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مقدمه-1
اقتصاد ارتباط نزدیکی با منابع طبیعی و محیط زیسـت دارد. محـیط زیسـت و منـابع طبیعـی،      

هـاي اقتصـادي کـه منجـر بـه تولیـد و       د. فعالیـت هستنهاي تولید کننده بسیاري از نهادهمینتا
برداري، اسـتخراج  شوند، بدون بهرهکنندگان میعرضه کاالها و خدمات مختلف به مصرف

هـاي  پـذیر نیسـت. آنچـه از نظـر اقتصـاددانان در فعالیـت      عی تقریبا امکـان تخلیه منابع طبیو
ز اهمیـت اسـت، اسـتفاده صـحیح، کارآمـد و بهینـه از منـابع طبیعـی بـا حفـظ           ئاقتصادي حا

. استمحیط زیست 
شـوند. ازآنجـا   هاي مختلفی سبب تخریب محیط زیسـت مـی  هاي اقتصادي از راهفعالیت

از یک طـرف انـرژي   از این رو، مستلزم مصرف انرژي است، که انجام هر فعالیت اقتصادي
اقتصـادي، اجتمـاعی و بهبـود کیفیـت زنـدگی انسـانی تلقـی        عامل محرك توسـعه به منزله

بـه ویـژه اگـر    شـود؛ مـی هاي زیست محیطی شود و از سوي دیگر، موجب تولید آالیندهمی
.شودها، تشدید میمصرف انرژي با ناکارآمدي مقارن باشد، فرآیند تولید آالینده

آید. این بخش نقـش بنیـادي   شمار میبناهاي توسعه هر کشور ببخش انرژي یکی از زیر
. بـا ایـن حـال، ایـن بخـش از      داردهاي اقتصادي نظیر صنعت و کشـاورزي  روي سایر بخش

ها را انواع آلودگی،برداري، انتقال، تبدیل، توزیع و مصرفج، بهرهمرحله اکتشاف، استخرا
کند کـه هـر یـک از اینهـا داراي اثـرات مخربـی بـر        براي آب، خاك، هوا و صدا ایجاد می

هاي فسیلی، روند روبه افزایش مصرف انرژي حاصل از سوخت.استانسان و محیط زیست 
، هـاي حاصـل از احتـراق   واسطه نشر آالیندهبه سازد میگرچه رشد سریع اقتصادي را میسر ا

این روند نه تنها منابع تجدیدناپـذیر  گذارد. اثرات مخرب زیست محیطی فراوانی برجاي می
در را نیـز  هـاي گونـاگونی   آالینـده بلکـه ،کندو پایان یافتنی انرژي را به سرعت تخریب می

.کندمیرها اطراف محیط
بـا  تـا یل زیسـت محیطـی، تقریبـا تمـامی کشـورها تـالش دارنـد        مسـا باتوجه به اهمیـت 

هاي مناسب، نه تنها به اهداف اقتصـادي خـود دسـت    ریزي صحیح و بکارگیري روشبرنامه
هاي زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادي را بـه حـداقل برسـانند. تحقـق     یابند، بلکه آسیب

اقتصادي با آلودگی محـیط زیسـت   هاي این امر بدون اطالع از چگونگی روابط بین فعالیت
.نیستثیرات متقابل بین آنها میسر تاو 
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تواند در بهبود محیط زیست موثر باشد، تغییر الگوي سـوخت  هایی که مییکی از روش
هاي انرژي، استفاده از گاز طبیعی به دلیـل کـربن کمتـر، آلـودگی     است. در بین انواع حامل

بنـدي کلـی انـواع    . در رتبـه را داراستاه مهمی لحاظ زیست محیطی جایگوبه کمتري دارد 
ــل ــرف    حام ــدگی و مص ــرین آالین ــرق داراي کمت ــی و ب ــرف گــاز طبیع ــرژي، مص ــاي ان ه

گاز طبیعی به جـاي دیگـر   بنابراین استفاده از زغال سنگ بیشترین آالیندگی را در پی دارد. 
.  استاهمیت حائز هاي انرژي از نظر زیست محیطی، بسیارحامل

هاي ترین بخشیکی از پر مصرفبا مصرف بیش از یک سوم انرژي، نیزخانگیبخش 
مسـتقیم موجـب انتشـار    انرژي کشور است. مصارف خانوارها به دو صـورت مسـتقیم و غیـر   

رسـانی و جـایگزینی آن   شود. با گسترش سیستم گـاز هاي زیست محیطی در هوا میآالینده
غییراتـی در  ترود انتظـار مـی  -هـاي انـرژي  سایر حاملکمتر نسبت به با توجه به آالیندگی-

