
 

 

 

 

 
                     

 

  

 

 

شهرنشینی و مصرف انرژی در ایران: کاربردی از مدل  
STIRPAT 
 حسن فرازمند 

 hfrazmand@scu.ac.irاهواز،  دانشگاه شهید چمران دانشیار اقتصاد

 ابراهیم انواری 
 Ebrahiman@gmail.com اهواز، دانشگاه شهید چمران  استادیار اقتصاد

 1بقیت اله موسوی 
 bmousavi2008@gmail.com،  دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 چکیده 
این مقاله به بررسیین نهوه ا ر اراری شییهرنشیییتن بر  قارییای مصییر  انرنی در ایران، با 

پردازد. روش   من   1393 ا   1375های  و داده های آماری سیا   STIRPATاسیتااده از مد   
ARDL    برای  خمین روابط بلتیدمیدو و کو یاه میدو و  لییج ارنجریVECM   بیه متوور

تااده شده اسج. لگاریتم طبیعن متغیرهای مصر  انرنی   عیین جهج رابطه بین متغیرها اسی
سیرانه،  نتولونی سیرانه و لمو و نقو مفیادر در این   GDPسیرانه ، جمعیج شیهرنشیین،  

 شیهرنشییتن و مجرور آن  لگاریتم  دهد کهاند. نتایج بلتدمدو نشیان منمطالعه اسیتااده شیده
برمصیر  انرنی اویای انرنی بر بودن ا ر مثبج لمو و نقو  .  دارند  انرنی  مصیر   بر مثبج  ا ر

 ولید ناخالص داخلن سرانه مصر  انرنی     نتولونی به کار ردته در این صتعج اسج. ادزایش
 براشییتن  اویای کارکرد ا راو  انرنی  مصییر    نتولونی و   بین  ار باط   را ادزایش داده اسییج.

 بین  بط کو اه مدوروا. کتدشییهرنشیییتن را  ایید من نیز ا ر مثبج  مدو کو اه  نتایج  اسییج.
به   نقو  و  لمو  به صییورو متان و    نتولونی اسییج. مثبج  انرنی  مصییر   و   اقتصییادی رشیید

   قارییای    ابع  مدو  کو اه  انهرا .  ا رارارند  انرنی مصییر   صییورو مثبج در کو اه مدو بر
  برای  ماه 2  و   سییا  1  و لدود   شییودمن   صییهی درصیید 15/ 39 معاد   دصییو  هر در  انرنی

  لیج ارنجری مصیر   نتایج  براسیا   .کشیید  خواهد طو   مدو  بلتد  عاد  مفییر  به رسییدن
 .شهرنشیتن اسج  ارنجری  لج  انرنی

   STIRPAT.شهرنشیتن،  قارای انرنی، مد   :های کلیدیواژه

 . JEL: R23،O31،Q41 بندیطبقه

 
 مفئو  منا باو نویفتده  1

 215-240صاهاو  /  1399/ پاییز  3  شماره  /هاتمسا     /اقتصاد  کاربردیهای  نوریهدصلتامه  

 26/05/99 اریخ پریرش:         21/03/98 اریخ دریادج:  

mailto:hfrazmand@scu.ac.ir
mailto:Ebrahiman@gmail.com
mailto:bmousavi2008@gmail.com


 

 

 

 
  

 

 

 .. .شهرنشیتن و مصر  انرنی در ایران: کاربردی از مد                                   216  

 مقدمه  -1
دهتد که شیهرنشییتن به وسییله رشید اقتصیادی و نواراین  های اقتصیادی نشیان من ئوری

(. ماهوم شیهرنشییتن انتقا  نیروی کار  2008،  1زارزو -شیود ممار یتزاجتما ن ایجاد من

روسیتاین از بخش کشیاورزی به بخش صیتعتن اسیج که متجر به مهاجرو روسیتاییان به 

شیود. این  غییر سیاختاری از متاطق روسیتاین به مراکز شیهری، مصیر  منمتاطق شیهری 

دهد. برای مثا ،  انرنی را به صییورو معتادار و در چتد کانا  متااوو  هج  ا یر قرار من

دهد:  قاریا برای مفینن، ارا،  شیهرنشییتن مصیر  انرنی را به وسییله این موارد ادزایش من

و و نقو در متاطق شیییهری، وسیییایو النترینن   فیییهیعو  مومن مآ  و بر. و....( لم

ها، جهانن شییدن وایره مپویمانن ونو و  بیشییتر، ادزایش  قارییا برای اسییتااده از جاده

های اخیر شیهرنشییتن به سیر ج ادزایش یادته اسیج. جمعیج  (. در دهه2010،  2کانئوکو

ته به بوده اسیج و با ادزایشین پیوسی  1974-75هزار میلیون در    52/1شیهرنشیین جهان  

دو     2050بیتن در  و طبق پیش رسییده اسیج  2006-2007هزار میلیون در سیا    29/3

این سیییر ج ادزایش    (.2013های اجتما ن،  شیییود ماقتصیییاد جهان و بررسییینبرابر من

کتد. زیرا، سیاکتین  شیهرنشییتن دشیار بیشیتری روی زیربتاهای موجود شیهری ایجاد من

تد و دشیار به اکوسییفیتم ریعی  را ادزایش  کتشیهر مقدار بیشیتری از متابع مصیر  من

دهتد. این زیربتاها  بار تداز: مفیینن، بهداشییج، آموزش، نیرو، لمو و نقو و سییایر  من

المللن انرنی ازارش داده  آنانس بین (.2017،  3 فیییهیعو  مومن. مشیییهباز و همناران

اند  درصید از انرنی مصیر  شیده جهان 77/67اسیج که سیاکتین شیهرهای بزرس مفیئو   

(. این نشیان دهتده ا ر ادزایش شیهرنشییتن روی  IEA  ،)2017مآنانس بین المللن انرنی م

 خمین زده شیده   1971 میلیون در سیا  29مصیر  انرنی اسیج. جمعیج ایران لدود  

نار به ازای   17درصیید و  راکم جمعیج لدود   42اسییج و جمعیج شییهری آن لدود  

میلیون نار ادزایش    78جمعییج بیه لیدود     2014 یا   1971هرکیلومتر بوده اسیییج. بین  

درصید ادزایش یادته و   72یادته اسیج. این در لالن اسیج که جمعیج شیهری به لدود  

نار بر کیلومتر بوده اسییج مبانج جهانن، شییاخص های  وسییعه   48 راکم جمعیج لدود  

 
1  Martínez-Zarzoso  
2  Poumanyvong and Kaneko 
3 Shahbaz et al. 
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 72به  1971درصییید سیییا    42(. بتابراین، جمعیج شیییهری در ایران از  2017جهانن م

درصید در جمعیج شیهری اسیج.  4/71رسییده اسیج که معاد  رشید    2014سیا     درصید در

های  این ادزایش در شییهرنشیییتن بر سییهم بخش مدرن میعتن ا راو متقابو بین بخش

ایرارد و بیه دلییو ادزایش لمیو و نقیو  مومن  قیاریییا برای خیدمیاو و صیییتعیج( ا ر من

اسیییتایاده از جاده ها برای (. 2017دهد مشیییهبیاز و همنیاران،  کارکتیان را نیز ادزایش من

لدود   2014میلیون نار و برای سییا    249لدود  1996لمو و نقو مفییادر در سییا   

( که نشییان دهتده  1393میلیون نار بوده اسییج مسییالتامه آماری مرکز آمار ایران،   277

درصییدی اسییتااده از لمو و نقو در ایران اسییج. بتابراین در این مقاله این   12ادزایش  

من شیود که  ا یر سیر ج شیهر نشییتن، رشید اقتصیادی، رشید  نتولونی و    پرسیش بررسین

