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و ارتباطات بر  آوری اطالعاتفن اقتصادی و تأثیر رشد

 هزینه واگنر -درآمدانرژی؛ آزمون نظریه  مصرف
 

 * مرتضي قربان سرشت و* حمید سپهردوست
 

 19/46/1399تاريخ پذيرش:           15/40/1396تاريخ وصول: 
 

 چكیده
 بخش عمومی هایهزینه نسبی یاندازه سرانه، درآمدهای افزایش با که واگنر معتقد است

هدف از این پژوهش، برآورد  .یابدمیافزایش  اقتصادی یهارساختیز جهت بسترسازی

( بر ICTارتباطات ) و اطالعات آوریفن و اقتصادی رشد مدتِاثرات بلندمدت و کوتاه

ی دورهطی  ،ی سری زمانی در ایرانهای ساالنهمصرف انرژی )برق( با استفاده از داده

های خودتوضیح برداری با وقفه است. برای این منظور، از آزمون 0535تا  0531زمانی 

( جهت نشان دادن روابط بلندمدت، از آزمون تصحیح خطای برداری ARDLتوزیعی )

(ECMبرای بیان روابط کوتاه )ی رابطهمنظور تعیین مدت و نیز از آزمون علیت گرانجر به

 اقتصادی بلندمدت، رشدی دورهدر  دهد کهنشان می ،این مقاله علیت، استفاده شد. نتایج

ارتباطات، موجب تحریک مصرف برق در کشور ایران شده است.  و اطالعات آوریفن و

 آوریفن و اقتصادی سویه از طرف رشدی یکعلّ یرابطهمؤید  ،آزمون علیت چندمتغیره

دهد مینشان  ،نتایج این پژوهش همچنین ؛سمت مصرف برق استارتباطات، به و اطالعات

 و اطالعات آوریفن و اقتصادی که در بلندمدت، یک درصد افزایش در متغیرهای رشد

دهد. ضریب درصد افزایش می 127/1و  87/1میزان ترتیب بهارتباطات، مصرف برق را به

درصد از عدم تعادل در مصرف حقیقی  8/3که در هر دوره دهد تصحیح خطا نیز نشان می

 پژوهش شود. نتایجسمت روند بلندمدت خود نزدیک میبرق تعدیل شده و به ی سرانه

رابطه بین رشد درآمد سرانه و وجود مبتنی بر  ،واگنری نظریهمؤید برقراری  ،حاضر

 ازنبال آن افزایش تقاضا برای کاالها و خدمات رفاهی جدید دپیچیدگی اقتصادی و به

 فراهم آوری انرژی ارزان توسط دولت است. جمله

 JEL: D12 ،D22 ،H11 ،H53 بندی طبقه

   علیت ، مصرف برق، رابطهارتباطات و اطالعات آوريفنرشد اقتصادي، های کلیدی: واژه

                                                           
 .مسئول(يدانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلي سینا، همدان، ايران )نويسنده *

)hamidbasu1340@gmail.com( 
 .ريزي، دانشگاه بوعلي سینا، همدان، ايراناقتصادي و برنامه يکارشناس ارشد توسعه **
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 مقدمه  -0

هاي مختلف اقتصادي و در حوزهدر دنیاي امروزي، اي را نقش برجسته ،انرژي

نقشي که بسیاري از کشورها را گرفتار مصیبت منابع طبیعي و  کندميسیاسي ايفا 

اي فشار هزينه بانيگربهرا دستنیافتگي و برخي ديگر توسعهي چرخهمبهوت 

الملل حتي گرمي و سردي روابط در سطح بین وکرده ناشي از افزايش قیمت انرژي 

هاي پیشرفت يافته بهکشورهاي توسعه ،در اين زمینه ؛متأثر ساخته استنیز را 

فناوري  ي پديدهو  هاي در راستاي کاهش مصرف انرژي دست يافتفناوري گسترده

هاي رود که در سالشمار ميها بهاين فناوري جمله از (،ICT) ارتباطات اطالعات و

رشد چشمگیري داشته و عالوه  ،هاي اقتصادياستفاده از آن در تمامي بخش ،اخیر

بر تسريع روند تبادل اطالعات و تسهیل مديريت و افزايش کارايي، بر میزان مصرف 

 يکنندهتجهیزات مصرفکارگیري عنوان نمونه، بهبه ؛انرژي نیز تأثیرگذار هست

افزايش  دلیلتا بهاست باعث شده  ،آوري اطالعات و ارتباطاتفن يدر حوزهانرژي 

البته ناگفته  ؛يابدافزايش نیز  ازیمیزان مصرف انرژي موردن ،تجهیزاتاين کاربرد 

ي مثبت رگذاریتأثدلیل بهگونه تجهیزات کاربرد اين ،نماند که در بسیاري از موارد

کاهش مصرف  يهاي مختلف اقتصادي، زمینهافزايش کارايي در بخش بر روي

 آوريابزار فني وسیلهبهکنترل و مديريت فرآيند تولید  د.آورمي فراهم را انرژي

جاي کاالهاي جايگزيني کاالهاي مجازي به اطالعات و ارتباطات نظیر اينترنت،

 هاي الکترونیکي خواندن کتاب و کاربرد پست الکترونیکيمثال راي )ب فیزيکي

راه دور،  جاي استفاده از نامه و يا خواندن کتاب(، تحرک مجازي )خريد ازبه

دورکاري، مالقات مجازي(، تجارت الکترونیکي، بانکداري الکترونیکي، دولت 

آوري فن ي گستردهازجمله کاربردهاي  ،ونقل هوشمندالکترونیکي، سیستم حمل

شود، میزان هاي مختلف اقتصاد است که باعث ميدر بخش اطالعات و ارتباطات

 از ها تحت تأثیر قرار گیرد. در اين بخشخصوص انرژي برق، بهمصرف انرژي 

 نيترعنوان يکي از مهمهب ،به رشد باالي اقتصادي کشورهايابي دست جايي کهآن

معطوف گذاران را به خود سیاست هاي کالن اقتصادي نظر اقتصاددانان وشاخص

 ،عوامل تولید نيترعنوان يکي از مهمهب ،انرژيمیزان مصرف  بنابراين کرده است؛

 آنرشد مصرف انرژي و میزان  کند.در افزايش تولید داخلي ايفا مي نقشي مؤثر

و بعد از رسیدن به  دارددي صعودي شدن ابتدا روني تولید در فرآيند صنعتيابر

دلیل عمدتاً به ،نزولي خواهد بود. اين کاهش شدت انرژي ،سطح معیني از توسعه
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ها، تغییر ترکیب انرژي از هاي تولید، بهبود فناورينهاده جايگزيني انرژي با ساير

