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 چكيده
هزينه مصرف انرژي خانوار با استفاده از  هاي دهكبر  مؤثرمطالعه حاضر به بررسي عوامل 

پرداخته و با استفاده  كوانتيلروش رگرسيون  به 1397خرد مركز آمار ايران در سال  هاي داده
، امكانات و تجهيزات، دموگرافيك، از مباني نظري و مطالعات پيشين اثر عوامل اقتصادي

 .گرديده استي ديني در الگو بررسي  باورها
) هزينه مصرف انرژي AEIبا افزايش درآمد از طبقات پايين به باالتر (براساس شاخص 

. شود ميتر  باالي هزينه مصرف انرژي خانوار پررنگ هاي دهكخانوار افزايش و اثر آن در 
 موجب افزايش هزينه شده است. كل نهيهزخوراكي به  هاي همچنين افزايش نسبت هزينه

هزينه مصرف صعودي و اثر آن با افزايش ، خانوار و افزايش رفاه  سرپرستبا باالتر رفتن سن 
و عالمت ضريب توان دوم اين متغير منفي و تابع درجه دو آن بعد از  شدهنزولي  ها دهك

پايين  هاي دهكدر  صرفاً. رتبه تحصيالت دانشگاهي گردد ميرسيدن به نقطه ماكزيمم نزولي 
منازل و تعداد اعضاي خانوار هزينه مصرف را در تمامي  بناي . زيرمؤثر استهزينه مصرف 

در گروه  10تر اينكه افزايش تجهيزات و امكانات يكسان افزايش داده است. جالب طور به ها دهك
پايين هزينه مصرف مثبت  هاي دهكدر مقايسه با گروه مرجع تنها در  3و گروه  تأثير بي 2

و ساير شرايط دموگرافيك با شواهد و آمار موجود گرديد. ضريب باورهاي ديني مطابق انتظار 
  ند.تأثير در تغيير هزينه بي

 JEL: C31, I29, J19, C81, Q41 بندي طبقه
، عوامل اقتصادي، كوانتيلرگرسيون ، هزينه انرژي خانوار هاي دهك: ها واژهكليد

  .ارزش و باورهاي ديني، دموگرافيك امكانات و تجهيزات هاي ويژگي

  
 

  نويسنده مسئول .1
  اين مقاله استخراج شده از رساله دكتري مي باشد.* 
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  مقدمه -1
و محدوديت منابع انرژي و  سو يكنقش مؤثر انرژي در توسعه و رفاه اقتصادي از 

موضوعات مرتبط با ، مصرف فزاينده انرژي به موازات رشد جوامع بشري از سوي ديگر
ها و گذاريين مباحث در سياستتر مهم يكي از عنوان بهانرژي و ميزان مصرف آن را 

، در كشورهاي پيشرفته كه طوري به، ستهاي كشورها مطرح كرده اريزيبرنامه
، و در كشورهاي در حال توسعه 1المللي انرژينظير آژانس بين هاي بزرگي سازمان

و نيز مؤسسات كوچك و بزرگي همچون مؤسسات مديريت و  2آسيا وريسازمان بهره
جويي در مصرف جويي انرژي و غيره در كشورهاي مختلف با اهداف كاهش و صرفهصرفه

 هاي بخشدر اين راستا الگوسازي تقاضاي انرژي در  .اندانرژي پا به عرصه وجود گذاشته
از جمله اقدامات الزم براي مديريت بهتر بخش انرژي و ، انرژي كنندهمختلف مصرف

جويي در وري در اين بخش است. صرفهافزايش بهره منظور بهگذاري مناسب سياست
ها در سراسر جهان اي هدف اصلي دولتاي گلخانههمصرف انرژي و كاهش توليد گاز

و  انرژي هاي حاملباشد. افزايش قيمت است و ايران نيز از اين امر مستثني نمي
اي تبليغات رسانه، تدوين مقررات استاندارد ساخت و ساز، گذاريجديد قيمت هاي روش

قداماتي است كه در جمله او الزام توليدكنندگان لوازم انرژي بر به افزايش كارايي از 
  است.صورت گرفته كاهش مصرف انرژي  زمينه

كه بخش  دهد مي دهه گذشته به تفكيك بخش نشانطي مصرف انرژي بررسي روند 
درصد از كل مصرف نهايي انرژي در مقام  34خانگي و تجاري همواره با مصرف بيش از 

معادل ش رشدي اين بخ 1396تا  1388 هاي سالنخست مصرف قرار دارد و در فاصله 
درصد مصرف انرژي در اين بخش (شامل  83بيش از  درصد داشته است. همچنين 7/7

سنتي) تنها مربوط به بخش مسكوني (خانگي)  هاي سوختگاز طبيعي و ، مصرف برق
د. از طرف ديگر باش مياز اهميت مطالعه مصرف انرژي بخش مسكوني  حاكياست كه 
اخير از جمله كشورهاي داراي باالترين شدت مصرف انرژي در جهان  هاي سالايران در 

بيش از سه  2016سال  هاي دادهشدت مصرف انرژي ايران بر اساس كه  طوري به ،بوده

  
 

1. International Energy Agency 
2. Asian Productivity Organization 
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اياالت متحده آمريكا و دو برابر مصرف انرژي ، تركيه، كره جنوبي، برابر متوسط جهان
  .باشد مي خاورميانه

ساليق و شرايط اقتصادي و اجتماعي ، هااز رجحان تأثرمبعد تقاضا (فردي و جمعي) 
هاي درآمدي و باشد و هر فرد يا خانوار با توجه به محدوديتو فرهنگي آنها مي

هاي فرهنگي و شرايط اجتماعي سبد مصرفي  ارزش، شرايط اقتصادي، هاي نسبي قيمت
يافت  توان ميف فردي . بنابراين به تعداد افراد جامعه الگوي مصركند ميخود را انتخاب 

تركيبي از كاالها و خدمات را مصرف كند كه مطلوبيت و  كند ميو هر فردي سعي 
رفاهش حداكثر شود و لذا از ديدگاه فردي الگوي مصرف هر فرد بهترين الگوي مصرف 

توان ، دولت هاي سياستدر بعد كالن اين امر ممكن است با  اماباشد. ممكن مي
كشور متناقض باشد كه لزوم بازنگري و اصالح الگوي مصرف را  هاياقتصادي و اولويت

در شرايط فعلي باتوجه ، ). از سوي ديگر1392، آبادي و همكارانشاهزارع( كند ميايجاب 
بيشتر به شهرنشيني و تغيير گرايش ، كنندگانبه مسائلي نظير افزايش تعداد مصرف

لوكس و لزوم دسترسي به نيازهاي  تمايل به استفاده از كاالهاي، زندگي افراد سبك
منابع و نيروهاي توليد انرژي و نيز دغدغه  و كاهشهمواره خطر اتالف انرژي ، مصرفي

  سازي الگوي مصرف انرژي خانوارهاي ايراني وجود داشته است.اصالح و بهينه
بنابراين با توجه به اهميت انرژي در زندگي روزمره و رفع نيازهاي خانه و خانواده 

راهكارهاي  وسيله بهكنندگان انرژي مصرف اين بخش از استفادهشود  واره تالش ميهم
اين روش تا حدي  كه درحالي. كنترل شده و كاهش يابداقتصادي و معيارهاي درآمدي 

تري اما بر شكل و نحوه مصرف كه مسئله بنيادي ،سطح مصرف گرديده كاهشسبب 
هاي مختلف هزينه مصرف صوص در گروهچنداني نداشته است. اين امر بخ تأثيراست 

مندي از انرژي ارزش چنداني براي آنها ندارد قابل مشاهده هاي بهرهانرژي كه هزينه
و  ها طرح بيشترهاي انجام شده نيز حاكي از آن است كه در است. پژوهش

بعد كالن مثل رشد اقتصادي توجه ، انرژي هاي حامل سازي قيمتها به آزاد گذاري فهد
ساختمان يا امكانات و تجهيزات  هاي ويژگيشتري شده و از بعد اقليمي و اجتماعي و بي

دهي به روند  ريزي و جهتبرنامه مورد استفاده در خانه و خانواده غفلت شده است.
مستلزم شناخت رفتارهاي مصرفي افراد و بررسي رابطه عوامل ، ها خانوادهمصرف انرژي 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ii

es
j.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                             3 / 33

https://iiesj.ir/article-1-1330-fa.html


      98  ...مختلف هزينه انرژي خانوار و عوامل مؤثر بر آن هاي دهك 
 

ين زمينه است كه در اين مطالعه به آن پرداخته خواهد و متغيرهاي اجتماعي مؤثر در ا
  شد.

اين مطالعه ، لذا با توجه به نقش بسزاي مصرف انرژي در بخش خانگي و اهميت آن
عوامل مؤثر بر تغييرات ايجاد شده در مصرف انرژي بخش خانگي از بعد بودجه خانوار و 

انات و تجهيزات خانوار و امك، جغرافيايي، اجتماعي، اقتصادي هاي ويژگيخرد مانند 
آن بررسي و  هاي دهكاز روش رگرسيون كوانتيل و هاي  عوامل مذهبي با استفاده

  .كند ميتحليل 
  
 نظري تحقيق يمبان -2

 مؤثرمنظور شناسايي عوامل به، در اين قسمت به بررسي تابع تقاضاي انرژي خانوارها
 هاي بخش در انرژي تقاضاي بر مصرف انرژي پرداخته شده است. چرا كه الگوسازي

 و انرژي بخش بهتر مديريت الزم براي اقدامات جمله از، انرژي كنندهمصرف مختلف
 انرژي كارايي و بوده اين بخش در وريبهره افزايش منظور به مناسب گذاريسياست

  ).1393، بهمني و همكاران( باشد مي انرژي بخش گذارانسياست اصلي اهداف از همواره
. فرد شود ميكننده تدوين تقاضاي انرژي بخش خانگي بر اساس نظريه مصرفالگوي 

دهنده ارزش حاصل از مصرف كاالهاي مختلف تابع مطلوبيـت مسـتقيم خود را كه نشان
  :كند مياي خود حداكثر تحت محدوديت بودجه، است

)1( 
maxU = U(X , Z) s. t	 PX = M	i = 1,2, … , n 

 Z در دوره زماني معين و i دهنده سطح مصرف كاالينشان X)،1رابطه (در 

بر تقاضا  مؤثر كننده و ساير عواملسليقه مصرف دهنده نشاناي از پارامترها كه مجموعه
ختيار فرد است. در اين رابطه دهنده بودجه در انشان Mام و iقيمت كاالي  P .باشد مي

