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  چکیده

مستقیم افزون بر تأثیر . اي ناشی از آن هستندخانوارهاي شهري از مهمترین منابع مصرف انرژي و انتشار گازهاي گلخانه

بر ي ارتباط بین بخشی اقتصاد، هواسطبه ،نیز خانوار کاالها و خدمات سایراي، مصرف بر انتشار گاز گلخانهمصرف انرژي خانوار 

اي ناشی از براي بررسی میزان انتشار مستقیم و غیرمستقیم گازهاي گلخانه .گذارداثر می غیرمستقیم ايانتشار گاز گلخانه

ستانده به تحلیل نقش خانوار شهري و -هاي فسیلی خانوارهاي شهري، این مطالعه با استفاده از الگوي دادهمصرف سوخت

به با توجه ستانده انرژي کشور و -براي این منظور، بر پایه جدول داده. پردازداي ایران میآن در انتشار گاز گلخانهاهمیت 

در این مطالعه، بخش انرژي شامل نفت خام، زغال کک و . شوداي بررسی میهاي انتشار، میزان انتشار گازهاي گلخانهضریب

نتایج بیانگر آنند که بیشترین عامل افزایش انتشار خانوار شهري، مربوط به مصرف . استهاي نفتی، برق و گاز طبیعی فرآورده

با افزایش متناسب در مصرف انرژي خانوار شهري، به ترتیب، برق، گاز طبیعی، نفت . آن، مصرف گاز طبیعی استازبرق و پس

-نتایج همچنین نشان می. اي دارندتشار گازهاي گلخانهگاز، بنزین موتور، نفت کوره و نفت سفید باالترین سهم را در افزایش ان

، تأثیري به مراتب بیشتر بر انتشار گاز )به استثناء کاالي انرژي(دهند که افزایش یکسان در دیگر کاالهاي مصرفی خانوار 

  . کرد، دارداي، در صورتی که تنها کاالي انرژي تغییر میگلخانه
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  مقدمه

نخست، آلودگی محیط زیست در . روند کنونی افزایش مصرف انرژي در جهان، بشر را با دو بحران بزرگ روبرو کرده است

نیازهاي اساسی تأمین انرژي، از پیش. اي و دوم، شتاب در جهت به پایان بردن این منابع استهاي سنگوارهاثر سوزاندن سوخت

-اجتماعی که انسان واحد به عنوان کوچکترین خانوار شهري، ، خصوصاًخانوار. رشد اقتصادي و بهبود کیفیت زندگی بشر است

-از کاالهاي مختلف شکل میخانوار ها مصرف گیهاي خاصی است که بر مبناي همین ویژدهند داراي ویژگیها تشکیل می

نیاز به روشنایی مطرح  گرمایش،پس از . از نیازهاي اولیه انسان ایجاد گرما و استفاده از سوخت براي پخت و پز است .گیرد

اید ب ،نیاز هااینبراي تامین  .شوداستفاده از انواع وسایل جهت تسهیل زندگی مطرح می ،با توجه به پیشرفت جوامع .دشومی

که بیش از طوريهب .استبخش خانگی هاي تقاضاي انرژي ترین بخشیکی از پرمصرف .)1382قصوري، ( مصرف شودانرژي 

بررسی روند گذشته مصرف انرژي، و متعاقب  .دهدتشکیل میتقاضاي انرژي بخش خانگی یک سوم مصرف انرژي در کشور را 

افزایش شهرنشینی، تغییر  .دهد که این بخش با افزایش در شدت انرژي همراه بوده استنشان می اي،آن انتشار گازهاي گلخانه

تر به انرژي از دالیل اصلی افزایش در شدت انرژي بخش خانگی و لذا روند رو به رشد انتشار در سبک زندگی و دسترسی آسان

اي جایگاه و اهمیت مصرف انرژي و انتشار گاز گلخانه وجودبا  .)1390، و براتی فطرس( باشداي از این بخش میهاي گلخانهگاز

اي مصرف نهایی خانوار بر میزان انتشار گاز گلخانههنوز مطالعات چندانی در خصوص بررسی تأثیر  ناشی از آن در سطح کالن،

  .انجام نگرفته است

که انرژي مصرفی طوريهب. ستا دي اکسیدکربنمصرف خانوار از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژي و انتشار 

دلیل ارتباط بین بخشی موجود، از طریق مصرف به از طرف دیگر، رد؛گذامیتأثیر  دي اکسیدکربنخانوار مستقیماً بر انتشار 

جهانی،  براي مقابله با تغییرات اقلیم .دشومی دي اکسیدکربننیز موجب انتشار  طور غیرمستقیمه، بدیگر کاالها و خدمات

» اندوز-اقتصاد کربن«اصطالح  .کندمضایقه نمی» اندوز-اقتصاد کربن«رویج و ت المللی از هیچ تالشی در توسعهنجامعه بی

جویی در مصرف انرژي و کاهش انتشار بنابراین، براي صرفه .کمتر استمصرف کمتر انرژي، آلودگی پایین، و انتشار  مبتنی بر

که سهم کوچکی کشور ایران درحالی).  .)2009ونگ و شی، ( دتأکید شوي زندگی نیز مصرف خانوار شهري و شیوه بربایستی 

بررسی . دارد رادر میان کشورهاي جهان  امسیاي رتبه ي گاز گلخانهاز اقتصاد و جمعیت جهان را داراست، از نظر انتشار سرانه

