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در ایران با  آبی برقمتغیرهای اقتصادی و اقلیمی بر تولید انرژی  تأثیربررسی 

 استفاده از مدل فیلتر کالمن 
 

 3، مرجان حیرانی مقدم2، نرگس صالح نیا1مصطفی سلیمی فر

 دانشگاه فردوسی مشهد علمی هیئت 5

 دانشگاه فردوسی مشهد علمی هیئت 2

 ردوسی مشهدکارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه ف 3

 

 چکیده

تا  5317 های سالدر ایران طی  آبی برقمتغیرهای اقتصادی و اقلیمی بر تولید انرژی  اثرگذاریدر این مقاله به بررسی چگونگی 

 درنهایتخواهد شد که  ای گلخانهفسیلی در کشور منجر به تولید گازهای  های سوخت روزافزون. مصرف شود میپرداخته  5338

و هم بر میزان آب پشت  کنند می. این تغییرات اقلیمی هم کشور را از توسعه پایدار دور دهند میلیم خود را نشان با تغییر اق

 اکثراً، بررسی سایر عوامل که آبی برق های نیروگاههستند؛ همچنین به علت کاربردهای چندمنظوره سدهای  اثرگذارسدها 

که تغییر  دهد می. نتایج به دست آمده از مدل فیلتر کالمن نشان شود میمهم  آبی برقاقتصادی هستند بر تولید انرژی پاک 

 تأثیرمثبت بوده که منجر به  ای سرمایه: رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی و واردات کاالهای ازجملهروند متغیرهای اقتصادی 

، در طی زمان باشد میستاندارد شده که نشان دهنده تبخیر و تعرق ا SPEI. اما شاخص اند شده آبی برقمثبت بر تولید انرژی 

شده است. اثرگذاری متغیرهای اقتصادی  آبی برقمنفی بر تولید انرژی  اثرگذاریدارای تغییر روندی نزولی بوده که منجر به 

 بودهخارجی سیستم بانکی به ترتیب مثبت، منفی و بسیار ناچیز  های داراییمستقیم خارجی و ورود خالص  گذاری سرمایه

 است. 

 

، اتورگرسیو با وقفه توزیعی، فیلتر کالمن، ارزش افزوده بخش کشاورزی، شاخص آبی برقتولید انرژی های کلیدی:  واژه

 ای سرمایهخشکسالی، واردات کاالهای 
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 مقدمه

ات اقلیموی  . با توجه به اهمیت آلوودگی محویز زیسوت و تغییور    باشد میمسائل روز دنیا  ترین مهمانرژی یکی از  تأمینتولید و  

گذار بوده است و هم چنین پیش بردن توسعه اقتصادی کشور به سمت پایدار بودن، اهمیوت   تأثیراخیر که بر روی دما و بارش 

بوه علوت    آبی برق. از آن جایی که ایران در زمینه تولید انرژی باشد میتولید انرژی های تجدید پذیر از جایگاه ویژه ای برخوردار 

 د سازی تا حدودی موفق عمل کرده است و سد ها نیز کاربرد های متفاوتی دارند.  پیشرفت و توجه به س

با توجه به صنعتی شدن کشورهای جهان طی قرون اخیر و اهمیت توسعه پایدار و رشد اقتصادی در اغلوب کشوورهای جهوان،     

درصد رشود   14تقریباً  2414تا  2458( پیش بینی کرده است که مصرف انرژی جهان بین سالهای EIAاداره اطالعات انرژی )

، زیورا کشوور ایوران در    کننود  میفسیلی به عنوان انرژی استفاده  های سوختاغلب مراکز صنعتی در کشور ایران از  .خواهد کرد

تولید نفت و گاز طبیعی از جایگاه برتری برخوردار است. اما متاسفانه این منابع با گذشت زمان و اسوتخرا  هوای بویش از حود     

م می یابند و هم منجر به آلودگی می شوند. در نتیجه برای جلوگیری از درمانده نبوودن در ایون ویوعیت بوه تولیود منوابع       اتما

. تولید انرژی برق از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از دو منبع تجدیود ناپوذیر و تجدیود پوذیر     شود میتجدیدپذیر روی آورده 

 1820بوه انودازه    5333ژی برق از انرژی های تجدید پذیر در مجموو  توا بهمون سوال     به گونه ای که تولید انر شود می تأمین

میلیون  5110میلیون کیلو وات ساعت بوده به گونه ای که منجر به صرفه جویی در مصرف سوخت فسیلی در مجمو  به اندازه 

بوادی،   هوای  نیروگواه نورژی بورق از   (. بخش تجدید پوذیر ا 5333شده است )وزارت نیرو،  5333متر مکعب گاز طبیعی تا بهمن 

 هوای  نیروگواه . اما بر اساس ظرفیت های کشور ایران، تولیود بورق از   باشد می آبی برقخورشید، مو ، زمین گرمایی، زیست توده، 

 در ایران از جایگاه آبی برق های نیروگاهاز اهمیت ویژه ای برخوردار است. باید توجه کرد که در حال حایر  آبی برقخورشیدی و 

اخیر داشوته اسوت.    های السبهتری نسبت به خورشیدی برخودار هستند چون ایران در امر سد سازی پیشرفت چشم گیری در 

هوزار مگواوات    544سود بوا تولیود     533از انقالب به  پس مگاوات درقبل از انقالب که این تعداد 5844سد با تولید  53احداث 

 (. 5333رسید )پایگاه اطال  رسانی ریاست جمهوری، 

آب شرب، دام پوروری، صونعت    تأمیناز آن جایی که اغلب سد ها کاربرد های چند منظوره در بخش های کشاورزی و باغبانی، 

گردشگری، ماهیگیری و... دارند در نتیجه مصارف تمامی این بخش ها سبب کاهش ارتفا  آب پشت سدها می شووند.در نتیجوه   

الیت های زراعی، دامپروری و شکار، جنگلداری، ماهیگیری و خودمات کشواورزی را   ارزش افزوده گروه کشاورزی که مجموعه فع

شامل می شود. در طبقه بندی نظام حساب های ملی ایران متغیرهای اساسی مربوط به مجموعه این فعالیت ها در پونج بخوش   

قرار موی گیورد. تبخیور آب پشوت      زراعت، دامپروری و شکار، ماهیگیری، جنگلداری و خدمات کشاورزی مورد برآورد و محاسبه

سد ها به علت افزایش دما و کاهش میزان بارندگی که منجور بوه خشکسوالی موی شووند از اهمیوت ویوژه ای برخووردار اسوت.          

و هم از طریوق   آبی برققرار دهند، هم از نظر در دسترس بودن آب برای تولید  تأثیربرق را تحت  تأمینخشکسالی ها می توانند 

(. خشکسوالی هوای اخیور و    EIAآب خنک کننده برای تولید برق )مانند هسته ای، فسیلی، سوخت زیسوت تووده( )  استفاده از 

اموا  گرما آسیب پذیری بخش برق را در برابر محدودیت های آب سطحی بیشر کرده است. این نشان داده اسوت کوه بوه ویوژه     

و  5فزایش بالقوه شدت خشکسوالی و امووا  گرموا )کریسوتیدز    هنگامی که او  تقایای برق زیاد است، مشکل به وجود می آید. ا

 ( تحت تغییرات اقلیم میتواند امنیت انرژی را به خطر اندازد.2451همکاران، 

                                                           
1 - Christidis et al 
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از اهمیوت ویوژه ای برخووردار     آبوی  بورق انرژی مکوانیکی تولیود    تأمینزیرا میزان و مقدار آب ذخیره شده در پشت سدها برای 

 .  شود می

. چون بور اسواس توابع عریوه     باشد میگذار  تأثیربه طور ویژه  آبی برقوق قیمت برق تولید شده بر تولید انرژی عالوه بر موارد ف 

که میزان تولیدات خود را تعیوین کننود. اموا قیموت بورق در ایوران        دهد میقیمت تمام شده آن به تولیدکنندگان این اجازه را 

به گونه ای که قیمت برق ایران به ازای هر کیلو وات سواعت در بسویاری از   ، باشد مینسبت به سایر کشورهای دنیا بسیار ناچیز 

( بر حسب دالر بسیار ناچیز و حدودا نزدیک به صفر در نظور گرفتوه شوده    2424منابع اطالعاتی مثل پرتال قیمت نفت جهانی )

 است. در نتیجه در تخمین مدل ها نمی تواند کارایی داشته باشد.

 آبوی  برق های نیروگاهاز اهمیت ویژه ای برخوردار است. از  آبی برقتکنولوژی های مرتبز با تولید انرژی همچنین میزان واردات  

. واردات تکنولوژی ساخت و ساز نیروزگاه ها را ساده تر می کند. ولی از آنجایی که نفووذ  شود میبرای تولید برق بیشتر استفاده 

ت گیرد که هرکدام به نوعی به انتقال ایده ها و فناوری های جدیود کموک   فن آوری از طریق کانال های مختلفی می تواند صور

گذاری مشترک، قراردادهای بیع متقابل، وارد کردن محصووالت دارای فنواوری    میکنند. بعضی از این روش ها عبارتند از: سرمایه

برای انتقال فناوری بوین المللوی اسوت؛    پیشرفته، به کارگیری فناوری پیشرفته و به کارگیری نیروی کار بین المللی روش هایی 

گذاری مستقیم خارجی، ورود ارز به کشورو واردات کاالهای واسطه ای و سرمایه ا ی به مثابه  اما در کنار این روش ها، از سرمایه

نقول  برده میشود )موسوی و همکاران بوه   روش های اصلی دسترسی به فناوری پیشرفته به وسیله کشورهای درحال توسعه نام 

در نتیجه متغیرهای اقتصادی و متغیرهای اقلیمی بنا به مطالب ذکرشوده و پویش رو از اهمیوت     .(5334ازشاهمیری و سالمی، 

گوذار بور تولیود     توأثیر ویژه ای برخوردار می شوند و تصمیم گرفته شد در این پایان نامه به شناسایی عوامل اقتصادی و اقلیمی 

مشوخص   آبوی  برقهر یک از متغیر های مستقل بر روی تولید انرژی  تأثیرو چگونگی و مقدار حاصل از این سدها  آبی برقانرژی 

هر یک از  تأثیر، چگونگی و مقدار آبی برقگذار بر تولید انرژی  تأثیرشود. در این مقاله به بررسی عوامل موثر اقتصادی و اقلیمی 

ل اقتصاد سنجی به کار گرفته شده در این پوژوهش فیلتور   . مدشود میمشخص  آبی برقمتغیر های مستقل بر روی تولید انرژی 

کالمن خواهد بود. مزیت این روش نسبت به سایر تکنیک های موجود در اقتصاد سنجی این اسوت کوه نتوایج قابول اتکوا تور و       

تند طی زمان به که شامل عوامل اقتصادی و اقلیمی هس آبی برقگذار بر تولید انرژی  تأثیر. زیرا متغیر های دهد میمناسب تری 

. در این مقالوه هودف   اند شدهدلیل بحران های اقتصادی پیش آمده و همچنین تغییرات اقلیم اخیر دستخوش نوسانات شدیدی 

بوا اسوتفاده از مودل     آبوی  بورق گذاری تک تک این متغیر های اقتصادی و اقلیمی بر تولید انرژی  تأثیربررسی چگونگی و مقدار 

تا با نتایج کسب شده به توسعه پایدار که مسئله ی مهم ایون روزهوای اغلوب کشوور هوای       باشد میاقتصاد سنجی فیلتر کالمن 

، به این دلیل باشد میحالت  -ایران شده است، کمک شود. استفاده از مدل فیلتر کالمن که از انوا  مدل های فضا ازجملهجهان 

را که در طی زمان بی ثبات هسوتند   آبی برقبر تولید انرزی است که این روش اقتصاد سنجی اثر پارامترهای متغیرهای مستقل 

را می تواند بهتر بررسی کند و گزینه مناسب تری باشد و نتایج قابل اتکاتر نسبت به سایر مدل های موجوود مناسوب بوا بحو      

 آبوی  برقبر تولید انرژی متغیرهای اقتصادی و اقلیمی به صورت همزمان  تأثیرمورد مطالعه بدهد. تا به حال به چگونگی و مقدار 

 ایران با استفاده از مدل اقتصاد سنجی فیلتر کالمن پرداخته نشده است.