رشیید لمو و نقو بر  قارییای انرنی در ایران چیفییجپ این پرسییش با اسییتااده از مد   
1STIRPAT  ایرد.  مورد بررسیین قرار من  1393 ا   1375و داده های دصییلن سییا  های

مصیر  انرنی در موراد متعدد   این مد  برای بررسین مفیا و اکولونینن، انتشیار آلودان و

های اجتما ن انفیان و مهیط  و در سیط  وسییعن برای درر روابط پیدیده بین سییفیتم

ایرانفییانن به کار ردته اسییج. رییرایس به دسییج آمده از این مد  را من  وان به  توان  

دهد به ازای یج درصید  غییر در متغیر  های اکولونینن  افییر کرد که نشیان منکشیش

متغیر وابفیته مشیهرنشییتن( چتد درصید  غییر من کتد. همدتین،  نتولونی که  مفیتقو،  

 ابعن از  وامو زیادی اسییج، را با روش هاین به  توان یج متغیر مفییتقو در مد  وارد  

هیای موجود،  نتولونی بیه  توان  کتید. این درلیالن اسیییج کیه در بفیییییاری از مید من

  در   مقاله  این اسییج  ذکر به  (. الزم2015،  شییود ممج ان و همنارانلهاظ من  2باقیمانده

  شیتاسینروش  از  مقاله این  در. اسیج  ننا ن  دارای  شیده انجام  داخلن  مطالعاو با  مقایفیه

 خمین و متغیرهای    روش . اسیج  شیده  اسیتااده  مدلفیازی  برای(  STIRPAT  مد م  جدید

  نناو   دیگر از. اسج  به روز رسانن شده  مطالعه این  شتاسنروش با  متتاسس  مورد اسیتااده

  های داده آخرین از  اسیتااده و  متااوو  زمانن دوره  مشیابه،  مطالعاو به  نفیبج  مطالعه این

از لهاظ ادبیاو    . ر مو ر باشیید واند در دسییتیابن به نتایج دقیقباشیید که منمن موجود

 
1 Stochastic Impact by Regression on Population, Affluence and Technology 

2 Residual 
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مورییو ، پیشیییته جامع این  هقیق که روند  ناملن کشیی  ار باط بین شییهرنشیییتن و  

  واند برای مهققین مثمر  مر باشد.دهد، من وری  منمصر  انرنی را  

در ادامه، مروری بر مبانن نوری  قاریای انرنی با  اکید بر نقش شیهرنشییتن، بخش دوم  

دهد که ابتدا به  افیییر ار باط بین شییهرنشیییتن و  قارییای انرنی مقاله را  شیینیو من

دهد. . در بخش  را ه منهای  قاریای انرنی اپردازد و سیسس  ورییهن مختصیر از مد من

سیوم، پیشییته  هقیق با هد  بیان  اریخده  ناملن نقش شیهرنشییتن در مصیر  انرنی 

ارا یه شیییده اسیییج. مید   هقیق و روش برآورد  توان بخش چهیارم اسیییج کیه در واقع  

هیا و نتیایج  جربن، بر مبتیای  دهید. دادهشیییتیاسییین خیاا این مقیالیه را  وریییی  منروش

ایری به همراه پیشیتهادهای سییاسیتن بخش  بخش پتجم و نتیجهشیتاسین ارا ه شیده روش

 دهتد.ششم این مطالعه را  شنیو من

 مبانی نظری -2
  نقش  اهمیج   دلیو   به.  اسج  اقتصادی    وسعه   و  رشد   مهم    وامو  از   انرنی   امروزی  جهان   در

  ورعیج  بهبود   به  مهیطن   زیفج  مفا و  همدتین   و  خدما ن   و   ولیدی   های هزیته  در   آن

(.  1387، 1شود مخیابانن من زیادی    وجه آن  از  استااده  در   بیشتر چه  هر کاراین   و مصر 

.  اسج   أ یرارار  انرنی  مصر   بر  قارای  اقتصادی   ساختار   در    غییر   طریق  از   شهرنشیتن 

  زیرساختها   نیاز به  و  کشاورزی  در    غییر  درآمدی،  ا ر  کار   و   ساز  از طریق  ا راراری   این

(. در 2004 ،2اردد مجونزمن  قارا متهتن سبس انتقا  زمان، طو  در  و ایرد من صورو

های مهم  وسعه اقتصادی، که موجس  غییراو  واقع شهرنشیتن به  توان ینن از شاخص

های مهمن را در زمیته مصر  انرنی به همراه دارد.  شود، پیامساختاری در اقتصاد من

شود که شامو انتقا   اقتصادی منهای  شهرنشیتن موجس متمرکز شدن جمعیج و دعالیج

نیروی کار از بخش کشاورزی به بخش صتعج و خدماو، انتقا  از صتعتن به صتعج دیگر،  

با   دلزاو و  ولیداو شیمیاین  به بخش  انرنی پایین  با شدو  اولیه  از بخش مواد  انتقا  

دعالیج رشد  دیگر،  از سوی  باشد.  باال من  انرنی  انتق شدو  با  و شهری  ا   های صتعتن 

نفبج   کاهش  امر  این  اسج.  همراه  صتعتن  بخش  به  کشاورزی،  بخش  از  کار  نیروی 

 ولیدکتتداان مهصوالو کشاورزی به مصر  کتتداان آن را به دنبا  دارد که موجس  

 
1 Khiabani (2009) 
2 Jones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 219                         1399/ پاییز 3شماره  /هاتمسا   /اقتصاد کاربردی  هاینوریهدصلتامه 

 

 

 

 

 

 

 

برنامهمن اولویج  در  مواد اراین  وارداو  قرار مناردد  مواد  ها  وارداو  ایرند. جایگزیتن 

دتاوری بهبود  با  کشاواراین  امنانهای  زمیته  رزی  در  دتن  این  غییراو  اسج.  پریر 

های شهری روی آورند. شود کشاورزان، مزار  را رها کرده و به دعالیجکشاورزی سبس من

این  غییراو، ادزایش مفتقیم و ایرمفتقیم مصر  انرنی از طریق  جهیزاو منانیزه و  

مجونز،   دارد  دنبا   را  شیمیای  کودهای  از  دراوان  اهمیج  1989استااده  دلیو  به   .)

شهرنشیتن در  وسعه اقتصادی روابط بین شهرنشیتن و مصر  انرنی یا انتشار دی اکفید  

های مقطعن، سری زمانن  کربن ناشن از مصر  انرنی، به صورو افترده با استااده از داده

(. البته الزم  2017،  1لن دان و همناران -های  ابلوین بررسن شده اسج م جیتوو یا داده

به ذکر اسج که نقش شهرنشیتن در  قارای انرنی در مطالعاو  جربن در نقاط مختل   

شنلن را برای ار باط بین شهرنشیتن    Uدنیا ینفان نبوده اسج. به طوری که برخن رابطه  

  و  اند و در ار باط با سط   وسعه یادتگن کشورهاسج مکولنو  قارای انرنی کش  نموده

دهتد در  مطالعاو انجام شده در سط  بین المللن،  نشان من  (. برخن از2004،  2نیومایر

دهد. زیرا  قارای انرنی  اقتصادهای در لا   وسعه شهرنشیتن  قارای انرنی را کاهش من

کتد و ا ر  های انرنی کارا و مدرن  غییر منهای انرنی ناکارا و ستتن به سوخجاز سوخج

انرنی در کشورهای ب ا درآمد باال بزراتر از کشورهای با  مثبج شهرنشیتن روی مصر  

(. مطالعا ن نیز وجود دارد که  نس  2010،  3درآمد متوسط اسج مپویمانن ونو و کانئوکو 

شنو معنوسن را بین شهرنشیتن و مصر  انرنی    Uدهد و رابطه  این نتیجه را نشان من

دهتد. به طوری که ادزایش شهرنشیتن  ا سط  خاصن متجر به ادزایش مصر   نشان من

انرنی انرنی من بعد، مصر   به  نقطه خاا  این  از  ادزایش سط  شهرنشیتن  با  و  شود 

من مدونکاهش  مطالعاو2008  ،4همناران  و  یابد  از  بفیاری  نتیجه  واقع  در  نشان    (. 

