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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :امروزه انرژي و كاربرد آن در زندگي بشر از جايگاه ويژه اي برخوردار است .انرژي الزمه و
پيشنياز پيشرفت اجتماعي و توسعه اقتصادي است و نياز حياتي انسان به آب ،غذا و سرپناه را تأمين ميكند .در
دهههاي اخير تقاضا براي انرژي به عنوان نهادهاي مهم و استراتژيک در توليد کاال و خدمات و نيز به عنوان کااليي
ضروري براي مصرفکنندگان ،به شدت افزايش يافته است .در اين راستا هدف اصلي اين مقاله بررسي ارتباط تئوريک و
ميزان تاثيرگذاري شهرنشيني بر ميزان مصرف انرژي در گروه کشورهاي منتخب صادرکننده نفت مي باشد.
روش پژوهش :تحقيق حاضر يک تحقيق کاربردي ،تطبيقي ،علّي و از نظر شيوه نگرش پرداختن به مسأله استنباطي
است.
يافتهها :نتايج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات ثابت و گشتاور تعميم يافته درگروه کشورهاي منتخب در دوره
زماني  2000-2012نشان مي دهد شهرنشيني تاثير مثبت و معناداري بر ميزان مصرف انرژي درگروه کشورهاي
منتخب دارد.
نتيجه گيري :دليل اصلي افزايش مصرف انرژي به دنبال بروز پديده شهرنشيني ،تغيير الگوي مصرفي مردم ،افزايش
تقاضاي کاالها و خدمات و درنتيجه افزايش مقياس توليد و همچنين افزايش مصرف انرژي در بخش حمل ونقل
ميباشد.
واژگان كليدي :شهرنشيني ،مصرف انرژي ،اثرات ثابت ،گشتاور تعميم يافته
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رشد انفجاري شهرنشيني در جهان ،عمددتا پد از
انقالب صنعتي و ابتدا در کشورهاي اروپايي نمايان شدد.
در كشورهاي صادر کنندده نفدت ،1كمبدود فرصدتهداي
اشتغال روستايي همراه با رشد بخدش صدنعتي ندوين در
مناطق شهري ،امواج مهاجرت را به سوي شهرهاي بزرگ
روانه نمود .خط مشيهاي اقتصدادي در سدط ملدي ،از
قبيدل تعيدين محدل صدناي و سياسدتهداي بازرگداني
پشتيبان بخدش صدنعتي ،تخصدي اعتبدارات ،سدرمايه-
گذاريهاي عمومي و كمدکهداي مدالي دولتدي و خدط
مشيهاي قيمتگذاري كده برتدري را بده فعاليدتهداي
اقتصادي متمركز در چند شهر و منطقه محدود ميکنند،
تأثيرات مهمي در بازتوزي جمعي ميان مناطق مختلف و
بددين منددداطق شدددهري و روسدددتايي داشدددته اسدددت
)اوبراي.)1942،2
شهرنشيني ارتباط بين جمعيت ،اشتغال ،مهداجرت،
ساخت كالبدي و محيط انسدان سداخت مديباشدد .كده
توسعه آن در هر زمان و فضاي جغرافيدايي تحدت تدأثير
شرايط ملي و بينالمللي است .از مهمتدرين پديددههداي
جمعيتدي حاصدل از توسدعه اقتصدادي و صدنعتيشددن
کشورها ،رشد سري شهرها و افزايش جمعيت شهرنشين
ميباشد .پديده شهرنشيني آثار و پيامدهاي اقتصدادي و
اجتماعي بسيار گستردهاي به همراه دارد؛ که از مهمترين
آنها شتاب بخشيدن بده روندد کداهش منداب و خداير
تجديد ناپذير ،انتشار آاليندهها ،تغيير الگوي مصدرف بده
طور عام وتغييدر الگدوي مصدرف اندرژي بده طدور خدا
ميباشد (فطرس و قربدان سرشدت .)1391،شهرنشديني
فرآيند يا پديدهاي است كه جمعيت شهري مخصوصدا بدا
كاهش جمعيت روستايي فزوني مييابد .اما تدداوم رشدد
شهرنشيني طي زمان در نهايت منجدر بده کداهش رشدد
جمعيت مي گردد .از ديدگاه برخدي کارشناسدان محديط
زيست ،کاهش ميزان رشدد زاد و ولدد بده کداهش فشدار
برروي اکوسيستمهاي زمين و مناب طبيعي کمدک مدي
کند .در آموزههاي اقتصادي ،توسعه به صدورت اجتنداب-
ناپذير به رشد مصرف مناب و خاير انرژي وابسته است و
همراه با توسعه اقتصادي ،اثر شهرنشيني بر مصرف انرژي
و محيط زيست ،به عنوان يکدي از موضدوعات مطدرد در
مباحدددم جمعيتد دي 3قابدددل تأمدددل اسدددت (ايد درليچ و
ايرليچ.)2004،4
در اين راستا ،ايدن مقالده در قالدب داده هداي پاندل
ايسدتا 5و پاندل پويدا 6بده بررسدي چگدونگي و ميدزان
تاثيرگذاري شهرنشيني بر ميزان مصرف اندرژي در گدروه

