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 چکیده
بر جمعیت، ثروت اثرات تصادفی رگرسیون  از استفاده با را انرژی مصرف بر شهرنشینی اثرات حاضر مطالعه

الگوی پانل  در این راستا از. کندمی تحلیل عضو اوپککشورهای منتخبی از  در( STIRPAT) 5و فناوری

 متغیرهای. است شده استفاده تحلیل و تجزیه برای 0101 تا 0991 دوره طی زمانی سری هایدادهفضایی و 

 بانک داده پایگاه ازنیز  شهرنشینی و انرژی مصرف کل ،فناوری داخلی، ناخالص تولید جمعیت، تجارت،

در اثرات مستقیم بلندمدت متغیرهای صنعتی شدن، تجارت و ها، بر اساس یافته .انداستخراج شده جهانی

 اثرات غیرنتایج رشد اقتصادی تاثیر مثبت و شهرنشینی و مخارج دولت تاثیر منفی بر مصرف انرژی دارد. 

 مستقیم حاکی از تاثیر مثبت شهرنشینی، تجارت و مخارج دولت و تاثیر منفی صنعتی شدن و رشد اقتصادی

مثبت و رشد اقتصادی  ثیر شهرنشینی، صنعتی شدن و تجارتتا ،. در نهایت اثرات کلاستبر مصرف انرژی 

عضو اوپک،  یدر کشورها شودیم شنهادیاساس، پ نیبر ا .باشدمیو مخارج دولتی بر مصرف انرژی منفی 

استفاده  یکنترل مصرف انرژ یمؤثر برا یمناطق به عنوان ابزار نیب یمصرف انرژ ییفضا زیاز اثرات سرر

  شود.
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 مقدمه -1

اقتصاد انرژی  قبال و تأثیر چشمگیری بر محیط زیست دارد. است اقتصادیعامل اصلی رشد  انرژی

داد. شهرنشینی، که ارتباط را مورد بررسی قرار میتنها رابطه میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی 

با توسعه اقتصادی و صنعتی شدن دارد، به یکی از نیروهای محرک تقاضای انرژی تبدیل نزدیکی 

متغیرهای  0101از سال  پیرامون انرژی مطالعات انجام شدهدر  ،رخ داده شده است. با تحوالت

)توپکو و  نمود به شهرنشینی اشاره توانمیجمله این متغیرها از اند که اضافه شدهجدیدی 

 از جمعیت جابجایی فرآیند عنوان به معموالً شهرنشینی معاصر، دوران در .(05 :0102 ،0جیرجین

 فرآیند یک شهرنشینی .(9: 0100 ،0همکاران و جدواب) شودمی تعریف شهرها به روستایی مناطق

 فضایی گسترش اقتصادی،-اجتماعی هایفعالیت تشدید جمعیت، رشد شامل که است پیچیده

 ویژگی بارزترین(. 01: 0101 ،3همکاران و ناوار) ها استزیرساخت و شهری شده ساخته مناطق

 در مهم اجتماعی فرآیند یک به شهرنشینی حال، این با. است شهری مناطق فیزیکی رشد شهرنشینی

 شده تبدیل عضو اوپک یدر حال توسعه مانند کشورها یاز کشورها یاریدر بس ژهیبه و 00 قرن

. انجامدمحیطی میزیست توسعهو  رشد اقتصادی تضاد فزاینده بینشتاب شهرنشینی به  .است

بلکه شامل تحول  ،نه تنها شامل تعداد زیادی از روستاییان منتقل شده به شهرها ری شدنیند شهآفر

های شهری با زیرساخت ایجادکه به ناچار منجر به  باشداقتصادی و بهسازی ساختار صنعتی نیز می

 (. 0005: 0102 ،0)لیو و پنگ شودمیمصرف انرژی  افزایشهای کالن و در نتیجه گذاریسرمایه

وجود دارد لیکن دیگری نیز  مطالعات مشابهپیرامون رابطه میان شهرنشینی و مصرف انرژی اگرچه 

باشد. تعداد مطالعاتی که در کشورهای عضو اوپک صورت گرفته است بسیار محدود و اندک می

یک منطقه را مستقل از مناطق  توانمیهای مکانی نمدل های تجربی برایدر پژوهش به عالوه

ها با های جغرافیایی و مکانموقعیت 5دیگر در نظر گرفت، زیرا بر اساس قانون جغرافیایی توبلر

های دور از هم بیشترین تاثیر را های نزدیک نسبت به مکانیکدیگر وابسته هستند و مکان

سازی سبب ایجاد خطا در اقتصاد سنجی نیز نادیده گرفتن بُعد فضا در مدلرند. در ادبیات پذیمی

 عالوه بر این(. 90: 0100 )سیف و حمیدی زری، گرددو استنتاج نادرست آماری می تخمین

 نزدیکی دلیل به است ممکن اما است، متنوع کشورهای عضو اوپک بین در انرژی مصرفاگرچه 

                                                           
1. Topcu & Girgin (2016) 
2. Jedwab (2017) 
3. Navarr (2020) 
4. Liu & Peng (2018) 
5. Tobler 

https://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchCode=Xiaoyu++Liu&searchField=authors&page=1
https://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchCode=Duyun++Peng&searchField=authors&page=1


 

 029 ... اوپک عضو منتخب کشورهای در انرژی مصرف بر شهرنشینی فضایی اثر

 ، الگویتولید فناوری مانند، متداول هایشوک و اقتصادی و اجتماعی انفعاالت و فعل، جغرافیایی

 بر شهرنشینی مستقیم غیر و مستقیم تأثیرات مطالعه این .باشند وابسته مکانی نظر از، انرژی مصرف

 تأثیر حاشیه مناطق در انرژی مصرف بر است ممکن شهرنشینی. کندمی بررسی را انرژی مصرف

 را مصرف انرژی در مناطق شهری (مستقیم غیر یا) فضایی بالقوه آثار که این تاثیر از جمله بگذارد

 فضایی پانل هایمدل، شهرنشینی مستقیم غیر و مستقیم اثرات تجزیه و بررسی برای. دهدمی نشان

 پیچیده تعامالت با کشورهای در شهرنشینی متوازن روند یک. دشومی داده ترجیح مطالعه این در

 هاچالش، هافرصت، هاشوک است ممکن که شودمی تعیین متقابل وابستگی یا اقتصادی-اجتماعی

 بین تجارت مانند اقتصادی هایفعالیتکه تاثیر  باشدداشته  دنبال به را مشترکی هایمحدودیت و

 هایمحدودیت مورد دری کشور بین هایسیاست و ایمنطقه رقابت، فناوری سرریز، ایمنطقه

 قابل و نمایشی اثرات است ممکن یندهاآفر این از برخی. گرفت نادیده توانمین را انرژی مصرف

 سیاست یک یا موفق پروژه یک که معنی این به، دهند نشان زمانی و مکانی نظر از را توجهی

 بر بسزایی تأثیر نزدیکبلکه در حال یا آینده  کندمینه تنها کشور مورد نظر را متاثر  خوب

، است منطقی کشورها بین در فضایی وابستگی فرض، بنابراین .داشت خواهد همسایه کشورهای

مبانی نظری جهت ارتباط میان در ادامه  .قابل بررسی است فضایی تحلیل و تجزیه با استفاده از که

به معرفی  در ادامه .خواهد شد ارائهپیشینه موضوع پس از آن شهرنشینی و مصرف انرژی بررسی، 