تغییر تر و پايین تیفیجاي منابع باکهب ،برق مانند انرژيِ، باالتر تیفیمنابع باک

اقبال بنابراين،  است؛بر( بر به کمتر انرژيکاالهاي انرژي ترکیب کاالهاي تولیدي )از

موجب رشد  ،مانند برق ،باالتر تیفیهاي باکعمومي جهان به سمت انرژي

 . (1313 ها شده است )همتي،گونه از انرژيدر مصرف اين يتوجهقابل

ت بر مصرف تباطاار و تطالعاا يآورفنکاربرد و تأثیرات ي گسترهي، طورکلبه

توجه بسیاري از  ،جوامع بشري يآيندهدر ابعاد مختلف زندگي امروزي و  انرژي،

 رشد همین دلیل، بررسي تأثیربه؛ کشورهاي جهان را به خود معطوف کرده است

ريزان براي برنامه ،انرژي مصرف بر آوري اطالعات و ارتباطاتفن و اقتصادي

 گوييپاسخت فراواني دارد. در اين راستا، هدف از انجام اين پژوهش، اقتصادي اهمیّ

 )درآمد سرانه افراد( و اقتصادي رشداست که سهم متغیرهاي  به اين مسئله

با کشش درآمدي باال بر اساس  آوري اطالعات و ارتباطاتاستفاده از تجهیزات فن

در روند مصرف انرژي )برق( چگونه و به چه میزان است؟ و آيا اين  1واگنر ينظريه

آلماني باشد که معتقد  اقتصاددان ،هزينه واگنر -درآمدي نظريهتواند مؤيد تأثیر مي

در هاي عمومي دولت بود با افزايش سطح درآمد جامعه، تمايل به افزايش هزينه

 ،ازیموردنانرژي ارزان و  ينهیّه جمله از ؛هاي کشورآوري زيرساختفراهمي زمینه

الزم است در اين پژوهش به دو  ،طور مشخصشود؟ براي اين منظور و بهزياد مي

برق ي سرانهکاربري اينترنت و مصرف  يسرانهپرسش جداگانه، الف( آيا بین 

تولید ناخالص داخلي و مصرف  يوجود دارد؟ و ب( آيا بین سرانهمعناداري  يرابطه

 وجود دارد؟ پاسخ داده شود.معناداري يرابطهبرق  يسرانه
 

 پژوهش ات نظریادبیّ -2

 ،واگنر ينظريهمحوريت  ،عمومي يهانهيهزتوجه به مسائل اقتصاد دولت و 

دهد. او با مطالعات تجربي خود بر تشکیل مي را اقتصاددان آلماني قرن نوزدهم

با افزايش به اين باور عمومي رسید که برخي کشورهاي اروپايي، آمريکا و ژاپن روي 

انتظارات رفاهي جامعه نیز گسترش يافته و درآمدهاي سرانه دريک اقتصاد، 

در جهت رفع دولت هم  يهانهيهزو نسبي بخش عمومي  ياندازهدنبال آن، به

به اين  ،خود يهزينه -درآمدي نظريهکند. واگنر در پیدا ميافزايش نیازهاي جامعه 

                                                           
1 Wagner 
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ي سوبهاي جوامع و عبور از اقتصاد سنتي مرحلهرشد دلیل نکته اشاره دارد که به

نیاز  ،هاي باالي شهرنشیني و سطوح رفاهي باالنرخ صنعتي با يجوامع پیشرفته

هاي الزم براي توسعه، ساختزير يتهیه جمله ازدولتي   خدماتي ارائهبیشتر به 

 . شوديماس احسهاي انرژي آوري حاملنظیر فراهم

دهد نشان مي ،نیز توسعهدرحالو  افتهيتوسعهواقعیت زندگي اقتصادي جوامع 

آوري آالت مدرن و فنبیشتر از ماشیني استفادهبا رشد روند صنعتي شدن و  که

، شوديمجامعه زياد افراد درآمدهاي حقیقي  (،ICTاطالعات و ارتباطات )

نظیر آموزش، بهداشت و فرهنگ  ؛اجتماعيخدمات مربوط به عمومي  يهانهيهز

با افزايش درآمد، چون که طوري؛ بهابدييمافزايش تقاضا، افزايش دلیل به نیز

به نسبت نیز ها هزينه ،کشش درآمدي تقاضاي اين کاالها و خدمات زياد است

ه توان به تالش دولت جهت تهیّمي ،هااين هزينه ازجمله؛ يابندميبیشتري افزايش 

آنچه  کردهاي ارزان و مناسب در راستاي کسب رفاه جامعه اشاره انرژيي ارائهو 

افراد جامعه و ي سرانهمسلم است، رشد اقتصادي از طريق افزايش درآمدهاي 

نظیر مصرف کامپیوتر  آوري اطالعات و ارتباطاتفنکارگیري تجهیزات و امکانات به

هاي طي سال ،زمانصورت هم، بههاي مصرفي شخصي، اداري و بانکيدر حوزه

 اند. برق را متأثر ساخته ازجملهگذشته، نیاز به استفاده از انرژي ارزان 

هاي جايگزين، بیشترين تنوع مصرفي را دارد و با کاهش در میان انرژيبرق 

دلیل و به ؛شودصنعتي مي ي توسعهباعث رشد و  ،گذاري صنايعهزينه در سرمايه

محیطي اين کشورها پاکي )با توجه به مسائل آلودگي زيستکارايي طبیعي و 

انتقال آسان استفاده وهاي فسیلي( و نقلرويه از منابع ارزان انرژيدلیل مصرف بيبه

ي توسعهکشورها بوده است. نقش انرژي برق در  موردتوجههمواره  ،بیشتر از آن

عوامل تولید موجب بهبود وري بهره شيافزا براست که عالوه جهتآن ازاقتصادي 

 ؛(1394، زادهمهرآرا، فرمهیني و حسنهاي زندگي نیز خواهد شد )سطح استاندارد

 ،توسعهدرحالنفت  يبرق در کشورهاي صادرکنندهي سرانهمصرف همچنین، 

يافته و يا متوسط سرانه مصرف تر از مصرف سرانه کشورهاي توسعهبسیار پايین

نفت  يها صادرکنندهاي خاورمیانه که اغلب آنولي براي کشوره ؛هستجهان 

 1/3حدود  1998-8441 ي دورهبرق طي  يرشد متوسط مصرف ساالنه ،هستند

سازمان عضو مراتب باالتر از متوسط همین رقم در کل کشورهاي که به بوده



... برق در ايران؛ مصرف و ارتباطات بر آوري اطالعاتفن اقتصادي و ثیر رشدأت  13 

 

علت به احتماالً ،مذکور رشدروبه ست. روندا (8OECD) همکاري اقتصادي و توسعه

 جمله ازهاي مختلف اقتصادي کاالهاي جديد الکتريکي و وابستگي بخش ورود

 است.، صنعت و تا حدودي کشاورزي به اين نوع از انرژي ونقلحمل

 اين بین جهت علّیت و اقتصادي رشد و برق مصرف رشد میان متقابل يرابطه

  سازيپیاده و طراحي در هابراي دولت را متفاوتي سیاستي راهکارهاي دو،

و رشد  برق مصرف رشد میان علّیت کند. مسیرهايمي مشخص برق هايسیاست

سیاستي  کارهايراه هاآن از يک هر که شوندمي تقسیم گروه چهار به ،اقتصادي

 مصرف ازطرف رشد طرفهيک علّیتي رابطهدر گروه اول، ؛ دهدمي نشان را مهمي

 ممکن برق مصرف کردن که محدود دهدمي نشان ،اقتصادي سمت رشد به برق

 مصرف افزايش جهیدرنتباشد و  داشته اقتصادي رشد روي بر اثرات مخربي است

 ازطرف طرفهيک علّیت يمنجر شود. در گروه دوم، رابطه اقتصادي رشد به برق

 هايسیاست دارد که آن بر داللت برق، مصرف سمت رشد به ،اقتصادي رشد

 در مورد اين ندارد؛ اقتصادي رشد بر مخربي اثرات ،مصرف برق در جوييصرفه

 عالوه افزايشکند؛ بهمي صدق انرژي به مصرف کمتر وابستگي با اقتصادهايي

برق شود.  مصرف در مستمر افزايش به منجر است ممکن ،اقتصادي رشد در دائمي

 وابسته عمدتاً که نفت يصادرکننده کشورهاي در برق جويي مصرفصرفه سیاست

هاي يارانه براي اين منظور، و هستند نفت فروش از ناشي ارزي درآمدهاي به

و  مهم راهکار ؛کنندمي برق پرداخت ازجملهانرژي  داخلي مصرف براي را هنگفتي

 رشد که دهدمي نشان دوطرفه علّي يخواهد بود. در گروه سوم، رابطه تأثیرگذاري

 رشد کهطوريبه ؛دارند اثر هم بر طور متقابلبه اقتصادي، رشد و برق مصرف

 به نیز انرژي مصرف باالتر رشد واست  همراه بیشتر انرژي مصرف با باالتر اقتصادي

 رشد میان علّي يرابطه در گروه چهارم نیز، نبود .انجامداقتصادي مي بیشتر رشد

 اقتصادي رشد با مرتبط مصرف برق که دهدمي نشان ،برق مصرف رشد و اقتصادي

 آن مصرف محدوديت يا انرژيي توسعه يهاسیاست که معناست و بدان نیست

ا در میان اين امّ؛ (8440، 3داشت )جامب نخواهند اثري اقتصادي رشد بر کيچیه

بین رشد اقتصادي و مصرف  يرويکردهاي متفاوت، دو ديدگاه مهم در مورد رابطه

                                                           
2 Organisation for Economic Co-operation and Development 

3 Jumbe 
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 0آيرس و ناير مانند ،شناسيدر ديدگاه اول، اقتصاددانان بوم ؛انرژي حاکم است

