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برای کاهش اثرات جاانبی نفیای توسااه اقتصاادی اساته در همای    هابهبود کارايی انرژی از جمله سیاست

باه باررورد و  1394تاا  1385زناانی های در ساط  اساتانی بارای دوره  راستا نطالاه حاضر با استیاده از داده

دها  کاه ادفی نشاان نی روش نارزی تصاپردازده نتااي  حالال از  بررسی عوانل نوثر بر کارايی انرژی نی 

ه نتاي  هستف  16/0و  41/0کارايی انرژی ناادل  و ايالم به ترتیب دارای بیشتري  و کمتري   های بوشهراستان

ها وجاود ده  که نوعی اثرات سرريز نثبت کارايی انرژی بی  استانحالل از اقتصادسفجی فضايی نشان نی 

دار و اثار سارريز و چگالی جمایت بر کارايی انرژی نثبت و نافی   ش نلفاتی دارد، همچفی  اثرات نستقیم  

دار استه همچفی  اثرات نستقیم شهرنشیفی و دررن  سرانه بر کارايی انرژی نفیی است و ها نفیی و نافی رن
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 مقدمه  -1

، توساه پاياا ار هتري  اه اف اقتصادی کشورها استيابی به اه اف توساه پاي ار يکی از نهمدست

سااازد، باا ون ايفکااه بااه توانااايی نساال بااا  باارای   ه بااررورداست که نیازهای فالی بشر را    ایتوساه

اسااا    در واقع باار  ه(2  :2011  1،ها رسیبی وارد نماي  )نوری و کريستودولوبرروردن احتیاجات رن

 2،توساه پاياا ار اساات )ردانااز  تاريف توساه پاي ار، حیاظت از نحیط زيست يکی از ارکان اللی

بهبااود در کیییاات نحاایط   به رش  اقتصااادی باااهتر همااراه بااا  يابیدستی  ي  به ناف( و ا181  :2008

همااواره   هايی اساات کااههای اقتصادی از جمله واقایتوجود ناسازگاری بی  سیاستزيست استه  

ه دارای اثاارات جااانبی افاازايش رشاا  اقتصااادی همااوار  گیرد به اي  لورت کهنورد توجه قرار نی

هااای تولیاا ی اساات کااه نقااش بساازايی را در رشاا  از يک طرف انرژی يکاای از نهاده نفیی استه  

های فسیلی افزايش ياب ، کف  و از طرف ديگر هر چه نیزان نصرف انرژی سوختاقتصادی ايیا نی

عبااارتی   ياب ه در همی  راستا بهبود کااارايی نصاارف اناارژی يااا بااهکیییت نحیط زيست کاهش نی

های برای کاااهش اثاارات جااانبی نفیاای سیاساات کاهش نصرف انرژی به ازای سط  ثابتی از تولی 

 از اهمیت باهيی برخوردار استه  نتمرکز بر رش  اقتصادی،

هستف ، کااه  یو همچفی  نرخ شهرنشیفی از جمله عوانل  ش نلفاتیساختار تولی  در اقتصاد از قبیل  

از  شاا نلفاتیبسته به ساختار اقتصاد نمک  است رثار نتیاوتی را بر کارايی اناارژی داشااته باشااف ه 

(، نوتور رش  اقتصادی است و باعث افزايش سط  رفاه 1966)  3اسا  نظريه کال ور  يک طرف بر

ايش انتشااار بری باه، بخش لاافات نقااش بساازايی را در افاازشود، از طرف ديگر به دلیل انرژینی

(ه بفابراي  توساه بخااش لاافات از يااک طاارف باعااث 2016 ،4ها دارد )کوپی و و همکارانرهيف ه 

شود و از طرف ديگر، به ازای يک واح  افزايش افزايش تولی  و بفابراي  افزايش کارايی انرژی نی

ارايی نصاارف ها، نصرف انرژی بیشتر افاازايش يافتااه و کاا در تولی  لفات در نقايسه با ساير بخش

ش ن بر کارايی انرژی به سط  تکفولوژی تولی  وابسااته ياب ه لذا اثر نهايی لفاتیانرژی کاهش نی

است و هر چه سط  تکفولوژی تولی  باهتر باش ، اثر افزايش تولی  بر افزايش نصرف انرژی غالب 

 ياب هبوده و کارايی انرژی نصرفی افزايش نی

 
1. Mori & Christodulou (2011) 
2. Adams (2008) 
3. Kaldor (1966) 
4. Kopidou (2016)  
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اسااا  نظريااه تااراکم  باار هناپااذير اسااتاناا  توساااه اقتصااادی اجتفا افزايش شهرنشیفی به عفوان پی

های نقیااا  باارای باارداری از لاارفهشااهری، افاازايش شهرنشاایفی از يااک طاارف نوجااب بهره 

های عمونی شهری ش ه و در نهايت نفجر به کاهش نصرف اناارژی و افاازايش کااارايی زيرساخت

های ک  است بااه دلیاال نبااود زيرساااخت(ه از طرف ديگر نم2000  ،1شود )برتوننی  نصرف انرژی

(ه 2000  ،2نفاسب شهری، تراکم باهی شهری باعث کاهش کارايی نصرف انرژی شااود )بااورگ 

بر کااارايی نصاارف اناارژی های شهری نقش بسزايی را در اثر شهرنشیفی زيرساخت  کیییتبفابراي   

شااف ، کااارايی اناارژی های شااهری از وضااایت نطلااوبی برخااوردار با ه هر چه زيرساختکفايیا نی

 ياب ه لورت کارايی نصرف انرژی کاهش نی اي  افزايش و در غیر

به طور کلی سوال نطالاه حاضر به اي  لورت قابل طرح است که ريا توساه شهرنشیفی و لاافاتی 

های اخیر در ايران در راستای افزايش کارايی انرژی بوده است يا خیره ساختار نطالاه ش ن در سال

لورت است که ابت ا در قسمت دوم نبانی نظری، در قساامت سااوم پیشاایفه نطالاااات انجااام   به اي 

شااوده ساار  در قساامت پاافجم، بااه نحااوه ش ه و در قسمت چهااارم روش تحقیااا نطالاااه ارا ااه نی

ها و در قسمت ششم به بررورد ن ل و در نهايت در قسمت هیااتم بااه ها و تحلیل رنگردروری داده 

 شودهگیری و پیشفهادات تحقیا پرداخته نینتیجهارا ه 
 

 مبانی نظری   -2

ر بساایاری از نظاا  افاازايش رشاا  اقتصااادی بااه همااراه بهبااود کیییاات زناا گی يکاای از نباحااث ناا 

هااای الاالی پردازان بوده است، با افزايش رش  اقتصادی نیاز به انرژی به عفوان يکاای از نهاده نظريه

