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چكیده
امروزه سرمایه گذاري در فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا) امري اجتناب ناپذیر است ،چرا كه بر ابعاد مختلف زندگی بشر از
جمله اقتصاد اثر میگذارد .با توجه به افزایش سریع جمعیت ،افزایش تقاضاي انرژي و محدودیت منابع انرژي یکی از اقدامات
اساسی جهت دستیابی به توسعه پایدار در كشورها ،بهینه سازي و اصالح ساختارهاي مصرف انرژي می باشد .با توجه به اینکه
بخش خانگی یکی از بخش هاي اصلی مصرف كننده ي انرژي است ،یکی از رویکردهاي موثر در كاهش و مدیریت مخارج انرژي
خانوارها بهره گیري از قابلیت هاي فاوا است .در این راستا در این مطالعه اثر گسترش فاوا بر مخارج انرژي خانوارهاي شهري
ایران با استفاده از روش  Panel Dataو الگوي  GLSطی دوره زمانی  0910-0931و در قالب داده هاي استانی مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفته است .نتایج حکایت ازآن دارد كه در برخی از مدلها به صورت موردي اثر كاهشی فاوا بر مخارج انرژي دیده
شد .لیکن در اكثر مدلهاي برآورد شده اثر كاهشی معناداري از فاوا بر مخارج انرژي خانوارها دیده نمیشود .به نظر میرسد
عمده دالیل این امر ساختار یارانهاي حاكم بر قیمت انرژي ،پایین بودن سهم انرژي در كل هزینههاي مصرفی خانوار ،نبود فرهنگ
صحیح مصرف و ...میباشند.
واژگان کلیدی :فناوري اطالعات و ارتباطات ،مخارج انرژي خانوار ،روش دادههاي تلفیقی ،دادههاي استانی.
از مهمترین ویژگیهاي فناوري اطالعات وارتباطات،

 .1مقدمه
فناورياطالعاتوارتباطات (فاوا) ،تحوالت گستردهاي
درتمامیعرصه هاي اجتماعی و اقتصادي داشته است .تاثیر
آن بر جوامع بشري به گونهاي است ،كه جهان امروز به
سرعت درحال تبدیل شدن به یک جامعهي اطالعاتی است.
جامعهاي كه در آن ،دانایی ومیزان دسترسی واستفاده مفید
از دانش ،داراي نقش محوري وتعیینكننده است.
نویسنده مسئول :امیرحسین مزینی

mozayani@modares.ac.ir

پیشرفت سریع آن است ،كه این پیشرفت سبب گردیده تا
فناوري اطالعات وارتباطات روزبهروز ارزانتر ،پركاربردتر و
درنتیجه نزدیکتر به انسان گردد .بطور كلی فاوا به فناوري
گفته میشود كه در جمعآوري ،انتقال ،ذخیرهسازي،
بازیابی ،پردازش ،انتشار ونمایش اطالعات مورد استفاده
قرار میگیرد .این فناوري دو ویژگی دارد :ازمیان رفتن
فاصله ها با شکل گیري شبکه گسترده جهانی و رایانهاي
شدن سیستمهاي ارتباطات دوربرد با ظرفیتهاي جدید
براي انتقال صدا وتصویر [.]0
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از طرفی در دنیاي امروزي ،انرژي نقش برجسته اي را در

نیاز به مصرف انرژي كاهش یافته است[ .]9بخش خانگی

حوزههاي مختلف اقتصادي وسیاسی ایفا مینماید .انرژي

در میان بخشهاي اقتصادي كشور ،از بزرگترین مصرف-

عاملی حیاتی است كه نقش اساسی در تولید دارد .انرژي

كنندگان نهایی انرژي است و شدت انرژي آن ،برخالف

تأمین كنندهي نیازهاي اولیه و نیز خدماتی همچون

سایر بخشها ،روندي صعودي دارد ،یکی از بسترهایی كه

گرمایش ،سرمایش ،روشنایی ،حمل و نقل و ...است .انرژي

میتواند در این حوزه موثر باشد فاوا است .میتوان انتظار

به عنوان یک كاالي نهایی براي مصرفكنندگان و یک

داشت با افزایش استفاده از مصادیق فناوري اطالعات

نهاده در فرایند تولید نقش مهمی را در تصمیمات خانوارها

وارتباطات همچون بانکداري الکترونیک ،دولت الکترونیک،

و بنگاهها ایفا میكند.

تجارت الکترونیک و ...تقاضا براي مبادالت فیزیکی و
مصرف انرژي كاهش و متعاقبا مخارج انرژي را كاهش یابد.

طی دهههاي اخیر ،انرژي دركنار سایر عوامل تولید نقش

بررسی این موضوع در دستور كار مطالعه حاضر قرار دارد.

تعیینكنندهاي در رشد اقتصادي كشورها داشته و اهمیت

در واقع پاسخگویی به این سوال در دستور كار قراردارد كه

آن هم چنان رو به افزایش است .نقشی كه بسیاري از

آیا گسترش فناوري اطالعات وارتباطات توانسته هزینه ها-

كشورها را گرفتار نفرین منابع طبیعی و مبهوت چرخه

ي انرژي خانوارهاي ایرانی را كاهش دهد؟ مقاله حاضر در

توسعه نیافتگی وبرخی دیگر را دست به گریبان فشار

پنج بخش تنظیم شده است .پس از مقدمه ،بخش دوم به

هزینهاي ناشی از افزایش قیمت انرژي كرده و حتی روابط

ادبیات موضوع شامل مبانی نظري و تجربی می پردازد.

بینالمللی را متأثر ساخته است .بر همین اساس جوامع به

بخش سوم به مدل و روش تحقیق اختصاص دارد .در بخش

دنبال راهکارهایی هستند تا مصرف انرژي را بدون آسیب-

چهارم به برآورد مدل و تحلیل نتایج پرداخته شده است.

زدن به روند رشد اقتصاديشان كاهش دهند .در این زمینه

در بخش پایانی نیز به نتیجه گیري اختصاص یافته است.

كشورهاي توسعهیافته به پیشرفتهاي تکنولوژیکی
گستردهاي در راستاي كاهش مصرف انرژي دست یافتند.