.حاصل شوداز مصارف خانوارها ناشی میزان آالیندگی 
حتـی  رسـانی بـه منـاطق شـهري و     با توجه به آالیندگی کمتر گاز طبیعـی و توسـعه گـاز   

هـاي ناشـی از   یی کشور، این تحقیق در پی بررسی تغییـرات در انتشـار انـواع آالینـده    تاروس
هاي انرژي مورد نیاز خانوارها براي تهیه حاملصرف شده ژي خانوارها و انرژي مصرف انر

هـاي زیسـت   . به این منظـور ابتـدا وضـعیت انتشـار آالینـده     است1391و 1380هاي در سال
یـاد  محیطی ناشی از مصرف مستقیم و غیرمستقیم انرژي خانوارها و تغییـرات آنهـا در دوره  

تا به سواالت زیر پاسخ داده شود:گیردشده مورد توجه قرار می
يرییـ در خانوارهـا چـه تغ  يانـرژ میاز مصـرف مسـتق  یناشيهاندهیانتشار انواع آالزانمی* 

داشته است؟
داشته است؟يرییاز مصرف خانوارها چه تغیناشيهاندهیانتشار انواع آالزانیم* 
يرییـ خانوارهـا چـه تغ  يانـرژ میاز هر واحد مصرف مسـتق یناشيهاندهیانتشار آالزانیم* 

کرده است؟
کاالها و خدمات دیمصرف شده در تولياز هر واحد انرژیناشيهاندهیانتشار آالزانیم* 

کرده است؟يرییخانوارها چه تغیمصرف
، مطالعـات تجربـی انجـام    دومبخـش  ، در در پنج بخش سازماندهی شده اسـت که این مقاله 

شناسـی تحقیـق بخـش سـوم     ه روشادهد. معرفی منابع آماري به همـر میشده را مورد توجه قرار 
کـه یج تحقیـق اختصـاص دارد  تـا . بخش چهـارم بـه تجزیـه و تحلیـل ن    شودشامل میاین مقاله را 
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را ها و تغییـرات آنهـا   مصرفی خانوارها، آالیندگی ناشی از این انرژيغیرمستقیمانرژي مستقیم و 
.شودارائه مییج تابندي نجمعدر بخش پنجم، نهایت و در دهدمیمورد توجه قرار 

مطالعات تجربی-2
زیادي در زمینه اثرات زیست محیطی مصارف خـانوار در داخـل و خـارج از    تانسبمطالعات

بنـدي کلـی،   در تقسـیم ند. هسـت اهمیـت  حـائز  کشور انجام شده است که از جهات مختلـف 
)، 1378مطالعـات اخبـاري (  و شامل نده انجام شده تاس-به روش دادهمطالعات از این بخشی

4)، زو و همکــاران2010(3)، ونــگ و ژانــگ2009(2)،کرخــوف و همکــاران2008(1مـایر 

هـاي  تفاده از روشبا اسبخش دیگر مطالعات نیز. است) 2014(5) وآپارنا و سیاکات2012(
مطالعـات بهبـودي و همکـاران    و شـامل به خصوص روش اقتصادسـنجی انجـام شـده    دیگر

6)و الماللـی و همکـاران  1390پورو همکـاران ( )، لطفعلی1389)، فطرس و معبودي (1389(

. شودمی) از جمله این مطالعات 2013(
اي کـه  بـه گونـه  شـود تمایزاتی دیـده مـی  نده، تاس-در مطالعات انجام شده به روش داده

اند. با این حال، مطالعـه  پرداختهها در دو زمانیندهدر انتشار آالبه مقایسه تغییرات بیشتر آنها
) سهم آالیندگی انواع کاالها و خدمات مصـرفی خانوارهـا در انتشـار انـواع     1378اخباري (

در یک سال مورد بررسی قرار داده است.  را هاي زیست محیطی آالینده
اکثـر  اسـت؛  محیطـی  هـاي زیسـت  هاي مطالعات انجام شده، نوع آالیندهاز دیگر تفاوت

مطالعات انجام شده بر انتشار دي اکسـید کـربن بـا توجـه بـه اهمیـت آن در محـیط زیسـت         
)، 1390)، فطـرس و براتـی (  1390زادگـان ( اي و ابـراهیم انـد. مطالعـات شـرزه   متمرکز شده

) 2013)، الماللی و همکـاران ( 1392زاده (شریفی و حسین)، 1390پور و همکاران (لطفعلی
در مطالعـات اخبـاري   ) در این گروه جـاي دارنـد. بـا ایـن حـال،     2014و آپارنا و سیاکات (