ها افزايش يافتااه و کیییاات نحاایط فزايش نصرف انرژی، انتشار رهيف ه ياب ، و با اتولی  افزايش نی

برای رش  اقتصادی در واقع جزيی از نصرف انرژی ه ياب زيست و به عبارتی رفاه جاناه کاهش نی

اقتصااادی اساات کااه   ناپذير است و جزيی از نصرف انرژی به دلیاال ساااختارهای نااانطلو اجتفا 

گذاران ايجاااد ساااختارهای بهیفااه شوده ه ف سیاستناکارايی در نصرف انرژی نیباعث افزايش  

 ش نلفاتیشهرنشیفی و  برای کاهش نصرف انرژی ناشی از ساختارهای نانطلو  اقتصادی استه

 توانف  نقش بسزايی را در تغییر کارايی انرژی داشته باشف ه از جمله ساختارهايی هستف  که نی

 
1. Burton (2000)  
2. Burgess (2000) 
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( ناتق ن  گسترش بخش لفات، نیااروی نحاارد رشاا  1966( و کال ور )9801 و  1954)  1لويی 

لاافات بااه  (ه1390هااا اساات )کريماای و کشاااورزی، وری در ديگاار بخشاقتصادی و افزايش بهره 

وری را در عفوان نحمل تحوهت تکفولوژی، از طريا ايجاد و اختراع ابزارهای نااوي  تولیاا ، بهااره 

اهمیاات باااهی بخااش لاافات در فرريفاا های رشاا  ه  دهاا نیهای ديگر اقتصاد نیااز افاازايش  بخش

 شاا نلفاتیيافته به طااور عمااوم بااا در کشورهای توساهتوساه اقتصادی ناشی از واقایتی است که 

وری در بخااش لاافات بااه نیاازان در کشورهای در حال توساه نیز کارايی و بهره  هتحقا يافته است

يی اکااه لاافات توانسااته اساات کااارای از بخش کشاورزی بیشتر است به خصوص رنقابل نالحظه

 هایفرلاات بخش تولیاا یهمچفی  (ه 1986 ،2ها را نیز افزايش ده  )چفری و همکارانساير بخش

ه اي  شودهای تولی  نیکف  که نفجر به بهبود در شیوه نیفراهم  یتکفولوژ پیشرفت  خالی را برای

هااا و بااه ساااير بخش ش ه  ای شروعتا از بخش لفات و به خصوص لفايع کارخانهها عم پیشرفت

ياباا  بااه پیوناا های پساای  و ها تسااری نیتکفولوژی به ساير بخشکه چگونه  يابف ه اي گسترش نی

  ها هستف هتر از ساير بخشکه اي  پیون ها در بخش لفات قوی پیشی  نربوط است

جويی در وری نیااروی کااار نوجااب لاارفههای ج ي  و افزايش بهااره گذاری در تکفولوژیسرنايه

تولی ، به کیییاات برتاار نحصااول، افاازايش تولیاا    فرريف شوده لذا ن رنیزه کردن  نصرف انرژی نی

شااوده بااه طااور کلاای، ت کااارايی باااهتر اناارژی، نفجاار نی، ذخیره نیروی انسانی ودر نهاياا نحصول

کفف ه های اقتصااادی و کااارايی تجهیاازات نصاارفنصرف انرژی در بخش لفات به سط  فاالیت

ياباا ، های اقتصادی باهتر رود، نصرف انرژی افاازايش نیانرژی بستگی دارده هر چه سط  فاالیت

کفف ه ه و افزايش کارايی تجهیزات و وسايل نصاارفهای پیشرفتتوان با استیاده از تکفولوژیانا نی

 (ه1387انرژی، نصرف انرژی در اي  بخش را کاهش داد )ابراهیمی و همکاران، 

های جمایتاای به نوازات توساه بخش لفات و رش  اقتصادی، شهرنشیفی به عفوان يکاای از پ ياا ه 

 شاا نلفاتیبااه عبااارتی  ه(1991، 3و شهرنشیفی پیان  توساه اقتصادی اساات )جااونز ياب ،توساه نی

ه در شااودباعث نهاجرت نیروی کار از بخش کشاورزی و روستايی به بخش لاافاتی و شااهری نی

های اخیر پیان های شهرنشیفی و اثرات قابل نالحظه رن باار نصاارف اناارژی و کیییاات نحاایط سال

نظريه تااراکم شااهری از جملااه نظريااات ل نهم نورد توجه بوده استه نسا زيست به عفوان يکی از  
 

1. Lewis (1954, 1980) 
2. Chenery et al (1986) 
3. Jones (1991) 
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را به کارايی انرژی نربوط  توان رنارا ه ش ه در زنیفه اثر شهرنشیفی بر نصرف انرژی است، که نی

نحیطی ناشاای از تااراکم شااهری را نااورد بحااث و بررساای قاارار دانسته اي  نظريه نزايااای زيساات

های نقیااا  باارای باارداری از لاارفهتراکم باااهی شااهری نوجااب بهره ده ، با اي  است هل که  نی

های عمونی شهری )به عفوان نثال، حمل و نقل عمونی، ناا ار  و عرضااه ر ( شاا ه، زيرساخت

هااای ناشاای از توزيااع باارش را کاااهش وابستگی به ناشی ، نسیرهای طوهنی حماال و نقاال و اتالف

شااود ی و افاازايش کااارايی نصاارف اناارژی نیده  و در نهايت نفجر بااه کاااهش نصاارف اناارژنی

 ه(2000 ،2کاپلو و کانايفی و 2000 ،1)برتون

های ناشی از افزايش تراکم شهری به احتمال زياد بااه علاات برخی از نفتق ان بر اي  باورن  که زيان

 ه(2001  ،3تراکم ترافیک ازدحام بیش از ح  و رلودگی هوا، از نفافع ناشی از رن بیشتر است )برنی

ای افاازايش ياباا ، در در نقابل اي  انکان نیز وجود دارد که استیاده از انرژی و تولی  گاااز گلخانااه

تواناا  نسااا ل و های نفاسااب شااهری، تااراکم باااهی شااهری نیالل ب ون پشااتیبانی از زيرساااخت

های (ه بفااابراي  زيرساااخت2000 ،4نحیطی قابل توجهی را بااه بااار رورد )بااورگ نشکالت زيست

گااذاری شهرنشاایفی باار کااارايی نصاارف اناارژی دارده هاار چااه ر اثرنقااش بساازايی را دهری شاا 

اش ، انتظار های شهری در جهت استیاده از ناوگان حمل و نقل عمونی با کیییت فراهم بزيرساخت