 .2ادبیات موضوع

فناوري اطالعات وارتباطات از جملهي این تکنولوژیکیها
به شمار میرود كه در سالهاي اخیر استفاده ازآن در

 .1. 2مبانی نظری تابع تقاضای انرژی

تمامی بخشهاي اقتصادي رشد چشمگیري داشته است

حامل هاي انرژي ،هم به عنوان كاالهاي نهایی توسط

وتاثیر آن در تمامی عرصههاي زندگی به خوبی قابل

مصرف كنندگان و هم به عنوان نهادهتولید ،توسط بنگاه

مشاهده است [.]0

هاي اقتصادي مورد تقاضا قرار میگیرند .تعیین مقدار

به نظر می رسد ،دسترسی سریع به اطالعات و انجام امور

تقاضا براي آن بخشی از حامل هاي انرژي كه به عنوان

بدون در نظر گرفتن فواصل جغرافیایی و فارغ از

كاالي نهایی مورد استفاده قرار می گیرند ،بر اساس تئوري

محدودیتهاي زمانی كه منجر به صرفه جویی در وقت و

رفتار مصرف كننده و از طریق ماكزیمم سازي مطلوبیت

انرژي می شود محوريترین دستاورد این فناوري(حداقل

با توجه به قید بودجه مصرف كننده انجام میپذیرد .با

از منظر مصرف انرژي) است .چرا كه نقش فناوري اطالعات

تشکیل شرایط مرتبه اول و دوم و با فرض اینکه تابع

و ارتباطات با افزایش امکان برقراري ارتباط از راه دور،

مطلوبیت مصرف كننده اكیدا شبه مقعرباشد ،مقدار تقاضا

ضمن تغییر الگوهاي فعالیتی ،تغییر در الگوهاي فضایی و

براي حامل هاي انرژي مانند تقاضا براي سایر كاالهاي

محلی به صورت كاهش جا به جایی را فراهم آورده است.

مصرفی ،تابعی از بردار  nبعدي قیمت ها و درآمد خواهد

بدین معنا كه با انتقال مبادالت فیزیکی به فضاي مجازي

بود .در اكثر توابع و سیستم هاي تقاضاي مبتنی بر تئوري
رفتارمصرف كننده از قبیل سیستم هزینه هاي خطی
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استون  -گري ،سیستم تقاضاي ترانسلوگ ،سیستم

خانگی-عمومی-تجاري با افزایش در شدت انرژي همراه

تقاضاي روتردام ،سیستم تقاضاي تقریبا ایده آل ،سیستم

بودهاند .افزایش در شهرنشینی ،تغییر در سبک زندگی،

مخارج خطی پاول و مدل هاي تقاضاي باكشش ثابت كه

قیمت ارزان انرژي و پایین بودن سهم هزینه آن در كل

در تجزیه و تحلیل تقاضاي انرژي ،مورد استفاده قرار گرفته

هزینههاي مصرفی خانوار ،نبود فرهنگ صحیح مصرف و

اند ،تقاضاي حامل هاي انرژي به درآمد مصرف كنندگان،

استفاده از تجهیزات خانگی با راندمان پایین در مصرف

قیمت حامل و قیمت كاالهاي جانشین و مکمل آن،

انرژي از دالیل اصلی افزایش در شدت انرژي خانگی است

ارتباط داده شده است [.]0

[ ]1[ ,]3مقایسه الگوي بخشی مصرفی نهایی انرژي در
ایران با الگوي جهانی بیانگر تفاوت اساسی است به گونهاي

به طور كلی مدل هاي تقاضاي انرژي به چهار گروه به شرح

كه سهم مصرف انرژي بخش صنعت در ایران بسیار كمتر

زیر تقسیم میشوند:
أ.

از متوسط جهانی و برعکس سهم بخش خانگی-تجاري و

مدل هایی كه ارتباط مصرف و متغیرهاي كالن

بخش حمل و نقل باالتر از متوسط جهانی است .رفتار

اقتصادي را آزمون می كند.

مصرف كنندگان انرژي در بخش خانگی از این نقطه نظر

ب .مدل هایی كه تخصیص سوخت را با توجه به نوع

مورد بررسی قرار می گیرد كه در آن هر مصرف كننده

سوخت مصرفی در اقتصاد یا در بخش ویژه بهینه می

خواهان ماكزیمم كردن مطلوبیتش نسبت به محدودیت

كند.

بودجه اش می باشد .این مطلوبیت تابعی از كاالها و

ج .مدل هاي تقاضاي انرژي بخشی ،كه مصرف را در

خدماتی(از جمله انرژي) است كه مصرف می كنند در واقع

بخش یا زیر بخش ویژه اقتصادي بررسی میكند.

معادله تقاضاي مصرف كنندگان براي یک كاال از جمله

د .مدل هاي سیستم هاي انرژي كه بررسی كلی از عرضه

انرژي ازتحلیل حداكثر نمودن تابع مطلوبیت مشتق می-

و تقاضا براي انواع منابع انرژي و مقایسههاي بین

گردد .به عبارت دیگر فرمولبندي مدل تقاضاي خانگی بر

المللی را ممکن می سازند [.]1

مبناي تئوري رفتار مصرف كننده در اقتصاد است .در این

در مطالعهي حاضر به نوعی تمركز روي گروه (أ) است كه

مدل ها انرژي به صورت تابعی از قیمت انرژي و یا عوامل

ارتباط مصرف(مخارج) انرژي را با عوامل اقتصادي و غیر

جانشین ،درآمد ،حجم و تعداد وسایل مصرف كننده

اقتصادي اثر گذار برا آن مورد بررسی قرارمیگیرد.

