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 :چکیده

دنبال دارد. نرخ شهرنشینی و رشد محیطی، اجتماعی و اقتصادی را بهای، پیامدهای مختلف زیستهای فسیلی و انتشار گازهای گلخانهمصرف سوخت

ای را افزایش های فسیلی و انتشار گازهای گلخانهرشد چشمگیری داشته و مصرف باالی سوخت 21از آغاز قرن  صنایع در کشورهای در حال توسعه،

ای به اجرا درآمد. متغیر نرخ و با استفاده از مدل رگرسیون آستانه 2017تا  1969زمانی  دوره داده است. در این مطالعه عوامل مؤثر بر مصرف انرژی در

عنوان شاخصی از صنعتی شدن وان شاخصی از مهاجرت و نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی کل بهعنرشد شهرنشینی به

وجود دو آستانه برای هر های این دو متغیر، برآورد شد. نتایج آزمون، ای استفاده شدند. اثرات عوامل مختلف بر مصرف انرژی در آستانهمتغیرهای آستانه

دست آمد و برای متغیر نرخ درصد به 416/1و 940/0ای برابر ای را تأیید نمود که در متغیر نرخ رشد شهرنشینی، مقادیر آستانهآستانهمتغیرهای یک از 

ترتیب اثرات درصد محاسبه شد. نتایج نشان داد که نرخ رشد شهرنشینی و جمعیت شهری، به 808/3و  687/3ای برابر صنعتی شدن این مقادیر آستانه

های اجتماعی و کنند، پدیدههای میانه را طی میشدن دامنهفی و مثبت بر مصرف انرژی دارند. همچنین در شرایطی که رشد شهرنشینی و صنعتیمن

ژی مصرف انر با افزایشهای مالی، اداری و اعتباری موجب تشدید اثرات این عوامل را به دنبال خواهد داشت. اقتصادی نظیر مهاجرت و تمرکز سیستم

 .از توسعه اقتصادی حاصل گردد عنوان شاخصی اساسیافزایش تولید ناخالص داخلی به، توان انتظار داشتناشی از دو عامل فوق می
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 مقدمه .1

 2018تا  1901 سال ازکه دهد مطالعات نشان می

متر افزایش سانتی 25تا  15سطح آب دریاها بین 

دمای کره زمین افزایش  نیزها سازیداشته است. مدل

تغییرات  به علت 2100سطح دریا تا سال ارتفاع و 

و  گرادسانتی درجه 5تا  5/1 به میزان آب و هوایی

 ,IPCC) دارندرا بیان میمتر سانتی105تا  0/34

و آب  ییراتدر مورد تغ هایبا توجه به نگران(. 2021

 های موجود در تولید نفت در آیندهمحدودیت یی،هوا

 (یکاهش شدت انرژ) یانرژ یتو مسائل مربوط به امن

 یناز ا یحداقل بخش یبرا یعنوان راهاغلب به

 ,Majeed and Tauqir) شودیم یشنهادپ یراتتأث

زمین و  ةگرم شدن کر مقابله با جهت .(2020

های نسیونها و کنوامحیط زیست، سیاست هایبحران

افزایش  که غالباً ،مختلفی در جهان تشکیل شده است

در جهان را به عنوان  های پاکانرژیاز استفاده 

 ندابا این پدیده پیشنهاد کرده ایراهکار مقابله

(Dong et al., 2018) حاصل ایاثر گلخانه چرا که 

ناشی از  ایگازهای گلخانه طوالنی مدتاز تجمع 

انقالب پس از ویژه به لیهای فسیمصرف سوخت

 (.Gosseries, 2004) گسترش یافته است ،صنعتی

 ،های صنعتیصنعتی و رشد فعالیتپس از انقالب

منابع  چارچوبنخستین عامل بازدارنده در 

 بهکه  شدمشاهده  1973نفت  انبحرتجدیدناپذیر در 

و  شدمنجر یافته کاهش تولید در کشورهای توسعه

های انرژیمنابع  را بهیافته کشورهای توسعهتوجه 

های آوری، فنهای فسیلیسوخت جایگزین

جلب نمود وری انرژی جویی و بهبود بهرهصرفه

(Torabi et al., 2015).  ،با پیشرفت اجتماعی

و  یافته اقتصادی و فرهنگی در کشورهای توسعه

سطح  ،شودبینی میپیش ،رشد جمعیتکاهش نرخ

در کنار  های تجدیدپذیرتولید برق از منابع انرژی

استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در حمل و نقل نیز 

یافته و در حال توسعه تا در غالب کشورهای توسعه

با این وجود (. He, 2014)افزایش یابد  2030سال 

 رشدنرخ کشورهای در حال توسعه اخیر  هایسالدر 

های بینیپایینی را نسبت به پیش جایگزینی انرژی

 کنندارشناسان حوزه انرژی را تجربه میک

(WorldBank, 2010 کشورهای در حال توسعه در.)

ت دسترسی به لّعبه اقتصادی ةدوران طالیی توسع

ها و در اختیار داشتن تکنولوژی ةطبیعی، توسعمنابع

نیروی کار فراوان قرار دارند. این کشورها شرایطی را 

فته در زمان یاکه اقتصادهای توسعهتجربه می کنند

این سهم  ،اند به همین دلیلصنعتی گذراندهانقالب

شدت در حال افزایش به مصرف انرژیدر  کشورها

  (.Mirza-hosseini, 2014ت )اس

سطح رسیدن به  در سازمان ملل متحد ةتوسع ةبرنام

تولید و کاهش  2020تا سال  معین مصرف انرژی

 اردتاکید د 1990از سطح  انرژی از منابع فسیلی

(Hamidi Razi and Afshari, 2018) ،کهحالی در 

در با توجه به شرایط اقتصادی مختلف در هر کشور، 

 ،های بزرگی وجود داردتفاوت سطوح و شدت انرژی

سال پس از  27 ،در ایاالت متحده مصرف انرژی

اتحادیه اروپا به حداکثر خود رسید که نشان از 

 ها داردانرژیکشورها در مدیریت  هایویژگیاهمیت 

(He, 2014; Chai and Xu, 2015)ها ، برخی گروه

شدت مصرف باالتری  G20از کشورهای جهان مانند 

. (Luo et al., 2017) کنندمیها را تجربه از انرژی

و شهرنشینی شدت  رشد صنعتپس از  مصرف انرژی

است تا  قادر یدبر تول یربا تأث ینیشهرنش، یافته است

(. Han et al., 2021) بگذارد یرأثت بر مصرف انرژی

شدن و شهرنشینی تأثیر خاصی صنعتیرود انتظار می
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شدن یصنعتو  داشته باشند مصرف انرژیبر 