 بندی وجمعدر بر گیرنده آخرین قسمت مقاله  و شودپرداخته میهای مربوطه الگو و آزمون

 . است گیرینتیجه
 

  مبانی نظری -2

 طریق از انرژی شدت یا انرژی مصرف بر دتوانمی شهرنشینی که اندداده نشان مطالعات از بسیاری

 هایزیرساخت ،اول(. 390: 0105 ،0ما؛ 53: 0103 ،0)سادروسکی بگذارد تأثیر کانال چندین

 شهرنشینیچراکه . کنند مصرف بیشتری انرژی ،اقتصادی هایفعالیت گسترش طریق از باید شهری

 یکه انرژ ،یدیتول عیبه صنا کندمیصرف  یکمتر یکه انرژ سنتی کشاورزی از تولید تغییر به

 انرژی مصرف تجهیزات با مدرن هایساختمان ،دوم .شودمی منتهی کنندیمصرف م یشتریب

 تردد ،شهرها در ،ثالثاً. کنندمی کار( پارکینگ هایریموت وآسانسور ، مطبوع تهویه مانند) بیشتری

 .شودمی انرژی بیشتر مصرف به منجر ،بیشتر یموتوروسایل نقلیه  با شلوغی و

                                                           
1. Sadorsky (2013) 
2. Ma (2015) 
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، انرژی در جوییبا صرفه هاییساختمان، مثال عنوان به) تکنولوژیکی هایفناوری، حال عین در

 به منجر( غیره و مصرف کم نقل و حمل، مرکزی گرمایش هایسیستم، کارآمد خانگی لوازم

تراکم  یاز طرف. شودمی بزرگ شهرهای در نقل و حمل و هاساختمان در انرژی مصرف کاهش

از  کمتر مناطق منجر به استفاده نیدر اکه  را اجتناب ناپذیر نموده یعموم هینقل شگستر یشهر

تراکم جمعیت در  و شهرنشینی، همچنین .شودیم یو کاهش مصرف انرژ یشخص یخودروها

بخش  ژهبوی انرژی مصرف کاهش اقتصادی ناشی از مقیاس در هایمناطق شهری زمینه بروز صرفه

 در جوییصرفه اثر را آن که فراهم نموده (ابتدایی آموزش و بهداشت مانند) عمومی خدمات

 (. 390: 0105 )ما، نامندمی انرژی

 زیرا باشد منفی یا مثبت دتوانمی انرژی شدت یا انرژی مصرف بر شهرنشینی تأثیر، جهانی سطح در

و صنعتی  اقتصادی هایفعالیت گسترش به منجر تولید و مصرف بیشتر تمرکز طریق از شهرنشینی

ایجاد انرژی  وریبهره افزایش برای فرصتی و شودمی منجر نیز مقیاس اقتصاد به اما، شودمی

 صنعتی هایفعالیت زیرا شودمی انرژی مصرف افزایش به منجر کلی طور به شدن صنعتی .کندمی

 به نسبت( تولید و، وابسته محصوالت و کاغذ، شیمیایی مواد، اولیه فلزات، نفت پاالیش مانند)

: 0103 )سادروسکی، کنندمی مصرف بیشتری انرژی نساجی صنایع یا سنتی کشاورزی هایفعالیت

53 .) 

 )برناردینی یابدمی کاهش انرژی مصرف شدت، درآمد افزایش با که است شده داده نشان همچنین

 مراحل به شدن صنعتی از قبل مراحل از اقتصاد ساختاری تغییر با امر این(. 010: 0993 ،0گالی و

 منجر فناوری پیشرفت و شودمی داده توضیح( بر انرژی کم) خدمات بر مبتنی شدن صنعتی از پس

، کنندمی مصرف کمتری انرژی که جایگزین هایروش از استفاده و انرژی وریبهره افزایش به

 و تسهیل را انرژی انتقال، جهان مناطق از بسیاری در شدن صنعتی و سریع شهرنشینی .شودمی

 زیست محیط تخریب بیشتر مشکالت نتیجه در و انرژی بیشتر مصرف به منجر که، کندمی تسریع

 (. 000: 0101 ،0کانکو و )پومانیونگ. شودمی
 

 وضعیت شهرنشینی و مصرف انرژی در ایران و کشورهای عضو اوپک -2-1

-فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی هاینظام بین پیوند از که است اجتماعی فرهنگی پدیده شهرنشینی

 سیستم و سازیشهرک الگوی یک عنوان به شهرنشینی. گیردمی نشأت کشور هر در سیاسی

                                                           
1. Bernardini & Galli (1993) 
2. Poumanyvong & Kaneko (2010) 
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کنند. می ایفا پدیده این تغییرات در ایعمده نقش هادولت که شودمی گرفته نظر در حکمرانی

 همانند کشورهای عضو اوپک توسعه حال در و یافتهتوسعه کمتر کشورهای در معاصر شهرنشینی

 بوده صنعتی فوق و صنعتی جوامع به کشاورزی جوامع از گذار و نوسازی، شدن جهانی نتیجه

 مسیر کشورها این در شهرنشینی روند، هاآن اجتماعی و اقتصادی هایسیستم تفاوت علیرغم. است

 این در جمعیت مجدد توزیع با را خود خاص ایمنطقه شکل اما، است کرده دنبال را یکنواختی

(. 2: 0100 ور،)پیله است کرده روستاها، حفظ شدن رها قیمت به شهری جوامع نفع به کشورها

 بر. است شده داده نشان (0) نمودار در ایران و کشورهای عضو اوپک در شهری جمعیت رشد

 سال در ایران درصد شهرنشینی، متحد ملل سازمان توسط شده منتشر انسانی توسعه گزارش اساس

 و است یافته افزایش درصد 05.90 به 0109 سال در که است بوده درصد 20.01 میالدی 0111

  (.0102، ملل سازمان) برسد درصد 25.20 به 0151 سال در رودمی انتظار

 به منجر، موجود منابع کمبود و اقتصادی توسعه در راستای رقابتی فشار، شهری جمعیت افزایش

 همچنین و جمعیت افزایش به مربوط انرژی مصرف افزایش .است شده مدرن انرژی منابع معرفی

روند مصرف انرژی در ایران  .است کنندهمصرف زندگی شیوه و رفتار، نیازها تغییر و مصرف سرانه

( قابل مشاهده است. بر این اساس در ایران طی 0) با میانگین کشورهای عضو اوپک در نمودار

مصرف انرژی باالتر از متوسط کشورهای عضو اوپک بوده و روندی  0991-0101های سال

عالوه بر این مقایسه روند شهرنشینی و مصرف انرژی در کشورهای  صعودی را طی کرده است.

