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  چکیده

از جمله اقدامات الزم انرژي،  ي کننده هاي مختلف مصرف الگوسازي تقاضاي انرژي در بخش 

وري در ایـن   اري مناسب بـه منظـور افـزایش بهـره    گذ سیاستبراي مدیریت بهتر بخش انرژي و 

در ایـن  . باشـد  میاران بخش انرژي گذ سیاستو کارایی انرژي همواره از اهداف اصلی  بودهبخش 

ع تقاضـاي  تـاب  آوردبر مصرف انرژي بخـش خـانگی در ایـران و بـر     مؤثرمطالعه به بررسی عوامل 

ي هـا  سالهاي مختلف طی  استانمصرف انرژي بخش خانگی . شود انرژي این بخش پرداخته می

نتـایج  . با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت    1388-1381

کشـش و نسـبت بـه سـطح درآمـد       که مصرف انرژي نسبت به قیمـت بسـیار کـم    دهد مینشان 

بعـد خـانوار، مصـرف انـرژي      ي باشد و بـا افـزایش انـدازه    جمعیت، باکشش می خانوار و ي سرانه

هاي مسکونی بـر مصـرف    دار نبودن اثر تعداد خانه نتایج حاکی از معنی چنین هم. یابد کاهش می

  .کند می پیرويها از یک الگوي فضایی  استانانرژي است و این که مصرف انرژي در 

  JEL: N75, O13, P28, Q40بندي  طبقه

 مصرف انرژي، بخش خانگی، قیمت انرژي، اقتصادسنجی فضایی :کلید واژه

  

  

 

  مسئول ي نویسنده -1
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 مقدمه - 1

انـرژي، از جملـه    ي کننـده  هـاي مختلـف مصـرف    الگوسازي تقاضاي انرژي در بخـش 

اري مناسب به منظور افـزایش  گذ سیاستاقدامات الزم براي مدیریت بهتر بخش انرژي و 

هـاي   ر مصـرف انـرژي و کـاهش تولیـد گـاز     جـویی د  صرفه. وري در این بخش است بهره

ها در سراسر جهان است و ایـران نیـز از ایـن امـر مسـتثنی       اي هدف اصلی دولت گلخانه

ي زیادي بـراي  ها قیشوتانجام شده و  ي اخیر اقدامات زیاديها سالبه ویژه در . باشد نمی

 ژي وي انـر هـا  حامـل افـزایش قیمـت   . افزایش کارایی انرژي در نظر گرفتـه شـده اسـت   

ــد قیمــتهــا روش ــررات  ي جدی ــدوین مق دارد ســاخت و ســاز، ایجــاد اســتانگــذاري، ت

اي از صـدا و سـیما و الـزام تولیدکننـدگان لـوازم       هاي گوناگون، تبلیغات رسـانه  وبسایت

. هاي انجام گرفتـه بـراي افـزایش کـارایی انـرژي اسـت       بر به افزایش کارایی از کار انرژي

جدیدي نیسـت و کـارایی انـرژي همـواره از اهـداف       ي  هاي کارایی انرژي مسئله سیاست

  هـاي مراکـز علمـی    یکی از ماموریت اصوالً. اران بخش انرژي بوده استگذ سیاستاصلی 

مربوطه باید ارتقاي کارایی انرژي باشد و به ملت یک کشور کمک کند تا منـابع خـود را   

سیلی در بخـش خـانگی و   ي فها سوختبا توجه به رایج بودن استفاده از . مدیریت نماید

  .پذیر بودن این منابع، مدیریت مصارف انرژي در کشور داراي اهمیت فراوانی است پایان

انرژي است کـه مصـارف آن را     ي کننده هاي اصلی مصرف بخش خانگی یکی از بخش

، این بخـش  1350-1384ي  طی دوره. دهد میگرمایش، سرمایش و پخت و پز تشکیل 

طی این دوره، سهم . را از مصرف انرژي در کل کشور داشته است ین سهمتر بیشهمواره 

این در حـالی  . درصد بوده است 2/28بخش خانگی از کل مصرف انرژي به طور متوسط 

، 4/21هاي صـنعت، حمـل و نقـل و کشـاورزي بـه ترتیـب        است که متوسط سهم بخش

برخـی   مصرف انـرژي در ایـن بخـش بـه اسـتثناي     . درصد گزارش شده است 5و  7/20

درصد  8/7اي که متوسط نرخ رشد آن  ، همواره یک روند صعودي داشته، به گونهها سال

  )1388منظور و همکاران، . (استبوده 

اي بر این باورنـد کـه وضـعیت     امروزه بسیاري از اندیشمندان اقتصادي و علوم منطقه

، بلکـه  ه اسـت لکرد و رفتار اقتصادي آن منطقعم تأثیراقتصادي یک منطقه نه تنها تحت 

هـاي مکـانی، اسـتفاده از     هنگام برخورد بـا داده . باشد میمناطق مجاور خود نیز از  تأثرم

هاي مرسـوم اقتصادسـنجی بـه دلیـل وجـود وابسـتگی فضـایی بـین مشـاهدات و           روش

از این رو در این مقالـه  . کند ها، نتایج را دچار خطا یا تورش می ناهمسانی فضایی در داده

روش اقتصادسنجی فضـایی بـه تجزیـه و تحلیـل تقاضـاي انـرژي پرداختـه         با استفاده از
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در این پژوهش تقاضاي انرژي بخش خانگی شـامل بـرق، گـاز طبیعـی و نفـت      . شود می

هاي بعـد   در بخش. شود میبررسی  1381-1388ي  ایران طی دوره استان 28سفید در 

مـدل و در نهایـت    آوردل، بـر ها و مد تحقیق، مبانی نظري، معرفی دادهي  پیشینهبه بیان 

  .شود گیري پرداخته می تفسیر نتایج و نتیجه

  

 تحقیقي  پیشینه -2

. اسـت  انجـام گرفتـه   مصـرف انـرژي   بـر  مؤثر عوامل ي زمینه در اي گسترده مطالعات

 بـرق  کـل  تقاضاي چنین هم و صنعتی و خانگی بخش تقاضاي ،)2004( 1پرتر و کامرشن

 روش و زمـان  هـم  معـادالت  سیسـتم  روش از سـتفاده ا با 1973-1998 يها سال طی را

 مشـتریان  که دهد می نشان زمان هم معادالت سیستم روش. ندا هزد تخمین جزیی تعدیل

 آب متغیـر  چنـین  هم و ترند حساس قیمت به نسبت صنعتی مشتریان به نسبت مسکونی

را  ضـا تقا سـرد  هـواي  و آب و باشـد  مـی  مسـکونی  بخش در تأثیر ینتر بیش داراي هوا و

رهدانز. دهد می قرار تأثیراز آب و هواي گرم تحت  تر بیش
2
 خانوارهـا را  مخارج ،)2007( 

 ایـن  در. اسـت  قـرار داده  مـورد بررسـی   آلمان در گرم آب ي عرضه و هوا گرمایش براي

ند ا هشد داده پوشش 1998-2003 يها سال طی آلمانی خانوار 12000 از بیش پژوهش

نشان  نتایج  .ه استگرفت قرار توجه مورد مسکونی هاي خانه چنین هم و خانوارها  ویژگی و