برای حمل و نقل عمونی افزايش ياب ، و نیزان نصرف انرژی به ازای سااط    بر اي  است که تقاضا

 ياب ه   کاهش ياب ه به عبارتی کارايی نصرف انرژی در اقتصاد افزايش نیثابتی از تولی
 

 پیشینه تحقیق  -3

اهمیت افزايش کااارايی اناارژی باارای بهبااود کیییاات نحاایط زيساات در کفااار توساااه اقتصااادی در 

های اخیر نورد توجه پژوهشگران در کشورهای نختلف قرار گرفته است، و نطالاات نتا دی سال

 زنیفه انجام ش ه استهدر اي  

 1387تااا  1373ها برای دوره زنااانی کارگیری تحلیل پوششی داده  با به( 1392گراون  و همکاران )

 استه 688/0  که کارايی انرژی لفات پتروشیمی به طور نتوسط برابر با فدهنشان نی

 
1. Burton (2000) 
2. Capello and Camagni (2000) 
3. Breheny (2001) 
4. Burgess (2000) 
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 2011تااا    1980  با استیاده از رهیافت تحلیل ناارزی تصااادفی باارای دوره زنااانی  (1395نژاد )شهابی

ده  که کشورهای سريالنکا، ناکا و، ويتفام، فلیری  و هفاا  دارای کااارايی اناارژی باااهتر و نشان نی

اناارژی در کشورهای کويت، قطر و بحري  دارای کمتري  کارايی انرژی هسااتف  و نیاازان کااارايی  

 استه 45/0ايران برابر با 

هااای دوره تولی  نرزی تصااادفی ترانساالود و داده ( با استیاده از تابع  1395کیايی و رقا یان وش )

های اقتصادی کاهش يافته اساات،   که کارايی انرژی تمام بخشفدهنشان نی  1391تا    1373زنانی  

 و بخش خ نات دارای کمتري  کارايی انرژی استه

تصادفی و روش نرزی  1390تا  1385های دوره زنانی ( با استیاده از داده 1395کیايی و خسروی )

اسااتان دهاا  کااه  هااا نشااان نیشااواه  رن  هپردازناا نی  ايااران  هایبه بررورد کارايی انرژی در استان

های تهااران و الاایهان بااا درل  دارای بیشتري  کارايی انرژی و استان  2/5نق ار  خراسان شمالی با  

 کارايی انرژی هستف ه درل  دارای کمتري  1/0نق ار 

هااای پاناال بااه بررساای عواناال ای با استیاده از رهیافت داده در نطالاه(  1396کیايی و رقا یان وش )

دهاا  کااه هااا نشااان نیپردازن ، نتاااي  رنهای نختلف اقتصادی نینوثر بر کارايی انرژی در بخش

نوجودی سرنايه نستقیم خارجی اثر نثبت بر کارايی انرژی و ارزش افاازوده اثاار نفیاای باار کااارايی 

 انرژی دارده 

ها دهف ، نتاي  رن( کارايی انرژی لفات حرارتی چی  را نورد بررسی قرار نی2013) 1لی  و يانگ

براباار بااا   2010تااا    2005ده  که نتوسط کارايی انرژی برای اياا  لاافات در دوره زنااانی  نشان نی

 استه  85/0

کااارايی دهفاا  کااه با استیاده از تحلیل نرزی تصااادفی نشااان نی  ای( در نطالاه2014)  2لی  و ونگ

است، همچفی  در طول  699/0برابر با  2011تا  2005انرژی لفات ره  و فلزات برای دوره زنانی 

 دوره نورد نطالاه کارايی انرژی افزايش يافته استه

فی برای اقتصاد ژاپاا  نشااان ای با استیاده از تحلیل نرزی تصاد( در نطالاه2015)  3اوتساوکا وگوتو

 شوده افزايش چگالی جمایت باعث افزايش کارايی انرژی نی که  فدهنی

 
1. Lin and Yang (2013) 
2. Lin and Wang (2014) 
3. Otsuka and Goto (2015) 
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دهف  که کارايی انرژی در ( با استیاده از روش تحلیل نرزی تصادفی نشان نی2015)  1لی  و هنگ

اساات، همچفاای  اسااتان   689/0ناااادل بااا    2011تااا    2005لفات شیمیايی چاای  باارای دوره زنااانی  

 شانگهای دارای باهتري  کارايی انرژی و استان شانشی دارای کمتري  کارايی انرژی استه

شهر باارای دوره  285های از داده   با استیاده ای برای اقتصاد چی   ( در نطالاه7201)  2لیو و همکاران

 ده هنیانرژی را افزايش ،کارايی 3لفات تراکم  که فدهنشان نی 2013تا   2004زنانی 

ای به تحلیل کارايی اناارژی و بررساای عواناال نااوثر باار رن در بخااش ( در نطالاه2018)  4و لی لیو  

اثاار دهاا  کااه هااا نشااان نیرن پردازناا ه نتاااي  نطالاااهوبیت نیحمل و نقل چی  با استیاده از ن ل ت

 دار استه سوخت بر کارايی انرژی نثبت و نافیساختار لفات و قیمت 

و  1988-2014کشااور رفريقااايی در دوره زنااانی    22ای برای  ( در نطالاه2018)  5ردوم و همکاران

دهف  که با ح اقل نمودن ع م کارايی اناارژی بااه طااور بکارگیری رهیافت نرزی تصادفی نشان نی

شود، همچفی  افزايش شهرنشیفی و چگالی جويی نیدرل  لرفه  84دا م، نصرف انرژی به نیزان  

 شوده ايی انرژی نیجمایت باعث افزايش کار

اسااتان   30ای با استیاده از رويکاارد اقتصادساافجی فضااايی باارای  ( در نطالاه2018)  6لی و همکاران

باار کااارايی شهرنشاایفی    اثرات نستقیم و سرريز  دهف  کهنشان نی  2003-2014چی  در دوره زنانی  

 دار استه انرژی به ترتیب نفیی و نثبت نافی

باار را    شاا نلفاتیو    ساختار شااهریای اثرات  هیچ نطالاه،  در داخل   ه با بررسی نطالاات انجام ش

يکی از نشکالت اللی نطالاات انجام ش ه اي  اساات   ه همچفی ه استکارايی انرژی بررسی نکرد

های نرسااوم تااوان از ناا لهای نکانی، ب ون اطمیفان از ع م وجود اثرات سرريز نمیکه برای داده 

نطالاااه حاضاار اياا  نقاار را برطاارف  استیاده نمود، که  عوانل نوثر بر کارايی انرژی  برای بررورد

و روش اقتصادسفجی نااورد  هانوضوع نورد نطالاه، داده   نظر  بفابراي  نطالاه حاضر ازنموده استه  