تنها با در نظر گرفتن مصرف مستقیم این خانوارها، نتایجی دور از واقعیت  ايانهنقش خانوار شهري در افزایش انتشار گاز گلخ

اي که هاي اقتصادي، حائز اهمیت است و هر مطالعهبخشی خانوار شهري با دیگر فعالیت نقش و ارتباط بین. را ارائه خواهد داد

  .ی را نیز در آن لحاظ کندپردازد الزم است تا اثرات بین بخشبه بررسی نقش خانوار در اقتصاد می

و با در نظر گرفتن روابط بین  اي،با توجه به اهمیت و نقش مصرف خانوار شهري در خصوص انتشار گازهاي گلخانه

با استفاده از آید، این مطالعه بخشی اقتصاد که عامل ایجاد انتشار غیرمستقیم ناشی از مصرف خانوار شهري به حساب می

-جدول داده .پردازددر اقتصاد ایران می ايبررسی اثر مصرف خانوار شهري بر انتشار گازهاي گلخانهستانده به -تکنیک داده

ستانده بهترین ابزار براي بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تغییرات در متغیر مورد نظر، با فرض عدم تغییر 

  .رودبه شمار می و ساختار اقتصادي، تکنولوژیکی

روش  ،سپس .دشوپیشینه و ادبیات موضوع بررسی می ،بعديدر بخش : صورت سازمان یافته استاین هاین مطالعه ب

نتایج نیز در  تجزیه و تحلیل. دشویج حاصل از برآورد مدل بیان مینتا ،بعد از آن .دوشمیتحقیق و مبانی نظري مدل ارائه 

  .دوشمیخالصه تحقیق بیان  گیري ودر نهایت، نتیجه .بخش مربوط به نتایج ذکر خواهد شد

  پیشینه تحقیق

اکسیدکربن ناشی از مصرف انرژي در هریک از اي در خصوص تجزیه انتشار ديدر مطالعه) 1390(فطرس و براتی 

فعالیت اقتصادي، تغییرات ساختاري، ضریب انتشار ( دي اکسیدکربنچهار عامل اثرگذار بر انتشار  هاي اقتصادي ایران،بخش

السپیرز، به بیان  آنها با استفاده از تحلیل تجزیه شاخص .را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند )و شدت انرژي اکسیدکربندي 

هاي خانگی، صنعت، حمل و نقل، کشاورزي و سایر، ها در میزان اثرگذاري هریک از چهار عامل مذکور بر بخشتفاوت
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ها از جمله در تمام بخش دي اکسیدکربنترین اثر مثبت را بر تغییرات انتشار نتایج نشان داد که رشد اقتصادي بزرگ .پرداختند

در بخش خانگی گذاشته  دي اکسیدکربنشدت انرژي اثري نسبتاً قابل توجه بر تغییر انتشار  .بخش خانگی داشته است

  .که اثر آن بر چهار بخش دیگر کوچک و گاه حتی منفی بوده استدرحالی

ي ترکیب و الگوي مصرف انرژي خانوار شهري و روستایی ایران اي به بررسی و مقایسهلعهدر مطا) 1382(قصوري 

است و عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژي خانوار شهري را درآمد خانوار، قیمت سبد انرژي و وسعت خانوار شهري بیان  پرداخته

تنها عاملی که دولت اقتصادسنجی نتیجه گرفته است که  فنونبا مقایسه و بررسی عوامل مذکور و با استفاده از  يو .کرده است

قصوري در مطالعه خود، عالوه بر تغییرات  .تواند از طریق مصرف انرژي خانوارها را کنترل کند قیمت سبد انرژي استمی

- اع حامل، به بررسی سهم مصرف انومصرف نسبت به قیمت چگونگی تغییر اقالم سبد انرژي نسبت به تغییرات رفاهی خانوار

  .هاي انرژي در سبد هزینه خانوار و نیز نسبت سبد انرژي به سبد هزینه کل خانوار پرداخته است

اي هاي هزینهبه تفکیک گروهمدل برآورد خود، تقاضاي انرژي بخش خانگی در ایران به  در مطالعه) 1388(نوروزي 

که در آن لحاظ کردن توزیع درآمدي  MADE-IIنرژي براي این منظور از متدولوژي تقاضاي ا .مختلف برآورد کرده است

نتایج حاصل از برآورد تقاضاي  .باشد استفاده کرده استهاي آن مدل میخانوار بر الگوي تقاضاي انرژي مهمترین شاخصه

بخش  تقضاي دهد که،هاي مختلف کشور نشان میاي روستایی و شهري و در استانهاي هزینهانرژي مفید در هر یک از گروه

بخش خانگی را ) درصد کل تقاضا 70حدود (میلیون گیگاژول، بیشترین تقاضاي انرژي مفید  764گرمایش محیط با میزان 

هاي تهران، خراسان رضوي، اصفهان، به ترتیب هاي کشور از لحاظ تقاضا انرژي مفید، استاناز میان استان .دهدتشکیل می

گیگاژول به خانوار،  88/91در این میان، استان چهارمحال و بختیاري با میزان  .اندشتهبیشترین میزان تقاضاي انرژي مفید را دا

  .اندي خانوار را به خود اختصاص دادهگیگاژول به خانوار، کمترین تقاضاي سرانه 57/37بیشترن و استان هرمزگان با تقاضاي 