از خانوارهایی که مسـتاجر هسـتند    تر بیشدهد خانوارهایی که مالک مسکن هستند  می

مالکان براي نصب تجهیزات  تر بیش ي دلیل این مسئله، انگیزه. نسبت به قیمت حساسند

  .باشد با کارایی انرژي باالتر می

، مصرف بخش خانگی برق و گـاز طبیعـی را در ایـاالت    )2011( 3رانو همکا آلبرینی

. انـد  با توجه به نقش درآمد و قیمـت بررسـی کـرده    1997-2007ي ها سالمتحده طی 

شهر بزرگ آمریکا را در بر گرفته  50به کار رفته و خانوارهاي  4ها به صورت تابلویی داده

. ه اسـت اي برق و گاز تخمین زده شـد هاي ایستا و پویاي تقاض مدل در این مطالعه. است

خانوارها واکنشی قوي نسبت به قیمت انرژي چه در بلندمدت و چه  دهد مینتایج نشان 

کـاهش   ،البته کشش قیمتی تقاضاي برق با افزایش درآمد. دهند مدت نشان می در کوتاه

  

 

1- Kamerschen & porter    
2- Rehdanz 
3- Alberini et all   
4- Panel Data 
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 خـود، مـروري بـر    ي در مقالـه ) 2013( 1کریسـترم . یابد، اما میزان آن کوچک اسـت  می

بعضـی از  . تقاضـاي انـرژي خـانگی انجـام داده اسـت      ي کارهاي انجام گرفتـه در زمینـه  

ین متغیرهـاي    ي  رابطـه مثبت و برخـی  ي  رابطهمطالعات تجربی در این زمینه،  منفـی ـب

بـر تقاضـاي    مـؤثر ین متغیـر  تر مهم چنین هم. دهند جمعیتی و مصرف انرژي را نشان می

که اثر متغیرهاي جمعیتی روي مصـرف انـرژي   جا  نآ از. باشد حرارت میي  درجهانرژي، 

دهـد، مصـرف انـرژي در طـول      توان از اثر درآمدي جدا کرد، مطالعـات نشـان مـی    را می

بـرونن و  . متفـاوت اسـت   2هـاي فرهنگـی   و رویـه   هاي قومی زندگی و بین گروه ي چرخه

را با توجه بـه  ها  در پژوهش خود، آگاهی، میزان سواد و رفتار خانوار، )2013( 3همکاران

خانوار  1721در این مطالعه دانش انرژي . ندا همخارجشان روي مصرف انرژي بررسی کرد

تـوان   از مصرف انرژي خودشان و اقـداماتی کـه مـی   ها  آن و آگاهی ههلندي سنجیده شد

نتایج حاکی از پایین بـودن  . ه استبراي کاهش هزینه انجام داد، مورد بررسی قرار گرفت

از صورتحسـاب  هـا   آن درصد 56، به طوري که تنها ه استبودها  آن ر بیندانش انرژي د

هــا تصــمیم بــه  درصــد خــانوار 40نــد و ا هانــرژي ماهانــه خــود آگــاهی داشــتي  هزینــه

نتـایج نشـان    چنـین  هـم . نـد ا هگذاري در خرید تجهیزات کاراتر را مناسـب ندیـد   سرمایه

کننـده بـراي گرمـایش و     مصـرف روي رفتـار   د که دانش انرژي و میـزان آگـاهی،   ده می

  .سرمایش اثر مستقیم ندارد

مصرف انرژي بخش خانگی انجام گرفتـه   ي در زمینه هاي داخلی بسیاري نیز  پژوهش

  :شود میاشاره ها  آن است که در ادامه به برخی از

، تابع گاز طبیعـی بخـش خـانگی شـهر تهـران را طـی       )1382(لطفعلی پور و باقري 

در این مطالعه بـا اسـتفاده از روش حـداقل    ها  آن .ندا هرسی کردبر 1374-1378ي  دوره

تقاضـاي گـاز طبیعـی را تخمـین       به روش خطـی و لگـاریتمی  ) OLS( 4مربعات معمولی

کشـش بـوده و    دهد گاز طبیعی در بخش خانگی شهر تهـران کـم   نتایج نشان می. ندا هزد

. ن حامـل انـرژي اسـت   هـاي محـدود ایـ    دلیل این امر جانشین. باشد کاالیی ضروري می

پـور و   لطفعلـی . باشـد  شرایط آب و هوایی مـی  ،بر میزان مصرف گاز مؤثرین عامل تر مهم

-1380ي  خراسان را در دوره استانبر تقاضاي برق خانگی  مؤثر، عوامل )1383(لطفی 

  

 

1- Kristrom   
2- Caltural Practices 
3- Brounen et all  
4- Ordinary Least Squares 
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نتـایج نشـان   . انجـام شـده اسـت    OLSاین پژوهش نیز با روش . ندا هبررسی کرد 1355

 چنین هم. معناداري بر مصرف برق ندارند تأثیرخانوار، ي  هزینهبرق و  دهد که قیمت می

دهنده این است کـه انـرژي بـرق و سـایر       کشش متقاطع قیمتی نفت و گاز طبیعی نشان

ضـریب   چنـین  هـم . توانند به راحتی جایگزین یکـدیگر شـوند   هاي جایگزین نمی سوخت

خـانگی طبـق عـادات قبلـی      کننـدگان  دهـد مصـرف   ي قبل نشان می متغیر مصرف دوره

  .کنند مصرف خود عمل می

هاي  ، تابع تقاضاي انرژي خانگی در ایران را با استفاده از داده)1384(منظور و اینانلو 

مـذکور، روش   ي رویکرد مقالـه . ندا هکرد آوردبر 1350-1380هاي  سري زمانی بین سال

1(حداقل مربعات پویا 
DOLS(هاي درآمدي  مطالعه، کششبر اساس نتایج این . باشد ، می

کشـاورز حـداد و میربـاقري    . اسـت  -44/0و  75/0و قیمتی انرژي خـانگی، بـه ترتیـب    

 1374-1383ي  ، تابع تقاضاي گاز طبیعی بخش خانگی و تجـاري را طـی دوره  )1386(

روش مـورد اسـتفاده در ایـن مطالعـه مـدل سـري زمـانی سـاختاري         . نـد ا هبررسی کـرد 

)STSM(2 ین       آوردرگیري این روش در بربه کا. باشد می رونـد اصـلی تقاضـاي انـرژي، ـب

 ي عوامل اقتصـادي ماننـد قیمـت و درآمـد و عوامـل غیراقتصـادي نظیـر تغییـر سـلیقه         

قابـل مشـاهده تفکیـک ایجـاد     یشرفت تکنولـوژي و سـایر عوامـل غیر   کنندگان، پ مصرف

بودن گاز  که نشان از ضروري ه استشد آوردبر 17/0کشش بلندمدت درآمدي . کند می

بـه دسـت    -13/0کشش قیمتی حـدود   چنین هم. کنندگان دارد طبیعی در سبد مصرف

کننده به جاي گاز طبیعـی حامـل    دهد، مصرف که کوچک بودن آن نشان می ه استآمد

، با رویکرد تابع تقاضاي )1388(منظور و همکاران . تواند پیدا کند تري نمی انرژي مناسب

در . نـد ا هسازي تقاضاي انرژي خانگی در ایران پرداختـ  ل، به مدلآ پذیر نسبتاً ایده انعطاف

