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چکیده:
مصرف سوختهای فسیلی و انتشار گازهای گلخانهای ،پیامدهای مختلف زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی را بهدنبال دارد .نرخ شهرنشینی و رشد
صنایع در کشورهای در حال توسعه ،از آغاز قرن  21رشد چشمگیری داشته و مصرف باالی سوختهای فسیلی و انتشار گازهای گلخانهای را افزایش
داده است .در این مطالعه عوامل مؤثر بر مصرف انرژی در دوره زمانی  1969تا  2017و با استفاده از مدل رگرسیون آستانهای به اجرا درآمد .متغیر نرخ
رشد شهرنشینی بهعن وان شاخصی از مهاجرت و نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی کل بهعنوان شاخصی از صنعتی شدن
متغیرهای آستانهای استفاده شدند .اثرات عوامل مختلف بر مصرف انرژی در آستانههای این دو متغیر ،برآورد شد .نتایج آزمون ،وجود دو آستانه برای هر
یک از متغیرهای آستانهای را تأیید نمود که در متغیر نرخ رشد شهرنشینی ،مقادیر آستانهای برابر 0/940و  1/416درصد بهدست آمد و برای متغیر نرخ
صنعتی شدن این مقادیر آستانهای برابر  3/687و  3/808درصد محاسبه شد .نتایج نشان داد که نرخ رشد شهرنشینی و جمعیت شهری ،بهترتیب اثرات
من فی و مثبت بر مصرف انرژی دارند .همچنین در شرایطی که رشد شهرنشینی و صنعتیشدن دامنههای میانه را طی میکنند ،پدیدههای اجتماعی و
اقتصادی نظیر مهاجرت و تمرکز سیستم های مالی ،اداری و اعتباری موجب تشدید اثرات این عوامل را به دنبال خواهد داشت .با افزایش مصرف انرژی
ناشی از دو عامل فوق میتوان انتظار داشت ،افزایش تولید ناخالص داخلی بهعنوان شاخصی اساسی از توسعه اقتصادی حاصل گردد.

کلید واژگان:

انرژی ،توسعه ،شهرنشینی ،رگرسیون آستانهای ،صنعتی شدن
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 .1مقدمه

تولید برق از منابع انرژیهای تجدیدپذیر در کنار

مطالعات نشان میدهد که از سال  1901تا 2018
سطح آب دریاها بین  15تا  25سانتیمتر افزایش
داشته است .مدلسازیها نیز افزایش دمای کره زمین
و ارتفاع سطح دریا تا سال  2100به علت تغییرات
آب و هوایی به میزان  1/5تا  5درجه سانتیگراد و
 34/0تا 105سانتیمتر را بیان میدارند ( IPCC,

 .)2021با توجه به نگرانیها در مورد تغییرات آب و
هوایی ،محدودیتهای موجود در تولید نفت در آینده
و مسائل مربوط به امنیت انرژی (کاهش شدت انرژی)
اغلب بهعنوان راهی برای حداقل بخشی از این
تأثیرات پیشنهاد میشود ( Majeed and Tauqir,

 .)2020جهت مقابله با گرم شدن کرة زمین و
بحرانهای محیط زیست ،سیاستها و کنوانسیونهای
مختلفی در جهان تشکیل شده است ،که غالباً افزایش
استفاده از انرژیهای پاک در جهان را به عنوان
راهکار مقابلهای با این پدیده پیشنهاد کردهاند
( )Dong et al., 2018چرا که اثر گلخانهای حاصل
از تجمع طوالنی مدت گازهای گلخانهای ناشی از
مصرف سوختهای فسیلی بهویژه پس از انقالب
صنعتی ،گسترش یافته است (.)Gosseries, 2004
پس از انقالبصنعتی و رشد فعالیتهای صنعتی،
نخستین عامل بازدارنده در چارچوب منابع
تجدیدناپذیر در بحران نفت  1973مشاهده شد که به
کاهش تولید در کشورهای توسعهیافته منجر شد و
توجه کشورهای توسعهیافته را به منابع انرژیهای
جایگزین

سوختهای

فسیلی،

فنآوریهای

صرفهجویی و بهبود بهرهوری انرژی جلب نمود
( .)Torabi et al., 2015با پیشرفت اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی در کشورهای توسعه یافته و
کاهش نرخرشد جمعیت ،پیشبینی میشود ،سطح

استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در حمل و نقل نیز
در غالب کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه تا
سال  2030افزایش یابد ( .)He, 2014با این وجود
در سالهای اخیر کشورهای در حال توسعه نرخ رشد
جایگزینی انرژی پایینی را نسبت به پیشبینیهای
کارشناسان حوزه انرژی را تجربه میکنند
(.)WorldBank, 2010کشورهای در حال توسعه در
دوران طالیی توسعة اقتصادی بهعلّت دسترسی به
منابعطبیعی ،توسعة تکنولوژیها و در اختیار داشتن
نیروی کار فراوان قرار دارند .این کشورها شرایطی را
تجربه می کنندکه اقتصادهای توسعهیافته در زمان
انقالبصنعتی گذراندهاند به همین دلیل ،سهم این
کشورها در مصرف انرژی بهشدت در حال افزایش
است (.)Mirza-hosseini, 2014
برنامة توسعة سازمان ملل متحد در رسیدن به سطح
معین مصرف انرژی تا سال  2020و کاهش تولید
انرژی از منابع فسیلی از سطح  1990تاکید دارد
( ،)Hamidi Razi and Afshari, 2018در حالیکه
با توجه به شرایط اقتصادی مختلف در هر کشور ،در
سطوح و شدت انرژی تفاوتهای بزرگی وجود دارد،
مصرف انرژی در ایاالت متحده 27 ،سال پس از
اتحادیه اروپا به حداکثر خود رسید که نشان از
اهمیت ویژگیهای کشورها در مدیریت انرژیها دارد
( ،)He, 2014; Chai and Xu, 2015برخی گروهها
از کشورهای جهان مانند  G20شدت مصرف باالتری
از انرژیها را تجربه میکنند (.)Luo et al., 2017
مصرف انرژی پس از رشد صنعت و شهرنشینی شدت
یافته است ،شهرنشینی با تأثیر بر تولید قادر است تا
بر مصرف انرژی تأثیر بگذارد (.)Han et al., 2021
انتظار میرود صنعتیشدن و شهرنشینی تأثیر خاصی
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بر مصرف انرژی داشته باشند و صنعتیشدن

