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چکیده:
گیري و رشد فرآیندهاي اقتصادي و نیز ضرورت افزون منابع انرژي در شکلاهمیت روز

ي پایدار اقتصادي و ي مالحظات زیست محیطی و توسعهبرداري از این منابع بر پایهبهره
ي عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژي را برجسته اجتماعی، موضوع شناسایی و مطالعه

کند. اندازه و ساختار سنی جمعیت نیز از جمله عواملی است که در مباحث مربوط به می
تر به آن پرداخته شده است. بنابراین در این باشد و کممیمصرف انرژي حائز اهمیت 

شود، عامل جمعیت به صورت اندازه و ساختار سنی جمعیت روي مصرف میمطالعه سعی 
هاي ها از رهیافت دادهانرژي بخش خانگی، مورد کاوش و ارزیابی قرار گیرد. جهت تحلیل

ساله، 5هایی با فواصل زمانی دورهاستان کشور و22هاي اي از دادهتابلویی و مجموعه
دار متغیر استفاده شده است. نتایج حاکی از اثرگذاري معنی1390تا 1365هاي براي سال

هاي سنی جمعیت روي مصرف انرژي بخش خانگی است. بنابراین آگاهی از پیامدهاي گروه
ر ي مصرف انرژي دتغییرات جمعیتی از بعد اندازه و ساختار سنی با توجه به روند فزاینده

تواند اثربخش باشد.هاي آتی میگذاريریزي و سیاستایران، براي برنامه
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مقدمه-1
اي در رشد کنندهینهاي اخیر، انرژي درکنار سایر عوامل تولید نقش تعیطی دهه

اقتصادي کشورها داشته و اهمیت آن هم چنان رو به افزایش است. انرژي عاملی 
ظام ي جایگاه کشورها در نحیاتی است که نقش اساسی در تولید دارد و تعیین کننده

ي نیازهاي اولیه وخدماتی همچون داري جهان است. انرژي تأمین کنندهسرمایه
هاي علمی و اقتصادي در بررسییی و حمل و نقل است.گرمایش، سرمایش، روشنا

گذاران نظران و سیاستي نیاز به عامل انرژي از دو جنبه مورد تأکید صاحبزمینه
اي هپذیر از جمله سوختاقتصادي قرار گرفته است؛ نخست محدودیت منابع پایان

یرات کنند و دیگري تأثفسیلی که بخش عمده نیاز انرژي جهان را تأمین می
همین دلیل مدیران و هاي انرژي است. بهگیري از حاملمحیطی با بهرهزیست

هایی به منظور متخصصان بخش انرژي در کشورهاي مختلف به دنبال یافتن روش
هاي نو هستند هاي فسیلی و یا جایگزین کردن آن با انرژيدهی بیشتر حاملبهره

). 1389:34(یاوري و احمدزاده 
اي را در رشد جمعیت تجربه سابقهال گذشته، جهان افزایش بیس50در طول 

کرده است. به طوریکه امروزه تغییرت جمعیتی به عنوان یکی از عوامل کلیدي در 
شوند. این تغییرات هم از نظر تعداد فرایند توسعه و البته مصرف انرژي شناخته می

ظر ساختار جمعیتی. با جمعیت روي افزایش مصرف انرژي اثر گذارده است و هم از ن
هاي انرژي دارند این توجه به این که افراد در سنین متفاوت مصرف متفاوتی از حامل

تواند مصرف انرژي را تحت تأثیر آید که آیا ساختار سنی جمعیت میسؤال پیش می
هاي مصرفی انرژي متفاوت هستند، لذا سؤال اصلی قرار دهد؟ و از آنجایی که بخش

ین است که ساختار سنی جمعیت در ایران چه اثري بر مصرف انرژي این مطالعه ا
در بخش خانگی دارد؟ براي تبیین این موضوع در ادامه ابتدا مروري بر ادبیات تحقیق 

. گرددو پیشینه آن خواهد شد. در بخش سوم روش شناسی انجام مطالعه معرفی می
د و در بخش پنجم نیز در بخش چهارم برآوردها و نتایج معرفی و بحث خواهند ش

گردد.گیري و پیشنهادات ارائه مینتیجه
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 ادبیات موضوع و پیشینه-2
مروري برادبیات موضوع-2-1

گذار است. با رشد جمعیت به عنوان یک عامل مهم در میزان مصرف انرژي تأثیر
چه ر یابد. اگجمعیت، نیاز به انرژي براي مصارف صنعتی، خانگی  و غیره، افزایش می

برداري و استفاده از منابع انرژي، این هاي علمی در بهرهبا توسعه اقتصادي و پیشرفت
ي مصرف انرژي کاهش یابد. تغییرات احتمال وجود دارد که با رشد جمعیت، سرانه

ر شود. هجمعیتی منجر به توزیع مجدد مخارج مصرفی بین منابع مختلف انرژي می
شود، در صورتی که از الگوي غیر مصرف انرژي میفرد عالوه بر اینکه باعث افزایش
کند بر مصرف غیر منطقی انرژي خواهد افزودمنطقی مصرف فعلی تبعیت 

). لذا درك بهتر از عوامل اقتصادي و جمعیتی مصرف 12637:2009کروننبرگ(
، برونن و همکاراننی تقاضاي انرژي را بهبود بخشد (بیتواند پیشانرژي می

944:20122(.
به طور کلی دو نوع نگرش نسبت به رشد جمعیت وجود دارد: یکی نگرش 

هاي بدبینانه به توماس مالتوسباشد. منشأ نظریهمنفی و دیگري نگرش مثبت می
هیگردد. از نظر مالتوس، رشد جمعیت و تمرکز سرمایه، از طریق قانون بازدهمیبر

اندیشد. وي معتقد ز چنین مینی3نزولی، رشد اقتصادي را مختل خواهد کرد. میل
ي جمعیت، به جانبههاي فنی در بخش کشاورزي و رشد همهبود در غیبت پیشرفت

ند کدلیل افزونی نرخ رشد جمعیت بر نرخ تمرکز سرمایه، سود شروع به کاهش می
و در نهایت اقتصاد در شرایط عدم امکان افزایش تولید قرار خواهد گرفت، یعنی 

دها تر شدن درآمگیرد، چرا که این امر سبب عادالنهفال نیک میوضعیت سکون را به
شود. این پدیده تنها زمانی محقق خواهد شد که نرخ کار میو افزایش درآمد نیروي

) نیز به تقلید از مالتوس 1930(4مارشالدرآید. رشد جمعیت کار نیز تحت کنترل 
موافق  جلوگیري از رشد جمعیت بود.

1 Tobias Kronenberg
2 Dirk Brounen and et al.
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5توسط بازارپ"ي جمعیت بینانهخوش"ي فکري، دیدگاه لهدر مقابل این نح

در این دیدگاه نه تنها ) مطرح شد.1981(7) و سایمون1967(6)، کوزنتس1965(
، ثروت و محرك رشد اقتصادي داند، بلکه آن را منبع رفاهرشد جمعیت را مسأله نمی

دانند.می
نظیر: رشد سریع جمعیت، مصرف انرژي کشور در سالیان اخیر به دالیل متعدد 

ات آبها، تغییرتوسعه شهرنشینی، افزایش سطح زندگی و رفاه، واقعی نبودن تعرفه
وجمعیتتعدادهوا و توسعه صنعتی و تجاري افزایش داشته است. امروزهو

است. سیاستگذاريوریزيبرنامههرگونهزیربنايوپایهآن،بامرتبطهايویژگی
ايجامعههردراجتماعیواقتصاديمهمهايمؤلفهجملهاز جمعیتواقعدر

عیندروگذارداثر میجامعهاجتماعیواقتصاديعملکردبرکهشودمیمحسوب
پذیرد.میتأثیرنیزاجتماعیواقتصاديهايسیاستازحال

اقتصاد علم استفاده بهینه از منابع است. آگاهی از این علم و استفاده از آن بشر 
سازد تا از منابع کمیاب طبیعت به نحو مطلوب استفاده نماید. اما باید به ا قادر میر

این نکته توجه داشت که الزاماً نفع فرد در راستاي منافع جامعه قرار ندارد. به همین 
جهت، استفاده بهینه از منابع طبیعی باید در راستاي منافع جمعی و با لحاظ منافع 