 استیاده ج ي  بوده و دارای نوروری استه 
 

 
1. Lin and Long (2015) 
2. Liu et al 
3. Industrial Agglomeration 
4. Liu and Lin (2018) 
5. Adom (2018)  
6. Li (2018)  
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 روش تحقیق   -4

و شهرنشاایفی در  شاا نلفاتیه ف اللی تحقیا بررورد کارايی اناارژی نصاارفی و بررساای نقااش 

کارايی انرژی نصرفی استه کارايی به لورت حاا اقل نصاارف اناارژی بااه ازای سااط  خالاای از 

تولی  قابل تاريف استه به همی  دلیل ابت ا به بررورد کارايی نصرف اناارژی بااا اسااتیاده از تحلیاال 

ی اثاار بااه بررساا   اقتصادساافجی فضااايیشود، و سر  با اسااتیاده از ناا ل  نرزی تصادفی پرداخته نی

 شوده ش ن و شهرنشیفی بر کارايی نصرف انرژی پرداخته نیلفاتی
  

 روش تحلیل مرزی تصادفی   -4-1

و  (DEA 1هااا )دو روش تحلیاال پوششاای داده   گیری و بررورد کارايی انرژی نصاارفی،برای ان ازه 

هااای نوجااود دارای نزايااا و ناااايبی ( وجود دارده هر ک ام از روشSFA  2تحلیل نرزی تصادفی )

ع م تمايز بی  جزء ع م کارايی و جزء خطای رناااری   DEAهستف ه عیب اللی روش ناپارانتری  

گیاارده در حااالی کااه روش پااارانتری است، و تمام جزء خطا را به عفوان عاا م کااارايی در نظاار نی

SFA  کارايی نصرف انرژی تمااايز قا اال شاا ه اساات، و جاازء   زء ع مج، بی  جزء خطای رناری و

کف ه تایی  شااکل تااابای خاااص باارای عواناال خطا را از عانل ناکارايی نصرف انرژی تیکیک نی

استه چرا که تایی  نادرساات شااکل تااابای باعااث  SFA  نوثر بر ع م کارايی به عفوان عیب اللی

شوده به دلیل اهمیت باهی تمايز باای  نیايجاد خطا در بررورد جزء خطا و ناکارايی نصرف انرژی  

 شوده استیاده نی SFA نصرف انرژی در اي  نطالاه از روشجزء خطا و ناکارايی در 

نورد اسااتیاده   (Yبرای تولی  )  (K)  و سرنايه  (E)  ، انرژی(L)  نیروی کارهای  که نهاده با فرض اي 

( باارای بااررورد کااارايی 1از رابطااه )  (،2018)  3ايکسی و همکاااران  نطالاه  اسا   بر  ،گیرن قرار نی

 شوده انرژی استیاده نی
 

−𝑙𝑛𝐸𝑖𝑡 = +𝛽0 + 𝛽𝐾𝑙𝑛𝐾𝑖𝑡 + 𝛽𝐿𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡 + 𝛽𝑌𝑙𝑛𝑌𝑖𝑡 + 𝛽𝑇𝑙𝑛𝑇 + 𝛽𝐾𝐿𝑙𝑛𝐾𝑖𝑡𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡 +
𝛽𝐾𝑌𝑙𝑛𝐾𝑖𝑡𝑙𝑛𝑌𝑖𝑡 + 𝛽𝐿𝑌𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡𝑙𝑛𝑌𝑖𝑡 + 𝛽𝐾𝑇(𝑙𝑛𝐾𝑖𝑡 ∗ 𝑇) + 𝛽𝐿𝑇(𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡 ∗ 𝑇) +

 
1. Data envelopment analysis 
2. Stochastic Frontier Analysis 
3. Xie (2018) 
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𝛽𝑌𝑇(𝑙𝑛𝑌𝑖𝑡 ∗ 𝑇) + 𝛽𝑌𝑌(𝑙𝑛𝑌𝑖𝑡)2 + 𝛽𝐿𝐿(𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡)2 + 𝛽𝐾𝐾(𝑙𝑛𝐾𝑖𝑡)2 + 𝛽𝑇𝑇(𝑇)2 +
𝑣𝑖𝑡 − 𝑢𝑖𝑡        (1)  

 

هااا نتغیر رون  زنااان،  T ،نتغیر نانفیی نشان دهف ه ناکارايی نصرف انرژی است 𝑢𝑖 (،1در رابطه )

، فاارض  نوسیله روش ح اکثر درستفمايی تخمی  زده شوای هستف  که باي  به  پارانترهای ناشفاخته

بااا اسااتیاده از تخماای  حاا اکثر راسااتفمايی   ه1ها يکسان استش ه است که ضرايب برای همه استان

σ2نقادير   = σv
2 + σu

γو    2 =
σu

2

σv
2+σu

ه اگاار باش نیبی  لیر و يک   γقابل نحاسبه است، نق ار    2

وجود ناکارايی انرژی است، و تیاوت بی  نق ار بهیفه و واقااای به نافی  برابر با لیر باش ،    γ  را نق

تااوان از روش حاا اقل است، در اي  لورت برای تخمی  تابع نصرف اناارژی نی  vانرژی ناشی از  

( باارای بااررورد 1981) 2بسیاری از نطالاات تجربی از قبیل پیت و لی نرباات نامولی استیاده کرده

کفف ، به اي  لورت که جزء ناکارايی تابع عوانلی اساات ای استیاده نیکارايی از تخمی  دونرحله

توان  باعث ايجاد تیاوت کارايی باای  نقاااطع که جزء ناهیت ذاتی نقطع نورد نطالاه است، که نی

  ( قابل بررسی استه2)رابطه لورت ( نتاق ن  که جزء کارايی به 1995) 3شوده باست و کولی
 

𝑢𝑖𝑡 = 𝛿𝑧𝑖           (2)  

 

z  وضااایت  هقابل کفترل اساات انا غیر باش نینوثر  انرژی شانل نتغیرهايی است که بر ع م کارايی

قاباال کفتاارل بااوده و جاازء ناهیاات ذاتاای  ر  و هوايی هر استان از جمله نتغیرهايی اساات کااه غیاار

 ها استه استان
 

 اقتصادسنجی فضایی    -4-2

به   ههای ايران استاستانرورد کارايی انرژی و بررسی عوانل نوثر بر رن در  ه ف اللی تحقیا بر

هااای دارای ابااااد نکااانی بااا دو نساائله داده شااوده  های نبتفی بر نکان استیاده نیهمی  دلیل از داده 

تااا حاا  زيااادی اياا  دو   وابستگی فضايی و ناهمسانی فضايی نواجااه هسااتف ه اقتصادساافجی نرسااوم

