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 08/07/1399تاریخ پذیرش:  29/02/1399تاریخ دریافت: 

 چكیده

 شددتریقرار گرفتندددب ب یبررس و انتخاب سوخت خانوار در مهاباد مورد يمصرف انرژ  يبر رو  رگذاریتاث  يمطالعه، فاکتورها  نیدر ا    

 و  انددد¬داشددته  دیدد عوامل مؤثر در بخددم مصددرف ت ک   تیتوسط خانوارها، فقط بر اهم  يمربوط به مصرف انرژ  نیشیپ  يها  قیتحق

 یقبلدد  قددا یتحق نهیشدد ینظر مورد غفلت قرار گرفته اندب با توجه به پ نیعمدتاً از ا خانوارهادر  يکننده در انتخاب انرژ  نییتع  عوامل

 رانیا  یمهاباد، شمال غرب  يدر خانوارها  يو مصرف انرژ  يغالب انتخاب انرژ  يالگو   یتجرب  ییمطالعه با هدف شناسا  نیطه، امربو 

متحمل شود، در نظر   وستهیممكن است به طور پ  يانتخاب و مصرف انرژ  يرا که الگو   یراتییمنظور، تغ  نیا  يانجام شده استب برا

پخت و  يبرا دیشده، برق و نفت سف  عیما  ید استفاده گسترده در خانوارها مانند گاز نفتمور  يرژب که در آن، انواع منابع انردیگ¬یم

 ،یخددانگ يدر انتخاب و مصرف انددرژ ن،یمورد بحث قرار گرفته استب عالوه بر ا یو لوازم خانگ ییروشنا م،یو سرما  میپز، گرما

قددرار گرفتندددب   یمورد بررس  يو گروه درآمد  ال یتحصر، سطح  سن خانوا  ت،یشامل اندازه خانوار، جنس  یشناخت  تیجمع  يرهایمتغ

خانوار در مهابدداد انجددام  821ارائه شده از  یکم يها¬به دست آوردن داده يبرا  کیلجست  ونیرگرس  لیو تحل  هیمنظور، تجز  نیبد

ن است منجددر آمد ممكسطح در  گر،ید  يرهایبه دست آمده نشان داد که در صور  ثابت ماندن متغ  يها¬حاصل از داده  جیشدب نتا

 ریمسددتقل، سددن سرپرسددت خددانوار نتوانسددت تدد ث  يرهددایمتغ  ریشده و برق شودب برخالف سا  عیما  یدر مصرف گاز نفت  رییبه تغ

بدده درب بهتددر عوامددل مددؤثر در   تواند¬یم  ها¬تهافی  نیداشته باشدب ا  رهاتوسط خانوا  يانتخاب و مصرف انرژ  يبر رو  يریچشمگ

مصددرف آنهددا  يگذاران در الگددو  استیاز س تیحما يبرا تواند¬یکمک کند، و م گرید يدر شهرها یخانگ  يانتخاب و مصرف انرژ

 باشدب   دیمف

  یگذار بر انتخاب انرژ  ریتاث یشهر مهاباد، فاکتور ها ، یمصرف انرژ :  گان کلیديهواژ
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   قدمهم
بخش  نیگذشته مصرف انرژی ا ۀکه در ده دهد یو تجاری نشان م یعموم ،یروند گذشته مصرف انرژی بخش خانگ  یبررس       

و تجواری معوادل   یدرصد و برای بخش عمووم  6.2معادل    یخانگ  ربخشیتنها برای ز  زانیم  نیدرصد داشته که ا  6رشدی معادل  
( تنهوا یو سووخت هوای سونت  یعی)شامل مصرف برق، گاز طبن بخشیدرصد مصرف انرژی در ا  80از    شیدرصد بوده است. ب  5.6

 دارد.  یمطالعه در خصوص مصرف انرژی بخش مسکون تی( است که نشان از اهمی)خانگ یه بخش مسکونمربوط ب
 انجوا  کشوور در انورژی وری بهوره شیافزا یمصرف انرژی و چگونگ ۀنیدر زم ارییمطالعات بس ریاخ های سال  یط  نکهیکنار ا  در

 های بخش نیاز بزرگتر  یکیاست که بخش مسکن   یطیرادر ش  نیصورت نگرفته است. ا  یبه بخش مسکون  یچندان  توجه اما  شده،
. اسوت  مربووط  وپوز و پخوت  یشویسرما  ،یشیگرما  لیبخش به مصرف وسا  نیامصرف    نیشتریب.  است  کشور  انرژی  کنندة  مصرف
 رایبسو  یانرژی بر است کوه بوازدة حرارتو  یساخت بنا و راندمان لواز  خانگ  یعمدتاً مرتبط با چگونگ  ینمسکو  بخش  انرژی  اتالف

فرهنگ  رییساختار مصرف انرژی خانوار، تغ رییتغ ،یانرژی بر در منازل مسکون یلواز  خانگ  ییکارا  رییتغ  لیاز قب یدارد. عوامل  ینییپا
 بخش هستند. نیاز عوامل مؤثر بر مصرف انرژی ا یخانوار مربوط به بخش مسکون یدر درآمد اکتساب رییمصرف انرژی و تغ

بوه توسوعه  دنیبورای رسو  یاساسو  یانیوبن  داریوو پا  ایوبوه منوابا انورژی پا  یبشری و دسترسو  ۀجامع  ازهایین  نیاز مهم تر  انرژی

اقتصوادی و   شرفتیسطوح پ  ییبرای شناسا  ارییمع  مبنا، سطوح مصرف انرژی به عنوان  نی(. بر همHowells,2005:33است)

 یطویبهره بورداری از منوابا م  گر تی( و تقاضا برای انرژی هداShuwen et al,2009:34مشخص) یۀناح کیدر  یاجتماع
بخوش  ،یدارد، چراکه شکل های سوخت خانگ یفراوان تیخانوار ها از اهم  یاست. در کشورهای درحال توسعه ، نوع سوخت مصرف

 (.Gupta,. Kohlin,2006:57دهد) یم لیاز تقاضای کل انرژی را تشک یمهم
بهتور بخوش   تیریه ی انورژی، از جملوه اقدامات الز  بورای مودتقاضای انرژی در بخش های مختلوف مصورف کننود  الگوسازی
 مووتیق شی(. افووزا1391:173و همکاران، یبخش است)نصراله  نیبهرهوری در ا شیمناسب به منظور افوزا استگذارییانرژی و س

 تهاییوبسوا  جوووادیز، امقووررات اسوتاندارد سوواخت و سووا  نیتوودو  مووتگووذاری،یق  وودیحامول هوا ی انورژی و روشهووای جد
های انجوا  گرفتووه از کار  ییکارا  شیافزا  به  بر، لوواز  انرژی  دکننودگانیو الوزا  تول  مایرسوانه ای از صودا و سو  غاتیگوناگون، تبل
برای انورژی از تقاضوا بورای گور  کوردن  ی(.  تقاضای مسکون1393:16و همکاران، یانورژی اسوت )اکبر  ییکوارا  شیبورای افوزا

را  ییشود. خانوارها کاالهوا انیخانوار ب دیدر چارچوب تئوری تول  تواند یو م  شود یم  جهینت  رهیو غ  یینه، آشپزی، آب گر ، روشناخا
 ی. در بخش مسوکونشود یوارد م وارهاخان تیکه در تابا مطلوب  برند یبه کار م  گرییکاالهای د  دیو آنها را در تول  خرند یماز بازار  

