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 چکیده

پیشرفته و صنعتی از انرژی به عنوان  بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی، از موضوعات اساسی در اقتصاد است. از آنجا که کشورهای

گیرند و سطح باالیی از مصررف انررژی را بره  رود ا تصراه داده انرد، یکی از نهاده اصلی در فرآیندهای مختلف اقتصادی بهره می

نمایرد.  تواند به برنامه ریزان در ترسیم اهداف آینده جامعه کمر شناسایی و چگونگی اثرگذاری متغیرهای مهم در مصرف انرژی می

در بازه  OECDاز این رو پژوهش حاضر سعی دارد که به شنا ت متغیرهای تأثیرگذار بر مصرف انرژی در میان کشورهای منتخب 

های تابلویی و متغیرهایی همچون نرر  رشرد شهرنشرینی، نرر  بپردازد. این پژوهش با استفاده از روش داده 0101تا  0991زمانی 

بخش صنعت و نر  رشد تولید نا الص دا لی به مطالعه رونرد مصررف انررژی پردا تره اسرت. نترای  رشد آزادی تجاری، نر  رشد 

دهد که دو متغیر نرر  حاصل از تحقیق، نشان از پذیرفته شدن الگوی اثرات تصادفی ی  جانبه زمان دارد. همچنین نتای  نشان می

-ل مهم و تأثیرگذار بر مصرف انرژی در کشورها محسرو  مریرشد تولید نا الص دا لی و نر  رشد بخش صنعت به ترتیب از عوام

 شوند. 
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 مقدمه-1

 ,Chontanawat, et al)کنرددر هر دو سمت عرضه و تقاضا نقش ایفا می اقتصاد نقش مهمیدر  هایی استیکی از نهاده انرژی

شود و در طرف تقاضا جهت گرمایش، های اصلی در فرآیند تولید محسو  میانرژی به عنوان یکی از نهاده ،رضه. در طرف ع(2006

 شود.کنندگان تقاضا میونقل و ... توسط مصرفسرمایش، روشنایی، حمل

عرضره آن، منجرر شرده  تقاضا انرژی برنسبی تقدم  .انرژی به ویژه بعد از انقال  صنعتی در اقتصادهای مدرن پررنگ تر شد سهم

صرنای   است که تقاضا طرفاین  که معنیبه این . داشته باشدعرضه انرژی بر عهده سازوکار بیشتری در تعیین  سهماست که تقاضا 

باعر  و  تحری  کررده اسرت ،ه جهت تنوع و نوآوری هر چه بیشتری گذشتکننده انرژی را در طول چند دهه و عرضه مختلف ارایه

. این مهم به ویژه بعد از بحرران باشدضه انرژی در طول سالیان مختلف درصدد هماهنگ سازی  ود با تقاضا انرژی عرشده است که 

و بره  صروه وارد  ،اولویت بیشتری بر وردار شرده اسرت و کشرورهای مختلرفامنیت انرژی از  تأمینمباح   و  0991نفتی دهه 

 ود، بره مطالعره عوامرل ایجادکننرده مصررف انررژی اقتصادی بلندمدت که جهت تضمین رشد کنندگان نفت را بر آن داشته است 

بر مصرف انرژی  عوامل مؤثرمیزان آگاهی از  همچنین میان تولید و مصرف ایجاد نمایند.بپردازند و راهکارهایی جهت برقراری تعادل 

با در نظر گرفتن سطح تقاضا انرژی موجرود در  تواندمیدولت به عالوه  .تواند به صاحب نظران در برنامه ریزی جامعه کم  نمایدمی

های تشویقی و و با استفاده از سیستم دآمادگی الزم برای ایجاد بسترهای مناسب جهت بر طرف کردن نیاز کشور را فراهم آور کشور

 د.بپرداز کننده انرژی موجود در جامعهسازی مناب  عرضهانگیزشی به تنوع

کشرور  09شرامل  OECDمنتخرب در کشرورهای  تقاضرا انررژیکننرده اصلی تعیین  عوامل عییندر تالش برای تتحقیق حاضر 

استرالیا، اتریش، شیلی، دانمارک، فالند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کره جنروبی، مکزیر ، هلنرد، نرروژ، سروود، سروویی، ترکیره و 

هرای تحقیق روش اقتصاد سنجی و استفاده از الگوی دادهمورد استفاده در این است. روش  0101تا  0991دوره زمانی در  انگلستان

 تابلویی است. 