 



 حسابداری و مالی مدیریت اقتصاد، مطالعات

 51-07، صفحات 5045بهار ، 5، شماره 8دوره 

58 

 

 مبانی نظری

ممکون   آبوی  بورق می گذارند که امکان برآورد همه ی آن ها بور تولیود انورژی     تأثیر آبی برقمتغیرهای متفاوتی بر تولید انرژی  

یا دارای خطا می شوند. در برخی موارد هم ممکن است داده ها برای یکوی از   و دهند مینیست چون یا نتایج غیرواقعی را نشان 

گذار موجود نباشد. مثال در این پژوهش داده های متغیر فناوری و تکنولوژی هوای پیشورفته موجوود نیسوت و      تأثیرمتغیر های 

مستقیم خارجی که منجور بوه ورود    گذاری سرمایهو ای سرمایهبجای آن بعنوان متغیرهای جانشین از داده های واردات کاالهای 

استفاده خواهد شد. بررسی مبانی نظری ارزش افزوده بخش کشاورزی و تغییرات اقلیموی بوه    شود میفناوری و صنایع پیشرفته 

چشومگیری دارنود و    توأثیر این دلیل است که هر دو این موارد با توجه به مطالعات به صورت مستقیم بر میزان آب پشت سدها 

 .شود میکنترل آب پشت سدها  موجب

کشورهای درحال توسعه سهم اندکی از تولید ناخالص داخلی خود را به فعالیت های تحقیق و توسوعه اختصوام میدهنود؛ لوذا     

یافتوه مشواهده    همواره شاهد شکاف قابل توجهی بین فعالیت های فناوری بین کشورهای درحوال توسوعه و کشوورهای توسوعه    

 د دانش دارای مشکل ممنوعیت ناپذیری و غیررقابتی است و براساس مطالعات تجربی گسوترده میتووان  . فناوری هماننشود می

بیان داشت فعالیت فناوری در کشورها تنها تابع فعالیت های تحقیق و توسعه داخلوی نیسوت بلکوه توابع سورریز فعالیوت هوای        

ای سرریز فناوری انتقال یابد. سرریز فنواوری میتوانود از   تحقیق و توسعه و فناوری کشورهای دیگر است که می تواند از کانال ه

گذاری مستقیم خوارجی و   طرق مختلفی نظیر تقلید یا مهندسی معکوس، نقل وانتقال نیروی کار ماهر، ادغام شرکت ها، سرمایه

بنوابراین رشود بهوره     صورت پذیرد و موجبات رشد تولید و بهره وری را بوه وجوود آورد؛   ای سرمایهواردات کاالهای واسطه ای و 

وری از طریق سرریزهای فناوری یک راه میانبر و کم هزینه برای کشورهای درحال توسعه است تا بتوانند شکاف فناوری عمیوق  

مطالعات انجام شده در زمینه سرریز فناوری )بورای نمونوه    در اکثر(. 5334خود با کشورهای پیشرفته را کاهش دهند )زمانیان، 

، بوه تجوارت بوین الملول و     (5333(و همکواران   1( بایامی2440) 0( و چون و لین2440) 3( و کلر2448) 2گپین و کینگ چان

گذاری مستقیم خارجی، چونگ و لین خارجی، به مثابه مهمترین عوامل انتقال فناوری بوین کشوورهای مختلوش اشواره      سرمایه

 .شده که در ادامه به آنها پرداخته میشود

 

 و ارزش افزوده کشاورزی آبی برقتولید انرژی  

بهره برداری از مخزن یکی از مشکالت چالش برانگیز برای برنامه ریزان و مدیران منابع آب است. بهره برداری از مخازن نیاز به  

به چگونگی جمع آوری و آزادکردن آب می پردازد. به طور کلی، اکثر سیستم های مخزن هنوز  یک سری تصمیمات دارد که

ثابت و از پیش تعیین شده مدیریت می شوند. این قوانین رهاسازی سیستم مخزن بر اساس سطح ذخیره سازی تحت قوانین 

؛ 2445، 8؛ فابر و استدینگر5333، 7؛ لتن مایر و وود2447و همکاران،  1. )نگوفعلی، شرایز آب و هواشناسی و زمان سال است

 (2441، 3ژوتیپراکاش و شانتهی

                                                           
2 - Pin & Qing chang 
3 -w.keller 
4 -Cheung & Lin 
5 -Bayoumi et al 
6 - Ngo et al 
7 - Lettenmaier & Wood 
8 -;Faber & Stedinger 
9 - Jothiprakash and Shanthi 



 حسابداری و مالی مدیریت اقتصاد، مطالعات

 51-07، صفحات 5045بهار ، 5، شماره 8دوره 

53 

 

از کشورهای پیشرفته به کشورهای درحال توسعه است.  ای سرمایهتجارت کاالها و خدمات واسطه ای و راه ایجاد سرریز فناوری 

ازآنجایی که منشأ رشد فناوری، افزایش و بهبود کیفیت نهاده های واسطه ای است تجارت بوین الملول سوبب افوزایش تنوو  و      

وری میشود. در تئوریهای جدید تجارت، مبوادالت تجوارت   که منجر به رشد فنا شود می ای سرمایهکیفیت کاالهای واسطه ای و 

کاال به چندً  تجارت بین الملل یک کشور را قادر میسازد تا دلیل میتوانود بوه بهبوود فنواوری کشوورها کموک کنود. اوال انووا          

ت بوین الملول کانوال    دهنده بهره وری منابع هستند را به ً تجار گوناگونی از کاالهای واسطه و تجهیزات سرمای های که افزایش

هایی از ارتباطات را فراهم نموده که موجب انگیزه برای یادگیری کار گیرد. ثانیا روش های تولید، طراحی تولید، روش سوازمانی  

و آشنایی باش رایز بازار در بین کشورهای مختلش ً قراردادهای تجاری بین المللی کشورها را قادر میسازد تا فناوری خارجی را 

. ثالثا ً تجارت بین الملل می تواند فناوری کشورها و برای مقاصد تولیدی داخلی از آن استفاده نمایند. رابعوا  شود میوده کپی نم

را به وسیله تقلید فناوری های خارجی افزایش دهد و از این طریق به طور غیرمستقیم سطح فناوری فعالیت هوای اقتصوادی را   

بوه بنگواه هوای     ای سورمایه ( بیان میدارند واردات کاالهوای واسوطه ای و  2448همکاران ) قرار دهد. همچنین بلوم و تأثیرتحت 

که از تجهیزات و فناوری های وارداتی بیشتر یاد بگیرند. لذا شاهد توسعه فعالیوت هوای    دهد میکشورهای درحال توسعه اجازه 

وری های وارداتی هستیم )اثر مهندسی معکووس(؛  مربوط به فناوری در کشورهای درحال توسعه با افزایش ورود تجهیزات و فنا

بنابراین در حالت تجارت بین الملل انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری هر کشور که در تولید کاالهوای واسوطه ای   

ی از نهفته است به داخل کشور میزبان سرریز میشود و سبب رشد فناوری میشود که به این فرآیند غیرمسوتقیم، سورریز فنواور   

طریق تجارت گفته میشود؛ اما از طرف دیگر، هجوم واردات باکیفیت باال ممکن است موجوب دلسوردی بنگواه هوای داخلوی بوا       

مثبت یوا منفوی واردات بور فنواوری توابع کول اثورات         تأثیرفناوری پایین شود )اثر دلسردکننده(. بنابراین می توان بیان داشت 

یافته در  یشتر متوجه نیاز به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر شده و کشورهای توسعهدر چند سال اخیر دنیا ب نامشخص است.

 این راستا به پیشرفت و فناوری های بیشتری نسبت به کشورهای درحالتوسعه رسیده اند.

ا کمبود مواجوه  استفاده از انرژی های تجدیدپذیر نیازمند سرمایه و فناوری است که کشورهای درحال توسعه در هر دو زمینه ب 

هستند. رسیدن به فناوری توسز کشورهای درحال توسوعه رونودی طووالنی اسوت پوس بهتور اسوت ایون کشوورها از فنواوری           

گوذاری مسوتقیم خوارجی و واردات     ازجمله مهمترین راه هوای انتقوال فنواوری سورمایه     .یافته بهره مند شوند کشورهای توسعه

گیرد. از همین رو دولتمردان به دنبال سیاسوت   ، صورت میاند شدهاوری پیشرفته تولید که با فن ای سرمایهکاالهای واسطه ای و 

به نیت کسب فناوری هستند. البتوه ایون    ای سرمایههایی جهت جذب بیشتر این نو  سرمایه ها و واردات کاالهای واسطه ای و 

 ه باشد.روند عالوه بر مزایا میتواند بسته به کشور میزبان معایبی هم در بر داشت

 

 خارجی به کشور( های داراییو حجم نقدینگی )ورود خالص  آبی برقتولید انرژی 

تولید برق سبز از اهمیت ویژه ای در دستورکارهای سیاسی دولت و سطح بین المللی برخوردار است. حمایت سیاسی، همراه بوا  

ید برق سبز در سراسر جهان شده است )انورژی هوای   تقایای داوطلبانه افزایش یافته برای برق سبز، منجر به رشد بی نظیر تول

در صورت یافتن شرکای تجاری، بازارهای سبز مایع باید شفافیت قیمت بازار و همچنین هزینه معوامالت   (.2450، 54تجدیدپذیر

و بدهی هوای سوبز    تا ارزش نیروگاه ها دهد میپایین را تضمین کنند. در نتیجه، بازارهای انرژی سبز مایع به فعاالن بازار اجازه 

را برای  گذاری سرمایهخود و همچنین خطرات مرتبز را ارزیابی کنند و فقز ارزیابی اطمینان از این مقادیر و خطرات می تواند 
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کوه نقودینگی    دهود  میشمال غربی گزارش  بیآ برق(. به عنوان مثال، انجمن 2443، 55تولید نیروی داخلی ترغیب کند )لمینگ

در بازار بسیار خطرنواک   گذاری سرمایهوگاه سبز اورگان ایاالت متحده به حدی کم است که بانک ها آن را برای بازار در بازار نیر

)انجمون   کننود  میمالی ارزیابی  تأمینمی دانند و بنابراین پروژه های انرژی تجدیدپذیر را که متکی به درآمد هستند، غیر قابل 

که نقدینگی بازار در بازارهای بورق سوبز موی توانود بور تحقوق اهوداف         دهد می (. این مثال نشان2454، 52شمال غربی آبی برق

بگذارد. مفهوم نقدینگی بازار از بازارهای مالی گرفته شده است، اما در همه بازارها کاربرد  تأثیرسیاسی مرتبز با تولید برق سبز 

زارهای نیروی سوبز بوه طوور خوام وجوود نودارد،       (. در حالی که هیچ مطالعه ای در مورد نقدینگی در با2441، 53دارد )منکیو

(. انودازه  245451و وبر2450، 50یرورت نقدینگی کافی در بازارهای برق قبل از آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است )آنتونا

لفوی  گیری میزان سود بازار یک کار چالش برانگیز است، زیرا نقدینگی به طور مستقیم قابل مشاهده نیست. شاخص هوای مخت 

و 5333، 51که حجم معامالت یکی از آنهاست که بیشترین استفاده را می کند بانک تسویه حسواب بوین المللوی    شود میاعمال 

 (.2442، 58و سار و لیبک 2445، 57فلمینگ

 

 و اقتصاد آبی برقتولید انرژی 

یزیک قراردادی وجود دارد کوه بیوان   تولید انرژی به صورت عمومی تابعی از سرمایه، نیروی کار و منابع طبیعی است. در علم ف 

انورژی مکوانیکی آب پشوت سود هوا را بوه        آبی برقمی کند منابع انرژی می توانند به یکدیگر تبدیل شوند.به عنوان مثال انرژی 

وان انرژی الکترکی تبدبل می کند(. در اقتصاد نیز تولید هر نو  کاالیی تابعی از سرمایه و نیروی کار و انرژی هست. ولی نمی تو 

در اقتصاد به این شکل گفت تولید محصول تابعی از سرمایه، نیروی کار و انرژی هست و انرژی خوود مجوددا توابعی از سورمایه،     

 نیروی کار، منابع طبیعی است.