میزان ، »ناشی از مصرف خانوار شهري در چین دي اکسیدکربنانتشار «در مطالعه خود تحت عنوان ) 2009(ونگ و شی 

ناشی از  دي اکسیدکربنمحاسبه کرده و سپس انتشار  ستانده-در کشور چین را براساس رویکرد داده دي اکسیدکربنانتشار 

است که از نتایج آن مطالعه نشان داده  .اندبرآورد کردههاي آماري مخارج خانوار مصرف خانوار شهري و روستایی را بر پایه داده

افزایش یافته  kgco2 1564به  kgco2 911سرانه ناشی از مصرف خانوار از  دي اکسیدکربن، انتشار 2004تا  1995سال 

طی و  افزایش یافته kgco2 1193به  kgco2 641ناشی از مصرف غیرمستقیم انرژي نیز از  دي اکسیدکربنانتشار .است

دي براي خانوار شهري، انتشار  .درصد رسیده است 76درصد به  70کل از  سهم انتشار غیرمستقیم به انتشارهمین دوره 

اند که آنها در مطالعه خود به این نتیجه رسیده .افزایش یافته است kgco2 2498به  kgco2 1583سرانه از  اکسیدکربن

  .اي مختلف وجود داردهتفاوت زیادي در انتشار ناشی از تغییر در سبک زندگی بین مناطق روستایی و شهري در استان

اي متأثر از مصرف نهایی ملت استرالیا پرداخته اي به بررسی انرژي اولیه و انتشار گازگلخانهدر مطالعه) 1998(لنزن 

اي و مصرف انرژي خانوارها در ستانده در بررسی انتشار گاز گلخانه-او با توجه به ویژگی منحصر به فرد تکنیک داده .است

اختالفات بخشی در  ستانده-رویکرد داده .از این تکنیک براي دستیابی به اهداف مطالعه استفاده کرده استکاالها و خدمات، 

اکثر  او نشان داده است که .دهدبه خوبی مورد بررسی قرار میالمللی را هاي انرژي، تشکیل سرمایه و جریان تجارت بینقیمت

 .هاي اقتصادي استتوسط مخارج کاالها و خدمات خانوار در هر یک از بخشها اي منتشر شده توسط استرالیاییگاز گلخانه

  .تواند به دلیل همبستگی باالي آنها با رشد درآمد و همچنین رشد جمعیت باشدهاي کنونی در انتشار میلذا، افزایش

  روش تحقیق

 مناسبی و ساختاري اقتصاد دارد، روشاي که در بررسی اثرات بین بخشی امتیاز ویژهبه دلیل ) I-O(ستانده -تحلیل داده

 دقیقطور هاستفاده از این روش باي مفاهیم پایه. بخشی استنهاي بیبراي بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم و نیز تحلیل

مدل کلی  .مورد بحث قرار گرفته است) 1985(میلر و بالیر و ) 1993(گاي و پروپز ،)1974(، چاپمن )1966(توسط لئونتیف 

، و )2005(آبادي ، بین و دولت)1998(در مطالعات لنزن  خانوارهاي شهري دي اکسیدکربنمورد استفاده براي برآورد انتشار 
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 دي اکسیدکربنرویکرد براي بررسی انتشار این نیز از ) 2009(وانگ و شی  .طور اجمالی بیان شده استهب) 2007(پارك و هو 

   .ندناشی از مصرف خانوار در کشور چین استفاده کرده ا

ناشی از مصرف خانوار شهري در  دي اکسیدکربن به بررسی انتشار )2009(بر اساس رویکرد وانگ و شی  حاضر مطالعه

ستانده - دادهدر این مطالعه، جدول  .استهستانده انرژي استفاده شد-براي این منظور از جدول داده .پردازداقتصاد ایران می

انرژي مصرفی  منابع .گیردي و مورد استفاده قرار میمرکز آمار ایران بازساز 1380ستانده -کشور بر اساس جدول داده 1386

ها قادر است ارتباط بین بخش I-Oمدل  .باشدو ذغال کک می هاي نفتیشامل برق، گاز طبیعی، فرآوردهدر این تحقیق خانوار 

اي از معادالت خطی است که ارتباط بین این مدل مجموعه. ها را ارزیابی کندیک بخش بر دیگر بخشد و اثرات حلیل کنرا ت

کشور به  قیمتیستانده -تبدیل جدول داده. کندبیان می) براي یک سال(هاي یک اقتصاد را در دوره معینی از زمان بخش

ا استفاده از اطالعات مربوط به قیمت و میزان مصرف انرژي و ب )1985(میلر و بالیر مقاله ستانده انرژي بر اساس - جدول داده

  .آیدبدست می 1386هر بخش با استفاده از ترازنامه انرژي سال 

  :بخشی داریم nبا فرض وجود اقتصاد  
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در هر واحد ) Xij( jاز بخش  iدریافتی بخش  aijو ) i=1,2,….,n(دهد را نشان می iمحصول ناخالص کل بخش  Xiکه 

وسیله تقسیم مخارج هضرایب محصول مستقیم هستند که ب rij. شوداست که ضریب فنی نامیده می) j )Xjاز محصول بخش 

- می jارزش افزوده بخش  Vjو  iتقاضاي نهایی بخش  Yi  .آینددست میهب) iمحصول ناخالص کل بخش ( Xiام بر iبخش 

