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 .1مقدمه
امروزه انرژی در راستای رشد و توسعه اقتصادی نقش ویژه ای در فرایند تولید ایفا
می کند ،اما ازآنجاکه منابع انرژی محدود هستند ،باید به صورت کارا مورد استفاده قرار
گیرند .عوامل گوناگونی بر مصرف انرژی تأثیرگذار است که ازجمله آنها میتوان به
قیمت انرژی ،درآمد سرانه ،نرخ شهرنشینی ،نرخ سرمایه گذاری و مانند آن اشاره کرد.
یکی از مهم ترین این عوامل نرخ شهرنشینی است که خود معلول مهاجرت از مناطق
روستایی به مناطق شهری به دلیل شکاف درآمدی موجود است (عیسی زاده و مهرانفر،
 . )1391با توجه به برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد  ، 2012مناطق شهری که در حال
حاضر حدود  3درصد از سطح زمین را اشغال می کنند ،تقریباً  75درصد از منابع طبیعی
را مصرف و  60تا  20درصد از مجموع گازهای گلخانه ای را تولید می کنند (کلداهی 1و
همکاران.)2013 ،
شهرنشینی متأثر از رابطه بین اشتغال ،جمعیت ،محیط انسانساخت و مهاجرت است که
توسعه آن در همه زمانها و مکانها بستگی به شرایط ملی و بینالمللی دارد .صنعتی شدن و
توسعه اقتصادی کشورها ،افزایش شهرنشینی را در پی دارد .کاهش منابع تجدیدناپذیر،
انتشار آالیندهها ،تغییر الگوی مصرف بهطور عام و تغییر الگوی مصرف انرژی بهصورت
خاص از مهمترین پیامدهای اقتصادی و اجتماعی شهرنشینی است که مصرف هرچه بیشتر
منابع انرژی مانند نفت ،برق و گاز را بهدنبال دارد (الیوت 2و همکاران،2013 ،لیو 3و
همکاران،2015 ،شنگ و گیو،2012 ،4وانگ 5و همکاران.)2020 ،
تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی مسئله پیچیدهای است زیرا ازیکطرف ،شهرنشینی
مستلزم افزایش تقاضای هرچه بیشتر محصوالت انرژی است ،زیرا ساکنان شهری بیشتر به
لوازم الکتریکی (مانند تهویه مطبوع) و حملونقل مدرن (خودرو) وابسته هستند که این امر
منجر به افزایش مصرف انرژی در ازای هر فرد در مقایسه با کسانی که در مناطق روستایی
زندگی میکنند ،میشود .افزونبراین ،افزایش شهرنشینی موجب افزایش تولید ناخالص
داخلی و درنتیجه افزایش مصرف انرژی نیز میشود .ازسویدیگر ،تمرکز تولید و مصرف
1. Colldahi
2. Eliott
3. Liu
4. Sheng and Guo
5. Wang
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در یک منطقه جغرافیایی نسبتاً کوچک فرصتهایی را برای اقتصاد فراهم میکند که
میتواند به بهبود کلی بهره وری انرژی و کاهش مصرف انرژی منجر شود (الیوت و
همکاران.)2017 ،
طبق بررسیهای انجامشده ،ایران طی سالهای اخیر با افزایش فزاینده شهرنشینی
روبهرو بوده است ،بهصورتیکه درحالحاضر  74درصد از جمعیت ایران شهرنشین هستند
(مرکز آمار ایران .)1395 ،در این راستا ،موضوع مقاله حاضر بررسی اهمیت تأثیرگذاری
مثبت یا منفی شهرنشینی بر مصرف انرژی در استانهای ایران است.
برای بررسی این موضوع این مقاله در  7بخش سازماندهی شده است .پس از مقدمه،
مروری بر مطالعات پیشین ص ورت گرفته است .در بخش سوم به بررسی مبانی نظری
تأثیرگذاری شهرنشینی بر مصرف انرژی پرداخته شده و در بخش چهارم مروری بر مصرف
انرژی و شهرنشینی در استانهای ایران انجام شده است .در بخش پنجم مدل مطالعه حاضر
تصریح و تبیین شده است و برآورد مدل و نتایج نیز در بخش  6ارائه شده است .درنهایت،
نتیجهگیری و پیشنهادات پژوهش در بخش آخر مقاله آورده شده است.

 .2پیشینه پژوهش
ایران طی سال های گذشته شاهد رشد سریع شهرها و افزایش روزافزون جمعیت شهری
بوده است .جمعیت شهری ایران که در اولین سرشماری انجامشده در کشور (سال )1335
حدود  31درصد از کل جمعیت بوده ،در آخرین سرشماری ( )1395به  74درصد افزایش
یافته است .سازمان بینالمللی انرژی نیز در گزارشی اعالم کرد که ساکنین شهرهای بزرگ
جهان حدود  67/77درصد از انرژی جهان را مصرف میکنند و بههمیندلیل بررسی تأثیر
شهرنشینی بر مصرف انرژی در کانون توجه قرار گرفته و مطالعات گستردهای درخصوص
تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی صورت گرفته است که خالصهای از مطالعات داخلی و
خارجی انجامشده در جداول ( )1و ( )2آورده شده است.
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جدول ( :)1خالصه مطالعات داخلی و خارجی
مطالعات خارجی
کشور یا مناطق

نویسنده
باکیرتاس و

اکپوالت)2012( 1
ناواموئل 2و همکاران
()2012
ژائو و ژانگ

کشورهای
درحالتوسعه
 17منطقه کشور اسپانیا

تکنیک
آزمون علیت گرنجری
حداقل مربعات معمولی

3

چین

()2012
جونگور و سایمون

روش همانباشتگی

4

()2017
فان 5و همکاران
()2017
فرانکو  6و همکاران
()2017
یانگ 7و همکاران
()2017

رگرسیون سری زمانی

آفریقای جنوبی

یوهانسن -مدل تصحیح
خطای برداری

چین

روش میانگین لگاریتمی

هند

آزمون علیت گرنجری

 266شهرستان چین

مدل دادههای تابلویی

وانگ 2و همکاران

کشورهای آسیای

()2016

جنوب شرقی

مدل دادههای تابلویی

خالصه نتایج
رابطه علی از شهرنشینی به مصرف انرژی
سرانه هستند.
افزایش شهرنشینی موجب افزایش
تقاضای برق است.
با افزایش جمعیت شهری مصرف انرژی
افزایش یافته است.
شهرنشینی با مصرف انرژی در بلندمدت
رابطه مثبت دارد.
شهرنشینی باعث افزایش مصرف انرژی
شده است.
با افزایش شهرنشینی در هند ،مصرف
انرژی در حال افزایش است.
تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی مثبت
و معنادار است.
یک ارتباط کوتاهمدت یکطرفه از
شهرنشینی به مصرف انرژی وجود دارد.
اگر سطح شهرنشینی افزایش یابد میزان

لیو 9و همکاران
()2015

مصرف انرژی کاهش خواهد یافت و
 30استان چین

مدل اقتصادسنجی فضایی

با افزایش شهرنشینی در یک منطقه
خاص مصرف انرژی مناطق مجاور
افزایش مییابد.

شهباز 10و همکاران
()2015

مالزی

مدل خود رگرسیون با

رابطه علی دوسویهای بین شهرنشینی و

وقفههای توزیعی

مصرف انرژی وجود دارد.
1. Bakirtas and Akpolat
2. Navamuel
3. Zhao and Zhang
4. Gungor and Simon
5. Fan
6. Franco
7. Yang
8. Wang
9. Liu
10. Shahbaz
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مطالعات خارجی
کشور یا مناطق

نویسنده

تکنیک

خالصه نتایج
در گروه کمدرآمد شهرنشینی مصرف

لی و لین)2015( 1

 73کشور
درحالتوسعه

مدل دادههای تابلویی

انرژی را کاهش میدهد .در گروه متوسط
و با درآمد باال شهرنشینی تأثیری بر
مصرف انرژی ندارد.