موتوری نیز مشاهده شده است ( Wang et al.,

اصطالحی است که معمو ًال به افزایش فعالیت صنعتی

.)2015

اشاره دارد که اکثر کارشناسان بر این باورند که

صنعت ،عاملی مهم و نیرومحرکة اصلی توسعه در

صنعتیشدن منجر به مصرف انرژی بیشتر میشود،

بسیاری ازکشورهای جهان به شمار میرود

زیرا تولید با ارزش افزوده باالتر نسبت به کشاورزی

( .)Alizadeh and et al., 2014با توسعه اقتصادی،

سنتی یا تولید پایه انرژی بیشتری مصرف میکند ،با

جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی تبدیل میشود و

این وجود روند این اثرگذاری و دورههای مختلف آن

سطح تولید بهعنوان مهمترین فاکتور نیز افزایش می-

همچنان تحت بررسی بسیاری از کارشناسان قرار

یابد ،بنابراین ،بین صنعتیشدن و مصرف انرژی،

دارد .بسیاری از محققان رابطه بین شهرنشینی و

همبستگی مثبت وجود دارد ( Xang and Cheng,

مصرف انرژی را با استفاده از مدلهای مختلف بررسی

 .)2009با این حال ،هر چه اقتصاد بیشتر توسعه می-

کرده اند ( Tammizi, 2017; Zheng et al.,

یابد ،تولید داخلی و به دنبال آن هزینههای انرژی

 .)2021در بسیاری از مطالعات کارشناسان و

افزایش مییابد ،در مقابل بازدة سرمایه و هزینه

محققین تأثیر ساختار جمعیت بر مصرف انرژی را

کنترل مصرف انرژی کاهش مییابد در نتیجه

نادیده میگیرند ،با این حال تغییرات ساختاری در

صنعتیشدن نیز یک رابطهی  Uشکل معکوس با

شهرنشینی اثر بیشتری بر مصرف انرژی دارد ( He,

مصرف انرژی را نشان میدهد ( Shahbaz et al.,

 .)2014جابجایی جمعیت روستایی به شهرها ،با

 .)2017از دید بسیاری از کارشناسان ،یکی از

افزایش تقاضا برای مسکن و زیرساخت عمومی،

مهمترین عوامل مؤثر بر سطح مصرف انرژی ،سطح

سوختهای فسیلی نیز با افزایش همراه بوده و

تولید ناخالص داخلی کشور استLe et al., ( .

افزایش شدیدی در انرژی ایجاد میشود .از دید

 .)2016با این حال در بارة نقش و تأثیر صنعتیشدن

بسیاری از کارشناسان ،بین مصرف انرژی و

در مصرف انرژی در مراحل مختلف توسعه اقتصادی

شهرنشینی یک رابطه مثبت وجود دارد ( Yourk et

بهوضوح اختالف نظر وجود دارد ( Rabinsson et

 .)al., 2003; Xu and Lin, 2017هر چند مقیاس

.)al., 1986

شهرنشینی خود عاملی است که میتواند اثر کاهنده

قبل از سال  ،1979در میزان مصرف انرژی کل و

بر سرانه مصرف انرژی داشته باشد ( Barla et al.,

سرانة تحت تأثیر بحران نفت در دهه  1970نوسان

 .)2011در شکل  ،1متغیرهای درصد شهرنشینی،

بیشتری مشاهده میشود .در این دوره با افزایش

نسبت ارزش افزوده صنعت به  GDPو صنعتیشدن

قیمت نفت ،کشورها به کاهش مصرف انرژی اقدام ،و

مشاهده میشود .در برخی بررسیها ،اثر آستانهای

تکنیکهای تولید با مصرف بهینة انرژی اجرا گردید.

تراکم جمعیت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی

با این حال با رشد جمعیت موجب افزایش تقاضای

( )FDIبر مصرف انرزی تاکید شده است ( Zhou

طبیعی برای فرآوردههای نفتی در جهان گردیده

 .)and Zhang, 2013در شهرنشینی اثری  Uشکل

است .در ایران نرخ صنعتیشدن بهطور متوسط

بهعلّت جابجایی جمعیتی و استفاده از وسایل نقلیه

همواره کمتر از  30درصد بوده ،در حالی که جمعیت
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شهری ایران بیش از  ٪70میباشد .نسبت صنایع

 .)2015مدل آستانه ابتدا توسط Tong and Lim

سنگین در اقتصاد ایران ،که عامل اساسی میزان

( )1980پیشنهاد شده است .مدلهای اتورگرسیون

مصرف فرآورده های نفتی است هر چند بدون در نظر

آستانهای ( )TAR2دستهای از مدلهای اتورگرسیون

گرفتن صنایع نفتی ،سطح صنایع از رشد مناسبی

غیر خطی هستند .این مدلها کمک میکنند تا

برخوردار نبوده و نقش کمرنگی در توسعة اقتصاد

سیستمهای پیچیده اقتصاد به مجموعهای از

کشور بر عهده داشته است.

سیستمهای ساده و جزئی تقسیم شود .بر خالف مدل

هدف اصلی این مطالعه ،بررسی رابطه بین مصرف

مارکوف که متغیر وضعیت نامعلوم و غیرقابل مشاهده

انرژی در سطوح مختلفی از شهرنشینی و

است در مدلهای آستانهای فرض میشود که متغیر

صنعتیشدن در کشور ،در سالهای  1969تا سال

وضعیت مردم و قابل مشاهده باشد .تعیین تعداد

 2017است .بهعبارتی دیگر این مطالعه در تالش

آستانهها از اهمیت ویژهای در مدلهای آستانهای

است ک که در رژیمهای مختلف متغیرهای

برخوردار است .تعداد آستانهها همواره برابر با تعداد

شهرنشینی و صنعتیشدن متغیرهای آستانة مورد

وضعیتها یا رژیمها منهای یک میباشد .هر چند در

پژوهش روند اثرگذاری هر متغیر به چه شکلی است و

برخی مطالعات فاصله دیفرانسیلی و نقطه تفکیک

چگونه بر مصرف کل انرژی که مجموعهای است از

نمونه بهطور خودسرانه انتخاب میشوند و اعتبار آن

انرژی

بر اساس این روش برآورد نشده است .دوم ،رویکرد

تجدیدپذیر تأثیر خواهد گذاشت ،را مشخص کند .در

دیگری از تجزیه و تحلیل آستانه ،روش ارزیابی

این بررسی شدت مصرف انرژی متغیر وابسته در نظر

درخت است و نمیتواند تئوری توزیع مربوطه را برای

گرفته شده است .نرخ صنعتیشدن ،نسبت ارزش

آزمون اهمیت آماری مقادیر آستانه فراهم کند

افزوده صنعت به تولیدناخالص داخلی و نرخ رشد

( ،)1996( Hansen .)Ram, 1986یک روش

شهرنشینی نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت

سنجش رگرسیون آستانه جدیدی را ایجاد میکند که

است .برای مطالعه ،از دادههای بانک جهانی در دوره

ارائه معادله غیر خطی الزامی نبوده و توزیع عددی را

 1969تا  2017بهره گرفته شده است.