  .باشد

اي انتشار یافته ناشی از مصرف مستقیم و غیرمستقیم خانوار تک گازهاي گلخانهجاي بررسی تکهدر این مطالعه، ب

با  .گیردمورد بررسی قرار میي شهري، تنها انتشار دي اکسید کربن ناشی از مصرف انرژي مستقیم و غیرمستقیم خانوار شهر

تواند نمونه کاملی از انتشار محیطی این گاز، بررسی انتشار این نوع گاز میتوجه به نقش گاز دي اکسید کربن و اثرات زیست

-هیج ببا تغییر در ضریب انتشار براي گازهاي دیگر، نتا .اي و اثرات مخرب ناشی از این نوع گازها بر سیاره باشدکل گاز گلخانه

 همهجاي هدر این مطالعه از گاز دي اکسید کربن ب ،پس. توان به دیگر گازها تعمیم داددست آمده براي دي اکسید کربن را می

  :نشان داد زیرصورت هتوان بانرژي مورد استفاده خانوار را می. شوداي استفاده میگازهاي گلخانه

2 (                                                                                                       E= Eind+Edi=QembY+Edir 

 Qemb، توسط خانوار القاییانرژي غیرمستقیم  مصرف يدهندهنشان Eind  ،انرژي مستقیم مصرف گربیان Ediکه طوريهب

انرژي مصرفی غیرمستقیم خانوار شهري را نیز  .دنباشماتریس مصرف خانوار می Yانرژي مصرفی غیرمستقیم خانوار شهري و 

  :نشان داد زیرصورت رابطه هتوان بمی

3(                                                                                                                 Qemb= Qdir(I-A)-1   

صورت هبراي رسیدن به رابطه اصلی مورد استفاده در این تحقیق، ب .ها استشدت انرژي مستقیم بخش Qdirکه در آن، 

  :شودعمل می زیر

4(                                                                                                                   C=(Cemb+Chh)Y   

5(                                                                                                                   Cemb=Cdir(I-A)-1   

6(                                                                                                     Chh=CO2coefficient×Qhh   

7(                                                                                        Cemb=CO2coefficient×Qdir(I-A)-1   

وسیله مصرف خانوار، هغیرمستقیم ب دي اکسیدکربن، انتشار به ترتیب CO2coefficientmو  Cemb ،Chh  کهطوريهب

 دي اکسیدکربنتوابع مذکور براي بررسی انتشار  .باشدمی mو ضریب کربن سوخت مستقیم خانوارها  دي اکسیدکربنانتشار 
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 دي اکسیدکربنبراي تحلیل و برآورد انتشار . دنگیرغیرمستقیم القایی توسط مصرف خانوار شهري مورد استفاده قرار می

   .شودده میاستفا) 2007( و همکاران مستقیم از روش مورد استفاده در تحقیق وي

  نتایجارائه و تحلیل 

- هاي اقتصادي و افزایش روند روز افزون مصرف منابع و انرژي میرشد سریع جمعیت شهرنشین سبب گسترش فعالیت

تولید بیشتر، به . است و تولیداتمحصوالت  نیازمند مصرف بیشتر جمعیت بیشتر. )1390برنامه توسعه سازمان ملل، (شود

-می ینتهم محیطیهاي زیستگازها و انواع آالینده انتشار افزایش اشتغال و تولید، به افزایش. انجامدایجاد مشاغل بیشتر می

هدف از این تحقیق، بررسی نقش مصرف نهایی خانوار  .)1385فطرس، ( رساندو محصوالت آسیب میي زمین کره بهو  دشو

دي تقیم و غیرمستقیم مصرف خانوار شهري بر انتشار کشور، و مقایسه میان اثرات مس شهري بر انتشار دي اکسید کربن

نتایج  ،سپس .شودبررسی می) خانوارها( بخش خانگی دي اکسیدکربنروند انتشار  ابتدا ،براي این منظور .است اکسیدکربن

 روند) 1(نمودار  .گیردبدست آمده از مدل تحقیق براي انتشار مستقیم و غیرمستقیم خانوار شهري مورد ارزیابی قرار می

   .دهدنشان می 1387- 1351در بخش خانگی را طی دوره  هاي نفتیمصرف برق، گاز طبیعی و فرآورده

  

 1351- 87هاي مختلف انرژي بخش خانگی کشور طی دوره مصرف حامل     1نمودار 

  
رشد نسبتاً مالیمی داشته  1368مصرف گاز طبیعی بخش خانگی تا سال  د،وشدیده می )1(نمودار در طور که همان

هاي نفتی بخش خانگی نیز هرچند با نوساناتی اما تا مصرف فرآورده .است و پس از آن با شدت بیشتري افزایش یافته است

هاي نفتی بخش خانگی ي مصرف فرآوردهعمده .و پس از آن رو به کاهش گذاشته است استروندي صعودي داشته 1373سال 

، از تغییرات ساختاري صورت گرفته در اقتصاد که بر اثر افزایش مصرف گاز طبیعی .ز، بنزین و نفت کوره استمربوط به نفت گا

رخ داده است، مهمترین عامل در کاهش مصرف فرآوردهاي نفتی و افزایش گازطبیعی  هاي گازسوز،جمله استفاده از بخاري

مصرف برق نیز به علت گسترش شهرنشینی و رشد جمعیت، استفاده بیشتر از وسایل برق خانگی و  .تجایگزین آن بوده اس

