه مصرف 91هوا و فقر در 

اين مطالعه،  بر اساس نتايج به دست آمده از. اندژرداخته LEAPنپال در چارچوب الذوي 

مصرف انرژي در بخشهاي مختلف كشور نپال نابرابر است و مصرف زيست توده بيشترين 

نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه سطح مصرف انرژي . حامل انرژي مصرفي است

همچنين . باشدتر از نيازهاي حياتي بشر ميو نوع حامل انرژي مصرفي در كشور نپال ژائين

حد از زيست توده براي مصارفي چون سرماي ، گرماي  و آشپزي باعث  استفاده بي  از

 . افزاي  فقر در اين كشور گرديده است

اي به بررسي نق  ذغال چوب در معيشت مردم و ، در مطالعه(2119)2زوال و ريچاردسون

آنها در اين مطالعه . تأثير آن بر كاه  فقر در كشورهاي جنوب صحراي آفريقا ژرداختند

هاي انرژي بر فقر از جهات مختلفي ررسي نق  ذغال چوب به عنوان يكي از حاملبه ب

نظير ميزان موجودي ذغال چوب، تأثير ذغال چوب بر كيفيت بهداشت و آموزش و نق  

نتايج حاصل از اين . آن در آسيب ژذيري خانوارها در كشورهاي مورد بررسي ژرداختند

تواند منجر به افزاي  فقر و هم موجب كاه  دهد كه ذغال چوب هم ميمطالعه نشان مي

از يك طرف توليد و تجارت ذغال چوب در كشورهاي مورد بررسي با توجه . فقر گردد

به فوايدي نظير افزاي  درآمدهاي مالياتي دولت، افزاي  درآمد خانوارها در مناطق شهري 

از طرف ديذر . ستو روستايي و افزاي  توليد ناخالص داخلي در كاه  فقر تأثيرگذار ا

اكوسيستم و محيط زيست، افزاي  آلودگي هوا و ايجاد  مصرف ذغال چوب با نابودي

تواند باعث افزاي  فقر بيماري هاي ناشي از آن و تغيير نيروي كار از مردان به زنان مي

 . گردد

 

1 Sunil Malla, 2013 

2 Zulu and Richardson, 2013 
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و فقر  اي به بررسي تأثير مناب  مختلف انرژي بر توليد، نابرابري، در مطالعه(2111)1نيكالس

وي در اين مطالعه از يك . ژرداخت 2113تا  1339در آفريقاي جنوبي طي دوره زماني 

به منظور ( 3SLS)ايسيستم معادالت همزمان و برآوردگر حداقل مربعات سه مرحله

بر اساس نتايج اين ژژوه ، حامل . بررسي رابطه ميان انرژي و فقر و نابرابري استفاده كرد

يج مختلفي بر درآمد سرانه، فقر و نابرابري طي دوره مورد بررسي هاي مختلف انرژي نتا

سنگ، بنزين و گازوئيل بيشترين تأثير را بر افزاي  درآمد هاي برق، زغالحامل. داشتند

تأثير برق، نفت سفيد و بنزين بر افزاي  نابرابري بين گروهي بيشتر از تأثير آنها بر . داشتند

بنابراين مصرف . باعث افزاي  فقر مي شود بري بين گروهيدرآمد سرانه بود، زيرا نابرا

سنگ موجب افزاي  فقر طي دوره مورد بررسي در برق، نفت سفيد، بنزين و زغال

 . آفريقاي جنوبي شدند و تنها گاز و گازوئيل منجر به كاه  فقر در اين كشور مي شوند

قبيل مقياس وسيعي از  اي به وجود مشكالتي از، در مطالعه2(2112)و همكاران ژاندي

نابرابري و فقر، حاكميت سبك زندگي سنتي و بازارهاي روستايي، انتقال جمعيت از 

بازارهاي سنتي به بازارهاي مدرن و موان  اقتصادي موجود درجريان سرمايه و انتقال 

-كند و وجود اين مشكالت را عاملي در تفاوت سيستمتكنولوژي به اين كشورها اشاره مي

نوع مصرف انرژي در . داندرژي در اين كشورها با كشورهاي در حال توسعه ميهاي ان

در حالي كه . يافته نيز متفاوت استكشورهاي در حال توسعه با كشورهاي توسعه

اند و تقاضا براي اين نوع هاي نو روي آوردهيافته به مصرف انرژيكشورهاي توسعه

اغلب كشورهاي در حال توسعه همچنان  در ها در اين كشورها افزاي  يافته است،انرژي

 .هاي سنتي زياد استتقاضا براي انرژي

همانطور كه ژي  از اين اشاره شد، بر خالف اهميت رابطه ميان انرژي و فقر، مطالعات 

اغلب مطالعات انجام شده در زمينه . نظري و تجربي اندكي در اين زمينه انجام شده است

سازمان ملل و بانك جهاني و در قالب گزارشهاي  ير توسطفقر و مصرف انرژي در دهه اخ

هاي اقتصاسنجي به ندرت مختلف انجام شده است و بررسي اين موضوع در قالب مدل

هاي نويسندگان هيچ مطالعه نظري يا در كشور ايران نيز بر اساس يافته. انجام شده است
 

1 Nicholas Ngepah, 2011 

2 Pandey et al , 2002 
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ه تالش مي كند تا به بررسي مباني بنابراين اين مطالع. تجربي در اين زمينه انجام نشده است

هاي مختلف نظري و ابعاد تجربي رابطه ميان مصرف انرژي و فقر و نابرابري در بخ 

 .اقتصادي كشور بپردازد

 مصرف انرژی، نابرابری و فقر : مبانی نظری -2

هاي بسياري كه تاكنون در زمينه كاه  فقر كسب شده است، اما اين با وجود موفقيت

كن كردن آن نان به عنوان يكي از مسائل فراگير جهاني باقي مانده است و ريشهمسئله همچ

بر اساس گزارش توسعه انساني سازمان ملل، فقر . هاي مختلف داردنياز به ژيشرفت در زمينه

 آنچه معناي آن تنها فقدان اي چند بعدي است كه فراتر از فقدان ثروت مادي است ومسئله

 هاي زندگيتمام فرصت از محروميت باشد، بلكه فقراست نمي الزم اقتصادي رفاه براي كه

 اساسي ضرورت يك با وجود آنكه انرژي .1از جمله محروميت از خدمات انرژي است

 طور به انرژي خدمات بوده و كمبود اجتماعي و اقتصادي توسعه و انساني هايفعاليت براي

 محدوديت ژرورش و و آموزش نژايي سطوح جمله از فقر، كليدي عناصر با مستقيم

از آن جايي كه اكثر مطالعات است، اما  ارتباط در معاش امرار فعاليت و ها برايفرصت

اقتصادي در حوزه فقر، عوامل مهم به وجود آمدن يك اقتصاد فعال و كاه  فقر را تنها 

ايند، نمتأمين امور مالي و آموزش و ژرورش دانسته و به زواياي ديذر چندان توجه نمي

ناديده گرفته  2در كاه  فقر و ترويج توسعه ژايدار انرژي معموالً نق  تأثيرگذار خدمات

تواند داشته باشد به درستي شناخته شده و سهم مشخصي كه انرژي در ادامه زندگي فقرا مي

 نياز اين بايد با اين كه چذونه كافي براي جهاني هاياستراتژي از اين رو هنوز .نشده است

نيز ادبيات نظري در  جمعيت رو به رشد جهان روبرو شد، وجود نداشته و براي ياساس

راماني و . )باشدگذاري انرژي بر فقر و نابرابري بسيار كمياب ميخصوص چذونذي تأثير

  9(2119هيندرمنز، 

 

1 UNDP, 1997 

2 Sustainable Development 

3 Ramani and Heijndermans, 2003 
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اهميت مصرف انرژي در فرآيند رشد و توسعه جوام  به دليل نق  خدمات ناشي از آن 

اي مانند گرماي ، سرماي ، روشنايي، حمل و نقل و ژخت و نيازهاي اوليه زيرا. باشد مي

انرژي به عنوان يك نهاده اصلي و اساسي در فعاليت هاي . شوندژز توسط انرژي تأمين مي

-ها نياز به مصرف انرژي نيز گسترش ميشود كه با ژيشرفت اين فعاليتبشر محسوب مي

هاي زندگي بشر، عدم دسترسي به آن در تمام جنبه با توجه به نق  چشمذير انرژي. يابد

يكي از ژيامدهاي عدم دسترسي به انرژي . تواند ژيامدهاي بسياري به همراه داشته باشدمي

هايي نظير انرژي از كانال. هاي مدرن افزاي  فقر و نابرابري استكافي به ويژه انرژي

تواند زيست ميزش، جنسيت و محيطتأثيرگذاري بر توليد و درآمد خانوارها، سالمت، آمو

در ادامه نحوه تأثيرگذاري انرژي بر فقر مورد بررسي قرار . 1بر فقر ونابرابري تأثيرگذار باشد

 .گيردمي

 افزایش درآمد  -1-2

تواند ترين تأثيري كه بخ  انرژي بر زندگي مردم فقير در سراسر جهان ميبدون شك مهم

. باشدوري ميدهاي ناچيز آنان از طريق افزاي  بهرهداشته باشد، كمك به افزاي  درآم

هاي كوچك و متوسط كه مناب  هاي اقتصادي حتي در مقياس بنذاهانجام اكثر فعاليت

. آيند، بدون وجود انرژي امكان ژذير نخواهد بودعمده اشتغال افراد فقير نيز به شمار مي

وري را افزاي  داده و شده، بهرهاستفاده هرچه كارآمدتر از انرژي منجر به ايجاد شغل 

-شود، بنابراين ميدهد و در نتيجه منجر به رشد و توسعه اقتصادي ميدرآمد را افزاي  مي

توان گفت رشد اقتصادي عمدتاً به استفاده هر چه كارآمدتر از انرژي بستذي 

به  مطالعات تجربي فراواني در داخل و خارج از كشور نيز. 2(2112كريستين گروس،)دارد

بررسي تأثير مصرف انرژي بر رشد اقتصادي ژرداخته اند كه در اغلب آنها تأثير مثبت 

 . انرژي بر افزاي  درآمد و رشد اقتصادي مورد تائيد قرار گرفته است

 

 

 

1 Madon R , 2003 

2 Christian Gross,2012 
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 وری و بازدهی در بخش کشاورزیافزایش بهره -2-2

وري و بازدهي يكي ديذر از موارد تأثيرگذاري انرژي بر فقر اثر مصرف انرژي بر بهره

با توجه به اينكه حل مسائل مربوط به سوء تغذيه و بحران مواد . بخ  كشاورزي است

وري و بازدهي در بخ  غذايي در برخي از كشورهاي در حال توسعه، نيازمند افزاي  بهره

 در مهمي تواند تأثيرمي كشاورزي هايفعاليت در انرژي به دسترسي باشد،كشاورزي مي

كشاورزي و در نتيجه فقر و نابرابري داشته باشد، چرا كه دسترسي به انرژي  ردعملك بهبود

هاي فرآيند آبياري، فعاليتهاي مختلف نظير و تسهيل فعاليت مكانيزه شدن بيشتر موجب

هاي ژ  از برداشت محصول سازي زمين، كشت و برداشت و نيز فعاليتمربوط به آماده

تأثير مصرف انرژي . 1(2115لي، )ي  بازدهي خواهد شد شود كه اين خود منجر به افزامي

وري و بازدهي در بخ  كشاورزي در بخ  روستايي كشور هند مورد بررسي قرار بر بهره

رساني در بخ  روستايي كشور هند بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه برق. گرفته است

را افزاي  داده است و بهبود هاي آبياري مزارع شده و سود مزارع منجر به بهبود سيستم

درصدي درآمد كشاورزان  51سيستم آبياري در اثر استفاده از انرژي برق منجر به افزاي  

 (.2119، 2بارنز و همكاران)شده است

 کمک به سالمت بیشتر-3-2

هاي متفاوت و به طور مستقيم و غير هاي انرژي و به ويژه انرژي هاي تجاري با روش حامل

دسترسي به انرژي از . رسانند وسعه و تأمين سالمت در سطح جهان ياري ميمستقيم به ت

ها به دليل استفاده از طريق افزاي  درآمد خانوارها و كاه  سوء تغذيه، كاه  بيماري

هاي تنفسي و غيره ريسك سالمت را خدمات انرژي نظير تصفيه آب، كاه  بيماري

گزارش سازمان ملل، )نمايدالمت كمك ميكاه  داده و در نتيجه به توسعه بهداشت و س

2111)9. 

 

 

1 Lee, 2005 

2 Barens et al, 2003 

3 UNDP. 2011 
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 بهبود نظام آموزش و پرورش -4-2

يكي ديذر از فوايد دسترسي به انرژي و خدمات ناشي از آن در كاه  فقر و نابرابري، 

و بارنز و ( 2112)1بانك جهاني. باشدنق  آن در بهبود نظام آموزش و ژرورش مي

بررسي رابطه ميان آموزش و ژرورش و ميزان مصرف  اي به، در مطالعه2(2113)كولكارني

دهد كه درصد نتايج نشان مي. اندبرق در سطح خانوارها در كشور نيكاراگوئه ژرداخته

ژردازند، همبستذي بااليي با ميزان دسترسي آن ها به كودكاني كه در مدارس به تحصيل مي

رصد از كودكاني كه در خانه د 02در ميان خانوارهاي روستايي نيكاراگوئه، . برق دارد

كنند، در مدارس مشغول به تحصيل مي باشند، در حالي مند از برق زندگي ميهاي بهره

درصد از كودكان  51كه در مقابل، در مناطقي كه خانواده ها دسترسي به برق ندارند تنها 

 .در حال تحصيل هستند

 بهبود کیفیت زندگی زنان -5-2

مناف  بسياري را از جنبه هاي گوناگون بهداشت و سالمت، افزاي  دسترسي به انرژي، 

 نتايج مطالعه. وري و به طور كلي بهبود كيفيت زندگي زنان خواهد داشتآموزش و بهره

در اين  دهد كه دسترسي به برقدر مناطق روستايي هند نشان مي (2119)بارنز و همكاران

احتمال اين كه يك زن به مطالعه . ايدمناطق توانسته است مناف  بسياري را متوجه زنان نم

كند به اي كه وي در آن زندگي ميبپردازد، رابطه عميقي با اين موضوع دارد كه آيا خانه

دهد كه صرف نظر از سطح درآمد، برق دسترسي دارد يا خير؟ نتايج اين مطالعه نشان مي

-ق ندارند، انجام نميهايي كه دسترسي به براي از جانب زنان در خانهعمالً هيچ مطالعه

هاي خود دسترسي به برق هايي با سطح ژايين درآمد، زناني كه در خانهدر خانواده. گيرد

بر اساس . مند از امكانات برق، بيشتر به مطالعه مي ژردازنددارند در مقايسه با زنان غير بهره

به مطالعه ژرداخته و  مند از برق اكثراً در طول روزدرصد از زنان مناطق بهره 11اين نتايج، 

زماني كه اين مطالعه سطح . باشندبه طور متوسط يك ساعت در روز را در حال مطالعه مي

شود كه متوسط زمان مطالعه هاي خود مي نمايد، نتيجه گرفته ميدرآمد را نيز وارد بررسي

 

1 World Bank, 2002 

2 Barnes and Kulkarni, 2004 
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كه در اي كه زناني زنان در اين مناطق، بستذي به سطح درآمدي خانوارها دارد، به گونه

كنند، مدت زمان بيشتري را نسبت به زنان با سطح خانوارهاي با درآمد باالتر زندگي مي

-ميزان باسوادي در ميان زنان با سطح درآمد ژايين. نمايندتر، صرف مطالعه ميدرآمد ژايين

تر خانواده، كمتر از ميزان باسوادي در ميان زنان با درآمد باالتر بوده و بنابراين امكان 