(. 1393:138،یزاده و شواهرخ  فیهستند)شور  دیو نفت سوف  یعیشامل برق، گاز طب  رود یکه به کار م  ییتهاوخس  نیمهومتر    ران،یا
 ،یعویخانوارهوا بورق، گواز طب شود یاز سوختهای کم کاربرد، فرض م یپوش باشند. با چشم یم تر تیکم اهم اینفت کوره و گاز ما

 (.1391:71)طالب و دور، برند یانرژی به کار م یبیکاالی ترک دیای را برای تول هیسرما زاتیو تجه  دیسف فتن

 ۀبراسوا  منطقو  نیخوانوار در چو  یکه نوع انورژی مصورف  دندیرس  جهینت  نی(، به اHu,.Bentler,1999:11و همکاران )   هو
. هوواولز  و همکوواران شووود یموو نیوویو درآموود تع یبُعوود خووانوار، نوووع مصووالن سوواختمان ،ییآب و هوووا راتییووتغ ،ییایووجغراف

(Howells,2005:139نشان دادند که مسئل ،)ییداشته به ن و ی که زنان سوخت هوا  ریمصرف سوخت تأث  تاردر رف  تیجنس  ۀ 
. سوتین ریدارند، امکان پوذ یکه درآمد کم ییو انتخاب سوخت های مدرن برای خانواده ها  پسندند یم  شتریرا ب  ز یمانند چوب و ه

به بازار فروش  یترسکه دس افتندیدر نیدر روستاهای چ یانرژی مصرف یررس(، با بChen et al,2006:432چِن  و همکاران )
کوار، بعود خوانوار،  روییون ،یم صوالت زراعو زانیم ،ییدارا زانیروستاها به جنگل، سطن درآمد و م  یکیزغال سنگ، دوری و نزد

 vindiو همکواران )  نودیانوار است. وری در انتخاب نوع سوخت خعوامل مؤث یهای دولت ارانهی افتیدر زانیو م یدرآمدهای جانب

et al,2009:134که  افتندیهند در انایآن در روستای هارا یفرهنگ -یاجتماع تیالگوی مصرف سوخت خانوار و اهم ی( با بررس
 کنندة انتخاب نوع سوخت برای خانواده هاست.  نییعامل تع نیدرآمد به عنوان مهم تر

به برق و بعود خوانوار  بوه  یدرآمد، دسترس زانیکه م افتندی(، درLink et al,.2011:621و همکاران )  نکیل گرید یقیت ق در

 .,Kowsari)  فیووپووهوهش کوسوواری و زر جیخووانوار اسووت. نتووا یبوور نوووع سوووخت مصوورف رگووذاریتأث یعنوووان عواموول اصوول
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Zerriffi,2011:510کار خوانوار،  رویین الت،یت ص )درآمد، بعد خانوار، سطن یداخل واملاز آن است که دو دسته ع  یحاک  زی( ن
مثول آب  یکویزیف طی)م و یخانواده( و خوارج یاجتماع تیو موقع یو رفتاری افراد خانواده، سبک زندگ  یهای فرهنگ  یهگیسن، و
 نییسوخت و ...( در تع  ۀعرض  زانیمنابا سوخت، م  دارییها، در دستر  بودن سوخت، پا  ارانهیهای انرژی دولت ها،    استیوهوا، س
 خانوار نقش دارند. یرفوخت مصنوع س
در شوهر   یمصرف انرژی به ازای هر مشترك مسوکون  رییعوامل ذکر شده در تغ  رگذارییتأث  زانیم  یبررس  ق،یت ق  نیا  یاصل  هدف

مطالعوه عوامول  نیوآن، ا تیوو اهم یاست. با توجه به نقش بسزای مصرف انرژی در بخش مسکون  یغرب  جانین آذربامهاباد، استا
 .دهد یم یرا بررس یشده در مصرف انرژی بخش مسکون جادیا راتییمؤثر بر تغ

در خانوارهوا  یمصورف نسبت به سووخت شیرفتار مصرف سوخت در خانوارها متأثر از گرا دهد، یم  نشان  باال  های  گفته  بندی جما
ارها، بر سوخت در خانورفتار مصرف  ن،یدر خصوص سوخت است. بنابرا ینیو ع ینگرش و هنجارهای ذهن  ریبوده که خود ت ت تأث

دولت هوا اسوتوار   یاز سو  یاتخاذ  یها  استیدرون خانوار ها و س  یو اجتماع  یبراسا  مالحظه های اقتصاد  ،یمبنای نگاه عقالن
 .باشد یم

 

   ژوهم روش پ
اده ورد خوانورا در مو  یمفصل  ینه تنها داده ها  رایز  د،یآ  یمناسب به حساب م  ،یروش کم  کی  م،یمستق  یریمشاهده و اندازه گ     
. کنود یمو ریامکان پوذ SPSSمانند  یینر  افزارها قیداده ها را از طر شتریب لیو ت ل  هیبلکه تجز  دهد، یت ت نظارت ارائه م  یها

بگوذارد.  ریآن توأث یممکون اسوت رو یدر نظر گرفته شده بود کوه عوامول مختلفو ایپو یضوعمو "انتخاب سوخت" ن،یعالوه بر ا
 یخانوار به طور تصادف 1000از  شیراستا، ب نیکه سؤاالت باز، نظرات مخاطبان را بهتر بازتاب دهد. در هم فتر یانتظار م  ن،یبنابرا

تمرکوز نظورات  تیهودا یبورا یقوا ، سواالت متعدد لیشد. به دل یخانوار جما آور 821در شهر مهاباد انتخاب شدند و داده ها از 
کوه در  ی( عووامل1اسوت:  ریوست. سؤاالت مربوطه به طور عمده شامل موارد زا  دهآماده ش  یپاسخ دهندگان به موضوع مورد بررس

اسوتخرا   یبورا ن،یوموجود در استفاده از انواع منابا سوخت. عوالوه بور ا ی( چالش ها2گذارد.  یم ریانتخاب و مصرف سوخت تأث
اسخ دهندگان گفته شد که تمرکوز بور پ بهموضوعات مربوط به ب ث و گفتگو،  یاز شرکت کنندگان و تمرکز بر رو  یاطالعات اصل

 بخوش  در  هوا  پرسشونامه.  گذارنود تاثیر را می  نیشتریعواملی است که احتماالً در انتخاب و مصرف سوخت توسط اعضای خانوار ب
شده اسوت. دز  یطراح یو مصرف انرژ یخانوار در منبا انرژ  یها  نهیپاسخ دهندگان، هز  یشناخت  تیجمع  یها  یهگیشامل و  ییها
 استفاده شد. یریم اسبه سطن مطلوب از دقت در نمونه گ ی(( برا1از فرمول کوکران )معادله ) نهیزم نیا

                                                                   N=(Z^2 pq)/e^2  
 خطا است. هیحاش ایدقت  مطلوبسطن  انگریب eو  q1 =  - pمنتسب به پرسشنامه ها است ،  تیبرآورد شده از جمع pکه  ییجا