  است. ی مورد مطالعهدر کشورها این دو و صعودی همسوعضو اوپک نیز نشان دهنده روند 
 

 

 
 انرژی المللیبین آژانس منبع:                         

 : روند شهرنشینی در ایران و میانگین کشورهای عضو اوپک1 نمودار
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 انرژی المللیبین آژانس منبع:                         

 : روند مصرف انرژی در ایران و میانگین کشورهای عضو اوپک2 نمودار
 

 
 

 انرژی المللیبین آژانس منبع:                         

 : روند مصرف انرژی و شهرنشینی در کشورهای عضو اوپک3نمودار 
 

 
 انرژی المللیبین آژانس منبع:                         

 روند مصرف انرژی و شهرنشینی در ایران: 4 نمودار
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 پیشینه تحقیق -3

 شودمیتجمع مردم در مناطق شهری منجر به افزایش تقاضا برای کاالها و خدمات  و شهرنشینی

ارتباط بین شهرنشینی و مصرف  پیرامونای ستردهگ. ادبیات باشدمینیز  انرژیکه شامل تقاضای 

است. بیشتر این مطالعات رابطه بلند مدت بین شهرنشینی و مصرف انرژی برقرار انرژی انجام شده 

: 0105 ،0؛ المالی و همکاران2990: 0100، 3حسین ؛090: 0100 ،0لیدل ؛0005: 0119 ،0)لینکردند 

 ،0شهباز و همکاران ؛512: 0102 ،2رانسوالرین و همکا ؛010: 0105 ،5کاسمان و دومان ؛230

. در ادامه مطالعات (000: 0100 ،9گنگور و سیمون؛ 500: 0100، 2سبیا و همکاران؛ 035: 0100

 .شودجدید در این حوزه مرور می

 انرژی مصرف بین مستقیم علی رابطه و تأثیر بررسی در پژوهش خود به (0100) 01اوکر و همکاران

 الگوی از استفاده با های آنانیافته .اندپرداخته نیجریه اقتصادی سیستم در منتخب متغیرهای و

ARDL-VECM توجهی قابل و منفی تأثیر مالی توسعه که دهدنشان می 0900-0100 دوره در 

 در انرژی مصرف بر معناداری و مثبت تأثیر شهرنشینی و تجارت بودن باز. دارد انرژی مصرف بر

 سال 25) کهنسالی واثر مثبت ( سال 20تا  05) سنین فعالیت جمعیت ،دارد مدت بلند و مدت کوتاه

به  شاغل جمعیت از طرفه یک علیت( 0) عالوهه ب. دارند انرژی مصرف برمنفی  تأثیرات( باالتر و

 بخش به اعتبار به طرف انرژی مصرف از سویه یک علیت( 0) ،وجود دارد انرژی مصرف سمت

 داخلی ناخالص تولید به تجارت بودن باز از طرفه یکوجود علیت ( 3) ،وجود دارد خصوصی

 رابطه وهمچنین انرژی مصرف و شهرنشینی بین طرفه دو علی رابطه( 0) ،مشهود است سرانه واقعی

  وجود دارد. انرژی مصرف و تجارت بودن باز بین سویه دو

 در برق مصرف و انرژی کل مصرف بر شهرنشینی تأثیر بررسی ( در پژوهش خود به0100) 00علی

 از استفاده با را شهرنشینی بر مصرف انرژی اثر مطالعه این. پردازدمی آفریقا صحرای جنوب

در . کندمی برآورد 0921-0100 دوره طی ی آفریقاصحرا جنوب کشور 09 برای تابلویی هایداده

                                                           
1. Lin (2009) 
2. Liddle (2014) 
3. Hossain (2011) 
4. Al-Mulali (2015) 
5. Kasman and Duman (2015) 
6. Solarin (2016) 
7. Shahbaz (2017)  
8. Sbia (2017) 
9. Gungor and Simon (2017) 
10. Okere (2021) 
11. Ali (2021) 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Okere%2C+Kingsley+Ikechukwu
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Okere%2C+Kingsley+Ikechukwu
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 انرژی کل مصرف بر معناداری و مثبت تأثیر شهرنشینی -0: دارد وجود اصلی یافته دوپژوهش وی 

 منفی تأثیر شهرنشینی -0. است متفاوت کشور درآمدی هایگروه در اثر این اهمیت و اندازه دارد،

 کشور درآمدی هایگروه در آن اهمیت و اندازه که دارد برق سرانه مصرف و برق کل مصرف بر

  .است متفاوت

 بر شهرنشینی بلندمدت و مدتکوتاه اثرات بررسی در پژوهش خود به (0100) 0هو و همکاران

در این مطالعه از الگوی . دنپردازمی نفت و گاز سنگ، زغال مانند فسیلی هایانرژی مصرف

 دوره در آن آسه نوظهور کشور پنج روی بر( ARDL)های توزیعی خودرگرسیونی با وقفه

 با تایلند و مالزی اندونزی، در شهرنشینی که دهدمی نشان هایافته. است شده استفاده 0102-0925

 شهرنشینی با گاز مصرف ویتنام، در. است همراه مدتکوتاه در سنگ زغال مصرف افزایش

 مصرف افزایش با ویتنام و تایلند در شهرنشینی مدت،بلند در حال، این با. یافت خواهد افزایش

 در سنگ زغال مصرف کاهش به منجر فیلیپین و مالزی اندونزی، در شهرنشینی. است مرتبط نفت

 . شودمی مدتبلند

 و( کلی سن و سالمندی ،یجوان سن) رده سنیدر پژوهش خود اثر  (0100) 0لو و همکاران

 آفریقای و چین هند، برزیل، در تجدید قابل غیر و تجدیدپذیر انرژی مصرف بر را شهرنشینی

 اقتصادی رشد هاآن. دنکنمی بررسی 0109 تا 0991 سال از پانل هایداده گرفتن نظر در با جنوبی،

 تقاضای تابع در کلیدی عوامل عنوان به را خارجی مستقیم گذاریسرمایه ورودی هایجریان و

آورد بر فناوری و ثروت جمعیت، بر تصادفی تأثیراترگرسیون  رویکرد از استفاده با انرژی

 و سن، کلی وابستگی جوان، سن وابستگی که است شده مشاهدهی آنان هایافتهبر اساس  اند.کرده

 برعکس،. گذاردمی منفی تأثیر تجدید قابل غیر و تجدیدپذیر انرژی تقاضای بر شهرنشینی

 تجدید قابل غیر و تجدیدپذیر انرژی تقاضای با مثبتی طور به اقتصادی رشد و سالمندان وابستگی

 تقاضای الگوهای بر خارجی مستقیم گذاریسرمایه ورودی هایجریان مختلط اثرات. است مرتبط

  .شودمی یافت نیز تجدید قابل غیر و تجدیدپذیر انرژی

ررسی تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در در پژوهش خود به ب (0011) شبانی و همکاران دهقان

 . به همین منظور در این مطالعه تالش شده است با استفاده از الگویاندپرداختههای ایران استان

STIRPAT  به بررسی نقش شهرنشینی بر مصرف انرژی پرداخته شود که از مدل خطای فضایی

                                                           
1. Ho (2021) 
2. Lu (2021) 
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استفاده شده است. نتایج  0320-0390استان کشور طی دوره زمانی  02های تابلویی برای در داده

گفت  توانمیمعکوس میان شهرنشینی و مصرف انرژی است و  U برآوردها حاکی از وجود رابطه

 .باشدتأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در سطوح پایین شهرنشینی مثبت و در سطوح باال منفی می

گذاری شهرنشینی بر تقاضای بررسی نحوه اثر در پژوهش خود به (0101) فرازمند و همکاران

 0393تا  0305های های آماری سالو داده STIRPAT مصرف انرژی در ایران، با استفاده از مدل

 VECM مدت و علیت گرنجریبرای تخمین روابط بلندمدت و کوتاه ARDL د. روشنپردازمی

طبیعی متغیرهای مصرف انرژی به منظور تعیین جهت رابطه بین متغیرها استفاده شده است. لگاریتم 

سرانه، تکنولوژی سرانه و حمل و نقل مسافر در این مطالعه  GDP، جمعیت شهرنشین، سرانه

دهد که لگاریتم شهرنشینی و مجذور آن اثر مثبت بر اند. نتایج بلندمدت نشان میاستفاده شده

بر بودن تکنولوژی به کار مصرف انرژی گویای انرژی . اثر مثبت حمل و نقل برداردمصرف انرژی 

رفته در این صنعت است. افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه مصرف انرژی را افزایش داده است. 