اي از توابع تقاضاي مجموعه، جهمقيد به قيد بود كنندهسازي مطلوبيت مصرفبا بيشينه
، (جعفري سرشت و بانوي شود ميمارشالي خانوارها را براي هر يك از كاالهايي استخراج 

) حاصل 2( صورت رابطه). در اين حالت تابع تقاضاي براي هر يك از كاالها به1396
  :شود مي

)2(  X = X (P , P , … P ,M, Z)  
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، گرم آب، آشپزي، خانه كردن گرم براي تقاضا از انرژي براي بخش خانگي تقاضاي 
بخش  در شود. وارد خانوارها مطلوبيت تابع در تواند مي و شود مي نتيجه غيره و روشنايي
هستند. نفت  طبيعي گاز و برق رود مي كار به كه ييها سوختين تر مهم ،ايران خانگي
 كم يها سوخت از پوشي چشم با باشند.مي تراهميت كم گاز مايع و كوره نفت، سفيد

 كار به هاي انرژيحامل عنوان به را طبيعي گاز برق و خانوارها شود مي فرض، كاربرد
تقاضاي انرژي ، )2رابطه (باتوجه به ، ). در اين راستا1393، بهمني و همكارانبرند ( مي

  ) نوشت:3رابطه (صورت به توان مييك كاال از تابع مذكور را  عنوان بهبخش خانگي را 
)3(  X = X (P , P , P ,M, Z)  
قيمت برق بخش خانگي،  Pي، تقاضاي انرژي بخش خانگ X،ر رابطه فوقد P  ،قيمت گاز بخش خانگيP  ،شاخص قيمت متوسط ساير كاالهاM  سطح درآمد و

Z جمله شرايط آب و هوايي بر تقاضاي انرژي بخش خانگي از مؤثرعوامل  ساير ،
فيزيكي ساختمان مسكوني و امكانات و  هاي ويژگي، خانوارجمعيتي  هاي ويژگي

 توان مي، با فرض همگني درجه صفر تابع تقاضا تجهيزات مورد استفاده در منزل است.
  نوشت:

)4(  X = X ( , , , Z)  
مصرف ، مصرف كل تواند مي Xمتنوع باشد.بسيار  تواند مي) 3كل تبعي معادله (ش

يا ، يا خطي لگاريتمي، خطي -لگاريتم تواند ميخانوار يا مصرف سرانه باشد؛ تقاضا 
اي دربرگيرنده متغيرهاي وقفه تواند ميهمچنين شكل تبعي  لگاريتمي غيرخطي باشد.

تابع ، گيري از آن) و با استفاده از تابع الكرانژ و مشتق1( نيز باشد. حال با توجه به رابطه
  زير خواهد بود: تصور بهتقاضا 
)5( X = KP P 	M Z  

  :شود مي) نتيجه 6رابطه (، گيري از آنكه با لگاريتم
)6( lnX = K + t lnP + t lnP + t ln	M+ t lnZ 

tيرددر معادله فوق مقاد   ،t ،	t t متقاطع، هاي قيمتيو به ترتيب كشش ،
درآمدي و كشش ساير عوامل ديگر نيز مثل تغيير ساختار اقتصادي جامعه 
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فيزيكي  هاي ويژگيجمعيتي خانوار و  هاي ويژگي، شرايط آب وهوايي، كنندگان مصرف
   ).2001، 1(ميلر باشندساختمان مسكوني مصرف انرژي مي

Xقدار انتخاب دو م منجر بهمباحث ذكرشده  Xو  , , براي  ∗
Xخواهند شد. مقدار  تقاضاي انرژي عنوان بهكننده  مصرف تقاضاي رخ داده در  ,
Xو  tزمان  , كنندگان تالش تقاضاي تعادلي يا مطلوب است. در واقع مصرف ∗

خود و ساير عوامل مؤثر بر سطح درآمد ، هاي انرژيبا توجه به قيمت حامل كنند مي
Xخود از را ا سطح تقاض، تقاضا Xبه  , ,  كامالًدر اين امر  يلوبرسانند،  ∗

). با توجه به اينكه مطالعه حاضر 1396، (جعفري سرشت و بانوي شوندنميموفق 
مصرف هاي  ارز با هزينهميزان تقاضاي انرژي خانوار هم، باشد ميمصرف انرژي خانوارها 

به ست. در مطالعه مقطعي انرژي خانوار و مبناي چارچوب نظري تحقيق قرار گرفته ا
هاي نسبي از انرژي در شهرهاي مختلف كشور قيمت هاي حاملثابت بودن قيمت  دليل

  .گردد ميمدل حذف 
  

  تحقيق نهيشيپ -3
تخمين تابع تقاضاي انرژي و اثرات ، مطالعات بسياري در رابطه با مصرف انرژي

  شده است. ذكربرخي از آنها رفته كه در ذيل عوامل مختلف بر مصرف انرژي صورت گ
  

 مطالعات داخلي
سازي قانون هدفمند تأثيراي به تحليل فضايي در مطالعه، )1397همكاران (جالئي و 

گيري روش كار به ها بر مصرف انرژي خانوار پرداختند. آنها در اين رابطه ابتدا بايارانه
اجتماعي بخش -اديبندي مناطق شهري اصفهان از منظر وضعيت اقتصتاپسيس به رتبه

 5مناطق شهر اصفهان در ، بندي سلسله مراتبيخانوار پرداختند و سپس با روش خوشه
ها از نظر ميزان ي ميان خوشهها تفاوتاند. سپس جهت تبيين بندي شدهسطح خوشه

. نتايج استفاده شدهاي استنباطي آزمون كاهش مصرف برق پس از اجراي قانون از
هاي پنج گانه شهر اصفهان از ود تفاوت معنادار ميان خوشهپژوهش مبني بر عدم وج

مؤيد آن است كه قانون ، نظر ميزان كاهش مصرف برق خانوار پس از اجراي قانون
  

 

1. Miller 
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اهداف خود  ينتر مهم هدفمندسازي در فاز اول اجرايي خود در دستيابي به يكي از
  چندان موفق عمل نكرده است.

به تحليل  شناسي جامعهاز نظر علوم  ايلعهدر مطا، )1395همكاران (طالبيان و 
اجتماعي الگوهاي مصرف انرژي در شهر تهران پرداختند. جامعه آماري آنها شامل كليه 

گانه شهر تهران و جامعه هدف شامل كليه  22خانوارهاي ساكن در محدوده مناطق 
رفتار مصرف  هاي آنها نشان داد كهيافته ند.سال بود 15شهروندان تهراني با سن باالي 

سبك زندگي و ، پايگاه اقتصادي، شرايط محيطي، ط وضعيتيايانرژي برحسب شر
ي معنادار ها تفاوتات محيطي و اقليمي موجب تأثيرهنجارهاي مصرفي متفاوت است. 

 طوركلي بهافزايش داده است.  شدت بهدر ميزان مصرف انرژي شده و دامنه تغييرات را 
  .باشد مي  مستلزم تغيير در نگرشهرگونه تغيير در رفتارهاي پايدار مصرف انرژي 

بر مصرف انرژي  مؤثراي به بررسي عوامل در مطالعه، )1395فر (فرازمند و تمنايي
برق در بخش خانگي و صنعتي در ايران با رويكرد اقتصاد مقاومتي پرداختند. آنها در اين 

 تحليل و VECM يبردارالگوي تصحيح خطاي  هاي روشمطالعه با استفاده از 
بر مصرف انرژي برق در  مؤثري هم انباشتگي جوهانسون به بررسي عوامل ها آزمون

پرداختند. نتايج پژوهش آنها نشان  1367-1392دوره بخش خانگي و صنعتي در طي 
آمد دار و متغيرهاي درداد كه متغيرهاي رشد اقتصادي و قيمت گاز اثر مثبت و معني

داري بر مصرف انرژي در خانوار و قيمت برق و تعداد مشتركين برق اثرمنفي و معني
اند. همچنين متغيرهاي ارزش افزود بخش صنعت و قيمت گازوييل بخش خانگي داشته

داري بر تقاضاي برق در بخش صنعت و متغير و تعداد مشتركين اثر مثبت و معني
اند. همچنين برق طي دوره مورد نظر داشتهقيمت برق داراي اثر منفي بر تقاضاي 

اقتصاد مقاومتي و بهينه كردن الگوي  هاي سياست منظور اجراي بهها نشان داد كه  يافته
مصرف انرژي  سازي بهينه مدت كوتاه هاي سياستمصرف برق در بخش خانگي از 

بلندمدت  هاي سياستگذاران به استفاده شود و در بخش صنعت الزم است سياست
  سازي مصرف انرژي روي آورند.هينهب

اي به بررسي عوامل مؤثر بر مصرف انرژي در مطالعه، )1393همكاران (بهمني و 
برآورد تابع تقاضاي انرژي ، ي كشور پرداختند. آنها در اين مطالعهها استانبخش خانگي 

با استفاده از رويكرد  1381-1388هاي ي مختلف طي سالها استانبخش خانگي 
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اقتصادسنجي فضايي مورد بررسي قرار دادند. نتايج آنها نشان داد كه مصرف انرژي 
، ي خانوار و جمعيتكشش و نسبت به سطح درآمد سرانهنسبت به قيمت بسيار كم

چنين يابد. هممصرف انرژي كاهش مي، بعد خانوار و با افزايش اندازه باشد ميباكشش 
هاي مسكوني بر مصرف انرژي است و اين تعداد خانهدار نبودن اثر نتايج حاكي از معني
  .كند مياز يك الگوي فضايي پيروي  ها استانكه مصرف انرژي در 

ي سرد و ها استانتابع تقاضاي خانگي برق اي  ه) در مطالع1393محمدي و كروكي (
بوده و  1379-1388 هاي سال. دوره مطالعه طي اند كردهگرم كشور را برآورد و مقايسه 

مطالعه كشش تقاضاي در اين استفاده شده است.  GMMاي تخمين مدل از روش بر
متوسط ، قيمت برق، درآمد، ي گرم و سرد نسبت به مصرف برق دوره قبلها استانبرق 

 ده است.شپاييز و زمستان برآورد و باهم مقايسه ، تابستان، دماي بهار

 - عوامل اجتماعي تأثيررسي اي به بردر مطالعه، )1392همكاران (آبادي و شاهزارع
آنها در اين نمونه فرهنگي بر الگوي مصرف انرژي در خانوارهاي شهر يزد پرداخته است. 