هـاي  سـایر آالینـده  ) بررسـی 1390) و فطـرس و براتـی (  2008(7)، بوتو و کاگاتـاي 1378(

1- Mayer
2- Kerkhof et al.
3- Wang and Zhang
4- Zhu et al.
5- Aparna and Saikat
6- Al-mulaliet al.
7- Bhutto and Cagatay
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ــت ــه  زیس ــوگرد، گلخان ــید گ ــر دي اکس ــی نظی و CO2 ،1N2O ،2CH4 ،CO ،SOXايمحیط
Nox.صورت گرفته است

هـاي  هـاي مطالعـات انجـام شـده، عوامـل مـوثر بـر انتشـار آالینـده         یکی دیگر از تفاوت
) نقش 2008(4يتا)، بوتو و کاگا2008) و مایر (1998(3. چانگ و لیناستزیست محیطی 

مطالعـه قـرار داده   هاي انرژي در تغییرات دي اکسید کـربن را مـورد   تغییر در مصرف مولفه
ر و مقـدار مصـرف خانوارهـا بـر     تا) سهم تغییرات در سـاخ 2008(5است. دوارته و همکاران

اند.انتشار دي اکسید کربن در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا را بررسی کرده
) 2009(7) و کرخوف و همکـاران 2009(6)، ونگ و شی2009دوارته و همکاران (

نقش سطح درآمد و هزینه خانوارها در میزان آالیندگی کاالهاي مصرفی آنها را مورد 
اند. عوامل دیگري چون شهرنشینی بر محیط زیست در مطالعات ونگ مطالعه قرار داده

زادگـان  اي و ابـراهیم است. شرزهشده ) بررسی 1390) و فطرس و براتی (2009و شی (
فزایش کارایی انرژي در ارتباط با مصرف خانوارهـا و انتشـار   اثر بازگشت انیز) 1390(

ســازي افــزایش کــارایی انــرژي    اکســیدکربن در ایــران را بــا اســتفاده از شــبیه    دي
اند.کردهمطالعه

با توجه به مطالعات انجام شده، ایـن تحقیـق انـواع آالینـدگی ناشـی از انـرژي مصـرفی        
نده تاسـ -نیازهاي خانوارها را با اسـتفاده از تحلیـل داده  مین تاخانوارها و انرژي مصرفی براي 

شـود.  از آخرین اطالعات در دسترس اسـتفاده مـی  تادر این راسدهد ومورد بررسی قرار می
انجـام شـده، محاسـبه و بررسـی     مطالعـات در مقایسـه بـا دیگـر    مطالعـه هـاي ایـن   از ویژگی

ارها و انرژي مسـتقیم و غیرمسـتقیم   آالیندگی ناشی از هر واحد انرژي مستقیم مصرفی خانو
. استحاصل از تولید هر واحد کاال و خدمات مورد نیاز خانوارها 

نیتروژن اکسید-1
متان-2

3- Chang and Lin Chang and Lin
4- Bhutto and Cagatay
5- Duarte et al.
6- Wang and Shi
7- Kerkhof et al.
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تحقیقمنابع آماري و روش-3
منابع آماري-3-1

اري که آخرین جدول آم1مرکز آمار ایران1380نده سال تاس-از جدول دادهمطالعهدر این 
اطالعـات مصـارف   همچنـین  ، اسـتفاده شـده اسـت.    اسـت گونه مطالعات قابل استفاده در این
هاي ر انواع آالیندهاز مرکز آمار ایران اخذ شده است. ضرایب انتشا1391خانوارها در سال 

هاي انـرژي از دفتـر تغییـرات آب و هـوایی سـازمان ملـل (مسـتقر در        ناشی از احتراق حامل
فسـیلی از ترازنامـه   هـاي  سازمان حفاظت محیط زیست) دریافت شده است. قیمـت سـوخت  

وزارت نیــرو اخــذ شــده اســت. شــاخص قیمــت کاالهــا و 1391و 1380هــاي انــرژي ســال
آمارهاي اقتصادي بانک مرکـزي  با استفاده از نیز 1391و 1380هاي سال2خدمات مصرفی

محاسبه شده است.  

تحقیقروش-3-2
ساخت جداول متقارن کاال در کاال-3-2-1

جـدول متقـارن کـاال در کـاال بـا فـرض       از،ابتـدا یداشـتن اطالعـات مـورد ن   اریـ در اختيبرا
کـاال در  جـدول متقـارن   ي تهیهمـاتریس ضـرایب فنـی    براشده است. هیبخش تهيتکنولوژ
)).1معادله (شود () استفاده میM) و ماتریس ساخت (U(جذبسیماترکاال از

)1(DKA .