سادورسکی)2014( 2

سلیم و شفیعی

 12کشور در حال
توسعه

مدل دادههای تابلویی

میشود.
شهرنشینی بر مصرف انرژی

3

()2014

شهرنشینی باعث کاهش مصرف انرژی

کشورهای منتخب

مدل دادههای تابلویی

استانهای چین

مدل دادههای تابلویی

تجدیدناپذیر تأثیر مثبت دارد و بر
مصرف انرژی تجدیدپذیر تأثیر قابل
توجهی ندارد.

وانگ و همکاران
()2014

روش تصحیح خطای
شهباز و لین ()2012

تونس

پومانی وانگ و

99کشور در مراحل

برداری -روش خود
رگرسیون با وقفههای توزیعی

یک رابطه دوطرفه بین شهرنشینی و
مصرف انرژی وجود دارد.
شهرنشینی مصرف انرژی را در
بلندمدت افزایش میدهد.
تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در

کانکو)2010( 4

توسعهیافتگی متفاوت

لیو ()2009

چین

مدل دادههای تابلویی

کشورهای کمدرآمد منفی و در
کشورهای با درآمد متوسط و باال مثبت
است.

مدل خودرگرسیون با

رابطه شهرنشینی با مصرف انرژی کل در

وقفههای توزیعی -مدل
تجزیه عامل

بلندمدت و کوتاهمدت علیت یکطرفه
است.

1. Li and Lin
2. Sadorsky
3. Salim and Shafiei
4. Poumanyvong and Kaneko
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مطالعات داخلی
نویسنده

کشور یا مناطق

تکنیک

خالصه نتایج

کریمی و حیدریان
()1396

استانهای ایران

روش خودرگرسیون با
وقفههای توزیعی  -روش
تصحیح خطای برداری

شهرنشینی در کوتاهمدت و بلندمدت
بر مصرف انرژی تأثیر مثبت دارد.

عابدزاده ()1396

ایران

روش رگرسیون فازی

شهرنشینی بر مصرف انرژی الکتریکی
اثر مثبت دارد.

سالطین و محمدی
()1395

کشورهای منتخب
صادرکننده نفت

مدل اثرات ثابت و گشتاور
تعمیمیافته

شهرنشینی اثر مثبتی بر مصرف انرژی
دارد.

شفیعیان و همکاران
()1395

کشورهای منتخب

مدل دادههای تابلویی

شهرنشینی بر افزایش مصرف انرژی
اثرگذار است.

فتاحی و همکاران
()1395

ایران

مدل دادههای تابلویی

تأثیر متغیرهای شهرنشینی بر مصرف
انرژی مثبت بوده است.

الهوردی و پورحاتمی
(،)1395
اسدی واسماعیلی
()1392

ایران

بیانی و همکاران
()1391

ایران

روش همانباشتگی یوهانسن -یک علیت یکسویه از شهرنشینی به
مصرف انرژی وجود دارد.
جوسیلیوس

عیسیزاده و مهرانفر
()1391

ایران

یک ارتباط دوطرفه میان شهرنشینی و
الگوی تصحیح خطای
مصرف انرژی وجود دارد.
برداری و روش تجزیه عوامل

12کشررها منتخب از
فطرس و
منطقه خاورمیانه و
قربانسرشت ()1391
شمال آفریقا

مدل خودرگرسیون با
وقفههای توزیعی

شهرنشینی بر شدت مصرف انرژی اثر
مثبتی دارد.

مدل دادههای تابلویی

اثر شهرنشینی بر میزان مصرف انرژی
مثبت است.

قنبری و همکاران
()1391

ایران

روش خود رگرسیون با
وقفههای توزیعی -روش
الگوی تصحیح خطا

بین مصرف انرژی و شهرنشینی در
کوتاهمدت و بلندمدت رابطه مثبتی
وجود دارد.

ابراهیمی و آل مراد
()1322

کشورهای عضو
گروه D8

مدل دادههای تابلویی

شهرنشینی اثر معنادار و مثبتی بر مصرف
انرژی دارد.

مطالعات خارجی انجامشده در زمینه بررسی تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی اغلب در
سطح ملی و برخی در سطح استانی بوده است .این مطالعات به این نتیجه رسیدهاند که با افزایش
شهرنشینی ،مصرف انرژی در برخی مناطق افزایش و در مناطق دیگری نیز کاهش مییابد.
در مطالعات صورتگرفته در ایران طی دورههای زمانی متفاوت ،مشاهده میشود که
مطالعاتی که به بررسی رابطه شهرنشینی و مصرف انرژی پرداختهاند اغلب در سطح ملی
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بوده است و به این نتیجه رسیدهاند که با افزایش شهرنشینی ،مصرف انرژی در ایران افزایش
یافته است .مطالعه کریمی و حیدریان ( )1396و فناحی و همکاران ( )1395تنها مطالعاتی
است که در سطح استانی انجام شده است .در هیچ یک از این مطالعات ارتباطات فضایی
بین استانها در نظر گرفته نشده است .درصورتیکه چنانچه با دادههایی روبهرو باشیم که
دارای جزء مکانی هستند (مانند دادههای استانی) باید وابستگی و ارتباطات فضائی در نظر
گرفته شود و چنانچه ارتباطات فضائی در نظر گرفته نشود نتایج تورشدار است.