؛ تنها عامل رشد است ،کنند که در مدل بیوفیزيکي رشد، انرژي( بیان مي1910)

اي هستند که براي عوامل واسطه ،ها نیروي کار و سرمايهآن ازنظر کهيطوربه

 (.8440، 5است )استرن ازیموردنها، انرژي مناسب نیز بهینه از آني استفاده

( 1991) 6مانند برندت ؛تصاددانان نئوکالسیکاغلب مربوط به اق ،ديدگاه دوم

. در اين ديدگاه، استاکولوژيک  اقتصاددانانهايي مخالف با نظر است که از جنبه

 ،گذاردي که بر نیروي کار و سرمايه ميریتأثاز طريق  ،ها معتقدند که انرژيآن

در تحلیل  شدهاستفادههاي بنابراين، روش ؛بر رشد اقتصادي ندارد تأثیري ماًیمستق

 هايپژوهشنسل اول صورت است که اينبه ،رشد اقتصادي و انرژي يرابطه

سنتي و  9VAR روشرشد اقتصادي و انرژي از علّي  يرابطه ينهیشده درزمانجام

ازجمله  ؛اندبدون توجه به خواص مانايي متغیرها استفاده کرده 1آزمون علّیت گرنجر

نسل دوم از  ( اشاره کرد.1991) 9فتافت و کراکرتوان به مقاله ميها پژوهشاين 

  ،ها از رويکرد هم انباشتگي انگل گرنجربا فرض نامانا بودن متغیر ،اين مطالعات

مدت میان روابط بلندمدت و کوتاه يدربارهپژوهش عنوان ابزاري مناسب براي هب

گرنجر -انگل يامبتني بر روش دومرحله ،کند. اين مطالعاتمتغیرها استفاده مي

هاي و مدل کنندميرا بر روي دو متغیر بررسي  يکه عموماً هم انباشتگ است

برند. نسل سوم، از تخمین کار ميهتصحیح خطا را براي آزمون علّیت گرنجر ب

کند که بر اساس آن استفاده مي 14مانند روش جوهانسن ،هاي چند متغیرهزننده

 قابل آزمون است. يهايي روي روابط هم انباشتگمحدوديت

هاي تصحیح و مدل انباشتگيهاي پنل همروش ها،پژوهش نسل چهارم اين

از جمله کساني بود که  ،(8445) 11گیرند. لي چنکار ميهخطاي مبتني بر پانل را ب
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میان رشد اقتصادي و رشد مصرف ي رابطه بررسيبه ،با استفاده از اين رويکرد

 .(1394 و زارعي، ت )مهرآرابراي گروهي از کشورهاي در حال توسعه پرداخ ،انرژي

آوري اطالعات و فن يمقوله يتوسعه در ارتباط با مباني نظري مرتبط با

اطالعات به دو طريق  آوريفن يطورکلبه ارتباطات و تأثیر آن بر مصرف انرژي،

آوري فن بهینه از ياستفاده -باشد؛ الف رگذاریتأث انرژي مصرف روي بر تواندمي

 مجدد فرآيندهاي تولید سازماندهي طريق از تواندمي (ICT) اطالعات و ارتباطات

دهد )اثر  کاهش را هاهزينه جهیدرنت و انرژي مصرف کاراتر، هايروش به

 انرژي مصرف افزايش و خدمات جديد و تولیدات آمدنفراهم  -جانشیني(ب

شود )اثر درآمدي(. مي انرژي براي اضافي تقاضاي به منجر ،ICTموجودي سرمايه 

 دو اين نسبي قدرت میزانبه و است  مبهم انرژي بر مصرف ICT کلي اثر رو،اين از

 راستا، اين (. در1393و خوانساري،  خندان)کرامتي، گل دارد بستگي ،اثر

 مصرف بر را ICT (، تأثیر8441) 13همکاران و ادکاست ( و1911) 18پاسینتي

  کهاين اثر اولین کنند.مي بنديجهت تقسیمهم غیر اثر مخالف دو به انرژي

نمودن جانشین و نوآوري فرآيند طريق از را تهیسيالکتر براي تقاضا، ICTي توسعه

 را انرژي مصرف سطح و کاهش ي قديمي،فنّاور جايبه تولید جديد يفنّاور يک

  ، تجهیزاتکه اين دوم اثر نامند.مي نیز را اثر جانشیني اثر . ايندکاهمي

 ICTاندازيراه نصب، جهیدرنت و دارند تهیسيالکتر به نیاز ،کار انداختنبه منظوربه 

 تهیسيالکتر مصرف براي جديد تقاضاي ايجاد باعث ICT تجهیزات از برداريبهرهو 

 گويند درآمدي جبراني يا اثر که به آن شودمي انرژي مصرف افزايش تيدرنها و

 دو اين برآيند به وابسته انرژي مصرف بر ICT نهايي (. اثر8449، 10)چو، لي و کیم

 باعث ICT يتوسعه جبراني باشد، اثر از تربزرگ اثر جانشیني چنانچه ؛است اثر

 ICT توسعه کند، غلبه جانشیني براثر اثر جبراني چنانچه و انرژي مصرف کاهش

 دهد.مي افزايش را انرژي مصرف
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 پژوهش ادبیات تجربی  -5

 يرابطه به بررسيپژوهشي در  (،1311در بین مطالعات داخلي، فطرس و گرگي )

  طي ايران بخش صنعت در افزوده -ارزش و انرژي هايحامل مصرف بین علي

علي ي رابطه که ها نشان دادآن نتايج اند.پرداخته، 1306-1315هاي سال

 از ايطرفهيک رابطه نیز و صنعتي افزوده بخشارزش و برق مصرف بین ايدوطرفه

 دارد.  وجود نفتي هايفراورده و گازطبیعي مصرف طرفبه صنعتي بخش افزودهارزش

ت بین مصرف انرژي و تولید داخلي در علیّ ي(، به بررسي رابطه1313ملکي ) 

 مصرف در تغییر هرگونه داد که پرداخت و نشان 1364-0831 يدوره ايران طي

 تأثیر تحت را رشد اقتصادي تواندمي بلندمدت در هم و مدتدر کوتاه هم انرژي

 رشد کاهش موجبات تواندمي آن مصرف در تحديد هرگونه کهيطوربه ؛دهد قرار

 آورد.  اقتصادي را فراهم

 رشد با مختلف هايبخش در انرژي (، ارتباط مصرف1311آرمن و زارع ) 