هاي و نیروگاه گیردانجام میهاي حرارتی ي نیروگاهسیلههتولید برق کشور عمدتاً ب چون .صعودي داشته است يروندمانند آن، 

اي هاي سنگوارهتیار دارند، و نیز به دلیل مصرف باالي سوختو خورشیدي سهم بسیار کمی از تولید برق کشور را در اخ یآب

اي ناشی از باالیی در انتشار گاز گلخانه سهم ي برقکنندهخانوارهاي شهري به عنوان مهمترین مصرف هاي حرارتی،در نیروگاه

  .مصرف برق در کشور دارد

که هر تغییري در مصرف انرژي دهد درحالینشان میتنها مصرف مستقیم انرژي خانوار را ) 1(ر در نمودار وذکمنتایج  

براي بررسی  .ها را نیز متأثر خواهد ساختها دارد، مصرف و تقاضاي انرژي آن فعالیتخانوار به تبع تأثیري که بر دیگر فعالیت
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-از جدول داده اقتصادي، هايفعالیتدقیقتر اثرات مصرف انرژي خانوار شهري بر کل انتشار دي اکسید کربن از هریک از 

انتشار غیرمستقیم ناشی از مصرف انرژي خانوار شهري،  دست آمده ازهنتایج ب. شودکشور استفاده می 1386ستانده انرژي سال 

  .شده است خالصه) 1(در جدول  ارائه شده، مدل تحقیق بر اساس

  

 تن( هاي عمده اقتصاديواحد سوخت به تفکیک فعالیت انوار شهري در اثر افزایش یکانتشار غیرمستقیم ناشی از مصرف انرژي خ - 1جدول 

MCO2(  

 Qdir(I-A)-1 شدت انرژي مستقیمQdir هاي اقتصاديفعالیت

Cemb  انتشار

 دي اکسیدکربن

 غیرمستقیم

 رتبه

  گاز طبیعی  برق  هاي نفتیفرآورده  گاز طبیعی  برق  هاي نفتیفرآورده  
    

 1 44,4108 0,2215 0,2841 0,0339 0,1686 0,2416 0,0220 برق

 2 37,5162 0,1875 0,0080 0,0077 0,1614 0,0044 0,0000 توزیع گاز طبیعی

 3 31,5123 0,1564 0,0984 0,0789 0,0915 0,0567 0,0305 ساخت فلزات اساسی

ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي و 

 نشر
0,0154 0,0315 0,0455 0,0602 0,0586 0,0895 18,0799 4 

 5 17,7295 0,0882 0,0361 0,0319 0,0694 0,0255 0,0140 هتل و خوابگاه

ساخت محصوالت فلزي فابریکی بجز 

 ماشین آالت و تجهیزات
0,0032 0,0065 0,0050 0,0507 0,0548 0,0806 16,2680 6 

هاي حاصل از  ساخت کک، فراورده

 ايهاي هسته تصفیه نفت و سوخت
0,0949 0,0091 0,0575 0,1422 0,0155 0,0757 15,5648 7 

ساخت مواد شیمیایی و محصوالت 

 شیمیایی
0,0773 0,0093 0,0351 0,1510 0,0263 0,0748 15,4138 8 

آالت و تجهیزات  ساخت ماشین

 بندي نشده در جاي دیگر طبقه
0,0161 0,0079 0,0052 0,0667 0,0511 0,0724 14,6845 9 

هاي  ساخت ماشین آالت و دستگاه

 در جاي دیگربرقی طبقه بندي نشده 
0,0413 0,0085 0,0036 0,0992 0,0497 0,0700 14,2898 10 

: : : : : : : : :  

 45 2,2882 0,0107 0,0069 0,0474 0,0023 0,0022 0,0325 کرایه و خدمات کسب و کار

 46 2,0610 0,0100 0,0072 0,0180 0,0000 0,0000 0,0000 خدمات واحدهاي غیر مسکونی

 47 1,7708 0,0084 0,0074 0,0281 0,0002 0,0025 0,0067 زراعت و باغداري

دامداري، مرغداري، پرورش کرم 

 ابریشم و زنبور عسل و شکار
0,0020 0,0007 0,0000 0,0237 0,0064 0,0074 1,5526  48 

 49 1,5508 0,0076 0,0094 0,0124 0,0025 0,0053 0,0057 بانک

 50 1,1138 0,0053 0,0065 0,0182 0,0000 0,0019 0,0021 ساخت محصوالت از توتون و تنباکو

 51 0,9283 0,0045 0,0032 0,0068 0,0000 0,0000 0,0000 خدمات واحدهاي مسکونی  اجاري

ساخت ماشین آالت دفتري، 

 حسابداري و محاسباتی
0,0000 0,0002 0,0002 0,0049 0,0035 0,0040 0,8208 52 

 53 0,6184 0,0030 0,0030 0,0058 0,0005 0,0011 0,0014 بیمه

 54 0,2197 0,0011 0,0014 0,0021 0,0002 0,0008 0,0002 نفت خام و گاز طبیعی

  محاسبات تحقیق: مأخذ
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ر ار دي اکسید کربن غیرمستقیم متأثفعالیت با کمترین انتش 10فعالیت با بیشترین و  10به ترتیب ) 1(جدول 

تأمین و «، »تأمین برق«هاي اساس نتایج ارائه شده در جدول، فعالیت بر. دهداز مصرف خانوار شهري را نشان می

باالترین تأثیرپذیري را از افزایش مصرف » ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي«و » ساخت فلزات اساسی«، »توزیع گاز