گيري مي كند كه به طور كلي و بدون در ژايان اين مطالعه نتيجه. متري براي مطالعه دارندك

در نظر گرفتن سطح درآمد خانوارها، دسترسي به انرژي برق موجب افزاي  ميزان مطالعه 

 1.و بهبود آموزش و ژرورش در زنان خواهد شد

 کاهش آسیب های زیست محیطی -2-6

يك عامل بسيار مؤثر در كاه  تخريب محيط زيست بوده و  توانندهاي مدرن ميانرژي

هاي مدرن و به ويژه مناب  انرژي استفاده از. بر اين اساس اثرات مخرب آن را كاه  دهند

هاي نو در زندگي افراد، ضمن افزاي  كارايي و بهره وري، قادر خواهند بود انرژي

هاي ژز جايذزين سوخت تري را جهت اهدافي نظير ژخت وهاي مدرن و ژاکسوخت

ها، در جهت كاه  تخريب سنتي نموده و با كاه  ميزان آلودگي حاصل از سوخت

 .ندمحيط زيست گام بردار

توان گفت، دسترسي مناطق فقير به انرژي و به طور كلي بر اساس مطالب ذكر شده مي

كم مي كند، اما  ها داشته و فقر را نيزخدمات ناشي از آن، تأثير مثبتي در كاه  نابرابري

بايد به اين نكته توجه نمود كه اين تأثير مثبت در صورتي اتفاق خواهد افتاد كه مناطق فقير 

مندي از هنذامي كه بهره. هاي مدرن بهره مند شونداز خدمات انرژي و به ويژه انرژي

به  انرژي و خدمات آن در مناطقي اتفاق بيفتد كه مردم آن داراي درآمدهاي بيشتري نسبت

مردم مناطق فقيرتر هستند و امكانات و تسهيالت بيشتري را نيز در اختيار دارند، تأثيرات 

مثبت انرژي نظير افزاي  درآمد، سالمت بيشتر، بهبود نظام آموزش و ژرورش، بهبود 

كه در باال توضيح داده شد، در اين مناطق اتفاق افتاده اما افراد ... كيفيت زندگي زنان و 

ر همچنان شرايطي نظير شرايط قبلي را داشته و از اين تأثيرات مثبت بي بهره مناطق فقي

 

1 ESMAP, 2002 
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اين امر به احتمال بسيار زياد نابرابري ها را افزاي  داده و فقر را نيز در مناطق . خواهند بود

 (.2111بانك جهاني، )فقير بيشتر خواهد نمود

 ارائه مدل و بررسی متغیرها -3

صريح معادالت مناسب جهت بررسي رابطه ميان انرژي، در اين قسمت از ژژوه  به ت

. شودهاي مختلف اقتصادي كشور ژرداخته ميتوليد، نابرابري درآمدي و فقر در بخ 

تواند هم به صورت مستقيم و از طريق افزاي  درآمد و همانطور كه بيان گرديد، انرژي مي

وري و آموزش، بهداشت، بهره توليد و هم به صورت غيرمستقيم و از طريق تأثير گذاري بر

  .در نتيجه افزاي  توليد و نابرابري بر فقر تأثيرگذار باشد

در زمينه رابطه ميان نابرابري و  1با توجه به مباني نظري ارائه شده و مطالعات تجربي گذشته

توان نابرابري درآمدي را در كنار ساير عوامل مؤثر بر توليد به عنوان يك عامل توليد، مي

هاي مختلف نابرابري بر توليد، معادله شاخص به منظور بررسي. ثيرگذار در نظر گرفتتأ

 :شودبه صورت زير ارائه مي( 1)

exp


i

ii
A Ln

Y K E L


  
3 1

32 4           (1)  

به ترتيب بيانذر توليد، موجودي سرمايه، نيروي كار و  Eو  Y  ،K  ،Lدر اين معادله 

نيز نشاندهنده  αباشد و قادير مختلف شاخص هاي نابرابري ميبيانذر م   .انرژي مي باشند

توان به ، معادله باال را مي3α+9α+2α=2با فرض اينكه . باشدژارامترهاي مختلف معادله مي

 :صورت زير بازنويسي كرد

exp
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ثر بر توليد بر حسب سرانه ، عوامل مؤ(L)حال با تقسيم اين معادله بر تعداد نيروي كار

 :شود و عبارتست ازنيروي كار تبديل مي

exp
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1 Tingting Li and et.al, 2016 
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با در )حروف كوچك متغيرها نشاندهنده مقادير سرانه آنها بر حسب نيروي كار مي باشد

ه نظر گرفتن مقدار نيروي كار به جاي جمعيت، در ادامه ژژوه  از واژه سرانه استفاد

 :با گرفتن لذاريتم از طرفين معادله باال، خواهيم داشت(. خواهد شد

      t t t t t jt ytLny Ln Ln Ln Lnk Lne         0 11 1 12 2 13 3 2 3

                    (3)  

هاي مختلف معادله باال بيانذر عوامل مؤثر بر توليد، با در نظر گرفتن متغير انرژي و شاخص

-د نظر در اين ژژوه  مينابرابري مي باشد كه يكي از چهار معادله سيستم معادالت مور

 . هاي مختلف اقتصادي كشور برآورد خواهد شداين معادله به تفكيك بخ . باشد

معادله تقاضاي انرژي در بخ  خدمات، صنعت و كشاورزي بر اساس تاب  توليد و قيد 

تاب  تقاضاي انرژي نيز برحسب مقادير سرانه متغيرها در نظر گرفته  .شودهزينه استخراج مي

هاي مختلف يكي از با توجه به اينكه درآمد خانوارها و ارزش افزوده بخ . 1ستشده ا

ارزش افزوده )شود و با افزاي  درآمد خانوارهاعوامل مؤثر بر مصرف انرژي محسوب مي

-بنابراين نحوه توزي  درآمد در جامعه، مي. يابد، تقاضا براي انرژي نيز افزاي  مي(هابخ 

به همين . ي تقاضاي انرژي دربخشهاي مختلف تأثيرگذار باشدتواند بر ميزان و چذونذ

هاي مختلف نابرابري به منظور بررسي تأثير توزي  درآمد بر تقاضاي منظور از شاخص

بنابراين تقاضاي سرانه انرژي با در نظر گرفتن متغيرهاي  .انرژي در مدل استفاده گرديد

 : گرددي، به صورت زير تصريح مي، قيمت انرژي و شاخص نابرابر(توليد سرانه)درآمد

    jt t jt t etLne Ln Lnprice Lny     0 1 2 3     (5)  

قيمت . باشدهاي مختلف ميدر اين معادله نشاندهنده قيمت انرژي در بخ  priceمتغير 

هاي انرژي به عنوان يكي از عوامل مؤثر بر تقاضاي انرژي، جهت جلوگيري از ساير حامل

مدلسازي رابطه ميان نابرابري و . 2نظور نشده استكاه  درجه آزادي بيشتر در اين مدل م

بعد از . انجام شده است( 1355) 3كوزنت  9معكوس Uرشد اقتصادي بر اساس فرضيه 

 

1Akinboade et al., 2008; Ramanathan, 1999 

2 Alves and Bueno, 2003 and Polemis, 2006 
3Inverted U-Shaped Hypothesis 
4 Kuznets (1955) 
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ارائه اين فرضيه در مورد رابطه ميان نابرابري و توسعه اقتصادي، مطالعات مختلفي به بررسي 

كوزنت  و مطالعاتي از  معكوس Uفرضيه . 1اين فرضيه در نمونه هاي مختلف ژرداختند

نشان دادند كه يك رابطه غيرخطي ( 1303)9و آهلوواليا( 1339a,b)2قبيل آناند و كانبور

بر اساس مطالعات انجام شده قبلي، . تواند وجود داشته باشدميان نابرابري و درآمد سرانه مي

-از شاخص. باشديكي ديذر از عوامل تأثيرگذار بر نابرابري، سياستهاي توزيعي دولت مي

-توان متغيرهايي چون مخارج دولت، سياستهاي ژولي، يارانههاي اين سياستهاي توزيعي مي

در اين مطالعه، معادله نابرابري با توجه به مطالعات . را نام برد.. هاي اعطايي توسط دولت و 

سرانه گذشته و با توجه به شرايط اقتصاد ايران تعديل شده است و نابرابري تابعي از درآمد 

و متغيرهايي چون تقاضاي سرانه انرژي، اندازه دولت و ميزان سرانه يارانه انرژي در نظر 

 :گرفته شده است

( )      t t t t jt t tLn Lny Lny Lng Lne Lns        2
0 1 2 3 4 5

                     (3)  

ورود متغير مصرف انرژي در اين مطالعه، به منظور بر طرف كردن مساله درونزايي احتمالي 

يستم مطالعات همزمان نهايي و همچنين بررسي تأثير مصرف در س GDPميان انرژي و 

 . باشدانرژي بر نابرابري مي

معادله فقر بر اساس . باشدآخرين معادله در سيستم معادالت مورد بررسي، معادله فقر مي

با توجه . ارائه شده است( 2113)3چارچوب رشد فقرزداي ارائه شده توسط سان و كاكواني

و مباني نظري موجود در اين زمينه، رشد اقتصادي و كاه  نابرابري دو به مطالعات گذشته 

توان به معادله فقر بر اساس تئوري رشد فقرزدا را مي. عامل تأثير گذار بر فقر مي باشند

 :صورت زير تصريح كرد

t t tP y
   1 2

0                 (0)  

 

1Bruno et al., 1998- Bourguignon and Morrisson, 1998-Bourguignon et al.,2005 - 

Bourguignon (2004) 
2 Anand and Kanbur, 1993a, 1993b 

3Ahluwalia(1976) 
4 Son and Kakwani, 2008 
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با ( FGT)1فقر فاستر،گرير و توربك نشاندهنده مقادير مختلف شاخص Pدر اين معادله 

نيز نشاندهنده ارزش  ѳو  y. 2مي باشد (α)شاخص فقر گريزي توجه به مقادير متفاوت

به . باشدژارامتر معادله مي δ. باشندو شاخص نابرابري مي( رشد اقتصادي)هاافزوده بخ 

عادله رشد منظور بررسي تأثير مصرف انرژي بر فقر، به جاي متغير توليد سرانه در م

را جايذذاري كرد، با انجام اين جايذذاري ( 1)توان عوامل مؤثر بر توليد فقرزداي باال، مي

 :خواهيم داشت

(exp )


i

ii
A Ln

t t tj
P k e


     

3 1
3 1 22

0         (3)  

با ساده كردن اين معادله و گرفتن لذاريتم از طرفين آن و همچنين با اضافه كردن جز 

 :اخالل، خواهيم داشت

     
t

t t jt t ptLnP Lnk Ln Lne Lns       0 1 2 3 4    (3)  

 

1 Foster, Greer and Thorbecke, 1984 

. های مورد استفاده در مطالعات فقر در داخل و خارج کشور می باشد، از پر کاربردترین شاخصFGTشاخص فقر   

-حاسبه شاخص های فقر را برآورده میزیرا این شاخص عالوه بر سادگی محاسبه، تمام ویژگیهای مورد انتظار در م

ولی به طور کلی هیچ کدام از شاخص های فقر . را نیز در نظر می گیرد( Sen)سن یكنواختی و انتقال ولاصو سازد 

عاری از انتقاد نیستند و محققان مختلف نیز شاخص های مختلف فقر را در مطالعاتشان مورد استفاده قرار می 

شاخص نشان دادن نسبت افراد فقیر و عمق فقر در جامعه مورد مطالعه است که توسط  علت استفاده از این .دهند

های مهم یک شاخص فقر  پذیری را از ویژگی ها تجزیه آن. پیشنهاد گردیده است( 131 )فوستر، گریر و توربک

ان با هم جمع تو های مختلف جمعیت را می طوری که میزان فقر حاصل از بررسی زیرگروه دانستند، به مطلوب می

 : فرمول اصلی محاسبه این شاخص به قرار زیر است. میزان واحدی از فقر کل جمعیت دست یافت کرد و به

 
، میزان تنفر و گریز از فقر  α آن در که شده تلقی فقر شكاف نسبت از تابعی عنوان به اساساً فقر شاخص، این در 

تر بوده و باید  باشد به این معنی است که جامعه از فقر گریزان تر دهد هر چه مقدار آن بیش در جامعه را نشان می

صفر باشد این شاخص، به شاخص سرشمار و اگر برابر برابر  αمقدار اگر . تری داد به فقیرترین افراد اهمیت بیش

 شاخص این یعنی باشد  برابر با  αمقدار  اگر. شود با یک باشد، این شاخص به شاخص شكاف فقر تبدیل می

انتخاب یک نوع مشخص از شاخص بستگی به نمونه مورد مطالعه، .  دهد می نشان فقر عمق به بیشتری ساسیتح

در این مطالعه با توجه به هدف مورد . میزان در دسترس بودن داده و اطالعات و راحتی محاسبه و تغییر آن دارد

 FGTبه مطالعات انجام شده، شاخص نظر محقق و میزان در دسترس بودن اطالعات آماری و همچنین با توجه 

 (Dollar and Kraay ،2002).انتخاب گردیده است

 )(
1

)(
1





q

i

i

z

g

n
fFGT
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و نابرابري و ( رشد اقتصادي)با توجه به وجود درونزايي احتمالي ميان عوامل مؤثر بر توليد

و مصرف انرژي، استفاده از روش برآورد ( رشد اقتصادي)همچنين عوامل مؤثر بر توليد

براي برآورد هر يك از معادالت عوامل مؤثر بر توليد، ( OLS)حداقل مربعات معمولي

دار گردد و از طرف ديذر با توجه نابرابري، انرژي و فقر ممكن است منجر به نتايج تورش

به اينكه هدف از اين ژژوه  بررسي تأثير مستقيم و غير مسقيم مصرف انرژي بر فقر از 

و نابرابري مي باشد، ضروري است تا هر يك از ( رشد اقتصادي)طريق عوامل مؤثر برتوليد

سيستم . كديذر و در قالب يك سيستم معادالت برآورد گردندمعادالت مذكور با ي

معادالت همزمان مورد نظر در اين مطالعه به منظور بررسي تأثير مصرف انرژي بر 

 :باشد، فقر و نابرابري به صورت زير مي(رشد اقتصادي)توليد

( )

       
 

     
 

       
 

      
 t

t t t t jt yt

jt t t t et

t t t t jt t t

t t jt t pt
i

Lny Ln Ln Ln Lnk Lne

Lne Ln Lnprice Lny

Ln Lny Lny Lng Lne Lns

LnP Lnk Ln Lne Lns





         

     

       

      

0 11 1 12 2 13 3 2 3

0 1 2 3

2
0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4

 

-ي صنعت، كشاورزي و خدمات ميهادهنده بخ در سيستم معادالت باال نشان iاندي  

سيستم معادالت همزمان تصريح شده به منظور بررسي تأثير مصرف انرژي بر فقر با . باشد

در برآورد معادالت با استفاده از . گرددبرآورد مي 1استفاده از برآوردگرهاي متغير ابزاري

درونزا در سيستم  اين برآوردگرها، بايد متغيرهاي ابزاري مناسب براي هر يك از متغيرهاي

ابتدا متغيرهاي درونزا و برونزا در هر  به همين منظور الزم است. گردد معادالت مشخص

هاي سيستم مشخص و براي هريك از متغيرهاي درونزا نيز متغير ابزاري يك از معادله

ذكر اين نكته ضروري است كه، يافتن متغير ابزاري مناسب در كسب . مناسب تعيين شود

  (.2111، 2لين)يح در برآورد معادالت همزمان بسيار ضروري استنتايج صح

 

 

 
 

