
 91/99/9911تاريخ دريافت: 
 22/4/9911تاريخ پذيرش نهايي: 

   
 

 

تر هاي الزم براي توزيع عادالنهها ايجاد زيرساختدولت نهم از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ييكي از اهداف اساس
ع در جوام يطبقات اجتماع ييايجغراف ينيگزييد بر جدايبا تأک مصرف انرژي در بخش خانگي بوده است. پژوهش حاضر

گانه شهر اصفهان ها بر مصرف برق خانوار در مناطق چهاردهتأثير قانون هدفمندسازي يارانه ييل فضاي، به تحليشهر
به  تاپسيس روش يريبكارگ ن رابطه ابتدا باي. در اپردازديمان فاز اول( يپس از گذشت حدود سه سال از اجراي آن )پا

 يبندبا روش خوشه خانوار پرداخته شده و سپس ياجتماع-ياقتصاد گاهيپا اصفهان از منظر يمناطق شهر يبندرتبه
ان يم يهان تفاوتيياند. پس از آن، جهت تبشده يبندسطح خوشه 5شهر اصفهان در ، مناطق کالنيمراتبسلسله
 هاي. دادهآماري استنباطي استفاده شد يهاقانون از آزمون يزان کاهش مصرف برق خانوار پس از اجرايها از نظر مخوشه
نياز عالوه بر استفاده از روش ميداني، از طريق مدارک و اسناد سازماني با مراجعه به شرکت توزيع برق شهرستان  مورد

، ميان يهدفمندسازدهد اگرچه در قبل و پس از اجراي يج پژوهش نشان ميز گردآوري شده است. نتاياصفهان ن
مصرف برق خانوار تفاوت معناداري وجود داشته است، اما اجراي قانون بر  زانيگانه شهر اصفهان از نظر مپنج يهاخوشه

د يمؤ جهين نتياند. انداشته يزان کاهش مصرف برق خانوار تفاوت معناداريها تأثير يكساني داشته و از منظر من خوشهيا
ترين اهداف خود چندان مهم خود در دستيابي به يكي از ييها در فاز اول اجراآن است که قانون هدفمندسازي يارانه

 موفق عمل نكرده است.
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ها مطرح ياستگذاريـسدر رأس مباحث  9هاي جهان، کارايي انرژيشورـامروزه در اکثر ک
 9110-2001هاي ، ايران در طي سال(WEC) . بر اساس گزارش انجمن جهاني انرژياست

که در حاليدر جهان بوده است. به عالوه، در 2از جمله کشورهاي داراي باالترين شدت انرژي
سطح جهان شدت انرژي در حال کاهش است، اين شاخص براي ايران حكايت از روندي 

هاي مختلف اقتصادي کشور طي دوره ارد. تجزيه و تحليل شدت انرژي بخشصعودي د
 -هاي مورد بررسي، تنها بخش خانگيحاکي از آن است که در ميان بخش 61-9911

(. 9910تجاري با افزايش در شدت انرژي همراه بوده است )فطرس و براتي،  -عمومي
ن انرژي و پايين بودن سهم هزينه افزايش در شهرنشيني، تغيير در سبک زندگي، قيمت ارزا

گيرد، نبود هاي مصرفي خانوار که از اختصاص يارانه به آن نشأت ميآن در کل هزينه
فرهنگ صحيح مصرف و استفاده از تجهيزات خانگي با راندمان پايين در مصرف انرژي از 

 -گيداليل اصلي افزايش در شدت انرژي بخش خانگي است. بنابراين در ايران بخش خان
ترين سهم را در روند افزايشي شدت انرژي داشته است. مقايسه تجاري بيش -عمومي

الگوي بخشي مصرف نهايي انرژي نيز در ايران با الگوي جهاني بيانگر تفاوتي اساسي است؛ 
تر از متوسط جهاني و بر عكس چنانچه سهم مصرف انرژي بخش صنعت در ايران بسيار کم

نقل باالتر از متوسط جهاني است )ترازنامه وبخش حمل تجاري و -سهم بخش خانگي
 (.9910انرژي، 