ي قرار داده و نشان دادند موردبررس 1306-15 هايسال ايران را طي اقتصادي در

 و خانگي بخش در انرژي مصرف از سويهيک گرنجريِ علّیتي رابطه يک تنها که

 دارد. وجود رشد اقتصادي به ونقلحمل بخش در انرژي مصرف و تجاري

 در انرژي هايحامل مصرف بر اقتصادي رشد ریتأث(، 1311نژاد و وصفي )زنگويي 

 اقتصادي، رشد واحد هر به ازاي که بررسي کردند و نتیجه گرفتند ايران را

 گاز و کوره نفت سفید، گازوئیل، نفت بنزين، گاز طبیعي، مصرف میزان بیشترين

 هايفراورده هوائي، ساخت ونقلحمل گاز، و برق آب، هايبخش در به ترتیب مايع

 دهد. مي رخ آبي ونقلحمل و ايجاده ونقلحمل پتروشیمي، و محصوالت نفتي

 مصرف روي بر ICT گذاريسرمايه (، در پژوهش خود اثر1394پور )حشمت 

 روش از استفاده با را توسعهدرحال و يافتهتوسعه کشورهاي دو گروه در برق کل

 و يافتهتوسعه کشورهاي گروه در تخمین بررسي قرار داد. نتايج پانل ديتا مورد

 و اطالعات فناوري بین مستقیمي و دارمعني ارتباط داد که نشان توسعهدرحال

 نسبت تريپايین سطح در برق قیمت ضريبامّا  ؛دارد وجود برق مصرف و ارتباطات

 میان در برق مصرف و واکنش شده دارمعني يافتهتوسعه کشورهاي گروه به

 است.  شديدتر توسعهدرحال کشورهاي به نسبت افتهيتوسعه کشورهاي

کشور  85را بر شدت انرژي برق در  ICT(، آثار 1394بیگي )و شاه محمودزاده 

ي قرار دادند و بررس مورد، 1995-8441زماني ي دورهمنتخب در  توسعهدرحال
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مانند ارتباطات، بر شدت  ICTنتايج بررسي نشان داد که هرچند برخي اجزاي 

تر است و اثر اثر درآمدي از اثر جانشیني قوي درمجموعا امّ ؛انرژي تأثیر منفي دارد

 بر شدت مصرف برق مثبت است.  ICTخالص سرمايه 

 در برق مصرف رشد و اقتصادي رشد میان ي(، رابطه1394مهرآرا و همکاران ) 

را  1998-8441زماني  يدوره در نفت يصادرکننده منتخب از کشورهاي برخي

 ترکیبي نشان هايداده روش بر تجربي مبتني مورد بررسي قرار دادند. نتايج

 بلندمدت در برق مصرف رشد اقتصادي و رشد میان علّیت مسیر که دهدمي

 است. اين اقتصادي رشد به برق رشد مصرف مدت ازکوتاه در و دوطرفه صورتبه

منتخب، کشورهايي  نفت يکشورهاي صادرکننده که دارد آن بر داللت هايافته

 طريق از برق تقاضاي کاهش هايبنابراين سیاست؛ هستندوابسته به انرژي برق 

مدت و اثر نامطلوبي بر رشد اقتصادي اين کشورها در کوتاه ،افزايش قیمت برق

 بلندمدت دارد. 

 يرابطه (، در پژوهشي به بررسي1394) دپوریسع و ييروزجاینجارفحیدري،  

 ،1351-1316 يايران طي دوره در اقتصادي رشد و برق قیمت برق، مصرف بین

 از طرفهيک بلندمدت يرابطه وجود عرضه، طرف مدل از حاصل و نتايج اندپرداخته

 نیز مدتکوتاه نتايج دهد.مي نشان منفي ضريب با را برق به مصرف رشد اقتصادي

 .کنديم داللت اقتصادي و رشد برق بین مصرف مثبت و دوطرفه يرابطه وجود بر

 قیمت بلندمدت میان يرابطه وجود عدم بر نیز تقاضا طرف مدل از حاصل نتايج

 کند. مي داللت اقتصادي رشد و آن با مصرف برق

 رشد بر انرژي مصرف غیرخطي اثراتپژوهشي (، در 1394مهرآرا و زارعي ) 

 نتايج اند.دادهقرار  بررسي ، مورد1331-1316 يدوره طي ايران را در اقتصادي

 پنج از انرژي )کمتر پايین سرانه مصرف رژيم در حاکي از آن است کهپژوهش آنان 

 طوربه و رشد اقتصادي مثبت بر انرژي مصرف نهايي سال(، اثر نفت در بشکه

 است.  هارژيم ساير از بیشتر يامالحظهقابل

هاي بر مصرف برق در کشور ICT(، به بررسي اثر سرمايه 1391والي ) 

حاکي از آن است که با پژوهش وي پرداخت و نتايج  توسعهدرحالو  افتهيتوسعه

 10میزان افزار، شدت مصرف بهسرمايه کامپیوتر و نرم يافزايش يک درصد ذخیره

تجهیزات ارتباطات،  يهمچنین با افزايش يک درصد ذخیره ؛يابدکاهش مي درصد

 يابد. درصد کاهش مي 11شدت مصرف برق به میزان 
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 يرابطه بررسي (، در پژوهشي به1398) انیدانش و قزلباش شادمهري،احمدي 

 گروه عضو کشورهاي میان در هاقیمت و رشد اقتصادي انرژي، مصرف بین علّیت

 اين که در داد نشان و نتايج اندپرداخته 1991-8441زماني  يدوره طي، آن -آسه

 رشد و اقتصادي رشد انرژي، مصرف بین جمعيهم يرابطه از کشورها گروه

 اقتصادي رشد و بین مصرف انرژي جمعيهم يرابطه امّاندارد؛  وجود هاقیمت 

رشد  و انرژي مصرف بین ،ايدوطرفه بلندمدت علّیتي رابطه طرفي، دارد. از وجود

رشد  به انرژي مصرف از سويهيک صورتبه مدتکوتاه علّیت در يرابطه و اقتصادي

 دارد.  وجود اقتصادي

ها و کاربرد آن (، با استفاده از رهیافت آزمون کرانه1398اسدي و اسماعیلي ) 

هاي توزيعي، به بررسي ارتباط میان مصرف هاي خودرگرسیون با وقفهدر مدل

 يمالي، رشد اقتصادي، صنعتي شدن و شهرنشیني طي دوره يانرژي، توسعه

بیانگر تأثیر مثبت رشد اقتصادي، ان پژوهش آننتايج  اند.پرداخته 1391-1309

مالي، شاخص صنعتي شدن و شهرنشیني بر مصرف انرژي در  يشاخص توسعه

 بلندمدت است. 

مصرف انرژي  (، به بررسي تأثیر فناوري اطالعات بر1393کرامتي و همکاران ) 

نشان پژوهش آنان نتايج  اند.پرداخته 1393-1398 يدر کشور ايران در طي دوره

مدت و گیري متفاوت، مصرف انرژي را در کوتاهبا سه معیار اندازه ICTداد که 

 موجب که آناز  بیش ايران در ICT عبارتي، توسعهبه؛دهدبلندمدت افزايش مي

 ؛.است داده افزايش را آن مصرف انرژي شود، مصرف در کاهش و جوييصرفه

بر شدت مصرف برق در  ،ICTگذاري در اثر سرمايه(، 1393) پاکرو همچنین

پژوهش وي نتايج  .ي قرار دادموردبررسرا  هاي صنعت، خدمات وکشاورزيبخش

 باعث  ،گذاري در فناوري اطالعات و ارتباطات ايرانسرمايهکه  آن استبیانگر 

ولي در بخش خدمات  ،کاهش يافته ،شدت مصرف برق در بخش صنعتتا شود مي

  و کشاورزي افزايش يابد.

(، به بررسي اثرات 8443) 15خارجي، ايشیدا و يانگیساواهاي پژوهشدر بین 

هاي آينده با استفاده از روش بر مصرف انرژي براي سال ICTتشديد استفاده از 

 در ثابت، اقتصادي رشد فرض با که اندهو نتیجه گرفت اندارزيابي مارکو پرداخته

 نهايي مصرف و درصد 0/1 میزان به 8414 سال در اولیه انرژي يعرضه ICT مورد
                                                           

15 Ishida and Yanagisawa 
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 اگر همچنین، ؛کرد خواهد پیدا کاهش درصد 9/1 میزان به 8414 سال در انرژي