کشورهاي منتخب صادر کننده نفت و پاسخ به سدوال و
فرضيه زير مي پردازد:
سؤال تحقيق :چه ارتبداطي ميدان شهرنشديني و مصدرف
انرژي وجود دارد؟
فرضيه تحقيق:
شهرنشيني تاثير مثبت ومعناداري بر ميدزان مصدرف
انرژي در گروه کشورهاي منتخب دارد.
ابزار گدرد آوري اطالعدات مدورد نيداز بدا اسدتفاده از
گزارشات و آمارهاي منتشر شده مناب اطالعاتي خارجي
7
و سايت بانک جهاني به نشانيwww.worldbank.org
و سايت  www.eia.govمديباشدد .جامعده آمداري ايدن
مطالعه منتخبي از کشورهاي صادر کننده نفت ميباشدد.
الزم به کر است در انتخداب کشدورهاي منتخدب صدادر
کننده نفت ،کشورهايي انتخداب شددهاندد کده دادههداي
آماري متغيرهاي مدورد اسدتفاده در ايدن مقالده در دوره
زماني مورد بررسي در دسترس بود.
گروه کشورهاي منتخب ايدران ،عربسدتان سدعودي،
کويت ،الجزايدر ،عدرا ،،امدارات متحدده عربدي ،وندزوالال،
نيجريه ،اندونزي ،آنگوال ،قزاقستان ،کانادا ،مصدر ،عمدان،
يمن ،مالزي ،هند ،ايداالت متحددهآمريکدا ،کنگدو ،ندروژ،
مکزيک ،برونئي ،انگلستان و قطر ميباشند .در ادامه پ
از بررسي مباني نظري و سابقه پژوهش ،مدل مورد نظدر
معرفي و برآورد گرديده است و در نهايت نتيجه گيري و
پيشنهادات ارااله شده است.
 -2پيشينه تحقيق:
الف)پژوهش هاي داخلي:
فطددرس و ترکمنددي ( )1393در مطالعدده اي تحددت
عنوان "مصرف انرژي ،مصرف الکتريسيته و توسعه انساني
در ايران" به بررسي ارتباط ميدان مصدرف سدرانه اندرژي،
مصرف سدرانه الکتريسديته و توسدعه انسداني بده عندوان
شدداخ رفدداه پرداختنددد .نتددايج بددا اسددتفاده از روش
خودرگرسيوني با وقفه هاي توزيعي در دوره زماني 1350
  1390نشان مي دهد که در کوتاه مدت و بلندد مددتمصرف سرانه انرژي بر روي شاخ توسعه انساني تداثير
منفي و معني داري دارد؛ اما مصدرف سدرانه الکتريسديته
تاثير مثبت و معني داري برروي شاخ توسدعه انسداني
در کوتاه مدت و بلند مدت دارد .همچنين بررسي رابطده
علي نشان مي دهد که در بلندمدت عليت دو طرفه ميان
مصرف انرژي و مصرف انرژي الکتريسيته با توسعه انساني
وجود دارد.
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صددادقي و همکدداران ( )1391در مطالعدده اي تحددت
عنوان "رابطه بين مصرف انرژي و توليد در بخش صنعتي
ايران" بده بررسدي ارتبداط ميدان مصدرف اندرژي و ارزش
توليدات زيدر بخدش هداي صدنعتي در صدناي ايدران بدا
استفاده از روش عليت گرنجر پرداختندد .نتدايج در دوره
زمدداني 1386-1374نشددان م دي دهددد کدده مي دان ارزش
توليدات صنعتي و انرژي مصرفي در اين بخش يک رابطه
علي يک طرفه از سوي انرژي مصرفي به ارزش توليددات
زير بخش هاي صنعتي برقرار است.
قنبددري و همکدداران ( ،)1391در مطالعددهاي تحددت
عنوان "بررسي رابطه ميان مصرف انرژي و شهرنشيني در
ايران بدا بده كدارگيري روش خدود رگرسديون بدرداري "
دريافتند که شهرنشيني در كوتاهمدت و بلندمددت تدأثير
مثبت و معناداري بر مصرف انرژي دارد .به عبارت ديگدر
افزايش جمعيت شهرنشين به ويدژه در بلندمددت سدبب
افزايش قابل توجهي در مصرف انرژي مي گردد .همچنين
قيمت انرژي در بلندمدت تأثير معكوس و توليد ناخال
داخلي در كوتداهمددت و بلندمددت تدأثير مسدتقيمي بدر
مصرف انرژي دارد.
مهرانفر و عيسديزاده ( ،)1391در مطالعدهاي تحدت
عنوان "بررسي ارتباط ميان مصرف انرژي و شهرنشيني در
ايران" دريافتند که يک رابطه عليدت کوتداهمددت و يدک
طرفه از مصرف انرژي به شهرنشيني وجود دارد .از آن جا
که انرژي يک نهاده مهم و اساسي در توليد اسدت ،مدي-
تواند سبب انتقال نيروي کار از بخش کشاورزي به بخش
صنعت شود .همچنين در بلندمدت ارتباط دو طرفه ميان
مصرف انرژي و سط شهرنشيني وجود دارد .شهرنشيني
همواره رشدد مصدرف اندرژي و سدهم قابدل تدوجهي در
تقاضاي انرژي داشته است .
آرمددن و زارع ( )1388در مطالعدده اي تحددت عنددوان
"مصرف انرژي در بخش هاي مختلف و ارتباط آن با رشد
اقتصادي در ايران" به بررسي رابطه علّيت گرنجري ميدان
مصرف انرژي در بخدش هداي مختلدف اقتصادي (خانگي
و تجدداري ،صددنعت ،حمددل ونقددل و كشدداورزي) و رشددد
اقتصددادي در ايددران ،بددر اسدداس روش تددودا و يامدداموتو
پرداختند .نتايج در دوره زماني  1346-85نشان مي دهد
كه يك رابطده علّيدت گرنجدري يددك طرفده از مصدرف
انرژي در بخدش خدانگي و تجداري و مصدرف اندرژي در
بخدش حمدل و نقدل بدده رشددد اقتصدادي وجدود دارد.
بنابراين افزايش مصرف انرژي در اين بخدش هدا محدر
رشد اقتصادي اسدت.