Aریس ضرایب فنی جدول کاال در کاال،ماتD وماتریس سهم بازارK ماتریس ضرایب فنی
ها و خـدمات بـراي هـر واحـد     دهنده سهم کاالهاي آن، نشانماتریس جذب است که درایه

. استها تولید در بخش
شود.می) محاسبه 2(معادلهبر اساس ماتریس ضرایب فنی ماتریس جذب 

)2(1.K U Q
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يثابـت و جـار  مـت یهـا بـه ق  بخـش داتیـ هـا از ارزش تول بخـش داتیـ تولمـت یقیمنظور، شاخص ضمننیايبرا-2

محاسبه شده است.
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U1دهنده ماتریس جذب ونشانQ

 ومعکوس ماتریس قطري بـردارQ  اسـت هـا  تولیـدات بخـش .

آید.به دست می) 3(معادله از نیز (D)ماتریس سهم بازار 
)3 (1.D M X




1Xماتریس سـاخت و Mدر آن که 

    هـا و خـدمات   معکـوس مـاتریس قطـري بـردار کاال

. تولید شده در کشور است
Xناحیه اول ماتریس کاال در کاال، با پس ضـرب 



هـا در  ، مـاتریس قطـري تولیـد فـرآورده    
هماننـد ناحیـه   ناحیه دوم جدول کاال در کاال)). 4(معادله (شودماتریس ساخت محاسبه می

ستانده، ناحیه سـوم  -دوم یا ناحیه تقاضاي نهایی جدول مصرف است. براي تراز جدول داده
جدول کاال در کاال از تفاضل بردار هزینه واسطه تولید انواع کاالهـا و خـدمات از ترانهـاده    

آید.بردار ستانده کل به دست می
)4(Z A X



 

شدت انرژي-3-2-2
هـاي مصـرف   شدت مصرف انرژي هر یک از کاالهاي تولیدي که به صورت مقدار انرژي

شود.) محاسبه می5معادله (شود، از شده در تولید یک واحد کاال یا خدمات تعریف می

)5 (ij
ij ij ij j

j

E
e E e X

X
   

Eij کل انرژيi   ام است که در تولیـد کـااليj    وام بـه مصـرف رسـیدهeij   ضـریب مسـتقیم
است.jام در تولید هر واحد از کاالي iانرژي 

است.) 6(معادله کاالها و خدمات به صورت تمام براي )5معادله (شکل تعمیم یافته 
)6(.1 . .1k k n nE e X 

هاي مصـرفی و شـدت مصـرف    به ترتیب ماتریس مصرف انواع انرژيeو E، معادلهدر این 
دهد.مولفه انرژي نشان میkآنها را براي 

) 7(معادلـه  نده بـه صـورت   تاسـ -رابطـه اساسـی داده  )،6) تـا ( 1هـاي ( با توجه به معادلـه 
معکـوس مـاتریس   Cبردار کاالهاي نهایی تولیـد شـده در داخـل،    Yخواهبد بود که در آن 

ماتریس یکه است.Iلئونتیف و 



1396پاییز و زمستان، 1فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، سال اول، شماره دو54

)7 (1( ) . .X I A Y C Y  
)8(و معادلـه شـود ) به اجزاي بیشتري تجزیه می7(معادله)، 6(معادلهدر Xبا جایگذاري

.شکل خواهد گرفت
)8(E e C Y  

هاانتشار انواع آالینده-3-2-3
معادلـه هاي مختلـف از  هاي ناشی از مصرف سوختمحاسبه میزان انتشار انواع آالیندهبراي

ام در تولیـد  hام ناشی از مصرف انـرژي  gانتشار آالیندهPghشود که در آن ) استفاده می9(
ام در تولیــد کاالهــا و hشــدت آالینــدگی حامــل انــرژي pgh،کاالهــا و خــدمات مختلــف

.استام مصرف شده hمقدار حامل انرژي Ehخدمات و 

)9 (gh
gh gh gh h

h

P
p P p E

E
   

هاي انـرژي  هاي حاصل از مصرف حامل) براي تمام آالینده9(معادله شکل تعمیم یافته 
.) خواهد بود10(معادله به صورت 

)10(P p E 

مختلـف  هـاي هاي ناشی از مصـرف حامـل  ، مقدار انواع آالیندهP) بعدي f×k(ماتریس
هـم بیـانگر   p) بعـدي  f×kدهـد. مـاتریس (  انرژي در تولیدات کاالها و خدمات را نشان می

بـه ترتیـب   kو fکـه  اسـت هـاي مختلـف انـرژي    هـاي حامـل  ضرایب مستقیم انـواع آالینـده  
.هستندهاي انرژي مورد مطالعه ها و انواع حاملدهنده انواع آالیندهنشان

شـکل  )11و معادلـه ( شـود  ) به اجزاي بیشتر تجزیه می10(معادله ، )8معادله (با توجه به 
خواهد گرفت.