 یعنویت ت نظارت،    یعوامل مؤثر بر انتخاب سوخت خانوار از منابا انرژ  لیو ت ل  هیتجز  یبرا  کیلجست  ونیرگرس  لیو ت ل  هیتجز
LPG  نیرابطوه بو  نیداده ها و توضو  فیتوص  یبرا  کیلجست  ونیگرسر  زیاز آنال  ن،یانجا  شد. عالوه بر ا  نیو بنز  دی، برق، نفت سف 

 لیوو ت ل هیشامل تجز  کیلجست  ونیرگرس  لیو ت ل  هیاستفاده شده است. تجز  یمستقل اسم  ریغچند مت  ای  کیوابسته و    ریمتغ  کی
 ،ی یتوضو یرهوایمتغ راتییوروش در پاسخ بوه تغ  نیاست. ا  ی یتوض  ریچند متغ  ایوابسته واحد و دو    ریمتغ  کی  نیرابطه موجود ب

اسوت کوه  نیودر ادامه ارائه شده است. نکته قابل ذکر ا لمفص یم اسبات یکند. داده ها یم ینیب شیوابسته پ ریرا در متغ  راتییتغ
شغل، درآمد و اندازه خانواده وجود داشته باشد کوه ممکون  ت،یجنس الت،یاز جمله سن، سطن ت ص  یممکن است عوامل گسترده ا

 یانورژ یازهوایبوه ن ییپاسخگو یبرا یمختلف یها اهر د.کنن یخانه ها انتخاب م رایرا ت ت الشعاع قرار دهد ز  یانتخاب  نیاست چن
 نیود در نظور گرفتوه شود. اکه در باال ذکر شو  یخانگ  اتیاز خصوص  یاسا ، انتخاب سوخت به عنوان تابع  نیآنها وجود دارد. بر ا

 ،ییپوز، روشونا وت  پخ  یبرا  نیو بنز  دی، برق ، نفت سف  LPGمطرح شد که احتماالً سن سرپرست خانوار مربوط به انتخاب    هیفرض

در  رسود¬یبود که به نظر مو یگریزن( پارامتر د 2مرد،    یبرا  1)  یساختگ  ریمتغ  کیبه عنوان    تیش است. جنسیو سرما  شیگرما
 ریوباشود ، در غ  یاگر سرپرست خانواده خود اشوتغال  1شد )  یم سوب م  یساختگ  ریمتغ  کی  زیبگذارد. شغل ن  ریتأثانتخاب سوخت  

 (. 2 نصورتیا
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بوا انتخواب  یمیثابت شده کوه ارتبواط مسوتق نیخانوار همراه بود. همچن یانتخاب نوع انرژ نیبا ترج یوار به طور معنادارانخ  درآمد
اسوتفاده کننود. سوطن  یانوواع سونت یمدرن به جوا یدارند از سوخت ها لیپر درآمد تما  یکه خانواده ها  یسوخت دارد، به گونه ا

 ریومتغ کیوبوه عنووان  زیون التیداشت. سطن ت صو یدار یانتخاب سوخت رابطه معنا  ب  حتماالًبود که ا  یگرید  ریمتغ  التیت ص
انودازه  ن،یو(. عالوه بور انصورتیا ریباالتر باشد، در غ  ای  رستانیمدرك دب  یگر سرپرست خانوار داراا  1در نظر گرفته شد )  یساختگ

 ه شده اند.ر در نظر گرفتوااندر انتخاب سوخت خ رگذاریعامل تأث کیخانوار، سرپرست خانوار، به عنوان 

اسوتفاده شود.  یکل مصرف انرژ زانیپاسخ دهندگان بر م یشناخت تیجمع یهایهگیو ریتأث لیت ل یبرا کیلجست  ونیرگرس  زیآنال  از
( شیو سورما شیگرما ،ییپخت و پز، روشنا یخاص )برا لیتوسط خانوارها شرح داده شده و با استفاده از وسا  یمصرف انرژ  یالگو
نوارها در منابا مختلف به درآمد خا  انهیماه  نهیاز م اسبه نسبت هز  یناش  یکل مصرف انرژ  دارقرار گرفت. مق  لیو ت ل  هیجزت  مورد

ت وت  یخانواده در انتخاب هر منبوا سووخت  کی  نکهیاست که احتمال ا  نیاعتقاد بر ا  ق،یت ق  نیبه ژول است. در ا  لیسوخت، تبد
رو، احتمال  نیاندازه خانوار( است وجود دارد. از ا ت،یالت، جنسین ت صسن، درآمد، شغل، سط، الاز عوامل )به عنوان مث  یبرخ ریتأث

 است: ریشود به شرح ز یمصرف م ای( که توسط خانوار انتخاب و Yf uelسوخت )

(2                                              )Y = β0 + β1X1 + β2X2 + . . . + βpXp + rv 

)بوه عنووان  ی یتوضو یرهوایتعداد متغ pدهد و  ی( را نشان میمصرف انرژ  زانیوابسته )به عنوان مثال، م  ریمتغ  کی  Yکه    ییجا
 B0اول و دو  هستند.  ی یتوض  یرهایمتغ  بیبه ترت  X2و    X1( است.  التیشغل، اندازه خانوار و سطن ت ص  ت،یمثال، درآمد، جنس

 کیو rvاول و دو  هسوتند و  ی یتوض یرهایمتغ یبتا( برا بیضر ای  بی)ش  یهاب پارامتریبه ترت  β2و    Β1بتا ثابت است.    بیضر
 را نوشت: ریتوان معادله ز یم نیاست. بنابرا یتصادف ریمتغ

(3                        )Yfuel = β0 + ( β1Xage) + (β2XIN) + (β3XGE) + (β4XOC) + (β5XHZ) + (β6XEDC) 

 Bکننود. یمراجعوه مو التیشغل، اندازه خانوار و سطن ت ص ت،یبه درآمد، جنس بیترته ب EDCو  IN  ،GE  ،OC  ،HZکه  ییجا

Mitra 12) نازك)     

 قلمرو جغرافیایی پژوهم
طوول   تیودر موقعدر    در جنوب استان آذربایجان غربی است کوه  مرکز شهرستان مهاباد  شهر مهاباد  قلمرو جغرافیایی پهوهش       

است. جمعیت این شوهر   ازاستوا قرار گرفته  یشمال  قهیدق  ۴6درجه و    36  ییایو عرض جغراف  یشرق  هقیدق  ۴3درجه و    ۴5  ییایجغراف
ارومیوه و خووی  کوه پوا از فر جمعیت بودن 168393خانوار و    ۴797۴شامل    1395در آخرین سرشماری نفو  و مسکن در سال  
جان غربی م سوب دنشین جنوب استان آذربایکرر  همچنین این شهر بزرگترین شه   سومین شهر پرجمعیت استان به شمار می رود.