و در بخش سوم  مرور  واهد شدمقاله حاضر از پن  بخش تشکیل شده است پی از مقدمه، در بخش دوم به بررسی مبانی نظری 

کنار نتای  و تحلیرل آن بررسری  شود. در بخش چهارم، بررسی روشناسی تحقیق درجهان ارایه می ه مطالعات انجام گرفته درپیشین

 شود.گیری مقاله ارایه مینتیجه نیز در بخش انتهایی شود ومی

 مبانی نظری-2

کنند و انرژی به مثابه سایر کاالهای موجود در اقتصراد از ایرن از دیدگاه اقتصادی عوامل زیادی در شکل دهی تقاضا نقش ایفا می

کننده و تولیدکننده با هدف حداکثرسرازی مطلوبیرت و حرداکثر سرازی تولیرد،  رد، مصرفاز دیدگاه اقتصاد کند. مبانی پیروی می

تعریرف شرده باشرد، برای مصررف کننرده اگر فرض کنیم که تاب  مطلوبیت زیر (. 0990کنند )واریان، اقدام به فعالیت اقتصادی می

 داریم:

                                                                                                                                                                      )0(

                                                                                                                                                                    )0( 



 

، کرامال مشرخص اسرت کره  درآمرد اسرت ط بودجه مصرف کننده  (0)کاالی انرژی و معادله  Eسایر کاالها و  X (0)در معادله 

بررسری ترأثیر درآمرد از  .(Bhattacharyya, 2011)کنرد مصرف کننده نقش مهمی در تعیین نقطه حداکثر مطلوبیرت ایفرا مری

 مورد بررسی قرار گرفته است. GDPدیدگاه اقتصاد کالن در این پژوهش توسط متغیر 

محصوالت صنعتی منجر به حرکت اقتصاد از ی   تولید. فرآیند صرف انرژی، بخش صنعت در کشور استاز دیگر عوامل مؤثر در م

و وری پرایین شوند. این حرکت منجر به انتقال اقتصاد از ی  اقتصراد برا بهررهاقتصاد مبتنی بر کشاورزی، به ی  اقتصاد صنعتی می

در حالی کره طیرف  شود.میهای زیاد به همراه نوآوری و افزایش ارزش افزوده وری باال و فرصتهای کم به ی  اقتصاد با بهرهفرصت

نسربت سرهم بیشرتری از مصررف  موجود برهها صنعتی در این حوزه حضور دارند، با این حال بعضی از صنای  ای از فعالیتگسترده

بسیار مهرم  غیر سهم بخش صنعتهند. بنابراین بررسی بخش صنعت در مدل از طریق وارد کردن متدانرژی را به  ود ا تصاه می

 .(Yong, 2013)است 

جریان انتقال کاال را تحت ترأثیر  رود قررار آزادی تجاری  تواند در تقاضا انرژی مؤثر باشد.که می است متغیر دیگری آزادی تجاری

نیراز بره  که ایرن فرآینردا لی را در پی دارد تولیدات د افزایش های اقتصادی شده والیتافزایش فع منجر به دهد. آزادی تجاریمی

انتقرال نیراز بره و  ،صادرات و واردات کاال و  ردمات با افزایش به عالوه. (Shahbaz et al, 2014) دهدرا افزایش مینهاده انرژی 

 Nasreen and) یابدافزایش میونقل جهت حمل انرژیمختلف  عاتقاضا برای انو ،دیگره نقطه جغرافیای به نقطمحصوالت از ی  

Anwar, 2014). .تقاضرا انررژی را از  آزادی تجاری با این حال تأثیر آزادی تجاری از منظر دیگر بر مصرف انرژی قابل توجه است

ه استفاده کراراتر انررژی در به این معنی که تجارت آزاد منجر ب .کندمنظر مقیاس، تکنی  و ترکیب محصوالت دستخوش تغییر می

شود. همچنین وجود صرفه جویی های ناشی از مقیاس در نتیجه بزرگتر شدن بازار های مختلف مصرف کننده انرژی میمیان بخش