ولوژی و مصرف انرژی گویای کارکرد اثرات برگشتی است. نتایج کوتاه مدت نیز نتک ارتباط بین

. روابط کوتاه مدت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی مثبت کندمیاثر مثبت شهرنشینی را تایید 

است. تکنولوژی به صورت منفی و حمل و نقل به صورت مثبت در کوتاه مدت بر مصرف انرژی 

درصد تصحیح 39/05کوتاه مدت تابع تقاضای انرژی در هر فصل معادل اثرگذارند. انحراف 

اساس  ماه برای رسیدن به مسیر تعادل بلند مدت طول خواهد کشید. بر 2سال و  0شود و حدود می

 .نتایج علیت گرنجری مصرف انرژی علت شهرنشینی است

ی بر مصرف انرژی و اثرات رشد شهرنشین در پژوهش خود به مقایسه (0109) خسروی و همکاران

یر محیط زیست به فضای شهری، تراکم شهری و یی، تغاساس سه نظریه انتشار دی اکسیدکربن بر

پانل  الگواز  ،های منتخب ـ نفتی و غیر نفتیبوم شناختی میان دو گروه از کشوری نوسازی نظریه

مثبت و ارتباط  گربیان. نتایج اندپرداخته 0995-0100ی زمانی کشور و دوره 01متوازن برای 

 اهاثر رشد شهرنشینی بر مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن در هر دو گروه از کشوردار یمعن

 ی نفت بیشتر است. کنندهبوده و برای گروه کشورهای صادر

 هایسالعوامل موثر بر مصرف انرژی در ایران طی  در پژوهش خود (0102) اسدی و همکاران

 ریتاث هایافته. ی کردندبررسهای توزیعی با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه را 0102-0901

را نشان قیمت نفت بر مصرف انرژی  یمنف ریتاث توسعه مالی، رشد اقتصادی و شهرنشینی ومثبت 

 . داد
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با  را ایرانگانه  31های ارتباط بین شهرنشینی و مصرف انرژی در استان (0100) کریمی و حیدریان

های مختلف اثرگذار بررسی نقش ساز و کار و با مطالعهیافته تعمیم STIRPAT بکارگیری الگوی

های و بلندمدت از طریق روش خودرگرسیون با وقفه بر مصرف انرژی، به برآورد اثرات در کوتاه

ی دو سویه میان علّرابطه به  آنان پرداختند. 0323-0390طی دوره زمانی  های ترکیبیتوزیعی داده

 .دست یافتندفرضیه کوزنتس تایید  وشهرنشینی با مصرف انرژی 

تاثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در کشورهای  در پژوهش خود (0100) لطیفی و حافظی

 نتایج. بررسی کردندبا استفاده از تکنیک وابستگی فضایی را  0991-0100خاورمیانه طی دوره 

 . است شهرنشینی و مصرف انرژیمیان مثبت  رابطه گربیان

تاثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در کشورهای  در پژوهش خود (0102) سالطین و محمدی

. بررسی کردند افتهیمیتعم یاز روش گشتاورها را با استفاده 0111-0100های خب طی سالتمن

 . استتاثیر مثبت شهرنشینی بر مصرف انرژی  گربیاننتایج 

 ارائه انرژی مصرف بر شهرنشینی تأثیر درک رایب خوبی هایفرصت فوق مطالعات اگرچه

 کشورهای عضو اوپک برای انرژی مصرف و شهرنشینی بین فضایی انفعاالت و فعل اما ،دهندمی

 مصرف بر شهرنشینی مستقیم غیر و مستقیم تأثیر بین مطالعات ،این بر عالوه. اندنگرفته نظر در را

 گیریاندازه برای فضایی اقتصادسنجی هایالگو از جادر این ،لذا. اندنشده قائل تمایزی انرژی

 کنترلی متغیرهای سایر ترکیب و فضایی ارتباط به توجه با انرژی مصرف بر شهرنشینی میزان

 . خواهد شد بررسی مستقیم غیر و مستقیم تأثیرات و استفاده

 میزان بر شهرنشینی رشد اثرات یمقایسه و بررسی به ایمطالعه ( در0103فطرس و همکاران )

 به زیست محیط تغییر ینظریه سه گرفتن نظر در با اکسیدکربن دی میزان انتشار و انرژی مصرف

منتخب  کشورهای گروه دو بین بوم شناختی نوسازی ینظریه شهری شهری، تراکم فضای

آفریقا  شمال و خاورمیانه یمنطقه از نفتی( صادرات بدون و نفتی صادرات با کشورهای(

و  منابع ،تجمعی روی بر رگرسیون با تصادفی اثرات مدل از استفاده با مطالعه این در .دنپردازمی

 شده اقدام هامدل برآورد کشور به 00 برای متوازن پانل هایداده از ایمجموعه و تکنولوژی

دی  انتشار میزان و انرژی مصرف بر میزان شهرنشینی رشد اثر که ددهمی نشان هایافته. است

 برای اثر این میزان. است معنادارو مثبت  منتخب کشورهای گروه دو هر در کربن اکسید

  است. تربزرگ نفتی، بدون صادرات کشورهای با مقایسه در نفت یصادرکننده کشورهای
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 روش تحقیق -4

 STIRPAT الگو -4-1

 انسانی هایفعالیت تاثیر ،IPAT یالگو ،مفهومی چارچوب یک ارائه با (0900) 0هولدرن و ارلیش

 اگرچه. ندندایم (T) فناوری و( A) ثروت ،(P) جمعیت عامل سه محصول را زیست محیط بر

( 0990) 0رزا و دیتز اما ،سازدروشن می را محیط بر انسان مختلف هایفعالیت تأثیر IPAT یالگو

 انتشار هایکششها معتقد بودند که آن: کردند قدنرا  الگو ،نشده تأیید فرضیه یک به اتکا دلیل به

: 0990 ،رزا و دیتز) ،موضوع این به پرداختن برای. است ثابت فناوری و ثروتبه  کربن اکسید دی

 نویز متغیر یک و مقیاس عامل یک معرفی با را( STRIPAT) تصادفی IPAT یالگو یک (000

  .است زیر شرح به STRIPAT الگو مشخصات. دهندمی توسعه فرضیه آزمایش برای سفید
 

𝐼𝑖𝑡 = 𝐶 × 𝑃𝑖𝑡
𝛼 × 𝐴𝑖𝑡

𝛽
× 𝑇𝑖𝑡

𝛿 × 휀𝑖𝑡       (0)  
 

 دو هر در طبیعی لگاریتم گرفتن با. است خطا عبارت ε و مقیاس عامل C ،سال  t ،کشور 𝑖 که

 :دآیمی بدست( 0) معادله ،(0) معادله طرف
 

𝐿𝑛(𝐼𝑖𝑡) = 𝐿𝑛(𝐶) + 𝛼𝐿𝑛𝑃𝑖𝑡 + 𝛽𝐿𝑛𝐴𝑖𝑡 + 𝛿𝐿𝑛𝑇𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡    (0)  

 محیطی زیست اثرات ،دارد محیط بر را تأثیر بیشترین انسانی هایفعالیت انرژی مصرف که جاآن از

به  ساکنان تعداد از ،کنیممی جایگزین( 0) معادله در 𝐸(𝑏) انرژی واقعی مصرف با را( I) انسان

 توجه با .شودمی استفاده( A) ثروت به عنوان( g) سرانه داخلی ناخالص تولید و( P) جمعیتعنوان 

 از باشد، فناوری از غیر ایکنندهمخدوش عوامل شامل است ممکن انرژی شدت شاخص کهاین به

 نسبت ،صنعتی ساختار شاخص .کنیممی استفاده( T) فناوریعنوان ه ب صنعتی ساختار شاخص

 کشورهای در صنعتی ساختار هایشاخص. است داخلی ناخالص تولید به صنعتی افزوده ارزش

 تولید در تغییرات. دهد توضیح را انرژی فناوری در مقطعی تفاوت بتواند تا دشومی مقایسه مختلف

 اضافه( U) متغیر ،نتیجه در. است شهرنشینی از ناشی( P) جمعیت و( g) سرانه داخلی ناخالص

 کنترل ،(U) شهرنشینی اثر که است این بر قصد. دهدمی نشان را شهرنشینی میزان که شودمی

 شود: یبررس (E) انرژی بر مصرف( T) فناوری و( g) سرانه داخلی ناخالص تولید ،(P) جمعیت
 

                                                           
1. Ehrlich and Holdren (1971) 
2. Dietz and Rosa (1994) 
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𝐿𝑛(𝐸𝑖𝑡) = 𝐿𝑛(𝐶) + 𝛼𝐿𝑛(𝑃𝑖𝑡) + 𝛽𝐿𝑛(𝑔𝑖𝑡) + 𝛿𝐿𝑛(𝑇𝑖𝑡) + 𝜏𝐿𝑛(𝑈𝑖𝑡) + 휀𝑖𝑡  (3)  
 

 تولید صورت به GDP ،سرانه داخلی ناخالص تولید و شهرنشینی بین خطیهم از جلوگیری برای

 پایه یالگو برای را( 0) معادله سپس. شودمی جایگزین( 3) معادله در( G) داخلی ناخالص

STIRPAT خواهیم داشت. انرژی واقعی مصرف برای 
 

𝐿𝑛(𝐸𝑖𝑡) = 𝐿𝑛(𝐶) + 𝛼𝐿𝑛(𝑃𝑖𝑡) + 𝛽𝐿𝑛(𝐺𝑖𝑡) + 𝛿𝐿𝑛(𝑇𝑖𝑡) + 𝜏𝐿𝑛(𝑈𝑖𝑡) + 휀𝑖𝑡  (0)  
 

 . دهدرا نشان می انرژی مصرف بر شهرنشینی تأثیر ،𝜏 ،شهرنشینی ضریبکه 

 

 اقتصاد سنجی فضاییمدل  -4-2

مصرف  و شهرنشینی بین فضایی تعامل دلیل به. است پژوهش این محور ،فضایی متقابل اثرات

گو پاسخ را مصرف انرژی بر فضایی عوامل تأثیر دتوانمین ساده سنجی اقتصاد مدل یک انرژی،

با اضافه نمودن ( 220: 0102، 0همکارانگ و نش)الگوی تحقیق برگرفته از مطالعه  لذا .باشد

 در این راستا .شودمیبرآورد  با استفاده از روش پانل فضایی و متغیرهای تجارت و مخارج دولت

  :شودمینظر گرفته  در (5) رابطهبه صورت  SDMمدل 
 

ENit = 𝛿 ∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑁
𝑗=1 × ENjt + β1URit + 𝛽𝑐𝑋𝑖𝑡

𝑐 + 𝜇𝑖 + εit   (5)  

 

شاخص  بعنوانمصرف انرژی  کل و از باشدمینشان دهنده مصرف انرژی  𝐸𝑁  در این رابطه

به  یشهر تیاز نسبت جمع نشان دهنده شهرنشینی است که  UR .شودمیمصرف انرژی استفاده 

برداری از  𝑋مستقیم اما مهمی در مصرف انرژی دارد.  نقش غیر مده وبدست آ تیکل جمع

در منطقه سطح توسعه اقتصادی  و نماگری ازرشد اقتصادی  (GDP) متغیرهای کنترلی و شامل:

نسبت ارزش افزوده صنعتی به تولید ناخالص  و با نشان دهنده صنعتی شدن است (IND) .باشدمی

واردات بر تولید ناخالص  وتجارت است که از مجموع صادرات ( TR) .یدآبدست میداخلی 

 ممکن 𝜇𝑖 فضایی ویژه همچنین اثر نشان دهنده مخارج دولت است.( GO) .آیدبدست میداخلی 

 ε. شودمی آزمایش هاسمن آزمون با که شود گرفته نظر در ثابت یا تصادفی اثر یک عنوان به است

                                                           
1. Sheng (2018) 
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 ر،یالجزا) کشورهای عضو اوپکمنتخبی از  ولگاریتمی  الگو به صورت .باشدمیجمله اخالل نیز 

 .انتخاب شد 0990-0101برای دوره  (عربستان و امارات قطر، ،یبیل ت،یعراق، کو ران،یا

 فضایی تجزیه تکنیک فضایی، سرریز اثر از دقیق برآوردگر یک آوردن دست به برایدر نهایت، 

 استفاده کل و مستقیم غیر مستقیم، اثرات محاسبه جهت( 0119) 0لسیج و پیس توسط شده پیشنهاد

 مستقل متغیر یک که زمانی را منطقه یک در وابسته متغیر تغییر میزان میانگین مستقیم، اثر. شودمی

 پاسخ میانگین دهنده نشان مستقیم غیر اثرات. کندمی گیری اندازه ،کندمی تغییر همان منطقه در

 غیر و مستقیم اثرات مجموع کل اثر. است همسایگی در مستقل متغیر یک تغییر به وابسته متغیر

 (. 05: 0109 ،0)ال وی و همکاران است مستقیم
 

 ایجاد ماتریس مجاورت فضایی -4-3

دهند رد استفاده قرار میوهای فضایی مالگوهای مختلفی را جهت بررسی رابطه مکانی در روش

های به مجاورت، فاصله مکانی، فاصله اقتصادی و استفاده از شبکه توانمیکه از آن جمله 

و ارتباط فضایی  wijرا با  jو کشور  iاجتماعی اشاره نمود. ارتباط فضایی متغیر مربوط به کشور 

Nمتغیرها را با ماتریس  × N دهند. از که به ماتریس وزنی فضایی معروف است، نشان می

گیرند، ماتریس مجاورت احصاء عناصر ماتریس وزنی در نظر میهایی که برای ترین روشاصولی

باشند عدد کشورهایی که فاقد مرز مشترک می لذا. استکه بر اساس روش صفر و یک  باشدمی

 )ممی پور و رضایی، دهندصفر و کشورهایی با مرز مشترک عدد یک را به خود اختصاص می

استفاده شده نمونه هت بررسی سرریز فضایی در در این پژوهش نیز از ماتریس مجاورت ج .(0102

  است.
 