برای ایجاد فواصل اطمینان در برآورد پارامترها فراهم

 .2مواد و روش ها

میکند .در این مطالعه از مدل آستانه برای کشف

انرژیهای

تجدیدناپذیر

مدلهای آستانهای

()TR

و

1

منابع

در سالیان اخیر از

مهمترین کانونهای توجه در مباحث اقتصادسنجی
محسوب میگردد که انعطافپذیری زیادی در دامنه-
ها و رژیمها نشان میدهند .بهطور کلی ساده نمودن
دامنة دادهها و و شناسایی رفتار غیر خطی متغیرها،
امری بسیار پیچیده و مشکل میباشد که با استفاده از
مدلهای آستانه این امر ممکن خواهد بود ( Stteler,
Threshold Regression

1

مکانیزم تعامل بین مصرف انرژی و عوامل مؤثر در
یک چارچوب غیرخطی از طریق یک مکانیزم
گروهبندی دادهها استفاده میشود .مطالعات اندکی بر
تجزیه و تحلیل دامنة عوامل مؤثر بر مصرف انرژی
تاکید دارند (.)He, 2014
در این مطالعه ،بر ویژگیهای تأثیر شهرنشینی و
صنعتیشدن بر مصرف انرژی در هر مرحله تأکید
Transition Autoregressive

2
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شده است .بنابراین ،مدل آستانه پیشنهاد شده،

متغیر آستانهای مورد نظر متغیر

انتخاب شده است .بر اساس مطالعات پیشین برای

حالت آستانههای بهدست آمده در این مدل با توجه

بررسی مصرف انرژی ،صنعتیشدن ،نرخرشد بخش

به  mآستانهای که وجود دارد ،مقادیری از

که در

صنعت ،انرژیهای جایگزین ،تولید ناخالص داخلی

دامنهی مقادیر آستانهای قرار گرفته است.

نرخ

آستانههای متغیر آستانهای

شهرنشینی ،خالص انرژی وارداتی و نرخرشد

هستندکه در نتیجهی آن 1+Mرژیم مختلف بهدست

شهرنشینی بهعنوان متغیر انتخاب شدهاند .با توجه به

خواهد آمد ( Meyers, 2011; EViews User

تأثیر ناسازگاری روی اثربخشی ،لگاریتم متغیرها مورد

.)Guide, 2017; Stteler, 2015

استفاده قرار میگیرد.

اگر فرض شود که مدل دارای یک سطح آستانهای

مدل رگرسیون آستانه ( )TRیک فرم ساده رگرسیون

باشد ،در نتیجه مدل با رژیم مختلف مواجه خواهد

غیر خطی از مدلهای پیشرفته را بیان میکند و

و

سرانه،

سرمایهگذاری

مستقیم

خارجی،

بود

که

در

باشد ،در این

دامنة

اساس آن بر شناسایی تغییر رژیم زمانی و مشخصات

قرار خواهد گرفت ،بهعبارت دیگر

خطی رژیمهای بهدست آمده است ،هر رژیم حاصل

به ازای هر مقدار آستانهای از متغیر

 ،دو رژیم برای

عبور متغیر مورد نظر در رگرسیون از مقدار آستانهای

آن وجود دارد ،یک رژیم در مقادیر پایینتر از مقدار

است ( )Liu and Wang, 2009قابلیت تفسیر و

آستانه و رژیم دیگر در مقادیر باالتر از مقدار آستانهای

بیان نمودن سادة مدل از مهمترین ویژگیهایی است

وجود خواهد داشت .در حالت مورد اشاره  1مقدار

که باعث شده مدل رگرسیون آستانهای مورد استقبال

آستانه مشخص شده است 2 ،رژیم وجود خواهد

کارشناسان و تحلیلگران قرار گیرد ( Meyers,

داشت که بهصورت مدلهای ( )2و ( )3نمایش داده

.)2011; EViews User Guide, 2017

شده اند(:)EViews User Guide, 2017

از میان شکلهای مختلف مدلهای آستانهای ،مدل-

() 2

های  3TARو مدل  4SETARشناخته شده هستند.

() 3

مدل پایهای برای  TARبا  Tمشاهده و  mمتغیر

در رژیمهای بهدست آمده در مدل

آستانهای که  1+Mرژیم را در مدل ایجاد خواهد کرد.

زیر اندیسهای

برای  mآستانهای در دسترس را میتوان به صورت

آستانهای نمایش رژیمی است که از متغیر آستانهای

معادلهی ( )1نوشت:

در آن قرار دارد و در دامنهای از آستانههای متغیر
آستانهای را شامل میشود .زمانی که متغیر آستانهای

در مدل ( X )1ها متغیرهایی را شامل میشود که در

در رژیم  jقرار دارد برای نمایش این رژیم از عبارت

رژیمهای مختلف ثابت هستند و متغیرهای  Zرا

آستانه،

که

متغیرهایی تشکیل میدهند که در رژیمهای مختلف

متغیر آستانه خواهد بود و رژیم بهدست آمده

دارای ضرائب منحصر بهفرد میباشند .فرض کنید که

قرار

3Autoregression

Threshold
Autoregression Threshold

مقادیری از

است که در دامنة

دارد .بهعبارت دیگر مدل  TARدر زمانی که دو

4Self-Exciting
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آستانه در مدل شناسایی شود بهصورت یک مدل

جمله روشهای تعیین متغیر آستانهای مورد نظر

ترکیبی شامل معادالت ( )1و ( )2خواهد بود ،در کنار

تکیه بر اطالعات حاصل از جهان واقع و تکیه بر

یکدیگر قرار گرفتن این معادالت باعث میشود تا

تئوریهای اقتصادی است و از سوی دیگر میتوان با

سیستم معادالتی (معادله  )5مورد استفاده قرار گیرد

برآوردهای پی در پی به دنبال متغیری بود که

( ;Meyers, 2011; EViews User Guide, 2017

بیشترین هماهنگی با تفاسیر تئوریک را داشته باشد.