 ي و همـه  هاسـتفاده شـد   1350-1384ي هـا  سـال هاي سري زمـانی   این مطالعه از داده

هاي مصرفی در این بخش شامل برق، نفت سفید، نفـت گـاز و گـاز طبیعـی بـه       سوخت

هـاي   و کشـش هـاي درآمـدي مثبـت     تمامی کشـش . ندا هسازي شد صورت جداگانه مدل

پـذیر   برق و گاز طبیعی نسبت به قیمت کشـش  چنین هم. ندا هقیمتی منفی به دست آمد

  . باشند کشش می ها کم هآوردو سایر فر

  

 

1- Dynamic Ordinary Least Squares 
2- Structure Time Series Model  
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تقاضاي انرژي مفید بخش خـانگی در ایـران بـه تفکیـک      آورد، به بر)1388(نوروزي 

تقاضـاي   آوردردر ایـن مقالـه از روش بـ   . اي مختلف خانوار پرداخته است هاي هزینه گروه

بهره گرفته شده است که لحاظ کردن توزیع درآمدي خانوار در الگوي   MADE-IIانرژي

دهـد کـه    نتـایج نشـان مـی   . باشـد  ین ویژگی ایـن مـدل مـی   تر مهمتقاضاي انرژي مفید، 

بخش خانگی را ) حدود هفتاد درصد کل تقاضا(ین تقاضاي انرژي مفید تر بیشگرمایش، 

 اسـتان تـرین و   هـاي کشـور چهارمحـال بختیـاري بـیش      استان از میان. دهد تشکیل می

میبـدي و   امـامی . انـد  خانوار را به خود اختصاص داده ي ین تقاضاي سرانهتر کمهرمزگان 

، تابع تقاضاي گاز طبیعی را به روش فیلتر کالمن براي بخـش خـانگی   )1389(همکاران 

متغیرهـایی   تـأثیر ، جلـوگیري از  دلیل استفاده از این تکنیک. اند کرده آوردشهر تهران بر

بـر اسـاس نتـایج    . باشد قابل مشاهده میعوامل غیر چنین هماند و  که از مدل حذف شده

  .باشند می -098/0و  114/0هاي درآمدي و قیمتی به ترتیب  این مطالعه، کشش

  

  مبانی نظري -3

 ،گـرم  آب آشـپزي،  خانـه،  کـردن  گـرم  بـراي  تقاضـا  از انرژي براي مسکونی تقاضاي

. شـود  بیـان  خـانوار  تولید تئوري چارچوب در تواند می و شود می نتیجه غیره و روشنایی

 برنـد  می کار به دیگري کاالهاي تولید در راها  آن و خرند می بازار از را کاالهایی خانوارها

 ینتـر  مهـم  ایـران،  مسـکونی  بخـش  در. شـود  مـی  وارد خانوارهـا  مطلوبیـت  تـابع  در که

 گـاز  و کـوره  نفـت . هستند سفید نفت و طبیعی گاز برق، رود می رکا به که ییها سوخت

 شـود  مـی  فـرض  کـاربرد،  کـم  يها سوخت از پوشی چشم با. باشند می تر اهمیت کم مایع

 ترکیبی کاالي تولید براي را اي سرمایه تجهیزات و سفید نفت طبیعی، گاز برق، ها خانوار

 .برند می کار به انرژي

  :شود نوشته زیر صورت به تواند می (S) انرژي یترکیب کاالي تولید تابع

)1(  S = s (E,G,O,CS)     

اي وسـایل   موجـودي سـرمایه   CSنفـت سـفید و    Oگـاز،   Gالکتریسیته،  Eکه در آن 

شـود، بـا مقـدار     ، که خدمات انرژي نامیده می(S)تولید کاالي ترکیبی . باشد می بر انرژي

تعیـین   بـر  ي وسـایل انـرژي   جـودي سـرمایه  خریداري شده و میـزان مو ، گاز و نفت برق

وارد  (X )راستا با مصرف کـل   در تابع مطلوبیت خانوارها هم (S)خدمات انرژي . شود می

 آن در کـه  اي منطقـه  آن هـواي  و آب و (Z) خانوار هاي ویژگی از مطلوبیت تابع. شود می
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 مـدل  در  (W) صـورت  بـه  جـوي  شرایط و هوا و آب متغیرهاي. شود می ثرأمت اند، ساکن

  .شود می مشخص

)2(  U=u(s(E,G,O,CS), X, Z, W)                                                            

آلبرینـی و  (کننـد   مـی  حـداکثر  بودجـه  قیـد  بـه  توجـه  بـا  را شان مطلوبیت خانوارها

  ):2011، 1فیلیپینی

)3(  Y -Ps.S - X=0              

قیمت مصـرف کـل   . ترکیبی انرژي استقیمت کاالي  Psدرآمد پولی و  Yکه در آن 

 (X) سازي، توابع تقاضاي بهینه ي مسألهحل این . شود می، یک در نظر گرفته EN ، CS، 

X  دهد میرا به دست .  

)4(  EN* = E* ( PE ,PG ,PO, PCS  , Y ; Z,W)            

)5(  CS*= CS* ( PE ,PG ,PO, PCS  , Y ; Z,W)     

)6(  X*=X* ( PE ,PG ,PO, PCS  , Y ; Z,W)   

بر  وسایل انرژي ي قیمت موجودي سرمایه ي دهنده نشان PCS، 6و  5، 4 ي در معادله 

در نظـر گرفتـه شـده    ) برق، گاز طبیعی و نفـت سـفید  (کل مصرف انرژي  EN .باشد می

در بهینه کردن میزان مصرف انرژي، قیمـت بـرق،    شود میطور که مالحظه   همان. است

هـاي خـانوار و    ، درآمـد، ویژگـی  )ي انـرژي هـا  حامـل به عنوان (عی و نفت سفید گاز طبی

 توصـیف  را خـانوار  بلندمـدت  تعـادل  6 تـا  4 معـادالت . هسـتند  مـؤثر وضعیت آب و هوا 

 مقـادیر  درآمـد،  و هـا  قیمت تغییر با که شده فرض آن در و ایستاست مدل این. کنند می

 توانند می خانوارها که شود می فرض ویژه به. شود می تعدیل آنی صورت به جدید تعادلی

 قیمـت  یـا  درآمـد   ي پیوسته و آنی تعدیل با را وسایل موجودي و انرژي از استفاده میزان

  .بررسی خواهد شد 4 ي در این مقاله، معادله. )2011آلبرینی و فیلیپینی، (دهند  تغییر

در . شـود  مـی ئـه  ارا 7ي  رابطـه ، 4ي  معادلـه بر اساس مباحث مطرح شده و بر طبـق  

قیمت انرژي به صورت میانگین وزنی از قیمت سـه حامـل انـرژي بـرق، گـاز       7ي  رابطه

، )(Wبراي متغیر آب و هوا و شـرایط جـوي   . شود میطبیعی و نفت سفید در نظر گرفته 

هـاي   ویژگـی  چنـین  هـم . به کار رفته است HDDو   CDDنیز، متغیرهاي 4ي  معادلهدر 

با توجه بـه  . شود میبعد خانوار در رابطه نشان داده  ي میانگین اندازه، با متغیر )Z(خانوار 

  

 