بهبددودي و همکدداران ( )1388در مطالعدده اي تحددت
عنوان "شکست ساختاري ،مصرف انرژي و رشد اقتصادي
ايران ( ")1384 -1346ارتباط ميان مصرف انرژي و رشد
اقتصادي را با تاکيد بر شکست ساختاري بررسي نمودند.
نتايج نشان مي دهد که ارتباط بلندمددت ميدان مصدرف
انرژي و رشد اقتصادي در ايران وجود دارد.
آرمن و زارع ( )1385در مطالعه اي تحدت عندوان "
رابطه علّيت گرنجري بين رشدد مصدرف اندرژي و رشدد
اقتصادي درايران" ،به بررسي ارتباط علّيت گرنجري بين
مصرف نهايي انرژي و حامل هاي انرژي پرداختند .نتدايج
در دوره زماني  1381 -1346نشان مي دهدد كده رشدد
اقتصادي مقددم بدر مصدرف اندرژي مدي باشدد .بندابراين
سياست صرفه جويي در مصرف انرژي تداثيري بدر رشدد
اقتصادي ندارد.
ب)پژوهش هاي خارجي:
ناديا ،)2013( 8در مطالعه اي تحت عندوان "مصدرف
انرژي و توسعه انساني :شواهدي از هم انباشتگي پاندل و
مدل تصحي خطا " به بررسي ارتباط علي ميدان مصدرف
انرژي و توسعه انساني در  15کشور در حدال توسدعه در
دوره زماني  2008 - 1988پرداخت .نتايج به دست آمده
در بلند مدت رابطه منفي ميان مصرف اندرژي و شداخ
توسعه انساني را نشان مي دهد در حالي که ارتباط ميان
مصرف الکتريسيته و شاخ توسعه انسداني مثبدت مدي
باشد .در بلندمدت عليت دو طرفه ميان مصرف اندرژي و
سط توسعه انساني در کشورهاي در حال توسعه وجدود
دارد.
9
شدددهباز و لدددين ( ،)2012در مقالدددهاي تحدددت
عنوان"بررسي نقش توسعه بازار مالي به همراه متغيرهاي
صنعتي شدن و شهرنشيني بر افزايش مصرف اندرژي در
کشور تون در دوره زماني  " 1971 -2008با استفاده از
الگوي خدود رگرسديوني و نيدز آزمدون عليدت گرنجدري
دريافتند که يک رابطده عليدت بلندمددت ميدان توسدعه
بازارمالي و مصرف انرژي ،مصرف انرژي و رشد اقتصادي،
صنعتي شدن و شهرنشيني وجود دارد .همچندين رابطده
عليت دو طرفه ميان توسعه بازار مالي و مصدرف اندرژي،
توسعه بازار مالي و صنعتي شدن ،صنعتيشدن و مصرف
انرژي وجود دارد.
10
کدداکر و همکدداران ( ،)2011در مقالددهاي تحددت
عنوان"بررسي ارتباط بين توسعه بازار مالي ،رشد اقتصادي
و مصرف انرژي در کشور پاکستان در دوره زماني -2008
 " 1980بدا اسدتفاده ازتکنيدک همجمعدي يوهانسدن و
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تصحي خطا دريافتند که توسعه بازار مالي در بلندمدت
مصرف انرژي را تحت تأثير قرار ميدهد ،اما تأثيرگدذاري
آن در کوتاهمدت ناچيز است .نتايج عليت گرنجدري نيدز
نشان مي دهد يک رابطه عليت يک طرفه از سوي توسعه
بازار مالي بر مصرف انرژي وجود دارد.
پوماني وونگ و كانكو ،) 2010( 11در مقالهاي تحدت
عنوان"بررسي اثر رشد شهرنشيني بر ميزان مصرف انرژي
و ميزان انتشار " CO2به بررسي تأثير رشد شهرنشيني بر
ميزان مصرف انرژي در گدروه كشدورهاي درآمدد پدايين،
درآمد متوسط و درآمدد بداال پرداختندد .نتدايج در دوره
زمدداني 2005 - 1975نشددان مدديدهددد کدده در گددروه
کشورهاي درآمد پايين ،اثر شهرنشيني بر ميزان مصدرف
انرژي و ميزان انتشار  CO2به ترتيدب منفدي و مثبدت و
براي گروه كشورهاي درآمد متوسدط و درآمدد بداال ايدن
اثرات مثبت است.
12
سادراسکاي ( ،)2009در مطالعه اي تحت عنوان "
مصرف انرژي هاي تجديد پذير و درآمد " با استفاده از دو
مدل تجربي ارتباط ميان مصرف سرانه انرژي تجديدپذير
و درآمد سدرانه را در  18کشدور بدا اقتصدادهاي نوظهدور
بررسي نمودند .نتايج بدا اسدتفاده از آزمدون هداي ريشده
واحد پانلي و هم انباشتگي پانلي در دوره زمداني -1994
 2003نشان مي دهد .که افزايش درآمد سدرانه از لحدا
آماري اثر مثبت و معناداري بر مصرف انرژي تجديد پذير
سرانه دارد و کشش قيمتدي بلندد مددت مصدرف سدرانه
انرژي تجديد پذير  -0.7مي باشد.
چانددگ 13و همکدداران ( )2009در مطالعددهاي تحددت
عنوان"بررسي اثرات آستانهاي اثر قيمدتهداي اندرژي بدر
توسعهي انرژيهاي تجديدپذير تحت سيستمهداي داراي
نرخ رشد اقتصادي متفاوت" به بررسي تأثير آستانهاي اثر
قيمتهاي انرژي بر توسعهي انرژيهداي تجديدپدذير در
کشورهاي عضدو سدازمان همکداري و توسدعه اقتصدادي
پرداختند .نتايج با استفاده از مدل رگرسديون آسدتانه اي
در دورهزماني 1997-2006نشان ميدهد که کشدورهاي
داراي رشد باالي اقتصادي ميتوانند به قيمتهاي بداالي
انرژي با افزايش اسدتفاده از اندرژي تجديدپدذير واکدنش
نشان دهند .در حالي که کشورهايي با رشد کم اقتصادي،
تمايل کمتري به تغيير سط انرژي تجديدپذير دارند.
سادورسکي ،)2009( 14در مطالعدهاي تحدت عندوان
"معرّفي و تخمدين يدک مددل تجربدي از مصدرف اندرژي
تجديدپذير در دوره زمداني  " 1980 -2005بدا اسدتفاده
ازروش پانل همجمعي دريافتند که افزايش توليد ناخال
داخلي سرانه واقعي و انتشار سدرانه دياکسديدکدربن بده

