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چکیده:
بخش خانگی بیشترین سهم را در مصرف انرژی کشور دارد ،بر همین اساس مطالعه حاضر با استفاده از شواهد
دادههای در سطح خانوار برای دوره زمانی  1331تا  1331به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی خانوارها و
برآورد سهم جزء ناکارا در شکاف مخارج انرژی خانوارها با استفاده از رهیافت مدلهای تجزیه میپردازد .شواهد
حاصل از مطالعه نشان میدهد که درآمد ،تحصیالت سرپرست خانوار و شهرنشینی اثر منفی و زیربنای مسکن اثر
مثبت و معناداری را بر سهم مخارج انرژی خانوارها از کل مخارج دارد .شواهد حاصل از تجزیه اکساکا  -بلیندر
نشان میدهد که سهم جزء ناکارای مصرف انرژی در تفاوت مخارج انرژی خانوارها در سال  1331برابر با 39/4
درصد و در سال  1331برابر با  34/1درصد است .نتایج تجزیه ماچادو  -متا نشان میدهد که در چندک پنجم،
سهم جزء کارا از مقدار  1/11در سال  1331به  3/91درصد در سال  1331افزایش یافته است ،اما در چندک نودم
سهم جزء کارا از مقدار  11/43درصد در سال  1331به مقدار  22/22درصد در سال  1331افزایش یافته است.
بنابراین بهبود کارایی مصرف انرژی خانوارها میتواند نقش به سزایی را در کاهش مصرف انرژی بخش خانگی ایفا
کند.
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 .1مقدمه
بخش خانگی بزرگترین مصرفکننده حاملهای انرژی در مقایسه با سایر بخشهای
اقتصادی صنعت و کشاورزی است .به طوری که سهم انرژی مصرفی بخش خانگی از کل
مصرف انرژی کشور در سال  2380برابر با  30/2درصد و در سال  2311برابر با 30/3
است 2.همچنین این نسبت  2/1برابر متوسط جهانی است که نشاندهنده باال بودن مصرف
انرژی در اقتصاد ایران است .در سطح خانوار ،شواهد دادههای هزینه  -درآمد خانوارهای
ایران در دوره زمانی  2380تا  2311نشان میدهد که سهم مخارج انرژی از کل مخارج
خانوارها از مقدار  0/2درصد در سال  2380به مقدار  6درصد در سال  2311افزایش یافته
است .همچنین میزان مخارج انرژی سرانه خانوارها به صورت ماهانه از مقدار  02620ریال
در سال  2380به مقدار  117061ریال در سال  2311افزاش یافته است .بنابراین مخارج
صرف شده خانوارها بر روی انرژی به صورت سرانه افزایش یافته است و سهم آن نیز در
انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره افزایش یافته است.
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عالوه بر اینکه سهم بخش خانگی در مصرف انرژی افزایش یافته است ،بین
خانوارها شکاف مصرف انرژی وجود دارد .دو دلیل برای وجود شکاف در مخارج انرژی
خانوارها قابل بررسی است ،نخستین ومهمترین دلیل برای افزایش مصرف انرژی به واسطه
استفاده از امکانات دارای انرژیبری باالتر ،رشد اقتصادی و دستیابی به استانداردهای
زندگی باالتر است 3.به همین دلیل شکاف مخارج انرژی به دلیل تفاوت در ویژگیهای
اقتصادی  -اجتماعی خانوارها و رفاه ناشی از استفاده از امکانات با انرژیبری باالتر است.
دومین دلیل ،تفاوت در مخارج انرژی خانوارها برای سطح یکسان از ویژگیهای اقتصادی -
اجتماعی است که ناشی از ناکارایی در مصرف انرژی خانوارها میشود 0.اگر تفاوت در
مصرف انرژی خانوارها ناشی از تفاوت در امکانات مورد استفاده از قبیل برخورداری از
خودرو ،اندازه مسکن ،درآمد و بعد خانوار باشد آنگاه این نوع از تفاوتها ،ایجادکننده
 .1ترازنامه انرژی ایران ()1331
 .2مرکز آمار ایران ( )1331بر اساس پرسشنامه درآمد  -هزینه خانوارها
)3. Long et al. (2018) and Meng et al. (2018
)4. Long et al. (2018
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نوعی شکاف رفاهی است اما چون مصرف کارا است از نظر اقتصادی قابل قبول میباشد.
حال اگر تفاوتها ناشی از ناکارایی مصرف باشد ،به این صورت که خانوارهای مختلف
دارای سطح یکسانی از خودرو ،مسکن ،درآمد و بعد خانوار و غیره باشند اما از نظر
مصرف انرژی متفاوت باشند ،این نوع از تفاوت بر هدررفت انرژی در اقتصاد و ناکارایی
مصرف انرژی داللت میکند .کارایی مصرف انرژی خانوار به این مفهوم است که انرژی
در راستای بهبود رفاه خانوارها مصرف شود و مصرف انرژی در سطح کارای خود باشد.
در این شرایط اگر مصرف انرژی کاهش یابد ،میزان رفاه خانوارها نیز کاهش مییابد .اگر
با کاهش مصرف انرژی ،بتوان به سطح رفاه فعلی نیز دست آورد آنگاه کارایی در مصرف
انرژی وجود ندارد.
مدلهای تجزیه یکی از مدلهایی هستند که میتواند دو علت تفاوت در مخارج
انرژی خانوارها را مجزا ،و سهم آنها را تعیین نماید .بر همین اساس مسئله اصلی برای
پژوهش حاضر ،تعیین سهم ناکارایی مخارج انرژی خانوارها براساس مدلهای تجزیه است
چرا که کاهش سهم ناکارایی مخارج انرژی خانوارها یکی از اهداف اصلی برای
سیاستگذاری در بخش انرژی است و نشاندهنده اهمیت پژوهش حاضر است .هدفمندسازی
یارانه یکی از مهمترین سیاستهایی بوده است که در سالهای اخیر برای هدفمند نمودن
مصرف انرژی و کاهش جزء ناکارای مصرف انرژی در کشور اتخاذ شده است .با توجه به
اینکه مطالعهای در رابطه با رفتار مصرف انرژی خانوارها در ایران در سالهای اخیر علیرغم
اهمیت مصرف انرژی در بخش خانگی انجام نشده است .لذا هدف از مطالعه حاضر آنست
که عوامل مؤثر بر مخارج انرژی خانوارها با استفاده از رویکرد رگرسیون چندک را بررسی
نموده ،و با استفاده مدلهای تجزیه به تعیین جزء ناکارای مصرف انرژی از تفاوت مخارج
انرژی خانوارهای ایران در دوره زمانی  2380-2311بپردازد.