)11(P p e C Y   

یج تحقیقتاتجزیه و تحلیل ن-4
انرژي مصرفی بخش خانگی-4-1

هاي انرژي بخش خانگی براساس محاسبات انجام شده، مصرف انرژي حاصل از همه حامل
). ایـن افـزایش بـه    )1(افـزایش یافتـه اسـت (جـدول     1380در مقایسه با سـال  1391در سال 
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در سـال،  درصد26هاي انرژي با رشد حدي است که مجموع مصرف انرژي مستقیم حامل
دهد. در این بین مصرف گاز طبیعی بیشـتر از دیگـر اقـالم    برابر افزایش نشان می12بیش از 

هـاي مصـرفی بخـش    به طوري که سهم انرژي حاصل از آن در بـین انـرژي  ته استافزایش یاف
دهد. درصد افزایش نشان می10، حدود 1380در مقایسه با سال 1391خانگی در سال 

هاي انرژي در بخش خانگی مستقیم انرژي حاصل از انواع حاملمصرف- )1جدول (
)GJ(میلیون1391و 1380هاي در سال

در مقدارتغییر13801391حامل انرژي/سال درصدمقداردرصدمقدار
015/0005/013/0003/011/0زغال سنگ

53/15825/5084/170572/4231/1547برق
33/12999/403/200317/5097/1873توزیع گاز طبیعی

65/152/077/1335/011/12بنزین
47/015/059/514/012/5نفت سفید

10/267/006/205/096/17یلیگازو
93/1473/450/14359/357/128نفت کوره و سیاه

42/867/252/10052/210/92گاز مایع
45/31510070/399210025/3677جمع

مأخذ: محاسبات تحقیق

از درصـد 90انـرژي حاصـل از گـاز طبیعـی و بـرق بـیش از       )، 1براساس اطالعات جدول (
، بـرق  1380هـا را تشـکیل داده اسـت. در سـال     انرژي مصرف مستقیم خانوارها در این سال

کننده انرژي مصرفی بخش خـانگی بـوده اسـت. ایـن در حـالی اسـت کـه بـا         مینتابیشترین 
از مصـرف بـرق   1391درصدي در سهم انرژي گاز طبیعی، مصرف آن در سال 10افزایش 

بیشتر شده و در رتبه اول قرار گرفته است. این امر سـبب شـده اسـت از سـهم انـرژي دیگـر       
با ایـن حـال، افـزایش در سـهم انـرژي      ها در سبد مصرف انرژي خانوارها کاسته شود. حامل

حد زیادي جایگزین انرژي حاصل از مصرف بـرق شـده اسـت. در    تاحاصل از گاز طبیعی 
جایی صورت نگرفته است.هرتبه مصرف دیگر انواع انرژي، هیچ جاب
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مین مصـارف  تـا در غیرمسـتقیم هاي انرژي اعم از مستقیم و )، مصرف انواع حامل2جدول (
دهد. براساس محاسبات انجام شده، با افزایش هاي مورد مطالعه را نشان میخانوارها در سال

مین مصـارف خـانوار بـا    تـا هاي انرژي در این مدت، مصـرف انـرژي در   مصرف همه حامل
تـر  برابر افزایش یافته است. در این میان، رشد سریع5در سال، بیش از درصد17رشدقریب 

تـرین  سهم آن از سهم برق به عنوان بزرگتامصرف گاز طبیعی در کشور سبب شده است 
بیشـتر شـده و در جایگـاه اول    1380ج خانوارها در سـال  تاکننده انرژي در تولید مایحمینتا

قرار گیرد.  