 مصرف باشد، درصد 3 میزان به ساالنه ICT يوسیلهبه جادشدهيا اقتصادي رشد

 تأثیر پژوهشي، طي ،(8440) 16ماروتا و تاکاسي .يافت نخواهد افزايش ژاپن انرژي

 مورد آمريکا و ژاپن کشور دو در انرژي مصرف رويبر  را ICTدر  گذاريسرمايه

 اثر و ژاپن کشور در جانشیني اثر کهاند دادهداده و نشان  قرار لیوتحلهيتجز

 ICT در گذاريسرمايه افزايش که معنا اينبه؛ است برقرار آمريکا کشور در درآمدي

مصرف  آمريکا، کشور درامّا  کندمي کمک ژاپن کشور در انرژي سازيذخیره به

 بررسي به پژوهشي در( 8445) 19کوالرد، فوي و پورتیر .دهدمي افزايش را انرژي

خدمات  بخش در ارتباطات و اطالعات فناوري توسعه جهیدرنت برق مصرف تغییر

 است آن از حاکي نتايج. اندپرداخته 1916-1991زماني  يدوره کشور فرانسه، طي

 با کهيدرصورت ؛يابدمي افزايش برق مصرف تشدّ افزار،نرم و کامپیوتر افزايش با که

  .يابدمي کاهش الکتريسیته مصرف شدت ارتباطي، وسايل گسترش

 هاي لجستیک پويا و داده(، با استفاده از مدل رشد 8449چو و همکاران )

و قیمت انرژي را بر روي  ICT گذاري در، اثر سرمايه1991-8443هاي سال

 ICT گذاري دربررسي کرده و مشاهده نمودند که سرمايه مصرف برق کره جنوبي

شود و در هاي تولیدي منجر به افزايش مصرف الکتريسیته ميدر برخي از بخش

 برنامه گروه، قیمت الکتريسیته بر مصرف آن تأثیر دارد. موردمطالعهنیمي از صنايع 

 استفاده جامع و با پژوهش يک در ،(8441)11اروپا الکترونیکي کاروکسب بانيديده

غیرخطي  مربعات حداقل و (NLS) غیرخطي مربعات حداقل روش دو از

 تهیسيالکتر مصرف برروي را ارتباطات و اطالعات فناوري ، اثر(TNLS) يادومرحله

 (ونقلحمل و فلزات )شیمیايي، هاآن مختلف صنايع و اروپا اتحاديه عضو کشورهاي

 که داد نشان پژوهش اين هاييافته .کرد بررسي 1914-8440 زماني يدوره طي

 سطح در .دهد کاهش را تهیسيالکتر مصرف ICT است ممکن کل، سطح در

 شود؛مي تهیسيالکتر مصرف شدت کاهش به منجر ارتباطات ابزار انتشار ،نیز بخشي

 دهد.مي افزايش را تهیسيالکتر مصرف افزار،نرم و کامپیوتر آوريفن رواج کهيدرحال

                                                           
16 Takase and Murota 
17 Collard, Feve and Portier 
18 European Commission e-Business Watch 
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 11در  را اقتصادي رشد و انرژي مصرف بین علّیت ي(، رابطه8441) 19آکینلو

 نشان وي آزمون نتايج .داد قرار بررسي مورد آفريقا صحراي جنوبکشور 

 در رشد اقتصادي و انرژي مصرف هايمتغیر بین انباشتگيهم يرابطه يک که داد

 وجود دارد. زيمباوه و سودان سنگال، غنا، گامبیا، ،عاجساحل کامرون، کشورهاي

ت بلندمدت بین متغیرهاي (، به بررسي علی8414ّ) 84، نارايان و پوپنارايان

پژوهش کشور منتخب، پرداختند. نتايج  93مصرف برق و رشد اقتصادي، در بین 

بین مصرف برق و رشد  ،ت دوطرفهعلیّ ينشان داد که در بلندمدت يک رابطهها آن

ي خاورمیانه که در منطقه کشورهاي جزبهاقتصادي در میان کشورهاي منتخب، 

سويه از رشد اقتصادي به مصرف برق برقرار است، وجود يکاين کشورها علیت 

منفي به اين شکل که با  ييک رابطه ،(G6همچنین، در کشورهاي صنعتي )؛ دارد

اوزتورک، اصالن و  يابد، يافت شد.افزايش مصرف برق رشد اقتصادي کاهش مي

ستفاده (، در پژوهشي رابطه مصرف انرژي و رشد اقتصادي را با ا8414) 81کالیونکو

هاي کشور طي سال 51هاي پانل مصرف انرژي و رشد اقتصادي براي از داده

بررسي قرار دادند. نتايج  مورد 88و با روش پانل هم انباشتگي پدروني 8445-1991

مدت از مصرف ت گرنجري بلندعلیّ ينشان داد که رابطه ،حاصل از اين پژوهش

همچنین، ؛درآمد پايین وجود دارد رشد اقتصادي براي کشورهايي با سطح انرژي به

از رشد اقتصادي به مصرف انرژي، براي کشورهايي با  هيسوکت يعلیّ يرابطه

 درآمد متوسط وجود دارد. 

 در برق مصرف بر ارتباطات و اطالعات فناوري تأثیر ،(8418) 83سادورسکي

نتايج . داد قرار بررسي مورد 1993-8441 هايسال طي را نوظهور کشورهاي

يافته تعمیم گشتاوري روش و پويا پانل هايمدل قالب در ،پژوهش اين از حاصل

 دارد وجود مثبت يرابطه برق مصرف و ICT میان که است آن از حاکي ي،دستگاه

؛ استتر بزرگ برق تقاضاي بر درآمد اثرات از برق، مصرف تقاضاي بر ICT اثرات و

                                                           
19 Akinlo 
20 Narayan, P., Narayan, S. and Popp 

21 Ozturk, Aslan and Kalyoncu 

22 Pedroni panel co integration 

23 Sadorsky 
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 زيرا ؛استتر کوچک ،درآمد بلندمدت کشش از ICT بلندمدت کشش عالوه بر اين

ICT کندمي رشد درآمد از ترسريع. 

بین مصرف برق و رشد اقتصادي را  ي(، رابطه8413) 80تانگ، شهباز و آروري

هاي چند متغیره مورد بررسي قرار دادند. نتايج در کشور پرتقال با استفاده از مدل

که، رابطه يک طوريبهداد؛ وجود انباشتگي بین متغیرها را نشان پژوهش اين 

يعني  ؛مدت بین مصرف برق و رشد اقتصادي وجود داردمدت و کوتاهبلند يسويه

شود و يک منبع مهم براي رشد اقتصادي در کشور پرتقال محسوب مي ،انرژي

 يزيرا مانع رشد و توسعه؛ کار گرفته شودجويي نبايد بههاي صرفهسیاست

 بود.  اقتصادي در اين کشور خواهد

بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي و همچنین  ي(، رابطه8413) 85تان و تان

-8449هاي بین رشد اقتصادي، قیمت انرژي و ابداع فناوري را در سال يرابطه

دهد پژوهش آنان نشان مي، در کشور مالزي مورد بررسي قرار دادند. نتايج 1994

طور مثبت و انباشته بوده و درآمد بهآن هم يکنندهعامل تعیین که مصرف انرژي و

دهند. طور منفي، مصرف برق را تحت تأثیر قرار ميقیمت انرژي و ابداع فناوري به

ت گرنجر نشان داد که ابداع فناوري با رشد اقتصادي و مصرف برق نتايج آزمون علیّ

و  مدتکوتاهعلیتي  يهمچنین رشد اقتصادي و مصرف برق رابطه ؛رابطه دارد

 در انرژي مصرف روي بر را ICT توسعه تأثیر ،(8410) 86دارد. ايشیدا دمدتبلن

 نشان و داد قرار لیوتحلهيتجز مورد 1914-8414 زماني يدوره طي ژاپن، کشور

 در کشور اين در انرژي مصرف روي بر ICT در گذاريسرمايه که داد

 ICT گذاري درسرمايه و دار داردمعني و منفي اثر بلندمدت و مدتکوتاه

 ؛ امّاشود منجر انرژي مصرف در محدود کاهش به شرايط( ساير ثبات )با تواندمي

  .دهدنمي افزايش را داخلي ناخالص تولید

 گذاريسرمايه برق، مصرفبین  ي(، رابطه8410) 89حمدي، سبیا و شهباز

-8414 يدوره طي بحرين کشور در را اقتصادي رشد و سرمايه خارجي، مستقیم

وجود  يدهندهنشان ARDLکرانه  آزمون نتايج داد و قرار بررسي مورد 1914

                                                           
24 Tang, Shahbaz and Arouri 

25 Tan, C.F. and Tan, C.E.  

26 Ishida 
27 Hamdi, Sbia and Shahbaz 
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بین مصرف برق، رشد  يها بوده و آزمون علیت گرنجري رابطهانباشتگي بین سري