 می شود.
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 در استان و کشور شهر مهاباد  ییایجغراف تیب موقع1شكل  

 

    و بحث هایافته

 یمسكون يواحد ها تیمالك تیوضع •
 ریوت زورصو  شده به  یبند میدر پنج م دوده تقس  یمسکون  یخانوار ها در واحد ها  تیمالک  تیوضع  ،یپرسشگر  جیبا توجه به نتا  

 31.1درصود مالوک و    68.9درصد مستاجر، در م الت با تراکم متوسوط    27.3درصد مالک و    72.7. در م الت پرتراکم  باشد¬یم

. در دهنود¬یمو لیدرصود را مسوتاجران تشوک 21.7درصود را مالکوان و  78.3 نییپا مقدار در م الت با تراکم  نیدرصد مستاجر. ا
درصود را مالکوان  100سوخت  یبوا دسترسو یدرصد مستاجر و در روسوتاها  1.7مالک و  د  رصد  98.3آسان    یبا دسترس  یروستاها

 دهند. یم لیدرصد را مستاجران تشک 2۴.۴درصد را مالکان و  75.6. در کل دهند¬یم لیتشک
 

 یمسكون منازل در اتاق تعداد •
درصود دو   53.۴اتواق،    کیو  درصد  16.1  کمرادر م الت پر ت  یمنزل مسکون  یبه دست آمده، متوسط تعداد اتاق ها  جینتا  براسا 
 53.۴اتواق،  کیدرصد  20.8مقدار در م الت با تراکم متوسط   نیداشتند. ا  شتریاتاق و ب  ۴درصد    6.8درصد سه اتاق و    23.6اتاق،  

 57.8،  اقاتو  کیودرصود    15.7  نییداشتند. در م الت با تراکم پا  شتریاتاق و ب  ۴درصد    5.9درصد سه اتاق و    19.9درصد دو اتاق،  
 داشتند.  شتریاتاق و ب ۴درصد  ۴.8درصد سه اتاق و 21.7درصد دو اتاق، 

 متور 150  –  100  نیدرصد بو  39.1دهد که    یست امده نشان مبه د  جیبر اسا  نتا  یمسکون  یمساحت واحد ها  تیوضع  نیهمچن
 15.6متور مربوا حودود    200از    شوتریب  یعنویمساحت    نیدهد و کمتر  یتعداد رو به خودش اختصاص م  نیشتریباشند و ب  یم  مربا

متر مربا مساحت   100درصد کمتر از    23.۴متر مربا  و    200-150   نیب  ددرص  21.9  نیدهد. همچن  یدرصد را به خود اختصاص م
 دارند. 

 خانوار  يانرژ یهر سوخت از مخارج کل سهم      
 نیشده است. بر ا یبررس رهیو غ ینفت عاناتیگاز، م ته،یسیرخانوار در چهار بخش الکت  یانرژ  نهیهر نوع سوخت در کل هز  سهم     

درصود از گواز،  89.71کنند،  یاستفاده م شیو سرما شیپخت و پز و گرما یبرق برادرصد از  0.37اسا ، از کل پرسش شوندگان 
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 یسوخت ها اسوتفاده مو هیدرصد هم از بق 0.06شود و  یمربوط م ییروستا یبه م دوده ها  شتریکه ب  ینفت  عاناتیدرصد از م  9.87
 . کنند
سوخت و ساز و   یکه برا  باشد یم  یعیسوخت مورد استفاده خانوار ها گاز طب  نیشتریب  1مشخص شده در جدول    جیاسا  نتا  بر    
خانوار به همراه دارد. در مرحله دو  بورق بوه عنووان   یسوخت را هم برا  نهیهز  نیشتریمبنا ب  نیو بر هم  شود یاستفاده م  شیگرما
  رد. خانوار به همراه دا یسطن دو  را برا یها نهیکه هز باشد یمطرح م نیگزیجات وخس
 

 سهم مصرفی سوخت خانوار  .1جدول

 پخت و پز  نوع انرژي 
سرمایم 

 و گرمایم
 درصد  کل 

37/0 6 3 3 برق   

71/89 1۴73 660 813 گاز   

87/9 162 157 5 نفت  

06/0 1 1 0 غیره   

 یافته های ت قیق   منبا:

اسا  سرانه قبض گاز با    نینشان داده شده است. بر ا  2در جدول    یاصل  یخر  ماهانه هر خانوار در رابطه با سوخت هام  سه    

 .دهند¬یم لی مصارف سوخت خانوار ها را تشک نیشتریهزار تومان ب8070هزار تومان و برق با   11662گاز با  نهیهز نیشتریب
 

 خانوار  ينرژا نههر سوخت در کل مخارج ماهاسهم  -2جدول 

 برق  LPG مخارج خانوار 

>20000 007500  35۴0000 

21000-50000 10325000 11585000 

51000-100000 15600000 8325000 

101000-200000 13500000 2850000 

<200000 
 

1500000 

 27800000 ۴0175000 جما کل هزینه های انرژی مصرفی 

انرژِی در نمونه آماری سرانه   11662 0078  

 منبا:یافته های ت قیق 

 

 سرانه مصرف انرژي  
مصرف انرژی خانوار بر اسا  مخار  ماهانه برای هر سوخت حساب شُد و سپا به واحد های اختالف آنها بر اسا  قیمت      

و پز، خُنک  ت پخبرای مصارف مختلف )روشنایی، حاضر بازار، در زمان انجا  ت قیق، تبدیل شُد. در رابطه با مقدار برق مصرف شده 
لواز    نتایج )جدولسازی،  با درآمد باال حدود  ( نشان می3خانگی(  مگا ژول مصرف    1569086دهد که بطور میانگین، خانوارهای 

آمار منتشر شده  راسا   مگاژول( بودند. ب  730579.56مگا ژول( و کم درآمد )  253371.35دنبال آنها درآمد متوسط )اند، و بهکرده
 ستیدر حال  ن یساعت در سال است؛ ا  لووات یک  900  ی خانگ  نیمشترک  ی برا  ایبرق در دن  یمتوسط مصرف جهان  ، یانتوسط بانک جه 

م  لووات یک  2900ساالنه    یدر بخش خانگ   ی رانیا  نیکه  مشترک برق مصرف  ا  کنندی ساعت  ب  نیو  برابر    3از    ش یرقم دست کم 
   بهمن های  ی مختلف سال می تواند متغیر باشد که معموال در ماهاهاین میزان مصرف در ایران بسته به ماه  است.  یجهان  نیانگیم
 به بیشترین حجم خود می رسد.    شهریورتا 
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درصد مصرف انرژی برای    90بیشترین میزان مصرف برق برای مصارف روشنایی و وسایل گرمایشی و سرمایشی می باشد. بیش از  
به دلیل گست این  از گاز مایا می باشد که  از  ش  رشپخت و پز  درصد مصرف    1بکه توزیا گاز مایا در کشور است. حدود  کمتر 

 از مایا و برق بسیار کمتر می باشند.  سوخت میعانات نفتی نفت بوده که نسبت به گ

توان گفت که از  بطور میانگین، می  در بخش قبلی، گزارش شد که بیشترین سهم هزینه انرژی خانوار به گاز طبیعی اختصاص دارد.
م شده    ارقداین  مصرف  و    33537.6انرژی  بوده  پز  و  پخت  برای  و    1276019.71مگاژول  گرمایشی  وسایل  برای  هم  مگاژول 
 (.  3ایشی مصرف شده است که برای هر سه گروه درآمدی مجموعه م اسبه گردیده است )جدول سرم

 ب مصرف انرژي سرویس درخواستی 3جدول 

 گروهاي درآمدي 

 نوع مصرف انرژي 

یم و سرمایم امرگ پخت و پز   

 ((MJکل)مگاژول)  برق  نفت گاز برق  غیره  نفت گاز برق 

8/10 پایین  131۴ 18360 0 2/7  967.56 709920 1 56/730579  

۴/1292 0 متوسط  122۴0 0 6/3  1155.35 238680 0 35/253371  

۴/320 0 باال  0 0 0 313046 122۴0 0 1569086 

 Total:6/33537(Mj) Total:71/1276019(Mj) جما

 ق یت ق  ی ها  افتهیمنبا:

هزار تومان برای سوخت های   8  20730سرانه مصرفی انرژی  نشان داده شده است گروه درآمدی پایین با    ۴همانطور که در جدول  
انرژی   مصرفی  سرانه  با  متوسط  درآمدی  گروه  دارد.  را  مصرف  میزان  کمترین  شده  عنوان  گروه    27631مصرفی  و  تومان  هزار 

درآمد میزان هزینه  هزار تومان بیشترین مصرف را دارا می باشد. می توان گفت که با افزایش    3835۴سرانه انرژی    با  درآمدی باال
 مصرف انرژی نیز افزایش پیدا کرده است. 