 .2مبانی نظری پیشینه تحقیق
انرژی یکی از عوامل اصلی برای افزایش رفاه خانوارها است ،بر همین اساس تقاضای
انرژی خانوارها یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی است که به وفور در پژوهشهای
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مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .یکی از ویژگیهای متمایز مطالعات انجام شده،
تفاوت در نوع دادههای مورد استفاده است ،در بسیاری از مطالعات از دادههای در سطح
کالن استفاده میشود ،که دارای بعد زمانی طوالنیتر ،اما تعداد متغیرهای کمتر است و این
باعث از دست رفتن اطالعات در رابطه با رفتار فردی میشود 2.اما دادههای در سطح خرد از
نظر بعد زمانی کوتاه و از نظر تعداد متغیرها بیشتر است 1.این در حالی است که استفاده از
دادههای در سطح فردی و خانوار که دارای متغیرهای بیشتری نسبت به دادههای کالن است،
ناهمگونیها و ویژگیهای بین خانوارها را بیشتر نمایان کرده بر معیارهای تقاضا انرژی خانوار
منطبق است 3.اغلب مطالعات انجامشده در سطح خرد از ویژگیهای جمعیتی  -اجتماعی
خانوارها از قبیل نوع و اندازه مسکن ،تحصیالت سرپرست خانوارها ،درآمد ،دسترسی به
امکانات دارای انرژیبری باالتر و غیره برای تبیین تقاضا استفاده کردهاند .اگرچه این
متغیرها بر تقاضا انرژی تأثیر دارند ،اما آنها ضعیف هستند و نمیتوانند ویژگیهای رفتاری
درونی خانوارها را توصیف نمایند 0.مطالعات متعددی وجود دارد که نشان میدهد مقدار
بزرگی از تغییرات در تقاضا وجود دارد که نمیتواند با استفاده از متغیرهای نوع مسکن،
اندازه مسکن و نوع امکانات مورد استفاده توضیح داده شود و ناشی از ویژگیهای رفتاری
خاص هر خانوار است 1.عالوه بر این مطالعات دیگری نیز نشان میدهد که بین رفتار
مصرفی انرژی و طبقهبندی جمعیتی  -اجتماعی نوعی رابطه ضعیف وجود دارد .به این
صورت که براساس طبقات اجتماعی خانوارها نمیتوان در مورد رفتار مصرفی آنها بحث
کرد .بنابراین به طور کلی برای شناخت عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی نه تنها باید اثر
ویژگیهای اقتصادی  -اجتماعی خانوارها را اندازهگیری کرد ،بلکه باید معیاری از
رفتارهای خاص هر خانوار را اندازهگیری نمود ،که تحت عنوان تفاوت فرهنگی یا تفاوت
ناکارایی قابل بررسی است.
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)1. Labandeira et al. (2012
)2. Wiesmann et al. (2011
)3. Nesbakken (1999
)4. McLoughlin et al. (2012
)5. Morley and Hazas (2011
)6. Long et al. (2018
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براساس نظریه ماکس وبر ،تفاوت در مصرف براساس گرایش به ایجاد تفاوت در
احترام و اعتبار ایجاد میشود ،که تحت عنوان سلسله مراتب اجتماعی قابل شناسایی است،
به اعتقاد وی گروههای منزلتی با تفاوت در سبک زندگی قابل شناسایی است ،گروههای
منزلتی به دنبال ایجاد انحصار کاالها ،فرصتها و نمادهایی هستند که فراهم آورنده احترام
باشد تا بدین طریق فاصله اجتماعی خود را با سایر گروهها حفظ نمایند .وبلن همچنین
معتقد است که اگر یک الگوی مصرف حتی هیچگونه کارکرد آشکاری نداشته باشد ،باید
آن را برحسب باال بردن منزلت اجتماعی توجیه کرد .در همین راستا بوردیو معتقد است که
مصرف نه تنها ارضای نیازهای زیستی نیست ،بلکه متضمن نشانهها ،نمادها ،ایدهها و
ارزشهاست .به تعیبر وی ،مصرف در دوران جدید روندی است که در آن خریدار کاال،
از طریق به نمایش گذاشتن کاالهای خریداری شده ،فعاالنه در تالش برای خلق و حفظ
هویت خویش است 2.لذا عواملی که در نظریات ماکس وبر و وبلن به عنوان عامل تقاضا
مطرح است ،غیر قابل اندازهگیری است ،اما میتوان سهم آنها را در تفاوت مخارج انرژی
خانوارها اندازهگیری نمود.
میر و همکاران 1در مطالعه ای بررای کشرور بریتانیرا بررای دوره زمرانی  2112ترا 1770
نشان میدهند که برا افرزایش درآمرد ،مخرارج کرل برر روی انررژی و گراز و برر افرزایش
می یابد ،مخارج انرژی ابتدا به آرامی افزایش می یابرد ،و سرپس برا نرخری افزاینرده افرزایش
می یابد .گولی و منگ ،3با استفاده از شواهد آماری خانوارهرای شرهری کشرور چرین بررای
سال  1771نشان می دهند که خانوارهای ثروتمند نسبت به خانوارهای فقیرر ،دارای مصررف
انرژی بیشتری هستند.
چندران و همکاران 0در مطالعهای برای  2771خانوار شر مالزی نشان میدهند که
سطح درآمد و بعد خانوار از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر سهم مخارج انرژی خانوار
است ،و حساسیت مصرف انرژی به تغییرات درآمد درگروههای دارای درآمد پایینتر
 .1اکبری و همکاران ()1331
)2. Meier et al. (2013
)3. Golley and Meng (2012
)4. Chandran et al. (2015
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بیشتر است .جونز و لوماس 2با استفاده از نمونهای شامل  321خانوار انگلیسی در سال
 1771-1727نشان میدهند که سطح تحصیالت ،تعداد طبقات محل سکونت و سایل
گرمایشی الکتریکی ثابت اثر معناداری را بر مصرف بر ندارد ،اما خانوارهای با درآمد
باالتر ،بعد باالتر و تعداد فرزندان بیشتر دارای مصرف انرژی برقی بیشتری هستند.
هارولد و همکاران )1720( 1در مطالعهای با استفاده از شواهد بودجة خانوارهای