 اي خوشه گيري نمونهنفر از خانوارهاي شهر يزد هستند كه به روش  383پژوهش 
، الملليهاي بينند. نتايج آنها نشان داد كه رسانهگرفتسيستماتيك مورد مصاحبه قرار 

هنجارپذيري پايين از عواملي ، اعتقادات ديني ضعيف، تجرد، صيالت و درآمد باالتح
منفي بر الگوي مصرف انرژي دارند. همچنين نتايج نشان داد كه  تأثيرهستند كه 

سبك ، تعداد اعضاي خانوار، عاطفه ديني، محل تولد، المللي بينهاي رسانه، تحصيالت
درصد از  30آگاهي و ميزان سكونت در شهر يزد از جمله متغيرهايي هستند كه ، زندگي

  .كنند ميتغييرات الگوي مصرف را تبيين 
بر مصرف انرژي خانگي و برق  مؤثربا تحليل عوامل ، )1391زاده و براتي (قلي

بر تغييرات انرژي  مؤثرعوامل ، وري انرژيبر بهره تأكيدمصرفي خانوار در ايران با 
وري در تغييرات تجزيه برق مصرفي خانوار و بررسي نقش بهره، صرفي بخش مسكونيم

شاخص ديويژياي ميانگين لگاريتمي  نگي را با استفاده از روش تجزيهمصرف انرژي خا
، اند. بررسي چهار اثر درآمد خانوارتحليل كرده 1373ـ  1387براي دوره ، پذيرجمع
درآمد خانوار بيشترين  دهد ميگزيني انرژي نشان رشد جمعيت و جاي، وري انرژيبهره

وري انرژي اثر را بر رشد مصرف انرژي مسكوني داشته و پس از آن رشد جمعيت و بهره
بوده است. جايگزيني سوخت و تغيير در تركيب انرژي مصرفي خانوار در  مؤثردو عامل 
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ست. نتايج مجموع اثري كم اما مثبت بر رشد مصرف انرژي بخش مسكوني داشته ا
ين عامل افزايش تر مهم درآمد خانوار دهد ميتجزيه متوسط برق مصرفي خانوار نشان 

  .وري انرژي و تمركز خانوار منفي بوده استاثر بهره كه درحاليمصرف برق بوده است 
  

  مطالعات خارجي
1برونن

ها را ميزان سواد و رفتار خانوار، آگاهي، در پژوهش خود، )2013همكاران (و  
اند. در اين مطالعه دانش انرژي با توجه به مخارجشان روي مصرف انرژي بررسي كرده

و اقداماتي كه  از مصرف انرژي خود ها آنخانوار هلندي سنجيده شده و آگاهي  1721
مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاكي از ، براي كاهش هزينه انجام داد توان مي

از  ها آندرصد  56تنها  كه طوري به، ها بودآندانش انرژي در بين پايين بودن 
تصميم نيز ها خانواراز درصد  40 .اندداشته يخودآگاهانرژي ماهانه  صورتحساب هزينه

چنين نتايج نشان . همدانستند ضروري نميگذاري در خريد تجهيزات كاراتر را به سرمايه
ننده براي گرمايش و كروي رفتار مصرف، كه دانش انرژي و ميزان آگاهي دهد مي

  سرمايش اثر مستقيم ندارد.
از ژانويه  در هلندخانه مسكوني هزار  300) با بررسي 2012همكاران (برونن و 

مسكوني را مورد بررسي قرار دادند (تمركز بخش مصرف انرژي  2009تا دسامبر  2008
ر مصرف گاز و نبود اطالعات حساس واحدهاي اجاره). آنها با تمركز بدليل  بهبر مالكان 

خطي كه لگاريتم مصرف سرانه -و الگوي لگاريتم OLS برق خانوار با استفاده از روش
 هاي ويژگيفيزيكي ساختمان مسكوني و  هاي ويژگيبرق و گاز مسكوني تابعي از 

فيزيكي ساختمان مسكوني (دوره  هاي ويژگينشان دادند ، باشد ميجمعيتي خانوار 
كيفي و حرارتي  هاي ويژگينوع مسكن و ، هاتعداد اتاق، ساختمان زير بناي، وساز ساخت

نوع ، سن سرپرست خانوار، دموگرافيكي خانوار (تعداد خانوار هاي ويژگيساختمان) و 
بر مصرف انرژي دارند. نتايج اين تحقيق نشان  متفاوتي تأثيرخانوار و تعداد زنان خانوار) 

در فيزيكي ساختمان مسكوني و  هاي ويژگي اساساًداد در ميزان مصرف گاز مسكوني 
  .استميزان مصرف كننده ويژگي دموگرافيكي خانوار تعيين، مصرف برق زانيم

  
 

1. Brounen  et al 
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، 1960-2000براي دوره زماني  OLSاز روش  با استفاده) 2011( 1كوستا وكاهن
 كاليفرنيا را تخمين زدند. آنها در مطالعه خود از يك نمونهدر هزينه برق ساالنه خانوار 

، فيزيكي ساختمان هاي ويژگيهاي مسكوني استفاده كردند. مالكان ساكن در ساختمان
اثرات ، متوسط قيمت برق در هر دوره زماني، اجتماعي و دموگرافيكي خانوار هاي ويژگي

كه نشان داد  دبوثابت جغرافيايي و درآمد خانوار از جمله متغيرهاي مستقل مدل آنها 
از افراد خانوار و ويژگي آنها و اينكه ، كه مصرف برق هر خانه به چگونگي ساخت آن خانه

  بستگي دارد.، كنند ميچه وسايلي براي انجام فعاليت خود در خانه استفاده 
2آلبريني

اياالت  در را طبيعي گاز و برق خانگي بخش مصرف، )2011همكاران ( و 
 .اندكرده بررسي قيمت و درآمد نقش به توجه با 1997-2007هاي متحده طي سال

 برگرفتهشهر بزرگ آمريكا را در  50كار رفته و خانوارهاي  تابلويي به صورت بهها  داده
هاي ايستا و پوياي تقاضاي برق و گاز تخمين زده شده است. است. در اين مطالعه مدل

خانوارها واكنشي قوي نسبت به قيمت انرژي چه در بلندمدت و چه  دهد مينتايج نشان 
كاهش ، . البته كشش قيمتي تقاضاي برق با افزايش درآمددهند ميمدت نشان در كوتاه

  اما ميزان آن كوچك است.، يابدمي
تقاضاي برق بخش مسكوني كره ، در مقاله خود به تخمين تابع، )2009( 3سليمان

هاي عوامل ساختاري و سبك، ات بهبود كارايي انرژيتأثيرجنوبي با هدف بررسي 
كه متغيرهاي درآمد  ست. نتايج پژوهش حاكي از آن بودزندگي بر مصرف برق پرداخته ا

توزيع سني و شرايط آب و هوايي) ، قيمت برق و عوامل ساختاري (اندازه خانواده، خانوار
  د.انمعنادار داشته تأثيرو سبك زندگي بر مصرف انرژي 

  
  ها دادهو تحليل  هاي پژوهشمعرفي متغير -4 

آماري مهم كشــور است كه بسياري از  هاي طرحطرح هزينه و درآمد خانوار يكي از 
در پژوهش حاضر  .آوردخرد را فراهم مي هاي دادهاطالعات مورد نيــاز در سطح 

خام طرح آمارگيري هزينه و  هاي دادهمنظور نيل به اهداف تحقيق از مجموعه حاوي  به
جدول  46استفاده شده است؛ كه شامل  1397درآمد خانوارهاي كل كشور در سال 

  
 

1. Costa and Kahn 
2. Alberini et al 
3. Suleiman 
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راهنماي استفاده از ، جدول روستايي) به همراه پرسشنامه طرح 23جدول شهري و  23(
در  استفادهمورد  هاي دادهفايل و داده خام طرح مزبوراست. الزم به ذكر است كه كل 

، ها تخمين. تمامي باشد ميخانوار شهري و روستايي  38960ر تعداد پژوهش حاض
خام هزينه و  هاي دادهو  stata 16 افزار نرمآماري با استفاده از هاي  نمودارها و تحليل

 هاي دادهمركز آمار شامل  هاي داده. الزم به ذكر است اند آمدهدرآمد خانوار به دست 
  باشد. نمي پذير امكانكيك ميزان مصرف و قيمت قيمت انرژي مصرفي نبوده و امكان تف

 هاي ويژگي، جمعيتي خانوار هاي ويژگي، بر اساس مباني نظري و مطالعات پيشين
امكانات و تجهيزات انرژي بر مورد استفاده ، جغرافياي محل سكونت، اقتصادي خانوار

  هستند. اثرگذارخانوار و عوامل مذهبي در هزينه مصرف انرژي خانوار 
. در باشد مي خانوار ،بر مصرف انرژي مؤثرين متغيرهاي اقتصادي تر مهم از يكي

  AEI 1 درآمد براي بزرگساالن سازي معادلپژوهش حاضر درآمد خانوارها بر اساس 
مختلف  هاي مدل، . آتكينسون نيز در مقاله خود2)1998، برنياكس( استشده  بندي طبقه
. از نظر او رويكرد ريشه دوم بهترين دهد ميدرآمد خانوار را مورد بررسي قرار  بندي طبقه

و نشان دادن فقر خانوار و  بندي طبقهشاخص مناسبي براي  تواند ميروشي است كه 
مختلف باشد. در اين پژوهش نيز از روش ريشه هاي  همچنين مقايسه مناطق و بخش

شدن بحث مثال زير  تر روشن يبرا .3شده استاستفاده هاي  خانوار بندي طبقهدوم براي 
خانواري كه تنها از يك  برابر 3بزرگسال و يك كودك  2را در نظر بگيريد: خانواري با 

. براي قياس بهتر بايد آنها را تعديل نمود. كند برق مصرف نميبزرگسال تشكيل شده 
آنها شاخص بسياري كمك گرفت كه معتبرترين  هاي روشاز  توان ميبراي اين كار 