منمن اقتصاد  در  ساختاری  به  غییراو  متجر  شهرنشیتن  که  مندهد  که  بر شود   واند 

 مصر  انرنی ا ر مثبج یا متان داشته باشد. 

 
1 Jing-Li Fan et al. 
2 Cole & Neumayer   
3 Poumanyvong & Kaneko   
4 Duan et al. 
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 عوه بر  ا یر متغیرهای مختل  بر مصر  یا  قارای انرنی مکه در این مطالعه  اکید بر 

بررسن ار باط بین مصر   های مورد استااده مهققین برای  متغیر شهرنشیتن اسج(، مد 

  هایمد   از  جامع  و  کلن  بتدی   قفیم   انرنی و متغیرهای مختل  نیز متتو  اسج. یج 

  از   هاینمعیار  اردتن  نور  در   با   وانمن  را  هامد   این.  نیفج  دستر   در  انرنی   قارای

   وصی    دامته   و   درونزاین  درجه   دتاوری،    غییراو  به   وجه  درجه   دروض،  اهدا ،   قبیو 

  اقتصاد  اقتصادی، -دتن   هایروش.  نمود  بتدی  قفیم  اقتصاد  انرنی  ایر   های بخش  اجزاء

  افترده   صاهه   و   ستجن کعن  اقتصادی،    عاد    روند،    هلیو   کعن،   اقتصاد   ستجن، 

  بیتنپیش در  استااده  مورد های مد . هفتتد انرنی  قارای  بررسن  های روش  رین  مده

  ساختاری   ایر  و  ساختاری   دسته  دو   به  کلن   بتدی قفیم  یج  در   انرنی   قارای   خمین   و

  روابط   به   وجه  با  و   اقتصادی  های ئوری  بر   نیه  با  ساختاری   هایمد .  شوندمن   قفیم

  هایمد .  شوندمن  طرالن  کتتر    یا    وریهن   هایمتغیر  با   وابفته   های متغیر  بین    ئوریج

. اندشده  نهاده   بتا   اقتصادی   کعن   متغیرهای  بین    لیج  رابطه   به   وجه   با  ایرساختاری 

  از  ایریبهره   برای  خاصن   اقتصادی   نوریه  که  اسج  مواقعن  در   بیشتر  هامد   این  کاربرد

همان طور که از مطالس بیان    (.1387  ،1سهیلن مباشد    نداشته  وجود  ساختاری  هایمد 

مصر    و  شهرنشیتن  بین  ار باط  پیداسج،  نوری  مبانن  او   بخش  در  را  شده  انرنی 

بین  نمن ار باط  بررسن  بتابراین  کرد.  مطرح  اقتصادی خاا  نوریه  یج  به  توان   وان 

 های ایرساختاری قرار داد.   وان در دسته مد مصر  انرنی و شهرنشیتن را من

 پیشینه تحقیق  -3
( نشییان داد که شییهرنشیییتن 1989م 2به  توان ینن از اولین مقاالو در این مورد، جونز

دهد. در متاطق شیهری، ادزایش در لمو و نقو خصیوصین   قاریای انرنی را ادزایش من

دهتد. سییسس، مطالعاو  همراه با ادزایش در درآمد سییرانه،  قارییای انرنی را ادزایش من

زیادی در کشیورهای مختل  به بررسین ار باط بین شیهرنشییتن و مصیر  انرنی پرداختتد.  

( روابط بین جمعیج شیهری و مصیر  انرنی را آزمون کردند. آنها 1994م  3و اردواان  دا 

ازارش دادند که ادزایش در شیهر نشییتن پیوند مثبج با صیتعتن شیدن دارد که مصیر  
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هیای اقتصیییادی و دهید کیه وییان( ازارش من1995م  1دهید. بیارنننایج را ادزایش من

متوجه شیید که شییهرنشیییتن  قارییای انرنی را    اجتما ن بر مصییر  انرنی ا ر ارارند. او

دهد ولن میان کشیورهای مختل  با  ابج نگه داشیتن درآمد سیرانه و صیتعتن  ادزایش من

( روش  لیج ارنجری را برای بررسین ا ر 1995م  2شیدن، متااوو اسیج.  ودا و یامامو و

ربن  بررسن کردند. نتایج  ج 1971-2009شیهرنشییتن بر مصر  زاا  ستو درطن دوره 

ها  لیج یج سیویه از شیهرنشییتن به مصیر  النتریفییته و مصیر  زاا  سیتو را نشیان  آن

کشیور با درآمد باال، متوسیط و کم درآمد   85های  ( از داده1996م  3داد. دوالدو و لو نیسو

اسیتااده کردند. شیواهد  جربن آنها روی هم ردته نشیان داد که شیهرنشییتن و مصیر   

ای نشیان داد که جمعیج و شیهرنشییتن ( در مطالعه1997م  4ایمناند.  انرنی از هم مفیتقو

های  لیج نشییان داد که شییهرنشیییتن  لج  ا ر مثبج بر مصییر  انرنی دارند ولن  هلیو

انید کیه  ( ازارش داده2004جمعییج و مصیییر  انرنی اسیییج. بعیدهیا، کولن و نیومیایر م

 قاریای مفینن،  فیهیعو  شیهرنشییتن با  قاریای انرنی پیوند دارد، دلیو آن نیز ادزایش  

های  های اقتصیادی در بخش مومن، لمو و نقو دولتن،  مرکز شیهری و  هریج دعالیج

شینو بین شیهرنشییتن و مصیر  انرنی  Uصیتعج و خدماو اسیج. آنها دهمیدند که رابطه 

دهد. کلتن و  وجود دارد و اندازه خانوارهای کوچج  قارییای انرنی را بیشییتر ادزایش من

نشیان دادند که شیهرنشییتن دشیار بر بخش کشیاورزی را جهج  ولید ارای   (2005م  5کا 

دهد و در نتیجه اسییتااده از زمین و به همان شییدو  قارییای انرنی بیشییتر ادزایش من

کشیور را برای  45های  ( داده2008بخش کشیاورزی ادزایش یادته اسیج. دون و همناران م

مورد    ECUGA6کارایری مد   بررسیین ا رشییهرنشیییتن بر مصییر  انرنی به وسیییله به 

شینو معنو  بین شیهرنشییتن و مصیر  انرنی به  Uها یج رابطه آزمون قرار دادند. آن

( وابفتگن بین شهرنشیتن و مصر  انرنی را به 2009م  7دسیج آوردند. میشیو و همناران
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وسییله جا دادن رشید اقتصیادی در  ابع  قاریای انرنی کشیورهای ایفیلتد شیمالن بررسین  

مطالعه آنها نشیییان داد که شیییهرنشییییتن متجر به  مرکز قابو  وجه جمعیج در  کردند.  