 ب سرانه هزینه خانوار بر اساس گروه هاي درامدي 4جدول

دي آمجمیت گروه هاي در هزینه ماهیانه انرژي هر خانوار  گروه هاي درآمدي   سرانه انرژي  

 20730 1۴9۴ 30970000 پایین

 27631 15۴7 ۴27۴5000 متوسط

 3835۴ ۴0۴ 15۴95000 باال

 منبا:یافته های ت قیق 

 مالكیت لوازم خانگی 
دهد که  تعداد واحد های لواز  خانگی پُر مصرف که پاسخگویان داشتند در طول ت قیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می

تا چهارن  بیاکثریت   لبا     سه  داشتند: کولر، ماشین  را  مقابل  لواز  خانگی  از  برقی  عدد  و کامپیوتر. دیگر وسائل  شویی، یخچال 
خانگی شامل تلویزیون، رادیو، ماهواره و ... جز وسائل کم مصرف و تقریبا همه خانوار ها از این وسایل استفاده می کردند. این در  

کولر    2رصد دارای  د  25درصد دارای دو دستگاه لبا  شویی،    8دستگاه یخچال،    ۴-2ا دارای  ه  اردرصد از خانو  12حالی است که   
درصد از خانوار های پرسش شونده از هر وسیله پر مصرف   32تاپ بودند. حدود  کامپیوتر و لپ  3-2درصد از خانوار ها دارای    1۴و  
 عدد را داشتند.   1
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 درصد درآمد ماهیانه خرج انرژي شده 
درصد هزینه خر  شده برای انرژی پرداخته می ین بخش به ارائه الگویی به منظور بررسی الگوی بین گروه های درآمدی و  در ا

درصد از پاسخگویان از هر کدا  از سه گروه درآمدی )کم، متوسط، زیاد(  بین    30دهند که حداقل  نشان می  ۴شود. نتایج در جدول  
درصد   18.6ها،  دهد که در گروه کم درآمد  شان را خر  انرژی کردند. دسته بندی نشان میخود  درصد از درآمد ماهیانه  11تا    5

درصد    15-11درصد    17.3درصد درآمد،    10-5درصد    30.2کنند.  درصد درآمد خودر را صرف هزینه انرژی می  5خانوار ها کمتر از  
درصد  35.7کنند. این مقدار در گروه درآمدی متوسط می  نرژیدرصد درآمد خود را صرف هزینه ا 15درصد هم بیشتر از  3۴درآمد و 

درصد    15-11درصد    19.7درصد درآمد،    10-5درصد    33.8  کنند،یم  یانرژ  نهیدرصد درآمد خودر راصرف هز  5از  خانوار ها کمتر  
درصد خانوار ها   36  االدی بو برای گروه درآم  کنندیم  یانرژ   نهیدرصد درآمد خود را صرف هز  15از    شتریدرصد هم ب  10.8درآمد و  
درصد درآمد و   15-11درصد    11.2درصد درآمد،    10-5درصد    ۴2.7  کنند،یم  یانرژ  نهیصرف هز  را  ددرصد درآمد خو  5کمتر از  

 .کنندیم یانرژ نهیدرصد درآمد خود را صرف هز 15از  شتریدرصد هم ب 10.1

رسد هم خوانی دارد. درصد مصرف انرژی رصد بنظر مید   10-5بین  درصد و    >5با دقت بیشتر در نتیجه، الگوی مشاهده شده در  
 (. 5خانوار با درآمد افزایش می یابد ) جدول 

 هزینه انرژي خانوار از درآمد ماهیانه ب  درصدي 5جدول 

 انرژي مصرفی هر گروه به درصد  گروه اقتصادي 

% 15 %15-11 %10-5 %5< کل   

 کم درامد 
 371 126 6۴ 112 69 تعداد

مددرا %  6/18%  2/30%  3/17%  3۴%  100%  

 متوسط
 361 39 71 122 129 تعداد

%7/35 درامد %  8/33%  7/19%  8/10%  100%  

 خوب 
 89 9 10 38 32 تعداد

%36 درامد %  7/۴2%  2/11%  1/10%  100%  

 کل
 821 17۴ 1۴5 272 230 تعداد

%28 درامد %  1/33%  7/17%  2/21%  100%  

X2=  9 /79     df=6    p=0.0000 

 منبا:یافته های ت قیق 

دهد که یک رابطه ی قوی بین درآمد کل مصرف شده روی انرژی خانوار و سطن درآمد  خی نشان می-بطور کلی، تست توزیا     
ایران دارد. اینکه  (. این نتیجه کاربردهایی برای کشورهای در حال توسعه مثل X2=79.9(df-6),P<0.05پاسخ گویان وجود دارد )

درصد یا بیشتر از درآمد ماهیانه اشان را صرف انرژی خانوار کردند    11درصد از گروه های کم درآمد به طور میانگین    81.5دود  ح
هزینه باالی خدمات انرژی نوین )برق، گاز مایا، نفت(  در ایران را نشان می دهد. این یافته با ت قیق های قبلی که گزارش داده  

خواهند بخش بزرگتری  کند چون آنها میافزایش قیمت انرژی آسیب پذیر تر هستند تطبیق می  نسبت به   خانوار های کم درآمداند  
شود که (، مشاهده می5از درآمدشان را صرف سوخت و لواز  کنند، هم خوانی دارد. با دقت در نتایج بدست آمده از ت قیق )جدول  

درصد از درآمد ماهیانه شان را صرف انرژی خانوار    15تر از  د هم بیشدرص  3۴و     درصد  10ا  ت  5درصد از کم درآمد ها بین    30.2
 کردند. 
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 نتایج رابطه رگرسیون الگیت فاکتورهاي تاثیر گذار روي انتخاب سوخت خانوار 
خالف آن در  ( برای  2برای درآمد مقرون به صرفه و دو )  1انتخاب سوخت خانوار بصورت یک درآمد دو بخشی که در آن عدد     
اشد. شانا یک خانوار در استفاده از یک منبا سوختی خاص در خانه بصورت یک تابا از افراد و ویهگی های خانوار)سن، دل می بمُ

توان گفت با توجه به نتایج ت لیل شده برای  شود. میجنسیت، شغل، درآمد، سطن ت صیالت، مساحت منزل مسکونی( فرموله می
  از شاخص های گفته شده تاثیر مستقیم بر یک دیگر و بر نوع سوخت و میزان  ، هر کدامربوط به آن  نوع سوخت و هزینه های
 مصرف آن در خانوار دارند. 