فعالیت . ندداربر عهده و بیشترین انتشار دي اکسید کربن متأثر از مصرف خانوار شهري را  استخانوار شهري داشته

که شدت مصرف انرژي مستقیم و مصرف انرژي غیرمستقیم نسبتاً پایینی دارد اما با این» تأمین و توزیع گاز طبیعی«

فعالیت . در جایگاه دوم از نظر انتشار غیرمستقیم دي اکسید کربن ناشی از مصرف نهایی خانوار شهري قرار دارد

و هم مصرف انرژي غیرمستقیم بیشتري نسبت به  استیم باالیی هم داراي شدت مصرف انرژي مستق» تأمین برق«

کربن در سال در اثر افزایش  میلیون تن دي اکسید 4/44در مجموع با انتشار حدود . هاي اقتصادي دارددیگر فعالیت

. دمستقیم یک واحد شدت انرژي خانوار شهري، باالترین تأثیرپذیري را از افزایش مصرف انرژي خانوار شهري دار

شود که هاي حرارتی تأمین میطور که در باال اشاره شد، بخش غالب برق تولیدي کشور با استفاده از نیروگاههمان

صورت تلفات هبکه به مصرف نهایی برسد پیش از آنهاي فسیلی، بخشی از آن عالوه بر مصرف قابل توجه سوخت

روند رو به رشد شهرنشینی و جایگزینی تجهیزات و وسایل این درحالی است که . گرددانرژي برق از خطوط خارج می

ارتباط پسین . باشددستی و قدیمی با تجهیزات و وسایل برقی مدرن، خود عاملی بر افزایش روزافزون مصرف برق می

ها از جمله مصرف نهایی خانوار شهري باعث شده است تا و دیگر فعالیت» تأمین برق«و پیشین باالي میان فعالیت 

ي گاز طبیعی در سبد مصرفی پس از ورود گسترده. ر جدول باال، فعالیت تأمین برق در جایگاه نخست قرار گیردد

هاي مختلف اقتصادي، اهمیت این کاال در سبد مصرفی خانوار شهري و استفاده بیش از پیش این انرژي در فعالیت

که  استاي ی از منابع مهم تولید گازهاي گلخانهگاز طبیعی نیز همانند برق یک. خانوار شهري افزایش یافته است

، بیشترین میزان »تأمین برق«طور مستقیم و غیرمستقیم باعث شده است تا پس از فعالیت هافزایش مصرف آن ب

ساخت «دلیل نقش باالي فعالیت . اي متأثر از مصرف خانوارهاي شهري را به خود اختصاص دهدانتشار گاز گلخانه

اکسیدکربن متأثر از مصرف خانوار شهري، پیوند بین این فعالیت با مصارف برق و گاز ر تولید ديد» فلزات اساسی

   .استطبیعی 

هاي در مقابل، کاهش در مصرف انرژي خانوار شهري نیز به شدت از انتشار دي اکسید کربن ناشی از فعالیت

والت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و ساخت محص«نکته قابل توجه دیگر آن است که فعالیت  .کاهدمذکور می

اگرچه داراي شدت انرژي مصرفی مستقیم و غیرمستقیم نسبتاً پایینی است اما انتشار دي اکسید کربن  »تجهیزات

  .به خود اختصاص داده است فعالیت اقتصادي مورد بررسی 54را در بین  6باالیی دارد و رتبه 

هاي صنعتی در مجموع، افزایش مصرف انرژي توسط خانوار شهري، بیشترین تأثیر را بر افزایش انتشار فعالیت 

هاي وابستگی فعالیت .دگیرمیتأثیر بسیار کمتري هاي خدمات از افزایش مصرف انرژي خانوار شهري دارد و بخش

هاي ستانده انرژي، اهمیت جایگاه فعالیت-ههاي انرژي و وجود ارتباط بین بخشی در جدول دادصنعتی به حامل

  .دهدصنعتی در مصرف انرژي را نشان می

د و کمتر به مصرف نهایی خانوار شهري شوصادر می که عمدتاًبه دلیل آن» استخراج نفت خام«محصول فعالیت 

» مسکونی اجاريخدمات واحدهاي «، »ساخت ماشین آالت دفتري و حسابداري«، »بیمه«هاي رسد و نیز فعالیتمی

کمترین میزان انتشار غیرمستقیم را در اثر افزایش در مصرف انرژي خانوار » ساخت محصوالت توتون و تنباکو«و 

هاي در واقع مصرف بیشتر انرژي توسط خانوار شهري، تأثیر چندانی بر افزایش مصرف انرژي فعالیت. شهري دارند

نتایج  يمقایسه. ها، کمتر متأثر از مصرف خانوار شهري استاین فعالیتاکسیدکربن منتشره از دي ،لذا .مذکور ندارد
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هایی که بیشترین انتشار دي اکسید دهد که در اکثر فعالیتهاي انرژي نشان میدست آمده براي هریک از حاملهب

-صرف فرآوردهکربن ناشی از افزایش مصرف خانوار شهري را دارند، مصرف گاز طبیعی تأثیري به مراتب بیشتر از م

فرآورده هاي نفتی اگر چه ضریب انتشار باالتري از گاز طبیعی دارند اما به دلیل تأثیر . هاي نفتی و برق داشته است