مصررف انررژی را در پری محصوالت در  ارج از کشور و دسترسی بیشتر به تولید محصوالت با شدت انرژی کمتر امکان کراهش در 

 .(Sbia et al, 2014) تواند تعیین کننده اثر نهایی این متغیر باشدند اثر مثبت و منفی آزادی تجاری میکه برآی دارد

افزایش روند شهرنشینی است. مطابق با تعریف، شهرنشرینی فرآینردی  مسئله دیگر در ارتباط با توسعه یافتگی و افزایش جمعیت،

-های صنعتی و  دماتی در شهر مریار از اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به بخشاقتصادی و اجتماعی است که منجر به انتقال نیروی ک

 (. Zhang and lee, 2015شود )

 توان به صورت زیر  الصه کرد:به طور کلی اثرات شهرنشینی بر روی مصرف انرژی را می

بره روسرتاها تمایرل بره  شود. با مهاجرت از شهرهایشهرنشینی منجر به تغییر در شیوه زندگی و الگوی مصرفی افراد می

یابد. بره عرالوه سراکنین شرهرها جهرت استفاده از اتومبیل  صوصی، وسایل گرمایش و سرمایش، یخچال و ... افزایش می

سنگ دارند و تمایلی زیرادی انرژی مورد نیاز  ود تمایل به استفاده از مناب  انرژی همچون برق، گاز طبیعی و زغال تأمین

 دهند.های سنتی از  ود نشان نمیو  یا انرژیبه استفاده از انرژی چ

کننده انرژی هستند افزایش شهرنشینی نیاز به صنایعی همچون صنعت فوالد و سیمان را که از جمله صنای  بزرگ مصرف

های اقتصادی همچرون دهد. همچنین شهرنشینی به معنای افزایش در موجودی سا تمان و سایر زیرسا ترا افزایش می

 دهد.ها نیاز به نهادها انرژی را افزایش میهای چند طبقه، سیستم دف  ضایعات است که تمامی اینسا تمان نیروگاه،



 

ها از منراطق دورافتراده بره محرل کند که نهادهافزایش حجم تولیدات شهری و نیاز به مواد اولیه در روند تولید ایجا  می

جایی افرراد تفاده حمل شوند. به عالوه شهرنشینی منجر به افزایش جابهتولید یا کار انه منتقل و از آنجا به محل مورد اس

 ,Elliott et al)دهرد جایی نیرز تقاضرا انررژی را افرزایش مریونقل و نیاز به جابهافزایش حمل شود ودر درون شهر می

2014). 

 پیشینه تحقیق-3

 ازیم.پرددر ادامه به بررسی مطالعات صورت گرفته در مبح  تقاضا انرژی می

 رابطره این تبیین برای وی. پردا ت امریکا در 0991-0999 زمانی دوره در انرژی و GDP بین رابطه بررسی به( 0999) 0استرن

 و سررمایه موجرودی انررژی، مصرف  ،GDP همچون متغیرهایی با وی کرد. استفاده بیوفیزی  و نئوکالسی  اقتصاددانان دیدگاه از

 مصررف بین علی ارتباط وجود برای شواهدی که است رسیده نتیجه این به گرنجر علیت آزمون و VAR مدل کارگیری به و اشتغال

 .ندارد وجود GDP و انرژی

 در. پردا رت یاماموتو و تودا رویکرد از استفاده با ،00 گروه کشورهای در GDP و انرژی مصرف بین رابطه بررسی به( 0112) 0لی

 و هلنرد بلژیر ، کانرادا، در و دوطرفه ارتباط امریکا در و درآمد و انرژی مصرف بین  نثی باطارت سوود و آلمان انگلستان، کشورهای

 .بود برقرار انرژی مصرف به  GDP از طرفه ی  ارتباط فرانسه مورد در و ،GDP به انرژی مصرف از طرفه ی  ارتباط سوویی

پردا تنرد. ایرن تحقیرق  0119تا  0990در دوره زمانی  ( به بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی در چین0100) 9و همکاران  لی

بر اسراس مبرانی اقتصادسرنجی  ،را شناسایی کرده است و سپی با مدل سه متغیره تقاضا تأثیرگذارعوامل  ،ابتدا با معادله درجه دوم

ا تار صنعتی، شهرنشینی، شامل جمعیت، ستخمین زده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق را تاب  تولید ترانسلوگ، مدل 

دهند که شهرنشینی، جمعیت و رشد اقتصرادی از عوامرل اصرلی مصررف کننرده قیمت انرژی و رشد اقتصادی است. نتای  نشان می

 انرژی هستند در حالی که قیمت و سا تار صنعتی اهمیت کمتری دارند.