1- Alberini & Filippini    



   1393  پاییز/  42 ي شماره/  دهمسال / ي مطالعات اقتصاد انرژي نامه فصل          168

 

هـاي در   هـاي کشـور و داده   استانمباحث مطرح شده براي تقاضاي انرژي بخش خانگی 

  :شود زیر ارائه میي  رابطهدسترس، 

)7(  EN �� = f(P��,Y��,POP��,ahs��,HDD ��,CDD ��,hous��)                                                                 

  EN قیمـت   ��P، بخـش خـانگی  ) برق، گاز طبیعی و نفت سفید(مصرف کل انرژي ��

بعـد   ي میـانگین انـدازه   ��ahsجمعیـت،   ��POPواقعـی،   ي درآمد سرانه ��Yواقعی انرژي، 

HDDخانوار،  ��
1

CDDنیاز به گرمایش،   �� 
2
هـاي   تعـداد خانـه   ��housنیاز بـه سـرمایش،    

الزم به ذکر است، اگـر متغیرهـا بـه صـورت      .باشند می tدر سال  iمسکونی براي استان 

  . باشند کشش تقاضا می ي دهنده ي نشانآوردبه کار روند، ضرایب بر لگاریتمی 

 
  ها و معرفی مدل داده -4

مصـرف انـرژي در بخـش خـانگی     : تنـد از متغیرهاي به کار رفته در این مطالعـه عبار 

شامل گاز طبیعی، (هاي کشور به عنوان متغیر وابسته که شامل کل مصرف انرژي  استان

بـه   اسـتان واقعـی هـر    ي ، درآمد سـرانه 3BTUدر هر سال به میلیون ) برق و نفت سفید

، اسـتان ، جمعیـت هـر   اسـتان میلیون تومان، قیمت واقعی انرژي براي هـر سـال در هـر    

و نیـاز بـه گرمـایش    ) CDD(، میانگین نیـاز بـه سـرمایش    استانانگین بعد خانوار هر می

)HDD ( استانهر .  

انـرژي کشـور و   ي  نامـه از تـراز هـا   آن هاي انرژي شامل مصرف انـرژي و قیمـت   داده

ها از مرکز آمـار کشـور    درآمد سرانه، میانگین بعد خانوار و تعداد خانههاي جمعیت،  داده

و نیـاز بـه گرمـایش    ) CDD(هاي میانگین نیاز به سـرمایش   براي داده. ندا به دست آمده

)HDD ( قابل توجه . هاي مرکز هواشناسی کشور استفاده شده است نیز از داده استانهر

ي گفته شده در مصرف انرژي خانگی کشور، ها انرژياست که بر اساس سهم هر کدام از 

درآمـد   چنـین  هـم . اسـت   ال گرفتـه شـده  در هر سـ ها  آن واقعیمیانگین وزنی از قیمت 

قسیم تولید ناخـالص داخلـی بـر حسـب میلیـون ریـال       نیز از ت استانواقعی هر  ي سرانه

 .اسـت   بـه دسـت آمـده    اسـتان تقسیم بر جمعیت هـر  ) بدون ارزش افزوده بخش نفت(

  .شوند متغیرهاي نیاز به گرمایش و نیاز به سرمایش نیز به صورت زیر محاسبه می

)8(  CDD = ∑ (T − θ2)                     θ2 = 21℃            

)9(  HDD = ∑ (θ1 − T)                     θ1 = 18℃                         

  

 

1- Heating Degree Day 
2- Cooling Degree Day 
3- British Thermal Unit 
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و  θ2دماي روزانه به سانتیگراد اسـت و   Tروز و  -به درجه HDDو  CDDکه در آن 

 θ1 ژوهش ي زمانی این پ دوره ،هاي در دسترس دادهبه با توجه . دمایی هستند ي هاستان

.در نظر گرفته شده است 1381-1388نیز 
1
توصیف آماري متغیرهاي مورد  1در جدول  

ین و تـر  بـیش منظور از بیشینه و کمینه، به ترتیب . استفاده در این مقاله ارایه شده است

 28مقـاطع کـه    سـاله ضـرب در تعـداد     8 ي دوره(باشد  داده می 224عدد بین  ینتر کم

 نبـود  دلیـل  ، بـه چنـین  هـم  .ه اسـت نظر نیز به آن اضافه شـد مورد  استانکه نام ) است

 شمالی، خراسان هاي استان ،1381-1388ي  دوره طی مجزا به صورت یاستان هاي داده

 زیـر  نیـز  البـرز  اسـتان  و بـزرگ  خراسـان  عنوان زیر یکپارچه به صورت جنوبی و رضوي

  .است شده  گرفته نظر در تهران ي مجموعه

  
  بخش خانگیمصرف انرژي  - 1جدول 

انحراف  بیشینه کمینه

 معیار

  عالمت میانگین

  اختصاري

  معرفی هامتغیر

2/624  

)کهکیلویه و بویراحمد(      

2/5336  

)تهران(   

3/86282   1/51332 مصرف انرژي  

  )  BTUمیلیون(

7/4  

)سیستان و بلوچستان(       

5/78  

)تهران ) 

3/13   2/23  ي واقعی درآمد سرانه 

7/59  4/14   2/19   6/87    قیمت واقعی انرژي

522 

)ایالم(   

1414 

)تهران(   

2555 2498   )نفر 1000(جمعیت 

4/3  

  سمنان

4/7  

   خوزستان

7/0   7/4  

 

 میانگین بعد خانوار

5/25 

 )هرمزگان(

3/3220 

 )اردبیل(

7/771  7/1601   نیاز به گرمایش 

(Base 18℃ ) 

3/12 

  )اردبیل(

2/2798 

 )خوزستان(

8/661  1/895  نیاز به سرمایش 

(Base 21℃ ) 

3/81 

  )کهکیلویه و بویراحمد(

9/4570 

 )تهران(

3/737  8/605  hous  هاي مسکونی  تعداد خانه

  )واحد1000(

  قیحقتمحاسبات : مأخذ 

  

 

ـ  باشـد،  می انرژي استانی هاي داده داراي که شده منتشر ي انرژي ترازنامه آخرین  1-  امـا  اسـت،  1389 سـال  پایـان  بـه  وطمرب

ه  و شـده  اعـالم  1388 سـال  پایان تا تنها استانی گاز طبیعی مصرف استانی هاي داده  زمـانی  ي دوره اجبـارا  علـت  همـین  ـب

  .باشد می 1388 سال پایان تا پژوهش
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، به معرفی مـدل  )7ي  رابطه(بر اساس ادبیات موضوع و مبانی نظري مربوط به تقاضا 

بـه کـار بـرده     ها به صورت لگـاریتمی   داده تمامیکه الزم به ذکر است .شود پرداخته می

  :مدل زیر مدل تجربی براي تقاضاي انرژي است .شوند می

lnENit=βi+ βPE lnPPEit+ βY lnyYit+ βpop lnPOPit+ βahslnahsit+  

βHDD lnHDDit+ βCDD lnCDDit + βhousln housit  + εit                      )10(     

Eit  ،لگاریتم طبیعی مصرف کل انرژيPPEit   ،قیمت واقعی انرژيYyit  ي درآمد سـرانه 

نیـاز بـه     CDDنیاز به گرمایش، HDDمیانگین بعد خانوار،  ahsitجمعیت،  POPitواقعی، 