در این ت قیق، سن بعنوان یک پارامتر مصنوعی که در سه سطن بررسی شده است و تاثیر و میزان این تاثیر بر انتخاب نوع و مقدار  
به صورت تما  وقت، پاره وقت، و نیمه وقت مورد  یّر مصنوعنوان یک متغشود. شغل بسوخت سنجیده می عی دیگردر پنج سطن 

بررسی قرار گرفته است. بیشتر این ت قیق ها یک رابطه مثبت بین درآمد و انتخاب سوخت را گزارش داده اند. بعبارتی، احتمال 
به عنوان دو تابا متاثر از یک دیگر می   و اشتغالچنین، درآمد  استفاده خانوارهای ثروتمندتر از سوخت های تمیزتر بیشتر است. هم

توانند در میزان مصرف سوخت، تاثیر چشم گیری داشته باشند. باور بر این است که سطن سواد تاثیر مثبت روی انتخاب سوخت  
ان  ی به عنوق منزل مسکوندارد. ت صیالت بصورت یک پارامتر مصنوعی در چهار سطن اندازه گیری شده است. مساحت و تعداد اتا

پارامتر بَعدی در ب ث استفاده از وسایل سرمایشی و گرمایشی تاثیر زیادی در میزان مصرف دارد. پا، این مطالعه این ب ث ها را  
کند و می پرسد که آیا سن، درآمد، تعداد اتاق، لواز  الکتریکی، موقعیت، مساحت منزل مسکونی روی انتخاب سوختشان  دنبال می

 .گذاردثیر میتا

تخمین مدل پاسخگو بقیه غیر کاربر.  خالصه  و  بندی می شوند  بعنوان کاربر دسته  استفاده می کنند  را  یانی که سوخت خاصی 
آمده است. هدف اصلی آن شناسایی آن متغیّر هایی   5منطق دودویی برای انتخاب سوخت بین کاربران و غیر کاربران در جدول  

یزان مصرف خانوار تاثیر بگذارند. در این خصوص، انتخاب متغیّرها بر اسا   سوخت و ماحتمال انتخاب منبا  است که شاید روی  
از آنجایی که خانوارهای ترکیبی از انتخاب ها را در جهت تامین نیازهای انرژی . مطالعات پیشین انجا  شده در این قسمت دنیا بود

انتخاب هر  شان می فاکتورهایی که روی  تاثیر میگذارد  کنند،  نتایج جدول    ممکن استسوخت  اینرو،  از  منابا   6تغییر کند.  چهار 
 سوختی مورد بررسی در شهر مهاباد انتخاب شده را نشان می دهد.  

دهد با توجه به اینکه اکثرشهرهای ایران دارای برق و گاز هستند و به راحتی در دستر  همگان قراردارد  ( نشان می6نتایج )جدول  
یش با بکارگیری نیروی گاز بسیار به صرفه تر است بنابراین، بعنوان فرهنگ غالب در اکثر ز و گرماپو به ل اظ اقتصادی پخت و  

گیری از سیستم گازرسانی منازل مسکونی جهت پخت وپز و تعبیه بخاریهای گازسوزی و حتی پکیچ جهت گرمایش خانوارها بهره
ویهگیهای اجتماعی اقتصادی خانوارها نیست. و موارد تفاوت    متاثر از  رادیاتوری مقدور شده است. بنابراین، انتخاب نوع انرژی خیلی

به صرفه است و   الکتریسته هم برای روشنایی وتهویه هوا بسیار  انرژی  از طرفی دیگر مصرف  نتایج گاها تصادفی بوده است.  در 
این، هبچ کدا  از متغیرهای  ت. بنابر سمتداول و مقرون به صرفه ا  -حتی خانواده های کم بضاعت-ی خانواده ها  تقریبا توسط همه

 سن، موقعیت م له ای، ت صیالت  و... در انتخاب نوع انرژی موثر نبوده است.
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 ب خالصه نتایج رابطه رگرسیون الگیت6جدول 

 متغیر هاي معادله 

 متغیر مستقل 
 پخت و پز  سرمایم و گرمایم 

 برق  LPG نفت برق  LPG نفت

B B B B B B 

تاثیر  شاخص های 
ار بر نوع مصرف  گذ

 سوخت 

       ت صیالت 

-  زیر دیپلم 71۴/0  58۴/1  - 9۴3/2۴  - 815/29  097/20  - 302/72  

- دیپلم 625/0  152/1  - 671/8  - 888/1۴  ۴38/۴  - 1۴3/57  

- لیسانا 15۴/2  783/2  - 625/21  - 896/30  635/20  - 19۴/69  

- فوق لیسانا و بیشتر  333/1  052/1  1۴2/18  - 52۴/30  660/3  - 113/31  

       سن

سال  30کمتر از   - 907/17  753/17  591/12  - 75۴/2  ۴36/2  0۴0/11  

50تا  30  - 977/0  . 680 /0  23۴/12  - 2۴9/16  6۴2/16  - 511/3  

سال 50بیشتر از   557/0  -. 373/0  618/11  - 37۴/1  102/1  012/11  

       شغل
665/1 فاقد سرپرست دارای شغل  1  - 321/1  - 861/3۴  ۴68/3  - 06۴/۴  ۴2۴/18  

270/19 یک نفر  - 220/19  - 798/18  580/19  - 936/20  796/33  

816/19 دو نفر  - 605/19  - 7۴1/33  568/19  - 022/20  795/۴  

330/1 سه نفر  - 720/18  - 775/15  - 299/7  - 175/21  787/36  

212/3 چهار نفر  - 915/2  - 572/3۴  663/7  - ۴۴8/7  566/۴5  

       سایز خانوار 

رچهار نف  - 171/2  977/0  328/31  137/12  - 200/1  209/28  

نفر  ۴بیشتر از   - ۴90/1  5۴۴/0  072/18  59۴/11  - 256/0  826/1۴  

       درامد 

میلیون در ماه  2کمتر از   083/18  - 22۴/18  910/13  899/26  - 119/18  876/32  

میلیون در مله  2بیشتر از   507/16  - 826/16  509/13  650/25  - 33/15  - 232/13  

Constant - 8۴9/35  539/36  - 1۴1/51  - 393/۴5  278/37  - 3۴8/69  

 
Overall cases 

predicted correctly 
2/97  8/96  7/99  6/99  ۴/99  9/99  

 Model chi -square 
106/۴6  399/۴1  788/15  628/1۴  ۴2۴/29  ۴15/27  

 
Number of 

observations 
821 821 821 821 821 821 

Note *** (statistics significant at 0.05) 

 منبا:یافته های ت قیق 

 

 

 

 
  خاواده های تحت سرپرستی دولت یا خیرین1
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 گذارند شناسایی فاکتورهایی که روي مصرف انرژي خانوار تاثیر می
-است. کاربرد آن در سریکاربرد رابطه رگرسیون خطی چندگانه در ت لیل پدیده مطلوب برای ت قیق سالها ارج یت داشته       

ابز به یک  را  آن  تقاطعی،  و مطالعات  زمانی  آزمون تست چند ار  های  این، یک  به  توجه  با  است..  تبدیل کرده  نیرومند  پیشگویی 
از تشخیص چند همبستگی   استفاده  با  ( انجا  شد. نتایج نشان می دهند که همه متغیّر های مستقل 7)جدول    SPSSهمبستگی 