کشرورهای در  92هرای ترابلویی ا اسرتفاده از دادهبه بررسی اثر شهرنشینی و صنعتی شدن بر شدت انرژی ب( 0109) 9سدورسکی

پردا ته است. متغییرهای مورد اسرتفاده در ایرن تحقیرق شرامل شهرنشرینی، شرا ص  0101-0991های حال توسعه در بین سال

. تکنیر  مرورد هدف پژوهش برآورد کشش بلند مدت و کوتاه مدت شردت انررژی اسرت .صنعتی شدن، درآمد و شدت انرژی است

درآمد دارد و متغیر شهرنشینی  است. نتای  حاصل از برآورد ایستا نشان از اهمیت ضریب GMM، اثرات ثابت و OLSه روش استفاد

در مدل پویا، متغیر با وقفه شدت انرژی در مدل معنادار و دارای تاثیر  دارای اثر مثبت بر شدت انرژی است همچنیننعتی شدن و ص

 قابل توجه است.

                                                           
1 Stern 
2 Lee 
3 Li, Mu and Zhang 
4 Sadorsky 



 

آسیایی و با اسرتفاده  05( به بررسی رابطه بین آزادی تجاری، رشد اقتصادی و مصرف انرژی در کشورهای 0109) 5نسرین و انوار 

و متغیرهای آزادی تجاری، قیمت  0100تا  0991های های سالاند. این مطالعه با استفاده از دادههای تابلویی پردا تهاز الگوی داده

تفاده از مفهوم هم جمعی و رابطه علیرت، بره بررسری رابطره بلنرد مردت میران متغیرهرا انرژی، رشد اقتصادی و مصرف انرژی و اس

نشان از وجود رابطه مثبت بین مصرف انرژی و رشد اقتصرادی و مصررف انررژی و  DLOSو  FMOLSاند. برآورد دو روش پردا ته

 انرژی مشاهده شده است. آزادی تجاری دارد. این در حالی است که ی  رابطه معکوس بین مصرف انرژی و قیمت 

امارات متحده عربی برا  در کشور 0100تا  0995ره زمانی ( به بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی در دو0109) 2سبیا و همکاران

پردا تند. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل سرمایه گرذاری مسرتقیم  رارجی، آزادی تجراری، انتشرار  ARDLاستفاده از روش 

گذاری مستقیم  ارجی، آزادی تجاری و انتشار کربن های پاک و رشد اقتصادی است. نتای  حاکی از آن است که سرمایهن دی اکسید، انرژیکرب

 های پاک دارای تاثیر مثبت بر تقاضای انرژی است. شود و رشد اقتصادی و انرژیدی اکسید منجر به کاهش تقاضا انرژی می

بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی با استفاده از شواهد کشورهای اندونزی، مرالزی و تایلنرد در دوره  ( به0105) 9همکارانآزم و 

اند. روش مورد استفاده در این تحقیق روش حداقل مربعات است. متغیرهای مرورد اسرتفاده در ایرن پردا ته 0100تا  0991زمانی 

، آزادی تجاری، نر  رشد جمعیرت و شرا ص توسرعه GDP ،FDIقی های سری زمانی مصرف سرانه انرژی، رشد حقیپژوهش، داده

در هر سه کشور رابطه مثبت با مصرف انررژی دارد و رشرد اقتصرادی و  FDIدهد که متغیر است. نتای  نشان می HDIانسانی یعنی 

 نر  رشد جمعیت نیز دارای رابطه مثبت و مهمی با مصرف انرژی هستند. 