 
يکسانی  1 انرژی  نستقل،  نتغیرهای  در  واح   هر  افزايش  برای  که  است  نیهوم  اي   به  ضرايب  بودن  يکسان  فرض  ه 

 ناکارايی انرژی استه ها ناشی از تیاوت در جزء نصرف ش ه و تیاوت انرژی نصرفی بی  استان
2. Pitt and Lee (1981) 
3. Battese and Coelli (1995) 
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های الاالی يااک نطالاااه نطلااو ، تفاسااب باای  هاا ف يکی از ويژگیه  گیردنوضوع را نادي ه نی

های تحقیا و روش تحقیا استه برای ايجاد تفاسب، نطالاه حاضر از رهیافت اقتصاااد تحقیا، داده 

ياا  روش کف ه دهيل اسااتیاده از اياا  روش بااه اياا  لااورت اساات کااه اسفجی فضايی استیاده نی

های نکانی است و همبستگی فضايی بی  نفاطا را در نظاار گرفتااه و اثاارات ساارريز يااا نختر داده 

 کف ه گیری نیفضايی نتغیرها را ان ازه 

های اقتصادساافجی فضااايی هسااتف  کااه ناا ل  ن ل خطای فضايی، وقیه فضااايی و نخااتلط از جملااه

ه دارديی باارای رفااع همبسااتگی فضااايی  ها بستگی به نحل قرارگیری ناتري  وزنی فضاساختار رن

( 3، بااه لااورت رابطااه )گیااردنی  سه ن ل را در باار( که  GNSM  1ای فضايی )ن ل عمونی رشیانه

  است:
 

Y = 𝜌𝑊𝑌 + 𝑋𝛽 + 𝑢           𝑢 = 𝛿𝑊𝑢 + 휀    (3)  
 

ناااتري   w و Yبااردار نتغیرهااای توضاایحی نااوثر باار    xنتغیر وابسته تحقیا،    y  (،3اسا  رابطه )  بر

تایی  شاا ه کااه در   30در    30وزنی فضايی استه برای تایی  ناتري  فضايی ابت ا ناتريسی به ابااد  

اسااتان الباارز از  1390ه از سااال  همسايه برابر با لیر است  و غیر  1های همسايه دارای ع د  رن استان

های استان البرز در تهران ادغام شاا ه ختار پانل نتوازن، داده تهران ج ا ش ه است انا برای ايجاد سا

ه ساار  هاار درايااه از ان در نحاساابات وارد شاا ه و اي  دو استان تحاات عفااوان اسااتان تهااران    است

ناتري  همسايگی بر نجموع هر سطر از ناتري  همسايگی تقسیم شاا ه اساات، کااه تحاات عفااوان 

 دارینافاایهای نختلااف فضااايی بسااتگی بااه  بررورد ن لناتري  استان ارد ش ه نام دارده تایی  و  

باشف ، دار نافی ρو   δچه دو ضريب  اگر چفان  ه2( داردρ( و وقیه فضايی )δضريب خطای فضايی )

 شوده ی را در بر دارد استیاده نیاز ن ل ترکیبی که هر دو اثر خطای فضايی و وقیه فضاي

، با توجه به انکان وجود اثرات سرريز فضااايی از کارايی انرژیررسی تجربی عوانل نوثر بر  برای ب

  :باش نی( 4رويکرد اقتصادسفجی فضايی استیاده ش ه است، که به لورت رابطه )
 

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑖𝑡 = 𝑓(𝑖𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡 , 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑡, 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡 , 𝑖𝑛𝑐𝑜, 𝑊)      (4)  

 
1. General Nesting Spatial Model 

 ه جزيیات نربوط به دستیابی به تخمیفی قابل اعتماد در قسمت بررورد ن ل رن ه استه 2
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 i( در اسااتان 1ش ه به وسیله تابع نرزی تصادفی ناادله )کارايی انرژی بررورد  effe(،  4در ناادله )

نساابت ارزش افاازوده  induنسبت جمایت شهری به کل جمایت اسااتان،   urbanاست،    tدر زنان  

 densبخش لفات به ارزش افزوده کل استان، 

نسبت جمایت به نیر در واح  سااط  بااه کیلااونتر  1

باارای در نظاار گاارفت  اسااته  1390دررن  سرانه واقای هر استان به قیماات پايااه سااال   incoنربع و  

 شوده استیاده نی Wوابستگی بی  نفاطا از ناتري  فضايی استان ارد ش ه 

 هاگردآوری و تحلیل داده  -5

هااای گااردروری داده   شواه گیری نصرف انرژی از ترازنانه انرژی استیاده ش ه است،  برای ان ازه 

به طور نتوسااط باارای هاار  نق ار نصرف انرژی  1385ده  که در سال  نشان نی  (1ش ه در ج ول )

نیلیااون   76/38  بااه نقاا ار  1394نیلیون بشکه ناادل نیت خام است و در سااال    32/32برابر با    استان

به  ارزش افزوده خام افزايش يافته استه نسبت ارزش افزوده بخش لفات به کل   بشکه ناادل نیت

 1394درلاا  در سااال  4/17بااه نقاا ار  1385در سااال  69/13از رقاام  طور نتوسط برای هاار اسااتان

طوری که  به نسبت جمایت شهرنشیفی نیز تغییرات نشابهی را تجربه کرده است هافزايش يافته است

در  درل  68به نیزان  1385درل  در سال  63/62اي  نسبت برای هر استان به طور نتوسط از رقم 

اقتصادها برای توساه اقتصادی نستمر نیازنف  توساااه بخااش لاافات افزايش يافته استه   1394سال  

پیان  توساه لفاتی و اقتصادی است، بفابراي  افزايش نصرف اناارژی بااه دلیاال هستف  و شهرنشیفی  

سوال برای نطالاه حاضر به اياا  لااورت اساات کااه ريااا ايااران در   هتغییرات ذکر ش ه نفطقی است

 های اخیر توانسته است از لرفه نقیا  شهری برای بهبود کارايی انرژی استیاده نماي ه سال

اي  لورت بوده که به ازای هر کیلونتر از نساحت به طور نتوسااط در تغییرات چگالی جمایت به  

هاار نیر افزايش يافته استه   1/85به    1394نیر سکونت دارن  و اي  رقم در سال    25/76،  1385سال  

رف بااه دلیاال تااراکم جمایاات و افاازايش زنااان چه نیزان چگالی جمایت افزايش ياب ، از يااک طاا 

و از طرف ديگاار بااه دلیاال کاااهش   ياب ،صرف انرژی افزايش نیثابت نای  نسافرت به ازای فالله