1 Instrument Variable 

2 C. Lin, 2011 
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 1بررسی متغیرها -1-3

 :داده هاي مورد استفاده در اين ژژوه  عبارتند از

هاي اين متغير از تقسيم ميزان ارزش افزوده بخ (: y)توليد ناخالص داخلي سرانه

وي كار موجود در آنها كشاورزي، صنعت و خدمات بر حسب ميليارد ريال بر تعداد نير

باشد و با توجه به اينكه يكي اين متغير شاخص رشد اقتصادي مدل مي. بدست آمده است

باشد، متغير توليد ناخالص داخلي سرانه بدون از متغيرهاي درونزا در سيستم معادالت مي

  .نفت به عنوان متغير ابزاري مورد نظر اين متغير مورد استفاده قرار گرفته است

ميزان موجودي سرمايه سرانه در كل اقتصاد و تك تك (: k)جودي سرمايه سرانهمو

باشد، كه از تقسيم موجودي سرمايه به بخشهاي اقتصادي مورد بررسي در اين مطالعه مي

اين . بر حسب ميليارد ريال بر تعداد نيروي كار بدست آمده است 1903قيمت ثابت سال 

 . باشداز ژي  تعيين شده مي متغير در سيستم معادالت تصريح شده

اين متغير يكي از . مي باشد GDPبيانذر ميزان مخارج دولت تقسيم بر (: g)اندازه دولت

 . متغيرهاي از ژي  تعيين شده در سيستم معادالت مي باشد

ميزان مصرف . باشدنشاندهنده ميزان مصرف سرانه انرژي مي(: e)مصرف سرانه انرژي

كشور، از تقسيم كل انرژي مصرفي هر بخ  بر تعداد نيروي  هايسرانه انرژي در بخ 

متغير انرژي در سيستم معادالت همزمان تصريح شده يك متغير درونزا  .آيدكار بدست مي

 . باشدمي باشد و متغير ابزاري مورد استفاده براي آن، ميزان مصرف كل انرژي سرانه مي

هاي انرژي مصرفي در هر ت كل حاملدهنده شاخص وزني قيمنشان(: Price)قيمت انرژي

هاي استفاده شده در اين ژژوه  با استفاده از شاخص قيمت تمام قيمت. باشدبخ  مي

اين متغير به عنوان يك متغير درونزا در سيستم  .اندكننده به مقدار واقعي تبديل شدهمصرف

سيستم معادالت، شود و متغير ابزاري در نظر گرفته شده براي اين متغير در محسوب مي

  .باشدهاي انرژي ميشاخص قيمت جهاني حامل

. هاي مختلفي جهت بررسي نابرابري وجود داردهمانطور كه بيان شد، شاخص(: ѳ)نابرابري
 

ایران، مرکز آمار ایران و ترازنامه .ا.تمامی آمار و اطالعات مورد نیاز در این پژوهش برگرفته از بانک مرکزی ج  

 . های مختلف می باشندانرژی سال
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به منظور بررسي  1هاي نابرابري تايل، اتكينسون و ضريب جينيدر اين ژژوه  از شاخص

هاي برابري مذكور با استفاده از دادههاي نامحاسبه شاخص. نابرابري استفاده شده است

آوري شده از طرح بودجه خانوار ارائه شده توسط مركز آمار ايران و با استفاده از نرم جم 

هاي نابرابري به عنوان متغيرهاي درونزا در سيستم شاخص. انجام شده است STATAافزار 

عي و عمومي دولت در ها مخارج اجتماشوند و متغير ابزاري مناسب براي آنمحسوب مي

 . نظر گرفته شده است

هاي فقر خانواده شاخص فقر مورد نظر در اين مطالعه بر اساس شاخص(: P)شاخص فقر

گرير و توربك و با استفاده از اطالعات طرح هزينه درآمد خانوار محاسبه شده -فوستر

 ،(α=  2 , 0,1)يب فقرگريزيبر اساس مقادير مختلف ضر FGTشاخص فقر . است

شود و متغير فقر از متغيرهاي درونزا در سيستم معادالت محسوب مي. محاسبه شده است

هاي فقر در ژرداختهاي انتقالي وكمك هاي بالعوض دولت به عنوان متغير جانشين شاخص

 . اين ژژوه  استفاده شده است

 های تشخیص معادالت همزمان و آزمون -2-3

هاي سيستم معادالت همزمان اينست كه متغير وابسته در يك معادله به صهيكي از مشخ

چنين متغير توضيحي . شوداي ديذر از سيستم ظاهر ميعنوان متغيري توضيحي در معادله

اي كه در آن به عنوان متغير توضيحي وارد شده است، ممكن است با جمله ژسماند معادله

 2هاب نقض فرض كالسيك صفر بودن كواريان همبستذي داشته باشد و بنابراين موج

، منجر به (OLS)در چنين شرايطي استفاده از برآوردگر حداقل مربعات معمولي. گردد

نهايت نيز ميل كند، باز هم گردد و اگر حجم نمونه به سمت بينتايج نااريب و ناسازگار مي

منظور جهت برآورد به همين . شودبا مقادير حقيقي جامعه برابر نمي OLSبرآوردگر 

و تشخيص متغيرهاي  9معادالت همزمان انجام مسئله تشخيص و آزمونهاي قطري بودن

( OI)5و يا فرا شناسا( JI)3باشد زيرا اگر معادله دقيقا قابل شناساابزاري مناسب ضروري مي
 

1 Thiel, Atkinson and Gini Coffiecent 

2 COV(ui,xi)=0 
3Diagonal test 

4 Just Identification 
5 Over Identification 
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 .قابل برآورد نيست ،باشد( NI)1اما اگر غيرقابل شناسا. قابل برآورد است ،باشد

جهت  ايهاي ترتيبي و مرتبهات گذشته مربوط به معادالت همزمان، روشدر مطالع

اين دو روش از روشهاي . شناسايي سيستم معادالت همزمان مورد استفاده قرار مي گرفت

اما در مطالعات . 2شوندسنتي و اوليه شناسايي در سيستم معادالت همزمان محسوب مي

سيستم معادالت  اسايي و سنج  اعتبارهاي جديدي جهت شنجديد اقتصادسنجي، آزمون

هاي شناسايي سيستم معادالت همزمان، شامل جديدترين آزمون. همزمان ارائه شده است

هاي شناسايي و بررسي اعتبار متغيرهاي هاي شناسايي معادالت و آزموندو گروه آزمون

ذريست و هاي شناسايي سيستم معادالت عبارتند از آزمون انآزمون. ابزاري مي باشند

. 5(1339)دونالد-و آزمون كرگ 3(2113)، آزمون شناسايي كليبرگن و ژاپ(AP)9ژيچكه

-هاي بررسي اعتبار متغيرهاي ابزاري استفاده شده در سيستم معادالت جهت برآوردآزمون

هاي اندرسون و نيز عبارتند از آزمون( 3SLS)ايو سه مرحله( 2SLS)ايهاي دومرحله

هاي در ادامه توضيح مختصري از آزمون.  3و آزمون هانسن 0ت، استاک و راي3روبين

 . تشخيصي ذكر شده ارائه مي گردد

هاي شناسايي در معادالت همزمان، آزمون شناسايي رگرسورهاي يكي از مهمترين آزمون

ارائه شده است و شناسا نبودن و ( AP)باشد كه توسط انذريست و ژيچكهدرونزا مي

گرسورهاي درونزاي موجود در سيستم را مورد بررسي قرار همچنين شناسايي ضعيف ر

ها به باشد كه اين آزمونمي Fاين آزمون داراي دو نوع توزي  احتمال كاي دو و . دهدمي

. دهندترتيب ناشناسا بودن و شناسايي ضعيف رگرسورهاي درونزا را مورد بررسي قرار مي

مي باشد و  L1+K1+1زادي برابر با دو، داراي درجه آبا توزي  آماري كاي APآماره 

 .دهدفرضيه صفر مبني بر غيرقابل شناسا بودن رگرسورهاي درونزا را مورد آزمون قرار مي

 

1 Not Identification 

2 Greene ,2008 
3 Angrist and Pischke (2009) 
4 Kleibergen-Paap,2006 
5 Cragg-Donald 
6 Anderson-Rubin 
7 Stock-Wright 
8 Hansen 
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K1 برابر با تعداد رگرسورهاي درونزا و ،L1 دهنده تعداد متغيرهاي ابزاري است كه نشان

نيز فرضيه  Fي با توزي  آمار APآزمون . انددر سيستم معادالت در نظر گرفته نشده

مقادير بحراني  .مورد بررسي قرا مي دهد شناسايي ضعيف رگرسورهاي درونزا در سيستم را

توان از مقادير بحراني استاک و موجود نيست ولي به منظور مقايسه مي Fآزمون

 . جهت استنتاج آماري استفاده كرد( 2115)1يوگو

هاي شناسايي در سيستم معادالت نآزمون شناسايي كليبرگن و ژاپ نيز يكي ديذر از آزمو

شناسايي سيستم معادالت را در صورتي ( AP)آزمون انذريست و ژيچكه. باشدهمزمان مي

كه اجزا خطا مستقل و هم توزي  باشند مورد بررسي قرار مي دهد اما هنذامي كه فرض 

و يا  مستقل و هم توزي  بودن اجزا خطا برقرار نباشد و مشكل واريان  ناهمساني

در اين صورت از . باشداين آزمون داراي اعتبار نمي  خودهمبستذي وجود داشته باشد،

ارائه شده توسط كليبرگن و ژاپ به منظور شناسايي  LMهاي والد و همچنين آزمون

-L1اين آزمون داراي توزي  كاي دو با درجه آزادي . شودسيستم معادالت استفاده مي

K1+1  بر ناشناسا بودن سيستم در مقابل شناسا بودن سيستم را مي باشد و فرضيه صفر مبني

كليبرگن و ژاپ نيز شناسايي ضعيف سيستم را مورد  Fآماره . دهدمورد آزمون قرار مي

-مي (N-L/L1)با درجه آزادي برابر با  Fاين آزمون داراي توزي  . بررسي قرار مي دهد

 . دهدد بررسي قرار ميفرضيه صفر مبني بر شناسايي ضعيف سيستم را مور باشد و

داري متغيرهاي ابزاري مورد استفاده و رگرسورهاي درونزاي مورد استفاده در بررسي معني

معادالت ساختاري نيز يكي ديذري از مواردي است كه در روش هاي برآورد سيستم 

اولين آزمون در اين زمينه، . معادالت و متغيرهاي ابزاري، مورد بررسي قرار مي گيرد

دومين آزمون مورد استفاده در اين زمينه، آزمون . است( 1333)2ن اندرسون و روبينآزمو

S فرضيه صفر در هر دو آزمون ذكر شده عبارتست از . مي باشد( 2111)9استاک و رايت

اينكه ضرايب رگرسورهاي درونزا در معادالت ساختاري مشتركاً برابر با صفر هستند و 

اين دو آزمون نسبت به . باشندناسا داراي اعتبار ميهاي فراشعالوه بر اين محدوديت

 

1Stock-Yogo (2002, 2005) 
2 Anderson-Rubin (1949) 
3 Stock-Wright (2000) S statistic 
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باشند و در صورت استفاده استفاده متغيرهاي ابزاري ضعيف در مدل، قوي و قابل اعتماد مي

اين دو . از متغيرهاي ابزاري ضعيف، نتايج اين آزمون مورد ژذيرش قرار نخواهد گرفت

ه نشده در مدل را مورد آزمون آزمون صفر بودن ضرايب متغيرهاي ابزاري در نظر گرفت

هستند  L1هر دو آزمون ذكر شده داراي توزي  كاي دو با درجه آزادي . قرار مي دهند

 . 1نشاندهنده تعداد متغيرهاي ابزاري خارج شده از سيستم مي باشد L1كه 

يكي ديذر از آزمونهاي مورد استفاده جهت بررسي اعتبار متغيرهاي ابزاري، آزمون 

فرضيه . باشداين آزمون يك آزمون محدوديت فراشناسا مي. باشدسن ميهان -سارگان

باشند، يعني اينكه صفر اين آزمون عبارتست از اينكه ابزارهاي مورد استفاده معتبر مي

ابزارهاي مورد استفاده در مدل با جزء خطا همبستذي ندارند و متغيرهاي ابزاري خارج شده 

  .انداز سيستم به طور صحيح انتخاب شده

 برآورد سیستم معادالت همزمان -3-3

متغير از ژي  تعيين شده را در نظر  Nمتغير درونزا و  Mيك سيستم معادالت داراي 

نيز بردار متغيرهاي از ژي  تعيين  Xtرا بردار ضرايب درونزا فرض كنيم و  Ytاگر . بذيريد

وان به صورت زير سيستم معادالت مورد بررسي را مي ت 2شده باشد، فرم خالصه شده 

  :نوشت

  t t tY X v  

 كه در اين معادله   B tو  1 tv B 1 مي باشند .   نشاندهنده فرم كاه

قبل از برآورد . باشدل سيستم ميبيانذر بردار كاه  يافته اجزا اخال tvيافته ژارامترها و 

سيستم معادالت، شناسايي معادالت موجود در سيستم به دليل سازگاري ضرايب ساختاري 

. گيردهاي يكسان با استفاده از جديدترين آزمون هاي شناسايي مورد بررسي قرار ميبا داده

يرهاي از ژي  به طور كلي به منظور شناسا بودن معادالت موجود در سيستم، تعداد متغ

-N)تعيين شده خارج از مدل بايد از تعداد متغيرهاي درونزاي وارد مدل شده بزرگتر باشند

n ≥ m-1 .) 