هاي مختلف اقتصاد دارد، باعث باالتر بودن غیرمستقیم باالیی که مصرف گاز طبیعی خانوار شهري بر صنایع و بخش

تر ي دقیقبراي مقایسه .ا در انتشار گاز دي اکسید کربن شده استهسهم این سوخت در مقایسه با دیگر سوخت

ناشی از مصرف خانوار شهري  CO2اکسیدکربن، الزم است تا انتشار مستقیم اثرات مستقیم و غیرمستقیم انتشار دي

در  انرژي خانوار شهري از برآورد انتشار مستقیم ناشی از مصرف حاصلنتایج  . طور مجزا مورد مالحظه قرار گیردهب

 .ندارائه شده ا) 2(جدول 

  

  انتشار دي اکسید کربن ناشی از مصرف مستقیم سوخت توسط خانوار شهري  2جدول 

هاي حامل

 انرژي

مصرف مستقیم 

 انرژي در بخش خانگی

انتشار دي 

تن (اکسید کربن 

CO2( 

 4407 10* گاز مایع

 18132 41* نفت سفید

 2043 5* نفت گاز

 32881996 40450** طبیعیگاز 

 86279850 51059*** برق

  )گیگاوات ساعت***  -میلیون متر مکعب **   -میلیون بشکه معادل نفت خام (* 

  و محاسبات تحقیق 1386ترازنامه انرژي سال : مأخذ

  

و نفت سفید به ترتیب  ، گاز طبیعیانتشار ناشی از مصرف مستقیم سوخت توسط خانوار شهري، برق ،براساس نتایج

تولید برق به دلیل هدر رفت باالي الکتریسیته در نیروگاه و  .بیشترین میزان انتشار مستقیم گاز دي اکسید کربن را داشته اند

اکثر برق چون . استهاي اخیر رشد باالیی داشتهنیز مصرف روز افزون استفاده از وسایل برقی توسط خانوار شهري، طی سال

هاي نفت کوره، گازوئیل و گاز طبیعی استفاده ها نیز از سوختنیروگاهاز و این نوع  استهاي حرارتی سط نیروگاهتولیدي تو

انتشار دي اکسید کربن  کنند که ضریب انتشار باالیی دارند، لذا مصرف مستقیم برق توسط خانوار شهري تأثیر باالیی برمی

  .داشته است

و این افزایش قابل  استمقایسه با مصرف فرآوردهاي مختلف نفتی بسیار بیشتر بوده مصرف گاز طبیعی خانوار شهري در 

توجه مصرف، هرچند که ضریب انتشار گاز طبیعی پایینتر از فرآورده هاي نفتی است، باعث انتشار باالي دي اکسید کربن از 

است که  هاییراهارتقاي کیفیت وسایل گازسوز، استفاده از لوازم برقی کم مصرف از جمله  .مصرف این نوع سوخت شده است

.  .دنشواي ناشی از آن هاي گلخانهباعث کاهش مصرف انرژي خانوار شهري و به تبع آن، کاهش انتشار مستقیم گازتوانند می

برابر مصرف مستقیم گاز  5/2ار شهري بیش از دهد که مصرف مستقیم برق خانونشان می CO2ي انتشار مستقیم مقایسه

این . دهداختالف کم میان مصرف این دو سوخت را نشان می) 1(درحالی که، نتایج جدول . کندمنتشر می CO2طبیعی آنها، 

براي  ،در واقع. هاي اقتصادي استبخشی باالي گاز طبیعی میان مصرف خانوار شهري و دیگر فعالیتگر ارتباط بیننتیجه بیان

تر برق و گاز تا عالوه بر مصرف بهینه شوداي الزم است تا تغییرات ساختاري مناسبی در اقتصاد ایجاد کاهش انتشار گاز گلخانه

د و نناستفاده ک» اندوز- کربن«ها نیز با تغییرات فنی و تکنولوژیکی بتوانند از تجهیزات و وسایل طبیعی خانوارها، دیگر فعالیت

  .ق و گاز طبیعی وابسته باشندکمتر به مصرف بر
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  گیرينتیجه

این مطالعه به بررسی نقش مصرف انرژي خانوار شهري و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر انتشار دي اکسید کربن 

در این تحقیق  .ستانده انرژي استفاده کرده است-ستانده و تبدیل آن به داده- از رویکرد داده ،براي این منظور .پرداخته است

انتشار  تا بتوان شوددر ادبیات موضوع استفاده  کار رفتهبهها و روابط اجمال از مدل برحسب ضرورت و بهسعی شده است تا 

  .دنکو معین دي اکسید کربن ناشی از مصرف مستقیم و غیرمستقیم انرژي توسط خانوار شهري را بررسی 

انتشار دي اکسید کربن  فقطتشار دي اکسید کربن ناشی از مصرف زغال کک، با توجه به مقدار پایین ان در این مطالعه،

دست آمده از انتشار دي اکسید کربن ناشی از هنتایج ب .هاي نفتی بررسی شده استفرآورده حاصل از مصرف گاز طبیعی، برق و

تأمین و توزیع گاز «، »قتأمین بر«هاي بخش د کهندههاي انرژي خانوارهاي شهري نشان میمصرف غیرمستقیم حامل

اند بیشترین انتشار دي اکسید کربن را در اثر مصرف غیرمستقیم انرژي خانوار شهري داشته» ساخت فلزات اساسی«و » طبیعی