ایرلند در  1دوره زمانی  1771/1770 ،1777/2111 ،2111/2110 ،2180و 1727/1771
نشان میدهند که کشش مخارج انرژی بین صفر تا یک بوده است و با افزایش درآمد
مخارج انرژی به طور نسبی کمتر از درآمد افزایش مییابد .همچنین حساسیت مصرف
انرژی به افزایش درآمد در خانوارهای دارای مصرف پایینتر از انرژی بیشتر است.
کیم )1728( 3با استفاده از رگرسیون چندگانه برای خانوارهای کرهای در سال 1721
نشان میدهد که تفاوت بین مصرف انرژی بین خانوارها ناشی از تفاوت در مشخصات
اجتماعی  -اقتصادی خانوارها از قبیل مسکن مورد استفاده است .جفر و همکاران )1728( 0با
استفاده از شواهد آماری  117خانوار کویتی نشان میدهند که  31درصد از تغییرات مصرف
انرژی خانوارها با توجه به تعداد اتا ها و وسایل گرمایشی و سرمایشی قابل توضیح است .یی
و همکاران )1728( 1برای دوره زمانی  1727تا  1722نشان میدهد که درآمد و قیمت
مهمترین عوامل تعیینکننده تقاضای بر خانوارها است ،عالوه بر این تقاضای خانوارهای
دارای امکانات بیشتر بعد خانوار باالتر و مسکن بزرگتر بیش از سایر خانوارها است.
پاپاگئورجیو و همکاران )1717( 6در مطالعهای نشان میدهند که بخش بزرگی از
مصرف بر خانوارها نمیتواند با استفاده از عواملی از قبیل درآمد و ویژگی مسکن مورد
استفاده توضیح داده شود ،و با استفاده از نگرشها و رفتارهای متعدد قابل توضیح است.
هابنر و همکاران )1726( 0با استفاده از نمونهای شامل  801خانوار انگلیسی در دوره زمانی
)1. Jones and Lomas (2015
2. Harold et al.
3. Kim
4. Jaffar et al.
5. Ye et al.
6. Papageorgiou et al.
7. Huebner et al.
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 1722-1721نشان میدهند که مشخصات مسکن ،جمعیتی و لوازم خانگی  31درصد از
تغییرات در مصرف بر خانوارها را توضیح میدهد .هوانگ )1721( 2با استفاده از رویکرد
رگرسیون چندک و شواهد آماری کشور تایوان برای دوره زمانی  2182-1722نشان
میدهد که درآمد و بعد خانوار به طور معناداری بر مصرف بر خانوار مؤثر هستند ،در
واقع خانوارهای با درآمد باالتر ،بعد خانوار باالتر و اعضای با سن باالتر دارای مصرف بر
بیشتر هستند .چن و پیت )1720( 1برای کشور اندونزی نشان میدهد که در بازه زمانی
 2187تا  ،1771تغییرات در ویژگی خانوارها تا  16درصد از تغییرات مشاهده شده در
تقاضای انرژی خانوارها را توضیح میدهد .ساالری و جاوید )1720( 3با استفاده از شواهد
آماری  167هزار خانوار آمریکایی در دوره  1727تا  1721نشان میدهند که ویژگیهای
اجتماعی  -جمعیتی و مشخصات ساختمان مهمترین عوامل مؤثر بر مصرف انرژی خانوارها
است .همچنین باال بودن سطح تحصیالت سرپرست خانوارها باعث افزایش صرفهجویی
انرژی مصرفی خانوارها میشود.
تروتا )1728( 0با استفاده از شواهد آماری خانوارهای انگلیسی در سال  1771نشان
میدهد که خانوارهای با درآمد باال و متوسط نسبت به خانوارهای با درآمد پایین تمایل
کمتری به ذخیره انرژی دارند ،همچنین زنان سرپرست نسبت به مردان تمایل بیشتری به
خرید وسایل دارای کارایی باال دارند .ساکا و همکاران )1728( 1با استفاده از شواهد
آماری خانوارهای شهری کشور غنا و رهیافت تحلیل رگرسیون خطی چندگانه نشان
میدهد که دسترسی به لوازم خانگی 10 ،درصد از تغییرات مصرف انرژی الکتریکی را
توضیح میدهد .سو )1721( 6با استفاده از شواهد آماری کشور تایوان برای دوره زمانی
 1720-1720و رهیافت رگرسیون دوجملهای منفی نشان میدهند که درآمد خانوار و
مالکیت مسکن اثر مثبت و معناداری را بر مصرف بر دارد.
1. Huang
2. Chen and Pitt
3. Salari and Javid
4. Trotta
5. Sakah et al.
6. Su
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اکبری و همکاران ( )2311با استفاده از شواهد آماری  201خانوار اصفهانی نشان
میدهد که پایگاه اقتصادی  -اجتماعی خانوار بر میزان صرفهجویی آنها از مصرف انرژی
تأثیر معناداری نداشته است در حالی که فرهنگ خانوارها تأثیر منفی و معناداری بر مصرف
انرژی داشته است .بهمنی و همکاران ( )2313با استفاده از شواهد آماری در سطح استانی
برای دوره زمانی  2382-2388و رهیافت اقتصادسنجی فضایی نشان میدهند که مصرف
انرژی نسبت به درآمد باکشش و نسبت به قیمت بیکشش است و با افزایش بعد خانوار
مصرف انرژی کاهش مییابد.
اکبری و همکاران ( )2313در مطالعهای با استفاده از شواهد آماری  273خانوار
اصفهانی نشان میدهند که مصرف بر و گاز طبیعی بعد از هدفمندسازی یارانهها کاهش
معناداری نداشته است .رحیمی و همکاران ( )2311در مطالعهای برای  177خانوار تهرانی
نشان میدهد که درآمد و تعداد اعضای خانوار اثر مثبت و معنادار بر مصرف بر دارند ،اما
جنسیت اثر معناداری را بر انرژی الکتریکی مصرفی ندارد.
دو ویژگی مهم مطالعه حاضر را از سایر مطالعات متمایز میکند و گامی رو به جلو
تلقی میشود ،ابتدا اینکه براساس ادبیات نظری ،تقاضا بیشتر با دادههای در سطح خرد
منطبق است و این مطالعه از دادههای در سطح خرد خانوار با حجم باال استفاده کرده است،
که اعتبار باالتر نتایج را نشان میدهد .دوم اینکه ،تفاوت در مخارج انرژی خانوارها به دو
جزء تجزیه شده است که در هیچ مطالعهای بررسی نشده است ،و جدید بودن مطالعه حاضر
را نشان میدهد.