عنوان محدرّ هداي عمدده بدراي مصدرف سدرانه اندرژي
تجديدپذير در بلندمدّت ميباشند .از سوي ديگر افدزايش
قيمت نفت تاثير کمي بر مصرف انرژي تجديدپدذير دارد.
همچنين کششهاي بلندمدت نشدان مديدهندد کده 10
درصد افزايش در توليد ناخدال داخلدي سدرانه واقعدي،
مصرف انرژي تجديدپذير را  8/44درصد افزايش ميدهد.
در حاليکه يک درصد افزايش سرانه در دي اکسيدکربن،
مصرف سرانه انرژي تجديدپذير را  5/23درصدد افدزايش
خواهد داد.
15
رونگ و اوينگ ( ،)2008در مطالعهاي تحت عنوان
"بررسي اثر شهرنشيني بر مصرف انرژي در کشور آمريکدا
در دوره زماني " 1940 -2000با استفاده از روش حداقل
مربعات معمولي دريافتند که ارتبداط منفدي و معنداداري
ميان شهرنشيني و مصرف اندرژي در کوتداهمددت وجدود
دارد.
16
دياس و همکداران ( ،)2006در مطالعده اي تحدت
عنوان "محدوديت هاي استفاده از انرژي و مناب طبيعدي
و توسعه انساني " به بررسي ارتباط بين شداخ توسدعه
انساني و مصرف انرژي مبتني پرداختند .نتايج نشان مدي
دهد که کاهش مصرف انرژي در کشورهاي توسعه يافتده
تاثير معناداري بر کيفيت زندگي ندارد.
هونو )2005( 17در مطالعه اي تحت عندوان "مصدرف
انرژي و شواهد رشد اقتصادي از کره" بده بررسدي رابطده
علي کوتداه مددت بدين مصدرف بدر ،و رشدد اقتصدادي
پرداخت .نتايج با استفاده از روش تصحي خطدا در دوره
زماني  2002-1970نشان مي دهد کده رابطده علدي دو
طرفه بين مصرف کل بر ،و توليد ناخال داخلي وجدود
دارد.
18
فاتدداي و ديگددران ( )2004در مطالعدده اي تحددت
عنوان "مدلسازي رابطه ي علي بين مصرف انرژي و توليد
ناخال داخلي در نيوزلند و استراليا" بده بررسدي رابطده
علي گرنجري بين مصرف انرژي و رشد توليدد واقعدي در
کشورهاي نيوزلند و اسدتراليا در دوره ي زمداني -1999
 1960پرداختند ،تا تداثيرات سياسدت صدرفه جدويي در
مصرف انرژي بر رشد اقتصدادي را بررسدي کنندد .نتدايج
آزمون عليت گرنجر در کشور نيوزلند نشان مي دهد کده
ميان مصرف نفت ،گاز و زغال سنگ با توليد واقعي رابطه
ي عليت گرنجري وجود ندارد و اين متغيرها نسدبت بده
هم خنثي هستند.از سدوي ديگدر ،يدک رابطده ي عليدت
گرنجري يک طرفه از توليد واقعي به کل مصدرف نهدايي
انرژي و مصرف انرژي در بخش صنعت وجود دارد.
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جونز ،)1989( 19در مطالعهاي تحت عنوان "بررسدي
اثر شهرنشيني بر مصرف اندرژي در کشدورهاي در حدال
توسددعه در سددال  "1980بددا اسددتفاده از دادههدداي پانددل
دريافت که در کشورهاي در حال توسدعه شهرنشديني در
کوتاهمدت موجب افزايش مصرف سرانه انرژي ميشود.
 -3مباني نظري
افزايش تقاضاي انرژي در دهههداي اخيدر چشدمگير
بوده است و افزايش شهرنشيني منجدر بده رشدد مصدرف
انرژي گرديده است .بدزرگتدر شددن مقيداس توليدد در
فعاليتهاي جديد انرژي بر و تمرکز جمعيت در شدهرها،
عواملي هستند که سبب افزايش بيرويه مصدرف اندرژي
گرديده اند .به طور كلي ،سه عامل مهم رشدد جمعيدت،
رشدد شهرنشديني ،رشدد اقتصدادي بدر مصدرف اندرژي
تأثيرگذارندد)كداظيم ( 2007،20رشدد بداالتر اقتصدادي،
مصرف انرژي بيشتر را به همراه دارد .البته اين احتمدال
نيز وجود دارد كه ارتبداط ميدان مصدرف اندرژي و رشدد
اقتصادي قط شود ،به طوري که استفاده كاراتر از انرژي
هم زمان با رشد اقتصادي ،منجر به كاهش مصرف انرژي
گردد .جمعيت به عنوان يک عامل مهم در ميزان مصرف
انرژي تأثيرگذار است .با رشد جمعيت و نيداز بده اندرژي
براي مصارف صدنعتي ،خدانگي ،مصدرف اندرژي افدزايش
مييابد .با توسعه اقتصادي و پيشرفتهاي علمي در بهدره
برداري و استفاده از مناب انرژي ،اين احتمال وجود دارد
كه با رشد جمعيت ،سدرانه مصدرف اندرژي كداهش يابدد.
شهرنشيني به عنوان يكي از شاخ هداي مهدم توسدعه
اقتصادي ،كه موجب تغييرات سداختاري در اقتصداد مدي
شود ،پيامهاي مهمي را در زمينه مصرف انرژي به همراه
دارد.شهرنشيني موجب متمركزشدن جمعيدت و فعاليدت
هاي اقتصادي ميشود كه شدامل انتقدال نيدروي كدار از
بخش كشاورزي به بخدش صدنعت و خددمات ،انتقدال از
صنعتي به صنعت ديگر ،انتقال از بخدش مدواد اوليده بدا
شدت انرژي پايين به بخش فلزات و توليدات شيميايي با
شدت انرژي باال ميباشد .با اين وجود پيشرفتهاي علمي
و فني ،زمينه صدرفهجدويي در مصدرف اندرژي را فدراهم
ساخته است .اين بهينهسازي از طريق توسدعهي ناوگدان
حملونقل عمومي ،استفاده از حاملهاي انرژي با راندمان
باال و استفاده كاراتر از انرژي انجام مي شود .پيامددهاي
مهاجرت و بروز پديده شهرنشيني در ارتباط بدا مصدرف
اندرژي از بعدد ديگدري نيدز قابدل بررسدي اسدت .رشدد
فعاليتهاي صنعتي و شهري با انتقال نيروي کار از بخش
کشاورزي به بخش صنعتي همراه است .اين امدر کداهش