 یصنعت یتفعال یشاست که معمواًل به افزا یاصطالح

که بر این باورند  کارشناساناکثر  دارد کهاشاره 

 ،شودیم یشترب یشدن منجر به مصرف انرژیصنعت

 یبا ارزش افزوده باالتر نسبت به کشاورز یدتول یراز

، با کندیمصرف م یشتریب یانرژ یهپا یدتول یا یسنت

های مختلف آن گذاری و دورهاین وجود روند این اثر

همچنان تحت بررسی بسیاری از کارشناسان قرار 

بسیاری از محققان رابطه بین شهرنشینی و   .دارد

های مختلف بررسی دلرا با استفاده از م مصرف انرژی

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

در بسیاری از مطالعات کارشناسان و . (2021

را  مصرف انرژیثیر ساختار جمعیت بر أتمحققین 

تغییرات ساختاری در ، با این حال گیرندنادیده می

 ,He) دارد مصرف انرژیشهرنشینی اثر بیشتری بر 

تایی به شهرها، با جمعیت روس جابجایی. (2014

تقاضا برای مسکن و زیرساخت عمومی،  افزایش

های فسیلی نیز با افزایش همراه بوده و سوخت

شود. از دید ایجاد می انرژیافزایش شدیدی در 

و  مصرف انرژی ، بینبسیاری از کارشناسان

 Yourk etشهرنشینی یک رابطه مثبت وجود دارد ) 

al., 2003; Xu and Lin, 2017ر چند مقیاس (. ه

اثر کاهنده  تواندمیشهرنشینی خود عاملی است که 

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

، متغیرهای درصد شهرنشینی، 1در شکل  (.2011

شدن و صنعتی GDPارزش افزوده صنعت به نسبت 

ای اثر آستانهها، بررسیدر برخی  .شودمشاهده می

اری مستقیم خارجی گذتراکم جمعیت و سرمایه

(FDI )تاکید شده است مصرف انرزی بر (Zhou 

and Zhang, 2013) . شهرنشینی اثری درU  شکل

و استفاده از وسایل نقلیه  یجمعیت جابجاییت لّعبه

 ,.Wang et alموتوری نیز مشاهده شده است )

2015.) 

اصلی توسعه در  نیرومحرکةمهم و  یعامل ،صنعت

رود به شمار می ی جهانبسیاری ازکشورها

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

و  شودمیجامعه کشاورزی به جامعه صنعتی تبدیل 

-نیز افزایش می فاکتورعنوان مهمترین سطح تولید به

، مصرف انرژیشدن و بنابراین، بین صنعتی ،یابد

 ,Xang and Chengهمبستگی مثبت وجود دارد )

-اقتصاد بیشتر توسعه میهر چه  ،(. با این حال2009

 انرژیهای هزینه به دنبال آنیابد، تولید داخلی و 

هزینه  وسرمایه  ةیابد، در مقابل بازدافزایش می

یابد در نتیجه کاهش میمصرف انرژی  کنترل

شکل معکوس با  Uی یک رابطه نیز شدنصنعتی

 ,.Shahbaz et alدهد )را نشان می مصرف انرژی

یکی از  ،کارشناسان ی ازدید بسیاراز  (.2017

ثر بر سطح مصرف انرژی، سطح ؤمهمترین عوامل م

 ,.Le et al)تولید ناخالص داخلی کشور است. 

شدن ثیر صنعتیأنقش و ت ة. با این حال در بار(2016

در مراحل مختلف توسعه اقتصادی  مصرف انرژیدر 

 Rabinsson etدارد )وضوح اختالف نظر وجود به

al., 1986) . 

کل و در میزان مصرف انرژی ، 1979از سال  قبل

نوسان  1970ثیر بحران نفت در دهه أتحت ت ةسران

افزایش با  در این دوره شود.مشاهده می یبیشتر

و  ،کشورها به کاهش مصرف انرژی اقدام ،قیمت نفت

. گردیدانرژی اجرا  ةبا مصرف بهین های تولیدتکنیک

ب افزایش تقاضای با این حال با رشد جمعیت موج

های نفتی در جهان گردیده وردهآطبیعی برای فر

طور متوسط شدن بهنرخ صنعتیدر ایران  است.

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

 سنگین در اقتصاد ایران، که عامل اساسی میزان

ست هر چند بدون در نظر ا مصرف فرآورده های نفتی

گرفتن صنایع نفتی، سطح صنایع از رشد مناسبی 

اقتصاد  ةدر توسعرنگی نقش کم برخوردار نبوده و

  .کشور بر عهده داشته است

مصرف  بینبررسی رابطه  ،مطالعههدف اصلی این 

شهرنشینی و  انرژی در سطوح مختلفی از

تا سال  1969های در سال ،شدن در کشورصنعتی

در تالش این مطالعه دیگر عبارتی . بهاست 2017

های مختلف متغیرهای ک که در رژیم است

مورد  ةمتغیرهای آستان شدنشهرنشینی و صنعتی

پژوهش روند اثرگذاری هر متغیر به چه شکلی است و 

ای است از چگونه بر مصرف کل انرژی که مجموعه

ناپذیر و منابع انرژی های تجدیدانرژی

در . گذاشت، را مشخص کندثیر خواهد أت تجدیدپذیر

در نظر متغیر وابسته  مصرف انرژیشدت  بررسیاین 

نسبت ارزش  ،شدنشده است. نرخ صنعتی گرفته

 رشد نرخ و افزوده صنعت به تولیدناخالص داخلی

شهرنشینی نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت 

های بانک جهانی در دوره از داده ،است. برای مطالعه

 بهره گرفته شده است.  2017تا  1969

 مواد و روش ها .2

ز ا اخیر سالیاندر  1(TR) ایآستانه هایمدل

سنجی های توجه در مباحث اقتصادمهمترین کانون

-دامنه در زیادی پذیریانعطاف که گرددمحسوب می

طور کلی ساده نمودن به .دهندمی ها نشانها و رژیم

 ،خطی متغیرها ها و و شناسایی رفتار غیرداده ةدامن

باشد که با استفاده از امری بسیار پیچیده و مشکل می

 ,Stteler) های آستانه این امر ممکن خواهد بودمدل

                                                 
1Threshold Regression 

 Tong and Lim. مدل آستانه ابتدا توسط (2015

های اتورگرسیون ( پیشنهاد شده است. مدل1980)