ل رسانیدن تخریب و آلودگی محیط زیست صورت گیرد. به هاي آتی و به حداقنسل
طور کلی بین اقتصاد و محیط زیست واکنشی دو طرفه وجود دارد. بنگاهها با استفاده 

کنند و در از منابع اقتصادي از جمله مواد اولیه و انرژي، کاالها و خدمات را تولید می
عنوان ضایعات و پسماندید را بههاي مورد استفاده در تولاین فرآیند قسمتی از نهاده

گردانند. این ضایعات که عمدتاً به شکل گازهاي به محیط زیست باز می
اکسدسولفور و یا مواد زائد جامد و فاضالب کربن، دياکسیدمونواکسیدکربن، دي

گردد. هاي خارجی به جامعه میها یا تحمیل هزینهباشد، موجب بروز آلودگیمی
شود که اتخاذ هر تصمیم در اقتصاد با هزینه فرصت یا ه میبدین ترتیب مالحظ

). اهمیت انرژي 1392:3، رو است (پهلوانی و همکارانبههاي از دست رفته روفرصت
سو و کمیابی آن از سوي دیگر، توجه هر در فرآیند تولید محصوالت مختلف از یک

وه طلبد. به عالعامل میچه بیشتر فعاالن اقتصادي را براي استفاده کارامدتر از این

5 Bazarp
6 Simon Kuznets
7 Simon
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 با توجه به تفاوت ساختار کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته به دلیل متفاوت
چنین، عملکرد متفاوت این دو گروه از کشورها، بودن برخورداري از منابع انرژي و هم

در این زمینه مطالعات متعددي صورت موضوعی مهم و داراي ارزش و اهمیت است.
شود.که به بعضی از این مطالعات اشاره میگرفته است 

پیشینه-2-2
پیشینه انگلیسی -2-2-1

اي به بررســی اثر رشــد جمعیت بر انتشــار   )، در مطالعه2006(8مارتینز و همکاران
ــیددي ــال  اکس ــو اتحادیه اروپا بین س ــورهاي عض 1975-1999هاي کربن در کش

شان می پرداخته شار    اند. نتایج ن شش انت شد جمعیت     دهد ک سبت به نرخ ر ن
شش       شورهاي قدیمی این اتحادیه، اندازه این ک ست که براي ک بزرگتر از یک بوده ا

.باشدکمتر از یک می

) به بررسی ارتباط افزایش سن جمعیت ایاالت متحده 2006(9تن و ایسنبرگ
ه بت بدهد افراد مسن نسپردازند، نتایج آنها نشان میو تقاضاي انرژي خانگی می

کنند.افراد جوانتر انرژي مسکونی بیشتري استفاده می
مبحث نوسازي ) با توجه به فرضیه زیست محیطی کوزنتس،2007(10یورك

کشور عضو اتحادیه اروپا آزمون 14به همراه ساختار جمعیتی روي مصرف انرژي را در 
ات معینی وي نشان می دهد اندازه جمعیت وساختار سنی، داراي اثرو برآورد کرد.

ي اقتصادي و شهرنشینی روي تغییرات روي مصرف انرژي هستند. بعالوه، توسعه
مصرف انرژي مؤثر هستند. وي از مدل برآورد شده براي برنامه ریزي مصرف انرژي 

نیز استفاده کرده است. نتایج برنامه ریزي نشان می دهد که کاهش 2025تا سال 
ر و اندك مصرف انرژي منجر خواهد شد.در رشد جمعیت اروپا، به افزایش مختص

هاي)، نشان دادند که تغییر در ترکیب سن خانواده2008(11دالتون و همکاران
تواند بر استفاده از انرژي و انتشار گازهاي ي بعدي میایاالت متحده در طول چند دهه

در ااي تأثیر بگذارد. همچنین، پیر شدن جمعیت، تولید گازهاي گلخانه اي رگلخانه

8 Martinez Zarzoso and et al.
9 Bruce Tonn and Joel Eisenberg
10Richard York
11Michael Dalton and et al.
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تواند به دهد و اثر متغیر سن میدرصد کاهش می40یک نمونه کم جمعیت تقریبا 
اشد.اي بعنوان یک اثر بزرگتر نسبت به تغییرات فنی بر تولید گازهاي گلخانه

هاي انگلستان، بینی شده در خانواده) نشان داد رشد پیش2008(12رابرتس
رف برق در آینده است. در عامل کلیدي در مصرف انرژي خانگی به خصوص مص

حالی که هر خانوار به یک سرپناه و وسایل گرمایشی، روشنایی و ملزومات زندگی 
نیاز دارد افزایش درآمد در طول زمان منجر به مالکیت این لوازم و سطح باالتري از 

شود. استفاده کنندگان از وسایل نقلیه عناصر مهمی انرژي و استفاده بیشتر از آن می
هایی مورد نیاز خواهند بود زایش تقاضاي انرژي در آینده هستند. لذا سیاستدر اف

که گرایش به بهبود بهینه سازي انرژي نسبت به رشد تعداد خانوارها را معکوس کند.
ي اثر تغییرات جمعیتی بر مصرف انرژي و ) در مطالعه2009(13کروننبرگ

ت، به دلیل اینکه الگوهاي مصرفی اي در کشور آلمان معتقد اسانتشار گازهاي گلخانه
افراد سالخورده و جوان متفاوت است، افزایش در نسبت افراد پیر، الگوي مصرف 

دهد. همگانی را تحت تأثیر قرار می
)، اثرات زیست محیطی انتشار کربن حاصل از مصارف 2010(14لیدل و لونگ

تار سنی جمعیت در هاي خانگی، برق و حمل ونقل را با تکیه بر ساخانرژي در بخش
اند که اثرگذاري سه گروه و نشان دادهکشورهاي پیشرفته مورد ارزیابی قرار داده

ساله) مشهودتر است. هم چنین 50-64ساله) و (35-49ساله)، (20-34سنی (
هاي سنی جمعیت روي محیط زیست، خانوارهاي با تعداد عالوه بر تفاوت تأثیر گروه

، داراي اثر منفی روي محیط زیست هستند.ي بیشترافراد سالخورده
)، مصرف ماهانه انرژي خانگی در میان خانوارهاي 2013(15همکارانکارلس و

هاي قابل توجهیدهد فرصتتک عضوي در تگزاس را بررسی کردند. نتایج نشان می
براي کاهش مصرف و تقاضاي انرژي در منطقه مورد مطالعه وجود دارد. همچنین 

کننده مصرف انرژي خانگی با استفاده روش ك بهتر از عوامل تعیینایجاد یک در
سازي استراتژي براي کاهشارائه شده، داراي توان بالقوه براي کمک به توسعه و پیاده

وري است.مصرف انرژي و افزایش بهره

12 Simon Roberts
13Tobias Kronenberg
14Brant Liddle andSidney Lung
15 Carlos Valenzuela and et al.
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 ) در مطالعه بین کشورهاي مختلف ساختار سنی جمعیت و 2014(16الیدل
دهد که ساختار صرف انرژي بررسی نمود. وي نشان میها را روي مسایر شاخص

داري ندارد.اي تأثیر معنیجمعیت بر مصرف انرژي و تولید گازهاي گلخانه

پیشینه فارسی -2-2-2
دارد که متغیرهاي جمعیتی نه نامه خود بیان می)، در پایان1382کیهانی حکمت (

ند؛ کي دولت را نیز مشخص میتنها بر رشد اقتصادي تأثیرگذار است، بلکه اندازه
15-64ساله به جمعیت 0-14یعنی اینکه بار تکفل سنین جوان (نسبت جمعیت 

ي ساله) با اندازه15-64ساله به جمعیت 65ساله) و سن پیر (نسبت جمعیت باالي 
ي مثبت دارند و هنگامی که متغیرهاي جمعیتی وارد معادالت رشد دولت رابطه

ود.شداري منفی میي دولت بر نرخ رشد اقتصادي به طور معنیزهشوند، تأثیر اندامی
) در مطالعه اي با عنوان اثر تغییر ساختار سنی 1385نوفرستی و تنکابنی (