نسبت توليد کنندگان محصوالت کشداورزي بده مصدرف
کنندگان آن را به دنبال دارد که موجب مي گردد واردات
مواد غذايي در اولويت برنامهها قرار گيرند .از سوي ديگر،
جايگزيني واردات مدواد غدذايي بدا بهبدود فنداوريهداي
کشاورزي امکدانپدذير اسدت .تغييدرات فندي در زمينده
کشاورزي سبب ميشود کشاورزان ،مزارع را رها کدرده و
به فعاليتهاي شهري روي آورند .اين تغييرات ،افدزايش
مستقيم و غيرمستقيم مصرف انرژي از طريق تجهيدزات
مکانيزه و استفاده فراوان از کودهاي شيميايي را به دنبال
دارد ( دونالد جونز.)1989،21
تغيير در مصرف انرژي ،نتيجه معرفدي فعاليدتهداي
توليدي جديد و کاهش نسبي فعاليتهاي قديمي اسدت.
اما مدرنيزه کردن تکنولوژي توليد ،موجب تغييرات مهمي
در مصرف انرژي ميشود که نميتوان آن را مستقيما بده
صنعتيشدن نسبت داد .اين درحدالي اسدت کده چندين
تغييراتي در مصرف انرژي ،به فرايند شهرنشيني که براي
تسدهيل تغييدرات صدنعتي ضدروري اسدت ،نسدبت داده
ميشوند .بزرگتر شدن مقيداس توليدد در فعاليدتهداي
جديد انرژيبدر و تمرکدز جمعيدت در شدهرها ،عدواملي
هستند که سبب افزايش بيرويه مصرف انرژي ميشوند.
جمعيت و نيروي کار متمرکز در منداطق شدهري ،بدراي
عرضه محصوالت خود و نيز براي به دست آوردن بسياري
از عوامل توليدي ملزم به حمل ونقل کاالها در فاصلههاي
دور هستند که در گذشته غيرضروري بود .از آن جا کده
خانوارهاي شهري سهم بيشتري از مواد غذايي مورد نياز
خود را از خانوارهاي روستايي خريداري ميکنند ،انتقال
جمعيت روستايي به مناطق شهري نياز بده حمدل مدواد
غذايي را نيز به دنبال دارد ،درحاليکه اين نياز در گذشته
بسيار کم بوده است .در ضدمن اراالدهدهنددگان کاالهدا و
خدمات تجداري و صدنعتي در شدهرها نيازمندد مصدرف
بيشتر سوخت و ساير انرژيهاي مورد نياز توليد هسدتند.
از سوي ديگر ،شهرنشيني ارااله انواع خدمات شهري نظير
دف زباله و فاضالب را نيز به دنبال دارد که سبب افزايش
مصرف انرژي ميشود .در محيطهاي روستايي ،با توجه به
تراکم کمتر جمعيت ،بدون آن که خطرات بهداشتي براي
جمعيت ساکن ايجاد شود ،نيازي به اراالده ايدن خددمات
نمي باشد .افزايش درآمد سرانه حاصل از صنعتيشددن،
يکي ديگر از عواملي است که تقاضاي فرآوردههاي انرژي
و خدمات توليدي انرژي بر را افزايش ميدهد (عيسيزاده
و مهرانفر.)1391،
شهرنشيني از طريق تغيير در سداختار اقتصدادي بدر
تقاضاي مصرف انرژي تأثيرگذار اسدت .ايدن اثرگدذاري از
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پروانه سالطين و سمانه محمدي