 .3روش تحقیق و گرآوری و تحلیل دادهها
برای بررسی عوامل مؤثر بر سهم مخارج انرژی از کل مخارج خانوارها براساس ادبیات
نظری و همچنین هدف پژوهش از رابطه ( )2استفاده میشود .براین اساس سهم مخارج
انرژی ( )energyتابعی از سن سرپرست خانوار ( ،)x2درآمد ( ،)x1بعد خانوار ( ،)x3متراژ
مسکن مورد استفاده ( ،)x0دارا بودن خودرو ( ،)x1سطح تحصیالت سرپرست خانوار (،)x6
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متغیر دامی یارانه ( ،)x0قیمت حاملهای انرژی ( ،)x8متغیر شهرنشینی ( )x1و متغیر جنسیت
سرپرست خانوار ( )x27است.
()2

energyi  α0  α1x1  α2 x2  α3 x3  α4 x4  α5 x5  α6 x6
 α7 x7  α8 x8  α9 x9  α10x10  εi

با توجه به اینکه حساسیت سهم مخارج انرژی به متغیرهای مستقل در چندکهای متعدد
متفاوت است ،لذا از رهیافت رگرسیون چندک برای برآوردها استفاده میشود.
برای برآورد سهم جزء ناکارا از مصرف انرژی در تفاوت مخارج مصرف انرژی
خانوارها از رهیافت مدلهای تجزیه اکساکا  -بلیندر( 2تفاوت در میانگین) و ماچادو  -متا

1

(تفاوت در کل توزیع) استفاده میشود .بر این اساس فرض میشود که دو گروه در اقتصاد
وجود دارند که گروه  hبه عنوان گروه دارای مخارج انرژی باال و گروه  lبه عنوان گروه
دارای مخارج انرژی پایین هستند ،همچنین  eمخارج صورت گرفته بر روی انرژی مصرفی
خانوارها است .در معادله ( R ،)1تفاوت انرژی مصرفی بین خانوارها است.
()1

)̂

̂(

3

)̅

̅ (

جزء اول رابطه ( )1تغییرات در مخارج صرف شده بر روی انرژی گروه دارای مصرف
پایین را زمانی که دارای مشخصات اقتصادی  -اجتماعی گروه دارای مصرف انرژی باالتر
باشند .در واقع جزء اول نشان دهنده تفاوت در مخارج کارای انرژی خانوارها را نشان
میدهد و این میزان از تفاوت مصرف انرژی خانوارها کارا است چرا که خانوارهای مسکن
با متراژ باالتر و درآمد باالتر دارای مخارج انرژی باالتر هستند .جزء دوم تغییر در میانگین
مخارج صرف شده بر روی انرژی را زمانی که بر طبق بازدهی مخارج صرف شده بر روی
انرژی گروه باالتر جبران شود را نشان میدهد .جزء دوم از تفاوت مخارج صرف شده بر
روی انرژی ناکارا است ،چرا که به ازای سطح برابر از امکانات دارای مصرف انرژی
متفاوت هستند و به همین دلیل این جزء ناکارا است .با تعمیم رابطه ( )1برای کل توزیع
1. Oaxaca-Blinder
2. Machado-Mata
)3. long et al. (2018
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مخارج انرژی خانوارها و استفاده از رگرسیون چندک ،از تجزیه ماچادو  -متا به صورت
رابطه ( )3استفاده میشود.
)

( )3
])

(

) ̂

(

[

]) ̂

(

)

(
(

)

(

[

جزء اول تفاوت مخارج انرژی ناشی از تفاوت مشخصات ویژگیهای اقتصادی -
اجتماعی خانوارها بین دو گروه را مشخص میکند و جزء دوم تفاوت ناشی از بازدهی
متفاوت برای مشخصات معین و برابر را نشان میدهد که داللت بر ناکارایی مصرف
انرژی دارد.
برای گردآوری دادهها از نتایج درآمد  -هزینه خانوارها در دوره زمرانی 2380-2311
که توسط مرکز آمار ایران گزارش می شود ،استفاده شرده اسرت .براسراس ادبیرات تحقیرق،
درآمد خانوار یکی از مهمترین عوامل مرؤثر برر مصررف انررژی خرانوار اسرت .برا افرزایش
درآمد خانوارها ،تقاضای برای وسایل دارای انررژی برری براال ،افرزایش مری یابرد ،بنرابراین
مخارج مصرف شده بر روی انرژی افزایش می یابد .نتایج شواهد آماری به دسرت آمرده در
جدول ( )2گزارش شده است ،درآمد واقعی و سرانه خانوارهرا از مقردار لگراریتمی 20/03
در سال  2380به مقدار  20/06در سال  2311افرزایش یافتره اسرت ،همچنرین سرهم مخرارج
انرژی در دهک های باال و پایین درآمدی به ترتیرب  1و  0/0درصرد اسرت .بره طروری کره
متوسط مصرف انرژی سررانه بررای دهرک هرای براال و پرایین درآمردی بره ترتیرب برابرر برا
 201183و  10228ریال است .بنابراین خانوارهرای برا درآمرد براال ،اگرچره مقردار مخرارج
بیشتری را بر مصرف انرژی دارند اما به دلیل سهم پایین مخارج انرژی در کل مخارج آنهرا،
دارای رفاه اقتصادی باالتر هستند .واقعیت آن است کره براال برودن مخرارج مصررفی انررژی
ناشی از دو دلیل اساسی است که هر کردام دارای داللرت هرای متفراوتی برر رفراه اقتصرادی
خانوارها هستند ،افزایش مصرف انرژی اگر ناشی از استفاده بیشتر از امکانات رفاهی باشرد،
چنین مصرف انرژی داللت بر افزایش رفاه خانوارها دارد ،اما در بسیاری از مواقرع ،افرزایش
مصرف انرژی ناشی از استفاده ناکارا از انررژی اسرت و بره همرین دلیرل براال برودن مخرارج
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انرژی داللت بر باال بودن سطح رفاهی خانوارها ندارد .بر همین اساس پاسرخ بره ایرن سرؤال
که چه سهمی از تفاوت مصرف انرژی بین خانوارها ناشی از تفاوت در جرزء ناکرارا اسرت،
یکی از اهداف مطالعه حاضر است.
جدول ( :)1شواهد آماری دادههای مورد استفاده
متغیرها
سن (سال)
درآمد
زیربنای مسکن (مترمربع)

2380

2388

2381

2317
17

01/78 08/33 00/10

20/10 20/66 20/66 20/03

2312

2311

2313

2310

2311

12/20 17/12 01/66 08/11 17/81
20/1

20/06 20/03 20/02 20/12

11/80 13/32

11/0

11/70 10/00 10/03 10/13 10/13 13/01

بعد خانوارها(نفر)

0/21

0/21

0/71

3/13

3/80

3/61

3/66

3/61

3/10

شهرنشینی (درصد)