هاي مصرفی بخش خصوصی نشان دادند که هزینه هاي مصرفی جمعیت بر هزینه
یرد. ذبخش خصوصی به گونه بارزي از تغییرات در توزیع سنی جمعیت تأثیر می پ

) در مقاله اي با عنوان بررسی اثر ساخت سنی 1385محمدزاده و احمدزاده (
گیرند که اثرگذاري متغیرهاي سنی جمعیت روي تابع مصرف بلند مدت، نتیجه می

سال و باالتر و همچنین 65بر تابع مصرف متفاوت است. به طوري که در گروه سنی 
ساله 15-29شود و افراد نی تأیید میبار تکفل پیر نظریه سیکل زندگی مودیگیلیا

اثرگذاري کمتري دارند.
ي مصرف انرژي و ساختار )، در مقاله بررسی رابطه1389یاوري و احمدزاده (

جمعیت (مطالعه موردي: کشورهاي آسیاي جنوب غربی) عامل جمعیت را به صورت 
غربی، اندازه و ساختار سنی جمعیت روي مصرف انرژي در کشورهاي آسیاي جنوب 

دهد، متغیرهاي تولید ناخالص مورد کاوش و ارزیابی قرار داده است. نتایج نشان می
داري باالیی داخلی سرانه، اندازه جمعیت و نسبت جامعه شهري، در سطح معنی

داراي اثرگذاري مثبت روي مصرف انرژي هستند.
ار سنی) در مطالعه اي با عنوان بررسی تأثیر ساخت1392نیکوقدم و همکاران (
کشور دنیا نشان دادند که افزایش یک درصد جمعیت 82جمعیت بر درآمد سرانه در 

شود. درصد در درآمد سرانه می08/1سال از کل جمعیت، باعث کاهش 15زیر 

16Brantley Liddle
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سال و یک درصد در سهم 64تا 15همچنین افزایش یک درصد در سهم جمعیت 
34/0درصد و 39/3افزایش سال از کل جمعیت، به ترتیب باعث65جمعیت باالي 

شود.   درصد در درآمد سرانه می

ها و روشداده-3
دو استان کشور، شامل: آذربایجان شرقی، و هاي تابلویی بیست در این مطالعه از داده

بختیاري، خوزستان، فارس، کرمان، واردبیل، اصفهان، ایالم، بوشهر، چهارمحال
بویراحمد، گیالن، لرستان، مازندران، مرکزي، سمنان، وکردستان، کهگیلویهکرمانشاه،
5دوره، با فاصله زمانی6، یزد طی بلوچستان، زنجان، همدان، هرمزگانوسیستان

به منظور ارزیابی 1390و1385، 1380، 1375، 1370، 1365هاي ساله، شامل سال
.تأثیر ساختار سنی جمعیت بر مصرف انرژي بخش خانگی استفاده شده است

مهمترین جنبه نوآوري تحقیق حاضر که آن را از سایر تحقیقات متمایز 
سال در هر گروه سنی)، 4هاي سنی مختلف (با فاصله کند، استفاده از گروهمی

استفاده از اطالعات مصرف انرژي مربوط به بخش خانگی براي هر استان، برآورد و 
خش خانگی  به منظور بررسی و هاي انرژي مورد استفاده در بتحلیل تفکیکی حامل

تحلیل چگونگی تأثیر ساختار سنی جمعیت بر مصرف انرژي بخش خانگی در کشور 
است.

هاي مورد باتوجه به آمار مصرف انرژي کشور، و میزان مصرف انرژي استان
و، استان کهگیلویه1365بویراحمد و بوشهر در سالوهاي کهگیلویهبررسی، استان

و استان سمنان 1380،  استان بوشهر در سال 1375و 1370هاي لبویراحمد در سا
هاي مورد کمترین میزان مصرف انرژي را در میان استان1390و 1385هاي در سال

هاي ، استان مازندران در سال1365باشند و استان اصفهان در سال بررسی دارا می
بیشترین 1390و 1385هاي ، استان اصفهان در سال1380و 1375، 1370
باشند. هاي مورد بررسی میکننده انرژي در میان استانمصرف

توان از میان آنها به قیمت انرژي، مصرف انرژي تابع عوامل مختلفی است که می
هاي مختلف، درآمد، میزان جمعیت شهرنشین و جمعیت ارزش افزوده بخش

. نی جمعیت اشاره کردروستایی، اشتغال، تولید ناخالص داخلی و همچنین ساختار س
اي ههاي اقتصادي افزایش قیمت انرژي منجر به کاهش تقاضا در بخشطبق تئوري

گردد. در بخش صنعت نیز افزایش قیمت انرژي، گوناگون به ویژه بخش خانگی می
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 هاي تولید را افزایش داده منجر به کاهش سودآوري و بنابراین کاهش تولید و هزینه
هاي مطرح شده در با توجه به دیدگاهگردد. ین بخش میکاهش مصرف منابع در ا

مورد رشد جمعیت، در خصوص تأثیر آن بر مصرف انرژي، افزایش میزان جمعیت 
هاي صنعت، کشاورزي و خدمات افزایش فعال و در سن کار، مصرف انرژي را در بخش

ی تگدهد و در مقابل افزایش جمعیت خردسال و افراد در سنین پیري و بازنشسمی
بنابراین در این تحقیق گردد.منجر به افزایش مصرف انرژي در بخش خانگی می

هاي آن بر مصرف انرژي بخش خانگی به صورتی سعی گردیده تأثیر جمعیت و مؤلفه
شود، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.که در ذیل اشاره می

تمی ي لگاریگردد به صورت یک تابع رفتارمدلی که در این تحقیق برآورد می
است، در این نوع توابع، تغییرات مطلق متغیرهاي توضیحی باعث تغییرات درصدي 

ي انرژي، هاشوند. لگاریتم مصرف انرژي کل، لگاریتم حاملثابت، در متغیر وابسته می
گروه سنی تأثیرگذار بر میزان مصرف انرژي 14لگاریتم متغیرهاي جمعیتی (شامل 

ت کل کشور و لگاریتم کل جمعیت شهرنشین بعنوان بخش خانگی)، لگاریتم جمعی
هاي جمعیت شناختی در مدل گنجانیده شده است. در متغیر توضیحی و شاخص

این مقاله شش مدل مورد استفاده قرار گرفته است. قبل از برآورد مدل، متغیرهاي 
:شودصورت زیر شرح داده میمدل معرفی شده و طریقه بدست آوردن آنها به

مدل اول (معادله مصرف انرژي کل)-3-1

itit3it21)i(t10it δPa)Ln(TotβLnPaβLnEcββLnEc   (1)

.tدر سالiلگاریتم کل مصرف انرژي استان	: ( ).t-1(در سال i: لگاریتم کل مصرف انرژي استان (

.tدر سال iهاي سنی استان : لگاریتم گروه
itPaTotLn )( هاي سنی، استان: لگاریتم تفاضل جمعیت کل و گروهiدر سالt.

ها دهنده عوامل غیرقابل مشاهده که هم در طول زمان و هم در تمام استاننشان: 
متفاوت است.

مدل دوم (معادله نفت سفید)-3-2

itδ1)i(tLnWol3βitPa)Ln(Tot2βitLnPa1β0βitLnWol  (2)
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.tدر سال iف نفت استان: لگاریتم کل مصر LnWol ( .(t-1)در سال i: لگاریتم کل مصرف نفت استان (
.tدر سال iهاي سنی استان : لگاریتم گروه

:( )Ln Tot Pa itهاي سنی، استانلگاریتم تفاضل جمعیت کل و گروهi در سال
t.δ :ها بل مشاهده که هم در طول زمان و هم در تمام استاندهنده عوامل غیرقانشان

متفاوت است.

مدل سوم (معادله گاز مایع)-3-3

itδ1)i(tLnLpg3βitPa)Ln(Tot2βitLnPa
1

β0β
it

LnLpg  (3)LnLpgلگاریتم کل مصرف گاز مایع استان :i در سالt. LnLpg ( .(t-1)در سال i: لگاریتم کل مصرف گاز مایع استان (

.tدر سال iهاي سنی استان لگاریتم گروه:

itPaTotLn )( هاي سنی، استان: لگاریتم تفاضل جمعیت کل و گروهi در سال
t.δ:ها دهنده عوامل غیرقابل مشاهده که هم در طول زمان و هم در تمام استاننشان

.متفاوت است

مدل چهارم (معادله برق)-3-4

)4(
LnElc β β LnPa β Ln(Tot Pa)0 1 2it it it

β LnElc β LnUp δ3 i(t 1) it4 it

   

  

.tدر سال i: لگاریتم کل مصرف برق استان ( .(t-1)در سال i: لگاریتم کل مصرف برق استان (

.tدر سالiهاي سنی استان : لگاریتم گروه

itPaTotLn )(  :هاي سنی، استانلگاریتم تفاضل جمعیت کل و گروهiدر سال
t.