W = [

0 W21 . WN1

W12 0 . WN2

. . . .
W1N W2N . 0

] 

 
 

 

 
 

 

 

                                                           
1. Lesage & Pace (2009) 
2. Lv (2019) 
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 الگوبرآورد  -5

 آزمون مانایی -5-1

در . شودمی استفاده متغیرها مانایی وجود بررسی برای ایگسترده طور به واحد ریشه آزمون

 زمانی هایسری با مقایسه در پانل واحد ریشه هایآزمون مطالعات مختلف اشاره شده که

 که دارد وجود تابلویی هایداده برای واحد ریشه آزمون از مختلفی انواع. هستند قدرتمندتر

 این در. 5فیشر و 0پسران و شین -ایم ،3چو و لین لوین، ،0هادری ،0برینگتون هایآزمون از عبارتند

 استفاده متغیرها مانایی بررسی برای چو و لین توسط یافتهتوسعه پانل واحد ریشه آزمون از مطالعه،

 مقاطع سراسر در مشترک واحد ریشه فرآیند یک که کندمی فرض چو و آزمون لین. شودمی

 که است این جایگزین فرضیه و واحد ریشه یک وجود صفر فرضیه آزمون این در. دارد وجود

 خودرگرسیون ریشه یک که است این چو و لین آزمون اصلی مشخصه .ندارد وجود واحد ریشه

چو در  -لین -نتایج آزمون ریشه واحد لوین .کندمی پیشنهاد جایگزین فرضیه تحت را همگن

 .کندمیتایید گیری بدون تفاضلرا متغیرها تمام مانایی  ،(0) جدول

 
 : نتایج آزمون مانایی1 جدول

 احتمال آماره نماد متغیرها

 CE 5- 1.1111 مصرف انرژی

 IND 0.01- 1.1111 صنعتی شدن

 UR -8.42 1.1111 شهرنشینی

 GDP 3.10- 1.1103 رشد اقتصادی

 TR 00.00- 1.1111 تجارت

 GO 0.59- 1.1109 مخارج دولت

 های تحقیقیافتهمنبع:                            

 

 های تشخیص خودهمبستگی فضاییآزمون -5-2

 یبه صورت تصادف ایو که آیا منابع با سطوح توزیع مشابه به صورت فضایی جهت تعیین آن

موران آزمونی  I. آماره شودمیاستفاده  2و گتیس 0، گری2های موراناز آزمون اندبندی شدهخوشه

                                                           
1. Brington 
2. Hadri 
3. Levin, Lin and Chu  
4. Im, Pesaran and Shin 
5. Fisher 
6. Moran I 
7. Geary 
8. Getis 
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هر  اند واز همبستگی فضایی میان مشاهداتی است که توسط ماتریس وزنی همسایه شناخته شده

مکان از  nگفت برای  توانمیتر . در حالت کلیکندمیدهی ای وزنتوابع فاصلهجفت را از طریق 

 :شودمی( تعریف 2) موران به صورت رابطه I آماره xiمتغیر 
 

I =
R

∑ ∑ wijji

∑ ∑ wijji (xi−x̅)

∑ (xi−x̅)2
i

       (2)  
 

نیز ماتریس وزنی فضایی  wijمکان و  nبین  xiمیانگین  i، x̅ارزش مشاهده شده در محل  xi که

. استفاده از واژه شودمیگیری رابطه فضایی میان مشاهدات استفاده این ماتریس جهت اندازه .است

 یعنیجا به این منظور است که هر دو واحد دارای روابط فضایی غیر صفر هستند. همسایه در این

اساس  . بر اینباشدمی jو iهای ماتریس وزنی فضایی نشان دهنده پتانسیل تعامالت میان واحد درایه

 (. 00: 0100 )رضایی و همکاران، هر سطر یا ستون برابر با یک است هایمجموع درایه

گیرد. در توسط آزمون موران، گری و گتیس وجود همبستگی فضایی مورد آزمون قرار می لذا

های فضایی الگواز  توانمیوجود دارد و  الگوصورت رد فرضیه صفر، خودهمبستگی فضایی در 

 ،1.15سطح احتمال آزمون موران، گری و گتیس کمتر از با توجه به جهت تخمین استفاده نمود. 

از اثرات فضایی  و گیردقرار می تاییدو وجود خودهمبستگی فضایی مورد  شودمیفرضیه صفر رد 

  استفاده نمود. توانمی
 

 آزمون خودهمبستگی فضایی :2 جدول

 سطح احتمال آزمون

 1.111 آزمون موران

 1.1111 آزمون گری

 1.111 آزمون گتیس

 02، نرم افزار استاتا ی تحقیقهایافتهمنبع:                                               

 

 الگوهای تشخیص آزمون -5-3

. است هاداده مکان هایویژگی کمیت تعیین و گیریاندازه شناسایی، فضایی تحلیل و تجزیه

 مهم دلیل. ناهمسانی و فضایی وابستگی: دیابمی تجسم جنبه دو در هاداده مکان هایویژگی

. است انسان رفتاری هایفعالیت متقابل تأثیر و جغرافیایی موقعیت نزدیکی فضایی، وابستگی

 دتوانمی کلی طور به که کندمی توصیف را فضایی روابط در تغییرات معموالًنیز  فضایی ناهمسانی

 مدل شامل عمدتاً فضایی الگوی رایج اشکال. شود داده نشان پراکندگی نمودارهای با
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 فضایی خطای مدل ،(شودمی نامیده فضایی تأخیر مدل اصل در که ،SAR) فضایی خودرگرسیون

(SEM )فضایی دوربین مدل و (SDM )یالگومحققان ، الگونوع  صیتشخبرای لذا  .است 

ها را با آن مقایسه الگو( را به عنوان مبنایی کلی در نظر گرفته و دیگر SDM) دوربین فضایی

 (. 0205: 0102 ،0)الهورث نمایندمی

 ( و خودرگرسیون فضاییSDM) های دوربین فضاییالگودر ابتدا با استفاده از آزمون والد از میان 

(SAR یک )یالگواز تایید ( حاکی 3) . نتایج این آزمون در جدولشودمیترجیح داده  الگو 

 . باشدمیدوربین فضایی 
 

 : نتایج آزمون والد3 جدول

 آزمون آماره آزمون احتمال نتیجه

 آزمون والد 22.30 1.1111 دوربین فضایی یالگو

 02افزار استاتا ، نرمی تحقیقهایافتهمنبع:               

 

 آزمون والد بوسیله( SEM) خطای فضایی یالگو( و SDM) دوربین فضایی یالگوانتخاب میان 

 یالگو ،است و بر اساس نتایج آمده (0) در جدول که نتایج این آزمون گیردچندگانه صورت می

  .شودمیترجیح داده  دوربین فضایی
 

 چندگانه : نتایج آزمون والد4 جدول

 آزمون آماره آزمون احتمال نتیجه

 چندگانهآزمون والد  019.59 1.1111 دوربین فضایی یالگو

 02، نرم افزار استاتا ی تحقیقهایافتهمنبع:             

 

از میان  توانمیکه با استفاده از معیارهای آکائیک و شوارتز نیز  دهدمی( پیشنهاد 0102) الهورث

برای  .( یکی را ترجیح دادSAC) خودهمبستگی فضایی یالگو( و SDMدوربین فضایی ) یالگو

و معیارهای آکائیک و  شودزده می به روش دوربین فضایی تخمین الگوانجام این آزمون یک بار 