 

1 Dufour (2003), Chernozhukov and Hansen (2005) and Kleibergen (2007( 
2 Reduced-form 
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اطالعات  هايروش)ايبا توجه به مطالعات انجام شده قبلي، دو رويكرد تك معادله

جهت برآورد سيستم معادالت ( 2هاي اطالعات كاملروش)و رويكرد سيستمي( 1محدود

-اي بيشتر استفاده ميدر مطالعات تجربي از روشهاي تك معادله. ن ارائه شده استهمزما

اي اين است كه اين روشها مزيت اصلي روشهاي تك معادله(. 2111، 9كاهولي)شود 

نسبت به خطاي شناسايي، حساسيت كمتري دارند و اين به اين معني است كه در اين 

اند، تحت تأثير خطاي شناسايي ديذر شده روشها معادالتي كه به طور صحيح شناسايي

3اي روشهاي در بين روشهاي تك معادله(. 2111كاهولي، )گيرندمعادالت قرار نمي
 

2SLS  ،5SUR  33وSLS  كاربرد بيشتري در برآورد معادالت همزمان دارند، بويژه اگر

و روش در اين مطالعه از د(. 2111كاهولي، )سيستم معادالت بي  از حد شناسا باشد

2SLS  3وSLS در واق  برآوردگر . جهت برآورد سيستم معادالت استفاده شده است

اصلي استفاده شده در اين مطالعه به منظور برآورد سيستم معادالت ذكر شده در ژژوه ، 

3SLS هاي تشخيصي مختلف و انتخاب متغيرهاي مي باشد اما به منظور انجام آزمون

برآورد  2SLSادالت تصريح شده در سيستم، به روش ابزاري صحيح، ابتدا تك تك مع

هاي شناسايي معادالت و همچنين اطمينان حاصل كردن از مي گردند، زيرا انجام آزمون

به همين منظور در . 0امكانپذير است 2SLSهاي ابزارهاي بكار برده در سيستم، در برآورد

ت انجام شده و صحت ابزارهاي شناسايي معادال 2SLSاين مطالعه ابتدا با استفاده از روش 

سپ  جهت تجزيه و تحليل، سيستم معادالت با استفاده  مورد استفاده سنجيده خواهد شد و

و  2SLSهاي هر دو روش از مزيت 3SLSروش . گرددبرآورد مي 3SLSاز روش 

SUR اين روش همبستذي همزمان اجزا خطا و احتمال وجود تورش . برخوردار است

كند، زيرا اجزا اخالل در سيستم معادالت همزمان بطور را تصحيح مي همزماني در مدل
 

1Limited information methods 
2Full information methods 
3Sondes Kahouli 
4Two Stages least square method. 
5Seemingly unrelated regression method 
6Three stages least square method 

و آزمون های مختلف  2SLSبه دلیل محدودیت در تعداد صفحات مقاله، نتایج برآورد معادالت تحقیق به روش   

و محققان در صورت  تشخیص معادالت، گزارش نشده است اما کلیه این نتایج به دفتر فصلنامه ارسال شده است

 . ها می توانند با دفتر مجله یا نویسندگان مقاله تماس برقرار نمایندنیاز به آن
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-همزمان با هم وابسته هستند و عواملي كه اجزا خطا را در يك معادله تحت تأثير قرار مي

به همين . دهند ممكن است اجزا خطا در ديذر معادالت سيستم را نيز تحت تأثير قرار دهند

ي همزماني و برآورد كردن هر يك از معادالت به منظور در نظر نذرفتن اين هم بستذ

در سيستم معادالت . صورت جداگانه منجر به برآوردهاي ناكاراي ضرايب خواهد شد

همزمان همانطور كه بيان شد، برخي از متغيرهايي كه در سمت چپ يك معادله هستند 

ود رابطه ممكن است در معادالت ديذر در سمت راست ظاهر شوند كه اين نشاندهنده وج

اين تورش . شودهمزماني است و اگر ناديده گرفته شود، منجر به برآورد هاي ناسازگار مي

. براي هر يك از معادالت برطرف خواهد شد 2SLS همزماني موجود با بكارگيري روش

مدل را جانشين  يك تركيب خطي از متغيرهاي از ژي  تعيين شده 2SLSبرآوردگر 

كند و تركيبي از اين متغيرهاي توضيحي را تصادفي مي متغيرهاي توضيحي درونزاي

تركيبي از متغيرهاي  2SLS در واق  برآوردگر. كندجايذزين متغيرهاي درونزاي اوليه مي

 به همين دليل در. كندجانشين متغيرهاي درونزا مي از ژي  تعيين شده را به عنوان ابزار،

در اين . باشدرد ابزارهاي مناسب ميهاي همزمان يكي از مسايل مهم كارببرآورد مدل

جهت اطمينان از  2SLSژژوه  ابتدا تك تك معادالت در هر سيستم با استفاده از روش 

صحت متغيرهاي ابزاري استفاده شده و همچنين انجام آزمونهاي مختلف شناسايي، برآورد 

همزمان آنها  خواهند شد، سپ  به منظور در نظر گرفتن همبستذي همزماني متغيرها و تأثير

 .استفاده خواهد گرديد 3SLSبر يكديذر از برآوردگر 

 3SLSهای خوبی برازش برآورد های آزمون -4-3

ژ  از برآورد سيستم معادالت همزمان و قبل از تفسير نتايج، به منظور اطمينان از نتايج 

ها كه اين آزمون. بدست آمده، الزم است آزمونهاي مختلف خوبي برازش مدل انجام شود

شوند، شامل آزمون واريان  ناهمساني، به منظور تأئيد اعتبار نتايج بدست آمده انجام مي

 آزمون خودهمبستذي، آزمون نرمال بودن و آزمون تشخيص برآورد مدل با استفاده از

 . باشندروش سيستمي يا غيره مي

نرمال آزمون تشخيص نرمال بودن توزي  تك تك معادالت و همچنين آزمون بررسي 
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. باشدمي 3SLSهاي هاي مورد نياز در برآوردبودن كل سيستم معادالت، يكي از آزمون

 LMبررسي نرمال بودن توزي  تك تك معادالت سيستم در اين ژژوه ، بر اساس آزمون 

برا انجام شده است و بررسي نرمال بودن توزي  كل سيستم بر اساس آزمون هاي  1جارک

و آزمون  3دارلينگ -، آزمون اندرسون9گري LM، آزمون  2هانسن-جارک برا، دورنيك

 هاي نرماليتي به جزتمام آماره هاي آزمون. انجام گرديده است 5ژيرسون-دي اگستينو

-دارلينگ، بر اساس توزي  كاي دو خواهند بود و آماره آزمون اندرسون-آزمون اندرسون

هاي ذكر شده فرضيه صفر مبني بر تمام اين آزمون. باشدمي Zدارلينگ نيز بر اساس آماره 

. دهندنرمال بودن توزي  كل سيستم در مقابل عدم نرمال بودن آن را مورد بررسي قرار مي

هاي ذكر شده، نرمال بودن سيستم معادالت برآورد شده در اين با توجه به انجام آزمون

شده جهت تفسير ها، مورد تأئيد قرار گرفته و نتايج ارائه ژژوه  بر اساس اغلب آزمون

 . 3گردندتأييد مي

يكي ديذر از آزمون هاي مورد نياز جهت اعتبارسنجي نتايج در برآورد معادالت همزمان 

جهت بررسي  0ژاگان،-، آزمون تشخيص ماتري  كواريان  بروش3SLSبه روش 

در برآورد سيستم . باشدمي OLS يا 3SLSبرآورد سيستم معادالت با استفاده از روش 

 :فروض زير برقرار مي باشند 3SLSت به روش معادال

در هر معادله از سيستم، استقالل اجزا خطا وجود دارد و يا به عبارت ديذر بين زمانهاي  -1

 . مختلف در معادالت يكسان هيچ همبستذي وجود ندارد

در سيستم معادالت وجود ندارد، يعني ميان اجزاي خطا  3ايهيچ همبستذي ميان دوره -2

 . دو معادله، بين دو دوره زماني مختلف همبستذي وجود ندارد در هيچ يك از

همبستذي ممكن است بين دو معادله مختلف اما در يك زمان يكسان وجود داشته  -9

 

1 Jarque-Bera LM Test 
2 Doornik-Hansen LM Test 
3 Geary LM Test 
4 Anderson-Darling Z Test 
5 D'Agostino-Pearson LM Test 
6 Emad Abd Elmessih (2011) 
7 Breusch-Pagan LM Diagonal Covariance Matrix Test 
8 Intertemporal Correlation 
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 . شودناميده مي 1باشد كه همبستذي همزمان

توان از اگر همبستذي همزمان بين سيستم معادالت تصريح شده وجود نداشته باشد، مي

ور برآورد هر يك از معادالت سيستم به صورت جداگانه استفاده كرد به منظ OLSروش 

 3SLSو نتايج بدست آمده نيز كامال كارآ خواهند بود و نيازي به برآورد سيستم به روش 

 . نيست

ژاگان به بررسي وجود يا عدم وجود همبستذي همزمان بين معادالت موجود -آزمون بروش

را  2آزمون صفر بودن ماتري  كواريان  قطري همزماناين . ژردازددر سيستم معادالت مي

اگر حداقل يك كواريان  غير صفر در سيستم موجود باشد، در . دهدمورد بررسي قرار مي

هاي اين صورت وابستذي همزماني وجود دارد و بايد سيستم معادالت با استفاده از روش

در . كارآ نخواهند بود OLSبرآورد گردد و برآورد هاي  3SLSيا  SURسيستمي نظير 

ژاگان انجام شده  -تمام سيستم هاي معادالت برآورد شده در اين ژژوه ، آزمون بروش

در صورت تأييد فرضيه صفر در . است و مقادير آماره آن نيز در هر جدول ارائه شده است

انجام خواهد  OLSاين آزمون، برآورد هر يك از معادالت سيستم با استفاده از روش 

 . 9شد

آزمون تشخيص واريان  ناهمساني سيستم معادالت يكي ديذر از آزمون هاي مورد نياز 

با استفاده از آين آزمون مي . باشدمي 3SLSدر برآورد سيستم معادالت همزمان به روش 

توان وجود يا فقدان واريان  ناهمساني هر يك از معادالت سيستم و همچنين كل سيستم 

-بررسي واريان  ناهمساني تك تك معادالت با توجه به آزمون. را مورد بررسي قرار داد

شود و بررسي واريان  انجام مي 5و آزمون واريان  ناهمساني انذل 3ژاگان-هاي هال

و آزمون  0، نسبت راستنمايي3ژاگان-هاي بريوشناهمساني كل سيستم نيز با توجه به آزمون

 

1 Contemporaneous Correlation 
2 Contemporaneous diagonal covariance matrix 
3 Judge, et al(1988 and Emad Abd Elmessih (2012) 
4 Hall-Pagan LM Test 
5 Engle LM ARCH Test 
6 Breusch-Pagan LM Test 
7 Likelihood Ratio LR Test 
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هاي واريان  ناهمساني، عليرغم وجود با توجه به انجام آزمون . 2انجام خواهد شد 1والد

واريان  ناهمساني در برخي از معادالت، در تمام سيستم معادالت برآورد شده مشكل 

بنابراين اعتبار نتايج ارائه شده از اين نظر نيز مورد تأئيد . واريان  ناهمساني وجود نداشت

 . قرار مي گيرند

هايي است كه بايد به ز آزمونتشخيص وجود يا عدم وجود خودهمبستذي يكي ديذر ا

در اين مطالعه آزمون خودهمبستذي در . منظور تأئيد درستي نتايج بدست آمده انجام گردد

. تك تك معادالت سيستم و همچنين با توجه به كل سيستم مورد بررسي قرار گرفته است

 3ونو دوربين واتس 9هاي هارويآزمون خودهمبستذي تك تك معادالت با توجه به آزمون

هاي انجام شده است و بررسي خودهمبستذي كل سيستم معادالت نيز با توجه به آزمون

هاي فوق، وجود با توجه به انجام آزمون. صورت گرفته است 3و گيلكي 5هاروي

 . خودهمبستذي در سيستم معادالت برآورد شده رد مي شود

Rهاي تشخيصي آماره
2
در مجموع با توجه . استنيز در جداول ارائه شده  Fو  0كاي دو ، 

هاي خوبي برازش انجام شده، اعتبار نتايج ژژوه  جهت تجزيه و تحليل به تمام آزمون

 . شوددر ادامه به تفسير نتايج بدست آمده ژرداخته مي. تأييد مي گردند

بررسی تأثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی، فقر و نابرابری در بخشهای  -4

 مختلف اقتصادی

هاي كشاورزي، خدمات مت از ژژوه  به بررسي تأثير مصرف انرژي در بخ در اين قس

قبل از برآورد اين رابطه، به بررسي . شودو صنعت بر فقر و نابرابري در كشور ژرداخته مي

. درصد مصرف انرژي در بخشهاي مختلف طي دوره مورد بررسي ژرداخته مي شود

هاي خدمات، حمل و نقل، ترتيب در بخ مشاهده مي شود، به ( 1)همانطور كه در نمودار
 

1 Wald Test 
2 Judge, G. et al,(1988) & Emad Abd Elmessih (2011) 
3 Harvey Single Equation LM test 
4 Durbin-Watson DW test 
5 Harvey Overall System LM test 
6 Guilkey Overall System LM test 

ای دو معنی دار بودن کلل رلرایب بلرآورد شلده را آزملون      ، آماره ک3SLSدر برآورد سیستم معدالت به روش    

 .فیشر معنی دار بودن کل ررایب را آزمون می کند F، آماره OLSکند ولی در برآورد معادالت به روش  می
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 .صنعت و كشاورزي بيشترين ميزان مصرف انرژي صورت مي گيرد

 
 1131تا  1131سهم مصرف انرژی در بخشهای مختلف اقتصادی از سال  –1نمودار 

 محاسبات پژوهش :منبع

 

در ادامه به بررسي ضتريب همبستتذي جزئتي بتين متغيرهتا در بخشتهاي مختلتف اقتصتادي         

ضريب همبستتذي بتين متغيرهتا در بخت  كشتاورزي را نشتان       ( 1)جدول . شوداخته ميژرد

شتود ميتان مصترف كتل انترژي در بخت        همانطور كه در اين جدول مشاهده متي . دهدمي

رابطه همبستتذي ميتان   . هاي فقر و نابرابري همبستذي منفي وجود داردكشاورزي و شاخص

رابطه همبستتذي ميتان   . جدول قابل مشاهده استديذر متغيرهاي موجود در مدل نيز در اين 

 .نشان داده شده است( 9)و ( 2)متغيرها در بخ  صنعت و خدمات نيز به ترتيب در جداول 

 

حملونقل

جادهاي

22%

حملونقلآبی

1%

حملونقلهوايی

1%

کلحملونقل

24%

کشاورزي

4%

خانگی،)خدمات

(تجاري،عمومی

30%

صنعت

16%

ساير

2%
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 همبستگی میان متغیرها در بخش کشاورزی -1جدول

 
  شاخص تايل  يارانه سختي فقر شدت فقر شيوع فقر 1/8اتكينسون  9 اتكينسون 5اتكينسون مصرف كل انرژي ضريب جيني ارزش افزوده نيروي كار موجودي سرمايه مخارج دولت

 11/1 مخارج دولت
             

 11/1 -03/1 موجودي سرمايه
            

 11/1 33/1 -53/1 نيروي كار
           

 11/1 53/1 33/1 -32/1 ارزش افزوده
          

 11/1 -35/1 -13/1 -01/1 53/1 ضريب جيني
         

 11/1 -13/1 92/1 50/1 20/1 99/1 مصرف كل انرژي
        

 11/1 -13/1 33/1 -33/1 -10/1 -03/1 55/1 5اتكينسون
       

 11/1 23/1 -23/1 10/1 -31/1 -23/1 -33/1 23/1 9اتكينسون 
      

 11/1 29/1 33/1 -15/1 33/1 -30/1 -13/1 -02/1 53/1 1/8اتكينسون 
     

 11/1 25/1 33/1 23/1 -39/1 21/1 -01/1 -53/1 -33/1 33/1 شيوع فقر
    

 11/1 33/1 21/1 03/1 22/1 -39/1 15/1 -35/1 -55/1 -53/1 50/1 شدت فقر
   

 11/1 11/1 33/1 13/1 03/1 21/1 -39/1 19/1 -31/1 -59/1 -50/1 59/1 سختي فقر
  

 11/1 -39/1 -35/1 -33/1 -02/1 -31/1 -03/1 -15/1 -01/1 31/1 59/1 31/1 -33/1 يارانه
 

 11/1 -33/1 22/1 23/1 23/1 33/1 22/1 33/1 -19/1 35/1 -35/1 -13/1 -33/1 51/1 شاخص تايل

  محاسبات پژوهش:منبع
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 همبستگی میان متغیرها در بخش صنعت -2جدول 

 
 تايل يارانه سختي فقر شدت فقر شيوع فقر مصرف كل انرژي 1/8تكينسون ا 9اتكينسون  5اتكينسون  نيروي كار موجودي سرمايه مخارج دولت جيني ارزش افزوده

 11/1 ارزش افزوده
             

 11/1 -33/1 جيني
            

 11/1 53/1 35/1 مخارج دولت
           

 11/1 -03/1 -02/1 33/1 موجودي سرمايه
          

 11/1 33/1 -39/1 -33/1 31/1 نيروي كار
         

 11/1 -53/1 -00/1 55/1 33/1 -03/1 5اتكينسون 
        

 11/1 23/1 -93/1 -30/1 23/1 10/1 -35/1 9اتكينسون 
       

 11/1 29/1 33/1 -52/1 -09/1 53/1 33/1 -01/1 1/8اتكينسون 
      

 11/1 -52/1 -51/1 -53/1 33/1 33/1 -02/1 -33/1 33/1 مصرف كل انرژي
     

 11/1 -03/1 25/1 33/1 23/1 -03/1 -31/1 33/1 21/1 -35/1 شيوع فقر
    

 11/1 33/1 -03/1 21/1 03/1 22/1 -01/1 -53/1 50/1 15/1 -31/1 شدت فقر
   

 11/1 11/1 33/1 -02/1 13/1 03/1 21/1 -30/1 -59/1 59/1 19/1 -50/1 سختي فقر
  

 11/1 -39/1 -35/1 -33/1 32/1 -02/1 -31/1 -03/1 03/1 31/1 -33/1 -01/1 31/1 يارانه
 

 11/1 -33/1 22/1 23/1 23/1 -53/1 33/1 22/1 33/1 -51/1 -33/1 51/1 35/1 -33/1 تايل

  محاسبات پژوهش:منبع



 21 ...مصرف انرژي بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم

 