طريق ساز و کار اثر درآمدي ،تغيير در کشداورزي و نيداز
به زيرساختها صورت ميگيرد و در طدول زمدان ،سدبب
انتقال منحني تقاضا مي گردد (جونز.)2004،22
اثر درآمدي :خانوارها به دليل ساکنشدن در شهرها،
انتظار افزايش درآمد در همان دوره يا دورههداي آتدي را
دارند .اين افزايش درآمد انتظاري ،مردم ساکن شهرها را
بدده خريدد وسددايل برقدي بيشددتر نسددبت بدده خانوارهدداي
روستايي سو ،ميدهد .در نتيجه به طور مستقيم افزايش
مصرف انرژي و به طدور غيرمسدتقيم بده دليدل افدزايش
تقاضا براي لوازم خانگي مرتبط بدا شهرنشديني ،افدزايش
توليدات صنعتي مربوط به اينگونه وسايل و بده تبد آن
افزايش مصرف انرژي در توليدات صنعتي نسبت بده کدل
توليدات را به همراه دارد.
تغيير در کشاورزي :شهرنشديني سدبب توليدد مدواد
غذايي در مقياس بزرگتر و با کارايي بيشتر ميشود امدا
توليد اين مواد غذايي به دليل ماشدينيشددن توليدد ،بدا
مصرف باالي سوخت همراه است .همچنين رساندن مواد
غذايي توليد شده از محل توليد به دست مصرفکنندگان
نيز با مصرف باالي اندرژي همدراه مدي باشدد .کشداورزي
مکانيزه ،تقاضداي ماشدينآالت و ابزارهداي کشداورزي را
افزايش ميدهد و به طور غيرمستقيم از طريدق توليددات
صنعتي اين ماشينآالت و ابدزار ،موجدب رشدد توليددات
صنعتي ميشود و انرژي مصرفي در اين بخش را افدزايش
ميدهد.
زيرساختها :به دليل تراکم باالي جمعيت شهري ،به
منظددور بهبددود بهددرهوري نيددروي کددار ،ايجدداد و حفدد
زيرساختهايي همچون بزرگراهها ،ساختمانها ،خدمات
شهري ضروري است که عالوه بر انرژيبر بودن ساخت و
سازها ،نيازمند مصرف انرژي در توليد و انتقال مواد اوليه
ميباشد.