:)Stteler, 2015

برآوردهای پی در پی در این مطالعه منجر به انتخاب
دو متغیر نرخ رشد شهرنشینی و صنعتیشدن

() 5

بهعنوان متغیرهای آستانهای گردید .فرم مورد
بهطور کلی مدل  Tarبرای حالتی که بیش از 2
وضعیت و بیش از یک وقفه وجود داشته باشد از مدل
( )6استفاده مینماید و تمام وضعیتهای ممکن بر
اساس متغیرهای وضعیت و آستانهای تعیین گردد.
حال اگر تعداد  1+mرژیم منحصربفرد در نظر گرفته
شود خواهیم داشت:

استفاده در این مطالعه بر اساس مطالعات پیشین
( )Dong et al., 2019; Zi et al., 2016بهصورت
رابطهی ( )8و ( )9میباشد.
در این مطالعه از متغیرهای دیگری نیز در جهت
مدلسازی بهتر از جهان واقع نیز استفاده شد که
شامل مصرف انرژی کل (lENERGY

)،5شاخص

صنعتیشدن بهصورت درصد ارزش افزوده بخش

() 6

صنعت به تولید ناخالص کل

(،6)lindust

نرخرشد

بخش صنعت ( ،7)ind_groانرژیهای جایگزین شامل
که در آن

یک شاخص برای وضعیت  jام است

که طی آن  Yدر وضعیت  jباشد .برابر  1و برای سایر
حاالت صفر خواهد بود که شرط آستانة اول را تعیین
خواهد نمود.

متغیری تصادفی با میانگین صفر و

واریانس ثابت خواهد بود.
وضعیت در مدل خواهد بود و مقادیر

متغیر تعیین
نیز آستانه-

های مورد مطالعه در مدل را نمایش میدهند
( .)EViews User Guide, 2017بهراحتی میتوان
مدل را به صورت معادله ( )7و به شکلی سادهتر بیان
نمود:

داخلی سرانه بهعنوان شاخصی از توسعه اقتصادی
(،9)lgdp

خالص سرمایهگذاری مستقیم خارجی و

شاخصی از باز بودن اقتصاد ( 10)lfdiنرخ شهرنشینی
( ،11)lurbanنرخرشد شهرنشینی (12)LUGو خالص
انرژی وارداتی کشور

(13)lnet

میباشد .دادههای این

مطالعه با مراجعه به منابع اطالعاتی بانک جهانی و
تکمیل داد ها بر اساس گزارش مرکز آمار کشور
گردآوری شد.
5

() 7
که در آن

انرژیهای نو و هستهای( ،8)lalterتولید ناخالص

Energy Consumption
Industerialization
7
Industry growth rate
8
Alternative energies
9
GDP per capita
10
Foreign Direct Investment
11
Urbanization rate
12
Urbanization growth rate
13
Pure IMPORTED energy
6

است

( .)Meyers, 2011; Kerenovich et al., 2018از
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()8

()9

شکل  -1روند تغییرات متغیرهای مورد بررسی درسالهای 2017-1960

 .3نتایج
در نخستین گام ،نیاز است تا مشخصات آماری
متغیرهای مورد بررسی بهصورت اجمالی معرفی
گردد ،بی شک شناخت آماری متغیرهای مورد
مطالعه برای شناخت جامعه مورد بررسی ضروری
است .مشخصات آماری متغیرهای مورد استفاده در
مدل ،شامل میانگین ،مقدار انحرافمعیار ،مقدار
حداقل و حداکثر متغیرهای مورد مطالعه در جدول 1
ارائه شده است .از آنجا که دادهها سریزمانی هستند،
انجام آزمون ایستایی روی دادهها الزامی است تا از
صحت برآورد اطمینان حاصل گردد ،بنابراین در این
بخش آزمون ریشه واحد متغیرها صورت میگیرد
(.)ValadKhani et al., 2019
در این مطالعه ،سطح صنعتیشدن و نرخ شهرنشینی
بهعنوان متغیرهای آستانهای در نظر گرفته شدهاند.
سطح بهرهوری در بخشهای اقتصادی غالب

کشورهای درحال توسعه باال نیست و سازوکار و
سیستم بازاری نیز فاقد توسعه یافتگی الزم است ،با
این حال ،ایران بهدلیل ذخایر باالی طبیعی و
خامفروشی منابع تولید ناخالص داخلی و سرانه تولید
ناخالص داخلی ،باالتر از بسیاری از اقتصادهای در
حال توسعه است .در سالیان اخیر توسعة اقتصادی،
موجب رشد جمعیت شهری گردیده است ،بر اساس
"گزارش سازمان توسعة جهانی در سال ،"1989
سطح شهرنشینی در کشورهای پیشرفته بیش از 80
درصد است .بنابراین یک مبنای واقعبینانه برای
انتخاب متغیر نرخ شهرنشینی بهعنوان متغیر آستانه
وجود دارد .در سالیان پس از انقالباسالمی و
بهخصوص پس از جنگ تحمیلی برنامة اساسی کشور
در جهت توسعة صنعتی کشور ترسیم گردیده است و
این برنامه توسعة صنعتی باعث افزایش اهمیت صنعت
در برنامهریزیها و دستهبندیهای اقتصادی میگردد
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جدول  -1پارامترهای آماری متغیرهای مورد بررسی مدل

نماد
Lindust
Lind_gro
Lalter
Lgdp
Lfdi
Lurban
Lnet
LUG

صنعتی شدن
Industerialization
نرخ رشد بخش صنعت
Industry growth rate
انرژیهای جایگزین
Alternative energies
تولید ناخالص داخلی سرانه
GDP per capita
سرمایهگذاری مستقیم خارجی
Foreign Direct Investment
نرخ شهرنشینی
Urbanization rate
خالص انرژی وارداتی
Pure IMPORTED energy
نرخ رشد شهرنشینی
Urbanization growth rate

میانگین
Average

انحراف معیار
Standard
deviation

حداقل
Min

حداکثر
Max

3/690

0/213

3/211

4/132

2/897

1/723

-2/308

6/026

0/757

0/760

0

3/471

3/757

0/114

3/561

4/011

-1/489

1/628

-5/884

1/007

1/425

0/513

2/415

4/101

10/131

2/049

7/017

14/677

1/175

0/400

0/582

1/187

جدول  -2نتایج آزمون ریشه واحد

نماد
Symble

عنوان
Title

lindust

صنعتی شدن
Industerialization
نرخ رشد بخش صنعت
Industry growth rate
انرژیهای جایگزین
Alternative energies
تولید ناخالص داخلی سرانه
GDP per capita
سرمایهگذاری مستقیم خارجی
Foreign Direct
Investment
نرخ شهرنشینی
Urbanization rate
خالص انرژی وارداتی
Pure Imported energy
نرخ رشد شهرنشینی
Urbanization growth
rate

lind_gro
lalter
lgdp
lfdi

lurban
lnet
LUG

وضعیت ایستایی
Stationary
situation
C
)I(0

آزمون ADFآزمونADF
AIK
AIK

1

حداکثر وقفه بهینه
Maximum
optimal lag
3

-

**-3/114

)I(0

C,T

***-7/382

***-7/472

0

)I(0

C,T

***-4/547

***-2/729

0

)I(0

C,T

***-6/184

***-6/222

0

)I(0

C,T

***-4/562

**-3/278

5

)I(0

C

-

**-13/699

0

)I(0

C,T

***-4/332

***-3/605

1

)I(0

C,T

***-3/192

-

1

 Cو  Tبه ترتیب  Interceptو  Trendمیباشد ** .و *** به تریب سطوح معنیداری  5و  1درصد را شامل میشود.