 دهد.گذاري مستقیم خارجي و مصرف انرژي را نشان مياقتصادي و نیز سرمايه

بین مصرف انرژي و رشد  يرابطهخود پژوهش (، در 8410) 81بازاکلو و يلنسي

را مورد بررسي قرار دادند. براي  OECDکشور منتخب  84اقتصادي براي 

را بررسي  بلندمدتمدت و یت گرنجر رابطه کوتاهمنظور با استفاده از آزمون علّاين

به  GDPمستقیمي از  يکه رابطه آن استحاکي از پژوهش کردند. نتايج اين 

به  پژوهشي(، در 8415) 89الدين و آالمهمچنین صالح ؛مصرف انرژي وجود دارد

مدت استفاده از اينترنت و رشد اقتصادي بر مصرف برآورد اثرات بلندمدت و کوتاه

در  1915-8418هاي در طي سال ،هاي سري زماني ساالنهاستفاده از داده برق با

نشان داد که استفاده از اينترنت  ARDLاسترالیا پرداخته و نتايج حاصل از برآورد 

همچنین آزمون علیت گرنجر  ؛کندو رشد اقتصادي مصرف برق را تشديد مي

استفاده از اينترنت به رشد اقتصادي و مصرف  هيسوکعلیت ي يرابطه ،چندمتغیره

 کند.مي دیتائبرق در کشور استرالیا را 
 

 پژوهش روش  -4

آوري اطالعات و فن اقتصادي و تأثیر رشدحاضر، بررسي  پژوهشهدف از انجام 

طي  ،هزينه واگنر -درآمد يبر نظريه دیتأکبرق در ايران با  مصرف بر ارتباطات

دو گرنجري است.  -علیت انگل با استفاده از روش 1393تا  1354زماني يدوره

اول اينکه، برآوردهاي حاصل از  ؛گرنجر وجود دارد -انگل علیتدر روش ايراد عمده 

مدت موجود بین هاي پوياي کوتاهدلیل در نظر نگرفتن واکنشهاي کوچک بهمونهن

نرمال گرهاي حداقل مربعات نیز غیردار بوده و توزيع حدي برآوردمتغیرها، تورش

جمعي همفرض وجود يک بردار گرنجر بر پیش -اينکه، روش انگل است و دوم

وجود داشته باشد،  جمعيهماستوار است و تحت شرايطي که بیش از يک بردار 

براي برطرف کردن اين  استفاده از اين روش منجر به عدم کارايي خواهد شد.

را  31نمايي( روش برآورد حداکثر راست1998) 34جوسیلیوس -ايرادات، يوهانسون

                                                           
28 Bozokli and Yilanci 

29 Salahuddin and Alam 

30 Johansen and Juselius 
31 Maximum likelihood ratio 
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کنند. در اين پیشنهاد مي جمعيهمو استخراج بردارهاي جمعي همبراي آزمون 

متغیر موهومي جنگ نیز از  جزبهي متغیرها تمامبههاي مربوط دادهپژوهش، 

هاي براي شناخت کانالآوري شد. جمع 38شاخص توسعه جهاني يسامانه

( 8418برق، از مدل سادورسکي ) يسرانه مصرفبر متغیر  مؤثري عوامل رگذاریتأث

ي ارتباط اين عوامل شامل دادن نحوه (، جهت نشان8414و نارايان و همکاران )

اطالعات و ارتباطات و رشد اقتصادي با میزان مصرف برق در کشور ايران فناوري 

 (.1استفاده شد )رابطه 
 

(1)                                                             EC = F(A, NET, GDPpc) 

 داريم. 8رابطه  صورتبه داگالس -شکل فرم مشخصي از تابع کابهمچنین به
 

ECt = A. (NETt)β1 (GDP pct)β2       (8                       )                    

ي، فنّاور(: نشانگر سطح Aبرق، ) يمصرف سرانه يدهنده(: نشانECکه در آن )

(NET بیانگر تعداد کاربران اينترنت در هر :)144 ( ،نفر جمعیتpcGDP :)

ترتیب نماينده (: به2β( و )1βي تولید ناخالص داخلي سرانه و پارامترهاي )نماينده

ي اينترنت و رشد سرانه تولید ریکارگبهشدت حساسیت مصرف سرانه برق از میزان 

تا  1354هاي شامل سال ،متغیر زمان است که در اين پژوهش يدهندهنشان(: tو )

شود. پس از تبديالت الزم مدل نهايي جهت بررسي روابط بین مي 1393

 آيد.دست مي، به3 يرابطه شکلمتغیرهاي تحقیق حاضر به
 

ln(EC)t = β0ln(A) + β1ln(NET)t + β2ln(GDPpc)t + et    (3)  

 

اخالل مدل و ساير  ي(: معرف جملهe(: بیانگر لگاريتم طبیعي و )lnکه درآن، )

 جمعي يدرجه کهييازآنجا ،ند. در ادامههست 8 يمتغیرها مشابه توضیحات رابطه

هاي توضیح با وقفهاز روش خود ؛متفاوت استصورت متغیرها در اين پژوهش به

استفاده از  ( استفاده شد. در اين روش براي هر يک از متغیرها باARDLتوزيعي )

هاي بهینه انتخاب بیزين، آکائیک و حنان کوئین، وقفه -معیارهايي مانند شوارتز

یحي مدت بین متغیر وابسته و ساير متغیرهاي توضشده و روابط بلندمدت و کوتاه

شود. در استفاده از اين رهیافت به يکسان بودن تخمین زده مي زمانهمطور الگو به

                                                           
32 World Development Index (WDI) 
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گرنجر ضروري است( نیازي نیست.  -متغیرها )که در روش انگل جمعيهم درجه

باشند،   I(0)و  I(1)کیبي از متغیرهايتر ،در حالتي که متغیرها ARDLمتدلوژي 

صورت براي تحقیق حاضر به ARDLفرمول تجربي الگوي بازهم قابل کاربرد است. 

 است. 6و  5، 0روابط 

 
 

Δ𝑙𝑛𝐸𝐶𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇 + 𝛽2𝐷 + 𝛽3𝐸𝐶𝑡−1 + 𝛽4𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑡−1 +

𝛽5𝑁𝐸𝑇𝑡−1 + ∑ 𝛽6
𝑝
𝑖=1 Δ𝑙𝑛𝐸𝐶𝑡−𝑗 + ∑ 𝛽7

𝑞
𝑗=1 Δ𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑡−𝑘 +

∑ 𝛽8
𝑟
𝑘=0 Δ𝑙𝑛𝑁𝐸𝑇𝑡−𝑙 + 𝑒𝑡                          (0       )                                    

Δ𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇 + 𝛽2𝐷 + 𝛽3𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑡−1 + 𝛽4𝐸𝐶𝑡−1 +

𝛽5𝑁𝐸𝑇𝑡−1 + ∑ 𝛽6
𝑝
𝑖=0 Δ𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑡−𝑗 + ∑ 𝛽7

𝑞
𝑗=0 Δ𝑙𝑛𝑁𝐸𝑇𝑡−𝑘 +

∑ 𝛽8
𝑟
𝑘=0 Δ𝑙𝑛𝐸𝐶𝑡−𝑙 + 𝑒𝑡                                    (5)  

 Δ𝑁𝐸𝑇𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇 + 𝛽2𝐷 + 𝛽3𝑁𝐸𝑇𝑡−1 + 𝛽4𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑡−1 +

𝛽5𝐸𝐶𝑡−1 + ∑ 𝛽6
𝑝
𝑖=0 Δ𝑙𝑛𝑁𝐸𝑇𝑡−𝑗 + ∑ 𝛽7

𝑞
𝑗=0 Δ𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑡−𝑘 +

∑ 𝛽8
𝑟
𝑘=0 Δ𝑙𝑛𝐸𝐶𝑡−1 + 𝑒𝑡  (6                        )                                        