مؤثر بر مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه پردا ته است. کیهو با در نظرر گررفتن سرطح  ( به بررسی عوامل0102)9کیهو 

افریقایی و تشکیل سری زمانی و مفاهیم همجمعی به بررسی عوامل مؤثر در مصررف انررژی در دوره زمرانی  کشور 00مصرف انرژی 

، واردات،  FDI، سررانه GDPین تحقیق شامل مصررف سررانه انررژی، پردا ته است. متغیرهای مورد استفاده در ا 0100تا  0991

دهرد درآمرد های توسعه مالی است. نتای  این تحقیق نشران مریسهم بخش صنعت، سهم جمعیت شهری به کل جمعیت و شا ص

 کنند. سرانه، سهم بخش صنعت، و جمعیت وشهرنشینی نقش مهمی در مصرف بلند مدت انرژی ایفا می

 نتایج برآوردتحلیل و  -4

 معرفی مدل 4-1

اسرت. های سری زمرانی و مقطعری بره وجرود آمردههای تابلویی استفاده شده است که از تلفیق دادهدر این پژوهش از الگوی داده

بره عرالوه  کند.پذیر میهای کاراتری را برای پارامترها امکانکند و برآوردتری را برای تغییرات فراهم میها منشأ غنیتلفیق این داده

ترری را برا فرروض های قابل اعتماد بیشتری به دست آورد و الگوی رفتاری پیشرفتهتوان برآوردهای دارای اطالعات بیشتر میبا داده

هرای ای تابلویی به نحو بهتری قادر به تشخیص و تخمرین آثراری اسرت کره در دادهمحدودکننده کمتری آزمون کرد. مجموعه داده

                                                           
5 Nasreen and Anwar 
6 Sbia, shahbaz and hamdi 
7 Azam, Khan, Zaman and Ahmad  
8 Keho 



 

( و 9معرادالت )توان بره صرورت های تابلویی را میرفا سری زمانی به سادگی قابل ردیابی نیست. الگوی کلی دادهصرفا مقطعی یا ص

 در نظر گرفت: (9)

                                                                        )9( 

                                                                                                                                  )9( 

نشاندهنده اثر باقی مانده جزء ا الل اسرت. بایرد توجره  اثرات  اه زمان و  نشاندهنده اثرات  اه مقط ،  ( 0در رابطه )

 (.0119نسبت به واحد ثابت است )بالتاجی   نسبت به زمان ثابت و کرد که 

 تصریح مدل 4-2

 شده اند. مشخص( 5در این پژوهش متغیرهای مورد استفاده، در معادله )

)                                                                                                        )5( 

تولید نا الص دا لری برحسرب میلیرون دالر برر نر  رشد  ، مصرف کل انرژینر  رشد نشان دهنده  در معادله فوق 

از  ر آزادی تجراریمتغیر آزادی تجراری کره نر  رشرد شهر نشینی در هر کشور،  نر  رشد ، 0101اساس سال پایه 

بخرش  نرر  رشرد کره تحرت عنروان  . متغیرتقسیم جم  صادرات و واردات بر کل تولید نا الص دا لی به دست آمده است

  محاسبه شده است. هر کشور GDPدر مدل وارد شده است و از تقسیم ارزش افزوده بخش صنعت بر  صنعت

 توسعه و اقتصادی همکاری سازمانهای رسمی منتشر شده توسط از بان  جهانی و داده های مورد نیاز در این پژوهشتمامی داده

(OECD.جم  آوری شده است )  کشور استرالیا، اتریش، شیلی، دانمارک، فالنرد،  09 کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش شامل

 0991است که در طول دوره زمرانی  یی، ترکیه و انگلستانفرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، مکزی ، هلند، نروژ، سوود، سوو

 بررسی شده اند. 0101تا 

 ( تصریح شده است. 2معادله اصلی به صورت عبارت )

                                                                      )2( 

      

 نتایج برآورد 4-3

 ،های لوین، لرین و چرواز آزمون ،هادهیم. به منظور بررسی مانایی دادهها آزمون ریشه واحد را انجام میدر ابتدا برای هر ی  از داده

ADF  فیشر وPP  گزارش شده است. ( 9و )( 0) (،0سه جدول )فیشر استفاده شده است. نتای  این آزمون در 

 

 آزمون لوین، لین و چو  نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد -1جدول 



 