ـ   . باشند میهاي مسکونی  تعداد خانه housسرمایش و  ر متغیرهـاي  در مدل زیـر عـالوه ب

   ���,�Eکـه در آن   شـود  میي قبل نیز به آن اضافه  گفته شده، متغیر مصرف انرژي دوره

  .ي قبل است تقاضاي انرژي دوره ي دهنده نشان

)11(  lnEN �� = β� + β����ln E�,��� + β��  lnP���� + β� lny��� +

β���lnPOP�� + β���lnahs�� + β��� lnHDD�� + β��� lnCDD��  +

 β���� ln hous��  + ε��                                                                  

. مـوران اسـت   ي رود، آماره  بستگی به کار می اولین آزمونی که براي تشخیص خودهم

این است  ي کننده حقیقت بیان باشد و در بستگی فضایی می هم ي دهنده این آزمون نشان

این آماره . متفاوت هستند) سنتی(هاي مرسوم  ها به صورت معناداري از روش که تخمین

مبنـی   H0باشد، فرض  96/1از  تر بزرگ   آمارهدر صورتی که این . در زیر نشان داده است

این  جا اینشود، در   همان طور که مشاهده می. شود  بستگی فضایی رد می بر عدم خودهم

بسـتگی   خـودهم  تأییـد و   H0ي  دهنده رد شدن فرضـیه  که نشاناست  57/3آماره برابر 

  . باشد می فضایی در اجزاي اخالل
  

 بستگی در اجزاي اخالل آزمون موران براي بررسی خودهم -  2جدول 

048/0 Moran I  

57/3  Moran I-statostic 

02/0  Marginal Prob 

08/0  Mean 

11/0 Standard dev. 

  قیحقتمحاسبات : مأخذ
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در . اسـت  1رود، آزمون نسبت درسـتنمایی   دومین آزمونی که در این زمینه به کار می

بسـتگی فضـایی    مبنی بر عدم هم H0باشد، فرض  635/6از  تر بزرگ   آمارهصورتی که این 

رد  جـا  ایـن ، در H0دهـد، فـرض     مـی همان طور که نتایج ایـن آمـاره نشـان    . شود  میرد 

  . شود  می

  
  آزمون درستنمایی -  3جدول 

58/8  LR Value 

04/0  Marginal prob. 

04/7  Chi-squared Value 

  قیحقتمحاسبات : مأخذ       

 

  رویکرد اقتصادسنجی فضایی  -5

را بـه کـارکرد    2اي از اقتصادسنجی است که اثرات فضایی اقتصادسنجی فضایی شاخه

منظور از اثرات فضایی دو دسـته از  . کند اضافه میهاي مقطعی یا ترکیبی رگرسیون  مدل

را تحـت  هـا   آن تـوان  شـوند و مـی   عوامل هستند که به مکان استقرار متغیرها مربوط می

ایـن  . توضیح داد 5و ناهمسانی فضایی 4یا خودهمبستگی فضایی 3وابستگی فضاییعناوین 

دارد، اما  7آمار فضاییو  6هایی با آمار جغرافی شاخه از اقتصادسنجی از یک جهت شباهت

تفـاوت اقتصادسـنجی بـا آمـار اسـت       درسـت مثـل  هـا   آن تفاوت اقتصادسنجی فضایی با

ین   اقتصادسنجی فضایی به عامل فضا میکه  این با توجه به). 2008، 8انسلین( پردازد، اوـل

اي، اقتصاد شـهري و امـالك و مسـتغالت و     کاربردهاي آن در علم اقتصاد در علوم منطقه

هاي دیگـر علـم اقتصـاد     اما به تدریج، در شاخه ه است،اي اقتصادي بروز پیدا کردجغرافی

الملل، اقتصاد نیروي کار، اقتصاد بخش عمومی، اقتصـاد   مطالعات تقاضا، اقتصاد بین مانند

ــه ــرژي، مالی ــومی  ي ان ــز از روش    عم ــیط زیســت نی ــاد کشــاورزي و مح ــی و اقتص محل

افزایش توجه اقتصاددانان به استفاده از تکنیـک  . ه استاقتصادسنجی فضایی استفاده شد
  

 

1- Likelihood Ratio Test 
2- spatial effects 
3- spatial dependence 
4- Spatial autocorrelation 
5- spatial heterogeneity 
6- geostatistics 
7- space statistics 
8- Anselin 
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انسلین، (توان به دو عامل اصلی نسبت داد  اقتصادسنجی فضایی در کارهاي تجربی را می

یک عامل به تغییر توجهات از تحلیل رفتار فعـال اقتصـادي بـه صـورت مجـزا و      ): 1995

هاي مربـوط بـه ایـن     در نظریه. شود میمستقل در تعامل با سایر فعاالن اقتصادي مربوط 

حوزه تعامل مستقیم بین فعاالن اقتصادي در اشکالی مثل هنجارهـاي اجتمـاعی، اثـرات    

فضـایی اثـرات    ي ، این گونه مطالعات بـه جنبـه  چنین هم. شود میبررسی ... همسایگی و 

عامل دوم افزایش اسـتفاده از اقتصادسـنجی    .پردازد می 1خارجی مارشالی و اثرات سرریز

فراهم شدن اطالعات جغرافیایی نظیر سیستم اطالعات جغرافیایی و اطالعـات  فضایی به 

  .شود میاجتماعی مربوط -اقتصادي

همان گونه که بیان شد تفـاوت اقتصادسـنجی فضـایی بـا اقتصادسـنجی متعـارف را       

 بسـتگی فضـایی و ناهمسـانی فضـایی     توان با دو موضوع وابستگی فضایی یا خـودهم  می

  .گیرند این دو موضوع مورد بررسی قرار می در ادامه. توضیح داد

  

 وابستگی فضایی - 1

که بـر اسـاس مشـاهدات     شود میهایی استفاده  اي از داده مطالعات منطقه تر بیشدر 

ها بر اساس مکـان اسـتقرار قطعـی و یـا اسـتقرار       این داده. اند فضا یا زمان به دست آمده

وط بـه جمعیـت، اشـتغال بـر اسـاس      هـاي مربـ   براي مثال، داده. آیند نسبی به دست می

و بـر حسـب مکـان اسـتقرار جغرافیـایی      ... ، ایالت، بخـش و  استانواحدهاي اداري مثل 

هـایی مثـل    بنـدي  ها اسـتفاده از تقسـیم   آوري داده شکل دیگر جمع. شوند آوري می جمع

وابسـتگی فضـایی بـه    . باشـد  می) GIS(کدگذاري بر حسب سیستم اطالعات جغرافیایی 

دیگر  ي در نقطهچه  آنبا  دهد میدر یک نقطه از فضا رخ چه  آنود ارتباط بین مفهوم وج

اول، وجـود  . دایجـاد کنـ   دو موضوع ممکن است این وابسـتگی را . باشد می دهد میروي 

تـر بـوده و از    دومـین دلیـل، بنیـادي   . گیري مربوط به مناطق مختلف اسـت  خطاي اندازه