انرژي ،درجه حرارت و عوامل شکل دهنده ترجیحات
مصرف كنندگان تعریف می گردد[.]01

 .2. 2جایگاه انرژی در بخش خانگی

تقاضاي مسکونی براي انرژي از تقاضا براي گرم كردن

میان بخشهاي اقتصادي كشور ،بخش خانگی از بزرگ-

خانه ،آشپزي ،آب گرم ،روشنایی ،حمل ونقل و غیره نتیجه

ترین مصرف كنندگان نهایی انرژي است و شدت انرژي آن

می شود و می تواند در چارچوب تئوري تولید خانوار بیان

بر خالف سایر بخشها داراي روند صعودي است [ .]6با

شود .خانوارها كاالهایی را از بازار می خرند و آن ها را در

توجه به اینکه بالغ بر نیمی از انرژي در كشور ،متعلق به

تولید كاالهاي دیگري به كار می برند كه در تابع مطلوبیت

بخش خانوار است؛ نقش و جایگاه آن در مصرف انرژي،

خانوارها وارد می شود .در بخش مسکونی ایران ،مهم ترین

بسیار اساسی است [ .]1تجزیه و تحلیل شدت انرژي در

سوخت هایی كه به كار می رود برق ،گاز طبیعی و نفت

بخش هاي مختلف اقتصادي كشور(صنعت ،حمل و نقل،

سفید هستند .نفت كوره و گاز مایع كم اهمیت تر می

خانگی-عمومی-تجاري ،كشاورزي و سایر بخشها) حاكی

باشند .همچنین خانوارها براي حمل ونقل خود با وسایل

از آن است كه در میان بخشهاي مذكور ،تنها بخش

نقلیه شخصی از بنزین نیز استفاده میكنند كه با چشم
9
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پوشی از سوخت هاي كم كاربرد ،میتوان فرض نمود كه

مطالعات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر را

خانوار ها برق ،گاز طبیعی و بنزین را به عنوان مصارف

می توان درسه گروه كلی به شرح زیر طبقه بندي نمود:

انرژي اصلی خود به كار می برند [.]00

الف :بخشی از مطالعات به بررسی اثر فن آوري اطالعات و
ارتباطات برطیفی از متغیر هاي مرتبط با حوزه اقتصاد و

 .3. 2فاوا و انرژی

فضاي كسب و كار همچون رشد ،بهره وري ،توسعه

استفاده از مصادیق فناوري اطالعات و ارتباطات (همچون

روستایی ،رضایت مشتري و ...پرداخته اند[]06و [.]01

دولت الکترونیک ،آموزش الکترونیک و  )...در كاهش تقاضا

در اكثر این مطالعات انجام شده بر وجود رابطه مثبت و

براي جابجایی ها و سفرهاي فردي و كاري می تواند به

معنادار ،بین فناوري اطالعات و ارتباطات و متغیرهایی

استفاده كاراتر از زیرساخت ها و افزایش بهره وري آنها و

نظیر رشد و بهره وري تاكید شده است.

تقاضاي كمتر براي مصرف انرژي منجر شود .در این راستا
انتظار می رود براي ساكنین مناطق شهري ،بهره گیري از

ب :گروهی دیگر به بررسی اثر فناوري اطالعات و ارتباطات

قابلیتهاي فناوري اطالعات و ارتباطات منجر به تقاضاي

بر مصرف انرژي براي فعالیتهاي روزمره در كلیه بخش

كمتر براي سوخت مورد استفاده در خودروها (اعم از بنزین

هاي اقتصادي پرداخته اند .در مقایسه با مطالعات در

و گازوئیل و  ) ...شود [ .]00چرا كه در این شرایط با انتقال

زمینه ارتباط فناوري اطالعات و ارتباطات و متغیرهاي

بخشی از تیادالت فیزیکی به فضاي مجازي نیاز به مصرف

اقتصادي نظیر رشد ،در سطح كالن تحقیقات تجربی درباره

انرژي به ویژه درحوزه هایی همچون حمل و نقل ،صنعت،

ارتباط بین فناوري اطالعات و ارتباطات و مصرف انرژي،

خدمات و  ...كاهش مییابد .بدیهی است این موضوع در

با وجود اهمیت زیست محیطی آن ،كمتر مشاهده میشود.

شهرهاي هوشمند به اوج خود می رسد .ضمن اینکه این

در اكثر این مطالعات فناوري اطالعات و ارتباطات منجر

موضوع منافع دیگري همچون كاهش ترافیک ،جلوگیري

به كاهش متوسط مصرف انرژي میگردد .از طرفی در این

از آسیب هاي روانی ،جسمی ،زیست محیطی و به تبع آن

گروه به صورت خاص ،انرژي الکتریکی(برق) بیشتر مورد

كاهش آلودگی هوا ،كاهش حوادث و سوانح ،عدم اتالف

تاكید قرارگرفته است .ویژگی این مطالعات آن است كه

وقت و انرژي افراد را به همراه داشته و بطوركلی منجر به

اثر فناوري اطالعات و ارتباطات بر مصرف برق هم به

بهبود كیفیت زندگی میشود [.]9

صورت مثبت و هم به صورت منفی ظاهر شده است .الزم
به ذكر است اكثر این مطالعات اثر مثبت را تایید نمودهاند.

به طور كلی مروري بر مبانی نظري و مطالعات تجربی
سادرسکی [ ,]00بهمنی و

ج :در رویکرد دیگري از مطالعات ،ارزیابی اثر فناوري

همکاران[ ,]00صادقی و همکاران [ ]01و ...حکایت از آن

اطالعات و ارتباطات بر مصرف انرژي دربخش خانگی با

دارد كه قیمت و انتظارات قیمتی ،درآمد و تولید ناخالص

تاكید بیشتر بر انرژي الکتریکی در دستوركار قرار گرفته

داخلی ،ساختار اقتصادي ،تعداد وسایل و تجهیزات مصرف-

است كه از نظر تعداد نسبت به دو گروه دیگر بسیار كمتر

كنندهي انرژي (باتوجه به اشتقاقی بودن تقاضاي انرژي)،

می باشند.

تغییرات تکنولوژیکی ،جمعیت ،درجه حرارت (گوناگونی

در ادامه نمونه اي از مطالعات انجام شده در زمینه گروه-

جغرافیایی) از عوامل تاثیرگذار بر تقاضاي ،مصرف و مخارج

هاي فوق مورد اشاره قرار میگیرند:

همچون ایشیدا [,]09

انرژي هستند.

نویسندگان در مرجع [ ]0با موضوع بررسی تاثیر فناوري

 .4. 2مطالعات تجربی

اطالعات و ارتباطات بر شدت مصرف انرژي در بخش حمل
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ونقل كشورهاي منتخب توسعه یافته ودرحال توسعه ،طی

اطالعات،كاهش هزینههاي مبادله،افزایش بهرهوري

دوره زمانی  0111-0101مشاهده كردند كه فناوري

وكارایی وارتقاءسطح زندگی را فراهم كرده است.