  :شود مي زير تعريف و محاسبه صورت بهريشه دوم است. درواقع اين شاخص 
  AEI = 	 	√ 	  

 هاي واقعي شده خانوار به ريشه دوم اندازه خانوار از نسبت هزينه AEIشاخص 
خانوارها كه در ليست  بندي طبقه، AEIآيد. پس از ساخته شدن متغير  ميدست  به

آورده شده است صورت گرفتند. براي اين منظور از  hhclassمتغيرهاي تعريفي به نام 
بندي صورت گرفته، خانواري كه  بندي استفاده شده است، در اين پنجك يك پنجك

  
 

1. Adult Equivalent Income 
2. Burniaux 
3. Atkinson, Smeeding  
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AEI  تر كوچكضرب در ميانه مصرف حقيقي تمامي خانوارها در همان سال  0,6آن از 
 0,75و  0,6آن بين  AEIواري كه ، خان1و با رتبه  (Poor) نوار فقيرخا عنوان بهباشد 

، 2 بندي رتبه) با Lower Middle( طاز متوس تر پايينمخارج خانوار ميانه باشند را طبقه 
باشند را طبقه مياني  (Middle)  خانوار متوسط 1,25و  0,75آن بين  AEIخانواري كه 

برابر خانوار مياني باشد را طبقه  1,68و  1,25آنان بين  AEIو خانواري كه  3و با رتبه 
وي باالتر از  AEIو در نهايت خانواري كه  4با رتبه  (Upper Middle)  باالي متوسط

  . كنيم ميمشخص  5با رتبه  مندباشد را طبقه ثروت يانيخانوار مبرابر  1,68
كلي خانوار در اي ه خوراكي به هزينههاي  همچنين در اين تحقيق از نسبت هزينه

 ي وضعيت درآمدي خانوار استفادهگير هپراكسي ديگري براي انداز عنوان بهيك ماه نيز 
خود را صرف هاي  . هرچه اين نسبت باالتر باشد خانواده سهم بيشتري از هزينهشود مي

  كه يك شاخص براي فقر خانوار است.  كند ميخوراكي هاي  هزينه
يك تابع درجه دوم تصريح گرديده  صورت به يانرژاثر متغير سن بر هزينه مصرف 

است. در واقع افزايش سن دو اثر متضاد بر هزينه مصرف انرژي خانوار دارد. با افزايش 
اما اثر دوم مربوط به ؛ هزينه مصرف افزايش يابد، سن و بهبود وضعيت اقتصادي فرد

جسمي فرد  هاي تواناييبا افزايش سن كه  طوري به شود مي افزايش سن و كهولت
كهولت سن و بازنشستگي موجب كاهش هزينه مصرف  به علتكاهش يافته و  تدريج به

كه  باشد مي به عبارت ديگر اثر سن يك تابع درجه دومي؛ گردد مي انرژي از اين كانال
 اثر كهولت فايق آمده و تابع نزولي مميماكزافزايشي بوده و پس از عبور از نقطه 

  .گردد مي
رود تحصيالت سرپرست خانوار نيز با افزايش آگاهي و دانش فرد نسبت به  مي تظاران

در كاهش هزينه مصرف انرژي خانوار داشته باشد. اثر قابل توجهي  زيست محيط مسائل
دسته از ابتدايي تا دكترا  9مركز آمار به  هاي دادهميزان تحصيالت سرپرست خانوار در 

، ديپلم و پيش دانشگاهي، دبيرستان، راهنمايي، موزيتقسيم شده است: ابتدايي/سوادآ
دكتري تخصصي و ساير/ ، يا حرفهكارشناسي ارشد و دكترا ، كارشناسي، كارداني

) دبيرستاني و دانشگاهي، در اين پژوهش به سه گروه (كمتر از دبيرستاني ؛ كهغيررسمي
هرچه ميزان تحصيالت سرپرست خانوار  شود مي بيني پيشگرديده است.  بندي طبقه

  باالتر باشد هزينه مصرف انرژي خانوار كمتر شود.
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مركز آمار خانوارهايي كه داراي  هاي دادهمتغير امكانات و تجهيزات انرژي بر: در 
، جاروبرقي، اجاق گاز، يخچال فريز، فريزر، وسايل مصرفي برق و گاز مانند يخچال

 حرارت، برودت مركزي، ولر آبي و گازي و ثابت و متحركانواع ك، ظرفشويي، لباسشويي
تركيب  صورت بهباشند ذكر گرديده است. ابتدا يك متغير واسطه  مي مركزي و پكيج

خانوار از  برخورداريخطي از يازده قلم كاالي مختلف ساخته شده است كه داللت بر 
، )app1قلم ( 4ر از تعداد اقالم فوق را دارد. سپس سه متغير مجازي براي تعداد كمت

) ساخته شده است و به اين روش اثر app3قلم () و كمتر از يازده app2قلم ( 6كمتر از 
داريم با افزايش  انتظار تعداد وسايل خانه در مدل تقاضاي انرژي آورده شده است.

  آن افزايش يابد.هاي  مصرف انرژي هزينه هاي دستگاه
بر مصرف انرژي است  اثرگذاراز متغيرهاي  بعد خانوار و مساحت زير بنا يكي ديگر

متغير پيوسته در مدل آورده شده است. براي وضعيت اشتغال سرپرست  صورت بهكه 
مالك محل سكونت بودن متغيرهاي مجازي در نظر گرفته ، جنسيت سرپرست، خانوار

عدد  مربوطه، هاي دادهشده است. جنسيت از دو بخش زن و مرد تشكيل شده كه در 
 در نظر گرفته شده است. براي مرد يك براي زن و صفر 

، قسمت خصوصيات اجتماعي اعضاي خانوار، هزينه و درآمد خانوار نامه پرسشدر 
وضعيت زناشويي افراد با چهار ، وجود دارد كه در آن ستوني با عنوان وضعيت تأهل

هرگز ازدواج ، طالقبر اثر  همسر يب، بر اثر فوت همسر همسر يب، گزينه داراي همسر
 متغير مجازي به نحوي تعريف، . براي در نظر گرفتن اين متغيرشود مي نكرده مشخص

عدد يك و براي ساير موارد عدد صفر نشان داده ، كه براي افراد داراي همسر شود مي
  شده است.

فرهنگي و اقتصادي مربوط به استان و شهر محل سكونت نيز در ، عوامل جغرافيايي
هر كه  جايي آناز عالوه بهعوامل ثابت و كنترل شده آورده شده است.  صورت بهمدل 

يكساني نيست از متغير وزن كه توسط مركز آمار ايران براي هاي  خانوار نماينده جمعيت
استفاده ، براي لحاظ كردن اهميت خانوار به هنگام تخمين شود مي هر خانوار محاسبه

  .اند شدهادامه متغيرهاي الگو در جدول ذيل معرفي  در شده است.
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  ليست متغيرهاي مدل .1جدول 
نوع  توضيحات متغير

متغير
اختصار متغير در 

 تخمين الگو

هزينه مصرف  تميلگار
 ماهيانه انرژي خانوار

مجموع هزينه ماهيانه برق، گاز و 
 ريال-كپسول خانوار 

 Lntelecgaslpgexpوابسته

 Femaleمجازي 0و سرپرست مرد= 1سرپرست زن=خانوار جنسيت سرپرست

سرپرست  تأهلوضعيت 
 خانوار

 Hamsardarمجازي 0و بقيه موارد = 1=متأهل

 Sahebkhanehمجازي 0و بقيه = 1مالك= مالك بودن

 Activity1مجازي 0و بقيه = 1شاغل = شاغل بودن سرپرست

 Family noكمي - تعداد اعضاي خانوار

 Head_ageكمي - سرپرست خانوارسن 

توان دوم سن سرپرست 
 خانوار

Head_age##Head_aكمي -
ge 

به سه گروه تا متوسطه، دبيرستان و سطح تحصيالت سرپرست
 .اند شده بندي رتبه هايي دانشگاه

 edu_levelمجازي

 Zirbanaكمي  زير بناي محل سكونت

 app3و  app2و  app1به سه گروه  امكانات و تجهيزات
 شده است. بندي رتبه

 Appمجازي

هزينه مذهبي  لگاريتم
 خانوار

 Lnmazhabexpmكمي ريال-ماهيانه 

به پنج گروه  AEIبر اساس شاخص  طبقه درآمد خانوار
از متوسط، متوسط،  تر پايينفقير، 

 بندي رتبهباالتر از متوسط و ثروتمند 
 اند شده

 hhclassمجازي

نسبت هزينه  لگاريتم
 به هزينه كل خوراكي

از شاخص درآمد و  proxy عنوان به
 ثروت خانوار

Lnkorakiexponexpmكمي

 Provinceمجازي  استان محل سكونت

شهر و سكونت (محل 
 روستا)

 Urbanمجازي 0و روستايي = 1شهري=

 Provinvce#urbanمجازي ها استانحاصلضرب شهر و 

  هاي پژوهشمنبع: يافته
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  توصيفيهاي آماره 
. در جدول دهد ميرا نشان  هاي پژوهشهاي توصيفي برخي متغير) آماره2جدول (

تعداد اعضاي ، سال 47/50كه ميانگين سن سرپرست خانوار  شود ميمشاهده ، مذكور
هاي متر مربع و همچنين ميانگين هزينه 96سطح زير بناي محل ، نفر 40/3خانوار 

ريال و همچنين ميانگين درآمد ماهانه  316644 و 353090ترتيب ماهانه برق و گاز به
. متوسط هزينه باشد ميسرپرست خانوار حدود يك ميليون و هفتصد و نود هزار تومان 

ن ذكر اهزار توم 707ميليون تومان و هزينه خوراك ماهانه حدود  2/3كل خانوار حدود 
  . آماره چولگي نيز گزارش شده است، )2گرديده است. همچنين در جدول (

 
  هاي توصيفيآماره .2 جدول

چولگي بيشينه كمينهانحراف معيار ميانگين متغير
44/0 99 13 26/15 47/50 سن سرپرست خانوار
71/0 17 1 4/1 40/3 تعداد اعضاي خانوار

34/1 800 6 62/39 04/96 سطح زيربناي محل سكونت
100001200000038/6 359669 353090ريال)برق (هاي ماهيانه هزينه
هاي ماهيانه گاز و هزينه

 ريال)كپسول (
316644 312057 5000 1500000096/11

17900000142000002083326700000046/2 ريال)( انهيماهدرآمد 
 يمذهبهاي ماهيانه  هزينه

 ريال)(
131532 404797 0 1670000073/14

خانوار هزينه خوراكي ماهانه 
 ريال)(

70682375066413 0 1500000007/3 

 32300000378000003636998600000007/7ريال)خانوار (هزينه كل ماهانه 

  هاي پژوهشيافته منبع:
  

درصد سرپرست خانوارها داراي سطح  88/36حدود ، مركز آمار هاي دادهدر 
درصد داراي تحصيالت تا  60جديد حدود  بندي رتبهتحصيالت ابتدايي هستند و در 

  باشند.  مي متوسطه
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د بررسي 
 75ش از 

ز طبيعي 
ينه انرژي 

در   خانوار
رق و گاز 

  وارن

 αست كه 
باشند.  مي

چارك اول 
 منظور به 

 ميانگين 

 

)ريال( ماهيانه برق

ه خانوارها مور
بيشخانوارها (ي 

وپز از گاز پخت
 گاز با كل هزي

هاي انرژيينه
هاي برهزينه، د
  د.