آشکار است که از منظر اقتصادی، هدف غایی نزدیکی بیشتر به ساز و کار بازار و رقابتی شدن، دسوتیابی یوا نزدیوک شودن بوه       

اگر برق واقعا یک کاال قلمداد شود، کیلووات ساعت نیز نظیر هر کاالی دیگور بایود در لحظوه هوای کوه       ایی پارتو خواهد بود.کار

مصرف کننده آن به عنوان کاالی مصرفی یا نهاده تولید اراده میکند، آماده برای استفاده باشد. اما به رغوم پیشورفتهای اخیوردر    

کی و تولید خرد، این امر به صورت تجاری، عملی محقق نشده است وعریوه موداوم ومطموئن    فناوری های ذخیره انرژی الکتری

مقادیرزیاد انرژی الکتریکی، نیازمند نیروگاه های بزرگ و اتصال آنها به مصرفکننده از طریق شبکه های انتقال و توزیع است. در 

بور ایون اسواس     .میشود، درهمان لحظه هم تولیود شوود  عمل شرایز بهینه ایجاب می کند که این انرژی، به میزانی که مصرف 

نخستین تفاوت بین انرژی الکتریکی و کاالهای دیگر، این است که معامله انرژی الکتریکوی هموواره بوه مقودارمعینی کیلوووات      

انورژی   ساعت که باید طی بازه مشخصی از زمان، به طورهمزمان تولید، تحویل و مصرف شود، اطالق میگردد. بوه عبوارت دیگور   

الکتریکی به طور جدایی ناپذیری با سیستمی فیزیکی )شبکه برق( ممزو  شده است که رفتار آن از هر بازاری، بسویار سوریعتر   

است. در سیستم فیزیکی قدرت، به ویژه برای کاهش تلفات، مناسب است عریه و تقایا یوا تولیود، در تووازن باشوند. اگور ایون       

 (5332)معینی و همکاران،  .ر مشکالتی اعم از افت ولتاژ، افزایش تلفات شبکه و ... خواهد شدتعادل، برقرار نشود، سیستم دچا
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. بوا  باشود  موی یکی از انوا  انرژی های تجدید پذیر  آبی برق. انرژی شود میانرژی به دو دسته تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تقسیم  

کوه زیور    آبوی  بورق می توان این مبانی ذکر شده را برای تولید انرژی  گذار بر تولید انرژی، تأثیرتوجه به مبانی نظری متغیرهای 

 مجموعه ای از انرژی های تجدید پذیر هست به کار برده شود.

 

 پیشینه تحقیق

که در جنووب غربوی ایوران     3کارون  آبی برق( به ارزیابی اثر تغییرات اقلیم بر آینده ی تولید انرژی 2453و همکاران )53بهشتی 

 از مودل گوردش عموومی   ( 2433-2474( و آینوده ی دور ) 2403-2424ت در طول دو دوره ی زمانی نزدیوک ) واقع شده اس

HadCM3تحت سناریوی انتشارA2     استفاده شده اسوت نورم افوزارSDSM4.2   مواری  آمقیواس کوردن    -کوچوک   جهوت

درایون تحقیوق مودل شوبکه عصوبی      پارامترهای اقلیمی به مقیاس محلی به کار گرفته شده و مدل بارش رواناب استفاده شوده  

. آن ها متوجه شدند که تغییر اقلیم می تواند مشکالت جودی را  که به شبیه سازی رواناب می پردازد باشد می  ANNمصنوعی

به وجود آورد. تغییرات الگوهای بارندگی، افزایش دما و ذوب ناگهانی برف موی توانود    آبی برق های نیروگاهبرای آینده پروژه های 

 بگذارد.   تأثیر آبی برقلگو های جریانی و تولید بر ا

المللوی پرداختنود. ایون مطالعوه      ( به بررسی نقدینگی در بازارهای برق سبز به عنوان یک بررسوی بوین  2458فری و همکاران ) 

هایی را شناسوایی   معالوه بر این، مکانیز .کند الگوهای بازارهای برق سبز در سراسر جهان را با توجه به نقدینگی بازار بررسی می

 .تاثیر قرار دهند توانند نقدینگی را در بازارهای قدرت سبز تحت ها بازارهای تجاری و باز بودن اقتصاد می کند که از طریق آن می

تواند نقودینگی را بهتور از تجوارت     دهد که تجارت بر روی یک پلت فرم تبادل ارز یا از طریق کارگزاران می این مطالعه نشان می

توانند نقدینگی را در بازارهای برق سبز بهتور از قراردادهوای    همچنین نقطه تجاری یا محصوالت آتی می .جانبه افزایش دهددو 

 .بلند مدت تجاری پشتیبانی کنند

( به علل بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی تجدید پذیر، سرمایه و نیروی کار برای کشور های عضو جدید  2451) 24آلپر و اگوز 

پرداختند. نتوایج نشوان    ARDL، با استفاده از آزمون علیت نا متقارن و مدل سنجی 2443-5334دیه اروپا در دوره زمانی اتحا

چشمگیر برای بلغارستان، فرییه بی  تأثیرمثبتی بر رشد اقتصادی تمام کشور دارد ولی  تأثیرمصرف انرژی تجدید پذیر  دهد می

ن و لهستان استونی، لهستان، و اسلوونی دارد. حقیقت این است که ازفرییه حفاظت طرفی برای برای قبرس، استونی، مجارستا

 .شود میکه رابطه از رشد اقتصادی به مصرف انرزی تجدید پذیر برای چک و بلغارستان و فرییه رشد برای بلغارستان حمایت 

خارجی و تحوالت بازار بورس بر اسوتفاده از   گذاری سرمایههر دو جریان مستقیم  تأثیر( به بررسی 2451وهمکاران ) 25پاراماتی 

با استفاده از مدل تجزیه تحلیل پانل  2452-5335کشور در حال ظهور در دوره زمانی  24انرژی پاک در سراسر بازار اقتصادی 

بور مصورف    مثبتوی  توأثیر ناهمگون پرداختند و نتایج نشان داد که تولید اقتصادی، ورود مستقیم سرمایه و تحوالت بازار سوهام  

 انرژی پاک دارد. 

و رشود اقتصوادی در    آبی برق( به بررسی رابطه بین آلودگی محیز زیست کربن دی اکسید، مصرف انرژی 2450) 22بیلدیریچیا 

-2455(، ایسلند، ایتالیا، ایرلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سووئیس ) 2455-5374اتریش، بلژیک، دانمارک، فنالند، فرانسه، آلمان )

پرداخت. با توجه بوه نتوایج علیوت وی، فریویه      2455تا  5315در دوره  ARDL، ترکیه و انگلیس با استفاده از روش (5385
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اسوت. بورای    آبوی  بورق حفاظت برای آلمان تعیین کننده علیت یک طرفه در حال اجرا از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژی 

. برای انگلسوتان  دهد میهیدرو انرژی تا تولید ناخالص داخلی را نشان  اتریش، فرییه رشد علل یک طرفه ناشی از مصرف انرژی

انرژی و هوم   تأمیندر  گذاری سرمایهفرییه بی طرفی تعیین شد. برای سایر کشورها، فرییه علیت دو طرفه تعیین شد. افزایش 

 .دهد میرا کاهش  ای گلخانهتشار گازهای آسیب بر رشد اقتصادی منا آغاز شود و بنابراین ان تأثیرراندمان انرژی می تواند بدون 

و رشد اقتصوادی در هفوت کشوور آمریکوای التوین و       آبی برق( به بررسی رابطه بین مصرف انرژی  2451) 23سوالرین و ازترک 

پرداخته اند. نتایج حاصول   2452-5332 های سالتجزیه و تحلیل در یک مدل نئو کالسیک که شامل سرمایه و نیروی کار طی 

و رشد اقتصوادی در   آبی برقعلیت طوالنی مدت دو طرفه بین مصرف انرژی  دهد میو نشان  اند شدهن متغیر ها با هم ادغام از ای

توا رشود اقتصوادی در برزیول، شویلی، کلمبیوا،        آبی برقآرزانتین و ونزوئال وجود دارد.و علیت یک طرفه طوالنی مدت از مصرف 

 توأثیر بور اقتصواد    آبی برقکه میزان مصرف انرژی  دهد میزیه و تحلیل رگرسیون نشان اکوتدور و پرو. و یرایب بلند مدت از تج

 مثبت می گذارد.

مستقیم خارجی و رشود اقتصوادی را بوا     گذاری سرمایه( به بررسی روابز متقابل بین مصرف انرژی، 2450) 20عمری و کاهولی 

کشور بررسی می کند. مولفه زمان  11ک پانل جهانی متشکل از استفاده از مدل های داده پانل پویا در معادالت همزمان برای ی

مسوتقیم   گوذاری  سورمایه است. به طور کلی، ما در مورد رابطه متقابل بین مصرف انرژی،  2455–5334مجموعه داده ها شامل 

 خارجی و رشد اقتصادی نتایج متفاوتی را نشان می دهیم.

-5377 های سالبین مصرف انرژی تجدید پذیر و رشد اقتصادی در چین طی ( به بررسی رایطه 2450) 21باقیان لین و مبارک 

پرداختند. نتایج نشان میدهد که علیت بلند مدت دو جهته بین مصرف انرژی تجدید  ARDLبا استفاده از مدل سنجی  2455

 پذیر و رشد اقتصادی وجود دارد.  

ه بررسی رابطه بین مصرف انرژی تجدید پذیر، تجارت و تولیود در  ( با استفاده از تکنیک ادغام پنل ب 2450و همکاران ) 21آسیا 

کوه هویچ    دهود  میپرداختند و نتایج حاصل از مدل تصحیح خطای پانل نشان  2448-5384کشور آفریقایی در دوره  55نمونه 

یوا واردات( و  مدرکی مبتنی بر علیت بین تولید و مصرف انرژی تجدید پذیر وجود ندارد و هوم چنوین بوین تجوارت )صوادرات      

مصرف انرژی انرژی تجدید پذیرو در دراز مدت هیچ علتی از تولید یا تجارت گرفتوه توا انورژی تجدیود پوذیر نیسوت. و در دراز       

 معنی دار و مثبت دارد.   تأثیرمصرف انرژی تجدید پذیر و تجارت  دهد مینشان  مدت، برآورد ها

د اقتصادی و تولید برق از منابع تجدید پذیر )زیست توده، زمین گرموایی،  ( به بررسی رابطه علی بین رش 2450) 27اوهلر و فتر 

پرداختند و نتایج حاصل از یک مودل   2448-5334 های سالطی  OECDکشور عضو  24، خورشیدی، زباله و باد( در آبی برق

ل و تولیود ناخوالص واقعوی    (رابطه دوطرفه بین تولید انرژی تجدید پذیر کو -5تصحیح خطای پانلی استفاده کرد و متوجه شدند

و زبالوه   آبوی  برق(تولید -3مثبت با تولید ناخالص داخلی دارد. تأثیرزباله و باد نشان میدهند  آبی برق(زیست توده، -2وجود دارد.