اطالعات وارتباطات تاثیر معناداري بر شدت مصرف انرژي

نویسندگان در مرجع [ ]01كه به بررسی اثر سرمایه-

دارد واین تاثیر بسته به درجه توسعهیافتگی كشورها

گذاري فناوري اطالعات وارتباطات بر مصرف برق پرداخته

وساختار اقتصادي آنها متفاوت است.دركشورهاي منتخب

بود مشاهده كرد كه فناوري اطالعات وارتباطات در ایران

در حال توسعه فاوا ،شدت مصرف فرآوردههاي نفتی در

موجب افزایش شدت برق شده و افزایش قیمت برق شدت

بخش حمل و نقل را افزایش داده است در حالی كه

برق را كاهش میدهد.

كشورهاي توسعه یافته با بهكارگیري فناوريهاي نوین (از

نویسندگان در مطالعه [ ]01اثر فاوا را بر شدت انرژي در

جمله  )ICTوسیاستهاي صحیح در راستاي مدیریت

 01كشور در حال توسعه بررسی كردند .یافتههاي تحقیق

مصرف انرژي براي دستیابی به امنیت انرژي و مصون ماندن

نشان داد كه برخی از انواع سرمایه فاوا نظیر سخت افزار

از تبعات منفی ناشی از تغییر قیمت انرژي ،توانستهاند

و نرم افزار بر مصرف انرژي تأثیر مثبت داشته و برخی

زمینه كاهش شدت مصرف انرژي را در كشورهایشان در

دیگر نظیر ارتباطات داراي تأثیر منفی هستند .در مجموع

دهههاي اخیر فراهم كنند.

اثر خالص انتشار فاوا بر مصرف انرژي مثبت بوده و بدین
ترتیب تقاضا براي محصوالت فاوا ،شدت انرژي را افزایش

نویسندگان در مطالعه [ ]9كه به بررسی اثرفاوا بر مصرف

می دهد.

انرژي در ایران پرداخته اند نشان دادند فناوري اطالعات و

نویسندگان در مرجع [ ]01نشان دادند كه براي بررسی

ارتباطات بر مصرف بنزین و گازوئیل در كلیه استان هاي

پویایی هاي كوتاه مدت و سرعت تعدیل مصرف انرژي به

كشور و استان هاي برخوردار تاثیر منفی و معنی دار داشته

سمت تعادل بلندمدت آن كه از الگوي تصحیح خطا

است .با مقایسه نتایج تخمین بر حسب نوع سوخت در

استفاده شده بود،متغیرهاي تعداد كاربران اینترنت ،تعداد

رابطه با بررسی اثر فن آوري اطالعات وارتباطات بر مصرف

خطوط تلفن همراه،تعدادخطوط تلفن ثابت ،تولید ناخالص

انرژي ،نتایج برآورد مدل نشان داد كه فن آوري اطالعات

داخلی سرانه و شاخص قیمت مصرف كننده،در كوتاه مدت

و ارتباطات داراي اثرات منفی و معنی داري بر مصرف

نیز همانند بلندمدت به ترتیب داراي تأثیر مثبت ،مثبت،

انرژي براي هر دو نوع سوخت بنزین و گازوئیل است .این

مثبت ،مثبت و منفی بر روي مصرف انرژي هستند.

مسئله بدین صورت قابل توجیه است كه بخش عمده اي

نویسندگان در مطالعه [ ]00نشان دادند كه رفتارهاي

از مصارف بنزین براي حمل و نقل شخصی و جابه جایی

مصرف انرژي خانوارها می تواند پیچیده باشد تحقیقات

مسافر است بنابراین استفاده از خدمات فن آوري اطالعات

نشان می دهد كه ارائه بازخورد بهتر به خانواده ها نسبت

و ارتباطات در راستاي شناسایی اهداف سفرو مدیریت آن،

به مصرف انرژي آنها می تواند آنها را از رفتار روزمره خود

تاثیر بیشتري بر مصرف بنزین دارد.

و چگونگی پیوندآنها با مصرف انرژي آگاه كند .فناوري

نویسندگان در مطالعه [ ]03كه ،به بررسی تاثیر و ارتباط

هایی مانند فناوري اطالعات و ارتباطات را می توان درمورد

علی استفاده از اینترنت و رشد اقتصادي و مصرف برق در

مصرف انرژي مضر و سودمند قلمداد كرد .آنها از یک طرف

ایران پرداختند ،مشاهده كردند كه گسترش استفاده از این

می توانند با افزایش مقدار وسایل برقی  ،مصرف را افزایش

فناوريها بر روي بهرهوري و افزایش رشد اقتصادي

دهند  ،اما در عین حال  ICTمی توانند در صدر نوآوري-

تاثیرگذار است و شدت مصرف انرژي را كاهش میدهد.

هاي جدید قرار بگیرند كه بازخوردهاي بهتري را براي

رشد فناوري اطالعات وارتباطات،بسترهاي تبادل سریع

مصرف كنندگان انرژي مصرفی خود از طریق فناوري هایی
1
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مانند كنتورهاي هوشمند و واحدهاي نمایشگر در زمان

نویسندگان در مطالعه [ ]01با موضوع تأثیر فناوري

واقعی به خانواده ها ارائه می دهد. .

اطالعات و ارتباطات بر مصرف انرژي و رشد اقتصادي در

نویسندگان در مطالعه [ ]00با استفاده از داده هاي پانلی

كشورهاي جنوب آسیا ،به بررسی تأثیرات این فناوري بر

اثرات كوتاه مدت و بلند مدت استفاده از فناوري اطالعات

عملکرد اقتصادي و مصرف انرژي در كشورهاي منتخب

و ارتباطات و رشد اقتصادي بر مصرف برق در كشورهاي

آسیاي جنوبی مانند بنگالدش  ،هند  ،پاكستان و سریالنکا

عضو  OECDبراي دوره  0131تا  0100را مورد بررسی

براي دوره  0103-0111پرداختند .آنها در این مطالعه با

قرار داده و به این نتیجه رسیدند كه گسترش فاوا تاثیر

استفاده از یک رویکرد تجربی و مدل سازي تصحیح خطا

مثبتی بر رشد اقتصادي و مصرف انرژي دارد.