ري ه برريف  دو اثر نتیاوت چگالی جمایاات بااه نسافت زنیفه برای کاهش نصرف انرژی فراهم نی

 
جا که شواه  رناری در تری را با کارايی انرژی دارد، انا از رنه نتغیر چگالی جمایت بخش شهری ارتباط نزديک1

سبه چگالی استیاده کرده  رابطه با نساحت بخش شهری در دستر  نیست، نطالاه حاضر از نساحت استانی برای نحا

 استه
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های شااهری در وضااایت هاار چااه ساااختار  هساختار شهری و زيربفاهااای حماال و نقاال بسااتگی دارد

تااري  يکاای از نهمشااوده اثر نفیی چگااالی جمایاات باار نصاارف اناارژی تقوياات نی  نطلوبی باشف ،

هر چه نیاازان   هباش نیسط  دررن  سرانه    نتغیرهايی که بر الگوی نصرفی خانوار تاثیرگذار است،

دررناا  ياباا ه بر در خانوار افزايش نیانرژیدررن  سرانه افزايش ياب ، گرايش به استیاده از وسايل 

کمتري  دررن   1388طوری که در سال  به نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است  واقای سرانه

به بیشااتري   1390نیلیون ريال بوده و اي  رقم در سال   09/64ناادل با    هانتوسط استان  سرانه واقای

  نیلیون ريال افزايش يافته استه 92/76نق ار ناادل 

 
 استفادههای مورد روند کلی داده  :1جدول 

 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

انرررررررر    

 مص فی

32/32 96/34 72/35 74/36 58/38 21/41 24/41 76/43 23/44 76/38 

 68 27/67 87/66 46/66 93/65 29/65 63/64 97/63 31/63 63/62 شه نشینی 

 4/17 37/14 48/14 83/14 04/14 83/12 99/12 39/13 54/13 69/13 شدنصنعتی

چگررررررر  ی 

 جمعیت

25/76 18/77 14/78 13/79 15/80 33/81 21/82 12/83 04/84 1/85 

درآمد سرر ان  

 واقعی 

02/69 62/72 45/67 09/64 39/71 92/76 41/67 48/68 79/65 01/66 

 نحاسبات تحقیا از نراکز رناری منبع: 

 

 برآورد مدل   -6

نتاي    هشود( پرداخته نی1ابت ا به بررورد کارايی انرژی با استیاده از رابطه )در اي  بخش از نطالاه  

در  1394تااا  1385های ايران در دوره زنانی حالل از بررورد کارايی انرژی نصرفی نتوسط استان

  ( رورده ش ه استه1نمودار )

 41اسا  نتاي  حالل از برروردها، استان بوشهر دارای بیشتري  کارايی انرژی نصرفی ناادل با   بر

درلاا  اسااته بااه  16درل  است، و استان ايالم دارای کمتري  کارايی اناارژی نصاارفی ناااادل بااا 

لی ايالم، برای دستیابی به سط  فا عبارتی با ثابت فرض نمودن نیزان سرنايه و نیروی کار در استان

درل  کاهش داد، اي  در حالی است که  84توان به طور بهیفه نصرف انرژی را به ان ازه  تولی ، نی

درل  نصرف انرژی را کاهش داده رون  تغییرات کارايی انرژی در   59توان  برای استان بوشهر نی



 

 179 (يیفضا یاقتصادسفج  افتی)ره ران يا یهادر استان  یانرژ يیبر کارا یفیو شهرنش ش نی اثر لفات یبررس

که در سااال ها به طور نتوسط به اي  لورت بوده است های نورد نطالاه برای تمام استانسال  طول

افاازايش يافتااه   218/0بااه نقاا ار    1394بوده و اي  رقم در سااال    216/0کارايی انرژی برابر با    1385

های استه دهيل نتا دی برای پايی  بودن کارايی انرژی نصرفی قابل ذکر است، اوه سهم فاالیت

خش خانگی بیش از دارای ارزش افزوده باه در اقتصاد نسبتا پايی  است و سهم انرژی نصرفی در ب

های بارز نفاااطا ناارزی اساات کااه باعااث ها استه دونا، قاچاش سوخت يکی از ويژگیساير بخش

 ش ه به ازای انرژی نصرف ش ه، تولی ی وجود ن اشته باش ه 

 
 1385-1394: کارایی مصرف انرژی در بازه زمانی 1نمودار 

 

های نختلااف اساات، اثاارات فضااايی باای  اسااتانکاربرد اقتصادسفجی فضايی نیازنف  اثبااات وجااود  

بر روی پسمان های ناا ل اقتصاااد ساافجی نتاااارف و نتغیاار   1بفابراي  ابت ا با استیاده از رناره نوران

دهاا  کااه ( نشان نی2گیرده نتاي  ج ول )، وجود اثرات فضايی نورد رزنون قرار نیکارايی انرژی

درلاا   1اساات کااه در سااط  خطااای    91/9براباار بااا    نتاااارفرناره نوران برای پسمان های ناا ل  

به عفوان نتغیر وابسته در سط  خطای  کارايی انرژینتغیر دار است و نق ار رناره نوران برای نافی

ی وجااود فرضاایه لاایر رناااره نااوران بااه نافاا   یدارنافیاسته    48/8و برابر با    دارنافیيک درل   

سااازی عواناال نااوثر باار بفااابراي  در ن ل ههای نختلف اسااتبی  استانکارايی انرژی  اثرات سرريز  

 کارايی انرژی بايستی اثرات همبستگی فضايی ن  نظر قرار گیرده 
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 : آزمون همبستگی فضایی 2جدول 

 ( P-Valueارزش احتم ل ) مقدار آم ره  

 0/ 00 8/ 48 ک رایی ان    متغی  وابست  

 0/ 00 9/ 91 پسم نده   مدل متع رف 

 های تحقیايافته   منبع:                    

 

گام دوم، بررسی شوده های فضايی استیاده نیبا توجه به رد ش ن فرضیه لیر رناره نوران، از ن ل

ضريب هگرانژ برای تایی  وابستگی فضايی بر حسب وقیه فضايی، خطای فضايی يا ترکیبی اسااته 

ده  که فرضیه لیر نبتفی بر ع م وابستگی ( نشان نی3نتاي  حالل از ضريب هگرانژ در ج ول )

رد ش ه است و باارای حالاات  RLM lag1و  LM lagدر دو رزنون  فضايی در نشاه ات از نتغیر

اسااته بفااابراي    ش ه   تايی به ترتیب رد و    2RLMerrorو    LMerrorخطای فضايی در دو رزنون  