که خود نشان از پشتوانه تئوریک انتخاب

ایستایی (مانایی) متغیرها در این مطالعه مورد

صنعتیشدن بهعنوان یک متغیر آستانهای در این

استفاده قرار گرفته است .نتایج آزمون ریشه واحد در

مطالعه دارد .آزموندیکی فولر تعمیمیافته برای آزمون

جدول  2ارائه گردیده است .نتایج از ایستایی تمام
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جدول  -3آزمون اثر آستانهای

ارزش بحرانی
 F-Statisticمحاسبه شده
Critical value Calculated F-Statistic
20/150
113/293
22/510
157/090

آماره F
آزمون آستانه
F-Statistic Threshold Test
14/162
 0در مقابل 1
19/636
 1در مقابل 2

جدول  -4نتایج برآورد مدل مصرف انرژی در ایران 1969-2017

نماد
Symble

نرخ رشد شهرنشینی
Urbanization growth rate
متوسط
باال
پایین
middle
high
low
-1/416
1/416
0/9399
0/939

مدل رگرسیون خطی
Linear Regression
Model

عنوان
Title

C

عرض از مبدا
Intecept

1/437
()1/048

1/568
()2/219

0/524
()7/859

*1/476
()0/845

LUG

نرخ رشد شهرنشینی
Urbanization growth rate

**-0/283
()0/096

1/144
()0/737

***-0/630
()0/110

***-0/805
()0/107

LU

جمعیت شهری
Urban population

**0/388
()0/122

**2/093
()0/619

***2/329
()0/808

***0/407
()0/101

LIG

نرخ رشد بخش صنعت
Industry growth rate

0/004
()0/006

-0/003
()0/002

**0/033
()0/013

*0/012
()0/007

LRE

انرژیهای جایگزین
Alternative energies

-0/008
()0/023

**-0/075
()0/028

0/149
)()0/109

0/017
()0/025

تولید ناخالص داخلی سرانه
GDP per capita
سرمایهگذاری مستقیم خارجی
Foreign Direct
Investment
خالص انرژی وارداتی
Pure IMPORTED
energy
تعداد مشاهدات

***-0/636
()0/166

***-2/979
()0/358

**-2/814
()1/077

*0/349
()0/167

0/004
()0/008

**-0/200
()0/081

0/005
()0/007

0/010
()0/015

-0/020
()0/014

*0/096
()0/050

0/201
()0/201

***-0/048
()0/008

12

10

20

LGDP

LFDI

LNE

42

** و *** به تریب سطوح معنیداری  5و  1درصد را شامل میشود.
جدول  -5آزمون اثر آستانهای

آزمون آستانه
Threshold Test
 0در مقابل 1

F-Statistic
table F-Statistic
11/340

 F-Statisticمحاسبه شده
Calculated F-Statistic
90/717

ارزش بحرانی
Critical value
20/150

 1در مقابل 2

109/545

876/360

22/510

متغیرهای مورد بررسی مدل در سطح حمایت

صنعتیشدن در صورت وجود عرض از مبدأ ایستا

میکند .متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش در

خواهند بود.

سطح  5درصد و در وجود عرض از مبدأ و روند

 .1-3نتایج رگرسیون آستانه با در نظر گرفتن

معنیدار و ایستا هستند ،تنها دو متغیر شهرنشینی و

نرخرشد شهرنشینی بهعنوان متغیر آستانه
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جدول  -6نتایج برآورد مدل مصرف انرژی در ایران 1969-2017

صنعتی شدن
Industrialization
متوسط
Middle
3.687-3.808
*2/004
)(1/110

باال
High
3.808
***1/449
)(0/350
0/096
)(0/108

C

عرض از مبداء
Intercept

مدل رگرسیون
خطی
Linear
Regression
Model
-0/693
)(0/560

پایین
Low
3.687
***7/329
)(1/904

LI

صنعتی شدن
Industrialization

0/107
)(0/091

**0/368
)(0/155

***-3/283
)(0/466

LIG

نرخ رشد بخش صنعت
Industry growth rate

0/001
)(0/005

0/023
)(0/015

***-0/039
)(0/009

0/002
)(0/002

LRE

انرژیهای جایگزین
Alternative energies

0/001
)(0/031

***-0/110
)(0/021

**0/023
)(0/009

***-0/037
)(0/011

LGDP

تولید ناخالص داخلی سرانه
GDP per capita

***-0/584
)(0/209

***-2/585
)(0/597

***1/799
)(0/256

***-0/844
)(0/119

LFDI

سرمایهگذاری مستقیم خارجی
Foreign Direct Investment

0/008
)(0/008

-0/013
)(0/008

***-0/056
)(0/007

0/005
)(0/007

LU

شهرنشینی
Urbanization

***0/684
)(0/084

***0/431
)(0/901

***0/980
)(0/103

***0/460
)(0/017

-0/001
)(0/017

***-0/086
)(0/026

-0/001
)(0/227

***-0/031
)(0/006

42

14

13

15

نماد
 Symbleعنوان
Title

LE

خالص انرژی وارداتی
Pure IMPORTED energy
تعداد مشاهدات
Observation numbers

** و *** به تریب سطوح اطمینان  5و  1درصد را شامل میشود.

آزمون وجود آستانه در متغیر نرخ رشد شهرنشینی

بهصورت مجزا بررسی میگردد .با توجه به آستانة

شدن ،نخستین آزمون برای یافتن تعداد آستانههاست.

تعیین شده دادههای موجود به سه رژیم با نرخ

نتایج این آزمون در جدول  3قابل مشاهده است .از

رشدهای شهرنشنی متفاوت ،نرخ رشد شهری پایین

مقادیر  Fدر جدول  3ابرداشت میشود که فرض صفر

( 2/560 < UGدرصد) ،نرخ متوسط شهرنشینی

آزمونهای آستانة یکنواخت سطح صنعتیشدن و نرخ

( 2/560درصد ≤  4/123 < UGدرصد) و نرخ باال

شهرنشینی ،فرضیه اصلی مدل و فرض یک آستانه در

( 4/123 < Urbanدرصد) ،تقسیم میشوند .در این

سطوح معنیدار  %10رد میشود .در آزمون آستانهای،

حالت تعیین میگردد که کدام یک از متغیرها در

فرض وجود دو سطح آستانهای در برابر یک رد نمی-

سطوح مختلف متغیر آستانهای بر متغیر وابسته دارای

شود ،که نشان میدهد که  2سطح آستانه وجود دارد.