و  شودمیبرآورد  الگو شوارتز آن استخراج و بار دیگر از روش خودهمبستگی فضایی

معیار  (5) . بر اساس نتایج موجود در جدولشوندمیهای آکائیک و شوارتز استخراج معیارهای

  خودهمبستگی فضایی است. یالگودوربین فضایی کمتر از  یالگوآکائیک مربوط به 

از روش  ،تخمین به روش دوربین فضایی را مورد تایید قرار دادند الگوکه هر سه لذا با توجه به آن

 .شوددوربین فضایی استفاده می

                                                           
1. Elhorst (2016) 
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 SDM, SAC الگو : مقایسه معیار آکائیک و شوارتز در دو5 جدول

 الگو معیار آکائیک معیار شوارتز نتیجه

 دوربین فضایی یالگو
 دوربین فضایی یالگو -020.2922 -001.5350

 خودهمبستگی فضایی یالگو -000.1315 -395.903

 02، نرم افزار استاتا ی تحقیقهایافتهمنبع:      

 

 آزمون هاسمن -5-4

رود. به کار می الگوآزمون هاسمن در انتخاب میان روش ثابت و روش تصادفی برای تخمین 

و در صورتی که احتمال آزمون  باشدمیفرضیه صفر این آزمون استفاده از روش اثرات تصادفی 

را به روش اثرات ثابت تخمین زد. نتایج  الگو توانمیشود با رد فرضیه صفر  1.15هاسمن کمتر از 

با استفاده از روش  الگو( قابل مشاهده است. بر اساس نتایج، تخمین 2) ن هاسمن در جدولآزمو

  .گیرداثرات تصادفی انجام می
 

 : نتایج آزمون هاسمن6 جدول

 آزمون آماره آزمون احتمال

 آزمون هاسمن 0.50 1.99

 02استاتا ، نرم افزار ی تحقیقهایافتهمنبع:                                      

 

 الگونتایج تخمین  -6

جهت بررسی تاثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در هشت کشور عضو اوپک طی دوره زمانی 

دوربین  یالگو. در شودمیاستفاده  تصادفیدوربین فضایی و روش اثرات  یالگواز  0101-0990

لحاظ  الگوچنین در ترکیب با متغیرهای مستقل فضایی اثرات فضایی در قالب وقفه فضایی و هم

دوربین فضایی تفکیک آثار کل به آثار مستقیم و غیر مستقیم  یالگومزایای . از جمله شودمی

 همان توضیحی متغیر به نسبت کشور هر وابسته متغیر جزئی مشتق مستقیم . در واقع اثراتباشدمی

 غیر اثر و است توضیحی متغیر وزنی میانگین به نسبت وابسته متغیر مشتق جزئی اثر، و کل کشور

 متغیرهای سرریز اثرات دهنده نشان آید کهمی بدست مستقیم و اثرات کل تفاضل از مستقیم

( 0) در جدول الگونتایج تخمین  (.025: 0100، )عسکری و کاخکی است کشورها سایر توضیحی

ی در صنعتی شدن دارای اثر مثبت مستقیم بر مصرف انرژ ،نشان داده شده است. بر اساس نتایج

، اثر کل نیز معنادار نبوده و در نهایتمستقیم بلندمدت  غیر اثر ولی کشورهای عضو اوپک است

 و انرژی منابع به صنایع و مردم وابستگی و افزایش را انرژی وریبهره ،شدن صنعتی. باشدمی منفی

  .دهدمی کاهش را انرژی امنیت تهدیدات
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 . استمثبت بر مصرف انرژی  کل اثر وغیر مستقیم  و مستقیم مثبتشهرنشینی دارای اثر 

مصرف انرژی شده است. به  افزایشسبب مستقیم و کل آن  اثرات مستقیم، غیر نیزرشد اقتصادی 

 ءعبارتی در مراحل اولیه رشد با بهبود سطح زندگی مردم و مکانیزه شدن تولید در جهت ارتقا

یابد. ولی در مراحل بعدی رشد با آشکار شدن آثار وری کار، مصرف انرژی افزایش میسطح بهره

افزایش مصرف انرژی به علت استفاده بهینه های عمومی روند آگاهی ءسوء زیست محیطی و ارتقا

 یابد.کاهش می

 به انرژی قاضایت در مراحل اولیه رشد، .داردمصرف انرژی با و معناداری  منفیتجارت نیز رابطه 

 مقیاس اثر عنوان به که دولتی هایهزینه یا و تولید، مصرف یعنی، باالتر اقتصادی هایفعالیت دلیل

 اندازه به کشورها است ممکن، اقتصادی رشد بعدی مرحله در. یابدمی افزایش، شودمی نامیده

 صنایع از را خود تولید فرآیند یا و کرده استفاده را مصرف کم هایفناوری تا کنند رشد کافی

 نامیده ترکیب اثرات و تکنیک عنوان به ترتیب به که کنند تبدیل خدمات بخش به پرانرژی

  .یابد کاهش اقتصادی رشد بعدی مراحل در انرژی تقاضای است ممکن، بنابراین. شوندمی

لی داشته و مستقیم بلندمدت بر مصرف انرژیمثبت که مخارج دولت تاثیر  دهدمینشان  هایافته

 ددادن نشان (0005: 0105 ،0کروگمن و اگرتسون) .باشدمیمنفی تاثیر کل آن  مستقیم و تاثیر غیر

، با افزایش مخارج، به عنوان نمونه شودمی محدودیت در عملکرد سبب باالتر اقتصادی بدهی

به مردم پرداخت کند و تنها یک یارانه کلی به  به صورت کامل را انرژید یارانه توانمیدولت ن

کاهش پیدا  انرژی یابد و مصرفافزایش می انرژیو در نتیجه قیمت  کندمیمردم پرداخت 

  .کندمی

در نهایت بر اساس نتایج تاثیر سرریز مصرف انرژی از طریق مجاورت مثبت و معنادار و ضریب آن 

ده درصدی در مصرف انرژی افزایش  با کشورها،که در صورت مجاورت  باشدمی 1.0برابر با 

 ارتباط بنابراینیابد. درصد افزایش می 1.02کشور مجاور، مصرف انرژی در کشور هدف 

 کامل هایزیرساخت ایجاد و اقتصادی سریع توسعه دلیل به کشورهای عضو اوپک بین تنگاتنگ

 .شودمی تأیید شهرنشینی از ناشی
 

 

 

 

 

                                                           
1. Eggertson and Krugman (2015) 
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 الگو: نتایج تخمین 7 جدول

p ضريب نماد متغیرها > |z| 

 اثرات مستقیم بلندمدت

 IND 1.0090293 1.122 صنعتی شدن

 UR 1.0210050 1.111 شهرنشینی

 GDP 1.0013250 1.111 رشد اقتصادی

 TR 1.1502513- 1.110 تجارت

 GO 1.0500050 1.113 مخارج دولت

 مستقیم بلندمدت اثرات غیر

 IND 1.1029120- 1.005 صنعتی شدن

 UR 1.0515250 1.111 شهرنشینی

 GDP 1.135005 1.111 رشد اقتصادی

 TR 1.1029003- 1.112 تجارت

 GO 1.0100302- 1.111 مخارج دولت

 اثرات کل

 IND 1.3120003- 1.190 صنعتی شدن

 UR 1.2010200 1.111 شهرنشینی

 GDP 1.0021210 1.111 رشد اقتصادی

 TR 1.1225002- 1.110 تجارت

 GO 1.0500192- 1.109 مخارج دولت

 Rho 1.0200922 1.111 ضریب فضایی

 σ2 1.119 1.11 خطای واریانس

R-within 1.03 

R-between 1.20 

R-overall 1.23 

 02، نرم افزار استاتا ی تحقیقهایافتهمنبع: 