ج خانوارها تامین مایحتاهاي انرژي در ژي مصرفی انواع حاملمیزان انر- )2جدول (
)GJ(میلیون1391و 1380هاي در سال

در مقدارتغییر13801391حامل انرژي/سال درصدمقداردرصدمقدار
1337/023/8141/023/68زغال سنگ

5/92619/2602/563071/2852/4703برق و خدمات مربوط
39/90867/2571/641069/3232/5502طبیعیتوزیع گاز 
4/17287/494/62419/354/452بنزین

65/494/169/28646/104/237نفت سفید
53/38485/989/142226/736/1074یلیگازو

34/6721998/240527/1264/1733نفت کوره و سیاه
29/44764/1264/274601/1435/2299گاز مایع
1/35381001/1960910016071مجموع

مأخذ: محاسبات تحقیق

، سهم کمتر مصرف برق و گاز طبیعـی بـه عنـوان دو انـرژي     اهمیتحائز یکی از نکات
به طوري که سهم گـاز طبیعـی و بـرق کـه     استتر در مقایسه با مصرف مستقیم انرژي پاك

61در مصرف کل اندکی بیش از کهبوده درصد92، 1391در مصرف مستقیم انرژي سال 
برآورد شده است. درصد
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افزایش بسیار زیاد مصرف انرژي به صورت مصرف مسـتقیم و  ،اهمیت دیگرحائز نکته
درصـدي در مصـرف   10افـزایش  بـا وجـود  تااست. این امـر سـبب شـده اسـت     غیرمستقیم

، میـزان  1380مقایسه بـا  در 1391مین احتیاجات خانوارها در سال تاتر براي هاي پاكانرژي
آالیندگی به شدت افزیش یابد.

هاي ناشی از مصرف مستقیم انرژيانتشار آالینده-4-2
هاي انرژي در بخـش خـانگی بـا اسـتفاده از     هاي ناشی از مصرف حاملمیزان انتشار آالینده

یج حاصـل از محاسـبات   تا) به ترتیب، ن4) و (3هاي () محاسبه شده است. جدول11(معادله
و 1380دو سالهاي انرژي بخش خانگی در هاي مصرف مستقیم انواع حاملانتشار آالینده

هـاي سـال   ، انتشـار انـواع آالینـده   براساس اطالعات این دو جـدول دهند. را نشان می1391
دهد. افزایش نشان می1380در مقایسه با سال 1391

هاي انرژي بخش خانگیهاي ناشی از مصرف مستقیم حاملانتشار انواع آالینده- )3جدول (
(هزارتن)1380در سال 

آالینده / 
CO2COSOxNOxHCSPMسوخت

053/0002/0008/0003/00001/0زغال سنگ
624/28674506/1621/45197/12776/0773/3برق

851/6894034/1129/0466/6387/0905/0گاز طبیعی
057/96799/12061/0272/0485/0067/0بنزین

521/26007/0040/0029/0005/0010/0نفت سفید
5804/14031/0707/0149/0008/0115/0یلیگازو

604/1019179/0928/18612/2134/00001/1نفت کوره
312/354074/0502/0296/0024/0065/0گاز مایع
6/37080634/15999/65024/22823/1939/5مجموع

مأخذ: محاسبات تحقیق
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هاي انرژي بخش خانگی هاي ناشی از مصرف مستقیم حاملانتشار انواع آالینده- )4جدول (
(هزارتن)1391در سال 

آالینده / 
CO2COSOxNOxHCSPMسوخت

45/0021/007/0031/0001/0زغال سنگ
7/30854921/169/49025/13136/86/40برق

38/10679903/16003/216/10001/602/14گاز طبیعی
99/7996/10651/027/205/456/0بنزین

53/314083/048/035/006/012/0نفت سفید
27/13903/074/642/108/01/1یلیگازو

59/980172/196/18111/2529/161/9نفت کوره
52/423089/0004/654/33/079/0گاز مایع
43/43188684/068/68815/26414/2082/66مجموع
601/394674206/126681/622122/242317/18881/60تغییرات

رشد درصد 
259/206/223/253/236/23ساالنه

مأخذ: محاسبات تحقیق

را نشان 1391و 1380سال دو ) آالیندگی هر واحد انرژي مصرفی خانوارها در 5جدول (
هـاي ناشـی از مصـرف انـرژي     میـزان انتشـار همـه آالینـده    براساس این جـدول،  دهد. می

هـاي  خانوارهـا بـه سـمت اسـتفاده از انـرژي     ،خانوارها کاهش یافته است. به عبارت دیگر
اند.تر روي آوردهپاك

هاي ایجاد شده در ازاي یک واحد انرژي مستقیم مصرفی خانوارها انواع آالینده- )5(جدول 
)GJ(هزارتن بر1391و 1380هاي در سال