 

 همبستگی میان متغیرها در بخش خدمات -1جدول 

 
 1اتكينسون  9تكينسون ا 5اتكينسون   جيني  تايل مصرف انرژي  يارانه سختي فقر شدت فقر شيوع فقر  ارزش افزوده

موجودي 

 سرمايه
 مخارج دولت نيروي كار

 11/1 ارزش افزوده
             

 11/1 -01/1 شيوع فقر
            

 11/1 33/1 -35/1 شدت فقر
           

 11/1 11/1 33/1 -32/1 سختي فقر
          

 11/1 -39/1 -35/1 -33/1 33/1 يارانه
         

 11/1 -30/1 10/1 13/1 13/1 30/1 مصرف انرژي
        

 11/1 13/1 -33/1 22/1 23/1 23/1 -35/1 تايل
       

 11/1 35/1 21/1 -01/1 19/1 15/1 21/1 -33/1 جيني
      

 11/1 33/1 33/1 23/1 -03/1 21/1 22/1 23/1 -02/1 5اتكينسون 
     

 11/1 23/1 10/1 22/1 23/1 -31/1 03/1 03/1 33/1 -30/1 9اتكينسون 
    

 11/1 29/1 33/1 33/1 33/1 21/1 -02/1 13/1 21/1 25/1 -33/1 1/8اتكينسون 
   

موجودي 

 سرمايه
33/1 03/1- 01/1- 33/1- 01/1 13/1 31/1- 50/1- 31/1- 31/1- 31/1- 11/1 

  

 11/1 33/1 -30/1 -39/1 -01/1 -35/1 -33/1 -93/1 35/1 -31/1 -39/1 -33/1 33/1 نيروي كار
 

 11/1 -31/1 -39/1 53/1 23/1 55/1 53/1 51/1 12/1 -33/1 59/1 50/1 33/1 -32/1 مخارج دولت

 محاسبات پژوهش :منبع
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ژ  از بررسي رابطه همبستذي ميان متغيرها، به بررسي تأثير مصرف انرژي در بخشهاي 

 . شود مختلف كشور بر رشد اقتصادي، فقر و نابرابري ژرداخته مي

نشان داده ( 3)ميان مصرف انرژي در بخ  كشاورزي بر فقر و نابرابري در جدول رابطه 

نتايج بدست آمده بيانذر اينست كه تأثير نابرابري درآمدي بر ارزش افزوده . شده است

تأثير مصرف انرژي بر ارزش افزوده . باشددار ميسرانه بخ  كشاورزي منفي و معني

و بيانذر نق  مصرف انرژي در افزاي  ارزش بخ  كشاورزي مثبت و معني دار است 

معادله تقاضاي انرژي در بخ  كشاورزي . افزوده و رشد اقتصادي در اين بخ  مي باشد

دهنده آن است كه نابرابري درآمد و قيمت انرژي تأثير منفي و ارزش افزوده سرانه نشان

ر قيمت انرژي بر تأثي. بخ  كشاورزي تأثير مثبت بر تقاضاي انرژي در اين بخ  دارند

يكي از داليل عدم . باشدتقاضاي انرژي اندک و از لحاظ آماري نيز معني دار نمي

توان قيمت ژائين انرژي در بخ  كشاورزي طي معناداري قيمت انرژي در اين مدل را مي

برآورد تاب  نابرابري در بخ  كشاورزي نيز مبني بر عدم تأئيد . دوره مورد بررسي دانست

ضرايب برآوردي متغير انرژي در معادله نابرابري، . باشدزنت  در اين بخ  ميفرضيه كو

دهنده اينست كه مصرف انرژي در بخ  كشاورزي در كاه  نابرابري مؤثر مي نشان

بر اساس تاب  فقر برآوردي در بخ  كشاورزي، نمي توان شواهد كافي از تأثير . باشد

كرد زيرا ضرايب متغير انرژي، با در نظر  مصرف انرژي در اين بخ  بر شاخص فقر ژيدا

هاي مختلف نابرابري تأثير متفاوت بر فقر دارند و از لحاظ آماري نيز معني گرفتن شاخص

 . دار نمي باشند
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 1در بخش کشاورزی 3SLSرف کل انرژی، رشد اقتصادی، فقر و نابرابری به روش برآورد رابطه میان مص -4جدول 

 متغيرها

 ارزش افزوده سرانه بخ  كشاورزي: متغير وابسته

Atkinson.2 Atkinson.5 Theil index Gini 

P2 P1 P0 P2 P1 P0 P2 P1 P0 P2 P1 P0 

 نابرابري
331/1 ** 

( 133/1 ) 

331/1 ** 

( 133/1 ) 

331/1 ** 

( 133/1 ) 

305/1- *** 

( 513/1 ) 

305/1- *** 

( 513/1 ) 

300/1- *** 

( 513/1 ) 

202/1- *** 

( 313/1 ) 

202/1- *** 

( 313/1 ) 

203/1- *** 

( 313/1 ) 

303/3- *** 

( 333/1 ) 

303/3- *** 

( 333/1 ) 

303/3- *** 

( 333/1 ) 

 مصرف انرژي
133/1  

( 133/1 ) 

133/1  

( 133/1 ) 

133/1  

( 133/1 ) 

055/1 ** 

( 235/1 ) 

055/1 ** 

( 235/1 ) 

053/1 ** 

( 235/1 ) 

551/1 * 

( 233/1 ) 

551/1 * 

( 233/1 ) 

552/1 * 

( 233/1 ) 

333/1 *** 

( 203/1 ) 

333/1 *** 

( 203/1 ) 

330/1 *** 

( 203/1 ) 

 موجودي سرمايه
321/1 *** 

( 113/1 ) 

321/1 *** 

( 113/1 ) 

321/1 *** 

( 113/1 ) 

533/1 *** 

( 115/1 ) 

533/1 *** 

( 115/1 ) 

533/1 *** 

( 115/1 ) 

503/1 *** 

( 121/1 ) 

503/1 *** 

( 121/1 ) 

503/1 *** 

( 121/1 ) 

535/1 *** 

( 115/1 ) 

535/1 *** 

( 115/1 ) 

533/1 *** 

( 115/1 ) 

 ضريب ثابت
12/15- *** 

( 213/2 ) 

12/15- *** 

( 213/2 ) 

12/15- *** 

( 213/2 ) 

11/22- *** 

( 113/9 ) 

11/22- *** 

( 113/9 ) 

12/22- *** 

( 113/9 ) 

33/10- *** 

( 522/2 ) 

33/10- *** 

( 522/2 ) 

11/13- *** 

( 522/2 ) 

32/29- *** 

( 111/9 ) 

32/29- *** 

( 111/9 ) 

31/29- *** 

( 111/9 ) 

R2 33/1  33/1  33/1  323/1  323/1  32/1  39/1  39/1  39/1  39/1  39/1  39/1  

F/chi2آماره 
59/33  

(111) 

59/33  

(111) 

59/33  

( 1/1 ) 

3/133  

( 11/1 ) 

133/32  

( 11/1 ) 

33/133  

( 11/1 ) 

0/139  

( 11/1 ) 

09/139  

( 11/1 ) 

03/139  

( 11/1 ) 

13/210  

( 11/1 ) 

13/210  

( 11/1 ) 

19/210  

( 11/1 ) 

             

 ميزان مصرف انرژي: متغير وابسته

 نابرابري
1313/1  

( 213/1 ) 

1313/1  

( 213/1 ) 

1313/1  

( 213/1 ) 

131/2- *** 

( 225/1 ) 

131/2- *** 

( 225/1 ) 

190/2- *** 

( 225/1 ) 

320/1- *** 

( 210/1 ) 

323/1- *** 

( 210/1 ) 

391/1- *** 

( 210/1 ) 

153/3- *** 

( 359/1 ) 

153/3- *** 

( 359/1 ) 

133/3- *** 

( 352/1 ) 

 ارزش افزوده سرانه
1333/1  

( 131/1 ) 

1333/1  

( 131/1 ) 

1333/1  

( 131/1 ) 

931/1 *** 

( 1332/1 ) 

931/1 *** 

( 1332/1 ) 

930/1 *** 

( 1331/1 ) 

313/1 *** 

( 111/1 ) 

313/1 *** 

( 111/1 ) 

313/1 *** 

( 111/1 ) 

901/1 *** 

( 1332/1 ) 

901/1 *** 

( 1332/1 ) 

933/1 *** 

( 1332/1 ) 

 قيمت انرژي
1003/1-  

( 1330/1 ) 

1003/1-  

( 1330/1 ) 

1003/1-  

( 1330/1 ) 

111311/1-  

( 1291/1 ) 

111333/1-  

( 1291/1 ) 

11253/1-  

( 1291/1 ) 

111233/1-  

( 1235/1 ) 

111135/1-  

( 1235/1 ) 

111333/1-  

( 1233/1 ) 

11153/1-  

( 1223/1 ) 

11131/1-  

( 1220/1 ) 

11110/1-  

( 1223/1 ) 

 

و همچنین بریوش پاگان و خطای انحراف  Fو  chi2میزان احتمال آماره های . باشند درصد می 1 به ترتیب نشاندهنده معنی داری در سطح یک درصد، پنج درصد و  *،  **، ***  

 .استاندارد هر کدام از ررایب برآوردی نیز در پرانتز ارائه شده است
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 ضريب ثابت
309/3- *** 

( 331/1 ) 

390/3- *** 

( 331/1 ) 

309/3- *** 

( 331/1 ) 

03/19- *** 

( 321/1 ) 

03/19- *** 

( 321/1 ) 

02/19- *** 

( 321/1 ) 

33/11- *** 

( 031/1 ) 

35/11- *** 

( 032/1 ) 

33/11- *** 

( 032/1 ) 

99/19- *** 

( 035/1 ) 

99/19- *** 

( 035/1 ) 

23/19- *** 

( 033/1 ) 

R2 23/1  23/1  23/1  35/1  39/1  390/1  91/1  91/1  91/1  51/1  51/1  51/1  

F/chi2آماره 
31/1  

( 19/1 ) 

31/1  

( 19/1 ) 

31/1  

( 19/1 ) 

93/33  

( 111/1 ) 

93/33  

( 111/1 ) 

90/33  

( 111/1 ) 

19/02  

( 111/1 ) 

13/02  

( 111/1 ) 

39/02  

( 111/1 ) 

93/119  

( 111/1 ) 

92/119  

( 111/1 ) 

21/119  

( 111/1 ) 

             

 شاخص هاي مختلف نابرابري: متغير وابسته

 ارزش افزوده سرانه
193/1-  

( 933/1 ) 

193/1-  

( 933/1 ) 

193/1-  

( 933/1 ) 

103/1- * 

( 111/1 ) 

100/1- * 

( 111/1 ) 

131/1- * 

( 111/1 ) 

291/1-  

( 151/1 ) 

292/1-  

( 151/1 ) 

293/1-  

( 151/1 ) 

1092/1-  

( 1303/1 ) 

1093/1-  

( 1303/1 ) 

1050/1-  

( 1309/1 ) 

 مجذور ارزش افزوده سرانه
1333/1  

( 1339/1 ) 

1333/1  

( 1339/1 ) 

1333/1  

( 1339/1 ) 

11233/1  

( 11353/1 ) 

11231/1  

( 11353/1 ) 

11299/1  

( 11355/1 ) 

11333/1  

( 1133/1 ) 

11301/1  

( 1133/1 ) 

11531/1  

( 1133/1 ) 

11103/1  

( 11353/1 ) 

11109/1  

( 11353/1  

11152/1  

( 11359/1 ) 

 GDP/مخارج دولت
513/5- ** 

( 131/2 ) 

513/5- ** 

( 131/2 ) 

513/5- ** 

( 131/2 ) 

193/1-  

( 933/1 ) 

195/1-  

( 933/1 ) 

192/1-  

( 933/1 ) 

313/1-  

( 323/1 ) 

932/1-  

( 323/1 ) 

953/1-  

( 392/1 ) 

11920/1  

( 133/1 ) 

11210/1  

( 133/1 ) 

11955/1-  

( 139/1 ) 

 يارانه انرژي
1933/1-  

( 1523/1 ) 

1933/1-  

( 1523/1 ) 

1933/1-  

( 1523/1 ) 

1331/1- *** 

( 1133/1 ) 

1331/1- *** 

( 1133/1 ) 

1332/1- *** 

( 1133/1 ) 

1333/1- ** 

( 1235/1 ) 

1333/1- ** 

( 1235/1 ) 

1333/1- ** 

( 1235/1 ) 

1929/1- *** 

( 11320/1 ) 

1929/1- *** 

( 11320/1 ) 

1929/1- *** 

( 111320/1 ) 

 رژيمصرف ان
133/1  

( 133/1 ) 

133/1  

( 133/1 ) 

133/1  

( 133/1 ) 

332/1- *** 

( 15131/1 ) 

332/1- *** 

( 1531/1 ) 

331/1- *** 

( 1531/1 ) 

530/1- *** 

( 1391/1 ) 

530/1- *** 

( 1391/1 ) 

535/1- *** 

( 1392/1 ) 

231/1- *** 

( 1232/1 ) 

231/1- *** 

( 1232/1 ) 

293/1- *** 

( 1232/1 ) 

 ضريب ثابت
301/1-  

( 332/1 ) 

301/1-  

( 332/1 ) 

301/1-  

( 332/1 ) 

330/3- *** 

( 353/1 ) 

330/3- *** 

( 353/1 ) 

333/3- *** 

( 353/1 ) 

391/3- *** 

( 393/1 ) 

391/3- *** 

( 331/1 ) 

323/3- *** 

( 331/1 ) 

133/9- *** 

( 213/1 ) 

133/9- *** 

( 213/1 ) 

133/9- *** 

( 213/1 ) 

R2 323/1  323/1  323/1  390/1  390/1  393/1  533/1  533/1  533/1  33/1  33/1  33/1  

F/chi2آماره 
13/9  

( 111/1 ) 

13/9  

( 111/1 ) 

13/9  

( 111/1 ) 

10/190  

( 111/1 ) 

10/190  

( 111/1 ) 

30/193  

( 111/1 ) 

15/113  

( 111/1 ) 

11/113  

( 111/1 ) 

33/119  

( 111/1 ) 

31/131  

( 111/1 ) 

33/131  

( 111/1 ) 

93/131  

( 111/1 ) 

             

 شاخص هاي مختلف فقر: متغير وابسته

 نابرابري
133/1 *** 

( 1510/1 ) 

202/1 *** 

( 1305/1 ) 

930/1 ** 

( 103/1 ) 

233/1  

( 103/1 ) 

320/1  

( 231/1 ) 

323/1  

( 521/1 ) 

111/1  

( 193/1 ) 

159/1  

( 215/1 ) 

933/1  

( 311/1 ) 

333/1  

( 955/1 ) 

302/1  

( 553/1 ) 

130/1  

( 192/1 ) 
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 مصرف انرژي
1323/1 * 

( 1332/1 ) 

193/1  

( 1031/1 ) 

230/1  

( 153/1 ) 

1200/1-  

( 119/1 ) 

1102/1-  

( 132/1 ) 

1521/1-  

( 911/1 ) 