01

17

08/1

08/0

08/1

01/1

01/1

01/0

01/0

مالکیت خودرو (درصد)

13/8

10/0

18/8

37/0

31/3

33/3

30/1

31/2

36

تحصیالت سرپرست (سال)

1/03

1/16

1/02

1/01

1 /0

1/86

6/23

6/20

6/26

جنسیت مذکر (درصد)

81/1

81

8/88

80/8

80

88/0

80/1

80

86/6

منبع :پرسشنامه درآمد  -هزینه خانوارها ،مرکز آمار ایران

تمام آمارهای گزارش شده ،نتایج محاسبات نویسندگان از گزارش پرسشنامه هزینه -
درآمد خانوارها است.
زیربنای مسکن به دلیل ارتباط مستقیم آن با مصرف بر و استفاده از وسایل
گرمایشی و سرمایشی نقش به سزایی را در مصرف انرژی دارد .به این صورت که هرچه
ابعاد مسکن وسیعتر باشد ،مصرف انرژی بیشتر خواهد بود .براساس نتایج جدول ( ،)2سطح
زیربنای مسکن خانوارها از مقدار  13/32متر مربع در سال  2380به مقدار  11/70متر مربع
در سال  2311افزایش یافته است .بنابراین ممکن است یکی از عوامل اصلی برای افزایش
مخارج انرژی ،سطح زیربنای مسکن مورد استفاده خانوارها باشد .بعد خانوارها یکی از
عوامل مؤثر بر مصرف انرژی است ،هرچه بعد خانوارها افزایش یابد ،میزان مصرف انرژی
خانوارها به دلیل نیاز متعدد آنها افزایش مییابد .نتایج جدول ( )2نشان میدهد که بعد
خانوارها از میزان  0/21نفر در سال  2380به  3/10نفر در سال  2311کاهش یافته است .اثر
بعد خانوار بر مصرف انرژی به این صورت است که لزوماً با افزایش اندازه خانوار ،میزان
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مصرف انرژی به همان اندازه افزایش نمییابد و نوعی اثرات صرفه مقیاس در مصرف
انرژی با افزایش بعد خانوارها وجود دارد.
شهرنشینی یکی از عوامل مؤثر بر مخارج انرژی در دوره مورد مطالعه ،روندی باثبات
را در دوره مورد مطالعه داشته است ،طوری که شهرنشینی از مقدار  01درصد در سال
 2380به  01/0درصد در سال  2311افزایش یافته است .عالوه بر این متوسط سهم مخارج
انرژی در کل مخارج خانوارهای شهری برای دوره زمانی  2380تا  2311برابر با 3/0
درصد و برای خانوارهای روستایی برابر با  6/6درصد است.
دسترسی به امکانات دارای انرژیبری باال یکی از عوامل مؤثر بر مصرف انرژی
خانوارها است .در همین راستا ،مالکیت خودرو به عنوان متغیر نشان دهنده امکانات دارای
انرژیبری باال معرفی شده است .براساس شواهد به دست آمده از وضعیت اقتصادی -
اجتماعی خانوارها 13/8 ،درصد از خانوارها در سال  2380دارای خودرو شخصی بوده و
در سال  36 ،2311درصد از خانوارها دارای خودرو شخصی هستند .بنابراین افزایش
مصرف انرژی و به خصوص نهاده بنزین در طول سالهای مورد مطالعه امری منطقی و به
دور از انتظار نخواهد بود .تحصیالت و جنسیت سرپرست خانوار از جمله متغیرهایی است
که بر الگوی مصرف خانوارها تأثیرگذار هستند ،براساس شواهد به دست آمده سطح
تحصیالت سرپرست خانوارها از میزان  1/03سال تحصیالت در سال  2380به مقدار 6/26
سال تحصیالت در سال  2311افزایش یافته است .انتظار بر این است که از یک طرف با
افزایش سطح تحصیالت ،بهینه یابی مصرف انرژی خانوارها افزایش یابد و با ثابت بودن
سایر شرایط ،مصرف انرژی افزایش یابد و از طرف دیگر ،با افزایش سطح تحصیالت و
افزایش درآمد ناشی از آن ،امکانات مورد استفاده خانوارها افزایش یابد ،و بر این اساس
میزان مصرف انرژی افزایش یابد .بنابراین اثر نهایی تحصیالت بر مصرفی به برآیند دو اثر
مذکور بستگی دارد .جنسیت سرپرست خانوارها یکی از مؤلفههای مؤثر بر مصرف انرژی
از نظر ویژگیهای رفتاری و درآمدی قابل تفسیر است .در دوره مورد مطالعه خانوارهای
تحت سرپرستی مرد از  81/1درصد در سال  2380به  86/6درصد در سال  2311کاهش
یافته است .عالوه بر این سهم مخارج انرژی در خانوارهای دارای سرپرست مرد در دوره
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زمانی  2380-2311برابر با  0/1درصد و در خانوارهای تحت سرپرست زنان برابر با 1/8
درصد است ،این در حالی است که براساس نظریه انگل ،باال بودن سهم مخارج ضروری
در مخارج کل خانوارها داللت بر فقر باالتر دارد 2بنابراین سطح رفاه در خانوارهای دارای
سرپرست زنان پایینتر از مردان است.

 .4برآورد مدل و تحلیل نتایج
نتایج برآورد رگرسیون چندک در جدول ( )1نشان میدهد که با افزایش سن سرپرست
خانوار ،میزان سهم مخارج انرژی خانوار از کل مخارج خانوارها به طور معناداری افزایش
مییابد .در چندکهای باالی سهم مخارج انرژی ،اثر سن بر سهم مخارج انرژی به طور
معناداری باالتر است ،به طوری که در چندک 27ام و 17ام ،با افزایش یک سال به سن
سرپرست خانوار ،سهم مخارج انرژی به اندازه  7/771و  7/721درصد افزایش یافته است و
با نتایج مطالعات هوانگ و همکاران ( ،)1721تیواری )1777( 1و فلیپینی و پارچوری