 1یابد. لویشیییود و بتابراین  قاریییای انرنی ادزایش منهای اقتصیییادی مولد مندعالیج

( روابط بین رشید جمعیج، شیهرنشییتن و مصیر  انرنی را برای اقتصیاد چین با  2009م

های  لیج نشیییان  و مد   جزیه  وامو بررسییین کرد.  هلیو ARDLاسیییتااده از مد   

دهد که رشید اقتصیادی و جمعیج ا ر ختثن بر مصیر  انرنی دارند ولن مصیر  کو  من

(  روابط بین شیهرنشییتن  2010انرنی به  لج شیهرنشییتن اسیج. پویمانن ونو و کانئوکو م

وسیعه صیتعتن و رشید  و  ااریای انرنی را با ورود متغیرهای دیگر مانتد رشید اقتصیادی،  

شیینو بودن    Uجمعیج در  ابع  قارییای انرنی مشییاهده کردند. نتایج آنها اد ای رابطه  

( ا ر شیهرنشییتن و 2011م  2کتد. مادلتر و سیانج مصیر  انرنی و شیهرنشییتن را  ایید من

اقتصیاد  وسیعه یادته و در    100های  سیاختار شیهری را بر مصیر  انرنی با اسیتااده از داده

اند. آنها  شییخیص دادند که شییهرنشیییتن بر  قارییای انرنی به عه آزمون کردهلا   وسیی 

( روابط بین 2012م  3وسییییله  غییراو سیییاختار شیییهری ا رارار اسیییج. شیییهباز و لین

شیهرنشییتن و مصیر  انرنی را با ورود  وسیعه مالن و صیتعتن شیدن در  قاریای انرنی 

تن شیدن و شیهرنشییتن ا ر مثبج  بررسین کردند. آنها متوجه شیدند که  وسیعه مالن، صیتع

( روابط بین شییهرنشیییتن، صییتعتن  2012م 4بر مصییر  انرنی در  ونس دارند. ما و دی

هیای اقتصیییاد چین  هیای انرنی و مصیییر  انرنی را بیا اسیییتایاده از دادهشیییدن، قیمیج

کردند. آنها دهمیدندکه صیتعتن شیدن متجر به شیهرنشییتن و شیهرنشییتن ا ر مثبج  بررسین

( ا ر 2012م  5یابد. نانو و لیننرنی دارد زیرا  راکم شیییهری ادزایش منروی  قاریییای ا

ای، استانن و ملن به وسیله به کارایری  های متطقهشیهرنشیتن بر مصر  انرنی را با داده

برای کشیییور چین  هلیو کردند. شیییواهد  جربن آنها نشیییان داد که   STIRPATمد   

در میان متاطق متااوو اسج. پویمانن    شهرنشیتن ا ر مثبج روی مصر  انرنی دارد ولن

( ا ر شیهرنشییتن را روی لمو و نقو ملن و انرنی مصیر  شیده  2012م  6ونو و همناران
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های کشیورهای در لا   وسیعه با درآمد متوسط و با درآمد باال،  ای با اسیتااده از دادهجاده

و و نقو را  دهد که شیهرنشییتن  قاریای بیشیتر برای لمبررسین کردند. نتایج نشیان من

دهد و در نتیجه  قارای انرنی در کشورهای با درآمد باال نفبج به کشورهای  ادزایش من

را بیه   IPETS2ای مید   ( در مطیالعیه2012م  1ییابید. ان نییو و همنیارانکم درآمید ادزایش من

متوور بررسین ا ر شیهرنشییتن بر انرنی اسیتااده شیده در چین و هتد به کاربردند. مطالعه  

 3دهدکه شیهرنشییتن بر انرنی مورد اسیتااده ا رارار اسیج. شییا و هوینشیان من هاآن

( مشیخص کردند که شیهرنشییتن ارایش به ادزایش مهاجرو نیروی کار از روسیتا  2012م

(  دهمیدند که 2013م  4به شیهر را به دلیو صیتعتن شیدن چین دارد. ایفیعم و همناران

ولن رابطه  لیج دو سیییویه بین جمعیج و    جمعیج پیوند مثبج با  قاریییای انرنی دارد

های  ( داده2013م  5مصییر  انرنی در مورد مالزی به دسییج آمده اسییج.  لیدلن و لونو 

کشییور را اسییتااده کردند و هددشییان آزمون جهج  لیج بین شییهرنشیییتن و انرنی 105

یج  النترینن بود و از روش پانو آزمون  لیج ارنجری اسیتااده کردند. آنها یج رابطه  ل

  6یج طرده از مصیر  النتریفییته به سیوی شیهرنشییتن، را به دسیج آوردند. سیادوراسینای 

کشور در لا   وسعه را برای آزمون ا ر شهرنشیتن بر شدو انرنی  75های  ( داده2013م

آوری کرد. او نشییان داد که ا ر درآمدی بر  جمع  MGE7با اسییتااده از به کارایری مد   

دهد و ا ر  عوه صیتعتن شیدن شیدو انرنی را ادزایش منشیدو انرنی متان اسیج. به 

( 2013م  8شهرنشیتن روی شدو انرنی در متاطق مختل  متااوو اسج. ونو و همناران

ا ر  وامو جمعیج، سیط  اقتصیادی، سیط   نتولونی، سیط  شیهرنشییتن، سیط  صیتعتن  

   شییدن، سییط  خدماو، سییاختار، مصییر  انرنی و درجه  جارو خارجن را بر انتشییار
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2Co با استااده از یج مد     2010 ا    1980چین از   1مر بط با انرنی در ایاالو اانگدونو

STIRPAT دهد که  واملن مانتد   وسیییعه یادته آزمون کردند. نتیجه  جربن نشیییان من

جمعیج، سیط  شیهرنشییتن،  ولید ناخالص داخلن سیرانه، سیط  صیتعتن شیدن و سیط   

( معتقد اسیج که شیهرنشییتن با 2013م  2باشیتد. برنج 2Co وانتد  لج ادزایش  خدماو من

ار باط دارد. همه این  وامو  صیتعتن شیدن، پیشیردج  نتولونی، جهانن شیدن و مهاجرو  

دهتد. همدتین  رریه متابع یعتن سییمان، دوالد، آلومیتیوم،   قاریای انرنی را ادزایش من

دهتد و در نتیجه  قاریای  زاا  سیتو و  قاریای چو  درایتد شیهرنشییتن را ادزایش من

( ا ر شیهرنشییتن را روی مصیر  انرنی مفینونن و 2014م  3یابد. ونو انرنی ادزایش من

دهد شیهرنشییتن، صیتعتن  اسیج. نتایج نشیان من   ولید انرنی در مورد چین آزمون کرده

دهد، در نتیجه  قارییای انرنی کتد و رشیید اقتصییادی را  وسییعه منشییدن را  قویج من

ای بیه بررسییین ار بیاط بین  ( در مطیالعیه2017ییابید. شیییهبیاز و همنیاران مادزایش من

دهد که  ن پرداختتد. نتایج نشییان منشییهرنشیییتن و مصییر  انرنی در کشییور پاکفییتا

شود و رشد اقتصادی  قارای انرنی را ادزایش  شهرنشیتن با ث ادزایش مصر  انرنی من

ای از شییهرنشیییتن به مصییر  دهد که  لیج یج طردهدهد.  هلیو  لیج نشییان منمن

 انرنی وجود دارد.