1513/1  

( 1331/1 ) 

111/1  

( 155/1 ) 

131/1  

( 233/1 ) 

11323/1-  

( 1331/1 ) 

1232/1  

( 153/1 ) 

1335/1  

( 233/1 ) 

 موجودي سرمايه
1032/1- ** 

( 1925/1 ) 

193/1- ** 

( 1551/1 ) 

930/1- *** 

( 112/1 ) 

150/1- *** 

( 1933/1 ) 

251/1- *** 

( 1313/1 ) 

523/1- *** 

( 119/1 ) 

193/1- *** 

( 1312/1 ) 

223/1- *** 

( 1395/1 ) 

330/1- *** 

( 113/1 ) 

133/1- *** 

( 1932/1 ) 

292/1- *** 

( 1501/1 ) 

303/1- *** 

( 113/1 ) 

 يارانه انرژي
1933/1 * 

( 1133/1 ) 

1322/1 * 

( 1993/1 ) 

131/1 ** 

( 1331/1 ) 

1933/1  

( 1239/1 ) 

1531/1  

( 1932/1 ) 

122/1 * 

( 1010/1 ) 

1301/1 ** 

( 1291/1 ) 

1051/1 ** 

( 1939/1 ) 

151/1 ** 

( 1303/1 ) 

1932/1  

( 1233/1 ) 

1533/1  

( 1930/1 ) 

191/1 * 

( 1010/1 ) 

 ضريب ثابت
119/2 *** 

( 313/1 ) 

303/9 *** 

( 125/1 ) 

023/0 *** 

( 130/2 ) 

522/1  

( 139/1 ) 

335/2  

( 332/1 ) 

339/5 * 

( 193/9 ) 

313/2 *** 

( 399/1 ) 

191/3 *** 

( 915/1 ) 

130/3 *** 

( 333/2 ) 

300/1  

( 191/1 ) 

115/9 * 

( 323/1 ) 

303/3 ** 

( 110/9 ) 

R2 093/1  02/1  01/1  503/1  31/1  30/1  503/1  31/1  33/1  31/1  33/1  333/1  

F/chi2آماره 
53/15  

( 111/1 ) 

13/13  

( 111/1 ) 

30/19  

( 111/1 ) 

51/31  

( 111/1 ) 

30/35  

( 111/1 ) 

33/53  

( 111/1 ) 

12/90  

( 111/1 ) 

13/32  

( 111/1 ) 

32/53  

( 111/1 ) 

31/31  

( 111/1 ) 

15/35  

( 111/1 ) 

39/50  

( 111/1 ) 

Breusch-Pagan 30353/1  303/1  133/2  332/92 *** 22/92 *** 231/92 *** 323/20 *** 933/20 *** 959/20 *** 133/99 *** 130/99 *** 033/99 *** 

 محاسبات پژوهش:منبع
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، فقر و نابرابري در (رشد اقتصادي)ررسي تأثير مصرف انرژي در بخ  صنعت بر توليدب

همانطور كه . اده شده استنشان د( 5)در جدول  1933تا  1959هاي اقتصاد ايران طي سال

شود، در برخي از سيستم معادالت تصريح شده اثر همزماني تأئيد در اين جدول مشاهده مي

. شودبه منظور برآورد سيستم معادالت استفاده مي OLSشود و بنابراين از برآورد نمي

و  دهنده اين است كه مصرف انرژي تأثير مثبتبرآورد تاب  توليد در بخ  صنعت نشان

توان گفت انرژي در كنار معني دار بر ارزش افزوده در بخ  صنعت دارد، بنابراين مي

هاي مهم در بخ  صنعت كشور محسوب مي موجودي سرمايه و نيروي كار يكي از نهاده

برآورد تاب  تقاضاي انرژي در بخ  صنعت بيانذر آن است كه ارزش افزوده بخ  . شود

افزاي  قيمت انرژي . ر تقاضاي انرژي در اين بخ  دارددار بصنعت تأثير مثبت و معني

تأثير منفي بر تقاضاي انرژي در اين بخ  دارد ولي هيچ كدام از ضرايب به لحاظ آماري 

برآورد تاب  نابرابري در بخ  صنعت نشاندهنده آن است كه مصرف . معني دار نيستند

برآورد . ابري گرديده استهاي نابرانرژي در اين بخ  تا حدودي منجر به كاه  شاخص

تاب  فقر در بخ  صنعت نيز نشاندهنده آن است كه مصرف انرژي در اين بخ  تأثير منفي 

-دار نيستند، نميبر فقر دارد اما با توجه به اينكه ضرايب بدست آمده از لحاظ آماري معني

 . توان نتايج بدست آمده را تأئيد كرد
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 در بخش صنعت 3SLSل انرژی، رشد اقتصادی، فقر و نابرابری به روش برآورد رابطه میان مصرف ک -3جدول  

 متغيرها
 ارزش افزوده سرانه بخ  صنعت: متغير وابسته

Atkinson.2 Atkinson.5 Theil index Gini 
P2 P1 P0 P2 P1 P0 P2 P1 P0 P2 P1 P0 

 نابرابري
199/1-  

( 131/1 ) 

199/1-  

( 131/1 ) 

199/1-  

( 131/1 ) 

331/1- *** 

( 395/1 ) 

003/1- *** 

( 332/1 ) 

033/1- *** 

( 332/1 ) 

110/1-  

( 131/1 ) 

110/1-  

( 131/1 ) 

113/1-  

( 131/1 ) 

330/1- * 

( 331/1 ) 

330/1- * 

( 331/1 ) 

330/1- * 

( 331/1 ) 

 مصرف انرژي
233/1 *** 

( 1332/1 ) 

233/1 *** 

( 1332/1 ) 

233/1 *** 

( 1332/1 ) 

1313/1 ** 

( 132/1 ) 

1321/1 ** 

( 139/1 ) 

1313/1 ** 

( 131/1 ) 

231/1 *** 

( 1323/1 ) 

231/1 *** 

( 1323/1 ) 

231/1 *** 

( 1323/1 ) 

299/1 *** 

( 1335/1 ) 

299/1 *** 

( 1335/1 ) 

299/1 *** 

( 1335/1 ) 

 موجودي سرمايه
533/1 *** 

( 1303/1 ) 

533/1 *** 

( 1303/1 ) 

533/1 *** 

( 1303/1 ) 

505/1 *** 

( 110/1 ) 

533/1 *** 

( 122/1 ) 

539/1 *** 

( 122/1 ) 

512/1 *** 

( 1323/1 ) 

512/1 *** 

( 1323/1 ) 

512/1 *** 

( 1323/1 ) 

511/1 *** 

( 1021/1 ) 

511/1 *** 

( 1021/1 ) 

511/1 *** 

( 1021/1 ) 

 ضريب ثابت

323/0-

*** 

( 532/1 ) 

323/0-

*** 

( 532/1 ) 

323/0-

*** 

( 532/1 ) 

93/15- *** 

( 930/9 ) 

11/13- *** 

( 593/9 ) 

31/15- *** 

( 595/9 ) 

193/0-

*** 

( 102/2 ) 

193/0-

*** 

( 102/2 ) 

132/0-

*** 

( 102/2 ) 

531/3- *** 

( 532/1 ) 

531/3- *** 

( 532/1 ) 

53/3- *** 

( 532/1 ) 

R2 39/1  39/1  39/1  33/1  39/1  39/1  393/1  39/1  393/1  333/1  333/1  333/1  

F/chi2آماره 
11/532  

( 111/1 ) 

11/532  

( 111/1 ) 

11/532  

( 111/1 ) 

32/233  

( 111/1 ) 

33/230  

( 111/1 ) 

10/230  

( 111/1 ) 

32/331  

( 111/1 ) 

31/331  

( 111/1 ) 

33/331  

( 111/1 ) 

23/112  

( 111/1 ) 

23/112  

( 111/1 ) 

23/112  

( 111/1 ) 

             

 ميزان مصرف انرژي: متغير وابسته

 نابرابري
239/1-  

( 922/1 ) 

239/1-  

( 922/1 ) 

239/1-  

( 922/1 ) 

390/2- ** 

( 132/1 ) 

952/2- ** 

( 133/1 ) 

902/2- ** 

( 133/1 ) 

135/1- ** 

( 513/1 ) 

133/1- ** 

( 513/1 ) 

131/1- ** 

( 513/1 ) 

120/1  

( 511/1 ) 

120/1  

( 511/1 ) 

120/1  

( 511/1 ) 

 ارزش افزوده سرانه
191/1  

( 933/1 ) 

191/1  

( 933/1 ) 

191/1  

( 933/1 ) 

111921/1  

( 129/1 ) 

1313/1 *** 

( 121/1 ) 

1393/1 ** 

( 121/1 ) 

120/1 ** 

( 153/1 ) 

123/1 ** 

( 153/1 ) 

113/1 ** 

( 150/1 ) 

1950/1 *** 

( 112/1 ) 

1950/1 *** 

( 112/1 ) 

195/1 *** 

( 111/1 ) 

 قيمت انرژي
11509/1-  

( 119/1 ) 

11509/1-  

( 119/1 ) 

11509/1-  

( 119/1 ) 

11333/1  

( 122/1 ) 

1113/1-  

( 121/1 ) 

11330/-  

( 122/1 ) 

1353/1  

( 119/1 ) 

1303/1  

( 119/1 ) 

1350/1  

( 112/1 ) 

11539/1-  

( 115/1 ) 

11539/1-  

( 115/1 ) 

11539/1-  

( 115/1 ) 
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 ضريب ثابت

315/0-

*** 

( 291/1 ) 

315/0-

*** 

( 291/1 ) 

315/0-

*** 

( 291/1 ) 

33/15- *** 

( 325/9 ) 

19/15- *** 

( 395/9 ) 

21/15- *** 

( 390/9 ) 

00/11-

*** 

( 325/1 ) 

31/11-

*** 

( 329/1 ) 

33/11-

*** 

( 322/1 ) 

233/0- *** 

( 519/2 ) 

233/0- *** 

( 519/2 ) 

23/0- *** 

( 519/2 ) 

R2 133/1  133/1  133/1  91/1  23/1  230/1  15/1  13/1  22/1  21/1  21/1  21/1  

F/chi2آماره 
21/11  

( 111/1 ) 

21/11  

( 111/1 ) 

21/11  

( 111/1 ) 

35/15  

( 111/1 ) 

33/15  

119/1  

31/15  

( 111/1 ) 

33/13  

( 111/1 ) 

31/13  

( 111/1 ) 

13/15  

( 113/1 ) 

33/11  

( 111/1 ) 

33/11  

( 111/1 ) 

33/11  

( 111/1 ) 

             

 شاخص هاي مختلف نابرابري: متغير وابسته

 ارزش افزوده سرانه
553/1  

( 909/1 ) 

533/1  

( 909/1 ) 

533/1  

( 909/1 ) 

239/1-  

( 913/1 ) 

913/1-  

( 911/1 ) 

233/1-  

( 912/1 ) 

350/1 ** 

( 335/1 ) 

331/1 ** 

( 335/1 ) 

309/1 ** 

( 333/1 ) 

1350/1-  

( 113/1 ) 

1350/1-  

( 113/1 ) 

1350/1-  

( 113/1 ) 

مجذور ارزش افزوده 

 سرانه

190/1 *** 

( 1353/1 ) 

190/1 *** 

( 1353/1 ) 

190/1 *** 

( 1353/1 ) 

1130/1-  

( 12335/1 ) 

1211/1-  

( 1233/1 ) 

1213/1-  

( 1230/1 ) 

1515/1  

( 1315/1 ) 

1511/1  

( 1315/1 ) 

1515/1  

( 1315/1 ) 

11203/1  

( 1192/1 ) 

11203/1  

( 1192/1 ) 

11203/1  

( 1192/1 ) 

 GDP/مخارج دولت
229/1  

( 331/1 ) 

229/1  

( 331/1 ) 

229/1  

( 331/1 ) 

530/1-  

( 319/1 ) 

333/1-  

( 593/1 ) 

313/1-  

( 531/1 ) 

331/3  

( 033/2 ) 

333/3  

( 039/2 ) 

332/3 * 

( 031/2 ) 

113/1-  

( 531/1 ) 

113/1-  

( 531/1 ) 

113/1-  

( 531/1 ) 

 يارانه انرژي
11333/1  

( 1093/1 ) 

11333/1  

( 1093/1 ) 

11333/1  

( 1093/1 ) 

1333/1-  

( 1330/1 ) 

1313/1-  

( 1303/1 ) 

1395/1-  

( 1303/1 ) 

923/1-

*** 

( 113/1 ) 

923/1-

*** 

( 113/1 ) 

999/1-

*** 

( 113/1 ) 

1139/1-  

( 1215/1 ) 

1139/1-  

( 1215/1 ) 

1139/1-  

( 1215/1 ) 

 مصرف انرژي
1959/1-  

( 291/1 ) 

1959/1-  

( 291/1 ) 

1959/1-  

( 291/1 ) 

105/1-  

( 221/1 ) 

121/1-  

( 211/1 ) 

133/1-  

( 211/1 ) 

313/1- * 

( 323/1 ) 

313/1- * 

( 323/1 ) 

393/1- * 

( 323/1 ) 

1109/1-  

( 1302/1 ) 

1109/1-  

( 1302/1 ) 

1109/1-  

( 1302/1 ) 

 ضريب ثابت
332/1-  

( 550/1 ) 

332/1-  

( 550/1 ) 

332/1-  

( 550/1 ) 

533/3- *** 

( 331/1 ) 

201/3- *** 

( 323/1 ) 

312/3- *** 

( 391/1 ) 

321/0- ** 

( 293/9 ) 

332/0- ** 

( 293/9 ) 

115/3- ** 

( 292/9 ) 

123/1- ** 

( 352/1 ) 

123/1- ** 

( 352/1 ) 

123/1- ** 

( 352/1 ) 

R2 33/1  33/1  33/1  23/1  91/1  23/1  32/1  39/1  30/1  59/1  59/1  59/1  

F/chi2آماره 
22/99  

( 111/1 ) 

22/99  

( 111/1 ) 

22/99  

( 111/1 ) 

35/31  

( 111/1 ) 

33/31  

( 111/1 ) 

03/31  

( 111/1 ) 

31/23  

( 111/1 ) 

35/23  

( 111/1 ) 

33/23  

( 111/1 ) 

03/3  

( 111/1 ) 

03/3  

( 111/1 ) 

03/3  

( 111/1 ) 
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 شاخص هاي مختلف فقر: متغير وابسته

 نابرابري
231/1 *** 

( 1533/1 ) 

951/1 *** 

( 111/1 ) 

591/1 ** 

( 213/1 ) 

513/1 ** 

( 213/1 ) 

130/1 *** 

( 932/1 ) 

313/1 *** 

( 393/1 ) 

1501/1  

( 113/1 ) 

1319/1  

( 105/1 ) 

193/1  

( 991/1 ) 

539/1 ** 

( 231/1 ) 

333/1 ** 

( 313/1 ) 

335/1 ** 

( 003/1 ) 

-1313/1 مصرف انرژي  

( 1313/1 ) 

1091/1-  

( 1011/1 ) 

193/1-  

( 139/1 ) 

1393/1-  

( 1333/1 ) 

113/1-  

( 1033/1 ) 

151/1-  

( 133/1 ) 

1135/1-  

( 1513/1 ) 

1501/1-  

( 1322/1 ) 

131/1-  

( 155/1 ) 

1230/1-  

( 1331/1 ) 

1213/1-  

( 1091/1 ) 

11331/1-  

( 190/1 ) 

 موجودي سرمايه
1331/1-  

( 1933/1 ) 

1333/1-  

( 1323/1 ) 

239/1- * 

( 120/1 ) 

190/1- *** 

( 1513/1 ) 

133/1- ** 

( 1301/1 ) 