3

( )1770سازگار است.
نتایج نشان میدهد که اثر تحصیالت بر سهم مخارج انرژی منفی و معنیدار است که
در سازگاری با مطالعه ساالری و جاوید ( )1720سازگار است .با افزایش یک سال به تعداد
سنوات تحصیلی سرپرست خانوارها ،میزان سهم مخارج انرژی از کل مخارج به طور
معناداری از  7/7718در چندک 27ام به مقدار  7/703درصد در چندک 17ام تغییر یافته
است ،و این نشان میدهد که رفاه خانوارها بهبود یافته ،چرا که سهم مخارج کاالهای
ضروری مانند انرژی در کل هزینه دار خانوارها کاهش یافته است .براساس نتایج جدول
( ،)1اثر جنسیت بر سهم مخارج انرژی منفی و معنیدار است واین نشان می دهد که مردان
سرپرست خانوار نسبت به زنان با ثابت بودن سایر شرایط ،در چندکهای 27ام و17ام به
ترتیب  7/701و  00درصد دارای سهم کمتری از مخارج انرژی هستند .باال بودن این اثر در
چندکهای باال نشاندهنده پایین بودن سطح رفاه خانوارهای با سرپرست زن است چرا که
 .1سهیلی و همکاران ()1331
2. Tiwari
3. Filippini and Pachauri
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سطح درآمد زنان سرپرست کمتر از سطح درآمد مردان سرپرست است .این در حالی
است که تروتا ( )1728نشان میدهد که زنان سرپرست تمایل بیشتری به خرید محصوالت
با کارایی انرژی باالتر دارند.
جدول ( :)2برآورد رگرسیون چندک
متغیرهای توضیحی
سن
تحصیالت
جنسیت
درآمد واقعی
بعد خانوار
زیربنای مسکن
مالکیت خودرو
یارانه
قیمت
شهرنشینی
عرض از مبدا

10th .

25th .

5th .

0. 75th

0. 9th

***7/7710

***7/7768

***7/7716

***7/720

***7/721

()12/2

()10/31

()10/16

()12/1

()20/32

***-7/7718

***-7/7708

***-7/7211

***-7/730

***-7/703

()-6/10

()-8/20

()-21/72

()-20/30

()-26/60

***-7/701

***-7/22

***-7/12

***-7/11

***-7/00

()-3/01

()-8/1

()-21/18

()-27/11

()-8/7

***-7/6

***-7/10

***-2/02

***-2/80

***-1/16

()-271/1

()-210/0

()-211/6

()-221/6

()-63/02

***-7/228

***-7/203

***-7/161

***-7/303

***-7/1

()-10/33

()-07/02

()-01/80

()-67/2

()-36/0

***7/77711

***7/77703

***7/77711

**7/77706

7/77700

()1/11

()0/61

()0/13

()1/2

()2/7

***7/301

***7/011

***7/616

***7/80

***7/110

()00/38

()12/13

()17/1

()31/6

()17/30

***7/31

***7/01

***7/61

***2/28

***1/76

()28/60

()11/01

()16/11

()10/26

()12/86

***7/320

***7/016

***7/082

***7/310

7/21

()28/61

()10/20

()20/10

()0/10

()2/18

***-7/010

***-2/13

***-1/78

***-3/30

***-1/78

()-270/2

()-262/7

()-281/7

()-283/1

()-232/7

***27/3

***26/0

***11/2

***30/1

***01/2

()210/0

()287/2

()212/3

()217/0

()81/20

منبع :یافتههای تحقیق
*** معنی داری ضریب در سطح  11درصد ** ،معنی داری ضریب در سرطح  11درصرد و * معنری داری
ضریب در سطح  17درصد است .اعداد داخل پرانتز نشان دهنده آماره  Zضرایب هستند.
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درآمد به عنوان مؤلفهای است که دسترسی به امکانات گستردهتر را فراهم میکند .بر
همین اساس هرچه درآمد خانوارها افزایش یابد ،میزان مخارج صرف شده بر روی انرژی
افزایش مییابد 2.نتایج جدول ( )1نشان میدهد که با افزایش یک درصد در درآمد سرانه
و واقعی ،سهم مخارج انرژی در چندکهای 27ام و 17ام به ترتیب به طور معنیداری به
اندازه  7/6و  1/16درصد کاهش یافته است .از آنجا که خانوارهای فقیرتر دارای نیازهای
ارضا نشده متعددی هستند ،لذا با افزایش درآمد ،هزینه خانوارها در سایر کاالهای غیر
انرژی بر افزایش مییابد .نتایج رگرسیون چندک در جدول ( )1نشان میدهد که با افزایش
یک نفر در بعد خانوار ،سهم مخارج انرژی در چندک 27ام و 17ام به ترتیب به اندازه
 7/228و  7/1درصد کاهش یافته است .دلیل اصلی برای منفی بودن اثر بعد خانوارها ناشی
از معیار مقیاس معادل است .مفهوم مقیاس معادل به این صورت است که لزوما با افزایش
در بعد خانوارها ،مخارج ضروری بر کاالها به همان نسبت افزایش نمییابد .مخارج خانوار
همراه با افزایش تعداد افراد خانوار افزایش مییابد ،اما نه به همان نسبت ،زیرا به دلیل وجود
صرفهجوییهای ناشی از مصرف جمعی ،مخارج مورد نیاز یک خانوادة سه نفره شامل
پوشاک ،مسکن ،بر و دیگر موارد سه برابر یک خانواده یک نفره نخواهد بود.
میزان متراژ زیربنای مسکن مورد استفاده یکی از عوامل مهم مؤثر بر مخارج انرژی
است ،چرا که هرچه میزان زیربنا بزرگتر باشد ،نیاز به وسایل گرمایشی ،سرمایشی و
روشنایی نیز افزایش مییابد .نتایج برآورد رگرسیون چندک نشان میدهد که با افزایش
یک مترمربع در اندازه مسکن ،سهم مخارج انرژی خانوارها به طور معناداری در چندک
27ام و 01ام به ترتیب به اندازه  7/77711و  7/77706درصد افزایش مییابد .معنادار نبودن
اثر این متغیر در چندکهای باال نشان میدهد که خانوارهای فقیر ،دارای امکانات کمتری
هستند و متراژ مسکن تأثیری بر مصرف انرژی آنها ندارد ،اما در خانوارهای ثروتمند ،این
اثر مثبت و از نظر آماری معنادار است .دسترسی به امکانات دارای انرژیبری باال ،باعث
افزایش مخارج انرژی میشود 1.بررسی اثر مالکیت خودرو نشان میدهد که خانوارهای
)1. Ye et al. (2018), Huange et al. (2015), Su (2019), Jonse et al. (2015
)2. Ye et al. (2018), Sakah et al. (2018
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دارای خودرو با ثابت بودن سایر شرایط ،در چندکهای 27ام و 17ام به ترتیب دارای سهم
مخارج باالتری از انرژی به اندازه  7/301و  7/110درصد هستند .باال بودن اثر مالکیت
خودرو بر سهم مخارج انرژی نشاندهنده این است که خانوارهای فقیر عموماً دارای وسایل
نقلیه دارای انرژیبری باال و کیفیت پایینتر از نظر سوخت مصرفی هستند و نسبت به سطح
درآمد ،مخارج بیشتری را بر روی انرژی مصرف میکنند.
بررسی اثر هدفمندی یارانه بر سهم مخارج انرژی نشان میدهد که در سالهایی که
سیاست اجرا شده است نسبت به سایر سالها ،سهم مخارج انرژی از کل مخارج خانوارها
افزایش یافته است و در چندکهای 27ام و 17ام به ترتیب برابر با  7/31و  1/76درصد
است .همچنین با افزایش یک درصد در قیمت انرژی در چندک 27ام و 01ام ،به ترتیب
سهم مخارج انرژی به اندازه  7/320و  7/310درصد افزایش یافته است .اجرای سیاست
هدفمندی یارانه و افزایش قیمت حاصل آن باعث شده است که سهم مخارج انرژی در
مخارج کل خانوارها به طور معناداری افزایش یابد ،و در واقع خانوارها از نظر وضعیت
رفاهی در سطح پایینی قرار گیرند.
خانوارهای شهری نسبت به خانوارهای روستایی برا ثابرت برودن سرایر شررایط ،دارای
سهم مخارج انرژی کمتری هستند و این اثر در چندک های 27ام و 17ام به ترتیرب برابرر برا
 7/010و  1/78درصد اسرت .وجرود سیسرتم حمرل و نقرل عمرومی درکرالن شرهرها،انگیزه
استفاده از وسایل شخصی کاهش یافته و میزان مخارج صرف شده برر روی انررژی کراهش
یافته است و با بهبرود در سیسرتم حمرل و نقرل عمرومی انتظرار برر ایرن اسرت کره اثرر منفری
شهرنشینی به صورت قدرمطلق افزایش یابد.