CO2COSOxNOxHCSPMسال / آالینده

138096/11705/021/007/001/002/0
139117/10800/017/007/001/002/0

-002/0-001/0-037/0004/0-049/0-795/9تغییرات
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هاي ناشی از مصرف خانوارهاانتشار انواع آالینده-4-3
1380مین مصارف خانوارها در سـال  تاهاي انرژي مصرف شده در زایی انواع حاملآالینده

دو یج ایـن محاسـبات بـه ترتیـب در     تا) محاسبه شده است. ن11(معادلهبا استفاده از 1391و 
در 1391) نشان داده شده است. با توجه بـه افـزایش مصـارف انـرژي سـال      7) و (6(جدول

ها در این سال هم افزایش یافته است.، انتشار انواع آالینده1380مقایسه با سال 
زایی هـر واحـد انـرژي مصـرفی جهـت تـامین نیازهـاي خانوارهـا در         ) آالینده8جدول (

، براساس این جـدول دهد. ها نشان میدر این سالرا و تغییرات آنها 1391و 1380هاي سال
ها کاهش یافته است. به عبارت دیگر، انـرژي مصـرفی   مقدار این تغییرات براي همه آالینده

تر شده است.  جهت تهیه مایحتاج خانوارها هم در این مدت پاك

مین مصارف تاجهت هاي انرژيهاي منتشر شده در اثر مصرف انواع حاملانواع آالینده- )6جدول (
(هزارتن)1380خانوارها در سال

انرژي / 
CO2COSOxNOxآالینده

1HC2SPM

26/4621/267/725/3096/0زغال سنگ
92/1675838/827/007/0004/005/22برق

75/4842727/791/042/4573/236/2گاز طبیعی
54/1001909/133538/645/2869/5007/7بنزین

64/279374/027/408/355/009/1نفت سفید
8/2415023/511/11775/2439/117/19یلیگازو

43/4592207/852/8526/11705/605/45نفت کوره
92/1922303/428/2710/1634/158/3گاز مایع
25/31816844/137177/128299/30928/6733/105مجموع

تحقیقمأخذ: محاسبات 

هاهیدروکربن-1
ذرات معلق-2
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مین مصارف تاهاي انرژي جهت هاي منتشر شده در اثر مصرف انواع حاملانواع آالینده- )7جدول (
(هزارتن)1391خانوارها در سال

آالینده / 
CO2COSOxNOxHCSPMسوخت

99/28881/1393/4731/20001/6زغال سنگ
14/101835249/532/16202/43359/2799/133برق

67/34176628/5141/654/32023/1988/44طبیعیگاز 
41/3631953/484912/2311/10373/13826/25بنزین

27/161313/466/2477/1715/331/6نفت سفید
69/9859534/2109/47802/10169/526/78گازوئیل

06/16433587/2878/305005/42165/212/161نفت کوره
31/11804772/2455/16788/9824/897/21گاز مایع
54/179383634/503773/541888/151529/26924/478مجموع
29/14756689/366596/413589/120501/20291/372تغییرات

رشد درصد 
176/12141/134/137/14ساالنه

مأخذ: محاسبات تحقیق

مین مصارف تاهاي ایجاد شده در ازاي یک واحد انرژي مصرف شده در انواع آالینده- )8جدول (
)GJ(هزارتن بر1391و 1380هاي خانوارها در سال

CO2COSOxNOxHCSPMسال / آالینده

138093/8939/036/0088/0019/003/0
139148/9126/028/0077/0014/0024/0

- 005/0- 005/0- 01/0- 09/0- 13/0- 37/9تغییرات
مأخذ: محاسبات تحقیق

گیرينتیجه-5
نتشار آالیندهاي ناشی از مصرف انرژي خانوارهـا  احاضر اثر توسعه گازرسانی بر مطالعهدر 

مورد بررسـی قـرار   1391و 1380هاي ج خانوارها در سالتاو مصرف انرژي براي تهیه مایح
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، اطالعات انـرژي حاصـل   1380نده سال تاس-منظور از جدول دادهکه براي اینگرفته است
هاي انرژي و هزینـه و  هاي ناشی از مصرف انواع حاملهاي مختلف انرژي، آالیندهاز حامل

استفاده شده اسـت. بـا اسـتفاده از شـاخص قیمـت کاالهـا و       1391درآمد خانوارها در سال 
تبـدیل و بـه کمـک جـدول     1380ال بـه قیمـت ثابـت سـ    1391هـاي سـال   خدمات، هزینـه 

مورد مطالعه قرار گرفته است.1380نده سال تاس-داده
درصـد افـزایش یافتـه    10مصرف گاز طبیعی در سبد مصرف انـرژي خانوارهـا بـیش از    