 نهای اتورگرسیومدل ای ازدسته (2TAR) ایآستانه

کنند تا ها کمک میند. این مدلغیر خطی هست

ای از های پیچیده اقتصاد به مجموعهسیستم

بر خالف مدل  .های ساده و جزئی تقسیم شودسیستم

مارکوف که متغیر وضعیت نامعلوم و غیرقابل مشاهده 

شود که متغیر فرض می ایآستانههای است در مدل

تعیین تعداد  .وضعیت مردم و قابل مشاهده باشد

 ایآستانههای ای در مدلاز اهمیت ویژه هاهستانآ

ها همواره برابر با تعداد هتانآستعداد  .برخوردار است

هر چند در  .باشدها منهای یک میها یا رژیموضعیت

فاصله دیفرانسیلی و نقطه تفکیک برخی مطالعات 

آن شوند و اعتبار طور خودسرانه انتخاب مینمونه به

د نشده است. دوم، رویکرد بر اساس این روش برآور

دیگری از تجزیه و تحلیل آستانه، روش ارزیابی 

تواند تئوری توزیع مربوطه را برای درخت است و نمی

 آزمون اهمیت آماری مقادیر آستانه فراهم کند

(1986Ram, .) Hansen (1996 ،) یک روش

 کند کهسنجش رگرسیون آستانه جدیدی را ایجاد می

توزیع عددی را  الزامی نبوده وی معادله غیر خطارائه 

برآورد پارامترها فراهم  دربرای ایجاد فواصل اطمینان 

مدل آستانه برای کشف  از در این مطالعه .کندمی

ثر در ؤمکانیزم تعامل بین مصرف انرژی و عوامل م

یک چارچوب غیرخطی از طریق یک مکانیزم 

 بر مطالعات اندکیشود. ها استفاده میبندی دادهگروه

مصرف انرژی  ثر برؤعوامل م ةدامنتجزیه و تحلیل 

 (.He, 2014)تاکید دارند 

های تأثیر شهرنشینی و در این مطالعه، بر ویژگی

در هر مرحله تأکید  مصرف انرژیشدن بر صنعتی

                                                 
2Transition Autoregressive 
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 ،شده است. بنابراین، مدل آستانه پیشنهاد شده

برای انتخاب شده است. بر اساس مطالعات پیشین 

 بخش رشدشدن، نرخانرژی، صنعتیبررسی مصرف 

 داخلی ناخالص جایگزین، تولید هایصنعت، انرژی

 خارجی، نرخ مستقیم گذاریسرانه، سرمایه

 رشدوارداتی و نرخ انرژی شهرنشینی، خالص

. با توجه به اندانتخاب شدهعنوان متغیر بهشهرنشینی 

مورد  تأثیر ناسازگاری روی اثربخشی، لگاریتم متغیرها

 گیرد.اده قرار میاستف

 یونفرم ساده رگرس یک( TRآستانه ) یونمدل رگرس

کند و های پیشرفته را بیان میاز مدل یخط یرغ

اساس آن بر شناسایی تغییر رژیم زمانی و مشخصات 

دست آمده است، هر رژیم حاصل ههای بخطی رژیم

ای عبور متغیر مورد نظر در رگرسیون از مقدار آستانه

( قابلیت تفسیر و Liu and Wang, 2009است )

هایی است مدل از مهمترین ویژگی ةبیان نمودن ساد

ای مورد استقبال رگرسیون آستانهمدل  شدهکه باعث 

 ,Meyersگران قرار گیرد )کارشناسان و تحلیل

2011; EViews User Guide, 2017 .) 

-ای، مدلهای آستانهمختلف مدل هایشکلاز میان 

 .شناخته شده هستند SETAR4 و مدل TAR3های 

متغیر  mمشاهده و  Tبا  TARای برای مدل پایه

رژیم را در مدل ایجاد خواهد کرد.  M+1که  ایآستانه

توان به صورت در دسترس را می ایآستانه mبرای 

 ( نوشت:1ی )معادله

 
که در  شودمیها متغیرهایی را شامل  X( 1در مدل )

را  Zند و متغیرهای مختلف ثابت هست هایرژیم

های مختلف دهند که در رژیممتغیرهایی تشکیل می

باشند. فرض کنید که فرد میهب دارای ضرائب منحصر

                                                 
3Autoregression Threshold 
4Self-Exciting Autoregression Threshold 

باشد، در این  مورد نظر متغیر ایآستانهمتغیر 

دست آمده در این مدل با توجه ههای بحالت آستانه

که در   که وجود دارد، مقادیری از ایآستانه mبه 

قرار گرفته است.  ایآستانهی مقادیر دامنه

ای های متغیر آستانهآستانه 

دست رژیم مختلف بهM+1ی آن هستندکه در نتیجه

 Meyers, 2011; EViews User) خواهد آمد

Guide, 2017; Stteler, 2015 .) 

ای اگر فرض شود که مدل دارای یک سطح آستانه

باشد، در نتیجه مدل با رژیم مختلف مواجه خواهد 

و   ةبود که در دامن

عبارت دیگر قرار خواهد گرفت، به 

، دو رژیم برای از متغیر  ایآستانهبه ازای هر مقدار 

تر از مقدار آن وجود دارد، یک رژیم در مقادیر پایین

 ایآستانهدر مقادیر باالتر از مقدار آستانه و رژیم دیگر 

مقدار  1وجود خواهد داشت. در حالت مورد اشاره 

رژیم وجود خواهد  2آستانه مشخص شده است، 

نمایش داده  (3( و )2) هایصورت مدلداشت که به

 (:EViews User Guide, 2017شده اند)

(2) 
   
(3) 
   

دست آمده در مدل های بهدر رژیم  هایزیر اندیس

ای ای نمایش رژیمی است که از متغیر آستانهآستانه

های متغیر ای از آستانهدر آن قرار دارد و در دامنه

 ایآستانه. زمانی که متغیر شودمیرا شامل  ایآستانه

قرار دارد برای نمایش این رژیم از عبارت  jدر رژیم 

آستانه،  که  

دست آمده متغیر آستانه خواهد بود و رژیم به 

قرار   ةاست که در دامن مقادیری از 

در زمانی که دو  TARعبارت دیگر مدل به دارد.
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صورت یک مدل آستانه در مدل شناسایی شود به

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

تا  شودمییکدیگر قرار گرفتن این معادالت باعث 

( مورد استفاده قرار گیرد 5سیستم معادالتی )معادله 

(Meyers, 2011; EViews User Guide, 2017; 

2015Stteler, ) : 

(5) 

 

 2برای حالتی که بیش از  Tarطور کلی مدل به

اشد از مدل وضعیت و بیش از یک وقفه وجود داشته ب

های ممکن بر نماید و تمام وضعیت( استفاده می6)

ای تعیین گردد. اساس متغیرهای وضعیت و آستانه

رژیم منحصربفرد در نظر گرفته  m+1حال اگر تعداد 

 شود خواهیم داشت:

(6) 

 
ام است  jیک شاخص برای وضعیت  که در آن 

و برای سایر  1 باشد. برابر  jدر وضعیت  Yکه طی آن 

حاالت صفر خواهد بود که شرط آستانة اول را تعیین 

متغیری تصادفی با میانگین صفر و  خواهد نمود. 

متغیر تعیین  واریانس ثابت خواهد بود. 

-نیز آستانه وضعیت در مدل خواهد بود و مقادیر 

دهند ش میهای مورد مطالعه در مدل را نمای

(EViews User Guide, 2017)توان راحتی می. به

تر بیان ( و به شکلی ساده7مدل را به صورت معادله )

 نمود:

(7) 

 
 است که در آن 

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

ای مورد نظر های تعیین متغیر آستانهجمله روش

ان واقع و تکیه بر تکیه بر اطالعات حاصل از جه

توان با های اقتصادی است و از سوی دیگر میتئوری

برآوردهای پی در پی به دنبال متغیری بود که 

بیشترین هماهنگی با تفاسیر تئوریک را داشته باشد. 