321/1- *** 

( 131/1 ) 

213/1-

*** 

( 1521/1 ) 

995/1-

*** 

( 1393/1 ) 

333/1-

*** 

( 150/1 ) 

123/1- *** 

( 1939/1 ) 

213/1- *** 

( 1313/1 ) 

32/1- *** 

( 113/1 ) 

 يارانه انرژي
1201/1  

( 1291/1 ) 

1352/1  

( 1931/1 ) 

110/1  

( 1033/1 ) 

11390/1  

( 1513/1 ) 

1931/1-  

( 1309/1 ) 

1233/1-  

( 132/1 ) 

113/1 *** 

( 1313/1 ) 

132/1 *** 

( 1302/1 ) 

903/1 *** 

( 120/1 ) 

1233/1  

( 1230/1 ) 

1352/1  

( 1355/1 ) 

1353/1  

( 1359/1 ) 

 ضريب ثابت
935/1 ** 

( 351/1 ) 

313/2 ** 

( 111/1 ) 

023/5 ** 

( 235/2 ) 

353/1  

( 521/1 ) 

311/-  

( 535/2 ) 

311/1  

( 051/3 ) 

159/3 *** 

( 139/1 ) 

330/3 *** 

( 339/1 ) 

19/13 *** 

( 513/9 ) 

315/1 * 

( 313/1 ) 

951/2 * 

( 911/1 ) 

239/5 ** 

( 331/2 ) 

R2 33/1  33/1  390/1  31/1  20/1  33/1  233/1  23/1  93/1  53/1  533/1  32/1  

F/chi2آماره 
33/11  

( 111/1 ) 

35/11  

( 111/1 ) 

00/30  

( 111/1 ) 

33/93  

( 111/1 ) 

93/31  

( 111/1 ) 

32/33  

( 111/1 ) 

53/23  

( 111/1 ) 

13/99  

( 111/1 ) 

33/31  

( 111/1 ) 

59/3  

( 111/1 ) 

23/0  

( 111/1 ) 

13/3  

( 111/1 ) 

Breusch-Pagan 301/5  323/5  323/5  333/25 *** 323/91 *** 120/23 *** 123/19 ** 333/19 ** 213/13 ** 233/5  30/5  533/2  

 محاسبات پژوهش:منبع
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و فقر و ( رشد اقتصادي)، رابطه ميان مصرف انرژي در بخ  خدمات بر توليد(3)جدول 

ات شود، مصرف انرژي در بخ  خدمهمانطور كه مشاهده مي. دهدنابرابري را نشان مي

برآورد تاب  تقاضاي . دار بر افزاي  ارزش افزوده در اين بخ  داردتأثير مثبت و معني

دهنده آن است كه افزاي  ارزش افزوده سرانه در اين بخ  انرژي در بخ  خدمات نشان

دار بر تقاضاي انرژي دارد و هر چه ارزش افزوده و در نتيجه درآمد تأثير مثبت و معني

دار بر قيمت انرژي تأثير منفي و معني. يابدن تقاضاي انرژي نيز افزاي  ميافزاي  يابد، ميزا

تأثير نابرابري بر تقاضاي انرژي در بخ  خدمات با . تقاضاي انرژي در اين بخ  دارد

افزاي  ضريب جيني و شاخص . باشدهاي مختلف نابرابري متفاوت ميتوجه به شاخص

هاي نابرابري ولي از طرف ديذر تأثير شاخصشوند تايل باعث كاه  تقاضاي انرژي مي

بر اساس برآورد تاب  نابرابري در . اتكينسون بر مصرف انرژي در بخ  خدمات مثبت است

تأثير يارانه انرژي . شودبخ  خدمات، وجود فرضيه كوزنت  در اين بخ  نيز تأئيد نمي

ست كه با افزاي  يارانه دهنده آن ادار است و نشاندر اين بخ  بر نابرابري منفي و معني

تأثير مصرف انرژي در اين بخ  بر نابرابري با توجه به . يابدنابرابري كاه  مي انرژي،

هاي مختلف نابرابري متفاوت است اما هيچ كدام از ضرايب برآورد شده به لحاظ شاخص

ا افزاي  توان تأثير مصرف انرژي بر كاه  نابرابري يبنابراين نمي. دار نيستندآماري معني

برآورد تاب  فقر نشاندهنده آن است كه مصرف انرژي، . آن در بخ  خدمات را تأئيد كرد

هاي فقر طي دوره موجودي سرمايه و يارانه انرژي در بخ  خدمات تأثير منفي بر شاخص

با توجه به اينكه بخ  . اند اما افزاي  نابرابري تأثير مثبت بر فقر داردمورد بررسي داشته

شود و مصرف انرژي در اين هاي خانذي، تجاري و عمومي ميشامل بخ خدمات 

توان گفت افزاي  مصرف تري با رفاه جامعه دارد، بنابراين ميها ارتباط نزديكبخ 

دار بر كاه  فقر دارد، از طرف ديذر با توجه به انرژي در اين بخ  تأثير مثبت و معني

طي دوره مورد بررسي در بخ  خدمات اينكه بيشترين حجم انرژي مصرفي در كشور 

  .صورت گرفته است، مي توان نتيجه بدست آمده را تأئيد كرد
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 در بخش خدمات 3SLSبرآورد رابطه میان مصرف کل انرژی، رشد اقتصادی، فقر و نابرابری به روش  -6جدول 

 متغيرها
 ارزش افزوده سرانه بخ  خدمات: متغير وابسته

Atkinson.2 Atkinson.5 Theil index Gini 
P2 P1 P0 P2 P1 P0 P2 P1 P0 P2 P1 P0 

 نابرابري
911/1- ** 

( 123/1 ) 

911/1- ** 

( 123/1 ) 

919/1- ** 

( 123/1 ) 

331/1- * 

( 235/1 ) 

331/1- * 

( 233/1 ) 

331/1- * 

( 239/1 ) 

930/1- * 

( 211/1 ) 

935/1- * 

( 211/1 ) 

933/1- * 

( 211/1 ) 

313/1- *** 

( 529/1 ) 

325/1- *** 

( 529/1 ) 

393/1-

*** 

( 522/1 ) 

 مصرف انرژي
1113/1  

( 1139/1 ) 

1121/1  

( 1139/1 ) 

1123/1  

( 1139/1 ) 

1353/1 *** 

( 1135/1 ) 

1355/1 *** 

( 1135/1 ) 

1352/1 *** 

( 1135/1 ) 

1030/1 *** 

( 1135/1 ) 

1033/1 *** 

( 1135/1 ) 

1092/1 *** 

( 1135/1 ) 

131/1 *** 

( 1132/1 ) 

131/1 *** 

( 1132/1 ) 

131/1 *** 

( 1132/1 ) 

 موجودي سرمايه
291/1 *** 

( 1333/1 ) 

291/1 *** 

( 1333/1 ) 

291/1 *** 

( 1333/1 ) 

225/1 ** 

( 1333/1 ) 

225/1 ** 

( 1333/1 ) 

225/1 ** 

( 1333/1 ) 

213/1 ** 

( 1309/1 ) 

210/1 ** 

( 1309/1 ) 

210/1 ** 

( 1303/1 ) 

131/1 ** 

( 1329/1 ) 

131/1 ** 

( 1329/1 ) 

131/1 ** 

( 1329/1 ) 

 ضريب ثابت
011/1  

( 239/1 ) 

013/1  

( 232/1 ) 

010/1  

( 232/1 ) 

333/1  

( 513/1 ) 

331/1  

( 513/1 ) 

333/1  

( 515/1 ) 

111/9 ** 

( 333/1 ) 

111/9 ** 

( 333/1 ) 

333/2 ** 

( 335/1 ) 

300/3 *** 

( 533/1 ) 

330/3 *** 

( 533/1 ) 

303/3 *** 

( 533/1 ) 

R2 32/1  32/1  35/1  93/1  93/1  93/1  21/1  21/1  21/1  00/1  05/1  05/1  

chi2آماره 
11/20  

( 111/1 ) 

15/20  

( 111/1 ) 

11/20  

( 111/1 ) 

29/29  

( 111/1 ) 

25/29  

( 111/1 ) 

23/29  

( 111/1 ) 

32/23  

( 111/1 ) 

33/23  

( 111/1 ) 

31/23  

( 111/1 ) 

50/93  

( 111/1 ) 

33/93  

( 111/1 ) 

01/93  

( 111/1 ) 

             

 ميزان مصرف انرژي: متغير وابسته

 نابرابري
332/1 *** 

( 292/1 ) 

339/1 *** 

( 292/1 ) 

333/1 *** 

( 292/1 ) 

530/1  

( 500/1 ) 

500/1  

( 503/1 ) 

553/1  

( 503/1 ) 

135/1-  

( 313/1 ) 

133/1-  

( 313/1 ) 

199/1-  

( 313/1 ) 

512/2- ** 

( 111/1 ) 

513/2- ** 

( 112/1 ) 

333/2- ** 

( 115/1 ) 

ارزش افزوده 

 سرانه

131/1 *** 

( 923/1 ) 

131/1 *** 

( 923/1 ) 

139/1 *** 

( 923/1 ) 

032/1 ** 

( 995/1 ) 

033/1 ** 

( 995/1 ) 

031/1 ** 

( 999/1 ) 

920/1 *** 

( 923/1 ) 

925/1 *** 

( 923/1 ) 

951/1 *** 

( 923/1 ) 

519/1 *** 

( 993/1 ) 

511/1 *** 

( 993/1 ) 

521/1 *** 

( 990/1 ) 

 قيمت انرژي
931/1-

*** 

931/1- *** 

( 1333/1 ) 

990/1-

*** 

932/1- *** 

( 1023/1 ) 

932/1- *** 

( 1023/1 ) 

933/1- *** 

( 1029/1 ) 

993/1- *** 

( 1013/1 ) 

993/1- *** 

( 1013/1 ) 

939/1-

*** 

231/1- *** 

( 1023/1 ) 

231/1- *** 

( 1023/1 ) 

235/1-

*** 
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( 1333/1 ) ( 1335/1 ) ( 1013/1 ) ( 1020/1 ) 

 ضريب ثابت

521/5-

*** 

( 353/1 ) 

513/5- *** 

( 353/1 ) 

590/5-

*** 

( 350/1 ) 

235/5- ** 

( 213/2 ) 

239/5- ** 

( 219/2 ) 

993/5- ** 

( 213/2 ) 

393/3- *** 

( 025/1 ) 

335/3- *** 

( 023/1 ) 

013/3-

*** 

( 023/1 ) 

351/3- *** 

( 133/2 ) 

339/3- *** 

( 133/2 ) 

323/3-

*** 

( 151/2 ) 

R2 33/1  33/1  33/1  330/1  33/1  33/1  39/1  39/1  39/1  03/1  03/1  03/1  

chi2آماره 
51/132  

( 111/1 ) 

53/132  

( 111/1 ) 

11/132  

( 111/1 ) 

33/103  

( 111/1 ) 

33/103  

( 111/1 ) 

33/131  

( 111/1 ) 

23/133  

( 111/1 ) 

13/133  

( 111/1 ) 

15/133  

( 111/1 ) 

13/103  

( 111/1 ) 

13/103  

( 111/1 ) 

32/103  

( 111/1 ) 

             

 شاخص هاي مختلف نابرابري: متغير وابسته

ارزش افزوده 

 سرانه

1350/1-  

( 539/1 ) 

1092/1-  

( 532/1 ) 

1310/1-  

( 531/1 ) 

913/1  

( 231/1 ) 

912/1  

( 231/1 ) 

231/1  

( 233/1 ) 

333/1 * 

( 333/1 ) 

301/1 * 

( 333/1 ) 

303/1 * 

( 330/1 ) 

200/1 * 

( 130/1 ) 

203/1 * 

( 130/1 ) 

233/1 * 

( 130/1 ) 

مجذور ارزش 

 افزوده سرانه

1335/1  

( 1003/1 ) 

1333/1  

( 1005/1 ) 

1303/1  

( 1003/1 ) 

11135/1  

( 1931/1 ) 

11123/1  

( 1933/1 ) 

111933/1  

( 1930/1 ) 

1353/1  

( 1531/1 ) 

1339/1  

( 1531/1 ) 

1302/1  

( 1532/1 ) 

11123/1-  

( 1212/1 ) 

11125/1-  

( 1211/1 ) 

11133/1-  

( 1211/1 ) 

مخارج 

 GDP/دولت

311/1  

( 303/1 ) 

311/1  

( 300/1 ) 

303/1  

( 300/1 ) 

932/1-  

( 339/1 ) 

903/1-  

( 331/1 ) 

930/1-  

( 353/1 ) 

322/1-  

( 132/1 ) 

319/1-  

( 133/1 ) 

902/1-  

( 133/1 ) 

310/1-  

( 315/1 ) 

310/1-  

( 315/1 ) 

319/1-  

( 315/1 ) 

 يارانه انرژي
1515/1  

( 1013/1 ) 

1512/1  

( 1013/1 ) 

1521/1  

( 1013/1 ) 

115/1- *** 

( 1935/1 ) 

115/1- *** 

( 1935/1 ) 

113/1- *** 

( 1935/1 ) 

295/1- *** 

( 1332/1 ) 

295/1- *** 

( 1339/1 ) 

299/1-

*** 

( 1333/1 ) 

111/1- *** 

( 1235/1 ) 

111/1- *** 

( 1235/1 ) 

111/1-

*** 

( 1233/1 ) 

 مصرف انرژي
131/1  

( 131/1 ) 

131/1  

( 131/1 ) 

139/1  

( 131/1 ) 

1131/1  

( 1329/1 ) 

1153/1  

( 1329/1 ) 

1139/1  

( 1321/1 ) 

113/1-  

( 125/1 ) 

110/1-  

( 125/1 ) 

113/1-  

( 125/1 ) 

1592/1-  

( 1351/1 ) 

1592/1-  

( 1351/1 ) 

1591/1-  

( 1351/1 ) 

 ضريب ثابت
923/1-  

( 332/1 ) 

991/1-  

( 332/1 ) 

915/1-  

( 332/1 ) 

191/2- ** 

( 333/1 ) 

132/2- ** 

( 333/1 ) 

132/2- ** 

( 332/1 ) 

131/2-  

( 923/1 ) 

133/2-  

( 925/1 ) 

155/2-  

( 925/1 ) 

331/1- *** 

( 333/1 ) 

333/1- *** 

( 333/1 ) 

301/1-

*** 

( 335/1 ) 

R2 230/1  23/1  23/1  51/1  51/1  51/1  25/1  25/1  250/1  29/1  29/1  22/1  
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chi2آماره 
39/13  

( 111/1 ) 

30/13  

( 111/1 ) 

03/13  

( 111/1 ) 

13/93  

( 111/1 ) 

13/93  

( 111/1 ) 

30/99  

( 111/1 ) 

31/20  

( 111/1 ) 

32/20  

( 111/1 ) 

30/20  

( 111/1 ) 

92/39  

( 111/1 ) 

32/39  

( 111/1 ) 

39/39  

( 111/1 ) 

             

 شاخص هاي مختلف فقر: متغير وابسته

 نابرابري
200/1 *** 

( 1329/1 ) 

311/1 *** 

( 1012/1 ) 

333/1 *** 

( 135/1 ) 

333/1 *** 

( 190/1 ) 

031/1 *** 

( 211/1 ) 

593/1 *** 

( 900/1 ) 

233/1 *** 

( 111/1 ) 

353/1 *** 

( 150/1 ) 

321/1 *** 

( 235/1 ) 

333/1 *** 

( 252/1 ) 

501/1 *** 

( 933/1 ) 

133/9 *** 

( 332/1 ) 

 مصرف انرژي

132/1-

*** 

( 113/1 ) 

133/1- *** 

( 110/1 ) 