ها هستند که گاهي در راستاي پيشبرد ها يكي از ابزارهاي مهم حمايتي دولتيارانه
و گاهي  -مانند تشويق توليد و مصرف محصوالت داخلي يا صادرات - هاي اقتصاديسياست

د که معموال ًبا هدف رفاه عمومي به طور اعم گردهاي اجتماعي اعمال ميدر حوزه سياست
شود. در جمهوري اسالمي ايران نيز پذير به طور اخص پرداخت ميو حمايت از اقشار آسيب
هاي انرژي با چنين اهدافي از حدود سه دهه پيش برقرار بوده و در پرداخت يارانه به حامل

                                                           
1- Energy Efficiency 

رفته براي توليد مقدار معيني از کاالها و خدمات است، از تقسيم مصرف نهايي انرژي )و  کارـ اين شاخص که معرف ميزان انرژي به2
هايي است که معموالً براي ارزيابي شدت انرژي از جمله شاخص شود.يا عرضه انرژي اوليه( بر توليد ناخالص داخلي محاسبه مي

 گيرد.مورد استفاده قرار مي هاچگونگي مصرف انرژي و ميزان اثربخشي آن بر توسعه اقتصادي کشور



 
 
 

  

 

  

 

تدريج نه تنها شده است؛ اما باتخاذ گيري حمايت مناسب از مصرف کنندگان آغاز با جهت
مواجه ساخته، بلكه سياست  يطيست محيو ز ي، اجتماعيکشور را با معضالت متعدد اقتصاد

درصد يارانه  40که حدود طوريز دور گشته است، بهيمزبور در طول زمان از اهداف خود ن
انرژي،  هاي نفتي نصيب دو دهک باالي درآمدي شده است )ترازنامهپرداختي به فرآورده

وجود چنين معضالت مزمني در کشور، هاي مختلف بهبا وجود اذعان دولت (.22-96: 9965
طور جد در دستور کار قرار گرفت و پس ها تنها در دولت نهم بهموضوع هدفمندسازي يارانه

رغم مخالفت تعدادي از ده و علييه اليحه و طي مراحل قانوني به تصويب مجلس رسياز ته
ها از ان و نمايندگان مجلس با نحوه اجرايي شدن آن، قانون هدفمندسازي يارانهاقتصاددان

ت ايجاد يهاي انرژي و با محورش( قيمت حامليبا طرح اصالح )افزا 9961آذرماه  26
 تر مصرف انرژي در بخش خانگي آغاز شد.هاي الزم براي توزيع عادالنهزيرساخت

 انه،يگرامنفعت يک روند اقتصاديصرفاً همچون (، نه يکه نگاه به مصرف )انرژ يدر عصر
ز هست، ين يفرهنگ يها و نمادهاکه شامل نشانه يفرهنگ  – ياجتماع يبلكه به مثابه روند

 يهااستينه سيرندگان در زميگميزان و تصمير(؛ برنامه9969شود )باکاک، يدر نظر گرفته م
در ارتباط  يشناختجامعه يهاليا و تحلهافتهياز دارند به ين يمصرف انرژ يسازنهيکالن به

 يخود و چگونگ يهايريگميتصم يزان اثربخشيه کنند تا بتوانند ميز تكين مقوله نيبا ا
خود را به نحو  يهاميها و تصماستيبه س يگوناگون کالن اجتماع يهاواکنش گروه

 هايهاي مختلف به لحاظ ويژگيبسنجند. بخش خانگي متشكل از گروه يحيصح
برق  يرسد تغيير يكسان قيمت حامل انرژاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است و به نظر مي

ها، اثرات متفاوتي بر ارانهيها در نتيجه اجراي قانون هدفمندسازي براي تمامي اين گروه
  هر گروه داشته باشد. يميزان مصرف انرژ

افتن يان يپان قانون و يبا توجه به مباحث مذکور و با گذشت حدود سه سال از اجراي ا
ا قانون ين سؤال است که آيبه ا يي، پژوهش حاضر درصدد پاسخگوآن ييفاز اول اجرا