را  توأثیر و زباله برای تولید برق بیشوترین   آبی برق(زیست توده، -0رابطه کوتاه مدت دوطرفه مثبت با تولید ناخالص داخلی دارد 

 دهد میتولید ناخالص داخلی را افزایش  آبی برقبر روی تولید ناخالص داخلی در طوالنی مدت دارد که کل انرژی تجدید پذیر و 

 مثبت می گذارد. تأثیرو در صورت وجود سیاست های حفظ انرژی در تولید ناخالص داخلی 

                                                           
23 - Solarin & Ozturk 
24 Omri & Kahouli 
25 - Baghian Lin & Moubarak 
26 - Assia et al 
27 - Ohler & Fetters 
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تجدید پذیر و علیت رشد اقتصادی در ترکیه با اسوتفاده  ( به بررسی پیوند و علیت بین مصرف انرژی  2453) 28اوجال و اسالن 

 پرداختند و نتایج اتورگرسویو بوا وقفوه توزیوع     TOD-yamamoto 23از مدل سنجی اتورگرسیو با وقفه توزیعه و تودا یاماموتو

بطوه یوک طرفوه از    منفی بر رشد اقتصادی دارد و تودا یاماموتو نشان داد که یک را تأثیرنشان داد که مصرف انرژی تجدید پذیر 

 رشد اقتصادی به مصرف انرژی تجدید پذیر وجو دارد. 

کشوور   54و رشد اقتصادی بورای   آبی برق( به بررسی روابز بلند مدت و علی بین مصرف انرژی  2454و همکاران ) 34آپرجیس 

رابطه یک طرفوه   5388ل از سال پرداختند و نتایج نشان داد که قب کنند میدارند و از آن مصرف  آبی برقکه بزرگترین نیروگاه 

علیوت دوطرفوه کوتواه و بلنود مودت      5388وجود داشته است در حالی که بعد از سال  آبی برقاز تولید ناخالص داخلی به انرژی 

 وجود دارد.

در ای بر شودت انورژی    گذاری مستقیم خارجی و واردات کاالهای سرمایه تحلیل اثر سرمایه( به بررسی 5333یزدانی و توکلی ) 

های کشاورزی، حمل ونقل وصونعت   سازی نشده در بخش های جمعی برای این منظور از داده های اقتصاد ایران پرداختند. بخش

بور دو متغیور فووق، از     های ترکیبی پویا، الگو برآورد شوده اسوت. عوالوه    استفاده و با روش داده 5372-5331و معدن طی دوره 

ور آن، درجه باز بودن تجاری و شاخص قیمت تولید کننده هور بخوش و نورر ارز بوه     شاخص قیمت انرژی، ارزش افزوده و مجذ

گذاری مستقیم خوارجی بوا یوک     دهد که سرمایه عنوان متغیرهای توییحی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می

هوای   ی اثر معناداری بر شدت انورژی بخوش  ا وقفه، اثر معنادار و منفی بر شدت انرژی دارد، در حالی که واردات کاالهای سرمایه

بوراین ارزش افوزوده، شواخص قیموت      اقتصادی ایران نداشته و حتی یریب با وقفه آن، شدت انرژی را افزایش داده است. عالوه

 شاخص قیمت بهای تولیود کننوده و نورر ارز رابطوه     درنهایتها رابطه منفی با شدت انرژی دارد.  انرژی و باز بودن تجاری بخش

 .مثبت با شدت انرژی دارد

 

 مدل مفهومی

، ای سورمایه متغیرهوای اقتصوادی )ارزش افوزوده بخوش کشواورزی، واردات کاالهوای       "= توابعی اسوت از   آبوی  بورق تولید انرژی  

تبخیور و   خارجی سیستم بانکی( و اقلیمی )دموا و بوارش )شواخص ترکیبوی     های داراییمستقیم خارجی، خالص  گذاری سرمایه

 "دارد شده(تعرق استان

 (3-21) 

HYD=F (GAGRI,IMP,FDI,M1,SPEI)  

 

                                                           
28 - Ocal & Aslan 
29 -TOD-Yamamoto 
30 - Apergis et al 
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 روش تحقیق:

گذار بوا اسوتفاده از دو    تأثیرو مقدار تاثیرگذاری هر متغیر مستقل  آبی برقدر این مقاله به چگونگی عوامل موثر بر تولید انرژی  

ا و ذکر منوابع اطالعواتی موورد اسوتفاده     . بدین صورت که بعد از شناخت و تعریش متغیرهشود میروش اقتصاد سنجی پرداخته 

با استفاده از نرم  SPEI) جهت کسب هر متغیر و به دست آوردن شاخص ترکیبی تبخیر و تعرق استاندارد شده یا خشکسالی )

انجام می گیرد که نتایج آن، روشوی کوه موورد نیواز هسوت را       فولر-، آزمون ریشه واحد دیکیRSTUDIOافزار برنامه نویسی 

و  I (1). برای تخمین، بعد از کسب نتایج از طریق آزمون ریشه واحد، که اگر متغیر های مستقل از نوو   شود میداده تشخیص 

I (0)با شند، از روش ،ARDL      یا خود توییح برداری استفاده خواهد شد. با اطالعات به دست آموده از ایون روش بوه آزموون

در پایان هم به علت عدم ثبات پارامترها که از طریوق آزموون بوی ثبواتی      .شود میهای مرتبز با نقض فروض کالسیک پرداخته 

نشان داده خواهد شد، از روش فیلترکالمن که عملکردش بررسی پارامترهای بی ثبات در طول زمان هست استفاده خواهد شود.  

 استفاده شده است. Eviews9نرم افزار برای برآورد متغیرها از نرم افزار فیلترکالمن استفاده خواهد شد. در برآورد این روش از 

 

 SPEIمحاسبه شاخص 

که به شاخص تبخیر و تعرق استاندارد شده یا خشکسالی مشهور هست باید از نورم افوزار    SPEIبرای به دست آوردن شاخص  

هوای   کمک گرفت زیرا این این نرم افزار دارای بسته های مختلفی برای به دسوت آوردن شواخص   RSTADIOبرنامه نویسی 

به داده های ماهانه دما به درجه سانتی گراد و بارش بوه میلوی متور نیواز       SPEI. برای به دست آوردنباشد میمرتبز به اقلیم 

برای کشور ایران استفاده شده است. برای ایجاد و گورفتن داده هوا    5338تا  5317 های سالهست. این داده های ماهیانه برای 

 .شود میاستفاده  RSTADIOاز نرم افزار وساالنه  SPEIبه صورت شاخص 
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تبدیل می شوند که از این داده ها برای تحقیق و تخموین هوا    SPEIبعد از وارد کردن دستور داده های دما و بارش به شاخص 

 و فیلتر کالمن استفاده می کنیم. ARDLدر مدل های اقتصاد سنجی 

 *1331 تا 1331 های سالدر طی  SPEIارزیابی شاخص -(1نمودار )

 
YEARS 

 

 منبع:یافته های تحقیق

دوران ترسالی )دورانی که میزان  2. اعداد بین صفر و مثبتدهد میتفاوت بین بارندگی و تبخیر را نشان  SPEI*نکته: شاخص 

میوزان   دوران خشکسالی )دورانی که بارندگی در آن کم بووده و  2بارندگی از تبخیر بیشتر بوده است( و اعداد بین صفر و منفی 

 تبخیر به علت افزایش دما از بارندگی بیشتر بوده است( را نشان میدهد.

بخوش   .باشود  میبرای کل کشور ایران  5338تا  5317 های سالرزیابی شاخص های خشکسالی در مقیاس زمانی ساالنه و طی ا

م خشکسوالی هسوتند و بخوش    هستند نشان دهنوده عود   2تا  4های آبی رنگ که عموما در سمت چپ می باشند و در بازه ی 

می باشند نشوان دهنوده ی خشکسوالی کشوور      2تا منفی  4هاس قرمز رنگ که عموما در سمت راست تصویر هستند و در بازه 

 می باشند.
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 معرفی متغیرها و پایگاه های اطالعاتی-(1جدول )

 نماد متغیر منبع اطالعات

تا  5317دوره زمانی: 

5338 

 2453تا  5378

 hyd آبی برقتولید انرژِ  یرانبانک مرکزی ا

 

 gagri رشد ارزش افزوده بحش کشاورزی بانک مرکزی ایران

 IMP ای سرمایهواردات کاالهای  بانک مرکزی ایران

Climate 

knowledge 
Portal World bank 
 پژوهشکده اقلیم شناسی

RSTUDIO 

شاخص تبخیر و تعرق استاندارد شده یا شاخص 

 خشکسالی
SPEI 

 ک مرکزی ایرانبان
 حجم نقدینگی

 خارجی سیستم بانکی های داراییورود خالص 
m1 

 بانک مرکزی ایران
 مستقیم خارجی گذاری سرمایه

 
fdi 

 Dum متغیر دامی -

 C عرض از مبدا -

 

خص . هوم چنوین شوا   باشد میدر این پژوهش جهت بررسی بهتر مدل، متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی به صورت نرر رشد 

SPEI   .هموان طوور کوه در فصول گذشوته،      به عنوان شاخص خشکسالی )ازترکیب داده های دما و بارش( استفاده خواهد شود

آزمون ریشه واحد توییح داده شد، در جهت مانع شدن از ایجاد رگرسیون کاذب و بررسی مناسب مودل اقتصواد سونجی، الزم    

 فولر انجام شود.–زمون ریشه وحد دیکی است که برای یک به یک متغیرها به منظور مانایی، آ

 

 ARDLبرآورد الگوی 

برای سنجش و تخمین متغیر های وابسته و مستقلی به کار  ARDLروش اقتصاد سنجی اتو رگرسیو با وقفه توزیعی یا همان  

رابطه کوتاه مدت و هستند. این مدل به  I (1)و مانایی در سطح با تفایل یک مرنبه  I (0)می رود که دارای مانایی در سطح 

انجام گرفته است. از معیار  Eviews 9بلند مدت بین متغیر ها می پردازد. تخمین مدل با استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی 

بیزین که درجه  -تا داده از معیار شوارتز 544بیزین برای تعیین وقفه های بهینه استفاده شده است زیرا برای زیر  -شوارتز

 .شود میاستفاده  دهند میاز دست ن آزادی زیادی

 .باشد می( 2-0رابطه ) ARDLمعادله مورد نظر برای روش 

HYD=  +   + +  +   +   + DUM+    

 (0-2) 
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شاخص استاندارد  SPEI1، باشد میرشد ارزش افزوده بخش کشاورزی  GAGRI، باشد می آبی برقتولید انرژی  HYDمتغیر 

مستقیم  گذاری سرمایه FDI، ای سرمایهواردات کاالهای  IMP، باشد میشده ی تبخیر و تعرق یا همان شاخص خشکسالی 

مستقیم خارجی است  گذاری سرمایهو در واقع بخش نقدی  باشد میارجی سیستم بانکی ی خهای داراییخالص  M1خارجی، 