هاي انرژي خاننه

كميتي اس αيل 
م يشتر از آن

مثال در چ طور
.باشد مي  از آن

 آورده شده و با
  ت.

 ...بر آن

متوسط )يال

ده مورد استفاد
سوخت مصرفي
 تهيه آب گرم
ن هزينه برق و
و گاز و كل هزي

شود ميشاهده 
ي خانوار هستند

  1397ن سال 
خانگي با كل هزين

تب كنيم كوانتي
د مشاهدات بي

ط بهصدك.  و ك
شاهدات بيشتر

مختلف هاي ك
سه گرديده است

ر و عوامل مؤثر ب

ر(توسط ماهيانه گاز

  ها  يل
ي سوخت عمد
ت كه عمده س

ايجاد گرما و 
اختالف ميان تر

هاي برق وهزينه
كه در مش گونه ن

هاي انرژيهزينه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

وار مركز آمار ايران
ق و گاز بخش خ

  
ك به بزرگ مرتب

)و ) 1 صددر
دهك، چارك، نه
درصد مش 75و 

دهك خانوار در 
ل خانوار مقايس

زينه انرژي خانوار

مت )ريال(ساير 

خانوار و كوانتيل
توزيع فراواني، ر

 داده شده است
،وپزخش پخت

بهت نمايش براي
هز به مربوط اي
هماناست.  ده

شابهي از كل ه

هزينه و درآمد خانو
هاي برقسه هزينه

كوچكرا از  ها ه
و كمتر از آن

 عبارتند از ميان
ت كمتر از آن و
ه مصرف انرژي

كلهاي  ن هزينه

مختلف هز هاي ك
 

متوسط سا

انرژي خهاي  نه
ر مطالعه حاضر
 گرفته و نشان
د) براي سه بخ

. همچنين بشد
انمودار دايره، ر
شد رسم )1( ر
سهم مش تقريباًي 

طرح آمارگيري ه 
مقايس .1نمودار 

دادكوانتيل: اگر 
د مشاهدات ك

معروفهاي  يل
درصد مشاهدات
ي بيشتر هزينه

و همچنين ريمتغ

  دهك 
هزينه
د
قرار

درصد
باش مي

خانوار
نمودا
داراي

منبع:

كو
درصد
كوانتي

د 25
بررسي

ماين 
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  ارقام: ماهيانه هزار ريال و ميانگين ها دهك، خانوارهزينه مصرف كل انرژي  .3جدول 
ميانگين نهمهشتمهفتمششمپنجمچهارمسوم دوماول شرح/ دهك

 658 1150 900 745 630 550 470 400 330 240هزينه انرژي خانوار

 32300 47200 34000 27200 22600 19200 16200 13400 10600 7500 هزينه كل خانوار

  هاي پژوهش يافتهمنبع: 
  

مقداري است كه نشان ، عنوان مثال دومين دهك هزينه مصرف انرژي خانوار هب
 هزار ريال 330درصد مشاهدات اين متغير كمتر از ماهيانه  20دو دهم يا  دهد مي
درصد خانوارها هزينه مصرف انرژي  80كه  دهد ميباشند و يا دهك هشتم نشان  مي

 دشو مي در جدول باال مشاهده كه طوري هماندر ماه دارند. هزار ريال  900از  تر پايين
كه در مقايسه با  باشد مي ماهانه صورت بههزار ريال  658ميانگين هزينه انرژي خانوار 

  . دهد ميكوانتيل اطالعات كمتري در خصوص توزيع متغير ارائه 
اي  هزينه هاي دهكهاي انرژي از بودجه خانوارها در هر يك از  همچنين سهم هزينه

اقشار اول (هاي ماهيانه دهك  درصد از هزينه 2/3كه هزينه انرژي حدود  دهد مينشان 
   .است درصد 5/2اين نسبت براي دهك نهم  كه درحاليگيرد؛  درآمد) را در بر مي  كم

و نام آشناترين معيارهاي استفاده شده براي توصيف يك ترين  شايان ذكر است ساده
ر مركزي ميانگين و گشتاور پراكندگي انحراف معيار است. توجه به گشتاو، توزيع آماري

زيرا ؛ گردد ميآماري يك توزيع  هاي ويژگياز ديگر  پوشي چشماين دو گشتاور سبب 
ممكن است دو جامعه آماري از نظر ميانگين ها و انحراف معيار يكسان باشند ولي شكل 

به وضعيت كوانتيل ها يكسان نباشد و  تابع توزيع آنها از نظر كشيدگي و چولگي با توجه
را تغيير دهد بدون اينكه  متغيريا اينكه اجراي يك سياست اقتصادي قانون توزيع يك 

يك  تأثيرميانگين و شاخص پراكندگي آن تغيير يابد. عالوه بر اين در برخي موارد 
ژگي را كه رگرسيون كوانتيل اين وي باشد مي مختلف مد نظر هاي دهكمتغير مستقل بر 

مفصل در قسمت مروري بر مدل اقتصاد سنجي  طور بهو  كند مي لحاظ سازي مدلدر 
مثال درآمد  عنوان به. شود مي آورده شده است و به ذكر مثالي در اين قسمت بسنده

دهك باالتر) را باالتر (سرپرست خانوار ممكن است هزينه خانوارهايي با مصرف انرژي 
و افزايش  متأثر) را تر پاييننه مصرف انرژي پايين (دهك بيشتر از خانوارهايي با هزي

سطح و لگارتيمي  صورت بهمتغير هزينه انرژي خانوار هاي  در ادامه نمودار كوانتيل  دهد.
چندك ( ي يكنواخت و نرمال آورده شده است. نمودار كوانتيل هاها توزيعدر مقايسه با 
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يع نظري 
quantile 

 ها دادهكه 

زير  ها داده
) يا 3(دار 

 كرده و 

  

   –نواخت 

 - نرمال 

 2

با توزي ها داده 
plotيا  )2 (

كه درصورتي. شد
دام تمكه  جايي

هد داشت. نمود
نرمال بررسي

   .اشد

ر برابر توزيع يكن

 در برابر توزيع ن

 ...بر آن

نمونه)( يجرب
شمارهوانتيل 
باش مي يكنواخت

ج آنهند بود. از 
مت راست خواه
توزيع نظري ن

با مي تي مشهود

ح و لگارتيمي در
 stata  

سطح و لگارتيمي
 stata  

ر و عوامل مؤثر ب

تجفيكي توزيع 
رند. نمودار كو
 در برابر توزيع ي
 خط مرجع خوا
ا چولگي به سم
مونه) را با ت
حراف از نرماليت

سطح صورت بهته 
افزار نرمخروجي 

  
  

س صورت بهسته 
افزار نرمخروجي 

زينه انرژي خانوار

ي مقايسه گراف
گير مي ده قرار

ه متغير وابسته
ت باشند روي 
ها ند توزيع داده

نم( يتجربيع 
انح گردد مي هده

  ش
تيل متغير وابست
خ

  ش
وانتيل متغير وابس
خ

مختلف هز هاي ك
 

براي) Q-Q، ك
اه مورد استفاد

مرتب شده هاي
ي توزيع يكنواخت
 مرجع قرار دارن

qnorm  ،توزي
مشاه كه طوري ن
 
 

هاي پژوهشيافته 
نموداركوانت. 2ار 

هاي پژوهشيافته 
نمودار كو .3ودار 

  دهك 
چندك
دلخو
ه داده

داراي
خط
plot

همان
 

منبع:
نمود

  
  
  
  
  

منبع:
نمو
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 امكانات و تجهيزات 
) توزيع فراواني خانوارهاي ايراني را در خصوص استفاده از امكانات و 4جدول (

و  ها داده. بيشترين امكانات ذكر گرديده در دهد مي تجهيزات مصرفي انرژي خانوار نشان
و  باشد مي ي مربوط به سيستم اشپزخانه و سيستم سرمايش و پخت و پزگير هآمار نمون

مركز آمار آورده  هاي دادهدر خصوص روشنايي و سيستم صوتي و تصويري امكانات در 
  نشده است. 

  
 اتتوزيع فراواني امكانات و تجهيز .4جدول 

 درصد فراواني امكانات و تجهيزات

 %17 6500 فريزر

 %46 17800 يخچال

 %56 21911 يخچال فريزر

 %99 38407 اجاق گاز

 %78 30335 جاروبرقي

 %70 27271 لباسشويي

 %3 1132 ماشين ظرفشويي

 %3 1304 پكيج

 %0 139 برودت مركزي

 %1 442 حرارت مركزي

 %6 2397 كولر آبي متحرك

 %12 4675 كولر گازي متحرك

 %43 16812 كولر ثابت آبي

 %15 5989 كولر گازي

  خانوار  38961تعداد نمونه                 هاي پژوهشمنبع: يافته
  

اقالم مصرفي انرژي در ترين  پر مصرف دشو مي در جدول باال مشاهده كه طوري همان
 99اجاق گاز با ، بين خانوارها به ترتيب مربوط به انواع يخچال با صد درصد فراواني

و ماشين لباسشويي  78 يجاروبرق، درصد فرواني 78انواع كولر با بيش از ، درصد فرواني
درصد خانوارها دو نوع  62 دهد مي ) نشان5جدول آمار ( درصد بوده اند. همچنين 70
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و   همصرف برق را افزايش داد كه اند كردهدستگاه در منزل براي سرمايش استفاده 
درصد خانوارها فقط يك دستگاه از انواع يخچال را دارد و بيست درصد  80همچنين 

  .اند كردهخانوارها دو نوع دستگاه داشته و انرژي مصرف 
  

  التوزيع فراواني تعداد دستگاهاي مورد استفاده خانوار از انواع كولر و يخچ .5جدول 
 3 2 1 0 شرح

 1116 24236 6921 6691 فراواني خانوار انواع كولر

 %3 %62 %18 %17 درصد

 168 7283 31241 271 فراواني خانوار انواع يخچال

 %0 %19 %80 %1 درصد

  هاي پژوهشمنبع: يافته
  

) آورده شده 6در ادامه توزيع فراواني مربوط به متغير تجهيزات و امكانات در جدول (
  است. 
  