 

الزم به اشاره است که در اين روابط، متغیرهاي مصرف برق و تولید ناخالص داخلي، 

يکي از  عنوانبه ،صورت مقدار واقعي سرانه و متغیر تعداد کاربران اينترنتبه

صورت تعداد افرادي که در هر اطالعات و ارتباطات به آوريهاي مهم فنشاخص

 ازهمچنین،  ؛قرارگرفت مورداستفاده ،کنندنفر جمعیت از اينترنت استفاده مي 144

تا سال  1354 هايشامل سال ،در پژوهش حاضر موردمطالعهزماني  يدوره آنجاکه

صورت به موردمطالعهي زماني تأثیر دوران جنگ تحمیلي در بازه ؛است 1393

هاي رخداد براي اين منظور، عدد يک براي سال ؛است شدهانیبمتغیر موهومي 

 است. شدهفيتعرعدد صفر  ،ها( و در ساير سال1369تا  1359هاي جنگ )سال
 

 برآورد مدل و نتایج -3

 واحد )مانایی( یآزمون ریشه -3-0

براي آگاهي از وجود يا عدم وجود نوسانات میانگین و واريانس متغیرهاي 

 ،براي اين منظوررا بررسي کنیم؛ رفتار بلندمدت متغیرها  بود که ، الزم موردمطالعه

 يکه بدانیم متغیرهاي معادلهشد. ابتدا براي اينواحد استفاده  ياز آزمون ريشه
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فولر  -مانايي ديکي ستند از آزموندر سطح و يا با تفاضل مانا ه موردنظر

 ، گزارش شده است.1استفاده شد که نتايج اين آزمون در جدول  ،افتهيمیتعم

 
 افتهيمیتعمفولر  -نتايج آزمون ريشه واحد ديکي :0جدول 

 متغیر
 بار تفاضلبا يک در سطح

t-statistic  p-value t-statistic  p-value 

 444/4 ***-10/6 991/4 049/4 برقمصرف حقیقي سرانه 

 431/4 **-60/3 615/4 -1/1 تولید ناخالص داخلي حقیقي سرانه

 483/4 **-85/3 993/4 16/4 تعداد کاربران اينترنت

 - - 443/4 ***-45/0 متغیر پسماند مدل برآورد شده

                      داري در سطح يک و پنج درصد(.                   )***، ** به ترتیب معني مأخذ: محاسبات تحقیق   

    

، تمامي متغیرها افتهيمیتعمفولر  -واحد ديکي يطبق نتايج حاصل از آزمون ريشه

  يمنظور آزمون رابطهاند. بهبار تفاضل مانا شدهدر سطح نامانا بوده و با يک

( با در نظر گرفتن فرض صفر Fآزمون )، آزموني مبني بر آزمون والد جمعيهم

(، انجام گرفت که 0β=3β=8βي الگوها )مبني بر برابري ضرايب متغیرهاي با وقفه

 دیأيتاست. نتايج آزمون والد بر رد فرض صفر و  شدهگزارش، 8نتايج آن در جدول 

 دارد. دیتأکمدل  باوقفهي ضرايب متغیرهاي تساوعدممقابل مبني بر  يفرضیه
 

 نتايج آزمون والد :2جدول 
 احتمال درجه آزادي ارزش آزمون

 444/4 (8و  39) F 39/511آماره 

 444/4 8 9/1168 مربع -آماره خي

 مأخذ: محاسبات تحقیق             

 

 آزمون علیت گرانجر -3-2

اين ؛شده استهاي زماني طراحي که براي سري ،اساس کار آزمون علیت گرنجر

ها نقش دهي هريک از سريدر توضیح ،سري مذکوري وقفهاست که آيا مقادير با 

توجه گزارش شده است. با ،3 نتايج اين آزمون در جدول ،. در ادامهدارند يا ندارند

 برق مصرف علیت رشداقتصادي» فرض توان گفتمي ،گرانجر علیت نتايج به

اقتصادي به مصرف برق رشد وجود علیت از يعني ،مقابل فرض و شودرد مي «نیست



 1399 . پايیز3 شماره .15يدوره هاي اقتصادي سابق(.)بررسياقتصاد مقداري ي فصلنامه                08
 

آوري اطالعات و ارتباطات علیت ي فنریکارگبه»همچنین، فرض  ؛شودپذيرفته مي

 شود.نمي تأيیدجنگ  دامي نتايج براي متغیرامّا  ؛شودمي رد «برق نیست مصرف
 

 

 نتايج آزمون علیت گرانجر :5جدول 
 (p-value) مقدار ارزش احتمال (t-statistic) استیودنت-ي تيمقدار آماره تعريف فرضیه صفر

 494/4 *10/8 رشد اقتصادي علیت مصرف برق نیست

 451/4 *91/8 ي اينترنت علیت مصرف برق نیستریکارگبه

 55/4 59/4 متغیر دامي جنگ علیت مصرف برق نیست

 داري ده درصد است(.مأخذ: محاسبات تحقیق )*بیانگر سطح معني            

 

 تحقیق نتایج برآورد مدل -3-5

اطالعات  آوريفن و اقتصادي رشد اثرات متغیرهاي آزمونپژوهش،  اين هدف اصلي

گزارش  ،برآورد اين نتايج ،0در جدول  که است برق يو ارتباطات بر مصرف سرانه

 است.شده

 
 ARDL(1,1,1,0)آزمون انتخاب مدل بهینه  :4جدول 

 p-value ضريب نماد متغیر

 LEC(-1) 94/4*** 444/4 مصرف سرانه حقیقي برق سال قبل

 LGDP 93/4*** 444/4 تولید ناخالص داخلي سرانه حقیقي سال جاري

 LGDP(-1) 65/4-*** 444/4 تولید ناخالص داخلي سرانه حقیقي يک سال قبل

 LICT 41/4-*** 449/4 تعداد کاربران اينترنت سال جاري

 LICT(-1) 413/4*** 441/4 سال قبلتعداد کاربران اينترنت يک 

 DUM 451/4*** 441/4 متغیر دامي جنگ

 99/4 ضريب تعیین تعديلي

 11/8 واتسون-آماره دوربین

                                                                       (.هستداري يک و پنج درصد ترتیب بیانگر سطح معنيمأخذ: محاسبات تحقیق )*** و * به

 

جهت  ،توان گفت که مدل بهینهبا توجه به نتايج آزمون انتخاب مدل بهینه، مي

بوده و اعداد از چپ  ARDL(1,1,1,0)صورت تعیین روابط متغیرهاي منتخب، به

ي مصرف برق، تعداد متغیر وابسته براي ،ي يکترتیب بیانگر تعداد وقفهراست بهبه
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ي يک براي متغیرهاي توضیحي رشد اقتصادي و مصرف برق و عدد صفر وقفه

معیار که جاييآن از ؛براي متغیر موهومي جنگ است بیانگر عدم وجود وقفه

و  هستبیزين  -ي مدل معیار شوارتزهاي بهینهمنتخب جهت تعیین وقفه

بیزين بر بزرگ بودن قدرمطلق اين معیار متمرکز  -همچنین، مبناي معیار شوارتز

هاي انتخاب با استفاده از اين معیار چند حالت از بهترين حالتاست؛ بنابراين 

ي باالي با مقدار آماره ARDL(1,1,1,0)ي بهینه ترسیم شده که الگوي وقفه

و ساير الگوها )با  ARDL(1,4,1,0)و  ARDL(1,1,1,1)( بر الگوهاي -58/3)