 بدون عرض از مبدا با عرض از مبدا و روند سطح احتمال و آماره آزمون مرتبه انباشتگی-متغیر نام

EC prob 1111/0 1111/1 

(0)I 999/09 591/99 مقدار آماره آزمون- 

TRA prob 1111/0 1111/1 

(0)I 299/00 920/9 مقدار آماره آزمون- 

IND prob 1111/0 1111/1 

(0)I 090/01 990/09 نمقدار آماره آزمو- 

URB prob 1111/0 1111/1 

(0)I 025/5 99/0990 مقدار آماره آزمون- 

GDP prob 1111/0 1111/1 

(0)I 959/5 991/099 مقدار آماره آزمون- 

 )منب : یافته پژوهش(

 

 .  ساکن هستند در صورت عدم وجود عرض از مبدا،( مشخص است، تمامی متغیرها 0همان طور که از جدول ) 

 

 فیشر ADFآزمون نتایج حاصل از  -2جدول 

 عرض از مبدابا  با عرض از مبدا و روند سطح احتمال و آماره آزمون مرتبه انباشتگی-نام متغیر

EC prob 1111/1 1111/1 

(0)I 999/019 991/099 مقدار آماره آزمون 

TRA prob 1129/1 1111/1 

(0)I 999/029 999/59 مقدار آماره آزمون 



 

IND prob 1110/1 1111/1 

(0)I 090/051 992/99 مقدار آماره آزمون 

URB prob 0999/1 1110/1 

(0)I 099/99 999/99 مقدار آماره آزمون 

GDP prob 5990/1 1110/1 

(0)I 920/91 591/90 مقدار آماره آزمون 

 )منب : یافته پژوهش(

 

 هستند. نیز تمام متغیرها مانا فیشر ADFا نتای  آزمون مطابق ب

 

 فیشر PPآزمون نتایج حاصل از  -3جدول 

 با عرض از مبدا با عرض از مبدا و روند سطح احتمال و آماره آزمون مرتبه انباشتگی-نام متغیر

EC prob 1111/1 1111/1 

(0)I 121/909 055/909 مقدار آماره آزمون 

TRA prob 1111/1 1111/1 

(0)I 099/909 919/000 مقدار آماره آزمون 

IND prob 1111/1 1111/1 

(0)I 090/909 929/099 مقدار آماره آزمون 

URB prob 1111/1 1111/1 

(0)I 599/095 009/095 مقدار آماره آزمون 

GDP prob 1111/1 1111/1 



 

(0)I 290/909 999/919 مقدار آماره آزمون 

 )منب : یافته پژوهش(

 

( مشخص است امکان تشکیل رگرسیون برا توجره بره متغیرهرای فروق 9( و )0(، )0) یهاهمان طور که از نتای  حاصل از جدول

 مشخص است. 

بره  نترای مطرابق برا  کنیم.وو و استفاده می-پاگان، هوندا و گینگ-ها از آزمون بروشجهت تعیین ی  طرفه یا دوطرفه بودن داده

( 9در جردول ) ها برای اثررات یر  طرفره زمران  این آزموننتای شود.می تأیید زمان ی  طرفهوجود اثرات ها دست آمده از آزمون

 گزارش شده است. 

 

 وو -پاگان، هوندا و گینگ-نتایج آزمون بروش-4جدول

 ارزش احتمال مقدار آماره آزمون آماره آزمون

 1219/1 500/9 پاگان-بروش

 - -929/0 هوندا

 - -900/0 وو-گینگ

 )منب : یافته پژوهش(

 

جهت انتخا  میان اثرات ثابت درصد آزمون ی  طرفه زمان قابل قبول است. همچنین  01( در سطح  طا 9ل )مطابق با نتای  جدو

 ( گزارش شده است.5نتای  این آزمون در جدول )و اثرات تصادفی، از آزمون هاسمن استفاده شده است. 