  توزيع فراواني امكانات و تجهيزات  .6جدول 
1011 9 8 7 6 5 4 3 2 01تعداد اقالم
2124527885748835514098605213562543811 فراواني
00 0 1 3 16 36 21 15 7 010 درصد

  هاي پژوهشمنبع: يافته
  

خانوارها حداكثر داراي هشت اقالم  گردد مي در جدول فوق مشاهده كه طوري همان
بيشترين درصد) داراي حداكثر پنج قلم كاال خانوارها (درصد  36همزمان بوده و 

مدت زمان استفاده از اين ، همزمان بوده است. از طرف ديگر عالوه بر تعداد اقالم
. در ذيل باشد مي گذار در هزينه مصرف انرژي خانوار تأثيرامكانات و تجهيزات جز عوامل 

  مثال آورده شده است. عنوان بهتخمين ساليانه استفاده از يك تجهيز خانگي 
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  مصرف انرژي ساليانه برخي از اقالم و تجهيزات .7 جدول
متوسط واحدمدت نام وسيله

وات)( توان
انهيسالانرژي مصرف 

 كيلووات ساعت)(
 توضيحات

ماه گرم سال 5ساعت طي  16روزانه  1488 600ساعت 16 كولر آبي
ماه گرم سال 5ساعت طي  16روزانه  5704 2300ساعت 16 كولر گازي

  122 2000دقيقه 10ماشين لباسشويي
  852 2000دقيقه 70ماشين ظرفشويي

  602 150ساعت 11 يخچال
  584 200ساعت 8 فريزر

  1095 300ساعت 10 يخچال فريزر

  هاي پژوهشمنبع: يافته
  

  كوانتيلمروري بر مبناي اقتصاد سنجي و رگرسيون  -4
 1باست و و چندك) براي نخستين بار توسط كوانكر كوانتيل( رگرسيون كوانتيل

 هايكوانتيل ديگر يا مشروط ميانگين برآورد، كوانتيل رگرسيون ) ارائه شد. هدف1978(

بر تابع چندك شرطي استوار است كه  كوانتيلاست. اسـاس رگرسـيون  متغير توضيحي
. در حقيقت شود ميدر آن يك مجموعه از قدر مطلق خطـا در اشـكال نامتقارن حداقل 

 شناسـايي شكل توزيع متغير وابستة، ين كاربردهـاي رگرسـيون چنـدكتر مهم يكي از
. اين كار با برازش الگـوي رگرسيوني باشد ميالگو در سطوح گوناگون متغير مستقل 

گيـرد. بنـابراين هاي مختلف صـورت مـيها به ازاي چندكمتعدد بر يك مجموعه داده
گيري رگرسيون چندك آن است كه با نگاهي دقيق و جامع در كار به انگيزة اصلي از

نه تنها در ، ائه شود تا امكان دخالت متغيرهاي مستقلمدلي ار، ارزيابي متغيـر وابسته
هاي ابتدايي و در دنباله ويژه بههاي توزيع بلكه در تمام قسمت، هامركز ثقل داده

، هاي مفروضات رگرسيون معموليبدون اينكه بـا محدوديت، انتهـايي آن فـراهم گردد
 به نسبت روش همچنين اين .)2005، و همكاران 2چنشود (در برآورد ضرايب مواجـه 

 به نسبت حساسيت كمتري جمله از، ايايي استمز داراي  معمولي حداقل مربعات روش

 عالوه .هستند مستحكم و قوي بودن نرمال عدم به ها نسبتتخمين و دارد پرت هاي داده

 حضور در، معمولي مربعات به حداقل نسبت رگرسيون كوانتيل فوق هاي ويژگي بر

  ).1397، بزرگ اصل و همكاراناست ( واريانس قوي ناهمساني
  

 

1. Koenker & Bassett 
2. Chen 
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بندي توابع مختلـف چنـدكي از تـابع براي تركيب كوانتيلدر روش رگرسيون 
بـه . هر رگرسيون چنـدكي يـك نقطة منحصر شود مياستفاده  F(Y|X)ـع شـرطي توزي

هاي چندك مختلف در . قرار دادن رگرسيونكند ميفـرد از توزيـع شـرطي را مشخص 
نمايد. اين نـوع تـري از توزيع شرطي اصلي را فراهم ميتوزيع كامـل، نار يكديگرك

هاي پهن و عريض توزيع با دنباله و بررسـي در تحقيقـاتي كـه داراي توزيـع نامتقـارن
بسيار مفيد است. رگرسيون كوانتيل بر خـالف رگرسـيون معمولي از حداقل ، هستند

هاي مـوزون بـراي بـرآورد پارامترهـاي الگـو ندهنمودن مجموع قدر مطلق باقيما
، بوچينسكي( نديگومي 1كه به آن روش حداقل قدر مطلق انحرافات كند مياستفاده 

برخالف روش حداقل مربعات نسبت به ، ). روش حداقل قدرمطلق انحرافات1998
 آن است كه برخالف اهميت اندازه دورافتاده استوارتر است. اين ويژگي ناشي از هاي داده

ها مورد توجه ماندهدر اين روش فقط عالمت باقي، ها در روش حداقل مربعاتباقيمانده
(انحرافاتي) كه بيشتر (مثبت) يا كمتر  هاييماندهتعداد باقي، بنابراين؛ گيردقرار مي

 پسگذار است. (منفي) از چندك مورد نظرند و نه مقدار بزرگي آنها در برآوردها اثر
، دهند ميها نشان خود را از طريق بزرگي باقيمانده تأثيردورافتاده كه  هاي داده
  ). 1385، (انصاري و همكاران سازند متأثررا  LAD توانند برآوردهاي نمي
  :گردد ميبه وسيلة تابع توزيع زير مشخص  X  ارزش حقيقي متغير تصادفي 
)7( F(x) = pr(X ≤ x) 

  :شود ميزير تعريف  صورت بهام  τو براي چندك 
)8( Q(τ) = Inf x: F(x) ≥ τ 	0 < τ < 1 

ها بـدين يك متغير تصادفي است. بـه زبـان ساده تعريف چندك X در اين حالت
−1)مشـاهدات بـزرگ تـر و از % τاز ام  τصـورت اسـت كـه صـدك  τ)%  مشاهدات

 هايكوانتيل براي خطي مشخصه شده كه يك فرضاست. در اين رابطه  تر كوچك

  دارد: وجود Eشرطي 
)9( y = X β+ U  

y آن در كه X است؛ مصرف انرژي خانوار  ضرايبي   β، است K × 1 هايكنندهرگرس 
 توابع براي βبرآورد  كوانتيل رگرسيون مدل هدف و كند برآورد ميخواهد است كه مدل

  .است اخالل جزء Ut و است؛ كوانتيلي مختلف مشروط

  
 

1. Least Absolute Deviations (LAD) 
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y ، u(X) مشروط  ميانگين كنيد فرض = X′βمربعات متوسط حداقل روش، است 

  كند:مي برآورد را زير رابطه
)10( (y − u)∈  

  با: است معادل باال رابطه كه
)11( (Y − X′ β)∈  

ساير  براي شد. خواهد ام)5/0 كوانتيلتابع ( متوسط برآورد به منجر، )11( معادله حل
مشروط  كوانتيلي قرار داده شده است. تابع τنماد  كوانتيلي متغير براي، هاكوانتيل

  صورت زير نوشته خواهد شد: به
)12( Q (τ|X) = X′β(τ) 

هـا كـه وزنتابع كوانتيل مجموع وزني از قدرمطلق جمالت اخالل اسـت. جاي
τمتقـارن هسـتند. همان نقطة ميانگين است كه در آن  = بنابراين  ؛ وباشد مي 0.5

 به براي ،بـا مينيمم كردن عبارت زير حداقل نمود. بر همين اساس توان ميتـابع فوق را 

  شود: حل زير معادله بايستي، مشروط كوانتيلي توابع برآورد آوردن دست
)13( ρ (Y − X β)∈  

  زير: معادله رساندن حداقل به براي
 )14( τ Y − βX +(1− τ) Y − βX  

′X آن در كه β  تقريبτ مشروط  كوانتيل امينY  است. وقتيτ صفر  به نزديك
′Xاست،  (يك) β  رفتارY 1ساي(تي است شرطي توزيع راست) (سمت چپ دنباله ر ،

شوند، لذا روش بيان مي τبراي هر چندك  βحالت با توجه به اينكه  ). در اين2012
تا محقق اثر متغيرهاي كمكي بر روي  كند ميشرايطي را فراهم  كوانتيلرگرسيون 

، 2(كانكر و هالوك متغير وابسته را در نقاط مختلف بر روي تابع توزيع شناسايي كند
2001.(  

  
 

1. Tsai 
2. Koenker & Hallock 
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 olsنتايج تخمين رگرسيون كوانتيل و مقايسه آن با  - 5

، رگرسيون اين . دردهد ميجدول ذيل نتايج رگرسيون كوانتيل پژوهش را نشان 
  .است شده هاي اول تا نهم انجام كوانتيلبراي  برآورد معادله

  
  نتايج رگرسيون كوانتيل .8جدول 

 Q (1) Q (2) Q (3) Q (4) Q (5) Q (6) Q (7) Q (8) Q (9) Ols متغير

تعداد اعضاي 
 خانواده

0.067 0.070 0.074 0.0735 0.0756 0.071 0.068 0.075 0.078 0.073 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

سن سرپرست 
 خانوار

0.0158 0.017 0.013 0.0141 0.0117 0.0103 0.0124 0.0126 0.0077 0.012 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 