 بحران در نظر گرفته است. های سالجنگ را  های سالمتغیر دامی است که  DUMو

 ARDLبر آورد معادله پویا-(2جدول )

Prob.* t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

1355/4 138154/4 578227/4 553857/4 HYD (-1) 

5471/4 133217/5- 514847/4 211311/4- HYD (-2) 

3158/4 311812/4- 512275/4 501103/4- HYD (-3) 

4408/4 257331/3 514881/4 157734/4 HYD (-4) 

4445/4 733083/0 47181/20 0472/551 GAGRI 

4442/4 741302/0 8582/133 314/2822 SPEI1 

4372/4 214433/2- 273213/4 128385/4- IMP 

5381/4 114212/5- 217252/4 338703/4- IMP (-1) 

3320/4 331485/4- 271521/4 270407/4- IMP (-2) 

0131/4 708825/4 232321/4 258344/4 IMP (-3) 

4445/4 478725/1- 208722/4 213534/5- IMP (-4) 

8813/4 501411/4- 444444017/4 4444444113/4- FDI 

4533/4 117123/2 444444141/4 4444444142/4 FDI (-1) 

4528/4 713113/2 444444123/4 44444570/4 FDI (-2) 

4582/4 138155/2 444444111/4 4444457/4 FDI (-3) 

5141/4 013331/5 444444110/4 444444317/4 FDI (-4) 

4521/4 773201/2- 445511/4 443235/4- M1 

8748/4 510318/4- 181/5082 1108/200- DUM 

5035/4 135207/5 230/2700 530/0242 C 

4451/4 732444/3 5447/530 0138/144 @TREND 

23/54513 Mean dependent var 310524/4 R-squared 

377/1304 S.D. dependent var 341135/4 Adjusted R-squared 

30822/57 Akaike info criterion 424/5104 S.E. of regression 

85455/58 Schwarz criterion 08053331 Sum squared resid 

21087/58 Hannan-Quinn criter 4512/325- Log likelihood 
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140583/5 Durbin-Watson stat 
74537/53 F-statistic 

444444/4 Prob (F-statistic) 

 منبع: یافته های تحقیق

 

می گوذارد،   تأثیربا چهاروقفه بر خودش  آبی برق( می توان فهمید که تولید انرژی 0-0ل )با توجه به نتایج به دست آمده از جدو

اثور بگوذارد، رشود ارزش افوزوده بخوش       آبوی  برق، بر تولید انرژی آبی برقیعنی حداقل چهار سال طول می کشد تا تولید انرژی 

 0بودون وقفوه و بعود     ای سرمایهاردات کاالهای اثر می گذارد. و آبی برقبدون وقفه بر تولید انرژی  SPEI1کشاورزی و شاخص 

 آبوی  بورق مستقیم خارجی با دو و سه سال وقفه بر تولید انرزی  گذاری سرمایهاثر می گذارد. انر آبی برقسال وقفه بر تولید انرژی 

. پس می توان گفت می گذارد تأثیر آبی برقی خارجی سیستم بانکی بدون وقفه بر تولید انرژی های داراییو خالص  اثر می گذارد

 .باشد می (0 ,4 ,4 ,0 ,0 ,4)وقفه بهینه کلی به صورت 

 

 نقض فروض کالسیک 4-6

در جهت قابل اطمینان بودن نتایج حاصل از برآورد در قسمت گذشته الزم است کوه بوه بررسوی آزموون هوای نقوض فوروض         

( 3پرداخته شود. نتوایج ایون آزموون هوا در جودول )     کالسیک که عبارت اند از: خود همبستگی، واریانس نا همسانی و نرمالیتی 

و مدل از جز اخوالل نرموال،    باشد میآمده است. نتایج نشان دهنده آن است که ایرادی در مورد نقض فروض کالسیک موجود ن

  واریانس همسان و عدم همبستگی بین اجزاء اخالل برخوردار است.

 نتایج آزمون نقض فروض کالسیک -(3جدول ) 

F ? 
 آزمون

 آماره احتمال آماره احتمال

7544/4 
F-statistic 

303345/4 

Prob. Chi-Square (2) 

0154/4 

Obs*R-squared 

132383/5 
 عدم خودهمبستگی

  
Probability 

138541/4 

Jurque- Bera 

758772/4 
 نرمال بودن جز خطا

3570/4 
F-statistic 

158821/4 
8503/4 

Obs*R-squared 
00113/53 

 واریانس همسانی عدم

 منبع: یافته های پژوهش

 

 برآورد الگوی بلند مدت

ARDL Bounds Test   -(4جدول )

k Value Test Statistic 

  Critical Value Bounds 

1 505333/2 F-statistic 

I1 Bound I0 Bound Significance 
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73/3 71/2 54% 

21/0 52/3 1% 

 

کوه از دو   باشود  موی  F-statistic 505333/2کوه ارزش   دهود  موی نشان  باشد میبا آمون باند ( که مرتبز 0با توجه به جدول )

که متغیر هوای   دهد میدرصد کمتراست. در نتیجه نشان  54درصد و  1محدوده ی دو کرانه ی پایین و کرانه ی باال در سطوح 

 رند.تخمین زده شده با مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی رابطه ی بلند مدت ندا

 ARDL فرم همبستگی و طوالنی مدت -(3جدول )

Prob t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

1112/4 145211/4- 530344/4 551821/4- D (HYD (-1)) 

4057/4 532701/2- 513733/4 372582/4- D (HYD (-2)) 

4408/4 257331/3- 514881/4 157734/4- D (HYD (-3)) 

4445/4 733083/0 471815/20 047205/551 D (GAGRI) 

4442/4 741302/0 858583/133 303105/2822 D (SPEI1) 

4372/4 214433/2- 273213/4 128385/4- D (IMP) 

3320/4 331485/4 271521/4 270407/4 D (IMP (-1)) 

0131/4 708825/4- 232321/4 258344/4- D (IMP (-2)) 

4445/4 478725/1 208722/4 213534/5 D (IMP (-3)) 

8813/4 501411/4- 444444/4 444444/4- D (FDI) 

4528/4 713113/2- 444445/4 444442/4- D (FDI (-1)) 

4582/4 138155/2- 444445/4 444442/4- D (FDI (-2)) 

5141/4 013331/5- 444445/4 444445/4- D (FDI (-3)) 

4521/4 773201/2- 445511/4 443235/4- D (M1) 

Prob t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

8748/4 510318/4- 180713/5082 110710/200- D (DUM) 

4451/4 732444/3 544113/530 013711/144 D (@TREND ()) 

4525/4 735424/2- 271110/4- 713317/4- CointEq (-1) 

 منبع: یافته های تحقیق

 .دهد میرا نشان  آبی برقت بین متغیر های اقتصادی و اقلیمی با تولید انرژی معادله زیر رابطه بلند مد

 Cointeq = HYD - ( 4408/514 *GAGRI + 2330/3113 *SPEI1 -

4081/3 *IMP + 

4444/4 *FDI 4402/4- *M1 - 8825/357 DUM + 3170/1015 + 0313/114  
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 *@TREND )   

 (0-3) 

مدت بین متغیر ها نیز وجود دارد زیرا احتمال همه متغیر ها به غیر از متغیر داموی   که رابطه ی کوتاه دهد می( نشان 1جدول )

 درصد معنا دار می باشند. 1درسطح خطا 

 ضرایب طوالنی مدت* -(6جدول )

Prob t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

4238/4 318332/2 134513/13 440803/514 GAGRI 

4535/4 715872/2 318801/5333 233331/3113 SPEI1 

4010/4 538331/2- 021288/5 408144/3- IMP 

4522/4 787103/2 444442/4 444441/4 FDI 

4411/4 515332/3- 445333/4 440244/4- M1 

8753/4 510344/4- 775103/5330 882552/357- DUM 

5338/4 174238/5 232734/3078 317023/1015 C 

4238/4 018120/2 141185/213 031330/114 @TREND 

 منبع: یافته های پژوهش

 درصد معنادار هستند. 1که تمام متغیرها به غیر از متغیر دامی و عرض از مبدا در سطح خطا  دهد می( نشان 7نتایج جدول )

نیز همین گونه بوده و بوا هنگوامی کوه متغیور      DUMبدون در نظر گرفتن متغیر دامی  ARDL*توییح: نتایج تخمین مدل 

. علت آن هم بی معنا بودن متغیر داموی در مودل هسوت. کوه پوراب آن      شود مینتایج نهایی فرقی حاصل ندامی وجود دارد، در 

 نشان از بی معنا بودن متغیر دامی در مدل هست. می توان برای مشاهده تخمین ها به پیوست مراجعه کرد.

 آبوی  بورق یابود، تولیود انورژی     درصود افوزایش   5کوه اگور رشود ارزش افوزوده بخوش کشواورزی        دهد میدر این مدل نشان  -5

 واحد افزایش می یابد.440803/514

واحود  233331/3113 آبوی  بورق اگرشاخص تبخیر و تعرق یا خشکسالی استاندارد شده یک واحد افزایش یابد، تولیود انورژی   -2

 افزایش می یابد.

 کاهش می یابد.-408144/3 آبی برقیک واحد افزایش پیدا کند تولید انرژی  ای سرمایهاگر واردات کاالهای -3

بوه مقودار کوم و نواچیزی بوه انودازه        آبوی  بورق مستقیم خارجی یک واحود افوزایش یابود، تولیود انورژی       گذاری سرمایهاگر  -0

 واحد افزایش می یابد.444441/4

دازه نواچیز  ، بوه انو  آبوی  بورق ی خارجی سیستم بانکی به اندازه یک واحد افزوده شود، تولیود انورژی   های داراییچنانچه خالص  -1

 واحد کاهش می یابد. -440244/4

 در طی زمان بوده است.*  آبی برق های نیروگاهبه علت افزایش ظرفیت  TREND@علت معنادار بودن متغیر  -1

و  CUSUMQکه پارامتر ها بعد از انجام آزمون مجمو  مجذور خطاهوای بازگشوتی یوا     کنند میمورد در صورتی صدق  1این 

 ه در طول زمان با ثبات هستند در غیر این صورت باید به نتایج آزمون دیگری رجو  کرد.هانسن نشان دهند ک

 می توان این یرایب را در فرمول جایگذاری کرد تا با ریایی جلوه دادن مویو  مسئله به راحتی نمایش داده شود.



 حسابداری و مالی مدیریت اقتصاد، مطالعات

 51-07، صفحات 5045بهار ، 5، شماره 8دوره 

35 

 

 

HYD= 317023/1015 + 440803/514 GAGRI+ 233331/3113 SPEI1 408144/3-

IMP+ 444441/4 FDI 440244/4- M1+ 031330/114 @TREND 

 (0-0) 

تخموین   آبوی  برقبه عنوان متغیر مستقل همراه با همین متغیرهای کنونی بر تولید انرژی  آبی برق های نیروگاه* متغیر ظرفیت 

را بی معنوا موی کورد.     TREND@زده شده است اما به دلیل وجود هم خطی با سایر متغیرها امکان ادامه وجود نداشت. ولی 

 هوای  نیروگواه ؛ خوود متغیور ظرفیوت    دهنود  موی هم خطی  آبی برق های نیروگاهصورت حذف متغیرهایی که با متغیر ظرفیت در 

 بی معنا میشد. می توان برای اطالعات بیشتر به پیوست مراجعه کرد. آبی برق

 

 آزمون ثبات پارامترها

از آزمون ثبات پارامتر ها استفاده شود. به همین دلیول  برای اینکه از ثبات و پایداری روابز حاصل شده اطال  کسب شود، باید  

 در این جا از آزمون ناپایداری هانسن استفاده می گردد.  