برآوردهای پی در پی در این مطالعه منجر به انتخاب 

شدن دو متغیر نرخ رشد شهرنشینی و صنعتی

فرم مورد گردید.  ایآستانهای عنوان متغیرهبه

استفاده در این مطالعه بر اساس مطالعات پیشین 

(Dong et al., 2019; Zi et al., 2016 )صورت هب

 باشد.( می9( و )8ی )رابطه

در این مطالعه از متغیرهای دیگری نیز در جهت 

 کهشد سازی بهتر از جهان واقع نیز استفاده مدل

شاخص ،5( ENERGYl)مصرف انرژی کل  شامل

ارزش افزوده بخش  رصدصورت دبه شدنصنعتی

 رشدخ، نر6(lindust) کل ناخالص تولیدصنعت به 

جایگزین شامل  هایانرژی، 7(ind_groصنعت ) بخش

 ناخالص ، تولید8(lalterای)های نو و هستهانرژی

عنوان شاخصی از توسعه اقتصادی سرانه به داخلی

(lgdp)9خارجی و  مستقیم یگذار، خالص سرمایه

شهرنشینی  نرخ 10(lfdiشاخصی از باز بودن اقتصاد )

(lurban)11رشد، نرخ ( شهرنشینیLUG)12و خالص 

های این باشد. دادهمی 13(lnetوارداتی کشور ) انرژی

مطالعه با مراجعه به منابع اطالعاتی بانک جهانی و 

مرکز آمار کشور  گزارشها بر اساس  تکمیل داد

 .شدگردآوری 

                                                 
5Energy Consumption  
6 Industerialization  
7Industry growth rate  
8Alternative energies 
9GDP per capita 
10Foreign Direct Investment 
11Urbanization rate 
12Urbanization growth rate 
13Pure IMPORTED energy 
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 نتایج .3

نیاز است تا مشخصات آماری  ،در نخستین گام

صورت اجمالی معرفی متغیرهای مورد بررسی به

گردد، بی شک شناخت آماری متغیرهای مورد 

 ضروریمطالعه برای شناخت جامعه مورد بررسی 

مشخصات آماری متغیرهای مورد استفاده در است. 

معیار، مقدار مدل، شامل میانگین، مقدار انحراف

 1حداقل و حداکثر متغیرهای مورد مطالعه در جدول 

زمانی هستند، ها سریاز آنجا که داده. شده است ارائه

تا از  الزامی است هادادهانجام آزمون ایستایی روی 

اطمینان حاصل گردد، بنابراین در این  برآورد صحت

 گیردمیمون ریشه واحد متغیرها صورت زبخش آ

(ValadKhani et al., 2019) . 

شهرنشینی  نرخشدن و در این مطالعه، سطح صنعتی

. انددر نظر گرفته شده ایآستانهعنوان متغیرهای به

غالب  های اقتصادیوری در بخشسطح بهره

باال نیست و سازوکار و  کشورهای درحال توسعه

فاقد توسعه یافتگی الزم است، با  نیز سیستم بازاری

باالی طبیعی و دلیل ذخایر بهایران  ،این حال

فروشی منابع تولید ناخالص داخلی و سرانه تولید خام

باالتر از بسیاری از اقتصادهای در  ،ناخالص داخلی

اقتصادی،  ةتوسعدر سالیان اخیر حال توسعه است. 

 بر اساس گردیده است، موجب رشد جمعیت شهری

، "1989جهانی در سال  ةتوسع سازمان گزارش"

 80ای پیشرفته بیش از سطح شهرنشینی در کشوره

بینانه برای درصد است. بنابراین یک مبنای واقع

عنوان متغیر آستانه انتخاب متغیر نرخ شهرنشینی به

اسالمی و در سالیان پس از انقالبوجود دارد. 

اساسی کشور  ةبرنامخصوص پس از جنگ تحمیلی هب

و  است کشور ترسیم گردیده صنعتی ةدر جهت توسع

صنعتی باعث افزایش اهمیت صنعت  ةسعاین برنامه تو

گردد های اقتصادی میبندیها و دستهریزیدر برنامه

 

(8) 

 

(9) 

 
 

 
 2017-1960های روند تغییرات متغیرهای مورد بررسی درسال -1شکل 
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که خود نشان از پشتوانه تئوریک انتخاب 

ای در این عنوان یک متغیر آستانهشدن بهصنعتی

آزمون  یبرا یافتهتعمیم فولر دیکیآزمون .داردمطالعه 

 مورد مطالعه این در یرها( متغیی)مانا ایستایی

واحد در  یشهآزمون ر یج. نتااست گرفته قرار استفاده

تمام  یستاییاز ا یجاست. نتا گردیدهارائه  2جدول 

 دلم یمورد بررس یرهایمتغ یآمار یپارامترها -1 جدول

 نیانگیم   نماد
Average 

 اریانحراف مع
Standard 

deviation 

 حداقل
Min 

 حداکثر
Max 

Lindust 
 شدن صنعتی

Industerialization 
690/3  213/0  211/3  132/4  

Lind_gro 
 نرخ رشد بخش صنعت

Industry growth rate 
897/2  723/1  308/2-  026/6  

Lalter 
 یگزینجا یهایانرژ

Alternative energies 
757/0  760/0  0 471/3  

Lgdp 
 سرانه یناخالص داخل یدتول

GDP per capita 
757/3  114/0  561/3  011/4  

Lfdi 
 یخارج یممستق یگذاریهسرما

Foreign Direct Investment 
489/1-  628/1  884/5-  007/1  

Lurban 
 ینینرخ شهرنش

Urbanization rate 
425/1  513/0  415/2  101/4  

Lnet 
 وارداتی یژخالص انر

Pure IMPORTED energy  
131/10  049/2  017/7  677/14  

LUG 
 ینینرخ رشد شهرنش

Urbanization growth rate 
175/1  400/0  582/0  187/1  

 واحد  یشهآزمون ر نتایج -2 جدول

 نماد

Symble 
 عنوان

Title 
 ییستایا تیوضع

Stationary 
situation 

 ADFآزمون
AIK 

 ADF1آزمون
AIK 

 نهیقفه بهحداکثر و

Maximum 
optimal lag 

lindust شدن صنعتی 
Industerialization 

I(0) C - -3/114** 3 

lind_gro نرخ رشد بخش صنعت 
Industry growth rate 

I(0) C,T -7/382*** -7/472*** 0 

lalter یگزینجا یهایانرژ 
Alternative energies 

I(0) C,T -4/547*** -2/729*** 0 

lgdp سرانه یناخالص داخل یدتول 
GDP per capita 

I(0) C,T -6/184*** -6/222*** 0 

lfdi یخارج یممستق یگذاریهسرما 
Foreign Direct 

Investment 

I(0) C,T -4/562*** -3/278** 5 

lurban ینینرخ شهرنش 
Urbanization rate 

I(0) C - -13/699** 0 

lnet وارداتی یخالص انرژ 
Pure Imported energy  

I(0) C,T -4/332*** -3/605*** 1 

LUG ینینرخ رشد شهرنش 
Urbanization growth 

rate 

I(0) C,T -3/192*** - 1 

C  وT یببه ترت Intercept  وTrend شود.یرصد را شامل مد 1 و 5 داریمعنیسطوح  یب** و *** به تر باشد.یم 
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در سطح حمایت  مدل یمورد بررس یرهایمتغ

متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش در  کند.می

و روند  أدرصد و در وجود عرض از مبد 5سطح 

متغیر شهرنشینی و دو دار و ایستا هستند، تنها معنی

ایستا أ شدن در صورت وجود عرض از مبدصنعتی

 خواهند بود.