به این نتیجه رسیدند كه فناوري اطالعات و ارتباطات به

نویسنده در مطالعه [ ]00نشان داد كه گسترش فناوري

طور قابل توجهی به رشد اقتصادي هند كمک كرده است

اطالعات و ارتباطات ،با استفاده از اتصال اینترنت ،اشتراک

كه از محل رشد اقتصادي مصرف انرژي نیز افزایش یافته

تلفن همراه یا رایانه هاي شخصی ،تقاضاي برق را در

است .اما در این راستا هند در مقایسه با كشورهاي جنوب

اقتصادهاي نوظهور افزایش می دهد .به طور خاص ،ضرایب

آسیا بهترین عملکرد را در افزایش بهره وري در مصرف

برآورد شده بر روي هر یک از متغیرهاي  ICTتأثیر مثبت

انرژي خود از مجراي بهره گیري از فناوري اطالعات و

و آماري قابل توجهی بر مصرف برق دارد.

ارتباطات داشته است.

نویسندگان در مطالعه [ ]09كه به تأثیر فناوري اطالعات

مطالعه حاضر در گروه سوم (ج) قابل طبقه بندي است .در

و ارتباطات بر رشد اقتصادي و مصرف انرژي در ژاپن با

نظر است در این مطالعه به بررسی اثر فناوري اطالعات و

استفاده از داده هاي سري زمانی ساالنه طی دوره 0131

ارتباطات بر مخارج ناشی از مصرف انرژي در بخش خانگی

تا  0101پرداخته بود مشاهده كرد كه سرمایه گذاري

(شهري) پرداخته میشود .تفاوت بررسی حاضر نسبت به

فناوري اطالعات و ارتباطات به طور مستقیم به كاهش در

تحقیقات انجام شده این است كه اوال اثر فاوا بر مصرف

متوسط مصرف انرژي ،اما نه در افزایش تولید ناخالص

انرژي در قالب داده هاي استانی بررسی می گردد .این در

داخلی كمک می كند.

حالی است كه اكثر مطالعات انجام شده در كشور ،در این

نویسندگان در مطالعه [ ]09با موضوع مصرف برق و

حوزه از داده هاي بین كشوري (ازجمله ایران) استفاده

فناوري اطالعات و ارتباطات در بخش خدمات فرانسه با

نموده اند .و كمتر مطالعه اي به صورت خاص به مورد ایران

استفاده از روش سري زمانی و پنل دیتا مشاهده كردند كه

پرداخته است .ثانیا در مطالعه حاضر مصرف انرژي در بخش

فاوا تاثیر منفی بر مصرف برق در بخش خدمات فرانسه

خانگی به صورت مخارج (ریالی) خانوار در دستور كار قرار

دارد.

گرفته است ،كه مسبوق به سابقه نمیباشد.

نویسندگان در مطالعه[ 00با موضوع دیجیتالی شدن و

به منظور تبیین بهتر از موضوع مورد بررسی با توجه به

مصرف انرژي ،با استفاده از یک مدل تحلیلی به پاسخگویی

مبانی نظري ،میتوان الگوهاي مفهومی زیر را طراحی نمود.

به این سئوال پرداختند كه آیا فناوري اطالعات و ارتباطات

شکل  0عوامل تاثیر گذار برمخارج انرژي را كه اقتباسی از

تقاضاي انرژي را كاهش می دهد؟ آنها به این نتیجه

مطالعات انجام شده میباشد را به تصویر میكشد.

رسیدند كه دیجیتالی شدن به جاي صرفه جویی در انرژي،
علی رغم افزایش بهره وري و رشد اقتصادي می تواند منجر
به افزایش مصرف انرژي نیز بشود .گرچه در مواردي سبب
كاهش مصرف انرژي نیز می شود.
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پیشرفتهای
فناورانه

جمعیت

)Ln Ee0it = B1 + B0 Ln IDIit + B0 Ln Yit (9
قیمت انرژی

+ B9 Ln T it + Uit

دما(نیاز به سرمایش و

Ln Ee0it = B1 + B0 Ln IDIit + B0 Ln Yit +

بعد خانوار

گرمایش)

)(0
مخارج

سایر

انرژی

درامد سرانه

B9 Ln T it + Uit

Ln Ee0it = B1 + B0 Ln IDIit + B0 Ln Yit + +
)(1

شكل .1عوامل اثرگذار بر مخارج انرژی خانوار

Uit

Ln Ee0it = B1 + B0 Ln IDIit + B0 Ln Yit +

منبع :این مقاله و []11[ ،]15[ ،]10[ ،]14[، ]13

)(6

 .3روش تحقیق

Uit

 .1 .3متغیرهای وابسته و توضیحی

در این بخش در نظر است با توجه به مبانی نظري و نیز

= Ln Ee0it

مطالعات موجود نسبت به معرفی مدل مبناي برآوردها

لگاریتم سرانه مخارج واقعی انرژي

خانوارهاي شهري در استان iام در زمان tام(شامل

اقدام و متعاقبا نسبت به انجام آزمونهاي تشخیصی (چاو،

:مخارج گاز طبیعی ،مخارج برق و مخارج بنزین خانوار)

هاسمن و )...اقدام گردد .بدین منظور با توجه به مبانی
نظري تابع تقاضاي انرژي و نیز مطالعات تجربی صورت

 =Ln Ee0itلگاریتم سرانه مخارج واقعی انرژي خانوارهاي

گرفته در این رابطه همچون صالح الدین و عالم [,]01

شهري در استان iام در زمان tام(شامل :مخارج بنزین

سادرسکی[ ,]00ایشیدا [ ، ,]09بهمنی و همکاران []00

خانوار)

و ...میتوان مدل مبناي برآوردهاي مطالعه حاضر را به شرح

 = Ln IDIitلگاریتم شاخص توسعه فناوري اطالعات و

زیر پیشنهاد نمود.
)(0
)(0

ارتباطات در استانiام درزمان tام
)EE= F(ICT Y P T POP

 = Ln Y itلگاریتم درامد واقعی سرانه در استانiام درزمان

Ln Ee = B1 + B0 Ln ICT+ B0 Ln Y +

tام

B9 LnP+ B0 Ln POP+ U

 = Ln T itلگاریتم نسبت متوسط دما به جمعیت در
استانiام درزمان tام

متغیرهاي به كار رفته در این مطالعه در مدل مربوط به

الزم به ذكر است كه در تمامی مدلها تاثیرات قیمت و

مخارج انرژي عبارتند از EE :مخارج مصرف انرژي به

جمعیت منظور شده است چرا كه داده ها سرانه و واقعی

عنوان متغیر وابسته)شامل :مخارج گاز طبیعی ،مخارج برق

هستند.