 

 نتایج آزمون هاسمن برای ارزیابی وجود اثرات تصادفی-5جدول

 ارزش احتمال )4(ر آماره آزمونمقدا آماره آزمون

 9959/1 9950/1 زمانهاسمن ی  طرفه 

 )منب : یافته های پژوهش(

 



 

، زمران تصادفی، اثرات (5) فرض صفر یعنی وجود اثرات تصادفی در برابر فرض ی  یعنی اثرات ثابت قرار دارد. مطابق با نتای  جدول

 شود.می تأیید

 پردازیم.می( 2در جدول ) زمان تصادفیاثرات  اکنون به تخمین معادله با استفاده از روشبا توجه به نتای  فوق، 

 

 حاصل از برآورد اثرات تصادفی زماننتایج برآورد  -6جدول

 برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولی متغیر مستقل

 ارزش احتمال ضریب 

GGDP 5090/1 1111/1 

GURB 1909/1 1110/1 

TRA 0051/1- 1109/1 

IND 9009/1 1111/1 

Const. 11190/1 9900/1 

 91/1 ضریب تعیین

 99/1 ضریب تعیین تعدیل شده

 )منب : یافته های پژوهش(

 

مصرف انرژی به طرور متوسرط ( در صورتی که رشد تولید نا الص دا لی ی  درصد افزایش یابد، 2مطابق با نتای  حاصل از جدول )

یابد. همچنین افزایش رشد شهرنشینی به میزان ی  درصد منجر به افرزایش  متوسرط رشرد تقاضرا یدرصد رشد م 50/1در حدود 

شود که رشد مصرف انررژی  واهد شد. افزایش نر  رشد بخش صنعت به میزان ی  درصد باع  میدرصد  1909/1انرژی به میزان 

به میزان یر  درصرد منجرر بره کراهش متوسرط رشرد  رشد آزادی تجاری به عالوه درصد باشد. 90/1به صورت میانگین در حدود 

 گردد. می  -005/1مصرف انرژی به میزان 

 نتیجه گیری-5

است. متغیرهای مرورد  0101-0991در دوره زمانی  OECDهدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی در کشورهای 

مطابق برا نترای  دی تجاری و رشد سهم بخش صنعت است. استفاده در این پژوهش شامل رشد اقتصادی، رشد شهرنشینی، رشد آزا

به ترتیب بیشترین اثر مثبت را در افزایش مصرف  سهم بخش صنعت رشد شود که رشد اقتصادی و( مشاهده می2حاصل از جدول )

 انرژی در طی دوره زمانی مورد مطالعه داشته اند.



 

افزایش بیشتر کار انجات و مراکز تولیدی روند مصرف  یشرفت فنی،پ با صنعتی شدن هرچه بیشتر کشورها، انتظار بر آن است که

مطرابق برا نترای  . نیراز اسرت بیشرتری در هر مرحله بره انررژیبرای ارایه بیشتر کاال و  دمات  به این دلیل که .یابدانرژی افزایش 

شوند، سرهم زیرادی از مصررف های صنعتی قوی شنا ته میکه جزء کشورهای پیشرفته با زیر سا ت OECDکشورهای   ،مشاهده

تأثیرگرذار برر  مهرم رشد شهرنشرینی از عوامرل شود کهشاهده میمهمچنین دهند. بخش صنعت مورد استفاده قرار میرا در انرژی 

درون شرهری و  . با گسترش شهرنشینی و تغییر در سب  زندگی افراد جامعه، نیاز بیشتر به حمل و نقرلاستافزایش مصرف انرژی 

کننرده مصررف وسایل همچون سیستم انتقال انرژی، های اقتصادی ها و سایر زیرسا تافزایش در موجودی سا تمان ،برون شهری

 یابد. مصرف انرژی افزایش می ،انرژی و سیستم دف  ضایعات

ا مهمترین عامرل منجر به مصرف انرژی بیشتر شده است و این متغیر ر  OECDرشد اقتصادی باالتر و درآمد باالتر در میان کشورهای 

تبدیل کرده است. در این پژوهش آزادی تجاری دارای تأثیر منفی بر مصرف انرژی اسرت. مشرابه  OECDدر مصرف انرژی در میان کشورهای 

در میران  آزاد رسد برا گسرترش تجرارتبرای کشور امارات متحده عربی به دست آورده است. به نظر می (0109سبیا و همکاران )این نتیجه را 

 مصرف انرژی کاهش یافته است.  ،به استفاده از صرفه جویی های ناشی از مقیاس کشورهاتبادل تکنولوژی و حرکت هرچه  کشورهای پیشرفته،
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