115/1-

*** 

( 1133/1 ) 

1101/1-

*** 

( 1135/1 ) 

1915/1-

*** 

( 1111/1 ) 

1313/1-

*** 

( 111/1 ) 

1932/1-

*** 

( 1123/1 ) 

1533/1-

*** 

( 1133/1 ) 

123/1-

*** 

( 121/1 ) 

1501/1-

*** 

( 113/1 ) 

1332/1-

*** 

( 1122/1 ) 

213/1- * 

( 111/1 ) 

 موجودي سرمايه

115/1-

*** 

( 1231/1 ) 

212/1- *** 

( 1333/1 ) 

393/1-

*** 

( 1333/1 ) 

195/1- *** 

( 1315/1 ) 

293/1- *** 

( 1332/1 ) 

511/1- *** 

( 113/1 ) 

193/1- *** 

( 1322/1 ) 

232/1- *** 

( 1355/1 ) 

513/1-

*** 

( 113/1 ) 

133/1- *** 

( 1930/1 ) 

233/1- *** 

( 1535/1 ) 

592/1-

*** 

( 115/1 ) 

 يارانه انرژي
111013/1  

( 1193/1 ) 

111933/1-  

( 1293/1 ) 

11013/1-  

( 1303/1 ) 

1355/1- ** 

( 1223/1 ) 

1003/1- ** 

( 1953/1 ) 

131/1- ** 

( 1332/1 ) 

1320/1- * 

( 1252/1 ) 

1010/1- * 

( 1931/1 ) 

159/1- ** 

( 1013/1 ) 

1301/1-

*** 

( 1252/1 ) 

112/1- *** 

( 1933/1 ) 

293/1-

*** 

( 1333/1 ) 

 ضريب ثابت
333/1 *** 

( 339/1 ) 

311/2 *** 

( 033/1 ) 

392/5 *** 

( 513/1 ) 

922/1  

( 012/1 ) 

313/1  

( 135/1 ) 

532/1  

( 353/1 ) 

339/1  

( 333/1 ) 

599/1  

( 133/1 ) 

931/9 * 

( 353/1 ) 

1532/1-  

( 020/1 ) 

1393/1  

( 113/1 ) 

913/1  

( 333/1 ) 

R2 03/1  023/1  02/1  35/1  33/1  533/1  39/1  33/1  533/1  33/1  51/1  53/1  

chi2آماره 
33/33  

( 111/1 ) 

35/31  

( 111/1 ) 

13/03  

( 111/1 ) 

30/91  

( 111/1 ) 

23/93  

( 111/1 ) 

23/53  

( 111/1 ) 

35/20  

( 111/1 ) 

33/99  

( 111/1 ) 

3/30  

( 111/1 ) 

20/93  

( 111/1 ) 

11/30  

( 111/1 ) 

12/30  

( 111/1 ) 

Breusch-

Pagan 
33/13 *** 339/13 *** 331/10 *** 0933/15 *** 303/13 *** 32/13 *** 235/29 *** 393/23 *** 350/20 *** 339/99 *** 951/95 *** 933/31 *** 

 محاسبات پژوهش:منبع
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 گیری و پیشنهادات سیاستینتیجه -5

نابرابري طي دوره زماني  و( رشد اقتصادي)مستقيم از طريق توليددر اين ژژوه  به بررسي تأثير مصرف انرژي بر فقر به صورت مستقيم و غير

اي از نتايج بدست خالصه. هاي مربوط به آن ژرداخته شدبا استفاده از روش اقتصادسنجي سيستم معادالت همزمان و برآوردگر 1933تا  1939

 :ارائه شده است( 0)آمده در جدول 
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 بررسی تأثیر مصرف انرژی بر فقر و نابرابری در بخشهای مختلف اقتصادی خالصه نتایج حاصل از -7جدول 

 يرهاي توضيحيمتغ

مصرف انرژي در 

 بخ  كشاورزي

مصرف انرژي 

در بخ  

 صنعت

مصرف انرژي 

در بخ  

 خدمات

 شاخص هاي نابرابري
رشد اقتصادي 

 بخ  كشاورزي

رشد 

اقتصادي 

 بخ  صنعت

رشد اقتصادي 

 بخ  خدمات
 متغيرهاي وابسته يارانه انرژي

 2اتكينسون  5/1اتكينسون  ضريب تايل ضريب جيني

 1تفاوتم
منفي و بي 

 معني

منفي و معني 

 دار
 (P0)شيوع فقر 9متفاوت - - - مثبت مثبت مثبت 2مثبت

قر
ف

 (P1)شدت فقر متفاوت - - - مثبت مثبت مثبت مثبت منفي و معني دار منفي و بي معني متفاوت 

 متفاوت
منفي و 

 معني بي

منفي و 

 دار معني
 (P2)سختي فقر متفاوت - - - مثبت مثبت مثبت مثبت

 منفي
منفي و بي 

 معني

منفي و بي 

 معني
 ضريب جيني منفي دار مثبت و معني منفي منفي و بي معني - - - -

شاخص 

هاي 

 نابرابري

 منفي منفي
منفي و بي 

 معني
 بي معني منفي و - - - -

مثبت و معني 

 دار
 ضريب تايل منفي مثبت ومعني دار

 منفي
منفي و بي 

 معني

مثبت و بي 

 معني
 منفي منفي و معني دار - - - -

مثبت و بي 

 معني
 5/1اتكينسون  منفي

منفي و بي  مثبت و بي معني مثبت و بي   2اتكينسون  متفاوت منفي و بي معني مثبت منفي و بي معني - - - -
 

بر فقر در بخش خدمات منفی و معنی دار می باشد  تأثیر مصرف انرژی. با توجه به شاخص های مختلف نابرابری در نظر گرفته شده، متفاوت می باشد  FGTتأثیر مصرف انرژی در بخش های مختلف بر شاخص های مختلف فقر   

  .و ررایب برآورد شده معادالت در دو بخش کشاورزی و صنعت به لحاظ آماری معنی دار نمی باشند
بطور کلی . مای معنی دار نیست ولی در بخش صنعت و خدمات معنی دار استدر تمام مدل های برآورد شده مثبت می باشد و در بخش کشاورزی به لحاظ آ FGTتأثیر شاخص های مختلف نابرابری بر شاخص های مختلف فقر   

  .می باشد با توجه به تأثیر مثبت تمام شاخص های نابرابری بر فقر در تمام بخشها می توان گفت افزایش نابرابری یكی از عوامل گسترش فقر در ایران
در بخش کشاورزی تأثیر یارانه انرژی بر فقر مثبت و لی با در نظر گرفتن شاخص های مختلف . فتن شاخص های مختلف نابرابری و در بخشهای مختلف متفاوت می باشدتأثیر یارانه انرژی بر شاخص های مختلف فقر با در نظر گر  

به عنوان شاخص   ارانه انرژی بر فقر در بخش خدمات منفی و به جز در نظر گرفتن شاخص اتكینسون اما تأثیر ی. تأثیر یارانه انرژی بر فقر در بخش صنعت نیز متفاوت می باشد. نابرابری به لحاظ معنی داری متفاوت می باشد

 . نابرابری در تمام موارد از لحاظ آماری نیز معنی دار است
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 معني معني

 منفي و معني دار منفي و معني دار - - 1مثبت و معني دار
منفي و معني 

 دار

مثبت و معني 

 دار
 رشد اقتصادي بخ  كشاورزي - - - -

- 
مثبت و معني 

 دار
 منفي و بي معني منفي و معني دار -

منفي و معني 

 دار
 رشد اقتصادي بخ  صنعت - - - - منفي و بي معني

- - 
مثبت و معني 

 دار
 منفي و معني دار منفي و معني دار

منفي و معني 

 دار

منفي و معني 

 دار
 رشد اقتصادي بخ  خدمات - - - -

 منفي و معني دار منفي و معني دار - - -
منفي و معني 

 دار
 - - - مثبت و معني دار مثبت و بي معني

مصرف انرژي در بخ  

 كشاورزي

 منفي و معني دار مثبت و بي معني - - -
منفي و معني 

 دار
  منفي و بي معني

مثبت و معني 

 دار
 مصرف انرژي در بخ  صنعت - 

 مثبت منفي منفي و معني دار - - -
مثبت و معني 

 دار
  

مثبت و معني 

 دار
 مصرف انرژي در بخ  خدمات -

 محاسبات پژوهش: منبع

 

 

 .اقتصادی این بخش معنی دار نیستبه عنوان شاخص نابرابری در معادله رشد بخش کشاورزی تأثیر مثبت مصرف انرژی بر رشد   با در نظر گرفتن شاخص اتكینسون   
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هاي اقتصادي كشور دار مصرف انرژي بر رشد اقتصادي در تمام بخ تأثير مثبت و معني -

 . مورد ژذيرش قرار گرفته است

ثبت و به لحاظ هاي مختلف نابرابري بر افزاي  فقر در بخ  خدمات متأثير تمام شاخص -

هاي دار هستند در حالي كه در بخ  كشاورزي تقريباً تأثير مثبت شاخصآماري نيز معني

دار نيستند و در بخ  صنعت نيز برخي از ضرايب به لحاظ آماري نابرابري بر فقر معني

 . دار نيستندخي ديذر معنيمعنادار و بر

 بر بخ  اين در انرژي مصرف زي،كشاور بخ  در معادالت سيستم برآورد به توجه با -

 و انرژي متغير ضريب داريمعني عدم به توجه با ولي .است بوده مؤثر نابرابري كاه 

 مستقيم مصرف تأثير تواننمي بخ ، اين در برآوردي فقر تاب  در آن تأثير بودن متفاوت

اينكه  از طرف ديذر با توجه به .نمود تأئيد را فقر كاه  بر كشاورزي بخ  در انرژي

توان گفت دار است، ميتأثير مصرف انرژي بر ارزش افزوده بخ  كشاورزي مثبت و معني

مصرف انرژي در بخ  كشاورزي به صورت غير مستقيم و از طريق افزاي  رشد اقتصادي 

 .گذار استو كاه  نابرابري بر فقر تأثير

ايب بدست آمده تأثير مصرف انرژي بر نابرابري در بخ  صنعت با توجه به اغلب ضر-

فقط شاخص تايل به عنوان شاخص نابرابري )دار نيستندمنفي ولي به لحاظ آماري معني

توان مصرف انرژي در بخ  صنعت را در كاه  نابرابري ، بنابراين نمي(دار استمعني

دار اما تأثير مصرف انرژي بر ارزش افزوده اين بخ  مثبت و معني. درآمدي مؤثر دانست

ه به نتايج بدست آمده، مصرف انرژي در بخ  صنعت به طور غيرمستقيم و از با توج. است

طريق كاه  نابرابري بر فقر تأثير ندارد اما تأثير غير مستقيم آن بر فقر از كانال رشد 

از طرف ديذر با توجه به ضرايب برآوردي در معادله فقر . توان تائيد نموداقتصادي را مي

دار نيست، بنابراين تأثير مستقيم نفي اما به لحاظ آماري معنيتأثير مصرف انرژي بر فقر م

 . گيردمصرف انرژي بر فقر در اين بخ  نيز مورد تائيد قرار نمي

 لحاظ و به متفاوت نابرابري مختلف هايشاخص بر خدمات بخ  در انرژي مصرف تأثير-

 افزاي  يا كاه  بر انرژي مصرف تأثير تواننمي بنابراين نيستند، دارنيز معني آماري
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هاي كشاورزي و صنعت، تأثير اما بر خالف بخ  .كرد تأئيد را خدمات بخ  در نابرابري

آن  دار مي باشد و بيانذرمصرف انرژي بر كاه  فقر در اين بخ  به لحاظ آماري معني

 مورد دوره طي جامعه در فقر كاه  بر بخ  اين در انرژي مصرف افزاي  كه است

 شامل خدمات بخ  در مصرفي انرژي ميزان اينكه به توجه با. بوده است ارتأثيرگذ بررسي

 به ويژه انرژي مصرف افزاي  گفت توانمي شود،مي عمومي و تجاري خانذي، هايبخ 

بنابراين تأثير مستقيم  .باشد مؤثر فقر كاه  بر تواندمي بخ  اين در مدرن هايانرژي

تأثير مصرف انرژي بر رشد . گيردائيد قرار ميمصرف انرژي بر فقر در اين بخ  مورد ت

دار است و بيانذر آن است كه مصرف انرژي ارزش افزوده در اين بخ  نيز مثبت و معني

 . تواند بر كاه  فقر مؤثر باشداز كانال رشد اقتصادي مي

هاي مختلف اقتصادي، هيچ شواهدي مبني بر با توجه به برآورد فرضيه كوزنت  در بخ  -

در بيشتر برآوردهاي انجام شده تأثير مثبت افزاي  . اين فرضيه در ايران يافت نشدتأئيد 

كدام از معادالت شواهدي مبني رشد اقتصادي بر افزاي  نابرابري تأئيد گرديد اما در هيچ

با توجه به اين . پ  كاه  يابد، يافت نشد بر اينكه منحني كوزنت  به اوج خود برسد و س

توان گفت ايران طي دوره مورد بررسي در مراحل اوليه توسعه ينتيجه بدست آمده م

اقتصادي قرار دارد و هنوز به سطحي از توسعه نرسيده است كه با افزاي  رشد اقتصادي، 

توان گفت رشد اقتصادي موجود در كشور نابرابري كاه  يابد و يا به عبارت ديذر مي

 . باشدبيشتر از اينكه فقرزدا باشد، فقرزا مي

هاي مختلف اقتصادي كشور براي نشان داد كه بخ ژژوه  نتايج اين به طور كلي 

و از طرف ديذر افزاي  نيازمند افزاي  مصرف انرژي  (رشد اقتصادي)توليدافزاي  

تواند بر كاه  فقر در كشور تأثيرگذار مصرف انرژي به طور مستقيم و غير مستقيم مي

رشد )افزاي  توليدف انرژي از عوامل مورد نياز با توجه به اينكه مصربنابراين  .باشد

در بهبود دسترسي به انرژي  شود،در كشور محسوب مي و كاه  فقر و نابرابري( اقتصادي

براي  به ويژههاي افزاي  دسترسي خانوارها به انرژي سياست سطح خرد از طريق اعمال

ضروري به نظر  ،ندارند راانرژي هاي مختلف حاملمناطقي از كشور كه امكان دسترسي به 
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گذاري در بخشهاي مختلف كشور سرمايه مانندي يهاسياست نيز در سطح كالن. رسدمي

هاي مناسب جهت توليد و بهره برداري اين نوع از هاي نو و زيرساختدر زمينه انرژي

 .تواند مناسب باشدميهاي برتر  فناوريانرژي و 

هاي انرژي ، سياستبخ  خدماتاه  فقر در با توجه به تأثير مثبت مصرف انرژي بر ك

موجب كاه  مصرف انرژي خانوارها از طريق عدم مصرف انرژي  نبايد در اين بخ 

گذاري الزم جهت دسترسي خانوارها به وسايل و امكانات گردد، بلكه بايد زمينه و سرمايه

افزاي  كارآيي يي هااتخاذ سياستبنابراين . الزم جهت استفاده بهينه از انرژي فراهم گردد

 توسعه و ايجاد انرژي، مصرف برچسب معيارهاي استانداردها و مانند تدوينانرژي 

 مميزي صناي ، در بار و مديريت انرژي سازيبهينه انرژي، جوييصرفه ملي آزمايشذاه

 آموزشي و فعاليتهاي و سازيبهينه مشاور افزارهاينرم تهيه ها،ساختمان در انرژي

تأثيرات مضر افزاي  با حفظ سطح بهينه مصرف انرژي از  تواندمي سازي كه هآگا

، در كشور جلوگيري كندچنين از تأثيرات عدم مصرف انرژي و همغيركارآي انرژي 
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