آستانه با در نظر گرفتن  رگرسیوننتایج  . 1-3

 عنوان متغیر آستانهرشد شهرنشینی بهنرخ

 ایآستانهاثر  آزمون -3جدول 

 آستانه آزمون
Threshold Test 

 F آماره

F-Statistic 

F-Statistic  شده محاسبه 

Calculated F-Statistic  
 بحرانی ارزش

Critical value 
 150/20 293/113 162/14 1 مقابل در 0
 510/22 090/157 636/19 2 مقابل در 1

 

 1969-2017 یراندر ا یمصرف انرژ مدل برآورد نتایج -4ل جدو

 نماد

Symble 
 عنوان

Title 

 

 یخط یونمدل رگرس

Linear Regression 

Model 

 ینینرخ رشد شهرنش

Urbanization growth rate 

 
 یینپا

low 
9399/0 

 متوسط

middle 
416/1-

939/0 

 باال

high 
416/1 

C 
 عرض از مبدا

Intecept 

437/1  

(048/1)  

568/1 

(219/2) 

524/0 

(859/7) 

*476/1 

(845/0) 

LUG 
 ینینرخ رشد شهرنش

Urbanization growth rate 

283/0- ** 

(096/0)  

144/1 

(737/0) 

***630/0- 

(110/0) 

***805/0- 

(107/0) 

LU 
 یشهر یتجمع

Urban population 

388/0 ** 

(122/0)  

**093/2 

(619/0) 

***329/2 

(808/0) 

***407/0 

(101/0) 

LIG 
 نرخ رشد بخش صنعت

Industry growth rate 

004/0  

(006/0)  

003/0- 

(002/0) 

**033/0 

(013/0) 

*012/0 

(007/0) 

LRE 
 یگزینجا یهایانرژ

Alternative energies 

008/0-  

(023/0)  

**075/0- 

(028/0) 

149/0 

()109/0) 

017/0 

(025/0) 

LGDP 
 سرانه یناخالص داخل یدتول

GDP per capita 

636/0- *** 

(166/0)  

***979/2- 

(358/0) 

**814/2- 

(077/1) 

*349/0 

(167/0) 

LFDI 

 یخارج یممستق یگذاریهسرما
Foreign Direct 

Investment 

004/0  

(008/0)  

**200/0- 

(081/0) 

005/0 

(007/0) 

010/0 

(015/0) 

LNE 

 وارداتی یخالص انرژ
Pure IMPORTED 

energy 

020/0-  

(014/0)  

*096/0 

(050/0) 

201/0 

(201/0) 

***048/0- 

(008/0) 

 20 10 12 42 مشاهدات تعداد 
 شود.رصد را شامل مید 1و  5 داریمعنیبه تریب سطوح  ** و ***

 یاآزمون اثر آستانه -5جدول 

 آستانه آزمون
Threshold Test 

F-Statistic 

table F-Statistic 

F-Statistic  شده محاسبه 

Calculated F-Statistic  
 بحرانی ارزش

Critical value 
 150/20 717/90 340/11 1 مقابل در 0

 510/22 360/876 545/109 2 بلمقا در 1
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آزمون وجود آستانه در متغیر نرخ رشد شهرنشینی 

هاست. نخستین آزمون برای یافتن تعداد آستانه ،شدن

از است.  قابل مشاهده 3آزمون در جدول نتایج این 

شود که فرض صفر ابرداشت می 3در جدول  Fمقادیر 

 نرخشدن و یکنواخت سطح صنعتی ةهای آستانآزمون

شهرنشینی، فرضیه اصلی مدل و فرض یک آستانه در 

، ایشود. در آزمون آستانهرد می %10ر داسطوح معنی

-رد نمی ای در برابر یکوجود دو سطح آستانهفرض 

 وجود دارد.آستانه  سطح 2دهد که شود، که نشان می

شدن دوگانه صنعتی ایآستانه مقدار 2 در این مطالعه

های در رژیم گیرد.قرار میمورد بررسی ایران اقتصاد 

متغیرهای مختلف ها تأثیر بندی نمونهبا گروهمختلف 

ای در هر رژیم متغیر آستانهسطوح مختلف در 

 ةبا توجه به آستان .گرددبررسی می صورت مجزابه

رژیم با نرخ های موجود به سه تعیین شده داده

 پاییننرخ رشد شهری  رشدهای شهرنشنی متفاوت،

(UG < 560/2  نرخ متوسط ،)شهرنشینی درصد

درصد( و نرخ باال  UG < 123/4 ≥درصد  560/2)

(Urban < 123/4 تقسیم می ،)در این شوند. درصد

در  گردد که کدام یک از متغیرهامیحالت تعیین 

ای بر متغیر وابسته دارای سطوح مختلف متغیر آستانه

با توجه به ایستایی متغیرها در  دار هستنداثری معنی

-حداقل مربعات برای تخمین پارامتر ،سطح از مدل

مدل رگرسیون  شود. نتایجهای مدل استفاده می

شده  ارائه 4در ستون دو جدول  برآورد شدهخطی 

 است.

 1969-2017 یراندر ا ینتایج برآورد مدل مصرف انرژ -6جدول 

 نماد

Symble عنوان 

Title 

 

 یونمدل رگرس

 خطی

Linear 

Regression 

Model 

 شدن صنعتی

Industrialization 

 یینپا

Low 
3.687 

 متوسط

Middle 
3.687-3.808 

 باال

High 
3.808 

C 
 عرض از مبداء

Intercept 

369/0-  

(0/560) 

7/329*** 

(1/904) 

2/004* 

(1/110) 

1/449*** 

(0/350) 

LI 
 شدن صنعتی

Industrialization 

0/107 

(0/091) 

0/368** 

(0/155) 

-3/283*** 

(0/466) 

0/096 

(0/108) 

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 
 یگزینجا یهایانرژ

Alternative energies 

0/001 

(0/031) 

-0/110*** 

(0/021) 

0/023** 

(0/009) 

-0/037*** 

(0/011) 

LGDP 
 سرانه داخلی ناخالص یدتول

GDP per capita 

-0/584*** 

(0/209) 

-2/585*** 

(0/597) 

1/799*** 

(0/256) 