و مخارج بنزین خانوار)  Y،تولید ناخالص داخلی ICT ،
فناوري اطالعات و ارتباطات POP ،جمعیت  P ،قیمتT ،

 .2. 3آزمونهای تشخیص

متوسط دما به عنوان متغیرهاي مستقل.

در داده هاي پانل ،قبل از اقدام به برآورد الگو ،باید

طبق مبانی نظري و تجربی مدلهاي ضمنی براي برآورد

تشخیص دهیم كه كدامیک از مدل هاي Pooling data

مخارج انرژي خانوار به صورت زیر در نظر گرفته میشود.

و یا  Panel dataبراي برآورد و استنتاجات آماري
مناسب می باشد.
1

بررسی اثر گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات بر مخارج خانوارهاي ایرانی در حوزه انرژي(رویکرد استانی)

بنابراین در مرحله اول آزمون  Fرا براي بررسی وجود و یا

زیر نشان می دهد كه باید از اثرات ثابت در مدل استفاده

عدم و جود عرض از مبدأ جداگانه براي هر یک از مقاطع

كرد.

انجام می دهیم .در مرحله دوم براي آزمون اینکه معادالت

جدول  .2نتایج آزمون هاسمن

باید با استفاده از حالت اثرات ثابت و یا تصادفی برآورد
مدل

گردند از آزمون هاسمن استفاده می گردد

متغیر

متغیرهاي مستقل

آمارهx0

Prob

وابسته
 .1 .2 .3آزمون ( Fبرابری عرض از مبداها)

0

LEe0

LY0,LIDI

پس از اطمینان از مانا بودن متغیرها ،در مرحله بعد با

0

LEe0

LY0,LIDI

1411

14101

14111 0011496

استفاده از آزمون چاو نوع داده هاي تلفیقی یا پنل موجود

9

LY0,LIDI,LT LEe0

1400

14101

در تحقیق مشخص می گردد .نتایج آزمون چاو فرض

0

LY0,LIDI,LT LEe0

001491

14111

تحقیق نشان می دهد كه فرضیه صفر یعنی داده هاي
تلفیقی رد و داده هاي پنل تایید می شود.

 .3 .2 .3آزمون ناهمسانی واریانس

جدول  .1نتایج آزمون F

در این آزمون فرض صفر همسانی واریانس و فرض مخالف

آماره

ناهمسانی واریانس میباشد .معنی داري آماره آزمون در

Prob

مد

متغیر

متغیرهاي

ل

وابسته

مستقل

F

0

LEe
0

LY0,LIDI

6040

1411

1

1

0

LEe
0

LY0,LIDI

9410

1411

9

LEe
0

LY0,LIDI,L

6141

1411

T

0

1

0

LEe
0

LY0,LIDI,L

9416

1411

جدول  9نشان میدهد كه واریانس اجزا اخالل همسان
نیست و ناهمسانی واریانس وجود دارد.
جدول  .3نتایج آزمون ناهمسانی واریانس

مدل

1

T

متغیر

متغیرهاي مستقل

x0

وابسته

1

 .2 .2 .3آزمون هاسمن (انتخاب بین اثرات ثابت و

آماره

Prob

0

LEe0

LY0,LIDI

14111 011410

0

LEe0

LY0,LIDI

14111 001410

9

14111 903411 LY0,LIDI,LT LEe0

0

14111 090411 LY0,LIDI,LT LEe0

 .4 .2 .3آزمون خود همبستگی اجزاء اخالل

تصادفی)

در این آزمون فرضیه صفر بیانگر عدم وجود خود
در مرحله دوم براي آزمون اینکه معادالت باید با استفاده

همبستگی بین اجزا اخالل است .معنی داري آماره آزمون

از حالت اثرات ثابت و یا تصادفی برآورد گردند از آزمون

در جدول 0براي مدل 0تا  ، 0نشان میدهد كه اجزا اخالل

هاسمن استفاده می گردد .در صورتیكه فرضیه  H1رد

داراي خود همبستگی میباشند.

گردد باید از روش اثرات ثابت استفاده نمود و اگر این
فرضیه پذیرفته شود روش اثرات تصادفی مالک تجزیه و
تحلیل قرار خواهد گرفت .نتایج آزمون هاسمن در جدول
8
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جدول  .4نتایج آزمون خود همبستگی اجزاء اخالل

آماره F

Pro
b
141

مد

متغیر

متغیرهاي

ل

وابسته

مستقل

0

LEe
0

LY0,LIDI

0634931

0

LEe
0

LY0,LIDI

0614110

141

9

LEe
0

LY0,LIDI,

033401

141

LT

0

0

LEe
0

LY0,LIDI,

9994161

جدول  . 6نتایج حاصل از برآورد مدل 2متغیر وابستهLEe2

متغیر

ضرایب

prob

LY

0142

01511

LIDI

11532

01000

جدول  .7نتایج حاصل از برآورد مدل  3متغیر وابستهLEe1

141

prob

متغیر

ضرایب

LY

01261-

01116

 .0نتایج حاصل از برآورد مدل به روش GLS

LIDI

014.3

01000

با توجه به اینکه مدلها داراي ناهمسانی واریانس و

LT

01246-

01032

LT

خودهمبستگی هستند ،براي رفع این دو مشکل و برآورد
دقیق مدل از روش  GLSاستفاده شده است .حاصل

جدول  . .نتایج حاصل از برآورد مدل  4متغیر وابسته LEe2

برآورد مدل به روش حداقل مربعات تعمیم یافته در
جداول گزارش شده است.

متغیر

ضرایب

prob

 .1. .4مدلهای مربوط به اثر فاوا بر مخارج انرژی

LY

11031

01000

در مدلهاي مخارج انرژي مدلهاي دیگر از جمله مدلهاي

LIDI

01000-

01113

بنزین و برق به صورت جداگانه ،مدلهاي با متغیر متوسط

LT

11424

01000

دما و بعد خانوار و  ...براورد شدند اما ضرایب آنها معنادار
نشدند كه چند مورد از آنها به صورت نمونه در این مطالعه
آورده شده اند .با توجه به جداول زیر تنها مدلی كه تمامی

در مدل اول با توجه به نتایج تخمین ،براي دوره زمانی

متغیرها در آن معنادار شده اند و میتوان در مورد آن اظهار

مورد بررسی مخارج انرژي داراي كشش درآمدي مثبت و

نظر كرد مدل  0است كه در ادامه مورد تحلیل قرار می

معنادار است و ضرایب آن برابر با 1401می باشد ،به این

گیرد.