بنابراين شهرنشيني ،سبب تغييدر در مصدرف اندرژي
گرديده و از عوامل مهم تاثيرگذار بر مصرف اندرژي مدي-
باشد.
 -4تصري مدل و برآورد
در اين مقاله با استفاده از مبداني نظدري و مطالعدات
24
تجربي شهباز و لين ،) 2012(23پومداني ووندگ كدانكو
( )2010براي بررسي ميزان تأثيرگذاري شهرنشديني بدر
مصرف انرژي در گروه کشورهاي منتخب با تعدديالتي از
رابطه ( )1استفاده شده است.
()1
𝑡𝑖𝑃𝑂𝑃𝐿 𝐿𝐸𝐶𝑖𝑡 = β0 + β1 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + β2 𝐿𝐺𝑆𝑖𝑡 + β3
𝑡𝑖𝑈 + β4 𝐿𝑈𝑅𝐵𝑖𝑡 +
25

 LECلگدداريتم ميددزان مصددرف انددرژي LGDP ،

لگاريتم توليد ناخدال داخلديواقعدي LGS ،26لگداريتم
اندازه دولت LPOP ،27لگاريتم جمعيت LURB ،ميدزان
شهرنشيني U ،28جمله خطاي معادلده و t،iنشداندهندده
کشور و زمان ميباشند .جهت بررسي ايسدتايي متغيرهدا
در ايدن مقالدده ،از آزمددون ريشدده واحددد پانددل 29اسددتفاده
گرديده است .که نتايج حاصل از آزمون ريشه واحد آيدم،
پسران و شين 30براي متغيرهاي مدورد اسدتفاده در ايدن
مقاله در جدول ( )1ارااله شده است.
نتايج نشان ميدهد که لگاريتم ميزان مصرف انرژي،
،
لگاريتم توليد ناخال داخليواقعي ،لگاريتم اندازه دولت
لگاريتم جمعيت ،شهرنشيني در سط ايستا ميباشند.
بنابراين فرضيه صفر مبني بر وجود ريشه واحد رد
ميشود .در نتيجه پايداري دادههاي مورد استفاده در اين
مقاله قبل از برآورد مدل مورد تأاليد قرار ميگيرد.

جدول( :)1بررسي ايستايي و ناايستايي متغيرها در گروه کشورهاي منتخب
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متغير

آزمون ريشه واحد

آماره)t (P-Value

نتيجه

LEC

Im,Pesaran,Shin

-5.84080
()0.0094

ايستا – )I(0

LGDP

Im,Pesaran,Shin

-6/07148
()0/0010

ايستا – )I(0

LGS

Im,Pesaran,Shin

-5.84001
()0.0092

ايستا – )I(0

LPOP

Im,Pesaran,Shin

-8.89647
()0.0000

ايستا – )I(0

LURB

Im,Pesaran,Shin

-10.7287
()0.0000

ايستا – )I(0

منب  :يافته هاي تحقيق
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جدول( :)2نتايج برآورد تأثير شهرنشيني برمصرف انرژي در گروه کشورهاي منتخب
(متغير وابسته :لگاريتم مصرف انرژي)
روش اثرات ثابت

روش گشتاورهاي تعميم يافته

ضرايب

ضرايب

( آماره)t

( آماره)t

C

()9.704216

-

)LEC(-1

-

متغير هاي توضيحي

LGDP
LPOP
LURB

17.30028

0.534925

()6.875067

0.167234

0.098178

()5.268782

()4.101027

0.465785

0.291027

()5.195903

)2.779099

1.361755

0.148011

()3.344044

()2.393906

LGS

0.057663

0.031167

()2.810228

()2.559513

آماره F

F(23,236)=246.002692
]P-value= [0.0000

-

آماره هاسمن
R2

CHISQ(4)= 40.860140
]P-value= [0.0000
0.994690

-

-

Durbin-Watson

0.412784

-

تعدادمشاهدات

264

219

j-statistic

-

20.43275

منب  :يافته هاي تحقيق
به منظور تخمين معادله ( )1ابتدا الزم است تا نوع
روش تخمين جهت نوع خا دادههاي پانل تعيين شود.
بنابراين ابتدا براي تعيين وجود(عدم وجود) عرض از مبدأ
جداگانه براي هريک از کشورها از آماره  Fاستفاده
گرديد .با توجه به ميزان آماره  Fمحاسبه شده در جدول
( )2فرضيه صفر آزمون مبني بر استفاده از روش حداقل
مربعات معمولي رد ميشود .در نتيجه رگرسيون مقيد
(حداقل مربعات معمولي) داراي اعتبار نميباشد و بايد
عرض از مبدأ هاي مختلفي(روش اثرات ثابت يا تصادفي)
را در مدل لحا نمود .سپ براي آزمون اين که مدل
با بهرهگيري از روش اثرات ثابت يا تصادفي برآورد گردد،
از آزمون هاسمن استفاده شد .با توجه به ميزان آماره χ2
به دست آمده از انجام محاسبات براي اين رگرسيون
درجدول ( )2فرضيه صفر مبني بر استفاده از روش اثرات
تصادفي رد ميشود .از اين رو اثرات ثابت براي تخمين
مدل تاييد ميشود .که نتايج مربوط به آن در جدول ()2
ارااله شده است .عالوه بر تخمين مدل با استفاده از
تخمين زنهاي اثرات ثابت و تصادفي ،مدل تجربي در
اين مقاله با استفاده از برآوردگر گشتاورهاي تعميم يافته