 .3کانالهای تأثیرگذاری شهرنشینی بر مصرف انرژی
ارتباط بین شهرنشینی و مصرف انرژی را میتوان از  6کانال توضیح داد .اولین کانال شامل
محیط ساختهشده است که میتواند بر مصرف انرژی تأثیرگذار باشد .توسعه شهری باعث
رشد میزان ساختوساز و بهرهبرداری از ساختمانها ،جادهها و تأسیسات و درنتیجه افزایش
گسترده مصرف انرژی میشود (ژائو و ژانگ.)2012 ،1
شهرنشینی شامل فرایندهای اقتصادی ،اجتماعی ،فضائی و فناوری است .دومین کانال،
تأثیر فرایندهای اقتصادی بر مصرف انرژی است .از نظر فرایندهای اقتصادی شهرنشینی
بهمعنای تغییر جهت از یک جامعه کشاورزی کممصرف به سمت جامعه شهری با مصرف
انرژی زیاد است .فعالیتهای تولیدی ،تجاری و صنعتی در شهرها افزایش مییابند و در
کنار هم باعث افزایش مصرف انرژی میشوند (جونز1929 ،و .)1991بهطور خاص،
تولیدات صنعتی ،که به مجموعه متنوع و پیچیدهتری از نهادهها و فرایندهای تولید احتیاج
دارند ،تا حد زیادی به استفاده گسترده از انرژی متکی هستند (سادوراسکی.)2014 ،
برای مثال ،صنایعی مانند فلزات اولیه ،سیمان ،فوالد ،مواد شیمیایی و کاغذ در مقایسه با
بخش کشاورزی یا صنایع نساجی از انرژی بیشتری استفاده میکنند .با افزایش مقیاس
تولید ،تراکم باالی جمعیت ،صنعتی شدن جوامع و بهبود زیرساختهای عمومی کشورها،
میتوان شاهد افزایش تقاضا برای حملونقل شهری بود (جونز .)1929 ،2افزایش حجم
تولیدات شهری و نیاز به مواد اولیه در روند تولید ایجاب میکند که نهادهها از مناطق
دورافتاده به محل تولید یا کارخانه منتقل و از آنجا به محل مورد استفاده حمل شوند
(الیوت و همکاران .)2014 ،همچنین تراکم باالی جمعیت موجب تخصفحاتی شدن نیروی
1. Zhao and Zhang
2. Jones
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کار می شود .با این تراکم باالی جمعیت ،رسیدن نیروی کار به بازارهای کار در
مسافتهای طوالنی باعث مصرف باالی انرژی در بخش حملونقل نیروی کار میشود
(ابراهیمی و آلمراد .)1322 ،افزونبراین ،انتقال جمعیت روستایی به مناطق شهری نیاز به
حملونقل مواد غذایی را نیز در پی دارد .درحالیکه این نیاز در گذشته یا اصالً وجود
نداشته یا خیلی اندک بوده است (عیسیزاده و مهرانفر .)1391 ،انتقال مواد خام و مواد
غذایی به مناطق شهری و حمل کاالهای تولیدشده به مقاصد دیگر تقاضا برای انرژی را
افزایش میدهد (سادورسکی.)2014 ،
دومین کانال فرایندهای اجتماعی است .در فرایندهای اجتماعی شهرنشینی بهمعنای
تغییر سبک زندگی روستایی به سبک زندگی شهری است .سبک زندگی شهری یکی از
عوامل اصلی تأثیرگذار در الگوهای مصرف انرژی فردی است (سادورسکی )2014 ،که با
افزایش مصرف محصوالت پرانرژی (جونز1929 ،و )1991همراه است .شهرنشینی باعث
ثروتمندتر شدن مردم و تغییر الگوهای مصرفی و استفاده از محصوالت پرانرژی میشود
(الیوت و همکاران .)2013 ،مهاجرت از روستاها به شهرها بنا به اقتضای محیط زندگی
جدید با تحول در الگوها و سلیقههای مصرفی افراد مقارن است .بنابراین انرژی در تابع
مطلوبیت افراد اهمیت بیشتری مییابد و باعث میشود تأمین انرژی در سبد کاالی افراد
اهمیت بیشتری پیدا کند و تمایل افراد به سمت مصرف انرژی افزایش یابد (ابراهیمی و
آلمراد .)1322 ،بنابراین تغییر در تابع مطلوبیت افراد سبب میشود تقاضای انفرادی افراد و
بهتبع آن تقاضای انرژی جامعه افزایش یابد .برای مثال ،با افزایش شهرنشینی تقاضا برای
استفاده از یخچالفریزر ،مایکروویو ،سیستمهای تهویه هوا ،روشنایی و مانند آن که نیاز به
انرژی بیشتری دارد افزایش مییابد (الیوت و همکاران .)2013 ،افزونبراین ،خانوادههای
شهری ازیکسو زندگی در خانههای بزرگ و استفاده از وسایل نقلیه پر مصرف و
ازسویدیگر زندگی تکنفری را بیشتر ترجیح میدهند که این باعث افزایش مصرف
انرژی میشود (ژائو 1و ژانگ.)2017 ،2
همچنین ،افراد شهری در مقایسه با روستاییان به دلیل فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی
متفاوت مسافرتهای بیشتری دارند و مسافت بیشتری را میپیمایند .این امر منجر به افزایش
استفاده از اتومبیل میشود (جونز،2011 ،هینونن و جونیال،1929 ،3کای و جیانگ.)2002 ،4
1. Zhao
2. Zhang
3. Heinonen and Junnila
4. Cai and Jiang
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افزایش سفرهای موتوری در شهرها نیز منجر به افزایش تقاضا برای انرژی میشود (پومنی
وانگ و همکاران.)2012 ،1
چهارمین کانال فرایندهای فناوری است .از نظر فرایند فناوری ،شهرنشینی با پیشرفتهای
فنی همراه است که میتواند بهرهوری انرژی را بهبود بخشد (وای 2و همکاران .)2013 ،از
نظر لی 3و لین )2015( 4و ژائو و ژانگ ( )2017شهرنشینی با پیشرفت تکنولوژی و صنعت
همراه است .بخش صنعت میتواند معرف فناوریهای جدید باشد .صنعت باعث استفاده
مناسب از منابع سوختی شده و بخش عمدهای از انرژی مصرفی خانگی به تولید و صنعت
منتقل میشود که هردوی اینها برای صرفهجویی در مصرف انرژی مفید است .افزونبراین،
صنعت باعث بهبود بهرهوری کارآمد از زیرساختهای عمومی میشود .تمرکز منابع بزرگ
انرژی مصرفی ساکنین شهری باعث کاهش هدررفت انرژی در طول فرایند ذخیرهسازی و
حملونقل میشود (فان و همکاران .)2017 ،عالم 5و همکاران ( ،)2007ویدنهوفر 6و
همکاران ( ،)2014لیو وهمکاران ( )2016و پانایوتو ( )2000بیان میکنند که با افزایش
توسعهیافتگی مناطق در نتیجه افزایش نرخ شهرنشینی ،آگاهی در خصوص ابعاد صرفهجویی
در انرژی و افزایش کیفیت محیطزیست باالتر رفته و موجب وضع قوانینی برای بهبود
محیطزیست شده و آن هم بهنوبهخود باعث استفاده از تکنولوژیهای بهتر و بهروزتر و
صرف هزینههای بیشتر برای کاهش مصرف انرژی و بهبود محیطزیست میشود.
کانال پنجم فرایندهای فضایی است .فرایندهای فضایی یعنی آنکه شهرنشینی در یک
استان نیز میتواند بر مصرف انرژی استانهای مجاور تأثیر بگذارد .بهاینصورت که
شهرنشینی یک استان می تواند بر مصرف انرژی در استان مجاور تأثیر منفی داشته باشد .از
علل این امر میتوان به افزایش کارخانهها و مراکز تولیدی بهتبع افزایش جمعیت در استان
مذکور و در پی آن مهاجرت جمعیت استانهای مجاور به استان مذکور برای یافتن کار یا
باال بردن کیفیت زندگی و برخورداری از امکانات آن استان اشاره کرد .بدیهی است این
امر باعث کاهش جمعیت استانهای مجاور و بهتبعآن کاهش مصرف انرژی آنها میشود.
از طرف دیگر ،تمرکز کارخانجات و مراکز تولیدی در استان مذکور و تأمین نیازهای
مصرفکنندگان ،استانهای مجاور را از اقالم و کاالهای مزبور بینیاز میکند ،درنتیجه
1. Poumanyvong
2. Ye
3. Li
4. Lin
5. Alam
6. Wiedenhofer
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استانهای مجاور از انرژی کمتری استفاده میکنند .ازطرفی ،زمانی که در یک منطقه
خاص شهرنشینی افزایش پیدا میکند ،رفتوآمد به مناطق مجاور برای استفاده از منابع و
ظرفیتهای آنها بهناچار استفاده از حملونقل را نیز افزایش میدهد .افزونبراین ،برای
بهره برداری از منابع مناطق مجاور باید در همان نواحی از تکنولوژیها و ماشینآالت
انرژیبر فراوانی استفاده شود ،درنتیجه استفاده از حملونقل و وسایل و امکانات انرژیبر
باعث افزایش مصرف انرژی در مناطق مجاور میشود.
کانال ششم مداخالت سیاستهای شهری در روند شهرنشینی است که میتواند مسیر
استفاده از انرژی را تغییر دهد (برناردین و گالی .)1993 ،1این سیاستهای شهری شامل
سیاستهای شهرهای فشرده ،2شهرسازی جدید ،3رشد هوشمند 4و استراتژیهای شهر