 فرییه صفر این آزمون پایداری پارامترها را بیان می کند. در جدول زیر نتیجه این آزمون اورده شده است. 

 ARDLنتایج آزمون هانسن -(1جدول )

 سری زمانی:

HYD GAGRI SPEI1 IMP FDI M1 DUM 

 Excluded سطح احتمال

Trend 
Deterministic Trend 

Stochastic 

Trend (m) 
LC statistic 

< 45/4  4 4 1 313201/5 

 منبع: یافته های پژوهش

صواد  ، کل مدل دارای عدم ثبات پایداری پارامترهاست. به هموین علوت از روش اقت  دهند می( نشان 7همانطور که نتایج جدول )

 .شود میسنجی کالمن فیلتر که به برآورد پارامترهای بی ثبات در طول زمان می پردازد نیز استفاده 

 نتایج آزمون هانسن برای فیلتر کالمن -(1جدول )

 سری زمانی:

HYD GAGRI SPEI1 IMP FDI M1 

Prob.* Trends (p2) Trends (k) Trends (m) Lc statistic 

< 45/4  4 4 1 132384/5 

 منبع: یافته های پژوهش

( نیوزدارای عودم   DUM، کول مودل بوا حوذف متغیور داموی )      دهنود  موی ( نشوان  8همانطور که نتایج آزمون هانسون جودول )  

ثبات پایداری پارامترهاسوت.و بوا توجوه بوه اینکوه نموی تووان از متغیور مجوازی داموی در روش فیلتور کوالمن اسوتفاده کورد؛               

لووت متغیوور دامووی تخمووین زده مووی شوووند. چووون خووود موودل فیلتوور کووالمن بحووران هووا و    متغیوور هووا در ادامووه بوودون دخا

 شکست ساختاری هایی که منجر به بی ثباتی پارامترها و بحران ها می شوند.را می سنجد.
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 برآورد مدل با استفاده از روش فیلتر کالمن

محقق این امکان را پیدا کنود کوه علوی رغوم      که شود میبا توجه به آن چه در فصل گذشته ذکر شد، مدل کالمن فیلتر سبب  

وجود نا پایداری پارامترها، به برآورد مدل پرداخته شود و این ویژگی مثبت فیلتر کوالمن نسوبت بوه سوایر مودل هوای اقتصواد        

بی ثباتی  . در دنیای واقعی، این انتظار که پارامترها در طول دوره ی زمانی ثابت بمانند، خار  از حد تصور است.باشد میسنجی 

پارامترها به این دلیل است که پارامترها در طی دوره ی زمانی نسبت به متغیر های بیرونی مثل سیاست، متغیر های اجتمواعی  

که همین امر نشان دهنده تغییر همیشگی در جامعه و عدم انطباق آن  دهند میو فرهنگی و حتی اقلیمی از خود واکنش نشان 

 ه در آن برخی پارامترها در طول زمان ثابت هستند، دارد.با مدل های ساده و ایستا ک

دارای دو معادلوه مشواهده و معادلوه انتقوال یوا گوذر هسوت. در         باشد میحالت  -روش کالمن فیلتر، که از انوا  روش های فضا 

ه منظوور در نظور   حالوت بو   -حالت امکان در نظر گرفتن متغیر مجازی وجود ندارد چرا که رویکرد معادالت فضوا  -معادالت فضا

(. هوم چنوین در مودل اقتصواد سونجی فیلتور       2443)سانگ، ویت، جنسون،   اند شدهگرفتن شوک های وارد بر سیستم طراحی 

کالمن نیاز نیست که داده ها قبل از برآورد ایستا باشند و محقق الزم نیست که از آزمون های ریشه واحد استفاده کند )سوانگ  

 (2444و ویت، 

( 1-0استفاده شده است. و معادالت فیلترکوالمن بوه صوورت مجموعوه روابوز )      EVIEWS 9روش از نرم افزار در برآورد این 

 .باشد می

HYD=  +   +  +   +   +     

= + 

= + 

= + 

= + 

 (0-1) 

 

 Eviews9است کوه در نورم افوزار کوه در نورم افوزار       نتایج حاصل از این برآورد در جدول پایین آورده شده است. الزم به ذکر 

( نشوان داده شوده اسوت کودام متغیور هوا       1-0. در مجموعه روابوز ) شود مینمایش داده  SVها با عالمت اختصار  گزارش 

 .اند شدهدر نظر گرفته  SVو کدام متغیر ها تغییر پذیر Cثابت

 

@signal HYD = c (1)*FDI + c (2)*M1 + sv1*GAGRI + sv2*SPEI1 + sv3*IMP + [var = exp 

(c (3))] 

 

@state sv1 = sv1 (-1) 

@state sv2 = sv2 (-1) 

@state sv3 = sv3 (-1) 

 (0-1) 
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 نتایج حاصل از آزمون فیلترکالمن -(3جدول )

 .Coefficient Std. Error z-Statistic Prob متغیر

C (1) 444444310/4 
 

444444444444553/4  
 

8043513 

 
4444/4 

C (2) 442247/4-  444444444521/4  
 

57080373- 4444/4 

C (3) 124115/4 4444444511/4 33778324 4444/4 

 .Final State Root MSE z-Statistic Prob متغیر

SV1 3321/511 453535/4 14/55354 4444/4 

SV2 12553/12- 533871/4 0847/322- 4444/4 

SV3 875124/4 4444075/4 10/58151 4444/4 

8317111 
 

Akaike info criterion 571444444- Log likelihood 

8317111 
  

Schwarz criterion 3 Parameters 

8317111 
  

Hanan-Quinn criter 3 Diffuse 

 منبع: یافته ای پژوهش

مدل اقتصاد سونجی فیلتور کوالمن، ایون مودل امکوان        با توجه به معادالت باال و اطالعات ذکر شده در فصل گذشته در رابطه با

. به بیانی دیگر در این روش برخالف سایر مدل های سونجی، بوه   دهد می( را در طول زمان نشان بررسی تغییرات پارامترها )

مه روند تغییر پارامتر هر متغیر در طول . بنابراین در اداشود میمخصوم به همان سال نیز نمایش داده  ازای هر سال، پارامتر

 زمان از طریق روش فیلتر کالمن ترسیم شده است

 ( در طی زمان) GAGRIتغییر روند پارامتر -(2نمودار )

0

20

40

60

80

100

120

1360 1365 1370 1375 1380 1385 1390 1395

SV1F

 

 منبع: یافته های پژوهش
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رشود ارزش افوزوده    5318توا   5313کوه از سوال    دهد میان ( تغییر روند رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی را نش2-0نمودار )

ساله روند صعودی و مثبتی را در پیش گرفته است که سوبب شوده    34بخش کشاورزی سقوط کرده و بعد از آن طی یک دوره 

 مثبت و معنادار شود.  آبی برقاثرش بر تولید انرژی 

 طی زمان( در ) (SPEIتغییر روند پارامتر-(3نمودار )

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1360 1365 1370 1375 1380 1385 1390 1395

SV2F

 

 منبع: یافته های پژوهش

 

 باشود  موی در طی زموان   SPEI1(نشان دهنده تغییر روند پارامتراثر شاخص تبخیر و تعرق استاندارد شده یا همان 3-0نمودار )

ایون رونود نزولوی     5375از سال  ، اما بعدباشد میدارای روند بسیار نامنظمی  5377تا  5313 های سالکه با توجه به اینکه طی 

بر تولیود   SPEI1اثر شاخص  شود میاخیردارد که سبب  های سالکه این روند نزولی نشان از کاهش بارندگی در طی  ،شود می

تفاوت بارنودگی   SPEIکاهش می یابد. چون شاخص  آبی برقمنفی شود. یعنی با افزایش خشکسالی تولید انرژی  آبی برقانرژی 

و وقتی نمودار دارای روند نزولی باشد یعنی این که میوزان تبخیور از بارنودگی بیشوتر بووده و از سوال        دهد میان و تبخیر را نش

به بعد شاهد خشکسالی بودیم. که این خشکسالی از میزان آب پشت سدها موی کاهود و منجربوه کواهش تولیود انورژی        5375

 .شود می آبی برق
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 ( در طی زمان) IMPپارامتر روند تغییر–( 4نمودار )

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

1360 1365 1370 1375 1380 1385 1390 1395

SV3F

 

 منبع: یافته های پژوهش

 

ایون میوزان بوه قلوه خوود       5318که در سال  باشد می ای سرمایه( نشان دهنده تغییر روند پارامتر واردات کاالهای 0-0نمودار )

و ایون ممکون اسوت بوه خواطر       باشد میکلی ثابت  این روند نا منظم و به طور 5318تا  5318رسیده است و سپس بعد از سال 

که جنوگ تموام شوده     5318در پایان سال  شود میادامه داشته است؛ همان طور که مشاهده  5318جنگ بوده که تا  های سال

 افزایش یافته است. چون آثار جنگ و جبران آن از طریق واردات و سواخت و  5374تا سال  ای سرمایهاست اثر واردات کاالهای 

توا پایوان دوره موورد     5372- 5375سازهای مجدد ادامه داشته است واین کمتر از یک سال اتفاق افتواده اسوت، بعود از سوال     

صعودی بوده و این به خاطر ثبوات اقتصوادی و بهبوود کشوور بعود از       ای سرمایهروند واردات کاالهای  5338مطالعه یعنی سال 

ساله بوده است و بیشوتر سوال هوا رونود پوارامتر واردات کاالهوای        02رد مطالعه ما . از آنجایی که دوره موباشد میدوران جنگ 

 کشور داشته است. آبی برقاثر مثبتی بر تولید انرژی  ای سرمایه( صعودی بوده در مجمو  واردات کاالهای IMP) ای سرمایه

 

 بحث و نتیجه گیری

هت بررسی اثر متغیر های اقتصادی و اقلیمی بر تولید انرژی و فیلتر کالمن ج ARDLدر این مقاله از دو روش اقتصاد سنجی  

استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون ناپایداری پارامترها )هانسن( نشان داد که عالوه بر  5338تا  5317 های سالدر طی  آبی برق

پارامترها در طی زموان  باید برای کسب اطمینان بیشتر از مدل اقتصاد سنجی فیلتر کالمن که بی ثباتی  ARDLتخمین مدل 

 را هم می سنجد استفاده شود.