  .شود میضایی منتج هاي ف هاي مختلف در مورد واکنش پدیده

هـا   آن در یکی از. در کل، دو رویکرد به منظور برخورد با وابستگی فضایی وجود دارد

این ساختار در یک مدل . شود میبراساس تئوري، ساختاري براي وابستگی فضایی فرض 

روش دوم مبتنی بر داده است و تفسیري . شود میبراي تحلیل آماري به کار برده   رسمی

بسـتگی و   خـودهم ي   آمـاره اسب وابستگی با استفاده از تعدادي شاخص نظیر از شکل من

  

 

1- Spillover Effects 
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هاي زمـانی فضـایی    توجه به این رویکرد در تحلیل سري( دهد میوابستگی متقاطع ارایه 

  ).ضروري است

  

  ناهمسانی فضایی -2

هـاي   هـا در سـطح مکـان    اصطالح ناهمسانی فضایی به انحراف در روابط بین مشاهده

  :یمي خطی به صورت زیر دار یک رابطهفرض کنیم . دارداشاره ضا جغرافیایی ف

)12(  �� =  � ��� +  ��                                                

iهاي به دست آمده در ، بیانگر مشاهدهi =1,…,n   ،نقطه در فضـاX�   گـر بـردار    نشـان

متغیر  �Yمربوط به آن،  �βهاي  مجموعه پارامتر هاي توضیحی همراه با از متغیر kیک در 

بـا  . ي مـذکور اسـت   گر خطاي تصـادفی در رابطـه   بیان �εو  iوابسته در مشاهده یا مکان 

گر  اي نشان هاي نمونه ها، توزیع داده ي فوق، هنگام حرکت در بین مشاهده توجه به رابطه

چـه قیمـت فـروش واحـدهاي      مثال، چنانبه طور . میانگین و واریانس ثابتی نخواهد بود

 شود ومسکونی در یک شهر بر حسب قیمت به سه دسته گران، متوسط و ارزان تقسیم 

و ایـن   وجـود داشـته باشـد   احتماالً سه توزیع بر حسب مناطق شـمال، مرکـز و جنـوب    

اي داراي  هـاي نمونـه   گـاوس مـارکوف را از لحـاظ ایـن کـه توزیـع داده       ي هموضوع قضی

  ).1384اکبري، (کند  و واریانس ثابت هستند، نقض میمیانگین 

فتـه  گرمبنایی براي اثرات فضـایی در نظـر   مکان استقرار متغیرها به عنوان چه  چنان

مکانی دو متغیر مفروض قابل اعمـال  ي  رابطهي متفاوتی براي لحاظ کردن ها روش ،شود

هـاي اجتمـاعی از    شـبکه اقتصادي و اسـتفاده از   ي مکانی، فاصله ي مجاورت، فاصله. است

مشخص چه  آنبه هر حال . توانند مورد توجه قرار گیرند جمله معیارهایی هستند که می

است در مطالعات فضایی، ارتباط فضایی متغیرها به صورت دو به دو و به صـورت عـددي   

را با متغیر مربوط  i) یا فضاي(ارتباط فضایی متغیر مربوط به مکان  داد لذا ،شود میبیان 

wبا  j) یا فضاي(به مکان   Nهـاي مقطعـی بـا     در ایـن صـورت بـراي داده   . نشان دهیم ��

که در مطالعـات فضـایی    Nدر  Nتوان با ماتریسی  مشاهده، ارتباط فضایی متغیرها را می

معمـوالً بـراي   . داد یشامـ معـروف اسـت، ن   Wیـا مـاتریس    1هاي فضایی به ماتریس وزن

دارد اسـتان هاي فضایی به صورت سطري  جزاي ماتریس وزنها، ا گیري بهتر از مدل نتیجه

∑، iاي که براي هر  شوند به گونه می w ��
�
�� � =  . باشد 1

  

 

1- Spatial Weights Matrix 
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اثرات فضایی در معادالت رگرسـیون متعـارف وجـود     ي دو مسیر اصلی براي مالحظه

بـا   �yدر روش اول، . دارد؛ یکی از طریق متغیر وابسته و دیگري از مسـیر جمـالت خطـا   

�دیگر یعنی  ي وجه به وزن فضایی هر منطقهت  در �جا  اینو ضریب رگرسیون که در  ��

≠jکه  �y، به مقادیر گرفته شدهنظر  i  ایـن رابطـه در    ي نتیجـه . شـود  مـی است مرتبط

. رگرسیون متعـارف اضـافه شـود   ي  معادله به ρWy ي شکل ماتریسی این است که جمله

  :یعنی داشته باشیم

y=ρWy+ Xβ+ u                                                                      (13) 

چـه   چنـان . استفاده از جمله خطـا اسـت   ،روش دیگر براي لحاظ کردن اثرات فضایی

تحـت  نوسانات آن  ي بر جمله خطا باشد، یعنی تغییرات یا دامنه تأثیراثرات فضایی منشا 

اضـافی زیـر   ي  معادلهاستفاده از  ،طق باشد، روش متداولمقادیر مربوط به سایر مناتأثیر 

  :باشد اصلی رگرسیون میي  معادلهدر کنار 

u=λWu+ ε                                                                                              (14) 

 بـا توجـه بـه    حـال . با توزیع نرمال و واریـانس ثابـت اسـت    n×1برداري  εکه در آن 

آیـد   هاي مقطعی به شرح زیر به دست مـی  فضایی براي داده ي فوق، مدل عمومیها روش

لسیج(
1

 ،1998 ،2008:(  

y=ρW1y+ Xβ+ u         u=λW2u+ ε           ε  ∿  N �0,σ2In�                (15) 

�W، )14ي  معادله(در مدل عمومی چه  چنان = یـا   یونمـدل خـود رگرسـ    ،باشد 0

هـاي   ترکیبی که از متغیرهاي فضایی و متغیرهاي مستقل موجود در مدلخودرگرسیون 

بـه وجـود    2فضـایی  ي مدل وقفـه . آید مرسوم رگرسیونی تشکیل شده است، به دست می

 SARمدلفضایی در سمت راست معادله اشاره دارد و به اختصار  ي متغیر وابسته با وقفه

�W ، )14ي  معادلـه (عمـومی  اگر در مـدل  . شود مینامیده   = ي  معادلـه باشـد، یـک    0

به  3بستگی فضایی در جمالت اخالل معروف به مدل خطاي فضایی رگرسیونی با خودهم

  :آید شرح زیر به دست می

)16(  y=Xβ+u                                                                          

)17(  u=λW2u+ ε                ε  ∿  N �0,σ2In�                                              

  

  

 

1- Lesage  
2- Spatial Lag Model 
3- Spatial Error Model 
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  مدل و تفسیر نتایج آوردبر - 6

هـاي   اسـتان هـاي   هاي معرفی شده و اسـتفاده از داده  در این قسمت با توجه به مدل

و  LM (error)و  LM(lag)هـاي   بر اساس آزمون. شود میمدل پرداخته  آوردکشور به بر

 SEMاز مـدل   SARدر برابـر مـدل    SEMها براي مـدل   به معناداري این آماره با توجه

   1.ارائه شده است 4که نتایج آن در جدول  شود استفاده می

  
  نتایج آزمون  -4جدول 

LM lag_panel Test  
1940/0  LM Stat  

6596/0  prob 

LM error_panel Test  
4011/154  LM Stat  

00000/0  prob 

  قیحقتت محاسبا: مأخذ

  

ین متغیرهـاي        با توجه به مقدار این آماره و احتمـال آن، وجـود وابسـتگی فضـایی ـب

وجـود  ( H0ي  بـه معنـاي رد فرضـیه    635/6از  تر ي بزرگ  آمارهوجود . شود میوابسته رد 

، وجـود  شـود  مـی همان طور که مشـاهده  . است) هاي وابسته وابستگی فضایی بین متغیر

نسـبت   SEMو بنابراین مـدل   شود می تأییدخالل این مدل وابستگی فضایی در اجزاي ا

 بـا  مـدل  بـین  گـزینش  جهـت  هاسمن نسبت آزمون ازحال، . برتري دارد SARبه مدل 

الهورست( شود می گرفته کمک تصادفی یا ثابت اثرات وجود
2
، 2011(.  