به ترتیب کمترین انتشار را از مصرف » آالت دفتري و حسابداريساخت ماشین«و » بیمه«، »استخراج نفت خام«هاي و بخش

   .اندتوسط خانوار شهري داشتهغیرمستقیم انرژي 

گر سهم باالي مصرف برق و گاز طبیعی از کل انتشار دي اکسید کربن ناشی نتایج بدست آمده از انتشار مستقیم نیز بیان

تأمین و توزیع گاز «، »تأمین برق«هاي اندوز در بخش-استفاده از تکنولوژي کربن .از مصرف مستقیم انرژي خانوار شهري است

 در نتیجهها و ر کاهش قابل توجه مصرف انرژي در این بخشتوانند دمی امثال آن، و »ساخت فلزات اساسی«، »طبیعی

تواند از برقراري و نظارت دقیقتر بر استانداردها در این صنایع می. موثر باشندتأثیرپذیري کمتر از مصرف انرژي خانوار شهري 

ها با توجه به تأثیري که اجراي هدفمندي یارانه. اي به میزان قابل توجهی بکاهدانتشار دي اکسید کربن و لذا گازهاي گلخانه

اي منتشره از آن، گلخانهکاهش مستقیم انرژي و گازهاي  درتواند نقش مهمی بر الگوي مصرف خانوارهاي شهري دارد، می

   .بگذارد

اي به گازهاي گلخانهازاکسیدکربن و لذا تواند از انتشار ديبر استانداردها در این صنایع میتر برقراري و نظارت دقیق

تواند ها با توجه به تأثیري که بر الگوي مصرف خانوارهاي شهري دارد، میاجراي هدفمندي یارانه. کاهدهمیزان قابل توجهی ب

  .گذاردهره از آن، باي منتشکاهش مستقیم انرژي و گازهاي گلخانه درنقش مهمی 

وري و بر تجهیز و نوسازي صنایع انرژي بر که باعث افزایش در بهره افزوند، شوبا توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می

 تواند باعث کاهشمصرف میتولید محصوالت برقی کم. در استانداردهاي انرژي نیز تأکید شود، بشونکاهش مصرف سوخت می

توان انجام داد، تأکید اي میاز جمله اقدامات مثبتی که براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه. دخانوارها شو مصرف انرژي مستقیم

ورود . شودها لحاظ صنایع تولید این نوع انرژي در این خصوص الزم است تسهیالتی براي  .استهاي سبز بر استفاده از انرژي

-تواند عاملی در جهت کاهش انتشار آالیندهاي از آن، میعدم انتشار گاز گلخانهاي در خطوط انتقال برق با توجه به برق هسته

د، شواقدام دیگري که براي کاهش انتشار ناشی از مصرف خانوار شهري پیشنهاد می. هاي ناشی از مصرف خانوار شهري باشد

توجه به کاهش مصرف انرژي  .در جهت استفاده بهینه از وسایل برقی و گازي استهدفمند ي آموزش اجراي گسترده

ها در هاي دو جداره، نوع و جنس مواد مورد استفاده در ساخت مسکن، آموزش خانوادهساختمان از جمله استفاده از شیشه

تواند در کاهش مستقیم مصرف از جمله اقداماتی است که می هامانند آناستفاده مناسب از وسایل برقی و گاز سوز در منزل، و 

. لگوي مصرفی خانوار، پیامد این اقدامات خواهد بوداتغییر در . دناکسیدکربن مؤثر باشه تبع آن کاهش در انتشار ديانرژي و ب

- می تواند در الگوي مصرفی خانوارهاي شهري تغییراتی ایجاد کند، در این امرها از آن جهت که میاجراي هدفمندسازي یارانه

اي متأثر از مصرف خانوار شهري، پیوند ذکور در جهت کاهش انتشار گازهاي گلخانهاجراي پیشنهادات م. دباشسودمند  تواند

نوع نگرش مسئوالن در برخورد با این مسئله براي عملیاتی شدن این . عمیقی با اقدامات سیاستی و چگونگی اجراي آنها دارد

-پیشنهاد می روي،ازاین. استصوص مهم ها به عنوان دولت محلی در این خنقش شهرداري. است اقدامات و پیشنهادات مهم

  .دنها قرار گیردر اهداف اسناد کالن استان و شهرداري این مواردد، شو
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Abstract 

 
Urban household is of the most important sources of energy consumption and thus of greenhouse 

gas emissions. In addition to this direct effect on greenhouse gas emissions, i.e. household’s energy 
consumption, because of the inter-sector relationships in economy, household’s consumption of other 
goods and services also affect, indirectly, greenhouse gas emissions. This article employing input-
output framework, tries to measure the amount of direct and indirect greenhouse emissions emanating 
from fossil fuels consumption of Iranian urban households, and also urban household’s consumption 
of other goods and services.  For this purpose, basing on the provided energy I-O table and by using 
emission coefficients, amount of greenhouse emissions has been determined. Energy sector is 
comprised of crude oil, coke coal and petroleum, electricity and natural gas. Results of I-O model 
indicate that the most important factor of emissions’ augmentation of urban households consumption 
is related to electricity consumption, and then to the natural gas consumption. The greenhouse gas 
emissions is affected respectively by electricity, motor gasoline, fuel oil, and kerosene. The results 
also demonstrate that the similar increase in consumption of other goods (excluding energy goods) 
and services has a far greater impact on greenhouse gas emissions, compared to the case energy goods 
are considered alone.  
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