 اند:از این جمله در ایران نیز مطالعا ن در این زمیته صورو اردته اسج. موارد زیر

( رابطه بین شییهرنشیییتن و مصییر  انرنی را طن بازه زمانن  1388م 4ابراهیمن و آ  مراد

بررسیین کردند. نتایج نشییان داد که    D 8برای کشییورهای   ییو اروه   2006 ا  1988

شیهرنشییتن، صیتعتن شیدن، درآمد ملن و  وسیعه بازارهای مالن ا ر مثبج بر مصیر  انرنی 

( ار باط میان  1391م 5 ورم ا ر متان بر مصیر  انرنی دارد.  یفین زاده و مهراناردارند و 

را بررسین کردند. نتایج   1385 ا  1352های  مصیر  انرنی و سیط  شیهرنشییتن طن سیا 

دهد در کو اه مدو یج رابطه یج سیو از مصیر  انرنی به شیهرنشییتن وجود  نشیان من

( رابطیه بین 1391م  6. قتبری و همنیاراندارد. این رابطیه در بلتیدمیدو دو سیییوییه اسیییج
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بررسین کردند. نتایج اویای    1387 ا   1350های  مصیر  انرنی و شیهرنشییتن را طن سیا 

روابط بلتدمدو و کو اه مدو مثبج بین مصیر  انرنی و شیهرنشییتن اسیج. اله وردی و  

 ( ا ر شیهرنشییتن و صیتعتن شیدن را بر شیدو مصیر  انرنی در ایران2016م  1پورلا من

 سیرانه   درآمد و  شیدن  صیتعتن  شیهرنشییتن، دهد که شیاخصبررسین کردند. نتایج نشیان من

دارند. سیعطین    معتاداری و   ا یر مثبج  بلتدمدو  و  مدو  کو اه  در انرنی مصیر   شیدو بر

(  ا یر شییهرنشیییتن بر مصییر  انرنی را در اروه کشییورهای متتخس  1395م  2و مهمدی

  یادته    عمیم  اشییتاور و  ابج ا راو  روش به  مد  برآورد  از لاصییو  مطالعه کردند. نتایج

   ا یر  شیهرنشییتن  دهدمن  نشیان  2000-2012دوره زمانن  در  متتخس  کشیورهای  دراروه

 دارد.  کشورهای متتخس  دراروه انرنی مصر   میزان بر  معتاداری و  مثبج

 مدل تحقیق و روش برآورد  -4
شود یج لقیقج مهرز  این که رشد اقتصادی متجر به شهرنشیتن و نواراین اجتما ن من

ممار یتز جمعیج  2008،  3زارزو -اسج  به  روستاین  جمعیج  نیز  عدیو  شهرنشیتن   .)

(. 2010و همناران،  شهری اسج: یعتن  بدیو متاطق روستاین به شهری مپویمانن ونو  

ادزایش  انتوار من را  انرنی  به صتعتن شدن شود و مصر    دهدرود شهرنشیتن متجر 

جاده1989مجونز،   از  استااده  شهرنشیتن  دعالیج(.  دلیو  به  را  ادزایش  ها  صتعتن  های 

(. بخش کشاورزی جهج  ولید خورار بیشتر برای جمعیج شهر  2004، 4دهد ملیدلن من

(. از این رو،  جارو ادزایش یادته،  2005ایرد مکلتن و کا ،  ر قرار منو روستا  هج دشا 

اراری و صتعتن  ساختار شهری  غییر کرده و  وسعه مالن جهج ادزایش دعالیج سرمایه

شود. به دنبا  آن،  قارا برای مواد اولیه ادزایش یادته و مهاجرو نیروی  شدن  هریج من

من ادزایش  شهر  به  روستا  از  یادج    یابدکار  خواهد  افترش  اقتصادی  دعالیج  و 

(. این  وامو شهرنشیتن را افترش و بر مصر  انرنی نیز ا ر ارارند.  2013مسادوراسنای،  

کتد. زیرا این مد   راهتماین من  IPAT5معردن این درآیتد ما را برای به کارایری مد   

 
1 Alahverdi & Pourhatami 
2 Salatin & Mohammadi (2017) 
3 Martínez-Zarzoso 
4  Liddle  
5 Integrated Population, Affluence & Technology 
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ا مورد استااده  متطبق بر مصر  انرنی اسج و متغیرهاین که در مطلس دو. اشاره شد ر

هاین دارد.  قرار من دهد هر چتد  اکید آن بر جمعیج و  نتولونی اسج، ولن مهدودیج

برخن  وامو مؤ ر در شهرنشیتن و    STIRPAT، و استااده از مد   IPATبا  عدیو مد   

شود. بر این اسا ، مد   مومن  مصر  انرنی مانتد لمو و نقو نیز به مد  اراده من

STIRPAT   2017شود مشهباز و همناران، شرح ذیو ارایه منبه:) 

𝐸𝐶𝑡 = 𝑎𝑃𝑡
𝑏𝐴𝑡

𝑐𝑇𝐸𝐶𝑡
𝑑𝜀𝑡                                                                     1م )  

انرنی،    tECکه در آن؛   جمله خطا    ɛ نتولونی و    tTEC روو،    tAجمعیج،    tPمصر  

مومن، جایگزیتن جمعیج شهرنشین به جای کو جمعیج  اسج. با لگاریتم ایری از مد    

و اراده کردن متغیر لمو و نقو مفادر، مدلن که باید در این مطالعه  خمین زده شود  

 آید:به دسج من

𝐿𝑛𝐸𝑐𝑡 = 𝑗0 + 𝑗1𝐿𝑛𝑈𝑡 + 𝑗2𝐿𝑛𝑈𝑡
2 + 𝑗3𝐿𝑛𝐴𝑡 + 𝑗4𝐿𝑛𝑇𝐸𝐶𝑡 + 𝑗5𝐿𝑛𝑇𝑃 + 𝜀𝑡  2م )  

 

tLnEC  ،)لگاریتم طبیعن مصر  انرنی سرانه ممعاد  کیلوارم ناج خام :tLnU  لگاریتم :

به کو جمعیج  قفیم   طبیعن جمعیج شهرنشین سرانه مدر واقع جمعیج شهرنشیتن 

شده اسج و از لاصو آن لگاریتم اردته شده اسج. این شاخص نشان من دهد که طن  

:  tLnAدهتد.(،  رنشیتان  شنیو مندوره مطالعا ن چه نفبتن از کو جمعیج کشور را شه

: لگاریتم  tLnTECباشد،  سرانه به  توان شاخص آن من  GDPلگاریتم طبیعن  روو که  

های خدماو و صتعج  طبیعن  نتولونی سرانه مکه به وسیله نفبج ارزش ادزوده بخش

جمله خطا اسج.  :  tɛ:  لگاریتم طبیعن لمو و نقو مفادر و  tLnTPشود( ،  نمایش داده من

شود و  برای کو اه مدو و بلتدمدو  خمین زده من  ARDLاین مد  با استااده از روش  

 شود.رابطه  لن بین متغیرها بررسن من VECM ارنجری  لیج  روش  با استااده از

های شهرنشیتن، جمعیج، ارزش ادزوده صتعج و ارزش ادزوده خدماو و مصر  برای داده

و لمو و نقو    GDPهای مربوط به  استااده شده اسج. داده  1WDIهای  انرنی از شاخص

مفادر از بانج مرکزی ایران جمع آوری شده اسج. دوره زمانن با  وجه به داده های در  

و  لیج ارنجری    ARDLباشد. در ادامه روش های  من  1393 ا    1375دستر ، سا  های  

VECM شوند.به اختصار  وری  داده من 

 
1. Word Development Indicator 
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  ARDLروش -4-1

 وان روش همجمعن  وقتن مر به متهصر به درد از همگراین متغیرها مشخص اسج، من

نماین جوهانفون راسج  متغیرها    - لداکثر  بین  آزمون هم جمعن  برای  را  جوسیلیو  

 نتیج هم جمعن بر پایه  ج معادله، روابط بلتد مدو بین متغیرها را  استااده کرد. این  

(. 1990، 1کتد مجوهانفن و جوسلیو به وسیله ارا ه نمایش چتد بردار در مد  ارا ه من

جوسیلیو ، در    -کاربرد  جربن برای بررسن هم جمعن بین متغیرها با روش جوهانفون

با   متغیرها  همگراین  مر به  که  و  صور ن  مپفران  نیفج  باشد، صهی   متااوو  یندیگر 

برای همجمعن وقتن که نمونه کوچج   ARDL(.  خمین مد  به روش 2001، 2همناران 

های مرسوم  همجمعن بهتر اسج و روابط بلتد مدو را به خوبن روابط کو اه  اسج، از روش

.  اسج  ای همرلل  دو  درایتد  یج  روش   (. این 2003،  3کتد ملورنفون و چایمدو ارا ه من