-0/844*** 

(0/119) 

LFDI 
 خارجی یممستق یذارگیهسرما

Foreign Direct Investment 

0/008 

(0/008) 

-0/013 

(0/008) 

-0/056*** 

(0/007) 

0/005 

(0/007) 

LU 
 ینیشهرنش

Urbanization 

0/684*** 

(0/084) 

0/431*** 

(0/901) 

0/980*** 

(0/103) 

0/460*** 

(0/017) 

LE 
 وارداتی یخالص انرژ

Pure IMPORTED energy  

-0/001 

(0/ 701 ) 

-0/086*** 

(0/026) 

-0/001 

(0/227) 

-0/031*** 

(0/006) 

 تعداد مشاهدات

Observation numbers 
42 14 13 15 

  .دشویرصد را شامل مد 1 و 5 ینانسطوح اطم یب** و *** به تر
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از طریق تخمین یک رگرسیون خطی مشخص 

مصرف نرخ رشد شهرنشینی و  گردد که میانمی

ای که به ازای منفی وجود دارد به گونه ایرابطه انرژی

مصرف انرژی میزان  هر واحد افزایش نرخ شهرنشینی

این ارتباط در  یابد،کاهش می 232/0به میزان  سرانه

رنشینی متفاوت میان سطوح مختلف نرخ رشد شه

شهرنشینی، این ارتباط فاقد  های پاییندر نرخ است.

و در سطوح میانی و باال این ارتباط  بوده داریمعن اثر

در . شودشدت قوی مشاهده میصورت منفی و بهبه

و  جمعیت شهریمدل رگرسیون خطی رابطه میان 

دار مثبت بسیار قوی و معنی ةرابط مصرف انرژی

 534/0جمعیت شهری  واحدهر  افزایش. است

. پیش را به دنبال خواهد داشت مصرف انرژیافزایش 

خود  ةاز آنکه نرخ رشد شهرنشینی از نخستین آستان

شهری و مصرف انرژی ارتباط میان جمعیت ،عبور کند

شدت باالی مصرف  باشد که نشان ازمی 093/2برابر با

در  .است رشد شهرنشینی های پایینانرژی در نرخ

جمعیت  ضریب دوم ةانتآسو اول  ةمیان آستان ةدامن

مشاهده  باالترشدت  باشهری و مصرف انرژی مثبت و 

از  )پسباال  رشد شهرنشینیهای در نرخ شود،می

ارتباط میان جمعیت شهری و مصرف  (دوم ةآستان

د که در شوانرژی با شدت کمتری مشاهده می

 Xu and)گردد مطالعات پیشین نیز مشاهده می

Lin, 2016).  نرخ رشد بخش صنعت ضریب بررسی

با افزایش سهم بخش  بودبا وجود آن که انتظار 

مصرف انرژی با  ،صنعت از کل تولید ناخالص داخلی

های هانتبدون در نظر گرفتن آس همراه گردد،افزایش 

داری میان نرخ ینرخ رشد شهرنشینی ارتباط معن

 ،دشورشد بخش صنعت و مصرف انرژی مشاهده نمی

دست ای بههبا در نظر گرفتن آستانه .دهدنشان می

مصرف  بینمثبت و دار یمعن یآمده در مدل ارتباط

اول و دوم و  ةآستان ةدر دامن شدنیانرژی و صنعت

ارتباط  ،شودوضوح مشاهده میدوم به ةباالتر از آستان

نرخ رشد صنعت و مصرف انرژی برخالف انتظار  بین

نیز های مختلف در مدل هتحت شرایط وجود آستان

های جایگزین نیز انرژی. شودمشاهده می ضعیف

داری بر یتاثیر معن رفتکه انتظار می طورهمان

نشینی اما در سطوح پایین شهر مصرف انرژی ندارد،

 ةهای کافی برای توسعکه امکان صرف هزینه

های جایگزین در های تولید و مصرف انرژیزیرساخت

ارتباط منفی  ،یت وجود داردمقابل افزایش جمع

مصرف انرژی  و های جایگزینداری میان انرژییمعن

این نتایج از آن رو دارای اهمیت  .شودمشاهده می

زیست زیست با محیطهای نوین و همفناوری است که

در مناطق کم جمعیت کویری و درحال رشد کشور 

د. گیرنمورد استفاده قرار میدر سطوح باالتری 

و مصرف  گذاری مستقیم خارجیسرمایهی متغیرها

توانند تابعی دو وجهی از ارتباط را نمایش انرژی می

تواند گذاری مستقیم خارجی میدهند. افزایش سرمایه

از طریق انتقال صنایع به  مصرف انرژیعامل افزایش 

از شده و  تلقیگذار سرمایه هایکشور از طرف کشور

وین و با آلودگی های نسوی دیگر انتقال تکنولوژی

که  شودکاهش مصرف انرژی  موجب به کشور کمتر

 های ایرانت تحریملّعه هر دو فرض بهعدر این مطال

کمتر از سطح  جز درگردد. در این مطالعه نقض می

گذاری یهکه رابطه منفی و قوی میان سرما اول ةآستان

شود در خارجی و مصرف انرژی مشاهده میمستقیم 

خطی در رگرسیونای و همچنین نهآستاسایر سطوح 

گذاری مستقیم سرمایه بینداری یرابطه و ارتباط معن

این امر . شودنمیخارجی و و مصرف انرژی مشاهده 

 ذکر شدهامل وع  (1تواند ناشی از دو پدیده باشد می

اثر یکدیگر را خنثی کرده و  هم،با اثرات متقابل بر 
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های با تحریم (2ند. ابوده  دارفاقد اثر مستقیم و معنی

گذاری مستقیم خارجی اقتصادی علیه ایران سرمایه

داری رشد پیدا نکرده است تا یکی از یدر سطح معن

در معادله  دو پدیده مورد نظر را نمایان سازد.

با مصرف انرژی  وارداتیخالص انرژی  ،خطیرگرسیون

در دار دارد یی منفی و معنبر خالف انتظار رابطه

مورد بررسی در  هایآستانهدر نظر گرفتن  با کهحالی

شود که این رابطه منفی تنها این مطالعه مشخص می

در  دوم قابل مشاهده است و ةآستان باالتردر سطوح 

دار اول این رابطه مثبت و معنی ةآستانمقادیر کمتر از 

  .است

 نتایج رگرسیون مدل آستانه با سطح صنعتی. 2-3

 تانهشدن به عنوان متغیر آس

در این عنوان متغیر آستانه شدن بهسطح صنعتی

بر متغیرهای مختلف اثرات  و شوداستفاده می بخش

شدن مورد مصرف انرژی در سطوح مختلف صنعتی

اثرات  ةآستان ،گیرد. با توجه به آزمونمیبررسی قرار 

شدن صنعتیبرای دوگانه  ة، یک آستان5در جدول 

 گردد.شناسایی می

به سه گروه شدن ، صنعتیآستانه دوگانهبا تاکید بر 

(، گروه >687/3Pنرخ پایین ) با شود: گروهتقسیم می

( و گروه با نرخ P808/3<≥ 687/3)با نرخ متوسط 

روش مدل ، در این بخش نیز (≤808/3Pباال )

-خطی برای برآورد این مقادیر استفاده میرگرسیون

با در  ارائه شده است. 6نهایی در جدول  برآوردشود. 