تجزیه اکساکا  -بلیندر
خانوارها به دو دلیل دارای مصرف انرژی باالتر هستند :اوالً ممکن است سطح رفاه
خانوارها افزایش یافته و استفاده از امکانات دارای انرژیبری باال افزایش یافته است ،دوم
ممکن است کارایی مصرف انرژی خانوارها کاهش یافته باشد .تعیین این مسئله که سهم هر
کدام از دالیل ذکر شده در مصرف انرژی خانوارها به چه میزان می باشد ،سؤالی است که
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پاسخ آن با استفاده از مدلهای تجزیه امکانپذیر است .براساس نمودار ( ،)1میزان تفاوت
در لگاریتم طبیعی مخارج سرانه انرژی ماهانه خانوارها از مقدار  2/031در سال  2380به
مقدار  2/106در سال  2311کاهش یافته است ،طوری که درصد کاهش تفاوتها برابر با
 23درصد در انتهای نسبت به ابتدای دوره میباشد .به همین طریق میزان تفاوت ناشی از
اجزاء ناکارا از مقدار  2/111در سال  2380به مقدار  2/713در سال  2311کاهش یافته
است .در نهایت تفاوت مصرف انرژی ناشی از تفاوت در ویژگیهای اقتصادی  -اجتماعی
خانوارها از مقدار  7/230در سال  2380به مقدار  7/213در سال  2311افزایش یافته است،
اگرچه میزان افزایش کمتر از جزء ناکارا بوده است ولی سهم آن به مقدار  6درصد افزایش
یافته است.
2.9
1.1
1.9
9.1

9.9
1331

1334

1333

1332

تفاوت ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی

1331

1339

1333

1333

1331

تفاوت در مصرف انرژی
تفاوت ناشی از عوامل ناکارا

نمودار ( :)2تجزیه اکساکا  -بلیندر

اندازهگیری سهم دو عامل تفاوت در ویژگیهای اقتصادی  -اجتماعی خانوارها و
تفاوت در سطح ناکارای مصرف انرژی براساس نمودار ( )1نشان میدهد که تفاوت در
ناکارایی مصرف انرژی بین خانوارها سهم بیشتری از تفاوت مصرف انرژی خانوارها را
توضیح میدهد ،طوری که سهم تفاوت در عوامل ناکارایی مصرف انرژی در سال 2380
برابر با  17/0درصد و در سال  2311به میزان  80/1درصد کاهش یافته است ،عالوه بر
این سهم تفاوت در ویژگیهای اقتصادی  -اجتماعی خانوارها در ایجاد شکاف مصرف
انرژی خانوارها در سال  2380برابر با  1/6درصد و در سال  2311به مقدار  21/1درصد
افزایش یافته است .به عبارتی به طور متوسط  21/1درصد از تفاوت مصرف انرژی بین
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خانوارها ناشی از تفاوت در امکانات مورد استفاده آنها است و بلکه  80/8درصد از
تفاوت انرژی بین خانوارهای دارای مصرف باال و پایین توسط ناکارایی در مصرف
انرژی قابل توضیح است ،در واقع خانوارهای پرمصرف بدون تغییر در وضعیت زندگی
آنها میتوانند نسبت به خانوارهای دارای مصرف پایینتر 80/8 ،درصد از مصرف انرژی
خود را کاهش دهند.
به طور کلی میزان افزایش در مصرف انرژی ناشی از افزایش رفاه اقتصادی تنها 21/1
درصد است و سهم ناشی از افزایش در ناکارایی مصرف انرژی برابر با  80/8درصد
میباشد .دلیل عمده کاهش تفاوت ناشی از اجزاء ناکارا بهبود تکنولوژی وسایل از نظر
صرفهجویی انرژی و همچنین افزایش قیمت حاملهای انرژی در سالهای اخیر است.

مدل تجزیه ماچادو  -متا
تجزیه ماچادو  -متا با الگو گرفتن از تجزیه اکساکا  -بلیندر و روش رگرسیون چندک،
میزان تفاوت مخارج انرژی و اجزای آن را در کل توزیع مورد بررسی قرار میدهد.
بررسی سهم تفاوت در ویژگیهای اقتصادی  -اجتماعی خانوارها در چندکهای
مختلف از مصرف انرژی در نمودار ( )3نشان میدهد که به طور منظم در طول دوره
مورد مطالعه سهم تفاوت ویژگیهای اقتصادی  -اجتماعی خانوارها در تمام چندکها
افزایش یافته و این بر کارا بودن تفاوت مصرف انرژی بین خانوارها داللت دارد .اما در
طول توزیع ،تغییرات در سهم تفاوت ویژگیهای اقتصادی  -اجتماعی خانوارها ناهمگن
بوده و در چندکهای باالی مصرف انرژی افزایش در سهم تفاوت ویژگیهای اقتصادی
 اجتماعی بیش از چندکهای پایین از مصرف انرژی است ،طوری که در چندکپنجم ،سهم تفاوت ویژگیها از مقدار  2/26در سال  2380به  3/71درصد در سال 2311
افزایش یافته است ،اما در چندک نَوَدم میزان سهم تفاوت در ویژگیها از مقدار 21/08
درصد در سال  2380به مقدار  11/11درصد در سال  2311افزایش یافته است .به عبارتی
در چندکهای باالی از مخارج صرف شده بر روی انرژی ،کارایی تفاوت در مخارج
بیشتر افزایش یافته است.
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چندکها
1331