 شوده استیاده نی وقیه فضايیسازی عوانل نوثر بر کارايی انرژی از در ن ل
 

 : آزمون ضریب الگرانژ 3 جدول

 LM error RLM error LM lag RLM lag 

 59/25 86/90 08/0 34/65 مقدار آم ره 

 00/0 00/0 77/0 00/0 ارزش احتم ل 

 های تحقیايافته  منبع:         

 

شااوده ( اسااتیاده نیLRاثرات ثابت فضايی و زنانی از نسبت راستفمايی )برای بررسی فرضیه وجود  

دهاا  کااه اثاارات ثاباات فضااايی و ( نشااان نی4نتاي  حالل از رزنون نسبت راستفمايی در ج ول )

بفااابراي   هانا وجود ناهمگفی در بااا  زنااان رد شاا ه اساات  ها وجود دارد،نوعی ناهمگفی بی  استان

 سا  اثرات ثابت فضايی خواه  بودها تخمی  ن ل نهايی بر
  

 : آزمون نسبت راستنمایی و هاسمن فضایی 4جدول 

 آزمون ه سمن اث ات ث بت فض   اث ات ث بت زم ن 

 18/0 07/623 42/8 آم ره آزمون

 99/0 00/0 492/0 مقدار احتم ل 

 های تحقیايافته   منبع:                      

 

 
1. Robust Lagrange Multiplier Lag 
2. Robust Lagrange Multiplier Error 



 

 181 (يیفضا یاقتصادسفج  افتی)ره ران يا یهادر استان  یانرژ يیبر کارا یفیو شهرنش ش نی اثر لفات یبررس

در جاا ول  برای تایی  ن ل به لورت اثرات تصادفی يااا اثاارات ثاباات  نتاي  رزنون فضايی هاسم 

ده  که فرضیه لیر نبتفی بر استیاده از ن ل اثرات تصادفی تايی  ش ه استه چاارا کااه ( نشان نی4)

 استه 99/0بوده که دارای ارزش احتمال برابر با  18/0 ق ار رناره هاسم  فضايی برابر بان

جاا ول در    اثاارات تصااادفی  با در نظر گرفت   (SDM)  ن ل دوربی  فضايی  نتاي  حالل از بررورد

دهاا  کااه بااا نشااان نی  (5در جاا ول )  ضريب بررورد ش ه برای وقیااه فضااايیارا ه ش ه استه  (  5)

𝑖های  افزايش کارايی انرژی در استان ≠ 𝑗   به اناا ازه يااک درلاا ، کااارايی اناارژی در اسااتانi  بااه

ها وجااود دارد، انياب ه در واقع نوعی اثرات سرريز کارايی انرژی بی  اسااتافزايش نی  119/0ان ازه  

ی افزايش کارايی انرژی نه تفها نوجب بهبود کیییت نحیط زيساات و رفاااه جاناااه در بفابراي  نزايا

ها نیااز شود بلکه به واسااطه اثاارات ساارريز، کیییاات نحاایط زيساات در ساااير اسااتاناستان خاص نی

 ياب هافزايش نی

تان به ان ازه يااک درلاا  نفجاار بااه افزايش سهم لفات در اقتصاد هر اساسا  نتاي  برروردها،    بر

گذاری در توساه بخااش شوده در واقع با سرنايهدرل  نی  0611/0افزايش کارايی انرژی به ان ازه  

ياب ه ياب  و به اي  واسطه کارايی انرژی افزايش نیلفات، تولی  بیش از نصرف انرژی افزايش نی

𝑖ها انا توساه لفات در ساير استان ≠ 𝑗  به ان ازه يک درل  نفجر بااه کاااهش کااارايی اناارژی در

ها ناشاای از گذاری نفیاای توساااه لاافاتی در ساااير اسااتانشود، اثردرل  نی 31/0به ان ازه  iاستان  

واقایتی است که توساه لفات در اقتصاد به طااور بفیااادی رخ ناا اده اساات و ارتباااطی باای  لاافايع 

 هوجود ن ارد

ای واقای در تمام اقتصااادهای در حااال توساااه توساه اقتصادی، نسئله  شهرنشیفی نیز به عفوان نتیجه

ها افزايش ده  که هر چه نسبت شهرنشیفی در استانبررسی اثر نسبت شهرنشیفی نیز نشان نی  هاست

طااوری کااه بااا افاازايش يااک درلاا  در نساابت بااه    ياباا ،ياب ، کارايی نصاارف اناارژی کاااهش نی

در  ياباا هدرلاا  کاااهش نی 109/0به ان ازه   iی انرژی در استان  ، نیزان کارايiشهرنشیفی در استان  

های فی بر کارايی انرژی تايیاا ی باار اياا  فرضاایه اساات کااه زيرساااختیواقع نفیی بودن اثر شهرنش

اسا  نظريه تراکم شهری هر چااه   ه چرا که برف شهری در ايران از وضایت نطلوبی برخوردار نیست

های باارداری از لاارفهی برخااوردار باشااف ، بااه دلیاال بهره های شهری از وضااایت نطلااوبزيرساخت
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انا افاازايش توان انتظار داشت که شهرنشیفی باعث افزايش کارايی انرژی نصرفی شوده  نی  1نقیا 

𝑖ها  شهرنشیفی در ساير استان ≠ 𝑗    به ان ازه يک درل ، باعث افزايش کارايی انرژی در استانi   به

نظاار قاارار داده کااه بااا   در واقع نتیجه نطالاه حاضر اياا  نساائله را ناا شوده  درل  نی  229/0ان ازه  

 های توساه پاي ار را در ايران نطلو  دانسته توان ريف ه سیاستساختار فالی شهرها، نمی

استه هاار چااه نیاازان تااراکم جمایاات باااهتر  دارنافینرژی نثبت و اثر چگالی جمایت بر کارايی ا

ياب ه در همی  راستا نیزان انرژی نصرفی باش ، تقاضا برای سوخت ناشی از حمل و نقل کاهش نی

طااوری  بااه ياباا هبه ازای سط  تولی  ثابت کاهش يافته و بفابراي  کارايی انرژی نصرفی افزايش نی

 528/0در واح  سط  به کیلونتر نربع نیزان کارايی اناارژی بااه اناا ازه که به ازای افزايش يک نیر  

𝑖ها انااا افاازايش يااک واحاا  چگااالی جمایاات در ساااير اسااتان  ياب هافزايش نی  درل  ≠ 𝑗  باعااث

شااود، چاارا کااه بااا افاازايش چگااالی جمایاات در درلاا  نی  08/0کاهش کارايی انرژی بااه اناا ازه  

ياباا ه کاهش و بفااابراي  کااارايی اناارژی کاااهش نی  iهای همسايه، چگالی جمایت در استان  استان

گااانی اساساای باارای های شااهری  ت ناوگان حماال و نقاال عمااونی در کفااار زيرساااختبهبود کییی