در  ایآستانهعنوان متغیر به شدنصنعتینظر گرفتن 

مدل رگرسیون  دست آمده درهمقایسه نتایج ب مطالعه،

در  .گیردصورت می خطیو مدل رگرسیون ایآستانه

خطی از میان متغیرهای مختلفی که مدل رگرسیون

متغیرهای تولید ناخالص  مورد استفاده قرار گرفتند،

و متغیرهای  دار و منفیداخلی سرانه دارای اثر معنی

. شدمشاهده دار مثبت و معنی نرخ شهرنشینی

رشد بخش نرخ ،شدنصنعتیاز جمله  ی دیگرمتغیرها

گذاری های جایگزین و سرمایهصنعت و انرژی

دار خطی فاقد اثر معنیمستقیم خارجی در رگرسیون

 ایانهآستبا در نظر گرفتن مدل  .ندشناخته شد

به جز دو  تمامی متغیرهای معرفی شده در مدل

گذاری بخش متغیر نرخ رشد بخش صنعت و سرمایه

دار اول معنی ةتر از آستاندر سطح پایین خارجی

 .مشاهده گردید

ب باالی خود فاقد اثر ایو ضر هدامندر  شدنصنعتی

در زیست مشاهده نگردید. دار بر متغیر محیطمعنی

بسیار  منفی واین ارتباط شدن تیمیانی صنعسطوح 

 شدنصنعتیو به ازای هر واحد افزایش و با قوی بوده 

 کاهش 283/3میزان مصرف انرژی در کشور به مقدار 

درصدی  368/0اولیه باعث افزایش  د و در رژیمیابمی

 یرشد بخش صنعت اثرنرخخواهد شد.  مصرف انرژی

شدن نعتیکرده و در نواحی میانی ص را تجربه متفاوت

  .دار استاثر نرخ رشد بخش صنعت منفی و معنی

-آستانهتولید ناخالص سرانه داخلی در تمامی سطوح 

در  باشد،دار با مصرف انرژی میدارای اثرات معنی ای

بوده و به  منفیاین ارتباط  سوماول و  هایرژیم

را به خود اختصاص  585/2و  844/0ترتیب مقادیر

شدن این ارتباط مثبت ی صنعتی. در ناحیه میاندادند

 دست آمده است.به 799/1و برابر 

تنها در ناحیه میانی گذاری مستقیم خارجی سرمایه

دار بر روی متغیر صنعتی است که اثر معنی ،رشد

دار است. ها فاقد اثر معنیو در سایر بخش داردوابسته 

گذاری سرمایه مقدار اثرگذاری دوم ةآستاندر سطح 

خ حاصل شد. نر -056/0 برابر بارجی مستقیم خا

شهرنشینی در این مطالعه در تمامی سطوح 

 کهدار است، یمعن ومثبت  ردارای اث شدنصنعتی
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 صنعتی شدن، پایینمقادیر  دهد درنشان می

 سطوح متوسط و پایین ازکمتر نشینی اثرگذاری شهر

بخش زیادی از صنعت، زمانی که  است. شدنصنعتی

نرخ  خواهد داد،کشور را تشکیل  خلیتولید ناخالص دا

از  بیشتریشهرنشینی اثری هرچند مثبت اما 

 سهم مقداری صنعت ةسطوحی دارد که ارزش افزود

-کمتری از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می

انرژی مصرفی عنوان آخرین متغیر در مدل  .شود

رژیم در هر سه  منفیهای دارای اثراتی با عالمت

 ةاول و بیش از آستان ةحی کمتر از آستاندر نوا است.

 ترتیب برابر بادار است و بهیدوم اثر مشاهده شده معن

 مجموعنتیجه و برآیند  .باشدمی 031/0و  086/0

عنوان های متفاوت بر مصرف انرژی بهاثرات با عالمت

به میزان مصرف انرژی در سطح و  ،متغیر وابسته

نشده در مدل اثرگذاری سایر متغیرهای مشاهده 

مقادیر  بر اساس بزرگی و کوچک بودن .دارد بستگی

های متغیرها در سطوح مختلف هر یک از عالمت

آنچه  مشکل خواهد بود.برآورد اثر نهایی  ،ایآستانه

در بررسی تولید ناخالص داخلی در این مطالعه حائز 

مشاهده اثر منفی تولید ناخالص داخلی  ،اهمیت است

وم که کشور در نظریه منحنی است، به این مفه

پیک عبور کرده  ةمحیطی کوزنتس از نقطزیست

است. با توجه به سطح توسعه تکنولوژی در ایران 

توان این شکل منحنی را ناشی از تناسب می

عبارت گذاری و تکنولوژی وارداتی دانست. بهسرمایه

تکنولوژی  ةدیگر از آنجا که کشور ایران وارد کنند

مسیر استفاده از تکنولوژی را در  ،دگردمحسوب می

که تری طی کرده است، در حالیمدت زمان کوتاه

برای این سطح از تکنولوژی سایر سطوح فعالیتی 

تغییر چندانی نداشته است. از سوی دیگر منحنی 

 Uمحیطی در برخی نظریات جدید نه به شکل زیست

عبارت دیگر باشد،  بهمی Nمعکوس که به شکل 

در  ،ها پس از کاهش در یک دورهشد آالیندهاحتمال ر

 های بعد وجود دارد.دوره

 ریبحث و نتیجه گی .4

از جمله عواملی که بر مصرف انرژی کل و همچنین 

پذیر در تمایل به استفاده از منابع انرژی تجدید

ثر ؤیافته و در حال توسعه جهان م اقتصادهای توسعه

ی توان به دو پدیده اجتماعی اقتصاداست می

در بسیاری از د. شدن و شهرنشینی اشاره کرصنعتی

عنوان متغیرهای مستقل مورد مطالعات این پدیده به

ارزیابی کارشناسان قرار گرفته است اما سوال اساسی 

شدن و شهرنشینی بر آن است که آیا روند صنعتی

گذار های مختلف زمانی اثرمصرف انرژی در دوره

دنبال پاسخگویی ن بهاست؟ در این مطالعه نویسندگا

تحلیل و منظور با تجزیه  بدینبه این سوال هستند و 

های مختلف از بندی دورهاقتصادی نسبت به تقسیم

 ،شدن اقدام نمودهدو متغیر شهرنشینی و صنعتی نظر

های مختلف سعی کرده تا نشان دهند در مقادیر دوره

 .گذاری به چه شکل خواهد بوداین اثر  این دو متغیر

-شدن دامنهدر شرایطی که نرخ شهرنشینی و صنعتی

کنند، تأثیر اقتصادی ناشی از های میانه را طی می

اقتصادی را تسریع نموده  ةتواند توسععامل می 2این 

و باعث ایجاد شرایطی برای پیشرفت دانش گردد. این 

امر باعث تولید و استفاده از تکنولوژی نوآورانه در 

های وری انرژیبهبود بهره و های نوزمینه انرژی

سیلی خواهد شد. در فهای ناپذیر شامل سوختتجدید

اقتصاد کم کربن )سبز( به تدریج  ةنهایت، مدل توسع

اتفاق خواهد افتاد، که خود نقش مهمی در محدود 

ها از طریق کاهش مصرف کردن انتشار آالینده

دست آمده نشان نتایج بههای فسیلی نیز دارد. سوخت

شدن و نرخ رشد بخش دهد اثر متغیرهای صنعتیمی
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صنعت چه از نظر ضرایب و چه از نظر سطح 