ترانزیت 5است و نقش مهمی در صرفهجویی در انرژی دارند (پومن وانگ.)2012 ،
در بیشتر مناطق شهری بهطور معمول قوانین و مقررات و نظارت بهتری برای اجرای
فناوریهای صرفهجویی در انرژی و استانداردها وجود دارد .استفاده از استانداردهای
ساختمانی مانند عایق ،سیستم تهویه ،سیستم انرژیهای خورشیدی و مانند آن باعث بهبود
انرژی میشود (ژائو و ژانگ.)2017 ،
گفتنی است که ممکن است رابطه بین شهرنشینی و استفاده از انرژی غیرخطی باشد.
مالنبوم )1972(6استدالل کرد که با افزایش متوسط درآمد و شهرنشینی در ابتدا مصرف
انرژی افزایش یافته و درنهایت به حداکثر میرسد و پس از آن با افزایش بیشتر در متوسط
درآمد و شهرنشینی کاهش مییابد .لین و اویانگ ( )2014بین مصرف انرژی و شهرنشینی
در بلندمدت رابطه  Uمعکوس پیدا کردند،بهاینصورت که با افزایش شهرنشینی در مراحل
اولیه مصرف انرژی افزایش یافته و پس از رسیدن به نقطه حداکثر ،افزایش شهرنشینی منجر
به کاهش مصرف انرژی خواهد شد (ژائو و ژانگ.)2012 ،

 .4مروری بر شهرنشینی و مصرف انرژی در استانهای ایران
جدول ( )2وضعیت شهرنشینی و مصرف انرژی در استانهای ایران برای سالهای  1321و
 1394را نشان میدهد.
1. Bernardin and Galli
2. Compact city policy
3. New urbanism
4. Smart growth
5. Transit city strategies
6. Malenbaum
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جدول ( :)2شهرنشینی (درصد) و مصرف انرژی (پتا ژول) در استانهای ایران
سال

1394

1321

نام استان

نرخ شهرنشینی

مصرف انرژی

نرخ شهرنشینی

مصرف انرژی

آذربایجان شرقی

67/76

153/52

71/24

113/57

آذربایجان غربی

61/07

112/23

65/41

102/23

اردبیل

61/33

36/00

62/16

37/02

اصفهان

26/17

262/79

22/01

220/91

ایالم

63/10

15/29

62/02

17/99

بوشهر

62/50

44/26

71/25

22/12

تهران

93/12

437/25

93/64

437/13

چهارمحال و بختیاری

60/75

21/30

64/04

23/06

خراسان

67/66

232/16

69/90

251/71

خوزستان

73/74

147/76

75/44

232/20

زنجان

60/06

22/23

67/23

32/36

سمنان

77/00

43/59

79/27

39/05

سیستان و بلوچستان

50/76

91/39

42/50

156/24

فارس

67/16

145/42

70/12

174/35

قزوین

71/71

97/22

74/73

29/74

قم

94/72

60/14

95/12

51/01

کردستان

63/46

45/66

70/74

46/46

کرمان

60/62

117/26

52/74

131/12

کرمانشاه

69/79

79/24

75/23

100/49

کهگیلویه و بویراحمد

49/70

10/21

55/67

15/11

گلستان

51/42

40/00

53/29

41/31

گیالن

55/72

77/41

63/34

94/22

لرستان

61/30

51/71

64/46

44/03

مازندران

55/43

126/27

57/77

165/54

مرکزی

72/17

64/42

76/95

61/69

هرمزگان

51/24

29/11

54/71

305/02

همدان

52/31

70/59

63/11

73/21

یزد

23/13

67/22

25/22

74/42

منبع :آمارسالنامههای آماری استانها و ترازنامه انرژی ایران
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شکل ( :)1مصرف انرژی در استانهای ایران در سال 1831

شکل ( :)2شهرنشینی در استانهای ایران در سال 1831

شکل ( :)3مصرف انرژی در استانهای ایران در سال 1831
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شکل ( :)4شهرنشینی در استانهای ایران در سال 1831

شکلهای ( )1تا ( )4وضعیت شهرنشینی و مصرف انرژی را در دو سال  1321و 1394
بهخوبی نشان میدهد .براساس شکلهای مذکور میتوان گفت که استانهای تهران،
اصفهان ،خراسان و آذربایجان شرقی ،که دارای بیشترین مصرف انرژی در سالهای 1321
و  1394هستند ،از شهرنشینی بسیار باالیی هم برخوردارند و همچنین ،استانهای کهگیلویه
و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری که دارای کمترین میزان مصرف انرژی در سالهای
مذکور بودهاند دارای کمترین میزان شهرنشینی نیز هستند.

 .5تصریح مدل

3

اریچ 1و هولدرن )1971( 2یک الگوی حسابداری تأثیر ،جمعیت ،وفور و تکنولوژی برای
توصیف اثرات زیستمحیطی فعالیتهای انسانی 4ارائه دادند (اریچ و هولدرن .)1971،در
این الگو اثرات زیستمحیطی فعالیتهای انسانی بهوسیله مصرف انرژی یا انتشار آلودگی
بیان شده که تحت تأثیر سه فاکتور اندازه جمعیت ،وفور و تکنولوژی است .الگوی تأثیر،
جمعیت ،وفور و تکنولوژی یک چارچوب ساده و قابل استفاده است که بسیار مورد توجه
واقع شده است .اما این الگو یک اتحاد ریاضی است و قابلیت آزمون فرضیه را ندارد (الی
و لین .)2015 ،5افزونبراین ،در این مدل مهمترین محرکهای شناساییشده تأثیرات
زیستمحیطی فعالیتهای انسانی کنار گذاشته شده است (ژانگ و لین.)2012 ،6
1. Ehrlich
2. Holdren
)3. Impact, Population, Affluence, Technology (IPAT
4. Environmental impact of human activity
5. Li and Lin
6. Zhang and Lin
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دیتز 1و روزا )1997( 2برای غلبه بر این محدودیتها و ممکن ساختن آزمون فرضیههای
آماری مدل تأثیر ،جمعیت ،وفور و تکنولوژی را به فرم تصادفی ارتقا دادند که بهعنوان
الگوی اثرات تصادفی با رگرسیون بر جمعیت ،وفور منابع و تکنولوژی  3معروف شده است
که بهصورت زیر فرمولبندی شده است:
It  aptb AtcTtd εt

( I )1

4

بهطوریکه It ،اثرات زیستمحیطی فعالیتهای انسانی ،
وفور منابع (ثروت) Tt ،تکنولوژی و   tجمله خطا است.

عبارت ثابت Pt ،جمعیتAt ،

در این مقاله از الگوی اثرات تصادفی با رگرسیون بر جمعیت ،وفور منابع و تکنولوژی
برای بررسی تأثیرات شهرنشینی و سایر عوامل بالقوه و مؤثر دیگر بر مصرف انرژی استفاده
میشود .در این مطالعه براساس مطالعه لیو و همکاران ( ،)2015شنگ و گیو (،)2012
وانگ و همکاران ( )2020و جی و چن ( )2017متغیر جایگزین برای اثرات زیستمحیطی
فعالیت های انسانی مصرف انرژی در نظر گرفته شده است .همچنین ،براساس مطالعه لیو و
همکاران ( ،) 2015سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی با نفت پرکسی برای وفور منابع،
شهرنشینی پرکسی از جمعیت و سهم صنایع با انرژیبری باال و پایین نمایندههای تکنولوژی
در نظر گرفته شده است.
بنابراین ،مدل اقتصادسنجی زیر برای تحلیل کانالهای اثرگذاری این متغیر بر مصرف
انرژی استفاده شده است:
()2

Lnecit  β1Lnurit  β2 Lnurit2  β3 Lnpeit  β4 Lnsepit  β5 Lntepit
 β6 Lnrgdpoit  ηi  γt  υit
n