مسا درآمد،  ه)سن،  شدیدا  جنسیت(  خانگی،  لواز   تعداد  خانواده،  اندازه  مسکونی،  منزل  را  مبسحت  همبستگی  چند  که  نیستند  ته 
بیشتر باشد   10( هر متغیّر مستقل نباید از  VIFتضمین کنند که بر اسا  یک قاعده سر انگشتی این است که واریانا فاکتور تور  )

 بسته خص می کند که یک متغیّر مستقل مورد سوال با یکی دیگر شدیداً هماست، مش  VIF>10. وقتی که  0.10یا سطن واریانا  
( همه متغیّرها تشخیص چند هم بستگی با 9ت و یکی از متغیّر ها باید برای حل این مساله حذف شود. براسا  نتایج )جدول  اس

ی وابسته )برق، گاز مایا، بنزین، میعانات نفتی(  را پا  کردند، از این رو ت لیل کلی انجا  شد. متغیّرها  SPSSاستفاده از نر  افزار  

 .   شوندگیری میحد اندازه گیری)مثال کیلووات، لیتر، کیلوگر ( اندازهوا برحسب مقدار مصرف بر

 ب خالصه نتایج رگرسیون فاکتورهاي تاثیر گذار روي مصرف انرژي 7جدول 

Model 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

Beta Tolerance VIF 

 برق 

(Constant) - 6/33870  - ۴27/5  .000   

052/0 اتاق در خانه   ۴13/1  158/0  676/0  ۴80/1  

139/0 سایز خانوار   235/۴  .000 855/0  170/1  

382/0 کاربرد برق   ۴63/9  .000 563/0  777/1  

26/0 درآمد  725/0  ۴69/0  716/0  398/1  

F=55.55        P<0.05       R =.504     R2 = .254 

Model 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

Beta Tolerance VIF 

 گاز 

(Constant) 292/8690  182/1  382/0    

298/0 اتاق در خانه   ۴6۴/7  .000 80۴/0  2۴۴/1  

02/0 سایز خانوار   31/0  975/0  ۴37/0  288/2  

075/0 درامد   996/1  0۴6/0  902/0  108/1  

- ت صیالت  009/0  - 259/0  796/0  989/0  011/1  

F=23 /906       P<0/05       R =0/391    R2 = 0 /153 

 منبا:یافته های ت قیق 

 

نشان می دهد که مصرف برق بطور قابل توجهی از خصوصیات خانوار )تعداد اتاق، درآمد، لواز  خانگی، موقعیت    7نتایج جدول  
 . F=55.55 ,p<0.05منزل مسکونی )روستایی یا شهری و نوع تراکم(( تاثیر می پذیرد، 

بیشترین به احتساب (  β=-0.085,p<0.05)قعیت  ، مودهدمشاهده ضریب بتای استاندارد شده، که مشارکت هر متغیّر را نشان می
متغیّرهای دیگر مساحت منزل مسکونی    .(β=0.052,p<0.05) و تعداد اتاق منزل (β=0.026,p<0.05) آمده و پا از آن درآمد

(β=0.139,p<0.05 خانگ لواز   و  که  β=-0.382,p<0.05ی)(  این  آمدند.  احتساب  به  مانده  باقی  متغیّرهای  برای  و  (  مساحت 
تعداد اتاق به صورت مستقیم روی مصرف برق  تاثیر دارد، به مصرف برق برای روشنایی مربوط می شود که به عبارتی با توجه به  

اد جمعیت خانوار نیز می باشد. بعبارتی دیگر، وقتی که  زی  شرایط جامعه ای و جمعیتی م دوده در بیشتر موارد هم نشان دهنده تعداد 
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درصد مصرف برق را به بار آورد.    23ابت نگه داشته شوند، یک واحد افزایش در مساحت یا اتاق احتمال دارد حدود  سایر متغیّرها ث

 بودند.  "موقعیت و درآمد"متغیّر های دیگری که تاثیرشان در مصرف برق کامال قابل توجه بود 

( تغییر در  β=0.026درآمد+    β=-0.085د )درص  78شود که موقعیت منزل مسکونی و درآمد باعث حدود  از نتایج مشاهده می    

بصورت مثبت به مصرف برق مرتبط است و    "درآمد"مصرف برق هستند وقتی که متغیّر های دیگر ثابت نگه داشته شوند. اینکه  
باشد،    شده )مالکیت لواز  خانگی( است بدین معنی است که، هرچه خانوار ثروتمند تر  همان گونه مربوط به متغیّر درنظر گرفتهبه

شود. به طور کلی تعداد اتاقها، مالکیت لواز   احتمال اینکه لواز  خانگی بخرد بیشتر است و این منجر به مصرف انرژی بیشتر می
شناسایی کردند. مالکیت لواز  خانگی در میان خانوارهای با    خانگی، اندازه خانواده و نوع خانه را بعنوان عوامل اصلی مصرف برق 

در مقدار مصرف تاثیر گذار است باید گفت که    "موقعیت"شود. اینکه باشد که منجر به مصرف انرژی بیشتر میتر میدرآمد باال بیش
 درآمد تابعی از موقعیت می باشد که به طور مستقیم بر روی شاخص های دیگر تاثیرگذار است. 

( نشان می دهد که مصرف گاز  7نبا سوخت دیگری که در این ت قیق درنظر گرفته شده است گاز مایا می باشد. نتایج )جدول  م   
سکونت((   )م ل  موقعیت  و  درآمد  خانگی،  لواز   مساحت،  اتاق،  )تعداد  خانوار  های  ویهگی  به  توجهی  قابل  بطور  مایا 

F=23.906,P<0.05 تغیّر های گوناگون در توضین تغییر در مصرف گاز مایا خانوار ، تاثیر تعداد  مکت مرتبط است. با نگاه به مشار
(  β=0.298,P<0.05اتاق بیشترین درصد و تاثیر یا واریانا در مصرف وقتی متغیّر های دیگر در مدل ثابت درنظر گرفته شدند )

وط به این واقعیت باشد که اکثریت آنهایی که از گاز مایا بمر تواندبود. اینکه تعداد اتاق بیشترین تاثیر را در مصرف گاز مایا دارد می
استفاده می کنند به منظور استفاده از وسایل گرمایشی بیشتر از گاز استفاده میکنند و همچنین می تواند تابعی از درآمد باشد که  

 هرچقدر درآمد بیشتر باشد مساحت و تعداد اتاق نیز بیشتر است.   

، بدین معنی که کاهش در اندازه خانواده به  (β=-0.417,P<0.05)با مصرف گاز مایا مرتبط است    مستقیممساحت نیز بصورت     
موقعیت خانوارها در پیشگویی    ، تغییرات در مصرف گاز مایا می شود.(β=-0.417,P<0.05)درصد    ۴1اندازه یک واحد باعث  

-گیری منزل مسکونی نیز میتوان گفت، موقعیت قراراین میدارای اهمیت بود. با توجه به     (β=-0.119, P<0.05)مصرف گاز
تواند در میزان مصرف و اینکه اصال به شبکه سراسری گاز وصل است یا به صورت کپسول گاز )بیشتر در مناطق روستایی از این 

است در م دوده های مورد است. ولی چیزی که روشن  تاثیر گذار  و  اهمیت  دارای  استفاده می شود(،  به منظور  داستفا  سوخت  ه 
پخت و پز از گاز استفاده می شود که به دو شکل گاز شهری و کپسول  مورد استفاده می باشد. از طرفی، درآمد بطور نسبی در  

دارد مشارکت  پاسخگویان  بین  مایا  گاز  مصرف  در  تغییرات  می   توضین  نشان  مُدل  بِتای  میزان  را  این  دهد  و 
(β=0.075,P<0.05هرچقدر که د  .)ب شتر باشد به طبا ان میزان مساحت، تعداد اتاق و لواز  مورد استفاده نیز بیشتر می  یرآمد 

 شود که در میزان مصر تاثیر گذار است.  