  این   در .  شودمن   عیین  نامقید  VAR  روش   وسیله  به  متغیرها  متاسس   وقاه  طو    ابتدا

  زیرا  اسج،  شده  استااده  متاسس  وقاه  اندازه  انتخا   برای(  AICم   آکا یج   معیار  از  مطالعه

 دارد.   باالین دهتدان   وری  قدرو  معیار  این

 

 

 

   VECMروش علیت گرنجری بر مبنای  -4-2 

مرلله بعد  عیین جهج رابطه  لن بعد از  صدیق همجمعن بین متغیرها اسج. اار متغیرها  

اسج، لداقو یج  لیج یج طرده باید وجود    I(1)همجمع باشتد و مر به ماناین متغیرها  

مدو به  ها ما را برای  عیین روابطن  لّن کو اهداشته باشد. ل ور همجمعن بین سری

(. ماهوم  لیج ارنجر آشنار  1969،  4کتد مارنجر، هدایج منخوبن روابط  لّن بلتدمدو

های  به وسیله ارزش Yدقط زمانن اسج که  غییر در    Yبه   Xکتد که  لیج ارنجر از  من

 
1 Johansen & Juselies 
2 Pesaran et al. 
3 Laurenceson & Chai 
4 Granger 
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اسج. اار و دقط اار   X لج ارنجری    Yبیتن شده باشد و به طور مشابه  پیش Xارشته  

کتد اار متغیرها  ر پیشتهاد منبیتن کتد. ارنجرا پیش  Xانهراداو    Yهای ارشته  ارزش

هفتتد،    I(1)در   مارنجر،    VECMمانا  شود  برده  کار  معادله  جربن  لیج  1969به   .)

 به صورو زیر مد  سازی شده اسج:  VECMارنجری 

(1 − 𝐿) [
𝐿𝑛𝑋𝑡

𝐿𝑛𝑌𝑡
] = [

𝜑1

𝜑2
] + ∑ (1 − 𝐿) [

𝑎1 1𝑖 𝑎2 1𝑖

𝑏2 1𝑖 𝑏2 2𝑖
]

𝑝
𝑖=1 + [

𝜃
𝜒

] 𝐸𝐶𝑀𝑡−1 +

[
𝜂1𝑡

𝜂2𝑡
( 3م                                                                                              [  

وسیله   به  یعتن    (L-1م ملگر  اارلن  جمله  صهی  خطا  وقاه  اسج،  داده شده  نشان 

1-tECM    با استااده ازOLS    1ایجاد شده اسج وtɳ    2وtɳ    جمعو خطا هفتتد که درض

اند. وجود  لیج  و نرما  با میانگین صار و واریانس  ابج  وزیع شدهشده اسج به صور 

شود. معتاداری   ایید من  tECM-1مهاسبا ن مربوط به    tبلتد مدو به وسیله معتاداری آماره  

اولین  اارو سری کو اهآماری  روابط  لن  ماهیج  را  صدیق منها،  مارنجر،  مدو  کتد 

1969 .) 

 داده ها و نتایج تجربی  -5
  مصر   که   دهدنتایج نشان من  ( آمده اسج. 1نتایج پایاین متغیرهای مد  در جدو  م

  مانا   روند   و  مبدا  از   رض  ا ب  سط     در  نقو  و  لمو  و   نتولونی  اقتصادی،   رشد  انرنی،

این نتیجه    PP  و  ADF   وسط هر دو آزمون  که  هفتتد  مانا  I(1)در    متغیرها  این.  نیفتتد

  ( نشان 1در جدو  م  نیز  NP  والد  ریشه   آزمون  وسیله  به  شده   ارا ه  اسج. نتایج  شده   ایید

 .  هفتتد مانا I(1)همه متغیرها در که  دهد داده شده اسج. این آزمون نیز نشان من

 (: آزمون پایایی متغیرها1جدول )   

 ( PPپرون م  -آزمون دیلیسس NPآزمون  
آزمون دینن دولر  عمیم 

 متغیر ( ADFیادته م
P-

Value 
 tآماره   t P-Valueآماره   t P-Valueآماره  

5597/0  21265/3-  3461/0  866654/1 -  5956/0  533799/0-  Ln 

tEC 

01/0  35248/6-  0001/0 *** 74286/22-  0398/0 ** 094149/2-  Ln 

tU 

7134/0  949018/2-  8018/0  839214/0-  3378/0  965014/0-  Ln 

tY 
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99/0  814078/1-  9050/0  388800/0-  2774/0  096646/1  Ln 

tTEC 

9812/0  023980/2-  8627/0  603826/0-  1993/0  297177/1-  Ln 

tTP 

0520/0  430142/4-  0001/0 *** 119098/5-  0000/0 *** 681258/7  ∆Ln 

tEC 

01/0  928554/5-  6606/0  222795/1-  0000/0 *** 65824/15  ∆Ln 

tU 

01/0  499549/5-  0075/0 *** 620757/3-  0106/0 ** 500057/3-  ∆Ln 

tY 

01/0  728484/5-  0012/0 *** 210842/4-  0000/0 *** 705145/4  ∆Ln 

tTEC 

0680/0  336647/4-  0366/0 ** 030597/3- 0000/0 *** 509226/6  ∆Ln 

tTP 

درصد اطمیتان را   99درصد و  95درصد،  90به  ر یس ماناین در سط   *** و   **و  * های  هقیق ممتبع: یادته

نشان من دهتد. 

  به   وسیله  به  همجمعن   وجود  بررسن   بعد   مرلله   متغیرها،   ماناین   والد   مر به   ا باو  از   بعد

.  اسج  ایمرلله  دو  درایتد  یج  روش  این .  اسج  ARDL  ای   کرانه  آزمون  روش   کارایری

  این   در .  شود  من   عیین   نامقید   VAR  روش  وسیله  به  متغیرها  متاسس   وقاه  طو    ابتدا

  زیرا  اسج،  شده  استااده  متاسس  وقاه  اندازه  انتخا   برای(  AICم   آکا یج   معیار  از  مطالعه

  معیارهای   برخن  و   AIC  معیار  لفس  بر  نتایج .  دارد  باالین  دهتدان   وری   قدرو   معیار   این

 . اسج شده ازارش( 2م  جدو  در دیگر

 

 VAR(: انتخاب طول وقفه بهینه با استفاده از مدل  2جدول )

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 0109/136  -  001314/0  797417/3-  635525/3-  733189/3-  

1 6320/195  8734/108  000240/0  496580/5-  302310/5-  419507/5-  

2 5043/203  14722/14  000197/0  695776/5-  469127/5-  605857/5-  

3 1612/204  61550/1  000199/0  685832/5-  426805/5-  583068/5-  

4 2348/204  128035/0  000204/0  658981/5-  367575/5-  543370/5-  
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5 1197/221  87552/28  000129/0  119411/6-  795627/5-  990955/5-  

6 3654/226   81891/8 *  000114/0 * 242475/6- *  886313/5- *  101174/6- * 

7 5178/226  251857/0  000117/0  217908/6-  829368/5-  063762/6 -  

 متبع: یادته های  هقیق م عمج * نشان دهتده وقاه متاسس انتخا  شده با استااده از نقاط بهرانن اسج.(      

نور به پایا نبودن    .اسج  متاسس  AIC  معیار   طبق  6  وقاه   طو    که  دهدمن  نشان   نتایج 
   ARDLبع ن از متغیرها در سط  اکتون همجمعن متغیرهای مد  با استااده از  آزمون