1331

1331

نمودار ( :)3سهم تفاوت در ویژگیهای اقتصادی  -اجتماعی

بررسی مقادیر تفاوت در مخارج انرژی مصرفی در نمودار ( )3گزارش شده است،
براساس شواهد به دست آمده از تجزیه ماچادو -متا ،مقادیر تفاوت پیشبینی شده در
مخارج انرژی خانوارها و تفاوت ناشی از جزء ناکارایی مصرف انرژی در سال  2311نسبت
به سال  2312و در سال  2312نسبت به سال  2380به طور معناداری کاهش یافته است ،اما
سهم ناشی از تفاوت ویژگیها در سال  2311نسبت به سال  2312تا چندک شصت وپنجم
افزایش یافته است و از چندک  61تا  11کاهش یافته است و در سال  2312نسبت به سال
 2380در تمام چندکها افزایش یافته است .بنابراین به طور کلی مقدار تفاوت کل و
تفاوت ناشی از جزء ناکارا به طور معناداری در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره کاهش
یافته و مقدار تفاوت ناشی از تفاوت ویژگیهای اقتصادی  -اجتماعی خانوارها در انتهای
دوره نسبت به ابتدای دوره افزایش یافته است .میزان کاهش در شکاف مخارج انرژی
مصرفی در سال  2311نسبت به سال  2312بیش از کاهش شکاف در سال  2312نسبت به
سال  2380است ،در واقع تغییر الگوی مصرفی خانوارها در دوره دوم مطالعه حاضر رخ
داده است ،طوری که میزان کاهش در دوره دوم برابر با  7/20و دردوره اول مطالعه برابر
با  7/73است.
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 .6نتیجهگیری
بخش خانگی بزرگترین مصرفکننده حاملهای انرژی در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی
است .در واقع باال بودن سهم انرژی بخش خانگی نمیتواند نشاندهنده معیاری مطلوب از
پویایی اقتصاد باشد .باال بودن مصرف انرژی خانوارها ناشی از دو دلیل است ،ابتدا اینکه سطح
رفاه خانوارها از نظر دسترسی به امکانات دارای انرژیبری باال افزایش یافته و به این واسطه سهم
مخارج انرژی از کل مخارج خانوارها افزایش یافته است ،که در این راستا درآمد یکی از
مهمترین شاخصهای رفاه اقتصادی خانوارها است .دوم اینکه میزان ناکارایی در مصرف انرژی
خانوارها افزایش یافته است .به همین دلیل با ثابت بودن سایر شرایط ،افزایش در ناکارایی
مصرف انرژی خانوارها باعث افزایش مخارج انرژی خانوارها میشود .نتایج حاصل از برآورد
مدلهای تجزیه نشان میدهد که در دوره مورد مطالعه ،به طور متوسط  21/1درصد از تفاوت
مصرف انرژی بین خانوارها ناشی از تفاوت در امکانات مورد استفاده آنها و  80/8درصد از
تفاوت مخارج انرژی بین خانوارهای دارای مصرف باال و پایین توسط ناکارایی در مصرف
انرژی قابل توضیح است ،در واقع خانوارهای پرمصرف بدون تغییر در وضعیت زندگی آنها
میتوانند نسبت به خانوارهای دارای مصرف پایینتر 80/8 ،درصد از مصرف انرژی خود را
کاهش دهند .تفاوت مصرف انرژی ناشی از تفاوت در ویژگیهای اقتصادی  -اجتماعی
خانوارها از مقدار  7/230در سال  2380به مقدار  7/213در سال  2311افزایش یافته است.
بنابراین به طور کلی تفاوت مخارج مصرف انرژی ناشی از تفاوت در ویژگیهای اقتصادی -
اجتماعی افزایش یافته است ،که تغییرات نسبت به اصالح رفتار خانوارها مطلوب است.
نتایج حاصل از مدلهای تجزیه ماچادو -متا نشان میدهد که به طور منظم در طول
دوره مورد مطالعه سهم تفاوت ویژگیهای اقتصادی  -اجتماعی خانوارها در تمام
چندکها افزایش یافته و این بر کارا بودن تفاوت مصرف انرژی بین خانوارها داللت دارد.
در چندکهای باالی مصرف انرژی ،افزایش سهم تفاوت ویژگیهای اقتصادی  -اجتماعی
نسبت به چندکهای پایین مصرف انرژی ،بیشتر است .براساس نتایج برآوردها ،ارائه
سیستم قیمتگذاری مطلوب انرژی برای بهینه نمودن رفتار مصرفی خانوارها و ارائه
سیستمهای گرمایشی ،سرمایشی و روشنایی بهینه برای کاهش اثر زیربنای مسکن بر
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مصرف انرژی خانوارها ،نقش به سزایی را در بهبود کارایی مصرف انرژی آنها میتواند
داشته باشد .در نهایت اثر منفی و معنیدار متغیر شهرنشینی بر مخارج انرژی خانوار لزوم
مطالعهای در این زمینه را نشان میدهد طوری که بتوان علل تفاوت سهم مخارج انرژی
خانوارهای روستایی و شهری را شناسایی نمود.
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Abstract
The home sector has the largest share in the country's energy consumption,
therefore, the present study tries to investigate the factors affecting the
energy demand and the estimation of the deficient component in the energy
expenditure gap of households using the approach of decomposition model
by gathering data from families between 2008 and 2016. The result shows
that income, education of householders, and urbanization have a negative
influence, and the housing foundation has a positive and significant effect on
the share of family energy expenditure. Evidence from the analysis of
Oaxaca-Blinder Decomposition shows that the contribution of the deficient
component in energy expenditure on total energy expenditure was 90. 4 and
84. 5 in 2008 and 2016, respectively. The outcome of meta-analysis reveals
that in the fifth quantile, the share of the efficient component had been
increased from 1. 16 percent in 2008 to 3. 05 percent in 2008, however, in
the ninetyish quantile the contributions of the efficient component reached
22. 22 in 2016 from 15. 48 in 2008. So, efficiency improvement in energy
consumption of households can play an important role in reducing energy
consumption of households.
Key Words: Household energy demand, analysis models, household
income-expense
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