  

  

  نتایج آزمون  - 5جدول 

 Hausmanآزمون 

0000/0  Probability 

     قیحقت محاسبات: مأخذ

  

 

شود و به عبـارت دیگـر    نمی الزم به ذکر است که در برآورد مدل به روش فضایی از آزمون ریشه واحد استفاده - 1

دلیل اصلی این امر نسبت دادن پراکندگی مشاهدات به عامل مکان است و مانا کردن . نباید متغیرها را مانا نمود

  .متغیرها نقش این عامل را از بین خواهد برد

2- Elhorst 
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درصد بیانگر رد مدل اثـرات ثابـت در مقابـل تصـادفی اسـت کـه        5از  تر کماحتمال 

رد مدل اثرات ثابـت در مقابـل مـدل اثـرات تصـادفی       ي دهنده این آزمون نشان ي نتیجه

  .است

  
  )است tي   آمارهعدد داخل پرانتز (  SEMرایب تخمین زده شده با مدل ض -6جدول 

11مدل  10مدل    متغیر 

- 153/8 *** 
(- 176/4 ) 

- 8/7 *** 
(-4/396) 

  عرض از مبدا

071/0 ** 
( 262/2 ) 

 ي قبل مصرف انرژي دوره -

- 2/0 * 
(- 73/1 ) 

- 09/0  
(- 848/0 ) 

  قیمت واقعی انرژي

097/1 *** 
( 46/6 ) 

135/1 *** 
( 844/7 ) 

  واقعی ي درآمد سرانه

097/1 *** 
( 72/11 ) 

076/1  *** 
( 525/11 ) 

  جمعیت

- 711/0 * 
(- 88/1 ) 

***674/0  -  
(- 771/1 ) 

 خانوار ي میانگین اندازه

166/0 * 
( 86/1 ) 

187/0 *** 
( 085/2 ) 

  نیاز به گرمایش

- 215/0 *** 
(- 61/2 ) 

- 223/0 *** 
657/2 -( ) 

  نیاز به سرمایش

08/0  
( 45/0 ) 

044/3 *** 
( 002/0 ) 

  هاي مسکونی تعداد خانه

8/0 *** 
( 29/19 ) 

931/0 ** 
( 89/20 ) 

  وابستگی فضایی

864/0 *** 
( 002/0 ) 

101/0  
( 4/0 ) 

Teta 

933/0  931/0  R2  

               قیحقتمحاسبات : مأخذ
 %90و % 95، %99معناداري ضرایب به ترتیب در سطح  ي نشان دهنده*  و ** و *** قابل توجه است که   

  .باشد می
  

 -090/0، کشش قیمتی تقاضا براي انرژي 6بر اساس نتایج به دست آمده در جدول 

ي  رابطـه وجود  ي دهنده ضریب منفی قیمت واقعی انرژي نشان. تشده اس آوردبر -2/0و 
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رفت مصرف  همان گونه که انتظار می. عکس با مصرف انرژي و کم کشش بودن آن است

انرژي بخش خانگی داراي کشش درآمدي مثبت و معنادار اسـت و ضـرایب آن برابـر بـا     

 ،در درآمـد واقعـی  باشد، به این معنی کـه بـا یـک درصـد افـزایش       می 097/1و  135/1

بـا کشـش بـودن متغیـر جمعیـت      . یابـد  مصرف انرژي بیش از یک درصـد افـزایش مـی   

در  07/1این است که با افزایش یک درصدي جمعیت، مصرف انرژي حدود  ي کننده بیان

ضریب تخمین زده شده براي متغیر بعد . یابد ، افزایش می11در مدل  097/1و  10مدل 

انرژي وجود  تر کمخانوار گرایش به کاربرد  ي با افزایش اندازهخانوار گویاي این است که 

  .شده است آوردبر -711/0و  -674/0این ضریب ). وجود بازدهی نسبت به مقیاس(دارد 

و نیاز   CDDبر مصرف برق در بخش خانگی نیاز به سرمایش مؤثراز دیگر متغیرهاي 

انـرژي نسـبت بـه متغیـر      بر اساس نتایج به دست آمده مصرف. است HDDبه گرمایش 

HDD با یـک درصـد افـزایش در ایـن متغیـر مصـرف        که باشد، به طوري کم کشش می

 CDDامــا منفــی بــودن ضــریب متغیــر  ،درصــد افــزایش خواهــد یافــت 187/0انــرژي 

این است که افزایش تقاضا براي انرژي خانگی در ایران متناسب با نیاز بـه   ي دهنده نشان

ین تـر  بـیش . ناشی از گوناگونی جغرافیاي طبیعی کشور باشد تواند میسرمایش نیست و 

انرژي مورد استفاده براي سرمایش در ایران، برق اسـت کـه تنهـا یکـی از سـه سـوخت       

هـا،   استانحرارت هوا، مصرف برق در برخی از ي  درجهباشد و با افزایش  بررسی شده می

زمان با کاهش استفاده از انـرژي   هممسأله این . یابد هاي جنوبی افزایش می استان ویژه به

ي هـا  سوختبنابراین از مصرف  باشد، هاي سردسیر می استانمورد نیاز براي گرمایش در 

گیرنـد،   به منظور گرمایش مـورد اسـتفاده قـرار مـی     تر بیشگاز طبیعی و نفت سفید که 

 .باشد کاسته شده و میزان این کاهش بیش از افزایش مصرف برق به منظور سرمایش می

در . عوامل دیگري است تأثیردهد که مصرف برق خانگی در ایران تحت  می  این امر نشان

در ایـران  ) هـا  اسـتان کل (ین میزان مصرف برق خانگی تر بیشتوان گفت که  می حقیقت

مربوط به وسایلی مانند ماشین لباسشویی، جارو برقـی و دیگـر وسـایل پرمصـرف برقـی      

ضریب متغیر تعـداد خـانوار در   . روند یش به کار نمیاست که به منظور سرمایش یا گرما

ها معنادار نشده است که نشـان از کـم اهمیـت بـودن ایـن متغیـر بـر         هیچ کدام از مدل

  .مصرف انرژي بخش خانگی دارد

ي قبـل   ، با وارد شدن متغیر مصرف کل انـرژي دوره شود میهمان طور که مشاهده  

ي براي کل آوردضریب بر. گیرد ي انجام نمیدآورتغییر چندانی در ضرایب بر ،)11مدل (

کشش بودن مصـرف انـرژي    است که حاکی از بی 071/0ي قبل برابر  مصرف انرژي دوره
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ضـریب فضـایی معنـادار و     چنـین  هـم . ي قبل اسـت  بخش خانگی نسبت به مصرف دوره