 Fایرد. نتایج  خمین الگوی پویای مد  مقادیر  مورد بررسن قرار منF   و مهاسبه آماره 

نتایج، همجمعن    ( نشان داده شده اسج. 3بهرانن به دسج آمده در جدو  م  Fمهاسبا ن و  
  برای روابط  را   همجمعن  بردار  ( وجود پتج3کتد. جدو  مغیرهای مد  را رد نمنبین مت
  در   نقو   و  لمو   و   نتولونی  اقتصادی،   رشد   شهرنشیتن،   انرنی،   مصر   بین  مدو  بلتد
  و   نتولونی  روو، شهرنشیتن،  مدو بلتد ( ا راو3بردار او  جدو  م .کتدمن  ایید ایران
(  4م  جدو   در   کتد.درصد  ایید من  5/2سط  خطای  انرنی را در    مصر   بر  نقو   و  لمو

 .  اسج شده  داده  نتایج  خمین بلتدمدو این بردار نشان 
   ARDL(: نتایج آزمون همجمعی با استفاده از آزمون کرانه ای  3جدول )

 مد   خمین Fآماره   معتاداری 

844941/3 %  5/2معتادار در سط  خطای    (EC/U,Y,TP,TEC)ECF 

017331/7 %  1معتادار در سط  خطای     (Y/U,EC,TP,TEC)YF 

593859/4 %  1معتادار در سط  خطای     (U/Y,EC,TP,TEC)UF 

464052/3 %  10معتادار در سط  خطای     (TP/Y,EC,U,TEC)TPF 

114318/4 %  5/2معتادار در سط  خطای    (TEC/Y,EC,U,TP)TECF 

 های  هقیق یادتهمتبع: 

م جدو   من4نتایج  نشان  که(  لگاریتم  دهد  مجرور    متغیرهای  لگاریتم  و  شهرنشیتن 

 مؤ ر   انرنی  مصر   بردرصد  یج    سط  خطای  در  معتاداری   و  مثبج  شنو  به  شهرنشیتن

نتیجه.  اسج شرایط،  دهد من  نشان  این  سایر  درض  باو  با    در   ادزایش  درصد  یج   که 

 082/6در بلتدمدو به  ر یس    را  انرنی   قارای  شهرنشیتن،  ایرخطن  یا  خطن   جمعو

و   ادزایش15/1درصد  نتایج من  درصد  در    دهتد.  اردته  مطالعاو صورو  با  پیوهش  این 

شنو بین    Uایران همخوانن دارد. البته این نتیجه در برخن کشورها اویای یج رابطه  

رای  عمج متان  مصر  انرنی و شهرنشیتن اسج. یعتن جمله ایرخطن شهرنشیتن دا

دهد که لمو و نقو  ( نشان من4((. جدو  م2004اسج ممانتد مطالعه کولن و نیومایر م
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درصد،  10ا ر مثبج و معتاداری برمصر  انرنی در ایران دارد. این نتیجه در سط  خطای  

درصد    14/0دهد که با ادزایش یج درصدی در لمو و نقو مصر  انرنی لدود  نشان من

یابد. در واقع این یادته به این معتن اسج که  وسعه لمو و نقو در  ش مندر ایران ادزای

  کتتد. ا رهاین اسج که در زمیته مصر  انرنی بهیته  مو نمنایران مبتتن بر  نتولونی

  اسج و اار  مثبجدرصد    5خطای    سط   در  انرنی  مصر   بر   ولید ناخالص داخلن سرانه

درصد    055/0   ولید ناخالص داخلن سرانه    ادزایش   درصد   یج   باشد،    ابج   شرایط   همه

دهد. این نتیجه نیز با نتایج مطالعاو صورو اردته در ایران  را ادزایش من  انرنی  مصر 

م پورلا من  و  وردی  اله  مطالعه  ممانتد  دارد  مهمدی  2016همخوانن  و  سعطین  و   )

   انرنی   مصر   و(  خدماو  و  صتعج  های بخش  بین  انعنا  م نتولونی   بین  ار باط   ((.1395م

  رریس نشان   این.  اسج ولن از نور آماری در سطوح پریردته شده معتادار نیفج  متان

   وسعه  که کتدمن بیان براشتن ا راو. کتدمن  مو ایران در 1براشتن  ا راو که  دهدمن

دهد  من  کاهش  را  انرنی  متابع  برای   قارا  دهد ومن  ادزایش  را  انرنی  کاراین   نتولونی

 .(2007، 2اران مکسلر و همن
  شهرنشیتن   ایرخطن  و  خطن  جمعو.  اسج  شده  داده  نشان  (5م  جدو   در  مدوکو اه  نتایج
  انرنی   قارای  درصد بر  5و  درصد  یج    معتاداری   سط    به  ر یس در   و   مثبج  صورو  به
  معتاداردرصد  10  سط    در  و   مثبج   انرنی   مصر   و   اقتصادی  رشد   بین  روابط .  اراردمن  ا ر

  صورو   بهدرصد  یج    معتاداری  سط    در  نقو   و   لمو.  اسج   متان   نتولونی   ا ر.  اسج
   شخیص  tECM-1  آماری  معتاداری   با  متان   عمج.  بر مصر  انرنی ا رارار اسج  مثبج

  در   tECM-1  رریس   خمین.  کتدمن   ایید  را  متغیرها  بین  مدو  بلتد  روابط   وجود  از  ما
   ابع  مدو  کو اه  انهرا   که  دهد من  نشان  ما    جربن  نتایج .  اسج  معتاداردرصد  یج    سط 

  ماه  2 و سا  1 و لدود  شودمن  صهی درصد 39/15 معاد  دصو هر در انرنی  قارای
  همه    مدو  کو اه  مد .  کشید  خواهد  طو   پایدار  مدو  بلتد   عاد    مفیر  به  رسیدن  برای
  ارا ه   (  5م  جدو   در   جربن  نتایج.  کتدمن  برآورده  را  کعسیج   خطن  رارسیون  مد   دروض
  شده  برا  صدیق  -جار  بودن  نرما   آزمون  وسیله  به  خطا  جمله  نرما    وزیع.  اسج  شده

 
1 Rebound Effect 
2 Keppler et al. 
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  مد   و  ندارد   وجود  مدو   کو اه   مد    در  واریانس  ناهمفانن   و   سریالن  همبفتگن .  اسج
 .  دهتدمن نشان را واریانس همفانن  وجود مدو کو اه

 نتایج بلندمدت (:  4جدول )

 التما  خطا  tآماره   انهرا  معیار  ررایس  متغیرها 

LNY** 055693/0  021312/0  613239/2  0113/0  

LNTEC 239766/0-  147215/0  628480/1-  1087/0  

LNU*** 082876/6  223911/0  166519/27  0000/0  

LNU2*** 152134/1  185839/0  199651/6  0000/0  

LNTP* 142654/0  226853/0  629590/2  05314/0  

درصد اطمیتان را    99درصد و    95درصد،   90به  ر یس ماناین در سط    ***و   ** و    *متبع: یادته های  هقیق م   

 نشان من دهتد.(  

 (: نتایج کوتاه مدت5جدول )

 التما  خطا  tآماره   انهرا  معیار  ررایس  متغیرها 

∆LNY* 005733/0  003206/0  788161/1  0788/0  

∆LNTEC*** 438411/0-  083997/0  219384/5-  0000/0  

∆LNU*** 936477/0  288585/0  245068/3  0019/0  

∆LNU2** 177374/0  068990/0  571006/2  0126/0  

∆LNTP*** 521894/0  125581/0  155838/4  0001/0  

∆ECMt-1*** 153953/0-  048311/0  186703/3-  0023/0  

درصد اطمیتان را    99درصد و    95درصد،   90به  ر یس ماناین در سط    ***و   ** و    *متبع: یادته های  هقیق م   