.tدر سال i: لگاریتم کل جمعیت شهرنشین کشور، استان 
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 ها دهنده عوامل غیرقابل مشاهده که هم در طول زمان و هم در تمام استاننشان: 
متفاوت است.

معادله پنجم (نفت گاز)-3-5

1 2it it it0

3 it it

LnGol β β LnPa β Ln(Tot Pa)

β LnUp δ

   


(5)

.tر سال دi: لگاریتم کل مصرف نفت گاز استان

.tدر سالiهاي سنی استان: لگاریتم گروه

itPaTotLn )( هاي سنی، استان: لگاریتم تفاضل جمعیت کل و گروهi در سال
t.

.tدر سال i: لگاریتم کل جمعیت شهرنشین کشور، استان
ها دهنده عوامل غیرقابل مشاهده که هم در طول زمان و هم در تمام استان: نشان

متفاوت است.
معادله ششم (بنزین) -3-6

itδ1)i(tGasitUp3βitPa)(Tot2βitPa1β0βitGas  (6)

.tال در سi: لگاریتم کل مصرف بنزین استان ( .(t-1)در سال i: لگاریتم کل مصرف بنزین استان(

.tدر سال iهاي سنی استان: لگاریتم گروه 	: itPaTotLn )( هاي سنی، استانلگاریتم تفاضل جمعیت کل و گروهi در سال
t.

.tل در ساi: کل جمعیت شهرنشین کشور، استان 
ها دهنده عوامل غیرقابل مشاهده که هم در طول زمان و هم در تمام استان: نشان

متفاوت است.

برآوردها و بحث-4
لیمر و هاسمنFهاي نتایج آزمون-4-1

هاي مورد در این مطالعه، بدلیل وجود فواصل زمانی طوالنی (پنج ساله) میان سال
، و به صورت شش دوره مقطعی نظر گرفته شدهها به صورت مقطع دربررسی، سال
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هاي مورد اند، لذا نیازي به انجام آزمون مانایی براي دادهمورد بررسی قرار گرفته
باشد. بررسی نمی

در سطح اطمینان P-Valueدر مدل مصرف کل انرژي با توجه به اینکه مقدار 
کمتر ازسال)5-9(PA3و سال )PA2)0-4، براي همه متغیرها، به غیراز 95%
سنی هايبراي این گروهپولینگ بودن مدلمبنی بر صفرشده است، لذا فرضیه 5%

شود.هاي سنی روش پانل استفاده میو براي سایر گروهپذیرفته شده،
، %95در سطح اطمینان P-Valueدر مدل نفت سفید با توجه به اینکه مقدار 

,PA9براي متغیرهاي PA3, PA2, PA1, PA14, PA13, PA12, PA11 از
ن بودن، برآوردهاي ایپانل بربیشتر شده است، در نتیجه فرض ثانویه مبنی05/0

است. پولینگ متغیرهاي مدل رد شده و مدل آنها از نوع 
در سطح اطمینان P-Valueدر مدل مصرف گاز مایع با توجه به اینکه مقدار 

)، PA1)4-0 ،(PA2)9-5،(PA3)14-10،(PA4)19-15، براي متغیرهاي، 95%
PA5)24-20 ،(PA6)29-25 ،(PA8)34-30 ،(PA9)39-35(،PA14)65 ساله

، بودنپانل بیشتر شده است، در نتیجه فرض ثانویه مبنی بر05/0و بیشتر) از 
پولینگ است.برآوردهاي این متغیرهاي مدل رد شده و مدل آنها از نوع 

، %95در سطح اطمینان P-Valueر در مدل مصرف برق با توجه به اینکه مقدا
P-Value) شده است، به عبارتی0000/0(ابربر توان جهت پس میاست 0.05>

برآورد از روش پانل استفاده کرد. 
، %95در سطح اطمینان P-Valueگاز، با توجه به اینکه مقدار در مدل نفت

است، به عبارتی) شده 0000/0برابر()، PA12)59-55براي همه متغیرها به غیر از 
P-Value <0.05که فرضیهمبنی بر پولینگ بودن مدلصفر، لذا فرضیه است)

رد )PA12(به غیر از برابر بودن عرض از مبدأ براي تمامی مقاطع است)، براي همه
توان جهت برآورد این متغیرها از روش شود. پس میشده و فرضیه مقابل پذیرفته می

پانل استفاده کرد. 
، براي %95در سطح اطمینان P-Valueدل بنزین، به دلیل اینکه مقدار در م

بنابراین . استP-Value <0.05شده است، به عبارتی05/0همه متغیرها، کمتر از 
. توان جهت برآورد این متغیرها از روش پانل استفاده کردمی
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 یزان ) در چهار مدل اول، م2(جدول شماره با توجه به نتایج آزمون هاسمن،
P-Value است. بنابراین روش اثرات تصادفی ناسازگار است و باید از روش 0.05>

اثرات ثابت استفاده کنیم. 
-Pنتایج آزمون هاسمن براي مدل هاي نفت گاز و بنزین، مقادیر با توجه به

Value<0.05.می باشد و باید از روش اثرات تصادفی استفاده کنیم

مرلیFنتایج آزمون :1جدول
مدل ششم مدل پنجم مدل چهارم مدل سوم مدل دوم مدل اول برآروردها

830/2 737/1 310/10 557/1 478/1 685/1 برآورد اول
(PA1)0004/0 0357/0 0000/0 0801/0 478/1 0493/0

862/2 709/2 785/9 452/1 447/1 639/1 برآورد دوم
(PA2)0003/0 0004/0 0000/0 1177/0 119/0 0588/0

770/2 587/3 982/11 489/1 751/1 666/1 برآورد سوم
(PA3)0005/0 0000/0 0000/0 1031/0 038/0 0530/0

069/3 368/2 042/13 370/1 909/1 087/2 برآورد چهارم
(PA4)0001/0 0021/0 0000/0 1568/0 020/1 0096/0

571/3 081/2 877/11 297/1 351/2 878/2 برآورد پنجم
(PA5)0000/0 0080/0 0000/0 2003/0 0031/0 0003/0

970/2 080/3 994/12 559/1 199/2 212/2 برآوردششم
(PA6)0002/0 0001/0 0000/0 0798/0 006/0 0056/0

895/2 176/2 327/13 774/1 933/1 101/2 برآوردهفتم
(PA7)0003/0 0052/0 0000/0 0347/0 018/0 0090/0

199/3 098/2 577/12 444/1 777/1 931/1 برآوردهشتم
(PA8 )0001/0 0074/0 0000/0 1210/0 034/0 0183/0

148/3 739/1 254/10 351/1 394/1 709/1 برآوردنهم
(PA9 )0001/0 0354/0 0000/0 1673/0 144/0 0448/0

189/3 758/4 623/10 994/1 748/1 134/2 برآورددهم
(PA10 )0001/0 0000/0 0000/0 0141/0 038/0 0079/0

067/3 921/4 319/10 702/1 435/1 733/2 برآوردیازده
(PA11 )0001/0 0000/0 0000/0 0460/0 125/0 0006/0

788/2 647/1 138/10 012/2 229/0 697/1 برآورددوازده
(PA12 )0005/0 0516/0 0000/0 0131/0 255/1 0471/0

899/2 788/1 078/10 176/2 292/1 807/1 برآوردسیزده
(PA13 )0003/0 0287/0 0000/0 0066/0 203/0 0304/0

053/3 802/1 040/10 597/1 270/1 841/1 برآوردچهارده
(PA14 )0002/0 0271/0 0000/0 0690/0 218/0 0265/0

مأخذ: یافته هاي پژوهش
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نتایج آزمون هاسمن:2جدول
مدل ششم مدل پنجم مدل چهارم وممدل س مدل دوم مدل اول برآروردها