های به عبارتی بهبود زيرساخت  ورداری از نزيت تراکم جمایت استهی انرژی و برخافزايش کاراي

شهری از قبیل افزايش کیییت ناوگان حماال و نقاال عمااونی از يااک طاارف باعااث برخااورداری از 

شود و از طرف ديگاار اثرگااذاری نفیاای شهرنشاایفی باار کااارايی افزايش چگالی جمایت نی  نزيت

  ده هانرژی نصرفی را کاهش نی

هاار چااه کااه دررن  سرانه يکی از نتغیرهای نوثر بر الگوی نصرفی خانوارها استه به اي  لااورت 

ياب ه شواه  بری باهتر افزايش نینیزان دررن  سرانه افزايش ياب ، تقاضا برای وسايل دارای انرژی

داری نافاای ده  که يک درل  افزايش دررن  سرانه باعااث کاااهشهای ايران نشان نیبرای استان

در واقااع اثاار نفیاای شااوده نی درلاا  10در سط  خطااای  درل  115/0کارايی انرژی به ان ازه    در

 همچفاای  باار  کفاا هسرانه بر کارايی انرژی، بر الگوی نالحی  نصرف خانوارهااا دهلاات نیدررن   

هااای ی، نصاارف اناارژی در بخااش خااانگی باایش از ساااير بخشژترازنانااه اناار  هایاسا  گزارش

تواناا  زنیفااه به همی  دلیل الالح الگااوی نصاارف خانوارهااا در بخااش اناارژی نی  اقتصادی است،

 
 شوده ه لرفه نقیا  به اي  نافاست که با افزايش جمایت زنیفه استیاده از وسايل حمل و نقل عمونی فراهم نی1
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𝑖ها انااا افاازايش دررناا  ساارانه در ساااير اسااتانافاازايش کااارايی اناارژی را فااراهم رورده  ≠ 𝑗  اثاار

 ن ارده  iداری بر کارايی انرژی در استان نافی
 

 ( SDM): برآورد مدل دوربین فضایی 5جدول 

 اث ات س ریز اث ات مستقیم  

 مقدار احتم ل  ض یب  مقدار احتم ل  ض یب 

   002/0 254/0 ع ض از مبدا 

 0/ 0002 -0/ 3102 003/0 0/ 0611 شدن صنعتی

 006/0 229/0 075/0 -109/0 شه نشینی 

 016/0 -0/ 08 0/ 00 528/0 چگ  ی جمعیت 

 862/0 -0/ 0019 073/0 -115/0 درآمد س ان  

   004/0 119/0 وقف  فض یی 

 های تحقیايافته منبع:                         
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يکی از اه اف اللی برای تمام اقتصادها، افاازايش رفاااه جاناااه بااه واسااطه رشاا  اقتصااادی اسااته 

شهرنشیفی به دلیل ساختارهای شهری نقش بسزايی را در کارايی انرژی دارد، هر چه ساختار شهری 

ده نطالاه حاضر با استیاياب ه  در وضایت نطلوبی باش ، کارايی انرژی با توساه شهرنشیفی بهبود نی

و تابع تولی  ترانسلود ابت ا به بررورد  1394تا  1385های در سط  استانی برای دوره زنانی از داده 

به بررسی عوانل نااوثر باار  اقتصادسفجی فضايیپردازد، و سر  با استیاده از ن ل کارايی انرژی نی

اسااتان هاا  کااه  دنتاي  حالل از بااررورد کااارايی اناارژی نشااان نیشوده  کارايی انرژی پرداخته نی

، و اسااتان ايااالم دارای کمتااري  درلاا   41يی انرژی نصرفی ناااادل بااا  بوشهر دارای بیشتري  کارا

ها باار ، و اي  ناشی از واقایتی است که هر چه استاندرل  است  16کارايی انرژی نصرفی ناادل با  

اباا ، در واقااع تولیاا  يهای دارای ارزش افزوده باه نتمرکز باشف ، کارايی انرژی افزايش نیفاالیت

ده  کااه نااوعی اثاارات ساارريز نتاي  اقتصادسفجی فضايی نشان نی  هدر استان ايالم نسبتا پايی  است

ها وجود دارد، و اثرات نستقیم توساه لاافات، افاازايش شهرنشاایفی، انرژی بی  استاننثبت کارايی  

 -115/0و  528/0، -109/0،  0611/0چگالی جمایت و دررن  سرانه بر کااارايی اناارژی بااه ترتیااب  

ها بر کارايی انرژی استان است و اثرات توساه لفات، شهرنشیفی و چگالی جمایت در ساير استان

i    استه بفابراي  بهبود تکفولوژی تولی  در بخش لفات و   -08/0و    229/0،  -31/0به ترتیب برابر با
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باار  ش نلفاتیای بهبود اثر نستقیم و سرريز توساه بفیادی رن نبتفی بر نزيت نسبی نفاطا عانلی بر

گذاران در جهاات انااا اثاار نفیاای شهرنشاایفی ناشاای از عاا م توانااايی سیاسااتکارايی اناارژی اسااته  

باارای به واسطه لرفه نقیااا  اسااته   های اخیردر سال  های شهرنشیفیبرداری لحی  از نزيتبهره 

های حماال و نقاال از اهمیاات يرساااختتوساه ز ،بهبود اثرگذاری چگالی جمایت بر کارايی انرژی

بهبااود بهبااود تکفولااوژی تولیاا ی بخااش لاافات،    بااه طااور کلاای  بفااابراي باهيی برخوردار اسااته  

نف ی از لرفه نقیااا  شااهری، توساااه و افاازايش کیییاات ناوگااان زيربفاهای شهری در جهت بهره 

فزايش کااارايی حمل و نقل عمونی و الالح الگوی نصرف انرژی خانوارها گانی نهم در جهت ا

 ی توساه و رش  اقتصادی استه نف ی بیشتر از نزايانرژی و بهره ا
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Abstract  

Increasing energy efficiency is an effective policy to reduce the 

negative externality of economic development. The study estimates 

and evaluates the factors affecting energy efficiency by using the data 

at the provincial level in Iran over a period from 2006 to 2015. The 

results of the stochastic frontier approach show that Bushehr and Ilam 

provinces have the highest and the lowest rate of efficiency equal to 

0.41 and 0.16 respectively. The results of the spatial econometrics 

show that there is a positive spillover effect among the provinces in 

terms of energy efficiency. Also, the direct effects of industrialization 

and population density on energy efficiency are positive, but its 

spillover effect is negative. As another finding, the direct effects of 

urbanization and per capita income are negative, but the spillover 

effect of urbanization is positive and significant.  
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