()3

υit  Wij υit  εit
j 1

که در آن  ، Lnecitلگاریتم مصرف حاملهای انرژی (شامل :فرآوردههای نفتی ،برق و
گاز طبیعی) ، Lnurit ،لگاریتم نرخ شهرنشینی ، Lnurit2 ،لگاریتم توان دوم نرخ
شهرنشینی ، Lnpeit ،لگاریتم قیمت انرژی ، Lnsepit ،لگاریتم سهم صنایع ثانویه،
 ، Lntepitلگاریتم سهم صنایع عالی ، Lnrgdpoit ،لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی
1. Dietz
2. Rosa
)3. Stochastic Impact by Regression on Population, Affluence, and Technology (STIRPAT
4. Environmental effects
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n

با نفت ،  it ،جمله اخالل استان  iاست و  ،  Wij υitجمله اخالل همسایگان است، i .
j 1

یک متغیر عرض از مبدأ است که تأثیر متغیرهای حذفشده هریک از واحدهای فضایی را
در نظر میگیرد و دلیل بهکارگیری آن این است که در مدل استفادهشده تأثیرات ناهمسانی
فضایی هم لحاظ شود ،  t .یک متغیر عرض از مبدأ است که اثرات ثابت زمانی در مدل را
در نظر میگیرد.

زیرنویس  iبیانگر استانهای کشور که  i: 1, … ,22و زیرنویس  tنشاندهنده …1394

 t: 1321است.

 .5-1دادههای آماری
مصرف انرژی ،که شامل فرآوردههای نفتی (بنزین ،نفت سفید ،نفت گاز و نفت کوره) و
برق و گاز طبیعی میشود ،بهایندلیل که دارای واحدهای یکسان نبودهاند ،ابتدا برای
یکسان سازی واحدها همه به پتاژول تبدیل و سپس با یکدیگر جمع شده و مصرف کل
انرژی محاسبه شده است .آمارهای مربوط به مصرف انرژی در سالهای  1321تا  1394از
ترازنامه انرژی گرفته شده است.
کلیه آمار مربوط به قیمت انرژی از ترازنامه انرژی گرفته شده است .ازآنجاکه آمار
قیمت حاملهای انرژی های گوناگون موجود بوده برای محاسبه قیمت انرژی از میانگین
وزنی استفاده شده است،بهاین صورت که مصرف گاز طبیعی در هر سال را بر کل
مصرف انرژی تقسیم و در قیم ت گاز طبیعی ضرب کرده و مصرف فرآوردههای نفتی را
بر مصرف کل انرژی تقسیم و بر قیمت فرآورده های نفتی ضرب و همچنین مصرف برق
را بر مصرف کل انرژی تقسیم و در قیمت برق ضرب کرده و سپس حاصل آنها با هم
جمع شده است.
آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی با استفاده از آمار حسابهای منطقهای مرکز
آمار ایران گرفته شده و سپس با توجه به شاخص قیمت مصرف کننده واقعی شده است.
گفتنی است که آمار مربوط به شاخص قیمت ها از آمار وزارت اقتصاد و دارایی گرفته
شده است.
برای بهدست آوردن آمار مربوط به صنایع ثانویه که شامل :تولید محصوالت غذایی،
تولید انواع آشامیدنیها ،تولید منسوجات ،تولید چوب و محصوالت چوبی بهجز مبلمان،

 | 931پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایرن | سال  | 91شماره  | 34بهار 9311

حصیر و مواد حصیربافی ،تولید کاغذ و فرآوردههای کاغذی ،تولید کک ،فرآوردههای
حاصل از پاالیش نفت و تولید سایر فرآوردههای معدنی غیرفلزی است ،ارزش افزوده آنها
با هم جمع و سپس تقسیم بر ارزش افزوده کل صنعت شده است .گفتنی است که برای
صنایع ثانویه صنایعی در نظر گرفته شده است که دارای انرژیبری باالیی هستند .یعنی
شدت مصرف انرژی آنها باالتر از متوسط کل صنایع است.
برای بهدست آوردن آمار مربوط به صنایع عالی که شامل :تولید فرآوردههای توتون و
تنباکو ،تولید پوشاک ،تولید چرم و فرآوردههای وابسته ،چاپ و تکثیر رسانههای
ضبطشده ،تولید مواد شیمیایی و فرآوردههای شیمیایی ،تولید داروها و فرآوردههای
دارویی و شیمیایی و گیاهی و تولید فرآوردههای الستیکی و پالستکی است ،ارزش افزوده
آنها را با هم جمع و سپس تقسیم بر ارزش افزوده کل صنعت شده است .گفتنی است که
برای صنایع عالی صنایعی در نظر گرفته شده است که دارای انرژیبری پایینی هستند.
بهطوری که آن دسته صنایعی که شدت انرژی آنها از متوسط صنایع پایینتر بوده با
انرژیبری پایین در نظر گرفته شدهاند.
کلیه اطالعات آماری مربوط به شهرنشینی از سالنامه آماری گرفته شده است .گفتنی
است که دو شاخص برای شهرنشینی استفاده شده است .یک شاخص که از تقسیم جمعیت
شهری به کل جمعیت و شاخص دوم که از تقسیم جمعیت شهری به  GDPبهدست آمده
است .برای نرخ شهرنشینی از دو شاخص الف) جمعیت شهری به کل جمعیت (لیو و
همکاران،2017 ،ژائو و ژانگ،2017 ،شهباز و همکاران )2015 ،و ب) جمعیت شهری به
تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.

 .6نتایج برآورد معادله مصرف انرژی در استانهای ایران
 .6-1نتایج آزمون وابستگی مقطعی پسران
شیوه برآورد در این رساله روش دادههای تابلویی فضایی است .در اقتصادسنجی دادههای
تابلویی فرض بر این است که دادههای مورد استفاده در حالت کلی استقالل مقطعی دارند.
این فرض همانند فرضهای دیگر ممکن است برقرار نباشد ،پس اولین مرحله در
اقتصادسنجی دادههای پانلی قبل از انجام هرگونه آزمونی ،تشخیص وابستگی یا استقالل
مقطعی است که در این پژوهش از آزمون وابستگی مقطعی پسران ( )2021بدین جهت
استفاده شده است و نتایج آن در جدول ( )3آمده است.
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جدول ( :)3نتایج آزمون وابستگی مقطعی برای متغیرهای مورد پژوهش طی سالهای 1831-1831
آزمون وابستگی مقطعی پسران ()2021
متغیر

مقدار آماره آزمون پسران

P - Value

لگاریتم مصرف انرژی

27/96

0/000

لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی با نفت

56/27

0/000

لگاریتم نرخ شهرنشینی (جمعیت شهری به کل جمعیت)

51/91

0/000

لگاریتم نرخ شهرنشینی (جمعیت شهری به تولید ناخالص داخلی)

54/19

0/000

لگاریتم سهم صنایع ثانویه

7/62

0/000

لگاریتم سهم صنایع عالی

10/04

0/000

لگاریتم قیمت انرژی

72/60

0/000
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در این آزمون فرضیه صفر بیانگر نبود وابستگی مقطعی در متغیرهای مورد آزمون است.
همانگونه که نتایج جدول ( )3-4نشان میدهد مقدار احتمال آماره آزمون پسران کمتر از
 0/05است ،بنابراین فرضیه صفر آزمون پسران رد میشود و وابستگی مقطعی در متغیرهای
ذکرشده وجود دارد.