توان دوم سن 
سرپرست خانوار

-0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.00001 -0.00006 -0.00008 -0.00009 -0.00004 -0.00008 

0.003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 

 تحصيالت سرپرست خانوار: گروه مرجع، سرپرستان بي سواد در نظر گرفته شده است.
تحصيالت 

سرپرست خانوار 
 سطح دوم

0.13 -0.003 -0.0028 -0.0125 -0.031 -0.005 0.0026 -0.0077 0.0033 -0.0049 

0.42 0.078 0.829 0.31 0.014 0.67 0.825 0.58 0.829 0.67 

تحصيالت 
سرپرست خانوار 

 سطح سوم

-0.0142 -0.002 -0.006 -0.0132 -0.028 -0.030 -0.016 -0.010 0.007 -0.02 

0.56 0.871 0.70 0.38 0.037 0.03 0.03 0.56 0.68 0.128 

 0.002 0.0025 0.0025 0.0025 0.0024 0.002 0.0023 0.0023 0.001 0.00 زير بنا
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

امكانات و 
 2 زاتيتجه

0.031 0.030 0.029 0.022 0.007 -0.012 -0.027 -0.025 -0.006 0.002 

0.09 0.127 0.069 0.221 0.641 0.47 0.054 0.10 0.69 0.888 

امكانات و 
 3 زاتيتجه

0.083 0.083 0.080 0.069 0.049 0.03 0.016 0.013 0.034 0.048 

0.00 0.00 0.00 0.001 0.01 0.135 0.352 0.497 0.11 0.00 

هاي هزينه لگاريتم
 مذهبي

0.0009 0.0007 0.0006 -0.0002 -0.0012 -0.0008 -0.0011 -0.0014 -0.001 -0.0004 

0.28 0.099 0.215 0.663 0.142 0.079 0.023 0.00 0.01 0.34 

درآمدي: گروه مرجع طبقه درآمدي فقير در نظر گرفته شده است. هاي گروه  
 0.13 0.17 0.123 0.124 0.125 0.110 0.125 0.129 0.133 0.142از متوسط تر پايين

0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 0.205 0.226 0.208 0.20 20 .0 0.20 0.186 0.174 0.175 0.193 متوسط
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 0.300 0.31 0.300 0.286 0.305 0.309 0.291 0.274 0.256 0.279باالتر از متوسط
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 0.40 0.437 0.393 0.379 0.400 0.403 0.391 0.391 0.382 0.382 ثروتمند
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

نسبت  لگاريتم
خوراكي بههزينه 

 هزينه كل

0.0436 0.037 0.0286 0.0308 0.032 0.030 0.018 0.015 0.0050 0.022 

0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.179 0.00 0.00 0.00 

جنسيت سرپرست
 زن)( خانوار

-0.0129 -0.045 -0.184 -.0183 -.0431 -0.033 -0.036 -0.024 0.042 -0.01 

0.70 0.041 0.503 0.614 0.209 0.213 0.0254 0.48 0.214 0.69 
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 Q (1) Q (2) Q (3) Q (4) Q (5) Q (6) Q (7) Q (8) Q (9) Ols متغير

بودن  متأهل
 سرپرست

0.07 0.062 0.0758 0.0651 0.0312 0.015 0.011 0.012 0.093 0.05 

0.04 0.041 0.000 0.072 0.342 0.532 0.692 0.59 0.00 0.05 

مالك بودن محل
 سكونت

0.043 -0.008 -0.013 0.0029 0.0074 -0.001 0.0012 0.001 -0.002 0.012 

0.019 0.58 0.290 0.815 0.537 0.917 0.917 0.941 0.871 0.245 

شاغل بودن 
 سرپرست

-0.047 -0.020 -0.018 -0.0253 -0.0126 -0.013 -0.023 -0.031 -0.019 -0.01 

0.019 0.20 0.245 0.087 0.323 0.345 0.16 0.05 0.18 0.129 

 12.39 13.09 12.91 12.74 12084 12,383 12.18 12.08 11.78 11.68 مبدأعرض از 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
 p در هر متغير توضيحي اعداد سطر اول ضريب تخيمن زده شده و سطر دوم مقدار

  . باشد مي مربوطه
، فقيراست (پنج طبقه براي درآمد خانوار تعريف شده  AEIبر اساس شاخص 

طبقه پايه حذف  عنوان بهباالتر از ميانه و ثروتمند كه طبقه فقير ، ميانه، از ميانه تر پايين
و عالمت مورد  دار معنيشده است). ضرايب كليه متغيرهاي دامي براي طبقه درآمدي 

از طبقات پايين به ، تن ساير متغيرهاانتظار را دارند. افزايش درآمد با ثابت نگه داش
 طور به. شود مي مصرف انرژي خانوارهاي  طبقات باالي درآمدي موجب افزايش هزينه

مصرف انرژي باالتري نسبت هاي  درصد هزينه 43 تا 38مثال خانوارهاي ثروتمند بين 
و براي  درصد 31تا  26به گروه فقرا دارند. اين رقم براي خانوارهاي باالتر از متوسط 

مصرف انرژي هاي  . هزينهباشد مي درصد 22 تا 17خانوارهاي درآمدي متوسط 
تا  11با خانوارهاي فقير داشته و بين  دار معنياز متوسط هم تفاوت  تر پايينخانوارهاي 

اثر ، مصرف انرژيهاي  باالي هزينههاي  در كوانتيل عالوه به. باشد مي درصد باالتر 17
. لذا در مصرف انرژي هر چه خانوار در شود مي قوي تر و عددياز لحظ آماري درآمد 

آوردن زندگي با كيفيت باالتر و راحت تر و دست  به طبقه باالتري از رفاه باشد براي
هزينه مصرف انرژي آن و  كنند مي بهبود استانداردهاي زندگي انرژي بيشتري مصرف

  خانوار بيشتر است. 
هاي ماهانه  كل هزينه هاي خوراكي خانوار به نسبت هزينه لگاريتمدر اين پژوهش 

شده است. هرچه خانوار داراي   عنوان يكي از متغيرهاي جانشين براي فقر استفاده به
تري از رفاه قرار  ها باشد در طبقه پايين نسبت بزرگتري از سهم خوراكي به ساير هزينه

 04/0غير با ضريب مثبت بين صفر تا انتظار اين مت رغميعل دارد و خانوار فقيرتر است.
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يعني با افزايش شاخص فقر  ،دهد مي قرار تأثيرهزينه مصرف انرژي خانوار را تحت 
هزينه مصرف انرژي باالتر رفته است. البته در خانوارهاي دهك پر مصرف اين ضريب از 

  . گردد مي لحاظ مقداري كمتر
مصرف انرژي در هاي  بر هزينه دار معنيي مثبت و تأثيرافزايش تعداد اعضاي خانواده 

اثر آن بر ، مختلف داشته است و اين متغير با فرض ثبات ساير شرايط هاي دهك
 تقريباًمختلف اثر  هاي دهكشرايط در  .باشد مي مختلف هزينه يكسان هاي دهك

  يكساني دارد.
ي مثبت و معنادار بر مصرف تأثيرنتايج پژوهش حاضر نشان داده است كه سن 

مصرف انرژي گوياي نيازمندي بيشتر افراد هاي  مثبت سن بر هزينه تأثيرانرژي دارد. 
مسن نسبت به افراد جوان به انرژي از قبيل وسايل روشنايي و گرمايشي و وسايلي مانند 

بر سن  تأثير، مصرف انرژي هاي دهكتلويزيون و ... است. باتوجه به اينكه با افزايش 
 هاي دهكسن بر هزينه در  تأثيربيان نمود كه  توان مي، يابدمصرف انرژي كاهش مي

  . باشد مي پايين نسبتا بيشتر از دهك باالتر هزينه
توان دوم متغير سن نيز در الگو ، براي بررسي اثر سن بر هزينه مصرف انرژي خانوار

ينه انرزي خانوار مطابق كه اثر سن سرپرست بر هز دهد مي لحاظ شده است. نتايج نشان
 ضريب (توان اول) سن مثبت و توان دوم آن منفيكه  طوري بهانتظار غير خطي است 

يابد اما اين  مي هزينه مصرف انرژي خانوار افزايش، . لذا هر چند با افزايش سنباشد مي
 . ضرايب از لحاظشود مي به صفر رسيده و در نهايت منفياي  هاثر كاهنده بوده و در نقط

  باشند. مي دار معنيمقداري كوچك ولي 
عليرغم انتظار افزايش تحصيالت با فرض ثابت نگه داشتن ساير  دهد مي نتايج نشان

متغيرها سبب كاهش قابل توجه هزينه انرژي خانوار نسبت به خانوارهاي بي سواد (گروه 
است. نشده و از لحاظ آماري بي معني گرديده  2در سطح تحصيالت  ويژه بهرفرنس) 

بوده است.  دار معنينسبت به گروه رفرنس اين ضريب  3البته در چندين دهك سطح 
كرده تمايل بيشتري بسياري از محققان در مطالعات خود نشان دادند كه افراد تحصيل

جويي در مصرف انرژي دارند و انتظار ميرفت با افزايش تحصيالت سرپرست به صرفه
يابد. نتايج مطالعه مصرف انرژي كاهش هاي  هزينهخانوار و آگاهي از اهميت انرژي 
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همكاران خواني دارد. محمدي و هم، )1395همكاران (رحيمي و  حاضر با مطالعه
 ي ندارد.تأثيردر مطالعه خود نشان دادند كه تحصيالت بر مصرف برق افراد ، )1390(

انرژي داشته مصرف هاي  بر هزينه دار معنيمثبت و  تأثيرمتغير زيربنا محل سكونت: 
با تعداد اتاق  تر بزرگيابد. منازل  مي و در خانوارهاي پرمصرف انرژي اثر آن افزايش

اين به هر حال بيشتر نيازمند انرژي بيشتر از قبيل وسايل روشنايي و گرمايشي است. 
در صورت حذف متغير كه  طوري بهمتغير همبستگي با متغير سطح درآمد خانوار داشته 

  اثر آن بيشتر خواهد بود. درآمد از مدل 
، ) نسبت به گروه رفرنس2( يانرژبا افزايش تعداد وسايل و تجهيزات مصرف 

كه اقالم هاي  مصرف انرژي خانوارها تغييري نكرده است و در مقايسه خانوادههاي  هزينه
افزايش هزينه ، وسايل رفاهي آنها بيش از هفت قلم بوده است به نسبت ساير خانوارها

. افزايش هزينه به نسبت خانوارهاي گروه باشد مي دار معنيضريب مربوطه  داشته و
پايين هزينه  هاي دهكدرصد بوده است. البته اين افزايش هزينه در  8رفرنس حدود 

  باشد.  نمي دار معنيبوده و در خانوارهاي پرمصرف  دار معنيمصرف انرژي خانوار 
يابد. البته اين اثر مصرف انرژي كاهش ميهزينه  ميزان، هاي مذهبيبا افزايش هزينه

 ها دهكبا افزايش  شده و مقدار آن از لحاظ مقداري ناچيز است. دار معنياز دهك ششم 
از لحاظ مقداري و آماري اندكي افزايش يافته است. عليرغم انتظار نتايج پژوهش حاضر 

ط به مسايل ها و باورهاي ديني و همچنين ترجيحات مربونشان داده است كه ارزش
  فرادنيوي موجب كاهش مصرف نشده است. 