000/0* 0000/0 748/112* - - 307/11 برآورد اول
(PA1)

0000/1 0000/1 0000/0 - - 0102/0
000/0* 0000/0 591/115* - - - برآورد دوم

(PA2)0000/1 0000/1 0000/0 - - -
000/0* 0000/0 399/120* - - - برآورد سوم

(PA3)0000/1 0000/1 0000/0 - - -
000/0* 0000/0 661/134* 0000/0 970/22 770/17 برآورد چهارم

(PA4)0000/1 0000/1 0000/0 425/24 0000/0 0005/0
000/0* 010/25 305/127* - 921/92 917/29 برآورد پنجم

(PA5)0000/1 0000/0 0000/0 - 0000/0 0000/0
000/0* 000/0 900/135* - 750/27 053/22 برآوردششم

(PA6)0000/1 0000/1 0000/0 - 0000/0 0001/0
000/0* 000/0 799/139* - 054/23 922/20 برآوردهفتم

(PA7)0000/1 0000/1 0000/0 - 0000/0 0001/0
000/0* 000/0 562/134* - - 247/19 برآوردهشتم

(PA8 )0000/1 0000/1 0000/0 - - 0002/0
883/64* 241/0 536/114* - - 812/17 برآوردنهم

(PA9 )0000/1 9707/0 0000/0 - - 0005/0
000/0* 000/0 996/120* 0000/0 - 248/26 برآورددهم

(PA10 )0000/1 0000/1 0000/0 803/23 - 0000/0
000/0* 000/0 069/121* 0000/0 - 784/34 برآوردیازده

(PA11 )0000/1 0000/1 0000/0 337/31 - 0000/0
000/0* 000/0 513/122* 0000/0 - 131/18 برآورددوازده

(PA12 )0000/1 0000/1 0000/0 219/38 - 0004/0
000/0* 000/0 889/119* 0000/0 - 999/21 برآوردسیزده

(PA13 )0000/1 0000/1 0000/0 413/27 - 0001/0
000/0* 000/0 760/121* - - 585/28 برآوردچهارده

(PA14 )0000/1 0000/1 0000/0 - - 0000/0
مأخذ: یافته هاي پژوهش

هستند.3باشد. سایر مقادیرداراي درجه آزادي می4دهنده مقادیر درجه آزادي نشان*

کل انرژيبرآورد و تحلیل نتایج مدل مصرف-4-2
ــنی جمعیت، این     براي اجتناب از بروز هم  ــاختار سـ خطی در متغیرهاي معرف سـ

اند. بنابراین، در جدول زیر نتایج برآوردها به طور جداگانه وارد مدل شدهمتغیرها به 
شده، تأثیرگروه   14تفکیک در  ساس مدل برآورد  هاي مدل جداگانه وارد گردید. برا

باشد. نیازهاي مصرفی هر گروه سنی     سنی مختلف بر کل مصرف انرژي، متفاوت می  
.  دهندمتفاوتی تحت تأثیر قرار میمتفاوت بوده، و هرکدام مصـــرف انرژي را به نحو 

به این گونه که:



١١٩ارزیابی تأثیر ساختار سنی جمعیت بر مصرف انرژي بخش خانگی در ایران

 سنی کمتر از  : اثرگذاري کلیه گروه1نکته  صرف انرژي    65هاي  سال روي م
روي مصرف انرژي منفی است.65هاي سنی باالتر از مثبت و تنها اثرگذاري گروه

سنی  2نکته  صرف انرژي  PA1)0-4: گروه  )، تأثیر مثبت و معناداري بر کل م
سنی منجر به افزایش    دارد صد افزایش جمعیت این گروه  صدي   20/0و یک در در

در مصرف انرژي شده است. افزایش جمعیت این گروه سنی منجر به افزایش مصرف 
شــود، مصــرف مســتقیم شــامل افزایش   انرژي به طور مســتقیم و غیرمســتقیم می

خدمات خارج  زاي خانگی است و مصرف غیرمستقیم، شامل استفاده از وسایل انرژي
سنی و نیز خدمات و     صرف این گروه  از خانه، انرژي مورد نیاز تولید کاالهی مورد م

باشد.  نقل براي این گروه میواستفاده از وسایل حمل
سنی  : گروه3نکته  )،  PA4)19-15 ،(PA5)24-20 ،(PA6)29-25هاي 

PA7)34-30 ،(PA11)54-50    ــر ف انرژي )، تأثیر مثبت و معناداري بر کل مصـ
ــد افزایش در این گروه ــنی به ترتیب منجر به دارند، به نحوي که، یک درص هاي س

شود. روند تأثیر  درصد افزایش مصرف انرژي می  18/0و 17/0، 18/0، 22/0، 20/0
صرف کل انرژي مثبت و نزولی می  این گروه سنی بر م صورت که     هاي  شد، به این  با

سنین    سن افراد و حرکت از  صرف کل انرژي   با افزایش  سالی میزان م جوانی به میان
،یابدروند کاهشــی دارد. در این دوران تمایل به افزایش مصــرف انرژي افزایش می 

بنابراین باشد.ساله می24تا 20گروه سنی بیشترین میزان مصرف انرژي مربوط به 
ر  دها شامل برق و بنزین در این سنین افزایش یافته و  تمایل به مصرف برخی حامل 

ــرف کل انرژي منجر می ــود.گروهنهایت به افزایش مص ــنی ش )،  PA2)9-5هاي س
PA3)14-10 ،(PA8)39-35 ،(PA9)44-40 و (PA10)49-45 (  تأثیر مثبت

ند. ولی بی ــرف انرژي دار ــنی  گروهمعنی بر میزان مصـ )،  PA12)59-55هاي سـ
PA13)64-60 و (PA14)65   تأثیر بیســاله و بیشــتر)، بر کل مصــرف انرژي

سنین    می شند، و حتی  صرف انرژي دارند.      65با شتر تأثیر منفی بر کل م ساله و بی
شخیص (    شان می   ) به2Rضریب ت ست آمده ن ضیحی مدل   د دهد که متغیرهاي تو

ستند   ضریب تعیین      %86قادر ه ضیح دهند. با توجه به  سته را تو تغییرات متغیر واب
که این ضریب باال بوده و مفهوم آن  شود  ) ، مشخص می %86) و (%85(تعدیل شده 

توانایی تبیین مناســـب مدل اســـت. آماره دوربین واتســـون بدســـت آمده از تمام  
شان  ستگی میان متغیرهاي مدل می برآوردها، ن ساس    دهنده عدم خودهمب شد. برا با
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ست.     Fآماره آزمون  سیون معتبر ا شر برازش کل رگر ست) نتایج   -3جدول (فی پیو
است.مدل اول ارائه شده 

شان می     روند تأثیر گروه)، 1نمودار( صرف انرژي، ن سنی را بر کل م دهد.  هاي 
باشد، و این می%20، 0-4سنی کنیم، مصرف انرژي گروهطور که مشاهده می همان

ست.   روند براي گروه سنی بعد، بدلیل انتقال به مرحله نونهالی،  روندي نزولی ا هاي 
ــ  ــرف انرژي نس ــنین مص ــالی و کودکی کمتر  چرا که در این س بت به دوران خردس

صرف انرژي افزایش یافته، و      می سنین نوجوانی و جوانی میزان م شود.  با ورورد به 
ساله به 24تا20به طوریکه براي گروه سنی دهد. نمودار شیب صعودي را نشان می 

ست تا         اوج می سنی بی صرف انرژي مربوط به گروه  سد، بنابراین باالترین میزان م ر
توان افزایش اســتفاده از وســایل  باشــد، دلیل این امر را میوچهار ســال میســتبی

ــایل خنکانرژي ــوز  زا از جمله؛ اتومبیل، وس کننده خانگی، لوازم برقی و لوازم گازس
دانست. به نظر میرسد فرایند عمومی رابطه گروههاي سنی با مصرف کلی انرژي در      

ســن گروه جمعیتی اثر گروه جمعیتی  ایران یک رابطه معکوس باشــد که با افزایش
هاي ســنی بعد  این در حالی اســت که براي گروه. بر مصــرف انرژي کاهش می یابد

شته و نزول می   سنی  گونهکند، بهشیب نمودار روند کاهنده دا 40اي که براي گروه 
کند. این روند کاهش و افزایش  ساله به کمترین میزان مصرف انرژي نزول می  44تا 

سنی    به همی شکل ادامه یافته و براي گروه  ساله افزایش یافته و نمودار   50-54ن 
ــعودي پیدا می ــتگی میزان    حالت ص ــس ــنین پیري و بازنش کند. با ورود افراد به س

هاي سنی   طور که در نمودار مشخص شده گروه  مصرف انرژي کاهش یافته، و همان 
ی تأثیر منفی بر مصــرفباشــند و حتتأثیر میســال به باال بر مصــرف انرژي بی55

انرژي دارند.