اثری معنیدار هستند با توجه به ایستایی متغیرها در

در این مطالعه  2مقدار آستانهای دوگانه صنعتیشدن

سطح از مدل ،حداقل مربعات برای تخمین پارامتر-

اقتصاد ایران مورد بررسی قرار میگیرد .در رژیمهای

های مدل استفاده میشود .نتایج مدل رگرسیون

مختلف با گروهبندی نمونهها تأثیر متغیرهای مختلف

خطی برآورد شده در ستون دو جدول  4ارائه شده

در سطوح مختلف متغیر آستانهای در هر رژیم

است.
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بررسی اثر صنعتیشدن و شهرنشینی بر مصرف انرژی...
از طریق تخمین یک رگرسیون خطی مشخص

انرژی و صنعتیشدن در دامنة آستانة اول و دوم و

میگردد که میان نرخ رشد شهرنشینی و مصرف

باالتر از آستانة دوم بهوضوح مشاهده میشود ،ارتباط

انرژی رابطهای منفی وجود دارد به گونهای که به ازای

بین نرخ رشد صنعت و مصرف انرژی برخالف انتظار

هر واحد افزایش نرخ شهرنشینی میزان مصرف انرژی

تحت شرایط وجود آستانههای مختلف در مدل نیز

سرانه به میزان  0/232کاهش مییابد ،این ارتباط در

ضعیف مشاهده میشود .انرژیهای جایگزین نیز

میان سطوح مختلف نرخ رشد شهرنشینی متفاوت

همانطور که انتظار میرفت تاثیر معنیداری بر

است .در نرخهای پایین شهرنشینی ،این ارتباط فاقد

مصرف انرژی ندارد ،اما در سطوح پایین شهرنشینی

اثر معنیدار بوده و در سطوح میانی و باال این ارتباط

که امکان صرف هزینههای کافی برای توسعة

بهصورت منفی و بهشدت قوی مشاهده میشود .در

زیرساختهای تولید و مصرف انرژیهای جایگزین در

مدل رگرسیون خطی رابطه میان جمعیت شهری و

مقابل افزایش جمعیت وجود دارد ،ارتباط منفی

مصرف انرژی رابطة مثبت بسیار قوی و معنیدار

معنیداری میان انرژیهای جایگزین و مصرف انرژی

است .افزایش هر واحد جمعیت شهری 0/534

مشاهده میشود .این نتایج از آن رو دارای اهمیت

افزایش مصرف انرژی را به دنبال خواهد داشت .پیش

است که فناوریهای نوین و همزیست با محیطزیست

از آنکه نرخ رشد شهرنشینی از نخستین آستانة خود

در مناطق کم جمعیت کویری و درحال رشد کشور

عبور کند ،ارتباط میان جمعیتشهری و مصرف انرژی

در سطوح باالتری مورد استفاده قرار میگیرند.

برابر با 2/093میباشد که نشان از شدت باالی مصرف

متغیرهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی و مصرف

انرژی در نرخهای پایین رشد شهرنشینی است .در

انرژی میتوانند تابعی دو وجهی از ارتباط را نمایش

دامنة میان آستانة اول و آستانة دوم ضریب جمعیت

دهند .افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتواند

شهری و مصرف انرژی مثبت و با شدت باالتر مشاهده

عامل افزایش مصرف انرژی از طریق انتقال صنایع به

میشود ،در نرخهای رشد شهرنشینی باال (پس از

کشور از طرف کشورهای سرمایهگذار تلقی شده و از

آستانة دوم) ارتباط میان جمعیت شهری و مصرف

سوی دیگر انتقال تکنولوژیهای نوین و با آلودگی

انرژی با شدت کمتری مشاهده میشود که در

کمتر به کشور موجب کاهش مصرف انرژی شود که

مطالعات پیشین نیز مشاهده میگردد ( Xu and

در این مطالعه هر دو فرض بهعلّت تحریمهای ایران

 .)Lin, 2016بررسی ضریب نرخ رشد بخش صنعت

نقض میگردد .در این مطالعه جز در سطح کمتر از

با وجود آن که انتظار بود با افزایش سهم بخش

آستانة اول که رابطه منفی و قوی میان سرمایهگذاری

صنعت از کل تولید ناخالص داخلی ،مصرف انرژی با

مستقیم خارجی و مصرف انرژی مشاهده میشود در

افزایش همراه گردد ،بدون در نظر گرفتن آستانههای

سایر سطوح آستانهای و همچنین در رگرسیونخطی

نرخ رشد شهرنشینی ارتباط معنیداری میان نرخ

رابطه و ارتباط معنیداری بین سرمایهگذاری مستقیم

رشد بخش صنعت و مصرف انرژی مشاهده نمیشود،

خارجی و و مصرف انرژی مشاهده نمیشود .این امر

نشان میدهد .با در نظر گرفتن آستانههای بهدست

میتواند ناشی از دو پدیده باشد  )1عوامل ذکر شده

آمده در مدل ارتباطی معنیدار و مثبت بین مصرف

با اثرات متقابل بر هم ،اثر یکدیگر را خنثی کرده و
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فاقد اثر مستقیم و معنیدار بودهاند )2 .با تحریمهای

نرخ شهرنشینی مثبت و معنیدار مشاهده شد.

اقتصادی علیه ایران سرمایهگذاری مستقیم خارجی

متغیرهای دیگر از جمله صنعتیشدن ،نرخرشد بخش

در سطح معنیداری رشد پیدا نکرده است تا یکی از

صنعت و انرژیهای جایگزین و سرمایهگذاری

دو پدیده مورد نظر را نمایان سازد .در معادله

مستقیم خارجی در رگرسیونخطی فاقد اثر معنیدار

رگرسیونخطی ،خالص انرژی وارداتی با مصرف انرژی

شناخته شدند .با در نظر گرفتن مدل آستانهای

بر خالف انتظار رابطهی منفی و معنیدار دارد در

تمامی متغیرهای معرفی شده در مدل به جز دو

حالیکه با در نظر گرفتن آستانههای مورد بررسی در

متغیر نرخ رشد بخش صنعت و سرمایهگذاری بخش

این مطالعه مشخص میشود که این رابطه منفی تنها

خارجی در سطح پایینتر از آستانة اول معنیدار

در سطوح باالتر آستانة دوم قابل مشاهده است و در

مشاهده گردید.

مقادیر کمتر از آستانة اول این رابطه مثبت و معنیدار

صنعتیشدن در دامنه و ضرایب باالی خود فاقد اثر

است.