باید بورای   شود میو کشاورزی باید گفت در دورانی که خشکسالی زیاد  آبی برقبا توجه به مبانی نظری در ارتباط با تولید انرژی 

 شوود  موی ورزی زیواد  آب مورد نیاز فعالیت های حوزه کشاورزی از آب پشت سدها استفاده شود؛ یا اگر فعالیت های کشوا  تأمین

آب کشاورزی  تأمینباید در بعضی مناطق که دارای سد می باشند و بارندگی در آن سال کم بوده است از آب پشت سدها برای 
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استفاده کرد. به همین جهت مبانی نظری مشخص می کند که با افزایش خشکسالی مقدار آب پشت سدها کاهش پیدا می کند 

( آزموون اتورگرسویو بوا    0-0ا مشکل مواجه می سازد. از نتایج حاصل از جدول برآورد معادلوه پویوا )  را ب آبی برقکه تولید انرژی 

( می توان نتیجه گرفت که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی، شاخص استاندارد شده ی خشکسالی یوا  ARDLوقفه توزیعی )

دارنود و همچنوین    آبوی  برقن وقفه بر تولید انرژی ( اثر مثبت و معنادار و بدوSPEI1شاخص استاندارد شده ی تبخیر و تعرق )

اثر مثبتی دارند. یعنوی بوا افوزایش ارزش     آبی برق% نیز بر تولید انرژی  1این دو متغیر با بررسی الگوی بلند مدت در سطح خطا

 آبوی  بورق تولیود انورژی    دهد میکه میزان تفاوت بارندگی و تبخیر را نشان  SPEIافزوده بخش کشاورزی و شاخص خشکسالی 

اینکه رشد ارزش افزوده بخش کشواورزی منجور    مبنی بر ARDLافزایش می یابد و فرییه ی ما با توجه به تخمین های مدل 

 افزایش بارندگی سبب  دهد می، اما فرییه ای که نشان شود میرد  شود می آبی برقبه کاهش تولید انرژی 

 هوای  دارایوی مستقیم خوارجی و خوالص    گذاری سرمایه، ای سرمایه سایر متغیرها که اقتصادی هستند که شامل واردات کاالهای

دارنود کوه البتوه اثور منفوی واردات       آبی برقخارجی سیستم بانکی می باشند به ترتیب اثر منفی، مثبت و منفی بر تولید انرژی 

تقیم خوارجی و خوالص   مسو  گوذاری  سورمایه بسیار قابول توجوه تور از اثورات نواچیز       آبی برقبر تولید انرژی  ای سرمایهکاالهای 

 .باشد میخارجی سیستم بانکی  های دارایی

دارد و بوا   آبوی  بورق اثر منفی بر تولید انورژی   ای سرمایهاین نتایج به دست آمده منطقی به نظر نمی رسد؛ زیرا واردات کاالهای  

، شوود  میسن(در طول زمان استفاده مبانی نظری همخوانی ندارد و وقتی برای اطمینان بیشتر از آزمون ناپایداری پارامترها )هان

که پارامترها در طول زمان بی ثبات هستند و بایدعالوه بر مدل اقتصاد سنجی اتورگرسیو با وقفوه تووزیعی    شود مینتیجه گرفته 

(ARDL از مدل فیلتر کالمن که اثر ناپایداری پارامترهای متغیرهای مستقل بر تولید انرژی )ده را می سنجد نیز استفا آبی برق

 کرد.  

دارای دو معادلوه   باشود  موی حالوت   -با توجه به آنچه در فصل چهارم هم ذکر شد روش کالمن فیلتر، که از انوا  روش های فضا 

( وجود ندارد چرا کوه  DUMحالت امکان در نظر گرفتن متغیر مجازی ) -مشاهده و معادله انتقال یا گذراست. در معادالت فضا

، 35)سوانگ، ویوت، جنسون    انود  شوده ه منظور در نظر گرفتن شوک های وارد بر سیسوتم طراحوی   حالت ب -رویکرد معادالت فضا

(. هم چنین در مدل اقتصاد سنجی فیلتر کالمن نیاز نیست که داده ها قبل از برآورد ایستا باشند و محقق الزم نیست که 2443

گذار بر تولیود   تأثیرادامه کار که تخمین متغیرهای (. در نتیجه در 2444از آزمون های ریشه واحد استفاده کند )سانگ و ویت، 

کوه دوران جنوگ بووده     5317تا  5313 های سال( که DUMبا استفاده از مدل فیلتر کالمن است، متغیر دامی ) آبی برقانرژی 

رد. البتوه در  را باید حذف کو  شود میبحرانی محاسبه کرده و منجر به در نظر گرفتن داده مجازی  های سالاست را که به عنوان 

فرقی ایجاد نمی کند. چون پراب نشان از بی معنا بوودن ایون    ARDL( در نتایج مدل DUMکل وجود و حذف متغیر دامی )

 (در مدل دارد.DUMمتغیر )

بحرانی در نظر گرفته است و سبب تغییر متغیرها و بی ثبواتی   های سالجنگ را به عنوان  های سالحال اگر متغیر دامی را که  

( مودل  2444را از مدل خود طبق گفته ی قبلی حذف شود، چون بر اساس گفته سانگ و ویوت )  شود مییرها در طی زمان متغ

؛ فقوز  باشود  موی فیلتر کالمن خود این تغییرات و بی ثباتی متغیرها را لحاظ می کند و نیازی بوه متغیرهوای داموی و مجوازی ن    

نشوان   ARDLکوه در مودل    M1خارجی سیستم بوانکی   های داراییو خالص  FDIمستقیم خارجی گذاری سرمایهمتغیرهای 

دارد را ثابوت در   آبی برق( معنادار بسیار ناچیزی بر تولید انرژی -440244/4( منفی )444441/4داده شد و به ترتیب اثرمثبت )

                                                           
31 -Song, Witt & Jensen 
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. شوود  موی داده  در مدل اقتصاد سنجی فیلتور کوالمن نموایش    C2 (M1)و  C1 (FDI)و به ترتیب با نماد  شود مینظر گرفته 

( کوه بوه   IMP) ای سورمایه (، واردات کاالهوای  SPEI1(، شواخص ) GAGRIمتغیر های رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی )

نشان داده می شوند. نتایج حاصل از مدل فیلترکالمن کوه متغیور داموی در نظرگرفتوه نشوده       SV3و  SV2 و SV1ترتیب با 

اثر مثبت و معنوادار بوه انودازه     آبی برق( بر تولید انرژی GAGRIشاورزی )است بدین صورت است: رشد ارزش افزوده بخش ک

کوه دارای تغییور    دهد می( که میزان تفاوت بین بارندگی و تبخیر را نشان SPEI1واحد دارد وشاخص خشکسالی ) 3321/511

بوودیم(بر تولیود انورژی    روند نزولی بوده اسوت )یعنوی میوزان تبخیور از بارنودگی بیشوتر بووده اسوت و بوا خشکسوالی مواجوه            

( اثور مثبوت و معنواداری بوه انودازه      IMP) ای مایهسور واحود اثور منفوی و معنوادار دارد، واردات کاالهوای       -12553/12برقآبی

خوارجی سیسوتم    هوای  دارایوی ( و خوالص  FDIمستقیم خارجی ) گذاری سرمایهدارد.  آبی برقواحد بر تولید انرژی  875124/4

( و 444444310/4به ترتیوب اثور مثبوت )    اند شدهیرهای ثابت در مدل فیلتر کالمن در نظر گرفته ( که بعنوان متغM1بانکی )

   .دارد آبی برق( بر تولید انرژی -442247/4منفی )

 با فیلتر کالمن ARDLمقایسه نتایج روش  -(10جدول )

 ضرایب فیلتر کالمن ARDLضرایب بلند مدت  HYDگذار بر  تأثیرمتغیر های 

 440803/514 (GAGRIزوده بخش کشاورزی )رشد ارزش اف
 SV1به نام 

3321/511 

 233331/3113 (SPEI1شاخص خشکسالی )
 SV2به نام 

12553/12- 

 (IMP) ای سرمایهواردات کاالهای 

 
408144/3- 

 SV3به نام 

875124/ 

 444441/4 (FDIمستقیم خارجی ) گذاری سرمایه
 C1به نام 

444444310/4 

 -440244/4 (M1خارجی سیستم بانکی ) های داراییورود خالص 
 C2به نام 

442247/4- 

 منبع: یافته های پژوهش

 

 رد یا قبول فرییه های تحقیق

 دارد. آبی برقافزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی تاثیرات منفی و معناداری بر تولید انرژی  -

 دارد. آبی برقمنفی و معناداری بر تولید انرژی  تأثیرافزایش خشکسالی   -

 دارد. آبی برقاثر مثبت و معناداری بر تولید انرژی  ای سرمایهواردات کاالهای  -

 دارد. آبی برقاثر مثبت و معناداری بر تولید انرژی  FDIافزایش -

 دارد. آبی برقورود خالص دارایی خارجی سیستم بانکی اثر مثبت و معنا داری بر تولید انرژی  -
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 قبول یا رد فرضیه ها-(11جدول )

 رد یا قبول فرضیه ضرایب فیلتر کالمن HYDاثیرگذار بر متغیرهای ت

 رد 3321/511 (GAGRIرشد ارزش افزوده بخش کشاورزی )

 قبول -12553/12 (SPEI1شاخص خشکسالی )تفاوت بارندگی با تبخیر( )

 قبول 875124/4 (IMP) ای سرمایهواردات کاالهای 

 لقبو 444444310/4 (FDIمستقیم خارجی ) گذاری سرمایه

 رد -442247/4 (M1خارجی سیستم بانکی ) های داراییورود خالص 

 

فسیلی و کاهش انوا  منابع انرژِی های تجدید ناپوذیر، اسوتفاده از    های سوختبا توجه به افزایش آلودگی های ناشی از مصرف  

را کواهش   ای گلخانوه از گازهوای   فسیلی می تواند تغییرات اقلیمی ناشوی  های سوختانرژِی های تجدیدپذیر به عنوان جایگزین 

دهد و کشور را به سوی اقتصاد سبز و توسعه ی پایدار نزدیک تر کند. در نتیجه با توجه به انرژِی های تجدیود پوذیر موی تووان     

امروزه به سیاست گذاران و بودجه گذاران حوزه ی صنعت برق و انرژی کمک کند تا کشور در مسیر صحیحی گوام بوردارد و بوا    

آلودگی بیش از حد کالن شهرها مواجه نشود. از آن جایی که کشور ایران جایگواه قابول تووجهی در     ازجملهعدیده ای  مشکالت

امر سد سازی دارد و اکثر این سدها کاربردهای چند منظوره دارند؛ باید افراد تصمیم گیرنده در حوزه سواخت و سوازهای سوازه    

بیشتری به کارایی و افزایش بهره وری سد هوا بدهنود توا از آن هوا در حووزه ی       های عمرانی را ترغیب و تشویق کرد تا اهمیت

کشاورزی و تفریح استفاده شود و هم از نیروی آب پشت سدها بورای تولیود بورق بوه روش پواک و صوحیح بهوره منود شوویم.          

یشرفته( بوه کشوور و هوم چنوین     و واسطه ای )تکنولوژی های پ ای سرمایههمچنین تا جایی که امکان دارد با وارادات کاالهای 

کشور سعی شود توا بهوروه وری تولیود انورژی      آبی برقصرف کردن بخشی از ورود سرمایه های مالی خارجی در صنعت نیروگاه 

کشوورمان بوا    آبوی  بورق اخیر، نگذاریم تولید انرژی  های سالبیشتر شود تا حتی با آب کمتر ناشی از خشکسالی در طی  آبی برق

 جه شود.کاهش چشمگیر موا

با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش و جدول فوق می توان متوجه شد که نتایج حاصل از آزمون اتورگرسیو با وقفوه تووزیعی    

(ARDL با فیلتر کالمن کامال متفاوت )باشد می( در مدل فیلتر کالمن نتایج اثر شاخص خشکسالی .SPEI1   بر تولیود انورژی )

در صورتی که همین متغیر در مدل اتورگرسیو با وقفه توزیعی اثور مثبوت و معنوا دار زیوادی      باشد میمعنی دار و منفی  آبی برق

کوه   باشد میدر مدل فیلتر کالمن مثبت و معنادار  آبی برق( بر تولید انرژی IMP) ای سرمایهدارد. هم چنین اثر واردات کاالهای 

اثر منفی دارد  ای سرمایهبا وقفه توزیعی، متغیر واردات کاالهای  با مبانی نظری همخوانی دارد در صورتی که در مدل اتورگرسیو

خوارجی سیسوتم    هوای  دارایوی ( و ورود خالص FDIمستقیم خارجی ) گذاری سرمایه اثرگذاری. ولی میزان باشد میکه منطقی ن

صاد سنجی دارند. پوس موی   در تخمین هر دو مدل اقت آبی برق( به ترتیب اثر مثبت و منفی ناچیزی بر تولید انرژی M1بانکی )