 . ترجیح دارد( -58/3مقدار معیار کمتر از 

مدت است از برآورد روابط بلندمدت و کوتاه ، گزارشي5جدول ، با اين تفاسیر 

طبق . ARDL(1,1,1,0)، با استفاده از الگوي منتخب ذکرشدهبین متغیرهاي 

رگذاري عالمت اث ،، در بلندمدتARDL(1,1,1,0)نتايج برآورد الگوي منتخب 

آوري اطالعات و ارتباطات مطابق انتظار فن و اقتصادي متغیرهاي توضیحي رشد

با اين تفاوت که اثرات ضرايب اين متغیرها در بلندمدت بیشتر از  ،تئوريک بوده

متغیر موهومي  جزبهتمامي متغیرها جاکه از آن، گريدعبارتبه ؛مدت استکوتاه

بیانگر حساسیت متغیر مصرف  هاآنلذا ضرايب  ؛اندلگاريتمي وارد مدل شده کلبه

بنابراين، ضرايب ؛ ندهستگفته برق نسبت به متغیرهاي توضیحي پیشي سرانه

ترتیب معادل مدت متغیرهاي رشد اقتصادي و رشد تعداد کاربران اينترنت بهکوتاه

ي در درصدکمدت با افزايش يدهد که در کوتاهنشان مي است و 41/4و  93/4

درصد، و با افزايش 93/4میزان ر رشد اقتصادي انتظار افزايش مصرف برق بهمتغی

به ي در متغیر رشد تعداد کاربران اينترنت انتظار کاهش مصرف برق درصدکي

ي درصد کاز طرف ديگر، در بلندمدت با افزايش ي؛ درصد وجود دارد 41/4 زانیم

انتظار افزايش  ،ران اينترنتدر هر يک از متغیرهاي رشد اقتصادي و رشد تعداد کارب

که از  طورهماندرصد وجود دارد.  481/4و  91/4میزان ترتیب بهرشد اقتصادي به

ضرايب اثرگذاري متغیرهاي توضیحي در بلندمدت پیداست، نتايج مدل برآورد شده 

و يا ضريب تعديلي در گرايي همعالوه، ضريب به ؛است مدتکوتاهبیش از آن در 

در  ،آماري ازنظربرآورد شده است. اين ضريب که  -499/4ده، معادل مدل برآورد ش

 9/9دهد که در هر دوره نشان مي ،دار بودهدرصد معني 99سطح اطمینان باالي 

سمت روند بلندمدت خود درصد از عدم تعادل در رشد اقتصادي تعديل شده و به

 شود.نزديک مي
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 مدت الگوي منتخبکوتاه نتايج روابط بلندمدت و :3جدول 
 مدتکوتاهروابط 

 p-value ضريب نماد متغیر

 D(LGDP) 93/4*** 444/4 تفاضل رشد اقتصادي

 D(ICT) 41/4-*** 449/4 تفاضل رشد کاربران اينترنت

 D(DUM) 45/4-*** 441/4 تفاضل دامي جنگ

 CointEq(-1) 499/4-*** 449/4 ضريب همگرايي

 روابط بلندمدت

 p-value ضريب نماد متغیر

 LGDP 91/4*** 444/4 رشد اقتصادي

 ICT 481/4** 408/4 رشد کاربران اينترنت

 DUM 53/4* 450/4 دامي جنگ

 ند(.هستداري يک، پنج و ده درصد ترتیب بیانگر سطح معنيمأخذ: محاسبات تحقیق )***، ** و * به

 

 گیرینتیجه -6

هاي توزيعي، جهت بررسي با وقفه نتايج حاصل از تخمین الگوي خودرگرسیون

 عنوانبهروابط بلندمدت بین متغیرهاي رشد اقتصادي، گسترش استفاده از اينترنت 

 عنوانبهو میزان مصرف برق  ارتباطات و اطالعات آوريشاخصي از رشد فن

شاخصي از شدت مصرف انرژي، نشان داد که متغیر رشد اقتصادي بر متغیر مصرف 

که، در الگوي طوريبه ؛داشته استدار تأثیري معنيبرق در کشور ايران  يسرانه

، با يک درصد افزايش در رشد اقتصادي در ARDL(1,1,1,0)ي منتخب بهینه

يابد. اين درصد افزايش مي 91/4میزان ي برق بهبلندمدت، مصرف سرانه

رشد اقتصادي، بین ي رابطهواگنر مبتني بر ي نظريهگیري مؤيد برقراري نتیجه

دلیل براي کاالها و خدمات رفاهي جديد به ،افراد و افزايش تقاضاي سرانهدرآمد 

 ؛ بنابراينکشور ايران است ازجملهپیچیده شدن زندگي صنعتي جوامع شهري 

تواند ناشي از انتظار بر اين است که با بهبود تولید ناخالص داخلي کشور که مي

آن افزايش استفاده از دنبال بهدر تولید و  مواد اولیهي تجهیزات و ریکارگبهافزايش 

دلیل پايین بودن و به باشد مواد اولیه صنايع تولیدي نیتأمجهت  ،نیروي برق

هاي تولیدي اقتصاد کشور، مصرف برق در بلندمدت در بخش آوريسطح فن
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دلیل ورود تواند نسبت به سال پیشین خود بهمي ،اين افزايشامّا ؛ افزايش يابد

اقتصادي رخ دهد و اين  يو يک صرفه افتهيکاهشبر هاي نوين سرمايهفناوري

 ؛ عالوه بر اين،هاي نوين داردبستگي به قدرت تطبیق نظام تولیدي داخل با فناوري

ت اهمیّ مدت متغیر توضیحي تولید ناخالص داخلي سرانه حائزتوجه به ضريب کوتاه

مدت با يک درصد افزايش در نشان داد که در کوتاه ،است. نتايج برآورد اين الگو

؛ درصد افزايش خواهد يافت 93/4 زانیبه مبرق  يرشد اقتصادي، مصرف سرانه

ضريب  ،، در بلندمدتARDL(1,1,1,0)ي منتخب همچنین، در الگوي بهینه

برق مثبت و ي سرانهیر مصرف اثرگذاري متغیر تعداد کاربران اينترنت بر متغ

با  کهطوريبه؛بوده است 481/4اين مقدار در بلندمدت،  که ،آمد دستبهدار معني

برق در  ييک درصد افزايش در تعداد کاربران اينترنت در کشورمان، مصرف سرانه

 درصد افزايش خواهد داشت.  481/4میزان بلندمدت به

 ي اينترنت، ریکارگبهدلیل افزايش مصرف برق در بلندمدت، ناشي از افزايش  

در تسهیل خدمات اينترنت  شدهگرفته کاربهتواند به افزايش تعداد تجهیزات مي

نشان داد که  ،مربوط شود. نتايج حاصل از برآورد الگوي تصحیح خطاي برداري

آماري در  ازنظرب که است. اين ضري -499/4در مدل معادل  ضريب همگرايي

 9/9دهد که در هر دوره نشان مي ؛دار بودهدرصد معني 99سطح اطمینان باالي 

سمت روند و به شده ليتعدبرق  يدرصد از عدم تعادل در مصرف حقیقي سرانه

 شود.بلندمدت خود نزديک مي

در  که آنجا ازشود ميخالصه با توجه به نتايج حاصل از پژوهش، توصیه  طوربه

تقاضا براي انجام  شيبرافزامبني  ،هزينه واگنر -نظريه درآمد تأيیدبلندمدت و در 

دار اي مثبت و معنيمردم، رابطه ازین موردانرژي  نیتأم جمله ازهاي عمومي، هزينه

الزم است تا  ؛ بنابراينبرق در ايران وجود دارد يبین رشد اقتصادي و مصرف سرانه

انرژي برق  نیتأمشور، اهداف گسترش منابع تولید انرژي و ريزان اقتصادي کبرنامه

ي به مصرف بخشتنوعي و منفي آن، از طريق راقتصادیغبروز پیامدهاي  از دوربهرا 

هاي بادي و خورشیدي، هاي بیومس، انرژيتولید برق از سوخت جمله ازانرژي 

و کاهش آلودگي هاي نامناسبي مانند نفت و ترکیبات آن جاي استفاده از سوختبه

 قرار دهند.مورد توجه انه ها در اتمسفر، مجدّناشي از اين سوخت
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