هاي مصرف انرژي خانوارها براساس بر هزينه مؤثرنتايج مربوط به بررسي عوامل 
 ) نشان داده شده است. مقايسه ضرايب9جدول (مدل حداقل مربعات معمولي در 

) ترسيم 4و روند نتايج كوانتيل در نمودار ( OLSآمده بر اساس نتايج رگرسيون دست  به
و بيانگر ان  دهد مي را به خوبي نشان ها تفاوتآمده دست  به شده است. مقايسه نتايج

درصدي) بسياري از  50كوانتيل ( انهيميا  OLS است كه تفسير نتايج بر اساس ميانگين
انرژي خانوار و عوامل تعيين كننده آن را پنهان هاي  حقايق در مورد ارتباط ميان هزينه

مالحضه گرديد تصوير  كه طوري همانبه عبارت ديگر رگرسيون كوانتيل ؛ نگه ميدارد
 گذاري سياستكه به لحاظ  دهد مي جامع تر و پيچيده تري از اين رابطه را به دست

  اهميت زيادي دارد. 
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امكانات و تجهيزات مورد استفاده خانواده و اثر عوامل ثابت و كنترل شده در اين تحقيق 
  مورد بررسي قرار گرفته است. 

، سن، جنسيت، نهنظيرهزي هاي پژوهشبرخي متغير توصيفي هاي ابتدا آماره در
 شده تحصيالت و سوخت عمده مصرفي و امكانات و تجهيزات مورد استفاده خانوار ارائه

 منظورتحليل رگرسيون كوانتيل به از با استفاده استنباطي هايآماره به سپس است.

  است  شده پرداخته هاي پژوهشفرضيه آزمون
كارگرفته  رگرسيون حداقل مربعات به معموالً، براي بررسي ارتباط ميان متغيرها

. اين درحالي است كه رگرسيون كوانتيل يك روش آماري با قابليت محاسبه و شود مي
كه ضمن  باشدهاي رگرسيوني متفاوت و منطبق با نقاط دهكي مختلف ميرسم منحني

ا امكان سنجش ارتباط متغيرهاي مستقل ب، هاتر و جامع تر از دادهبيان تصويري كامل
ها و حتي در حضور مورد نظر متغير وابسته را بدون نياز به نرمال بودن داده هاي دهك

دورافتاده  هاي دادهكند. به بيان ديگر اين رگرسيون نسبت به نقاط دور افتاده فراهم مي
. از سوي ديگر برخالف رگرسيون حداقل مربعات كه روي ميانگين باشد مينيرومند 

رگرسيون كوانتيل استراتژي منظمي را براي ، ن متمركز استشرطي يعني پارامتر مكا
متغيرهاي مستقل روي مكان و مقياس و شكل توزيع پيشنهاد  تأثيرتعيين چگونگي 

  كند.مي
افزايش گروه درآمد با ثابت  و دهد مي خالصه نشان طور بهنتايج رگرسيون كوانتيل 

ي درآمدي موجب افزايش از طبقات پايين به طبقات باال، نگه داشتن ساير شرايط
. در مصرف انرژي هر چه خانوار در طبقه باالتري شود مي مصرف انرژي خانوارهاي  هزينه

بهبود آوردن زندگي با كيفيت باالتر و راحت تر و دست  به از رفاه باشد براي
هزينه مصرف انرژي آن خانوار و  كنند مي استانداردهاي زندگي انرژي بيشتري مصرف

  .شود مي و اين اثر در خانوارهاي پرمصرف پررنگ تربيشتر است 
نمادي از شاخص فقر به فرض ثبات ساير  عنوان بههاي خوراكي  نسبت هزينه لگاريتم

 شرايط افزايش يك درصدي موجب افزايش چهار درصدي در هزينه مصرف انرژي خانوار
كم رنگتر شده و به باالي هزينه مصرف انرژي خانوار  هاي دهك. البته اثر آن در باشد مي
  درصد كوانتيل نهم رسيده است.  5/0
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      124  ...مختلف هزينه انرژي خانوار و عوامل مؤثر بر آن هاي دهك 
 

 و افزايش دهنده هزينه مصرف انرژي خانوار مؤثرتعداد اعضاي خانواده جز عوامل 
نياز به مصرف انرژي و  به علت. همچنين خانوارهايي با سن سرپرست باال باشد مي

در دهك باالي هزينه . البته اثر اين عامل كنند ميافزايش درآمد و رفاه بيشتر مصرف 
تابع درجه دو بوده و بعد از رسيدن  صورت بهكاهش يافته است. مطابق انتظار اين متغير 

با افزايش تحصيالت و آگاهي از نزولي خواهد بود. همچنين  صورت بهنقطه ماكزيمم تابع 
در مقايسه با گروه رفرنس حذف در سطوح تحصيالت دانشگاهي  مسايل مربوط به انرژي

است. ساير شرايط دموگرافيك  كاهش يافتهباال  هاي دهكدر هزينه مصرف  صرفاًشده 
وضعيت اشتغال با شواهد و آمار ، تأهل، مربوط به سرپرست خانوار همانند جنسيت
نبوده اند. خانوارهايي با زير بناي محل  مؤثرموجود در تعيين هزينه مصرف انرژي خانوار 

م روشنايي و گرمايش هزينه مصرف انرژي باالتر نياز به سيست به علتسكونت باالتر 
مختلف هزينه يكسان است. مالك خانه بودن  هاي دهكو اثر آن در  كنند ميپرداخت 

  مصرف ندارد. هاي  سهمي در افزايش هزينه
در  تر اينكه افزايش تجهيزات و امكانات رفاهي منزل نسبت به گروه مرجع تنها جالب

 گردد مي ي خانوار موجب افزايش هزينه در گروه سومژنرپايين هزينه مصرف ا هاي دهك
ها و باورهاي ديني  و در بقيه موارد از نظر آماري ضرايب آن بي معني شده است. ارزش

بوده  مؤثر كننده مصرفو ترجيحات  هاي باالي هزينه مصرف انرژي بر ساليق در كوانتيل
  گرديده است.  ها هزينهو موجب كاهش 

هاي مصرف انرژي بر هزينه مؤثرهمچنين مقايسه نتايج مربوط به بررسي عوامل 
را  ها تفاوت، خانوارها را براساس مدل حداقل مربعات معمولي و رگرسيون كوانتيل

؛ اين مقايسه بيانگر آن است كه تفسير نتايج بر اساس ميانگين دهد ميخوبي نشان  به
OLS  هاي اري از حقايق در مورد ارتباط ميان هزينهدرصدي) بسي 50يا ميانه (كوانتيل

به عبارت ديگر رگرسيون ؛ داردبر آن را پنهان نگه مي مؤثرانرژي خانوار و عوامل 
كه به لحاظ  دهد ميتري از اين رابطه را به دست تر و پيچيدهتصوير جامع، كوانتيل
  اهميت زيادي دارد. گذاري سياست

بخش انرژي بوده و  كننده مصرف ترين بزرگنگي مطالعه بخش خا اين براساس نتايج
، قيمت پايين آن وجه بهت ولي با ،گذشته همواره با رشد مواجه بوده است هاي سالطي 

از  بسياريسهم هزينه مصرف انرژي خانوار در كل هزينه خانوار بسيار ناچيز بوده و 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ii

es
j.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                            30 / 33

https://iiesj.ir/article-1-1330-fa.html


 1400تابستان / 69  / شمارههفدهممطالعات اقتصاد انرژي/ سال   نامه فصل  125

و داخلي پيشين در مصرف انرژي  المللي بينبر هزينه مصرف در مطالعات  مؤثرعوامل 
رسد  مي نظر هباشد و عوامل اقتصادي نقش پررنگ تر داشته اند. لذا ب نمي اثرگذار
هزينه  هاي دهكسياست اصالح قيمت همراه با در نظر گرفتن  اعمال با گذارانسياست

تقاضاي اين بخش را كنترل  توانندمي، مصرف و افزايش كارايي امكانات و تجهيزات
  يند. نما
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Abstract 

The purpose of this research is to determine factors that determine behavior of 
different percentiles of household’s energy consumption expenditure through 
applying quantile regression to micro data of the Statistical Center of. Based on 
theoretical foundations and past studies, our model studies the effects of economic 
factors, demographic, appliance used in house and role of religious beliefs.  

The results show that increasing family income from poor to rich category (base 
on the AEI) increases household energy consumption expenditure, with this effect 
more marked in the upper quantiles.  We also notice that increased share of food 
expenditure from the family is accompanied by increasing energy expenditure. 

We also notice that as the age of household head and household welfare 
increases, energy consumption increases. This impact however declines as age and 
welfare increase, leading to a negative signal of age square variable. Awareness of 
issues related to energy leads to reduced energy consumption amongst lower 
quantiles headed by someone with university education.  Increased size of dwellings 
and higher number of family members increases consumption expenditure almost 
equally in different quantiles. Energy expenditure is not affected by additional level 
2 facilities and equipment but level 3 equipment use has positive effect in lower 
quantiles. Religious beliefs and other demographic factors do not have any impact 
on energy consumption. 

JEL Classification: C31, I29, J19, C81, Q41 
Keywords: household energy consumption quantiles, quantile regression, 

equipment and appliance, values and religious beliefs  
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