( قابل اتکا و واقعی نمی باشند. که این عدم ARDLتوان نتیجه گرفت که واقعا نتایج حاصل از خود رگرسیون با وقفه توزیعی )

اطمینان را با توجه به نتیجه عدم ثبات پارامترها در طول زمان که از آزمون های بی ثباتی پارامترها در طول زمان گرفتوه شود   

. چوون متغیور داموی    باشود  موی گوذار   أثیرتو ( هم در این مورد قطعا DUMد. هم چنین حذف متغیر مجازی دامی )مشخص ش

در نظر گرفته شد ولی با حذف این متغیر در مدل فیلتر کوالمن نتوایج واقعوی تور موی       ARDLمتغیری کاذب بود که در مدل 

کاهش یابد که این اتفواق بوا یوریب منفوی      آبی برقلید انرژی باشند. چون با توجه به مبانی نظری با افزایش خشکسالی باید تو
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هموین   ARDLدر مدل فیلتر کالمن اتفاق افتاده است؛ در صورتی که در نتیجوه مودل    -12553/12به اندازه  SPEI1متغیر 

نبوود. و اثور    موی گوذارد کوه منطقوی     آبی برق( بر تولید انرژی 233331/3113متغیر اثر مثبت و معنادار قابل توجهی به اندازه )

اخیر به شدت زیاد  های سال( خشکسالی طی 5-0به این علت است که طبق نمودار ) آبی برقمنفی شاخص خشکسالی بر تولید 

بوده است؛ هم چنین از طریق نتایج روش فیلتر کالمن، فرییه اصلی تحقیق در مورد اینکه افزایش خشکسالی بر تولیود انورژی   

اثور   آبوی  بورق . اما فرییه افزایش رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی بر تولید انرژی شود میو قبول اثر منفی دارد تایید  آبی برق

منفی دارد رد می گردد و این بدین دلیل است که در هنگام کشاورزی، برای آبیاری مزارعی که نزدیک سودها قورار دارنود بایود     

که جریان آب افزایش یابود و تووربین    ودش میت سدها، سبب آب مورد نیاز مراتع، توسز سدها آزاد شوند. با آزاد سازی آب پش

؛ از آن جایی که کشاورزی در فصل بهوار کوه میوزان بارنودگی و سویل زیواد       شود میها به گردش در آمده و برق بیشتری تولید 

بیشوتری تولیود   در هنگام آزاد سازی برق  شود میاتفاق می افتد، آب بیشتری در پشت سدها ذخیره شده بعد ها سبب  باشد می

 شود.

 

 پیشنهادهای مطالعاتی

 که قابل اتکا ترند. باشد میتمامی پیشنهادات بر اساس نتایج حاصل از مدل اقتصاد سنجی فیلتر کالمن  

 ای گلخانوه انرژی در کشورهای جهان که منجر بوه ورود گازهوای    تأمینفسیلی جهت  های سوختاستفاده از  روزافزونافزایش  

ره ی زمین می شوند، باع  ایجاد تغییرات اقلیمی می شوند. این تغییرات اقلیموی بوا افوزایش دموا و کواهش      خطرناک در جو ک

 توأثیر که می تواند بور میوزان حجوم آب پشوت سودها       دهند میخود را نشان  شود میمنجر به خشکسالی  درنهایتبارندگی که 

اهمیت دیگورش از جهوت    شود می آبی برقه تولید انرژی چشم گیری داشته باشد. هم چنین اهمیت آب پشت سدها که منجر ب

که می تواند برای کشور موثر باشد و آن را به سمت توسعه پایدار ببرد. حال اگر پیشنهاد ها بر اساس  باشد میتولید انرژی پاک 

و فیلتور   ARDLسنجی نتایج حاصل از تحقیق باشد، می توان گفت از آن جایی که با توجه به نتایج حاصل از دو مدل اقتصاد 

اثر مثبت و معناداری دارد و می توان نتیجه گرفت که افزایش  آبی برقکالمن، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی بر تولید انرژی 

از سرزمین ایران کشواورزی   ٪52تنها در و باید دقت شود که  شود میفعالیت های کشاورزی منجر به کاهش آب پشت سد ها ن

شوود و در   های کشاورزی آبیاری می سوم از زمین های کشاورزی(؛ اما کمتر از یک ها و زمین ها، تاکستان باغ شود )شامل انجام می

از کل زمین های کشاورزی ایران آبیاری می شووند. پوس موی تووان نتیجوه      درصد  0یعنی فقز  .شود می کاری دیمدیگر موارد، 

کوه بخواهنود    باشد میفقز در مناطق دارای سد ن باشد میگرفت که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی که مربوط به کل کشور 

مزارعی که نزدیوک سودها   در هنگام کشاورزی، برای آبیاری آبیاری استفاده کنند. از طرف دیگر  تأمیناز آب پشت سدها جهت 

که جریوان آب افوزایش    شود میقرار دارند باید آب مورد نیاز مراتع، توسز سدها آزاد شوند. با آزاد سازی آب پشت سدها، سبب 

؛ همچنین از آن جایی که کشاورزی در فصل بهوار کوه میوزان    شود مییابد و توربین ها به گردش در آمده و برق بیشتری تولید 

در هنگوام آزاد   شوود  موی اتفاق می افتد، آب بیشتری در پشت سدها ذخیره شده که بعد ها سبب  باشد میل زیاد بارندگی و سی

و فیلتر کالمن که اثر مثبت و معنوادار رشود    ARDLپس می توان نتایج حاصل از آزمون های سازی برق بیشتری تولید شود. 

 ، اعتماد کرد. دهد میان را نش آبی برقارزش افزوده بخش کشاورزی بر تولید انرژی 

کار کند از میانگین دموا و بوارش سواالنه ی کول ایسوتگاه هوای        آبی برقبهتر است محقق دیگری که می خواد در حوزه انرژی  

هواشناسی ایران استفاده نکند و فقز دما و بارش و ارزش افزوده کشاورزی مختص به یک منطقه خوام در نظور گرفتوه شوود.     

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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در ایران در همه مناطق صورت نمی پذیرد. اما الزم بوه   آبی برقاز ایران با هم فرق می کند و تولید انرژی  چون اقلیم هر منطقه

مستقیم خوارجی   گذاری سرمایه( و IMP) ای سرمایهذکر است متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته شده ای مثل واردات کاالهای 

(FDI که به صورت عمومی برای کل کشور ایران رر)گوذار و در جهوت مثبوت     تأثیر آبی برقو می تواند بر تولید انرژی  دهد می

و واسطه ای و ورود سرمایه های خارجی و بوه دنبوال آن ورود تجهیوزات و     ای سرمایهعمل کند. زیرا با افزایش واردات کاالهای 

ساخت و سواز نیروگواه هوا     تکنولوژی های پیشرفته به کشور بهره وری و کارایی در بخش تولید در قسمت های مختلش و حتی

 ای سرمایه. پس توجه دولتمردان به تخصیص بخشی از واردات کاالهای شود میزیاد  آبی برقافزایش پیدا می کند و تولید انرژی 

تکنولووژی هوای پیشورفته حووزه ی      توأمین های خارجی و ورود ارزهای خارجی به کشوور جهوت    گذاری سرمایهو واسطه ای و 

باشد می تواند بر تولید انرژی های تجدیدپذیر از این طریق کمک به سزایی کند. چون به هور حوال کشوور     آبی برق های نیروگاه

ایران در این حوزه مزیت نسبی دارد و قدمت دیرینه اش در زمینه سد سازی می تواند به این امر کمک کند. در یومن اگور در   

نابع طبیعی مثل بارندگی، نوور خورشوید، موو  و گرموایش زموین      هنگام بررسی تولیدات انرژی های تجدیدپذیر که همگی از م

تولیود انورژی    توأمین به منطقه ای خام توجه شود می توان نتایج بهتر و مفیدتری گرفت زیرا بارندگی که برای  شود می تأمین

از  باشود  میخورشیدی  کننده برق ناشی از سلول های تأمینیا مثال نور خورشید  باشد میدر مناطق خاصی  دهد میرر  آبی برق

و یا تولید برق ناشی از مو  در مناطق شمالی و جنووبی ایوران کوه سوواحل زیوادی دارنود        باشد میمناطق خشک و گرمسیری 

 باشود  موی صورت می گیرد. هم چنین بهتر است تحقیق هایی که در مورد اثر متغیرهای اقلیمی بر تولید انرژی های تجدیدپذیر 

د. چون متغیرهای اقلیمی خام یک منطقه اند و قابل انتقال به دیگر مناطق نیستند.اما بررسوی اثور   منطقه ای صورت می گیرن

متغیرهای اقتصادی بر تولید انرژی های تجدیدپذیر می تواند به صورت کلی برای سرتاسر ایران انجام گیرند چون مواردی مثول  

یه، نقدینگی و تکنولوژی های پیشرفته موی تواننود بوه راحتوی بوه      و واسطه ای جابه جایی ارز، سرما ای سرمایهواردات کاالهای 

و اینکه اطالعوات اقتصوادی بورای     باشد میمناطق مختلش بروند. در یمن تصمیم گیری در مورد اقتصاد یک کشور منطقه ای ن

ا موجوود  یک منطقه خام جغرافیایی در ایران به صورت شفاف و کامل بورای یوک دوره ی زموانی قابول دسوترس نیسوت و یو       

 .باشد مین

 

 پیشنهادهای سیاستی 

. پس توجه به امنیت انرژی و حفظ آن بسیار قابل باشد میکاالهایی است که نقش اصلی را در هر کشور دارا  ترین مهمانرژی از  

ولیود انورژی از   و جایگاه ویژه ای در ت باشد می. از آن جایی که کشور ایران یکی از تولید کنندگان مهم نفت و گاز باشد میتوجه 

قسیلی دارد، سبب شده است که گازهای گلحانه ای زیادی را هوای کشور سازد و تغییرات اقلیموی شودیدی    های سوختطریق 

 را در کشور ایجاد می کند که باع  افزایش دما، کاهش بارندگی و تبخیر بیش از حد آب های جاری و ذخیره ای شده است.

در آن زیواد اسوت و هووای اغلوب کشوورهای       ای گلخانوه ران کشوری است که میزان گازهای در نتیجه از آن جایی که کشور ای

فسویلی شوود و توجوه     های سوختصنعتی آلوده است باید سعی شود تا تولید انرژی های تجدیدپذیر جایگزین انرژی حاصل از 

ل تولید برق مشواهده نشوود. یومنا در    بیش تری بر تولید انرژی های تجدیدپذیر شود تا در فصل های سرد و گرم سال با مشک

که میزان بارندگی زیاد و تبخیر کم هست مورد استفاده قرار بگیورد. در فصول هوای گورم      آبی برقفصل های سرد سال از انرژی 

خورشیدی و بادی  های نیروگاهسال از انرژی خورشیدی بهره مند شده و بخشی از واردات تکنولوژی های پیشرفته به تاسیسات 

اختصام یابد. عالوه بر این سیاست گذاران حوزه انرژی تالش کنند که هم اکنون با توجه به اهمیت توسعه پایدار، بیشتر از هم 
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انرژی تجدیدپذیر را وارد چرخه تولید برق کنند و باید سوعی شوود حتوی اسوتفاده از      های نیروگاهگذشته از نیرو برق تولیدی از 

ولید برق در نظر گرفته نشود و حوزه حمل و نقل هم مورد توجه قرار بگیرد تا آلودگی ناشوی  انرژی های تجدیدپذیر فقز برای ت

 فسیلی را در حمل و نقل شهری نیز کاهش یابد. های سوختاز سوزاندن 
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