 شدنصنعتی که هنگامی و میانی  داری در دورهیمعن

 متفاوت ،باالست سطح به  سطوح اولیه از گذارحال در

 گذار ةمرحل دیگر عبارتبه. باشد می دیگر رژیم دو از

ه با اثراتی هموار ،توسعه حال در اقتصادهای در

دوره  عالو بر این است. دیگرهای متفاوت از دوره

های اجتماعی مهاجرت و تمرکز میانی غالبًا با پدیده

 های اداری و سیاسی موجب افزایش تمایل بهسیستم

دست آمده در که با نتایج بهشهرنشینی خواهد شد 

در توان به این مفهوم دست یافت. این مطلعه می

شدن اقتصاد، و صنعتی رنشینیشهمراحل باالتر 

نشینی در تمام اقتصادها حاشیه ةسازی و پدیدحومه

های جامع در تحلیل شوند که نیاز به بررسیظاهر می

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

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

گسترش و تجمیع صنایع در مناطق شهری موجب 

نیروی کار از مناطق روستایی و شهرهای است تا  شده

جمعیت باالتر و متمرکز تر به مناطق پرکوچک

 موجب سرمایه پایین سطح صنعتی مهاجرت کنند.

سکونت  شهرها حاشیه در کار نیروی این تا گرددمی

 انرژی مینأت قانون اساس بر که آنجا از  .داشته باشند

 چه و مصرفی برق صورت به چه خانوارها مصرفی

در غالب  ،باشدعهده دولت می بر انرژی گرمایشی

مواقع پس از مدت زمانی منابع انرژی در اختیار این 

ای قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر به مناطق حاشیه

دلیل عدم رعایت اصول مهندسی و مدیریت انرژی 

 انرژی رفت هدر  ،ایغالب این مناطق حاشیه در

یستم های س سوخت و برق رویهبی مصرف صورتبه

 استفاده دیگر سوی ازگرمایشی افزایش خواهد یافت. 

 موجب، باال سوخت مصرف و عمر با نقلیه وسایل از

 مهمترین عنوانبه فسیلی هایسوخت مصرف افزایش

 هایدولت هرچند .گرددمی انرژی تامین منبع

 کنار در  جدید شهرهای ایجاد با کردند سعی مختلف

ن مهاجرت نیروی کار ای به نسبت پرجمعیت شهرهای

واکنشی مقتضی نشان دهند اما به تجربه ثابت شده 

است که در صورت عدم مدیریت 

های مجاور در شهرهای جدید و شهرک این مناسب

بزرگ برای تامین انرژی از  اینقطهبلندمدت خود به 

 .گرددها تبدیل میسوی دولت

یی هامهمترین راهکار در جهت مقابله با چنین پدیده 

زدایی از صنایع و انتقال صنایع به درگام اول تمرکز

 دو راهکار این باشد.مناطق با تراکم جمعیت کمتر می

 نخست کرد، خواهد حل مدیریت در اساسی مشکل

 با مناطق در درآمد منابع و اشتغال افزایش با آنکه

 همچنین و ترکوچک شهرهای و کمتر جمعیت

صورت ار بهک نیروی مهاجرت از روستایی مناطق

رویه از مناطق روستایی به شهرها و شهرهای بی

کوچک به شهرهای بزرگ ممانعت خواهد کرد. از 

های شهرهای بزرگ و طرفی با توجه به کاهش مزیت

ها اداره ،هامناطق شهری امکان انتقال سازمان

های خصوصی مرتبط با صنایع به سایر شهرها شرکت

ت کاهش تراکم فراهم شده که خود عاملی در جه

امکان  ،جمعیت و از طرفی مدیریت بهتر انرژی

پذیر در مناطق شهری استفاده از منابع انرژی تجدید

، چرا که هوجود آمدهای اقتصادی بهرفهصدلیل به

مین انرژی الزم برای شهرهای کوچک با استفاده از أت

پذیر منطقی و اقتصادی خواهد منابع انرژی تجدید

 با مناطق در الب این منابع انرژیغ هعلت استفاد .بود

در این  رسانی انرژی های سیستم تمرکز کم جمعیت

 .باشدمناطق می

های اقتصادی و معیشتی از سوی دیگر با ایجاد مشوق

رویه نیروی توان نسبت به مقابله با مهاجرت بیمی



 ...یبر مصرف انرژ ینیو شهرنش شدنیاثر صنعت یبررس

 773صفحه 

ویژه شهرهای بزرگ مقابله کار به مناطق شهری به

میانگین  از رژی در ایرانکه قیمت ان آنجا از کرد،

های فراوان به این بخش تر بوده و یارانهجهانی پایین

توان با کاهش پرداخت یارانه گیرد میتعلق می

مد آمدیریتی مناسب بر توزیع در ،ترشهرهای کوچک

 .در کشور نیز داشت

رفت تراکم هر چند از سوی کارشناسان انتظار می

و جمعیت جمعیت در شهرهای بزرگ کاهش یابد 

شهرهای کوچک و مناطق اطراف مراکز شهرها 

، اما با گذشت زمان تراکم در یابدسرعت افزایش به

شهرهای بزرگ افزایش یافت.  ویژهبهمناطق شهری 

شدن شرایط خوبی برای افزایش شهرنشینی و صنعتی

برداری جدید در بهره هایفن آوری ةنوآوری و توسع

شهرنشینی و صنعت از انرژی است. هنگامی که سطح 

 ،های نوآورانه انرژی نیزیابد، تکنولوژیافزایش می

شود که همین اختراع و یا ارتقاء یافته و کاربردی می

شهرنشینی و  ةاختراعات خود عاملی در جهت توسع

گسترش صنایع است. بنابراین، با افزایش سطح 

مثبت بین گسترش  ةصنعت و شهرنشینی، رابط

رژی تجدیدپذیر نسبت به مصرف استفاده از منابع ان

یابد. مشاهده این تدریج افزایش میانرژی کل به

کشورهای مختلف  ها در تئوری و واقعیت درپدیده

دنبال متفاوت را برای بشر به هایتجربهتواند می

های اقتصادی گیژداشته باشد، که توجه به وی

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشور را طلب 

نماید.می
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