معنی كه با یک درصد افزایش در درآمدسرانه واقعی
مخارج سرانه انرژي كمتر از یک درصد افزایش می یابد.

جدول  .5نتایج حاصل از برآورد مدل 1متغیر وابستهLEe1

متغیر

ضرایب

prob

LY

14011

14111

LIDI

-14010

14101

مثبت بودن این ضریب بیانگر این است كه با رشد
اقتصادي و بهبود استانداردهاي زندگی ،مردم تمایل دارند
براي به دست آوردن زندگی با كیفیت باالتر و راحت تر،

1
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انرژي بیشتري مصرف كنند ،این یافته با نتایج مطالعه قلی-

حوزه انرژي) را می بایست در تفاوت در ویژگیهاي

زاده و براتی [ ]06نیز هماهنگ میباشد.

جغرافیایی و اقلیمی ،الگوي مصرف و  ...استانها جستجو
نمود .ضمن اینکه اساسا تفاوت قابل توجهی نیز در میزان

ضریب متغیر شاخص توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات

توسعه فاوا در استانهاي مختلف كشور به چشم می خورد.

منفی و معنادار است و ضریب آن برابر با  1401برآورد

بعنوان مثال با توجه به مقدار استانی شاخص  IDIدر

شده است .منفی بودن آن حاكی از آن است كه افزایش

آذرماه  0911تفاوت میان شاخص كل دو استان سیستان

این متغیر یا به عبارتی گسترش فناوري اطالعات و

و بلوچستان (با شاخص  )1/000و تهران (با شاخص

ارتباطات منجر به كاهش سرانه مخارج انرژي خانوارهاي

 )3/000بالغ بر  11درصد بوده است كه بسیار قابل توجه

شهري در سطح استانی میشود .منفی بودن این ضریب با

می باشد.

توجه به اینکه اثر جایگزینی فناوري اطالعات و ارتباطات
اثر غالب است قابل توجیه است .در نتیجه فرضیه اصلی
تحقیق تایید میگردد .ضریب این متغیر نشان دهندهي
كشش سرانه مخارج انرژي نسبت به شاخص توسعه فناوري
اطالعات و ارتباطات است و مبین این است كه به ازاي یک
درصد افزایش در ضریب شاخص توسعه فناوري اطالعات و
ارتباطات ،میزان مخارج سرانه انرژي كمتر از یک درصد
كاهش می یابد .ضرایب به دست آمده از جداول سهم ها
نشان میدهند كه اثر درآمد بر مخارج انرژي بیش تر از فاوا
است و اختالف آنها قابل توجه است.

نمودار  .1اجزاء اختالل برآورد مدل  1به تفكیك هر استان در

در ادامه بصورت نمونه اقدام به بررسی اجزاء اختالل مدل

سالهای مختلف

یک به تفکیک هر استان و در سالهاي مختلف طی دوره

 .5بحث و نتیجهگیری

زمانی مورد بررسی می پردازیم .یادآوري می نماید این
مدل تنها مدلی است كه ضریب متغیر توسعه فناوري

فناوري اطالعات و ارتباطات بدون شک تحوالت عمده اي

اطالعات و ارتباطات در آن قابل قبول و معنی دار شده

را در تمامی عرصه هاي اقتصادي و اجتماعی به همراه

است .نتایج در نمودار 0به تصویر كشیده شده است.

داشته است .جهان به سرعت در حال تبدیل به یک جامعه

همانگونه كه مالحظه می شود ،علی رغم معناداري ضریب

اطالعاتی است كه در آن دانایی و میزان دسترسی و

متغیر توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات ،اجزاء اختالل از

استفاده مفید از دانش داراي نقش كلیدي و تعیین كننده

پراكندگی قابل توجهی برخوردار می باشند كه با توجه به

است .ظهور فناوري اطالعات و ارتباطات در نیمه دوم قرن

نتیجه برآورد سایر مدلها چندان دور از انتظار نمی باشد.

بیستم در حقیقت پایان عصر صنعتی و ورود جهان به

در این راستا برخی از استانها همچون بوشهر ،چهارمحال و

عرصه اي نو به حساب میآید .در این شرایط انتظار بر آن

بختیاري ،كرمانشاه و خوزستان برازش بهتر و استانهایی

است كه این فناوري ابعاد مختلف زندگی فردي و اجتماعی

چون قم و مركزي برازش نامناسب تري از خود نشان داده

بشر را تحت تاثیر قرار دهد .ازجمله بخشهایی كه بنظر می

اند .بنظر می رسد این تفاوت میان استانها در زمینه قابلیت

رسد می توانسته از قابلیتهاي فناوري اطالعات و ارتباطات

مدل در توضیح نوسانات متغیر وابسته (مخارج خانوارها در

متاثر گردد بخش مصرف حاملهاي انرژي است .چرا كه
01
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بدالیلی چون كاهش مبادالت فیزیکی و انتقال بخشی از