مین نیازهاي خانوارها سهم گاز طبیعی با یک رشد تااست. در ترکیب انرژي مصرفی جهت 
این امر حاکی از جایگزینی گـاز طبیعـی بـه جـاي     کهرو بوده استهدرصدي روب7بیش از 

هاي انرژي در مدت مورد مطالعه درکشور است.  دیگر حامل
انـرژي  بیـانگر آن اسـت کـه    مقـدار مصـرف مسـتقیم انـرژي خانوارهـا      نتایج حاصـل از  

را ثبـت  درصـد 26سـاالنه  رشـد  مصرفی خانوارها به شدت افزایش یافته است به طوري کـه  
ج خانوارهـا شـامل   تـا مین مایحتـا . این در حالی است کـه انـرژي مصـرفی بـراي     کرده است

برخـوردار بـوده اسـت. بـه عبـارت      )درصد8/16(انرژي مستقیم آنها از رشد ساالنه کمتري 
دیگر، رشد مصرف انرژي خانوارها ازرشد مصرف دیگر کاالها و خدمات آنهـا بـه مراتـب    

بیشتر بوده است. 
هـاي حاصـل از مصـرف    ژي مصـرفی خانوارهـا، انـواع آالینـده    به دلیل رشـد بـاالي انـر   

هاي انرژي هم از رشد ساالنه باالیی برخوردار بـوده اسـت. بـه همـین ترتیـب، انـرژي       حامل
هـا را  ار آالینـده مین نیازهاي مصرفی خانوارها هم اگر چه رشد بـاالي انتشـ  تامصرفی جهت 
ناشـی از مصـرف مسـتقیم انـرژي خانوارهـا،      هاي، در مقایسه با انتشار آالیندهبه همراه داشته

تري داشته است. رشد پایین
تر شده است. همین پاك1380در مقایسه با سال 1391انرژي مصرفی خانوارها در سال 

ج خانوارها هم صـادق اسـت. بـه عبـارت     تامین مایحتامطلب در مورد انرژي مصرفی جهت 
انـرژي مصـرفی (مسـتقیم و غیرمسـتقیم)     دیگر، هم انرژي مصرفی (مستقیم) خانوارها و هـم 

تر شده است. مین کاالها و خدمات مورد نیاز خانوارها پاكتاجهت 
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الف) فارسی

دیاکسـ دکربن،یاکسـ يدي(انتشـار گازهـا  یـی زانـده یمحاسـبه آال «،)1378محمد (،ياخبار
لیـ و ذرات معلق ) مصارف خانوارها با استفاده از تحلهادروکربنیهها،تراتیگوگرد، ن

پرتـال جـامع   ،یو مطالعـات فرهنگـ  یپژوهشگاه علوم انسان،یستیزطیستانده مح-داده
www.ensani.ir.یعلوم انسان
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کنفـرانس اقتصـاد   نیاولـ ،»رانیـ مختلف اقتصـاد ا يهااز بخشیناشياگلخانهيگازها

مشهد، مشهد.ی، دانشگاه فردوس1390آذر ماه 3و 2ران،یايشهر
نیشهرنشتیجمع،يف انرژمصریرابطه عل«،)1389رضا (،يحسن و معبودمحمدفطرس،

سال ،يفصلنامه مطالعات اقتصاد انرژ، »1350-1385ران،یدر استیزطیمحیو آلودگ
.17-1، صص 27هفتم، شماره 
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،ياقتصـاد قـات یتحقمجله ،»رانیو تجارت در ايانرژ،يبا رشد اقتصاددکربنیاکسيد

.173-151، صص 94شماره 
تهران.ران،ی، مرکز آمار ا1380سال رانیاستانده-)، جدول داده1385(رانیآمار امرکز
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Abstract
In investigating economic dimensions of energy consumption, greenhouse gas

emission and its environmental effects have taken on considerable importance in
recent decades. Among all, households are considered one of the highest energy
consumers and greenhouse gas emitters. With respect to the lower level of carbon in
natural gas, the use of this gas leads to less emission,compared to other energy
conduits. This study investigates changes in emission of different kinds of pollutants
resulting from energy and other consumptions of households in 2001 and 2012. To
this end, an Input-Output analysis is employed. The results of the research
demonstrate that direct and indirect consumption of different kinds of energy
conduits in 2012 increased compared with 2001, whichin turn caused an increment
in the emissions of different kinds ofpollutants originated from direct and indirect
energy consumption of households in 2012 compared with 2001. However,
increments in gas delivery have leads the energy consumed by households,as well as
the energy used for different household goods and services,to gradually be replaced
by cleaner types.
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