هاي سنی بر کل مصرف انرژيمقایسه روند تأثیرگذاري گروه: 1نمودار 
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 برآورد و تحلیل نتایج مدل نفت سفید-9
هاي مختلف با توجه به برآوردهاي بدست آمده در مدل دوم، یافتیم که تأثیر گروه

اي سنی هباشد، به نحوي که تأثیر گروهانرژي نفت سفید متفاوت میسنی بر مصرف 
) بر میزان مصرف نفت 50-54) و (24-20)، (19-15)، (14-10)، ( 9-5)، (4-0(

هاي سنی منجر باشد. لذا یک درصد افزایش در این گروهسفید مثبت و معنادار می
شود. میافزایش مصرف نفت سفید%17و %20، %19، %17، %15، %16به 

باشد.معنا میهاي سنی بر مصرف نفت سفید مثبت، ولی بیتأثیرگذاري سایر گروه
دهد که متغیرهاي توضیحی مدل دست آمده نشان می) به2Rضریب همبستگی (

تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. با توجه به ضریب %80و %79قادر هستند 
که این ضریب باال بوده و مفهوم آن شود ) ، مشخص می%79(تعیین تعدیل شده

توانایی تبیین مناسب مدل است. آماره دوربین واتسون بدست آمده از تمام برآوردها، 
باشد. براساس آماره آزمون دهنده عدم خودهمبستگی میان متغیرهاي مدل مینشان

F) پیوست) نتایج مدل اول ارائه -4فیشر برازش کل رگرسیون معتبر است. جدول
است.شده 

هاي ) نشان داده شده، مصرف نفت سفید در گروه2طور که در نمودار(همان
هنده دمختلف سنی متفاوت و نوسانات زیادي دارد، روند صعودي و نزولی نمودار نشان

-24هاي سنی مورد بررسی است، لذاگروه سنی نوسانات مصرف نفت سفید در گروه
و 55-59فت سفید و گروه سنی کننده نمصرف، بیشترین مصرف%20سال با 20
ند. باشکنندگان نفت سفید میمصرف،کمترین مصرف%12ساله ، هرکدام با 64-60

سال روند کاهشی داشته، 44سال تا 25همچنین مصرف نفت سفید از گروه سنی 
سالگی نمودار54تا 45این روند کاهشی در نمودار زیر نشان داده شده، در سنین 

و بنابراین مصرف نفت افزایش یافته، با ورود به ایشی پیدا کردهحالت صعودي و افز
کند، مصرف نفت سنین بازنشستگی نمودار از حالت صعودي خارج شده و نزول می

در این سنین کاهش یافته و حالت یکنواخت پیدا کرده است. شایان ذکر است که، 
راین باشد، بنابمیهاي انرژي در بخش خانگی ترین حاملنفت سفید یکی از پرمصرف

با باشند.هاي سنی مورد بررسی بر میزان مصرف این حامل تأثیرگذار میتمام گروه
هاي سنی با مصرف انرژي شویم، فرایند عمومی رابطه گروهتوجه نمودار متوجه می

نفت سفید در ایران یک رابطه معکوس باشد که با افزایش سن گروه جمعیتی اثر 
انرژي کاهش می یابد.گروه جمعیتی بر مصرف 
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هاي مختلف سنی بر مصرف نفت سفیدمقایسه روند تأثیرگذاري گروه: 2نمودار 

برآورد و تحلیل نتایج مدل مصرف گاز مایع-10
با توجه به نتایج برآوردهاي متغیرهاي تأثیرگذار بر مصرف انرژي گاز مایع، مشاهده 

یع تأثیر مثبت و معنادار دارند. وهاي سنی بر میزان مصرف گاز ماکردیم، تمام گروه
. با گیردهاي سنی جمعیت قرار میبنابراین مصرف گاز مایع تحت تأثیر تمام گروه

تأثیر بیشترین )30-34)  و (25-29هاي سنی (وهتوجه به نتایج حاصل از برآورد، گر
، به نحوي که با یک درصد افزایش در جمعیت این را بر مصرف گاز مایع دارند

و کمترین تأثیرگذاري مربوط یابدافزایش می%74صرف گاز مایع هاي سنی مگروه
هاي اصلی، بخش است. گاز مایع از حامل%26)، با ضریب 55-59به گروه سنی (

باشد، استفاده این حامل انرژي به طور مستقیم در بخش خانگی مصرف خانگی می
ست. لذا مصرف این حامل و مستقیم توسط خانوارها، کامالً مشهود او به طور غیر

ارتباط مثبت میان جمعیت و میزان مصرف این حامل کامالً منطقی و قابل قبول 
دهد که متغیرهاي توضیحی دست آمده نشان می) بهR2باشد. ضریب همبستگی (می

درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. 56تا 47ي مدل قادر هستند در بازه
شود که این ضریب باال بوده و عیین تعدیل شده ، مشخص میبا توجه به ضریب ت

مفهوم آن توانایی تبیین مناسب مدل است. آماره دوربین واتسون بدست آمده از 
باشد. دهنده عدم خودهمبستگی میان متغیرهاي مدل میتمام برآوردها، نشان
وست) پی-5فیشر برازش کل رگرسیون معتبر است. جدول (Fبراساس آماره آزمون 

نتایج مدل اول ارائه شده است.
با توجه به نتایج برآوردهاي متغیرهاي تأثیرگذار بر مصرف انرژي گاز مایع، 

یع تأثیر مثبت و معنادار هاي سنی بر میزان مصرف گاز مامشاهده کردیم، تمام گروه
. یردگهاي سنی جمعیت قرار میبنابراین مصرف گاز مایع تحت تأثیر تمام گروهدارند. 

بیشترین ) 30-34) و (25-29هاي سنی (از برآورد، گروهبا توجه به نتایج حاصل 
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 ، به نحوي که با یک درصد افزایش در جمعیت این تأثیر را بر مصرف گاز مایع دارند
یابد. و کمترین تأثیرگذاري مربوط افزایش می%74هاي سنی مصرف گاز مایع گروه

هاي اصلی، بخش ست. گاز مایع از حاملا%26)، با ضریب 55-59به گروه سنی (
باشد، استفاده این حامل انرژي به طور مستقیم در بخش خانگی مصرف خانگی می

مستقیم توسط خانوارها، کامالً مشهود است. لذا مصرف این حامل و و به طور غیر
ارتباط مثبت میان جمعیت و میزان مصرف این حامل کامالً منطقی و قابل قبول 

دهد که متغیرهاي توضیحی دست آمده نشان می) بهR2ضریب همبستگی (باشد.می
درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. 56تا 47ي مدل قادر هستند در بازه

شود که این ضریب باال بوده و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده ، مشخص می
ن واتسون بدست آمده از مفهوم آن توانایی تبیین مناسب مدل است. آماره دوربی

باشد. دهنده عدم خودهمبستگی میان متغیرهاي مدل میتمام برآوردها، نشان
پیوست) -5فیشر برازش کل رگرسیون معتبر است. جدول (Fبراساس آماره آزمون 

نتایج مدل اول ارائه شده است.