 .6-2نتایج آزمون ریشه واحد
آزمون ریشه واحد در دادههای تابلویی به دو دسته آزمون ریشه واحد نسل اول و دوم تقسیم
میشود .آزمون ریشه واحد نسل اول مانند آزمون هادری ( ،)2000لوین و لین و چو (،)2002
ایم ،پسران و شین ( )2003است که در این آزمونها وابستگی مقطعی در نظر گرفته نمیشود و
آزمونهای ریشه واحد نسل دوم شامل آزمون دیکی فولی تعمیمیافته با لحاظ وابستگی
مقطعی  ،آزمون ایم ،پسران و شین با در نظر گرفتن وابستگی مقطعی و آزمون هادری و رائو
( )2002است که در این آزمونها وابستگی مقطعی در متغیرها در نظر گرفته میشود .افزونبر
وابستگی مقطعی ،مسئله شکست ساختاری در سطح و روند متغیرها در ادبیات از زمانی که
پرون ( )1929مطرح کرد که باید شکست ساختاری در ریشه واحد در نظر گرفته شود مورد
1. First-generation
2. Second-generation
3. Hadri
4. Levin, Lin and Chu
5. Im, Pesaran and shin
6. cross-sectionally augmented Dickey-Fuller
7. cross-sectionally augmented Im, Pesaran, and Shin
8. Hadri and Rao
9. Peron
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بررسی قرار گرفت .آمسلر و لی ( )1995دریافتند که با وجود شکست ساختاری نتیجه آزمون
ریشه واحد به سمت پذیرش وجود ریشه واحد تورش خواهد داشت .بنابراین ،باید در آزمون
ریشه واحد شکست ساختاری در نظر گرفته شود (هلمز و همکاران)2011 ،
در این مطالعه بهدلیل اینکه وابستگی مقطعی در متغیرها وجود دارد باید از
ریشه واحد نسل دوم استفاده شود و ازآنجاکه دوره مورد بررسی  1321تا  1394است و
هدفمندی یارانهها در این دوره اتفاق افتاده است ،احتمال وجود شکست ساختاری است.
بنابراین ،در این مطالعه از آزمون ریشه واحد هادری و رائو ( )2002استفاده شده است.2
این آزمون وابستگی مقطعی و شکست ساختاری را همزمان در نظر میگیرد .فرضیه صفر در
این آزمون ایستایی متغیر مورد آزمون است .درصورتیکه مقادیر بحرانی در سطحهای ،99
 95 ،9775و  90درصد بیشتر از آماره ایستایی باشد فرضیه صفر رد نمیشود ،درنتیجه متغیر
موردنظر ایستا است .با توجه به نتایج جدول ( ،)4مقادیر بحرانی کلیه متغیرهای موردنظر بیشتر
از آماره ایستایی است ،پس فرضیه صفر رد نمیشود و کلیه متغیرها ایستا هستند.
جدول ( :)4نتایج آزمون ریشه واحد هادری و رائو ( )8003برای متغیرهای مورد بررسی
متغیر
لگاریتم مصرف انرژی
لگاریتم تولید ناخالص
داخلی واقعی با نفت

مقادیر بحرانی در سطوح اطمینان مختلف
%99

%97/5

%95

%90

 P - Valueآماره ایستایی
HR

نتیجه

32/095 50/292

29/744

21/229

0/990

1/043

ایستا

76/234 99/712

60/407

46/475

0/923

2/901

ایستا

لگاریتم نرخ شهرنشینی
(جمعیت شهری به کل

36/203 44/971

30/213

22/979

0/923

1/269

ایستا

جمعیت)
لگاریتم نرخ شهرنشینی
(جمعیت شهری به تولید

12/959 16/517

10/425

7/295

0/997

0/535

ایستا

ناخالص داخلی)
لگاریتم سهم صنایع ثانویه 33/976 41/690

22/464

22/493

1/000

1/213

ایستا

لگاریتم سهم صنایع عالی 25/225 31/452

21/199

16/729

1/000

0/662

ایستا

67/713 23/791

55/417

44/121

1/000

1/993

ایستا

لگاریتم قیمت انرژی
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1. Holmes

 .2نتایج آزمون ریشه واحد پسران با در نظر گرفتن وابستگی مقطعی در پیوست مقاله آورده شده است.
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 .6-3نتایج برآورد آزمون وابستگی فضایی (آماره موران)
دادههای استفادهشده دادههای استانی (منطقهای) است،ازاینرو ،در تحلیلهای منطقهای
امکان وابستگی فضایی بین متغیرها وجود دارد و باید از تکنیک اقتصادسنجی فضایی استفاده
شود ولی پیش از بهکارگیری تکنیکهای سنجی فضایی بایستی اطمینان حاصل کرد که بین
متغیرهای وابسته ،که بعد مکان دارند ،خودهمبستگی فضایی وجود دارد .برای اطمینان از این
مسئله آزمون موران مورد استفاده قرار خواهد گرفت که نتایج آن در جدول زیر آمده است.
جدول ( :)5نتیجه آزمون موران بر متغیر وابسته مدل
مدل

آماره آزمون

مقدار برآورد

P - Value

مدل ()1

موران

0/047

0/002

مدل ()2

موران

0/112

0/0000
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فرضیه صفر آماره موران این است که در متغیر وابسته خودهمبستگی (وابستگی)
فضایی وجود ندارد .با توجه به نتایج جدول فوق فرضیه صفر رد میشود ،پس وابستگی
فضایی (خودهمبستگی فضایی) بین مصرف انرژی استانها وجود دارد و ازآنجاکه مقدار
آماره موران مثبت است یعنی وابستگی مثبت بین مصرف انرژی استانها وجود دارد.

 .6-4نتایج آزمونهای تشخیص مدل فضایی
هنگامی که وابستگی فضایی (خودهمبستگی فضایی) وجود دارد ،به دو شیوه میتوان
آن را لحاظ کرد:
 مدل وقفه فضایی : 1در این مدل متغیر جدیدی به نام متغیر وقفه فضایی متغیر وابسته
وارد مدل میشود .این متغیر که نام دیگر آن متغیر هموارکننده فضایی است ،از
حاصلضرب ماتریس وزنی فضایی در بردار متغیر وابسته حاصل میشود.
 مدل خطای فضایی :2در این حالت وابستگی فضایی بین جمالت خطا وجود
دارد،بهعبارتدیگر ،جمله خطای یک مشاهده وابسته به جمالت خطای مشاهدات مجاور است.
چون که آزمون موران وابستگی فضایی را نشان میدهد اما این آماره روشن نمیسازد
که مدل بایستی به شکل خطای فضایی یا وقفه فضایی باشد ،نیازمند استفاده از آزمونی
است که بتوان برمبنای آن مدل مناسب را جهت برآورد شناسایی کرد .بدینمنظور
)1. Spatial Autoregressive Model (SAR
)2. Spatial Error Model (SEM
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آزمونهای ضریب الگرانژ 1به کار گرفته میشود که به دو دسته آزمونهای ضریب
الگرانژ برای خطای فضایی و آزمونهای ضریب الگرانژ برای وقفه فضایی تقسیم میشود.
فرضیه صفر آزمون ضریب الگرانژ برای وقفه فضایی تصریح میکند که مدل وقفه فضایی
نیست و فرضیه صفر آزمون ضریب الگرانژ برای خطای فضایی تصریح میکند که مدل
خطای فضایی است .نتایج این آزمونها در جدول ( )6بیان شده است.
جدول ( :)6آزمونهای تشخیص مدل فضایی
مدل