از پنج معادله استفاده شده در پیش بینی مصرف انرژی خانوار، تقریبا فقط ت صیالت در مصرف سوخت بی اهمیت بود، بدین     
متغیّرهای مستقل   نبود معنی که  برق  نقادر  است که   این  بر  تغییر دهند. فرض  توجهی  قابل  را در حد  تغییرات مصرف سوخت  د 

 Fگیرد. با این حال، تست ( قرار میR2=0.77( را دارد و پا از آن گاز با قدرت پیش بینی )R2=0.254بیشترین قدرت پیشگویی)
های مستقل معادله در توضین  است که بعضی از متغیّر  یه این معندهد که رابطه قوی ای در معادله وجود دارد، که بآنها نشان می

 در نظر گرفته نشوند.   R2اند. از این رو ، نباید بخاطر کم بودن تغییرات مصرف قابل توجه بوده

       گیري نتیجه
ر گرفتند. بررسی قرا  در این مطالعه، فاکتورهای تاثیرگذار بر روی مصرف انرژی و انتخاب سوخت خانوار در مهاباد مورد    

قرار   یمهاباد مورد بررس  یو انتخاب سوخت خانوار در مناطق شهر   یمصرف انرژ  یبر رو  رگذاریتاث  ی، فاکتورها همچنین
عوامل مؤثر در بخش مصرف   تیتوسط خانوارها، فقط بر اهم  یمربوط به مصرف انرژ  ن یشیپ  یها   قیت ق  شتریگرفتند. ب

 نظر مورد غفلت قرار گرفته اند. با توجه   نیدر خانوارها عمدتاً از ا یانرژ ابنتخننده در اک نتعیی عوامل و اند داشته دیتأک
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در    یو مصرف انرژ  یغالب انتخاب انرژ  یالگو  یتجرب  ییمطالعه با هدف شناسا  نیمربوطه، ا  یقبل  قاتیت ق  نه یشیبه پ
غرب   یخانوارها مهاباد، شمال  برا  رانیا  یشهر  است.  تغمنظو  نی ا  یانجا  شده  الگو  یراتییر،  که  انتخاب و مصرف    یرا 

پ  یانرژ طور  به  است  م  وستهیممکن  نظر  در  شود،  برارد یگ  ی مت مل  انرژ  نی ا  ی.  منابا  انواع  استفاده    یمنظور،  مورد 
و لواز     ییروشنا  ش،ی و سرما  شیپخت و پز، گرما  یبرا   دیشده، برق و نفت سف  ایما  یگسترده در خانوارها مانند گاز نفت

شامل   یشناخت  تی جمع  یرهایمتغ  ،یخانگ  یدر انتخاب و مصرف انرژ  ن، یاست. عالوه بر ا  فتهگر  رد ب ث قرارمو  یخانگ
 قرار گرفتند. یمورد بررس یو گروه درآمد  التی سن خانوار، سطن ت ص ت،یاندازه خانوار، جنس

بر درآمد، فاکتورهای    ند که عالوهاوال، یافته ها آشکار کردی حاضر در دو الیه قابل شناسایی هستند.  یافته های مطالعه
گذارند. جامعه شناسی دیگری همچون مساحت، موقعیت و لواز  الکتریکی روی انتخاب سوخت خانوار تاثیر می-جمعیت

گذارند. میکنند فاکتورهای دیگری پا به میدان  دهند، وقتی که خانواده ها انتخاب سوخت میهمانگونه که نتایج نشان می
رسد که پویا و منعطف باشد چون بیشتر خانواده  خانوار در مراکز شهری پرتراکم بنظر می  انتخاب سوختروی هم رفته،  

 ها در هر بُرههِ زمانی از دو یا چند سوخت استفاده می کنند. 

پذیثانیا می  تاثیر  گوناگونی  فاکتورهای  از  خانوارها  استفاده  مورد  مختلف  های  سوخت  مصرف  متغیّرها  ،  مشاهده  رد. 

تعداد لواز   "،  "درآمد"(، فهمیده شد که  7ه دائما در توضین مصرف انرژی خانوار جلوه می یابند )جدول  یی کتورها()فاک

های اصلی در بیشتر معادالت رگرسیون پیش بینی کننده  "موقعیت "و     "تعداد اتاق های مورد استفاد خانوار"،  "خانگی 
 هستند. 

جمعیت شناسی روی مصرف سوخت های گونانون معلو  شد که لواز     -ی اجتماعینهایت، در نگاه به تاثیر متغیّرهادر     
الکتریکی تاثیر قوی تری روی مصرف برق دارند تا گاز مایا، بنزین و یا دیزل. اگر بقیه متغیّرها را ثابت نگه داریم یک  

ازای شهر واحد ف برق، و به( افزایش در مصرβ=0.383درصد )  38  واحد افزایش در لواز  الکتریکی بیفزاییم منجر به

توان گفت که همه شاخص ها  ( افزایش در مصرف بنزین دارند. با این حساب میβ=0.298درصد )  29در تعداد اتاق  
 باشد تاثیر گذارند اما ن وه تاثیر انها در انتخاب و میزان مصرف سوخت متفاوت می

ي  پ  د ر ب ر ا ک ي  ا ه د  ا ه ن ش  ی

درآمد ممکن است سطن  ،  گرید  یرهایمتغثابت ماندن  اد که در صورت  آمده نشان دبه دست    یداده هانتایج حاصل از      

مستقل، سن سرپرست خانوار نتوانست    یرهایمتغ  ریسا  برخالف  .شودمصرف گاز نفتی مایا شده و برق   در  رییمنجر به تغ

 یها م  ته افی  نیا  .شد داشته بابر روی انتخاب و مصرف انرژی توسط خانوارهای مناطق شهری مهاباد    یریچشمگ  ریتأث
 ت یحما  یتواند برا  یکمک کند، و م  گرید  یدر شهرها  یخانگ  یتواند به درك بهتر عوامل مؤثر در انتخاب و مصرف انرژ

 .باشد دیمصرف آنها مف یگذاران در الگو استیاز س

از   یگخان  یف انرژمصر   یبه موضوعات مربوط به همه جنبه ها  یدگ ی، رسقیت ق  نیاتخاذ ا  یروش برا  نی، بهترنیبنابرا
در   یغالب در انتخاب و مصرف انرژ  یالگو  ییشناسا  یبرا   یروش  افتنیمطالعه با هدف    نیا  نظر انتخاب و مصرف است.  

که نتایج ان میتواند در    انجا  شده است.  ینگخا  لیمؤثر در استفاده از وسا  یشناخت   تیعوامل جمع  تیخانوارها، با م ور
مط یک  مانند  به  اینده  مت قیقات  پایه  این  العه  جوانب  دیگر  که  بگیرد  قرار  زمینه  این  در  فعال  پهوهشگران  توجه  ورد 

 موضوع را زیر ذره بین میبرند. 
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