هاي سنی مختلف بر مصرف گاز مایعمقایسه روند تأثیر گروه: 3نمودار 

برآورد و تحلیل مدل مصرف برق-11
هاي سنی مورد مصرف برق)، بیشترگروه(با توجه به نتایج برآوردهاي مدل چهارم

بررسی بر میزان مصرف برق در بخش خانگی تأثیرگذارهستند. افراد در هر گروه 
هاي گوناگون و با توجه به نیازهایشان تحت تأثیر قرار سنی مصرف برق را به شکل

) 30-34و ()25-29)، (15-19)، (14-10هاي سنی (دهند. در مدل حاضر گروهمی
صد طوریکه با یک درساله بیشترین تأثیر را بر مصرف برق بخش خانگی دارند. به

یابد. کمترین افزایش می%29هاي سنی مصرف برق خانگی افزایش جمعیت این گروه
هاي باشد.گروهمی%11ضریب با54تا 50سنیبرق مربوط به گروهمیزان مصرف
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معنا بر مصرف برق خانگی دارند. در واقع ساله و بیشتر تأثیر مثبت اما بی55سنی 
اهش هاي سنی تأثیرگذار کبا ورود افراد به سن پیري مصرف برق نسبت به سایر گروه

هاي سنی نیز داراي تأثیر مثبت و معنادار بر مصرف انرژي برق یافته است. سایر گروه
یر و هاي سنی با بیشترین تأثباشند، لذا به صورت طیفی میانی، در بین این گروهمی

اند.کمترین تأثیر قرار گرفته
دهد که متغیرهاي توضیحی دست آمده نشان می) به2Rضریب همبستگی (

تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. با توجه به ضریب %87مدل قادر هستند 
شود که این ضریب باال بوده و مفهوم آن توانایی شخص میتعیین تعدیل شده، م

تبیین مناسب مدل است. آماره دوربین واتسون بدست آمده از تمام برآوردها، 
باشد. براساس آماره آزمون دهنده عدم خودهمبستگی میان متغیرهاي مدل مینشان

F) ل ارائه پیوست) نتایج مدل او-6فیشر برازش کل رگرسیون معتبر است. جدول
شده است.

دهد، همانطور که پیشتر )، مصرف نموداري برق افراد را نشان می4نمودار (
شود که مصرف برق درسنین کودکی کمتر از دوره گفته شد، در نمودار مشاهده می

جوانی به حداکثر مقدار خردسالی است و نمودار روند کاهشی دارد، با ورود به سنین 
باشد، در نهایت با حرکت به سمت یشی در حال صعود میو به صورت افزاخود رسیده

رژي جویی اندوران پیري و کهنسالی روند نزولی پیدا کرده است.در واقع میزان صرفه
برق در دوران میانسالی و بازنشستگی بسیار بیشتر از دوران نوجوانی و جوانی است. 

دهنده یران نشانهاي سنی با مصرف برق در اهمچنین فرایند عمومی رابطه گروه
باشد،که با افزایش سن گروه جمعیتی اثر گروه جمعیتی بر یک رابطه معکوس می

مصرف انرژي برق کاهش می یابد.

هاي مختلف سنی بر مصرف انرژي برقمقایسه روند تأثیرگذاري گروه:4نمودار
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 گازبرآورد و تحلیل مدل مصرف نفت-12
هاي مورد مطالعه، گاز توسط گروهمصرف نفتبا توجه به برآوردهاي حاصل از 

هاي سنی بر مصرف کنیم، تعدادي از گروههمانطور که در جدول زیر مشاهده می
14تا 10باشند. بیشترین تأثیرگذاري مربوط به گروه سنی گاز تأثیرگذار مینفت

59تا 55باشد. کمترین تأثیرگذاري مربوط به گروه سنی می%84ساله با ضریب 
) 50-54)، (45-49)، (25-29)، (0-4هاي سنی (باشد. گروهمی%65ال، با ضریب س

معنا است.ساله و بیشتر) تأثیر مثبت ولی بی65و (
دهد که متغیرهاي توضیحی دست آمده نشان می) بهR2ضریب همبستگی (
ي مناسب درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. با مدل قادر هستند در بازه

شود که این ضریب باال بوده و مفهوم وجه به ضریب تعیین تعدیل شده، مشخص میت
آن توانایی تبیین مناسب مدل است. آماره دوربین واتسون بدست آمده از تمام 

باشد. براساس دهنده عدم خودهمبستگی میان متغیرهاي مدل میبرآوردها، نشان
پیوست) نتایج -7. جدول (فیشر برازش کل رگرسیون معتبر استFآماره آزمون 

مدل اول ارائه شده است.
کنیم که نمودار روند افزایشی و کاهشی دارد.ابتدا )، مشاهده می5در نمودار (

رسد و سپس کاهش یافته، ) به اوج می10-14(سنیروند صعودي است، و در گروه
وند مصرف رسد. با توجه به نمودار رساله دوباره به اوج می34تا 30در گروه سنی 

در گازهاي سنی با مصرف نفتگاز، به نظر میرسد فرایند عمومی رابطه گروهنفت
ایران یک رابطه معکوس باشد که با افزایش سن گروه جمعیتی اثر گروه جمعیتی بر 

.گاز کاهش می یابدمصرف نفت

گازهاي مختلف سنی بر مصرف انرژي نفتمقایسه روند تأثیرگذاري گروه:5نمودار
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برآورد وتحلیل نتایج مدل مصرف بنزین-13
)، نشان داده شده است. با توجه به 8نتایج برآرودهاي مدل مصرف بنزین در جدول (

) و 20-24)، (15-19)، (10-14)، (5-9)، (0-4هاي سنی (نتایج برآوردها، گروه
ک ی) سال تأثیر مثبت و معنادار بر مصرف بنزین دارند. به این صورت که59-55(

هاي سنی منجر به افزایش مصرف بنزین به درصد افزایش در هر کدام از این گروه
هاي سنی مورد مطالعه تأثیر مثبت، شود. سایر گروهمیزان ضرایب بدست آمده می

معنا بر مصرف بنزین دارند.اما بی
نتایج بدست آمده حاکی از آن است که، افراد جمعیت در سنین نوجوانی و 

ل بیشتري به مصرف بنزین دارند، زیرا در این سنین افراد به میزان بیشتر جوانی تمای
کنند. الزم به ذکر است، گروه سنی صفر و نقل خصوصی استفاده میاز وسایل حمل

تا چهار ساله، به طور مستقیم منجر به افزایش استفاده از وسایل نقلیه توسط خانوارها 
اما در سنین میانسالی و پیري، تمایل افراد شود.و بنابراین افزایش مصرف بنزین می

باشد، لذا مصرف بنزین توسط ونقل عمومی بیشتر میبه استفاده از وسایل حمل
) 2Rباشد. ضریب همبستگی (خانوارهاي با این سنین کمتر از خانوارهاي جوان می

ي دهد که متغیرهاي توضیحی مدل قادر هستند در بازهدست آمده نشان میبه
ب درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. با توجه به ضریب تعیین تعدیل مناس

شود که این ضریب باال بوده و مفهوم آن توانایی تبیین مناسب شده، مشخص می
دهنده عدم مدل است. آماره دوربین واتسون بدست آمده از تمام برآوردها، نشان

فیشر برازش Fس آماره آزمونباشد. براساخودهمبستگی میان متغیرهاي مدل می
پیوست) نتایج مدل اول ارائه شده است.-8کل رگرسیون معتبر است. جدول (

دهد. روند مصرف بنزین )، نتایج حاصل از برآوردها را نشان می6نمودار (
خانوراها، نسبتاً یکنواخت، و میزان مصرف در سنین جوانی به هم نزدیک است. در 

یر کنیم، اما تأثترین میزان مصرف بنزین را مشاهده میسالگی بیش29تا 25سنین 
معنا است. کمترین مصرف این سنین بر میزان مصرف بنزین در بخش خانگی بی

میزان مصرف بنزین با گروه سنی صفر تا چهار سال مرتبط است. عبور از این گروه 
رف در مصو نوسانات اندکی به حالت نسبتاً یکنواخت بازگشتهسنی نمودار مجدداً

کنیم. با مالحظه نمودار مصرف بنزین، به نظر هاي سنی باالتر مشاهده میگروه
هاي سنی با مصرف بنزین در ایران رسد، با توجه به فرایند عمومی رابطه گروهمی
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 تی که با افزایش سن گروه جمعیطوريیک رابطه نسبتاً یکنواخت و مستقیم باشد، به
.زین افزایش می یابداثر گروه جمعیتی بر مصرف بن

هاي مختلف سنی بر مصرف بنزینمقایسه روند تأثیرگذاري گروه:6نمودار 

گیرينتیجه-14
در تحقیق حاضر، تأثیر ساختار سنی جمعیت بر مصرف انرژي بخش خانگی در ایران 
مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق عوامل مؤثر بر مصرف انرژي ساختار سنی 

-14)، (5-9)، (0-4هاي سنی با فواصل چهار ساله شامل؛ (الب گروهجمعیت، در ق
10) ،(19-15) ،(24-20) ،(29-25) ،(34-30) ،(39-35) ،(44-40) ،(49-45 ،(

ساله و بیشتر)، جمعیت کل کشور، کل 65) و (64-60)، (59-55)، (54-50(
، مایعجمعیت شهرنشین کشور، مصرف انرژي کل، مصرف نفت سفید، مصرف گاز

باشد. به منظور برآورد مدل از مدل گاز و مصرف بنزین میمصرف برق، مصرف نفت
پانل دیتا استفاده شده است.