معنیدار بر متغیر محیطزیست مشاهده نگردید .در

 .3-2نتایج رگرسیون مدل آستانه با سطح صنعتی

سطوح میانی صنعتیشدن این ارتباط منفی و بسیار

شدن به عنوان متغیر آستانه
سطح صنعتیشدن بهعنوان متغیر آستانه در این
بخش استفاده میشود و اثرات متغیرهای مختلف بر
مصرف انرژی در سطوح مختلف صنعتیشدن مورد
بررسی قرار میگیرد .با توجه به آزمون ،آستانة اثرات
در جدول  ،5یک آستانة دوگانه برای صنعتیشدن
شناسایی میگردد.
با تاکید بر آستانه دوگانه ،صنعتیشدن به سه گروه
تقسیم میشود :گروه با نرخ پایین ( ،)P<3/687گروه
با نرخ متوسط ( )3/808>P≤ 3/687و گروه با نرخ
باال ( ،)P≥3/808در این بخش نیز روش مدل
رگرسیونخطی برای برآورد این مقادیر استفاده می-
شود .برآورد نهایی در جدول  6ارائه شده است .با در
نظر گرفتن صنعتیشدن بهعنوان متغیر آستانهای در
مطالعه ،مقایسه نتایج بهدست آمده در مدل رگرسیون
آستانهای و مدل رگرسیونخطی صورت میگیرد .در
مدل رگرسیونخطی از میان متغیرهای مختلفی که
مورد استفاده قرار گرفتند ،متغیرهای تولید ناخالص
داخلی سرانه دارای اثر معنیدار و منفی و متغیرهای

قوی بوده و با و به ازای هر واحد افزایش صنعتیشدن
میزان مصرف انرژی در کشور به مقدار  3/283کاهش
مییابد و در رژیم اولیه باعث افزایش  0/368درصدی
مصرف انرژی خواهد شد .نرخرشد بخش صنعت اثری
متفاوت را تجربه کرده و در نواحی میانی صنعتیشدن
اثر نرخ رشد بخش صنعت منفی و معنیدار است.
تولید ناخالص سرانه داخلی در تمامی سطوح آستانه-
ای دارای اثرات معنیدار با مصرف انرژی میباشد ،در
رژیمهای اول و سوم این ارتباط منفی بوده و به
ترتیب مقادیر 0/844و  2/585را به خود اختصاص
دادند .در ناحیه میانی صنعتیشدن این ارتباط مثبت
و برابر  1/799بهدست آمده است.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی تنها در ناحیه میانی
رشد ،صنعتی است که اثر معنیدار بر روی متغیر
وابسته دارد و در سایر بخشها فاقد اثر معنیدار است.
در سطح آستانة دوم مقدار اثرگذاری سرمایهگذاری
مستقیم خارجی برابر با  -0/056حاصل شد .نرخ
شهرنشینی در این مطالعه در تمامی سطوح
صنعتیشدن دارای اثر مثبت و معنیدار است ،که
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بررسی اثر صنعتیشدن و شهرنشینی بر مصرف انرژی...
نشان میدهد در مقادیر پایین صنعتی شدن،

معکوس که به شکل  Nمیباشد ،بهعبارت دیگر

اثرگذاری شهرنشینی کمتر از سطوح متوسط و پایین

احتمال رشد آالیندهها پس از کاهش در یک دوره ،در

صنعتیشدن است .زمانی که صنعت ،بخش زیادی از

دورههای بعد وجود دارد.

تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل خواهد داد ،نرخ

 .4بحث و نتیجه گیری

شهرنشینی اثری هرچند مثبت اما بیشتری از
سطوحی دارد که ارزش افزودة صنعت سهم مقداری
کمتری از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می-
شود .انرژی مصرفی عنوان آخرین متغیر در مدل
دارای اثراتی با عالمتهای منفی در هر سه رژیم
است .در نواحی کمتر از آستانة اول و بیش از آستانة
دوم اثر مشاهده شده معنیدار است و بهترتیب برابر با
 0/086و  0/031میباشد .نتیجه و برآیند مجموع
اثرات با عالمتهای متفاوت بر مصرف انرژی بهعنوان
متغیر وابسته ،به میزان مصرف انرژی در سطح و
اثرگذاری سایر متغیرهای مشاهده نشده در مدل
بستگی دارد .بر اساس بزرگی و کوچک بودن مقادیر
هر یک از عالمتهای متغیرها در سطوح مختلف
آستانهای ،برآورد اثر نهایی مشکل خواهد بود .آنچه
در بررسی تولید ناخالص داخلی در این مطالعه حائز
اهمیت است ،مشاهده اثر منفی تولید ناخالص داخلی
است ،به این مفهوم که کشور در نظریه منحنی
زیستمحیطی کوزنتس از نقطة پیک عبور کرده
است .با توجه به سطح توسعه تکنولوژی در ایران
میتوان این شکل منحنی را ناشی از تناسب
سرمایهگذاری و تکنولوژی وارداتی دانست .بهعبارت
دیگر از آنجا که کشور ایران وارد کنندة تکنولوژی
محسوب میگردد ،مسیر استفاده از تکنولوژی را در
مدت زمان کوتاهتری طی کرده است ،در حالیکه
برای این سطح از تکنولوژی سایر سطوح فعالیتی
تغییر چندانی نداشته است .از سوی دیگر منحنی
زیستمحیطی در برخی نظریات جدید نه به شکل U

از جمله عواملی که بر مصرف انرژی کل و همچنین
تمایل به استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در
اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه جهان مؤثر
است میتوان به دو پدیده اجتماعی اقتصادی
صنعتیشدن و شهرنشینی اشاره کرد .در بسیاری از
مطالعات این پدیده بهعنوان متغیرهای مستقل مورد
ارزیابی کارشناسان قرار گرفته است اما سوال اساسی
آن است که آیا روند صنعتیشدن و شهرنشینی بر
مصرف انرژی در دورههای مختلف زمانی اثرگذار
است؟ در این مطالعه نویسندگان بهدنبال پاسخگویی
به این سوال هستند و بدین منظور با تجزیه و تحلیل
اقتصادی نسبت به تقسیمبندی دورههای مختلف از
نظر دو متغیر شهرنشینی و صنعتیشدن اقدام نموده،
سعی کرده تا نشان دهند در مقادیر دورههای مختلف
این دو متغیر این اثرگذاری به چه شکل خواهد بود.