 نشان من دهتد.( 

  رشد اقتصادی،   شهرنشیتن،   بین    لیج   رابطه   کش    برای  VECM  ارنجری   لیج   آزمون

  شده   ازارش  ( 6م جدو   در  نتایج .  شده اسج  انجام  انرنی  مصر   و  نقو  و  لمو    نتولونی،

 .اسج

رشد اقتصادی نیز  .  اسج  شهرنشیتن  ارنجری   لج  انرنی  مصر   که  دهدمن  نشان  نتایج

انرنی من اقتصادی   لج ارنجری مصر   اسج که رشد  ننته  این  دهتده  نشان  و  باشد 

  انرنی   قارای   و   نتولونی   بین    لن   وابفتگن.  همراه با ادزایش مصر  انرنی در ایران اسج

  در   نوآوری  برای   وسعه  و    هقیق  های هزیته  که  دهدمن  نشان  این .  اسج  سویه  دو

  کاهش   را  انرنی  شدو    تها  . زیرا نه   یابد  ادزایش   باید   کارا،   انرنی  مصر    با  های  نتولونی
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 انرنی   مصر   ارنجری   لج  نقو  و  لمو .  دهتدمن  ار قاء  نیز  را  داخلن   ولید  بلنه  دهتد، من

   نتولونی .  اسج  نقو   و   لمو  و   ارنجری رشد اقتصادی،  نتولونی   اسج. شهر نشیتن  لج 

   لن  روابط .  اسج  نقو  و  لمو  ارنجری   لج  رشد اقتصادی و شهرنشیتن   لج ارنجری

 .  اسج سویه دو  نقو  و لمو  و  نتولونی  بین

 بلندمدترابطه علیت کوتاه مدت و  (:  6جدول )

متغیرهای   کو اه مدو   بلتدمدو 

 ECMt-1 ∆Ln TPt-1 ∆Ln TECt-1 ∆Ln Yt-1 ∆Ln Ut-1 ∆Ln ECt-1 وابفته 

045302/0- 164079/0 106582/0- 004458/0 098876/0 
- Ln ECt ∆ 

  [89216/1-]   [10675/1 ]   [12963/1-]   [11193/1 ]  ] 00974/0[ 

000462/0- 000523/0- 000551/0 0000222/0 
- 

000839/0 
Ln Ut∆ 

  [89148/2-]   [52833/0-]   [87483/0 ]   [82998/0 ]   [05980/1 ] 

156641/0- 565136/2 98494/0 
- 

297617/5 298985/0 
tLn Y∆ 

  [20494/0-]   [54200/0 ]   [32700/0 ]   [81635/1 ]   [07890/0 ] 

057693/0- 015947/0 
- 

002855/0 53418/5 201127/0- 
LnTECt∆   

  [06308/2-]   [59209/0 ]   [60959/0 ]   [46682/1 ]   [45055/1-] 

009813/0- 
- 

36216/0 002844/0 518/12 066683/0 
Ln TPt ∆ 

  [65143/0-]   [61007/0 ]   [12755/1 ]   [96024/1 ]   [89281/0 ] 

 متبع: یادته های  هقیق 

 گیرینتیجه  -6
ا ر   بررسن  با  مطالعه  این  این  برای  و  دارد  ار باط  ایران  در  انرنی  برمصر   شهرنشیتن 

متوور از متغیرهای دیگری مانتد رشد اقتصادی،  نتولونی و لمو و نقو در  ابع مصر  

کتد. یج  انرنی استااده شده اسج. نتایج  جربن وجود همجمعن بین متغیرها را  ایید من

دهد که  های  لیج نشان من.  هلیودهدادزایش در لمو و نقو مصر  انرنی را ار قا من

مصر  انرنی  لج ارنجری شهرنشیتن اسج، شهرنشیتن  لج ارنجری رشد اقتصادی،  

 نتولونی و لمو و نقو اسج. ا ر مثبج شهرنشیتن بر مصر  انرنی به  توان یج نیاز  

سیاسج ادزایش  مهم،  به  لج  انرنی  ادزایش  قارای  بهث  با  رویاروین  برای  را  اراران 
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یابد زیرا درآمد سرانه کتد.  قارای انرنی روز به روز ادزایش منشیتن دراخوانن منشهرن

رسد، کاهش شهرنشیتن روش ممنن برای کاهش  یابد. به نور منو شهرنشیتن ادزایش من

 قارای انرنی اسج. ولن کاهش در شهرنشیتن  ا راو م ر روی رشد اقتصادی دارد. برای  

های شهری برای  رشد اقتصادی و صتعتن شدن، سیاسجلمایج شهرنشیتن و در نتیجه  

 وسعه زیربتای شهری و به کارایری سایر متابع ممنن انرنی الزم اسج. در این مورد،  

ها  اراری در متابع  جدید پریر باید مورد کاوش قرارایرند و سیاسجهای سرمایهدرصج

ای شهری با انرنی کارا  هاین  وسعه یابتد. دولج باید زیربتدر جهج  شویق چتین درصج

دهتد را به کار ایرد ممانتد استااده  هاین که مصر  انرنی را کاهش منایجادکتد و پرونه

مو وری   وسایو  از  استااده  کاهش  با ث  که  قطارهای  تدرو  و  ها  ا وبو   و  متروها  از 

های   سیفتم  از  استااده  به  ساز  و  ساخج  جدید  های  پرونه  الزام  شوند،  من  شخصن 

و سرمایشن کم مصر  و ...( که مصر  انرنی نه دقط به صورو جز ن در سط     ارمایشن

شهرها بلنه به صورو  مومن در سط  ملن کاهش یابد. در مجمو ، سیاسج انرنی کارا  

انرنی   به شدو  باالی خانوار  انرنی  متاطق شهری جهج  فریع  عویض شدو  در  باید 

 پایین، انجام شود.

ادی و  نتولونی بر  قارای انرنی ا ر مثبج دارند. سرانجام،  نتایج نشان داد که رشد اقتص

باید سیفتم   بتابراین،  انتوار مثبج اسج.  انرنی طبق  رابطه بین لمو و نقو و مصر  

ا وبو   نقو  و  برای  لمو  ادزایش  قارا  با  رویاروین  برای  های  تدرو در متاطق شهری 

ود و سیفتم لمو و نقو  لمو و نقو به  لج ادزایش جمعیج شهری به کار اردته ش

 قطارهای  تدرو برای ار باط شهرهای کشور مورد استااده قرار ایرد.  

ای که در کشورهای دیگر انجام شده اسج ممانتد مطالعه لیدلن و لونو  مطالعاو مشابه

های برقن را در متاطق  ((، به کارایری سیفتم ا وبو 2017(، شهباز و همناران م2013م

کتتد که از متابع قوه  های دفیلن پیشتهاد منش استااده از سوخجشهری به متوور کاه

بر. من  1مهرکه  متوور  این  این  برای  برای  دلیو  سه  مطالعاو  این  کرد.  استااده   وان 

ارا ه کرده بر. من  - 1اند:  پیشتهاد  مولد  نرخقوه مهرکه  در  وسیله   واند  به  ارزانتر  های 

های ایرمو وری  روش  -3کتتد.  پار  ولید من  انرنی  -2ها  ولید شود  کاهش نرخ  عرده

مانتد ا وبو  برقن یا متروبا  شدو انرنی کمتری دارند. در بفیاری از این مطالعاو  

 
1 Hydro Power 
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نقو   اکید من و  از لمو  استااده  متوور  به  مردم  برای جر   شود که کیایج خدماو 

ع،   مومن باید لاظ شود در ایر این صورو  خصیص وجوه  مومن بدون شتاخج متب

 استرا یی متاسبن نیفج.

 تضاد منافع 

 .دارند من ا عم  اد متادع را  نبود نویفتداان  
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