هاي سنی نوجوان و جوان تأثیر مثبت و دهدگروهها نشان مینتایج آزمون
معناداري بر مصرف انرژي دارد. نتایج براي شش مدل مورد بررسی، تقریباً مشابه 

باشد.می
انرژي، هاي سنی تأثیرگذار برمصرف کلاول (مصرف کل انرژي)،گروهدر مدل 

أثیر تو سنین میانسال و کهنسال بر مصرف کل انرژي بینوجوانان و جوانان هستند
هاي سنی از کودکی به جوانی روندي هستند. لذا روند مصرف انرژي براي گروه

وندي کاهنده و نزولی صعودي داشته و با ورود افراد به سنین پیري و میانسالی ر
باشد، به این نحو دارد. این امر ناشی از الگوي غیرمنطقی مصرف در کشور ایران می

پذیر بودنسازي مصرف انرژي و پایانهاي سنی جوان بدون توجه به بهینهکه گروه
و افراد میانسال در مصرف انرژي صرفه دهندرویه ادامه میاین ذخایر به مصرف بی

جویی دارند.
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در مدل دوم (مصرف نفت سفید) ، برآوردها نشان از تأثیرگذاري مثبت 
هاي سنی خردسال، کودك، نوجوان و جوان بر مصرف نفت سفید دارد. سایر گروه
ن تریمعنا بر مصرف نفت سفید دارند. بیشهاي سنی تأثیر مثبت، اما بیگروه

ر استفاده از وسایل است. علت این ام24تا 20تأثیرگذاري مربوط به گروه سنی 
است که مصرف نفت با افزایشهاي سنی است، این درحالیگرمایشی توسط این گروه

ترینهاي انرژي است که عمدهسن افراد کمتر شده است. نفت سفید از جمله حامل
هاي عمومی و تجاري به ترتیب بعد از کننده آن بخش خانگی است، و بخشمصرف

پز، گرمایش و روشنایی وف این فرآورده در امور پختآن قرار دارند. عمده مصر
هاي سنی بر مصرف این حامل کامالً خانوارهاست. بنابراین تأثیرگذاري عمده گروه

منطقی است.
هاي سنی مورد در مدل سوم ( مصرف گاز مایع )، تأثیرگذاري مثبت تمام گروه

افزایش جمعیت تمام مطالعه را بر مصرف گاز مایع مشاهده کردیم. لذا یک درصد 
شود.گاز مایع هاي سنی منجر به افزایش مصرف گاز مایع در بخش خانگی میگروه

هاي خانگی است، میزان تأثیرگذاري گروههاي انرژي بخشترین حاملیکی از مهم
د باشد. افراد از بدو تولمختلف سنی بر مصرف این حامل دلیل محکمی بر این امر می

مستقیم بر مصرف این حامل انرژي تأثیرگذار هستند. و به به طور مستقیم و غیر
دهند. انرژي گاز به دلیل هاي مختلف مصرف این حامل را تحت تأثیر قرار میشکل

در قالب نهاده یا کاالي نهایی)، نقش ها و نهادهاي اقتصادي (ارتباط با سایر بخش
شور اي کهداف توسعههاي اقتصادي و پیشبرد اگیريقابل توجهی در فرایند تصمیم

کند.ایفا می
64تا 55هاي سنی به غیراز سنینمصرف برق)، تمام گروهدر مدل چهارم (

هاي انرژي در ترین حاملسال تأثیر مثبت بر مصرف برق دارند. برق از پرمصرف
و افراد به طور مستقیم بر مصرف این حامل انرژي تأثیرگذار باشدزندگی افراد می

جه به نتایج، میزان مصرف برق با افزایش سن و ورود به سنین کودکی، هستند. با تو
یابد، علت این امر افزایش استفاده از وسایل الکتریکی نوجوانی و جوانی افزایش می

هاي موبایل، وسایل روشنایی و... است. با افزایش شامل: تلویزیون، کامپیوتر، گوشی
جویی،فراد تالش بیشتري در صرفسن افراد میزان مصرف برق کاهش یافته، و ا

کنند. درکشور ما رشد سریع جمعیت، توسعه استفاده از این حامل انرژي می
شهرنشینی و همچنین پوشش مصرف برق در بیشتر نقاط کشور و اجرایی شدن 
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 هاي اقتصادي دولت، خود عواملی اجباري براي افزایش استفاده بسیاري از سیاست
شوند.وب میاز انرژي الکتریسیته محس

مصرف نفت گاز)، مصرف این حامل داراي نوسانات بیشتري در مدل پنجم (
باشد. سال می14تا 10گاز مربوط به گروه سنی است، و بیشترین میزان مصرف نفت

باشد، لذا در سنین نقل میوها در بخش حملترین حاملاین حامل یکی از پرمصرف
داشته و در دوران میانسالی و پیري کمتر جوانی میزان مصرف این حامل افزایش 

ونقل استفاده بیشتري دارند.شود. افراد در سنین جوانی از وسایل حملمی
مصرف بنزین)، برآوردهاي بدست آمده بر تأثیر مثبت افراد مدل ششم (

خردسال، کودك و جوان جمعیت بر مصرف بنزین خانوارها تأکید دارند. همچنین با 
مصرف این حامل افزایش داشته و این ناشی از تمایل افراد در افزایش سن جمعیت 

واقع مصرف بنزین، در ونقل خصوصی است. درسنین باال به استفاده از وسایل حمل
کشور روندي صعودي دارد، و این حاکی از افزایش مصرف بنزین، همراه با افزایش 

تر اندسترسی آسباشد. افزایش شهرنشینی، تغییر در سبک زندگی وسن افراد می
ت.خانگی اسبه این حامل انرژي از دالیل اصلی افزایش میزان استفاده از آن در بخش

هاي انرژي، و ترین حاملدر حالت کلی، دریافتیم گاز مایع و برق پرمصرف
ه کباشند. به طوريهاي انرژي در بخش خانگی میترین حاملمصرفگاز از کمنفت

دهند. ها را تحت تأثیر قرار می، مصرف این حاملهاي سنی جمعیتتمام گروه
با توجه به نتایج، دریافتیم که الگو مصرف در کشور ایران، بعنوان یک کشور 

. در باشدیافته کامالً متفاوت میدرحال توسعه با الگوي مصرف در کشورهاي توسعه
ی که درکننده انرژي هستند، در حالکشور ما نوجوانان و جوانان بیشترین مصرف

یافته بیشترین مصرف انرژي توسط افراد میانسال و بازنشسته کشورهاي توسعه
هاي انرژي، ها و اصالح قیمت حاملگیرد. با اجراي طرح هدفمندي یارانهصورت می
هاي رود تا تحولی در ساختار مصرفی خانوارها صورت گیرد که طی سالانتظار می

. به طور کلی باید اذعان داشت که کنترل آتی قابل مشاهده و بررسی خواهد بود
یري پذاندازه و رشد جمعیت باید در راستاي مصرف انرژي در آینده، با توجه به پایان

گذاران و مدیران در حوزه اقتصاد و جمعیت قرار بگیرد. منابع انرژي، مدنظر سیاست
در جوییتوان چنین عنوان کرد که به منظور صرفهدست آمده میبراساس نتایج به

وري انرژي ترین راهکار توجه به ارتقاي بهرهانرژي و کاهش شدت مصرف انرژي مهم
باشد.می
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