گردید كه حالتهاي مختلف و برآوردهاي مدل با تركیب

تعامالت به فضاي مجازي ،افزایش كارایی ابزارهاي مصرف

نسبتا كاملی از متغیرهاي موثر بر مخارج انرژي طبق

كننده انرژي و  ...انتظار بر آن است كه مصرف انرژي از

جداول  6تا  3اثر معنیداري و قابل قبولی نداشتند ،تنها

محل افزایش ضریب نفوذ فناوري اطالعات و ارتباطات

در حالتی كه مدل به صورت جدول  1برآورد گردید این

كاهش یافته باشد .یکی از این بخشهاي مصرف انرژي،

رابطه دیده شد .لذا به نظر میرسد نمیتوان با اطمینان و

بخش خانگی است كه در مباحث اقتصادي در قالب هزینه

با قاطعیت نسبت به وجود اثر كاهنده گسترش فناوري

هاي مصرفی خانوار در بخش انرژي خود را نشان می دهد

اطالعات و ارتباطات برمخارج انرژي خانوارهاي ایرانی

و انتظار بر آن است كه گسترش فناوري اطالعات و

قضاوت نمود .در علت یابی این موضوع (همانگونه كه پیشتر

ارتباطات توانسته باشد اثر كاهنده اي بر این بخش از

مطرح شد) میتوان به ساختار یارانهاي حاكم بر قیمت

مخارج خانوار داشته باشد .بررسی این موضوع در دستور

انرژي در مصارف خانگی و در نتیجه سهم نسبتا پایین

كار مطالعه حاضر قرار داشت .اهمیت این موضوع زمانی هر

هزینه مصرف انرژي در مجموع مخارج مصرفی خانوار ،نبود

چه بیشتر مشخص می گردد كه به این نکته توجه شود كه

فرهنگ صحیح مصرف و استفاده از تجهیزات خانگی با

یکی از اقدامات اساسی جهت دستیابی به توسعه پایدار در

راندمان پایین در مصرف انرژي و ضروري بودن كاالي

كشورها ،بهینه سازي و اصالح ساختارهاي انرژي است ،با

انرژي در سبد مصرفی خانوار اشاره نمود .بگونه اي كه باعث

توجه به اینکه بخش خانگی یکی از بخش هاي اصلی

شده اند اثر فاوا بر مخارج انرژي خانوارهاي ایرانی چندان

مصرف كننده ي انرژي است .لذا یکی از رویکردهاي موثر

معنیدار ظاهر نگردد .بدیهی است یافته هاي این تحقیق

در كاهش و مدیریت مخارج انرژي خانوارها می تواند بهره-

در قالب اثرات درآمدي و جایگزینی در ادبیات اقتصاد خرد

گیري از قابلیت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات باشد.

نیز قابل تحلیل میباشند .در ادامه جهت تبیین بهتر این

پیچیدگی بحث فوق زمانی درک می گردد كه به این

نتیجه تالش می گردد به پاره اي از واقعیتهاي آماري كشور

واقعیت توجه شود كه تقاضاي(مصرف) انرژي در بخش

در این رابطه اشاره گردد .بدین منظور در نمودار 0

خانگی حتی در بلند مدت نسبت به قیمت كشش ناپذیر

نوسانات قیمت واقعی بنزین و برق كه با استفاده از شاخص

است كه این مطلب نشان دهنده ضروري بودن كاالي

قیمت كاالهاي مصرفی در نقاط شهري ()0911=011

انرژي در سبد مصرفی خانوارها است و همچنین براي

محاسبه گردیده به نمایش گذاشته شده است.

جانشینی در مصرف انواع حاملهاي انرژي از جمله برق و

180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

گاز طبییعی براي خانوارها محدودیت وجود دارد كه دلیل
این امر نیز متفاوت بودن فناوري هاي كاربرد برق ،گاز
طبیعی و دیگر حاملهاي انرژي در تجهیزات بخش خانگی
است .حتی چنانچه این جانشینی به لحاظ فنی نیز امکان-
پذیر باشد با توجه به ساختار یارانه اي حاكم بر قیمت
حاملهاي انرژي براي مصرفكنندگان به لحاظ اقتصادي

10.0

8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

قيمت واقعي بنزين

قيمت واقعي برق

مقرون به صرفه نیست [. ]1
جهت پاسخگویی به سئوال اصلی تحقیق ضمن بررسی

نمودار  .2مقایسه نوسانات قیمت واقعی بنزین و برق مصرف

مبانی نظري و تجربی موضوع و استخراج یک الگوي

خانوارهای ایرانی

اقتصادسنجی پایه و برآورد آن در حالتهاي مختلف مشاهده
00
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همانگونه كه مالحظه می شود علی رغم افزایش ساالنه

است در مناطق روستایی نیز این موضوع چندان متفاوت

قیمت (اسمی) برق مصرفی خانوارها در كشور طی سالهاي

نمی باشد .چراكه متوسط سهم هزینه برق در سبد مصرفی

اخیر ،بدلیل فضاي تورمی حاكم بر كشور بوِیژه طی سالهاي

خانوارهاي روستایی ایران نیز حدودا  0درصد و بنزین

اخیر قیمت واقعی برق كامال نوسانی و تقریبا كاهشی بوده

حدودا  0/0درصد می باشند .با در نظر گرفتن چنین

است .از سوي دیگر بنزین قرار دارد كه به عنوان یکی از

فضایی در ساختار قیمتی و الگوي مصرفی انرژي است كه

مهمترین حاملهاي انرژي در كشور مطرح می باشد .نکته

مشاهده می شود طی سالهاي اخیر شدت مصرف نهایی

اي كه در خصوص بنزین باید به آن اشاره شود وجود دو

انرژي در كشور در محدوده عددي  1/03در نوسان بوده و

شکست ساختاري در روند قیمت آن می باشد كه اولی

بهبود محسوسی نداشته است و شاخص بهره وري انرژي

ناشی از افزایش شدید قیمتها از محل هدفمندي یارانه ها

نیز (علی رغم اقدامات اصالحی متعددي كه در كشور

در نیمه دوم سال  0931به وقوع پیوست و خود را در

صورت گرفته است) نوساناتی داشته اما بهبود محسوسی

نمودار فوق در سال  0911نشان داده است .دیگري مربوط

نداشته است.

به افزایش قیمت بنزین آزاد و برقراري سهمیه بندي است

لذا به نظر میرسد با توجه به اینکه ساختار حاكم بر عرضه

كه خود را در سال  0913نشان داده است .جداي از این

و تقاضاي انرژي در كشور به دور از قانونمنديهاي حاكم

دو شکست ساختاري در سري زمانی قیمت بنزین ،تقریبا

بر مکانیزم بازار در جریان میباشد .عمال فاوا امکان

در بقیه دوره هاي زمانی روند قیمت واقعی بنزین كاهنده

اثرگذاري بر مصرف و مخارج خانوارها در قالب سازوكارهاي

بوده است .جریان كاهنده قیمت حاملهاي انرژي در شرایط

اقتصادي را پیدا نکرده است .حال آنکه این اثر در بسیاري

تورمی حاكم بر كشور حکایت از آن دارد كه مقوله قیمت

از حوزههاي دیگر مثال اثر كاهشی فاوا بر مخارج خانوارها

از منطر تخصیص منابع هیچ انگیزه اي براي كاهش مصرف

در حوزه سالمت تایید شده است[.]01

ایجاد نمی نماید و چه بسا روند كاهشی آن می توانسته
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