هاي تحت بررسـی اسـت    مثبت شده است که به معناي وجود وابستگی فضایی بین مکان

این بدان معناست کـه مصـرف   . دکن می تأییدهاي ایران را  استانمجاورت بین ي  طهرابو 

مجـاورت  ي  رابطهبا توجه به فاصله و (انرژي در یک منطقه بر مصرف انرژي سایر مناطق 

  .گذار استتأثیر) ها بین آن

  

   پیشنهادات و گیري نتیجه -7

ي  ایـران طـی دوره   بـر مصـرف انـرژي بخـش خـانگی در      مؤثردر این مطالعه عوامل 

، مصـرف  دهـد  مـی نتـایج نشـان   . ه اسـت مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت 1388-1381

مصـرف انـرژي    چنـین  هم. باشد می  انرژي بخش خانگی داراي کشش قیمتی بسیار کمی

نسبت به سطح درآمد سرانه و جمعیت، با کشش است و با افزایش بعـد خـانوار، مصـرف    

. باشـد  کشش مـی  نیز کم HDDل انرژي نسبت به متغیر مصرف ک. یابد انرژي کاهش می

ارتبـاط منفـی مصـرف     ي که نشـان دهنـده   ه استشد آوردمنفی بر CDDضریب متغیر 

 آوردهاي مسـکونی مثبـت بـر    ضریب متغیر تعداد خانه. باشد انرژي و نیاز به سرمایش می

یمـت  کشش بودن مصرف انرژي بخـش خـانگی نسـبت بـه ق     کم. اما معنادار نیست ه،شد

قرار  تأثیري قیمتی، مصرف انرژي را تحت ها سیاستتوان با  بدان معناست که نمی انرژي 

ي انـرژي مـورد مطالعـه و    هـا  حامـل دلیل اصلی این امر، نبود جانشین مناسب براي . داد

  .ضروري بودن این کاال در سبد مصرفی خانوار است

 دربرگیرنـده  و جـامع  سیاسـتی  ي بسـته  بـه  انـرژي  مصـرف  شـدت  از کاسـتن  براي 

 توانـد  مـی ن ها به تنهایی قیمت آزادسازي به بستن دل و است نیاز جانبه چند راهکارهاي

 قیمت انرژي در طول سالیان گذشـته موجـب وابسـتگی    ارزان بودن ویژه  به باشد، کافی

ــده   ــا ش ــدید خانواره ــت  ش ــن از .اس ــاهش رو  ای ــدت ک ــرف ش ــرژي مص ــد ان  نیازمن

ي هـا  سیاستاز  شود میپیشنهاد  بنابراین ،است ملی سطح رد و کالن هاي گذاري سرمایه

ي اسـتفاده از انـرژي، تغییـر الگـوي     هـا  روش غیرقیمتی مانند آموزش به منظـور بهبـود  

 يهـا  انـرژي  از تشـویق بـه اسـتفاده    بر بین نسـلی بـودن انـرژي،    تأکیدمصرف انرژي با 

 هـاي  زباله از انرژي تولید تشویقی، مالیاتی يها سیاست اعمال خورشید، و باد پذیر تجدید

 نفـع  بـه  تشـویقی  هـاي  برنامـه  اجـراي  جـویی،  صـرفه  هاي دپارتمان ایجاد محیطی، زیست

 جـویی  صـرفه  روي گـذاري  سـرمایه  بـراي  بـانکی  و مالی اعتبارات تخصیص ها، مصرف کم
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انرژي، الزام ساخت و ساز به مقررات بهینه سازي انرژي
1

تولیـدي لـوازم    صـنایع  الـزام  ، و

انرژي برچسب نصب به خانگی
2

 عالمـت  بـدون  و پرمصـرف  لـوازم  واردات ، جلـوگیري از 

هـا و در   قیمـت  آزادسـازي . قیمت استفاده شود تدریجی آزادسازي نهایت در دارد واستان

 مصـرف  شـدت  کـاهش  بـه  منجـر  توانـد  می در صورتی ي قیمتیها سیاستپیش گرفتن 

 قیمتـی  کشـش  بـه  نسـبت  مـردم  و شـد با رقابتی و آزاد ایران انرژي بازار که شود انرژي

ین مصـرف انـرژي و جمعیـت        ي  رابطهوجود  .دهند نشان مثبت واکنش یـک بـه یـک ـب

بایسـت مطـابق الگـوي     انرژي مـی  تأمینریزي به منظور  آن است که برنامه ي کننده بیان

بـه  (بر اساس نتایج به دست آمده، استفاده از وسایل برقی . تغییرات جمعیتی انجام گیرد

ي نسـبت بـه تجهیـزات    تـر  مهمنقش ) از وسایل مورد نیاز براي گرمایش و سرمایشغیر 

بایست کانون  سرمایشی و گرمایشی دارند، بنابراین، تجهیزات مورد استفاده در منازل می

از ایـن رو  . سازي یا مدیریت انرژي قـرار گیـرد   ي کاهش مصرف و بهینهها سیاستتوجه 

بـر ضـرورت    و کـارایی انـرژي تجهیـزات انـرژي    داردهاي مصـرف  اسـتان تدوین و رعایـت  

کـه مصـرف انـرژي خـانوار در      دهـد  مـی نتایج این مطالعه نشـان   .کند ي پیدا میتر بیش

هـاي مـورد    مکانمنـد بـودن داده   نـد؛ ک میپیروي هاي کشور از یک الگوي فضایی  استان

بخشـی   گذار است وتأثیرمطالعه بیانگر آن است که مکان مورد مطالعه در مصرف انرژي 

به عنوان مثـال مصـرف بـرق    . دهندگی مصرف انرژي بر عهده عامل مکان است از توضیح

هـا   اسـتان موقعیـت مکـانی آن بـوده و در ایـن      تـأثیر هاي جنوبی کشور تحت  استاندر 

ي قیمتی ها سیاستتوان انتظار کاهش مصرف برق در ساعات اوج مصرف را داشت و  نمی

ایـن  . ها خواهنـد داشـت   استانتري نسبت به سایر  عیفها عملکرد بسیار ض استاندر این 

هـاي مـورد نظـر     اسـتان بایست با توجه به موقعیت  اران میگذ سیاستبدان معناست که 

سیاستی  ي هاي سیاستی خود را تدوین که این خود به معناي نیاز به چندین بسته بسته

  .متفاوت است

  

 

و اجـراي عـایق کـاري    این فصل از مقررات ملی ساختمان ضوابط طرح، محاسـبه  : ساختمان19ي  مقررات ماده -1

تأسیساتی، گرمایی، سرمایی، تهویه مطبوع، تأمین آب گرم مصرفی و روشنایی الکتریکـی  هاي  حرارتی و سیستم

  .کند ها را تعیین می در ساختمان

شـده   نوشته G تا A از التین حرف یکها  آن از یک هر روي که شده تشکیل رنگی فلش 7 از انرژي برچسب  -2

 برچسـب . اسـت  انرژي مصرف ترین بیش ي دهنده نشان G حرف و انرژي مصرف کمترین رنشانگ Aحرف . است

 مـورد  نظـر  مـورد  ي وسـیله  در را مصرفی برق میزان برقی وسایل خرید تا هنگام کند می کمک خریدار به انرژي

  .دهد قرار ارزیابی
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