و با تکيه بر مدل پانل پويا تخمين زده شده است.
تخمين زن گشتاورهاي تعميم يافته در مطالعات تجربي
اخير مخصوصا مطالعات اقتصاد کالن و مالي به طور
وسيعي مورد استفاده قرار گرفته است.نتايج برآورد
معادله ( )1با استفاده از برآوردگر گشتاورهايتعميم يافته
درگروه کشورهاي منتخب در جدول ( )2ارااله شده است.
 -5نتيجه گيري و پيشنهادات:
الف)نتيجه گيري:
نتايج حاصل از برآورد رگرسيون ( )1در گروه
کشورهاي منتخب صادر کننده نفت به روش اثرات ثابت
وگشتاورهاي تعميم يافته در دوره زماني 2000-2012
در جددول ( )2نشان ميدهد:
• شهرنشيني تأثير مثبت و معناداري بر مصرف انرژي
درگروه کشورهاي منتخب دارد .بنابراين فرضيه
مربوط به ارتباط مثبت ومعنادار ميان شهرنشيني و
مصرف انرژي در گروه کشورهاي منتخب را نمي
توان رد کرد .دليل اصلي افزايش مصرف انرژي به
دنبال بروز پديده شهرنشيني ،تغيير الگوي مصرفي

سال هشتم
شماره بيستم و ششم
تابستان 1395

77

پروانه سالطين و سمانه محمدي

•

•

•

•

•

سال هشتم
شماره بيستم و ششم
تابستان 1395

78

مردم ،افزايش تقاضاي کاالها و خدمات و درنتيجه
افزايش مقياس توليد و همچنين افزايش مصرف
انرژي در بخش حمل ونقل به دنبال توليد
خودروهاي شخصي و تحول در سيستم حمل ونقل
عمومي اعم از مسافربري و باربري مي باشد.
اندازه دولت تأثير مثبت و معناداري بر مصرف انرژي
درگروه کشورهاي منتخب دارد .با افزايش اندازه
دولت ،توجه و تأکيد از جنبههاي کمي به زمينه
هاي کيفي و از مداخله صرف دولت به درجه
پاسخگويي به نيازهاي مردم معطوف مي گردد.
دولتهاي کشورهاي نفت-خيز از درآمد سرشار
نفتي بهرهمند هستند .برخورداري کشورهاي
صادرکننده نفت از درآمدهاي سرشار نفتي سبب
افزايش انحصارها و تصديهاي دولت و افزايش
مصرف انرژي مي گردد.
جمعيت تأثير مثبت و معناداري بر مصرف انرژي
درگروه کشورهاي منتخب دارد .با افزايش جمعيت
و نياز به انرژي براي مصارف صنعتي و خانگي،
مصرف انرژي افزايش مي يابد.
توليد ناخال داخلي واقعي تاثير مثبت و معناداري
بر مصرف انرژي درگروه کشورهاي منتخب دارد.
رابطه علي ميان توليد و مصرف انرژي و تعيين
جهت عليت ميان اين دو متغير ،توسط محققان
زيادي مورد مطالعه قرارگرفته است .چنگ و الي
( )1997رابطه علي ميان توليد و مصرف انرژي را در
تايوان در دوره زماني  1950-1993بررسي نمودند.
نتايج نشان ميدهد که رابطه علي از توليد به
مصرف انرژي مي باشد.
مقدار ضريب تعيين نشان ميدهد که بيش از نود
درصد ازتغييرات مصرف انرژي در گروه کشورهاي
منتخب توسط متغيرهاي مستقل مدل توضي داده
شده است.
آماره آزمون سارگان که از توزي با درجات آزادي
برابر با تعداد محدوديتهاي بيش از حد مشخ
برخوردار است ،فرضيه صفر مبني بر همبسته بودن
پسماندها با متغيرهاي ابزاري را رد ميکند .بر
اساس نتايج حاصل از اين آزمون متغيرهاي ابزاري
به كار گرفته شده در تخمين مدل از اعتبار الزم
برخوردارهستند .در نتيجه اعتبار نتايج جهت تفسير
تأاليد ميشوند.

ب)پيشنهادات:

با توجه به نتايج به دست آمده در چهارچوب اين مطالعه
ميتوان پيشنهاداتي به شرد زير ارااله نمود:
• از هرگونه سياستهاي تحديدي مصرف انرژي که
منجر به کاهش بهرهوري عوامل توليد و در نتيجه
کاهش توليد گردد ،جلوگيري شود.
• براي کاهش مصرف انرژي در بخش شهري از توسعه
و بهبود ناوگان حمل و نقل عمومي استفاده گردد و
با توجه به اين که بخش زيادي از مصرف انرژي در
مناطق شهري مربوط به مصرف بر ،و بنزين مي
باشد ،ميتوان با افزايش بازده وسايل برقي و نيز
بهبود مصرف سوخت خودروها ،مصرف انرژي را
کاهش داد.
• سياستگذاران اقتصادي ،عالوه بر اجراي سياست
هاي کاهش مصرف انرژي ،بايد به اقداماتي جهت
کاهش مهاجرت روستاييان به شهرها اهتمام ورزند.
• از آن جا که عدم سرمايهگذاري کافي در بخشهاي
اقتصادي-اجتماعي روستاها ،به -ويژه در امر اشتغال
زمينه را براي مهاجرت بيرويه روستاييان به سوي
شهرها فراهم مي آورد .ارااله تسهيالت بهتر به
روستاييان و دسترسي بيشتر روستاييان به امکانات
تحصيلي ،بهداشتي و امکانات تفريحي ميتواند
راهکار مؤثري در جلوگيري از مهاجرت بيرويه
روستاييان باشد.
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