مدل ()1

مدل ()2

آماره آزمون

مقدار آزمون

معناداری ()Prob

)LM (lag

0/202

0/652

)LM lag (Robust

0/599

0/439

)LM (Error

7/670

0/005

)LM Error (Robust

2/066

0/004

)LM (lag

0/021

0/222

)LM lag (Robust

0/727

0/393

)LM (Error

47/427

0/000

)LM Error (Robust

42/193

0/000
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با مالحظه مقدار احتمال آزمون ضریب الگرانژ در مدل وقفه فضایی که بیش از 5
درصد است فرضیه صفر این آزمون تأیید میشود و برمبنای آن مدل وقفه فضایی نامناسب
است .همچنین ،چون مقدار احتمال آزمون ضریب الگرانژ در مدل خطای فضایی کمتر از
 5درصد است فرضیه صفر این آزمون رد میشود و برمبنای آن مدل خطای فضایی انتخاب
میشود که بهصورت ذیل تصریح میشود:
Lnecit  β1Lnurit  β2 Lnurit2  β3 Lnpeit  β4 Lnsepit  β5 Lntepit
 β6 Lnrgdpoit  ηi  γt  υit

این معادله رگرسیونی را میتوان به شکل مدل با اثرات تصادفی یا ثابت برآورد کرد.
نتایج برآورد اثر شهرنشینی بر مصرف انرژی در جدول ( )6آمده است .با توجه به
اینکه در مدلهای استانی فرضیه ثابت بودن عرض از مبدأ غیرواقعی است (چون
ویژگیهای خاص استانهای کشور هم از یک استان به استان دیگر و هم در طول زمان
)1. Lagrangae Multiplier (LM
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تغییر میکند ،بهاینمعنی که ویژگیهای مشابه ندارند) ،پس بهمنظور در نظر گرفتن
ناهمسانی فضایی در داده های پانلی ،مدل خطای فضایی با توجه به اثرات ثابت مکانی و
زمانی برآورد میشود که نتایج بهدستآمده از آن در جدول زیر آورده شده است.
در مدل ( )1لگاریتم نرخ شهرنشینی و توان دوم لگاریتم نرخ شهرنشینی در سطح اهمیت
یک درصد معنادار و بهترتیب مثبت و منفی است که این نشاندهنده این است که تأثیر
شهرنشینی بر مصرف انرژی به شکل  Uمعکوس است .بهعبارتدیگر ،با افزایش شهرنشینی
مصرف انرژی نیز افزایش مییابد و این تأثیر بدیننحو است که با مهاجرت و انتقال نیروی
کار از نواحی روستایی به مناطق شهری و ورود کشاورزان در روستا به بخشهای صنعتی در
شهرها ،بهدلیل اینکه بخش صنعت شدت مصرف انرژی باالتری در مقایسه با بخش
کشاورزی دارد ،این انتقال و مهاجرت باعث افزایش مصرف انرژی میشود .از طرف دیگر،
در شهرها بهدنبال افزایش فعالیتهای اقتصادی ،حملونقل درونشهری و انتقال مسافران در
پی افزایش تقاضا برای وسایل نقلیه موتوری بهویژه حملونقل شخصی افزایش مییابد که
این خود باعث باال رفتن میزان مصرف انرژی نیز میشود .افزونبراینها ،مواردی مانند ایجاد
شبکههای جادهای ،شبکههای ارتباطی ،افزایش ساختمانها و همچنین تغییر در سبک زندگی
خانوادهها و تغییر الگوهای مصرفی که ناشی از زندگی در مناطق شهری و افزایش درآمد
است و استفاده زیاد از خدمات و محصوالت تجاری که تولیدات تجاری را افزایش میدهد
موجب میشوند تا مصرف انرژی در شهرها افزایش زیادی داشته باشد .اما افزایش نرخ
شهرنشینی باعث پیشرفت تکنولوژی و صنعت میشود .صنعت باعث میشود از منابع سوختی
مناسب استفاده شود و بخش مصرف انرژی اصلی خود را از مصرف خانگی به تولید صنعت
منتقل میکند که هردو برای صرفهجویی در مصرف انرژی مفید است .افزونبراین ،صنعت
سبب بهبود بهرهوری کارآمد از زیرساختهای عمومی میشود .در بیشتر مناطق شهری
بهطور معمول قوانین و مقررات و نظارت بهتر برای اجرای فناوریهای صرفهجویی در انرژی
و استانداردها دارند .استفاده از استانداردهای ساختمانی همانند عایق ،سیستم تهویه ،سیستم
انرژیهای خورشیدی و مانند آن موجب بهبود انرژی میشود .تمرکز منابع بزرگ انرژی
برای ساکنین شهری سبب کاهش هدررفت انرژی در طول فرایند ذخیرهسازی و حملونقل
میشود .با افزایش توسعهیافتگی مناطق درنتیجه افزایش نرخ شهرنشینی ،آگاهی درخصوص
مسائل صرفهجویی انرژی و کیفیت محیطزیست باال رفته و موجب وضع قوانین بهبود
محیطزیست میشود که آن هم باعث استفاده از تکنولوژیهای بهتر و بهروز و صرف
مخارج بیشتری برای کاهش مصرف انرژی شده است .نتایج مدل ( )2نیز رابطه  Uمعکوس
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بین شهرنشینی و مصرف انرژی را نشان میدهد .همچنین طبق نتایج برآورد مدل ،لگاریتم
قیمت انرژی منفی است ،یعنی هرچقدر قیمت انرژی افزایش یابد مصرف انرژی نیز کاهش
مییابد .با افزایش یک درصد قیمت انرژی در مدل  1و  2بهترتیب مصرف انرژی  0/02و
 0/036درصد کاهش مییابد .با افزایش قیمت انرژی صنایع نیز اقدام به افزایش سطح کارایی
و بهرهوری خود کرده و محصوالت را با سطح مصرف انرژی پایینتری تولید میکنند،
درنتیجه مصرف انرژی کاهش پیدا میکند.
جدول( :)7نتایج برآورد معادله مصرف انرژی در استانهای ایران
مدل ()1

مدل ()2

مدل خطای فضایی (با لحاظ مدل خطای فضایی (با لحاظ
اثرات مکانی و زمانی ثابت) اثرات مکانی و زمانی ثابت)

متغیرها
لگاریتم نرخ شهرنشینی (جمعیت شهری به کل جمعیت)

(32/695 )0/000

ــــــــ

لگاریتم توان دوم نرخ شهرنشینی
(جمعیت شهری به کل جمعیت)

(-4/614 )0/000

ــــــــ

لگاریتم نرخ شهرنشینی (جمعیت شهری به تولید
ناخالص داخلی)

ـــــــــ

(-0/323 )0/370

لگاریتم توان دوم نرخ شهرنشینی
(جمعیت شهری به تولید ناخالص داخلی)

ـــــــــ

(-0/062 )0/012

لگاریتم قیمت انرژی

(-0/022 )0/022

(-0/036 )0/000

لگاریتم صنایع ثانویه

(0/127 )0/000

(0/101 )0/000

لگاریتم صنایع عالی

(0/071 )0/002

(0/073 )0/001

لگاریتم تولید ناخالص واقعی با نفت

(0/464 )0/000

(0/929 )0/000

0/322

0/377

درون گروهی

2

2

0/662

0/257

0/656

0/243

ضریب وابستگی فضایی بین جمالت اخالل

(0/452 )0/007

(0/552 )0/001

آزمون هاسمن

(3/23 )0/779

(7/72 )0/259

بین گروهی
کل

2

مقادیر ردیف اول هر متغیر ضریب متغیر در مدل و مقادیر در پرانتز مقدار احتمال است.
آزمون والد در مدل ( )1برای اثرات ثابت مکانی و زمانی دارای مقدار  129/60و احتمال  0/000است.
آزمون والد در مدل ( )2برای اثرات ثابت مکانی و زمانی دارای مقدار  93/91و احتمال  0/000است.
منبع :محاسبات پژوهش
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طبق نتایج تخمین مدل لگاریتم سهم صنایع ثانویه مثبت و معنادار است،با افزایش یک
درصد سهم صنایع ثانویه در مدل اول و دوم بهترتیب  0/12درصد و 0/10درصد مصرف
انرژی افزایش می یابد .علت تأثیر مثبت صنایع ثانویه بر مصرف انرژی این است که
زیربخشهای صنایع ثانویه مانند چوب ،کاغذ ،کانی غیرفلزی و مانند آن انرژیبر هستند و
باعث افزایش مصرف انرژی می شوند .لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی با نفت مثبت و
معنادار است .با افزایش یک درصدی در تولید ناخالص داخلی در مدل اول و دوم بهترتیب
 0 /46درصد و  0/92درصد مصرف انرژی افزایش مییابد که این نشاندهنده این است که
با افزایش تولید در ایران مصرف انرژی نیز افزایش مییابد .همچنین در این بخش استفاده