در شرایطی که نرخ شهرنشینی و صنعتیشدن دامنه-
های میانه را طی میکنند ،تأثیر اقتصادی ناشی از
این  2عامل میتواند توسعة اقتصادی را تسریع نموده
و باعث ایجاد شرایطی برای پیشرفت دانش گردد .این
امر باعث تولید و استفاده از تکنولوژی نوآورانه در
زمینه انرژیهای نو و بهبود بهرهوری انرژیهای
تجدیدناپذیر شامل سوختهای فسیلی خواهد شد .در
نهایت ،مدل توسعة اقتصاد کم کربن (سبز) به تدریج
اتفاق خواهد افتاد ،که خود نقش مهمی در محدود
کردن انتشار آالیندهها از طریق کاهش مصرف
سوختهای فسیلی نیز دارد .نتایج بهدست آمده نشان
میدهد اثر متغیرهای صنعتیشدن و نرخ رشد بخش
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صنعت چه از نظر ضرایب و چه از نظر سطح

منبع تامین انرژی میگردد .هرچند دولتهای

معنیداری در دوره میانی و هنگامی که صنعتیشدن

مختلف سعی کردند با ایجاد شهرهای جدید در کنار

در حالگذار از سطوح اولیه به سطح باالست ،متفاوت

شهرهای پرجمعیت نسبت به این مهاجرت نیروی کار

از دو رژیم دیگر می باشد .بهعبارت دیگر مرحلة گذار

واکنشی مقتضی نشان دهند اما به تجربه ثابت شده

در اقتصادهای در حال توسعه ،همواره با اثراتی

است

مدیریت

متفاوت از دورههای دیگر است .عالو بر این دوره

مناسب این شهرهای جدید و شهرکهای مجاور در

میانی غالب ًا با پدیدههای اجتماعی مهاجرت و تمرکز

بلندمدت خود به نقطهای بزرگ برای تامین انرژی از

سیستمهای اداری و سیاسی موجب افزایش تمایل به

سوی دولتها تبدیل میگردد.

شهرنشینی خواهد شد که با نتایج بهدست آمده در

مهمترین راهکار در جهت مقابله با چنین پدیدههایی

این مطلعه میتوان به این مفهوم دست یافت .در

درگام اول تمرکززدایی از صنایع و انتقال صنایع به

مراحل باالتر شهرنشینی و صنعتیشدن اقتصاد،

مناطق با تراکم جمعیت کمتر میباشد .این راهکار دو

حومهسازی و پدیدة حاشیهنشینی در تمام اقتصادها

مشکل اساسی در مدیریت حل خواهد کرد ،نخست

ظاهر میشوند که نیاز به بررسیهای جامع در تحلیل

آنکه با افزایش اشتغال و منابع درآمد در مناطق با

این آثار ،به وضوح مشهود است ( Li and Lin,

جمعیت کمتر و شهرهای کوچکتر و همچنین

.)2015; Dong et al., 2019; Zi et a.l, 2016

مناطق روستایی از مهاجرت نیروی کار بهصورت

گسترش و تجمیع صنایع در مناطق شهری موجب

بیرویه از مناطق روستایی به شهرها و شهرهای

شده است تا نیروی کار از مناطق روستایی و شهرهای

کوچک به شهرهای بزرگ ممانعت خواهد کرد .از

کوچکتر به مناطق پرجمعیت باالتر و متمرکز

طرفی با توجه به کاهش مزیتهای شهرهای بزرگ و

صنعتی مهاجرت کنند .سطح پایین سرمایه موجب

مناطق شهری امکان انتقال سازمانها ،ادارهها

میگردد تا این نیروی کار در حاشیه شهرها سکونت

شرکتهای خصوصی مرتبط با صنایع به سایر شهرها

داشته باشند .از آنجا که بر اساس قانون تأمین انرژی

فراهم شده که خود عاملی در جهت کاهش تراکم

مصرفی خانوارها چه به صورت برق مصرفی و چه

جمعیت و از طرفی مدیریت بهتر انرژی ،امکان

انرژی گرمایشی بر عهده دولت میباشد ،در غالب

استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در مناطق شهری

مواقع پس از مدت زمانی منابع انرژی در اختیار این

بهدلیل صرفههای اقتصادی بهوجود آمده ،چرا که

مناطق حاشیهای قرار خواهد گرفت .از سوی دیگر به

تأمین انرژی الزم برای شهرهای کوچک با استفاده از

دلیل عدم رعایت اصول مهندسی و مدیریت انرژی

منابع انرژی تجدیدپذیر منطقی و اقتصادی خواهد

در غالب این مناطق حاشیهای ،هدر رفت انرژی

بود .علت استفاده غالب این منابع انرژی در مناطق با

بهصورت مصرف بیرویه برق و سوخت سیستم های

جمعیت کم تمرکز سیستم های انرژی رسانی در این

گرمایشی افزایش خواهد یافت .از سوی دیگر استفاده

مناطق میباشد.

از وسایل نقلیه با عمر و مصرف سوخت باال ،موجب

از سوی دیگر با ایجاد مشوقهای اقتصادی و معیشتی

افزایش مصرف سوختهای فسیلی بهعنوان مهمترین

میتوان نسبت به مقابله با مهاجرت بیرویه نیروی

که

در

صورت

عدم
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 هنگامی که سطح شهرنشینی و صنعت.از انرژی است

کار به مناطق شهری بهویژه شهرهای بزرگ مقابله

، تکنولوژیهای نوآورانه انرژی نیز،افزایش مییابد

 از آنجا که قیمت انرژی در ایران از میانگین،کرد

اختراع و یا ارتقاء یافته و کاربردی میشود که همین

جهانی پایینتر بوده و یارانههای فراوان به این بخش

اختراعات خود عاملی در جهت توسعة شهرنشینی و

تعلق میگیرد میتوان با کاهش پرداخت یارانه

 با افزایش سطح، بنابراین.گسترش صنایع است

 مدیریتی مناسب بر توزیع درآمد،شهرهای کوچکتر

 رابطة مثبت بین گسترش،صنعت و شهرنشینی

.در کشور نیز داشت

استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر نسبت به مصرف

هر چند از سوی کارشناسان انتظار میرفت تراکم

 مشاهده این.انرژی کل بهتدریج افزایش مییابد

جمعیت در شهرهای بزرگ کاهش یابد و جمعیت

پدیدهها در تئوری و واقعیت در کشورهای مختلف

شهرهای کوچک و مناطق اطراف مراکز شهرها

میتواند تجربههای متفاوت را برای بشر بهدنبال

 اما با گذشت زمان تراکم در،بهسرعت افزایش یابد

 که توجه به ویژگیهای اقتصادی،داشته باشد

.مناطق شهری بهویژه شهرهای بزرگ افزایش یافت

 فرهنگی و سیاسی هر کشور را طلب،اجتماعی

افزایش شهرنشینی و صنعتیشدن شرایط خوبی برای

.مینماید

نوآوری و توسعة فن آوریهای جدید در بهرهبرداری
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