                    

 

 گیرینتیجه -7

د سبب افزایش مصرف انرژی گردد: توسعه شهرنشینی سبب توانمیشهرنشینی به طرق مختلفی 

ای که استفاده از وسایل ، به گونهشودمیحاد جامعه آتغییر در شیوه زندگی و الگوی مصرف 

. شودمیافزایش مصرف انرژی  بهمنجر رو افزایش و دگرمایشی و سرمایشی و همچنین خو

ه ب. همراه استکننده انرژی هستند صنایع بزرگ که مصرف با ایجادشینی افزایش شهرن همچنین

ها، مانند احداث جادهها زیرساخت رابطه مثبت میان شهرنشینی و مصرف انرژی به ایجاد عالوه

. شوندمیکه همگی سبب افزایش مصرف انرژی گردد،بر می رهیها و غها، ساختمانمدرن، پل هینقل

 مطابقت دارد.  (220: 0102، شنگ و همکاران)این یافته با مطالعه 
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و  منفیرابطه میان تجارت و مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک  الگوبر اساس نتایج برآورد 

 هایفناوری تا دهدمی را امکان این توسعه حال در اقتصادهای به تجارت بودن باز. باشدمیمعنادار 

 کاهش را انرژی شدت پیشرفته فناوری از استفاده. کنند وارد یافتهتوسعه اقتصادهای از را پیشرفته

: 0100 ،شهباز و همکاران) این یافته با نتایج .شودمی نامیده تکنیکی اثر یندآکه این فر دهدمی

 مطابقت دارد.  (035

 تخصیصهای گذشته . در دههداردمصرف انرژی مخارج دولت نیز اثرگذاری منفی و معنادار بر 

افزایش  با ولی اخیراًشده است. ی عضو اوپک در کشورها آن رویهرژی سبب مصرف بیانی یارانه

. اتخاذ کردندهای مالی انقباضی را سیاست هادولتهای مکرر مخارج دولت و کسری بودجه

است که سبب  بودجهدولت جهت بهبود های های انرژی از جمله برنامههای حاملحذف یارانه

 است.  شدهتقاضا  کاهش افزایش قیمت انرژی و

با  مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک رابطه مثبت و معنادار دارد. صنعتی شدن با ،در نهایت

گفت در مسیر صنعتی شدن،  توانمیتوجه به نقش و اهمیت انرژی در تولیدات صنایع مختلف 

، بیشتر از با تکنولوژی باالصنعتی، مانند تولیدات  هاییتفعالانرژی سهم بسیار زیادی دارد. افزایش 

شفیعیان و (کنند. نتایج این تحقیق همراستا با مطالعه تولیدات کشاورزی انرژی مصرف می

  .باشدمی (0: 0105 ،همکاران
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Introduction: Nowadays, urbanization, which is closely related to economic 
development and industrialization, has become one of the driving forces of 
energy demand. The most prominent feature of urbanization is the physical 
growth of urban areas. This phenomenon has become an important social 
process in the 21st century, especially in many developing countries such as 
OPEC. The acceleration of urbanization leads to an increasing contradiction 
between economic growth and environmental development. The process of 
urbanization not only involves a large number of rural people moving to 
cities but also involves economic transformation and improvement of the 
industrial structure, which inevitably leads to the creation of urban 
infrastructures with large investments. Thus, it increases energy 
consumption (Liu and Peng, 2018). Although extensive research has been 
carried out on the relationship between urbanization and energy 
consumption, there are few studies about the OPEC countries.   
Methodology: Many studies have shown that urbanization can affect energy 
consumption or energy intensity through several channels. First, urban 
infrastructure must consume more energy through the expansion of 
economic activities. This is because urbanization leads to a shift from 
traditional agriculture with little energy consumption to industrial 
manufacturing with more consumption. Second, modern buildings need 
more energy (such as for air conditioners and elevators). Third, in cities, 
motor vehicles consume a large value of energy (Bloomi and Al-Shari, 
2017). 
At the same time, new technologies (for example, energy-saving urban 
buildings, efficient household appliances, district heating systems, and 
energy-efficient transportation) reduce energy consumption in buildings and 
transportation in large cities. 
In addition, according to Tubler's law of geography, geographical locations 
are interdependent, and nearby places are more affected than distant places. 
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So, according to the econometric literature, ignoring the space dimension in 
modeling causes errors in estimation and statistical inference (Seif and 
Hamidi Zari, 2017). In other words, although energy consumption varies 
among OPEC member countries, they may be spatially dependent due to 
geographical proximity, socio-economic interactions and common shocks, 
such as production technology and energy consumption patterns. This study 
examines the direct and indirect effects of urbanization on energy 
consumption. 
Since spatial interactions are the focus of this research and there are spatial 
interactions between urbanization and energy consumption, a simple 
econometric model cannot account for the impacts of spatial factors on 
energy consumption. Therefore, the research model is taken from the study 
of Sheng et al. (2018) and business variables, government expenditures and 
the space panel method are added to it. 
Urbanization may also affect energy consumption in suburban areas, which 
involves potential spatial (or indirect) effects of energy consumption on 
urban areas. The present study examines the effects of urbanization on 
energy consumption using random regression of effects on population, 
wealth and technology (STIRPAT) in a selection of OPEC member 
countries. In this regard, the space panel model and time series data during 
the period 1990-2020 have been used. The variables of trade, population, 
GDP, technology, total energy consumption and urbanization are extracted 
from the World Bank database. 
Results and Discussion: Based on the results of model estimation, the 
relationship between trade and energy consumption in OPEC member 
countries is negative and significant. Open trade allows developing 
economies to import advanced technologies from developed economies. The 
use of advanced technology reduces energy intensity. This process is called 
technical effect. 
Government spending also has a significant negative impact on energy 
consumption. Over the past decades, the allocation of energy subsidies has 
led to its excessive consumption in OPEC member countries. But recently, 
with increasing government spending and budget deficit problems, 
governments have adopted contractionary fiscal policies. The elimination of 
energy carrier subsidies is one of the plans to improve the budget, which has 
led to higher energy prices and lower demand. 
Industrialization has a positive and significant relationship with energy 
consumption in OPEC member countries. Given the role and importance of 
energy in the production of various industries, it can be said that energy has 
a very large share in industrialization. Industrial activities, such as high-tech 
production, consume more energy than agricultural production. 
Conclusion: According to the findings, with the long-term direct effects of 
industrialization variables, trade and economic growth have positive effects, 
whereas urbanization and government spending have negative effects on 
energy consumption. The results of indirect effects indicate the positive 
impacts of urbanization, trade and government spending and the negative 
impacts of industrialization and economic growth on energy consumption. 
The total effects of urbanization, industrialization and trade on energy 
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consumption are positive, and economic growth and government spending 
have negative effects on energy consumption. Accordingly, it is suggested 
for in the OPEC member countries, to consider the effects of the spatial 
spillover of energy consumption to control it. 
Keywords Energy consumption, Urbanization, STIRPAT model, Spatial 
approach, OPEC member countries.   
JEL Classification: P25, Q43, C21. 
 