ناکارا از منابع انرژی ،استفاده از انرژی و تکنولوژیهای آالینده و ناکارا و مانند آن،
افزایش مصرف انرژی را بهدنبال دارد .درحقیقت نحوه مصرف انرژی و سنتی یا مدرن

بودن ابزار مورد استفاده برروی مصرف انرژی تأثیر میگذارد ،بهطوریکه در جریان
تولیدات اگر از تکنولوژیهای سنتی و انرژیهای تجدیدناپذیر استفاده شود در مقایسه با
زمانی که از فناوریهای تخصفحاتیتر و قویتر بهره میبرند و با استفاده از منابع انرژی
تجدیدپذیر به تولید می پردازند ،مصرف انرژی باالتری دارند .طبق نتایج جدول ()7
افزایش سهم صنایع عالی نیز باعث افزایش مصرف انرژی میشود ،بهگونهایکه با افزایش
یک درصدی در سهم صنایع عالی مصرف انرژی در هر دو مدل  0/07درصد افزایش
می یابد .طبق نتایج ضرایب برآوردشده سهم صنایع عالی و ثانویه بر مصرف انرژی دیده
می شود که تأثیر افزایش سهم صنایع عالی بر میزان افزایش مصرف انرژی در مقایسه با
افزایش سهم صنایع ثانویه کمتر است.
برای گزینش میان تکنیک اثرات تصادفی یا ثابت در مدل وقفه فضایی آزمون هاسمن
به کار گرفته میشود ،که نتایج این آزمون در جدول ( )7بیان شده است .در آزمون
هاسمن فرضیه صفر اثرات تصادفی است که چنانچه مقدار احتمال که بیشتر از  5درصد
است ،فرضیه صفر رد نمیشود و مدل بهصورت خطای فضایی با اثرات تصادفی برآورد
میشود.
مقدار ضریب تعیین مدل به ترتیب  65و  24درصد است که نشان میدهد در هر دو
مدل متغیرهای توضیحی توانستهاند بهخوبی مصرف انرژی در استانهای ایران را توضیح
دهند.
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 .7نتیجهگیری و پیشنهادات
این تحقیق کوششی برای شناسایی تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در استانهای ایران
است .برای بررسی این موضوع در چارچوب مدل اثرات تصادفی با رگرسیون بر جمعیت،
وفور منابع و تکنولوژی ،الگوی اقتصادسنجی طراحی شده که با استفاده از دادههای
تابلویی فضایی برآورد شده است .قبل از برآورد مدل آزمون وابستگی مقطعی و ریشه
واحد انجام شد سپس به بررسی خودهمبستگی فضایی بین مصرف انرژی استانهای ایران
بهوسیله آماره موران پرداخته شده است .سپس با بهکارگیری آزمونهای ضریب الگرانژ
مدل خطای فضایی جهت بررسی رابطه شهرنشینی و مصرف انرژی در استانهای ایران
انتخاب شد و سپس مدل خطای فضایی با اثرات ثابت مکانی و زمانی برای بررسی تأثیر
شهرنشینی بر مصرف انرژی انتخاب شده است .نتایج حاصل از برآورد دو مدل با
شاخصهای مختلف شهرنشینی نشان میدهد که شهرنشینی دارای تأثیر  Uمعکوس بر
مصرف انرژی استانهای ایران است .بهاینصورت که در سطح پایین شهرنشینی هرچه
میزان شهرنشینی افزایش یابد در پی آن انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به بخش
صنعتی ،مهاجرت ،حملونقل ،استفاده از صنایع انرژیبر و مانند آن افزایش مییابد که این
خود نیز باعث افزایش مصرف انرژی میشود .همچنین ،شهرنشینی باعث افزایش درآمد
میشود که این باعث خرید و استفاده از وسایل و امکانات انرژیبر و درنهایت موجب
افزایش مصرف انرژی میشود .اما در سطوح باالی شهرنشینی بهدلیل افزایش فرهنگ
شهرنشینی مانند استفاده از حملونقل عمومی مصرف انرژی کاهش مییابد .این کاهش
میتواند دالیل دیگری نیز داشته باشد .برای نمونه ،در سطوح باالتر توسعه تغییرات
ساختاری به طرف صنایع و خدمات اطالعبر پیش میرود و با افزایش توسعهیافتگی مناطق،
آگاهی در مورد مسائل صرفهجویی انرژی باال رفته و باعث وضع قوانین و مقررات
درخصوص مصرف بهینه انرژی میشود که درنتیجه موجب استفاده از تکنولوژیهای بهتر
و بهروز و صرف مخارج بیشتر برای کاهش مصرف انرژی میشود.
بر مبنای نتایج حاصل از این تحقیق ،که بیانگر تأثیر  Uمعکوس شهرنشینی بر مصرف
انرژی در استانهای ایران است ،میتوان توصیه زیر را ارائه داد:
 با توجه به نتایج پژوهش ،فرهنگسازی بهکارگیری حملونقل عمومی در شهرها و
مصرف بهینه انرژی در منازل،زیرا اگر اشخاص جامعه در استفاده مناسب و بهینه از
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خودروها و منابع نفتی توجه الزم را نداشته باشند ،حتی درصورت اجرای سیاستهای
قیمتی و غیرقیمتی انرژی ،نتایج اثربخش و مطلوبی بهدنبال نخواهد داشت.

 با توجه به یافتههای پژوهش ،پیشنهاد میشود نسبت به برنامهریزی دقیق و جامع
جمعیت شهری و حدود بهینه و مناسب آن اهتمام ویژهای شود و متناسب با افزایش

شهرنشینی به نیازهای جمعیتی پاسخ داده شود.

 طبق این پژوهش ،توصیه میشود که سیاستگذاران به توسعه عمودی شهرها توجه

کنند تا به توسعه افقی،چراکه گسترش حاشیه شهرها مصرف برق و سوخت را بهعلت نیاز به
حملونقل در فاصلههای دورتر و روشنایی در خیابانها بهشکل وسیعتری تحت تأثیر قرار
میدهد .بههمیندلیل ،گسترش نیافتن حاشیهنشینی به روش در اختیار قرار ندادن امکانات به
مناطق حاشیه شهرها مهمترین نکتهای است که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

 . 8تعارض منافع
تعارض منافع وجود ندارد.
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Energy is one of the essential inputs in production that due to inefficient and
inappropriate use of its resources, its consumption has increased
significantly. In this regard, the identification of factors affecting energy
consumption in the provinces is important. This study aims to investigate the
effect of urbanization on energy consumption in Iranian provinces. To do so,
we used the STIRPAT model to design the econometric model. The spatial
error econometric model in panel data was used to estimate the effect of
urbanization on energy consumption in 28 Iranian provinces from 2002 to
2015. The results show that the relationship between urbanization and
energy consumption is inverted U-shaped. This finding indicates that an
increase in urbanization first causes to increase and then decreases energy
consumption.
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