تر ع عادالنهيبر توز ين اهداف خود مبنيترياز اساس يكيبه  يابيدر دست يهدفمندساز
ن يبه ا ييپاسخگو يموفق عمل کرده است؟ در راستا يدر بخش خانگ يمصرف انرژ

 يگاه اقتصاديشهر اصفهان از منظر پاگانه کالنمناطق چهارده يبنده خوشهپرسش، ابتدا ب



 
 
 
 

 

 

زان کاهش يها از نظر مان خوشهيم يهاخانوار پرداخته شده و سپس تفاوت ياجتماع –
 يسنجو نگرش يسنجييقانون با استفاده از دو روش کارا يمصرف برق خانوار پس از اجرا

 ير است. بخش دوم به مبانيب زين مقاله به ترتيار قرار گرفته است. ساختا يمورد بررس
نه پژوهش اختصاص دارد. در يشيپژوهش در سه بخش منفک و بخش سوم به پ ينظر

شود. بخش ششم يپژوهش ارائه م يهاافتهيبخش چهارم روش پژوهش و در بخش پنجم 
 پردازد.يشنهادات ميو ارائه پ يريگجهيز به نتين

 گر جهت کلي پژوهشکه هدايتنحويهاي مرتبط با موضوع پژوهش حاضر بهريبررسي تئو
خانوار  يها بر مصرف انرژارانهي يقانون هدفمندساز ير اجرايتأث ييل فضايمنظور تحلبه

بخش بدان  9ک در يدسته تئوري است که در ادامه به تفك 9دهنده استفاده از باشد، نشان
 -خانوار  يقانون بر مصرف انرژ ير اجراين تأثييتب يبراپرداخته شده است. در بخش اول 

کند، چگونه از تغيير قيمت آن ( که خانوار انتخاب مييکه مقدار کااليي )انرژبررسي اين
حداکثرسازي مطلوبيت استفاده شده است. در بخش دوم  ياز مدل اقتصاد -شود متأثر مي
هاي سه تن از متفكران و انديشه ، آراءيمصرف انرژ يشناختن جامعهييتب يدر راستا
-اجتماعي )به -ان مصرف و پايگاه اقتصادييح ارتباط مين منظر به تشرياي که از ابرجسته

د بر مفهوم يمصرف( با تأک ياجتماع يهاهيعنوان يک متغير کليدي مورد بحث در نظر
 نظر که ازجا . در بخش سوم از آن9اند، به اختصار ارائه شده استپرداخته يسبک زندگ
 هايساخت از ( راياجتماع يهايافتگيزي)تما يهاي اجتماعتوان ساختينم جغرافيايي
 (،9919، ييا و صفرلوين، حكمتينمود )پورمحمد ( جداييفضا يهايافتگيزيفضايي)تما

 يهاينه فضا و نابرابريدر زم يوفادار به سنت وبر يشناسان شهرتن از جامعه 9ات ينظر

                                                           
در ادبيات انرژي نيز، پژوهشگران انرژي مفهوم سبک زندگي را در مطالعه مصرف انرژي  9160شايان ذکر است که از اواخر دهه  ـ9

و مصرف خانوار  ياجتماع– يگاه اقتصاديان پاين ارتباط مييبه تب يزندگ د بر مفهوم سبکيبا تأک ياند و مطالعات متعددمعرفي کرده
(، 9169(، هلد )9116توان به مطالعات: نادر و بكمنان )ينه مين زميرفته در ايصورت پذ يهااند. از جمله پژوهشآن پرداخته يانرژ

( اشاره 2009نگا و همكاران )ي(، پورت9111س )ي(، براندن و لو9111) يمي(، ناکاگ9112زر )ي(، لوتزنها9161( ، والش )9169اولسن )
 (.2005نو، ايکرد )سارد



 
 
 

  

 

  

 

به صورت موجز مورد  ييفضا ينيگزييجدا يآن برا يهاو آثار و داللت ياداقتص-ياجتماع
 قرار گرفته است.  يبررس

 

مدت و العمل )کشش( کوتاهسازي در سطح خرد به منظور تبيين عكسدر مطالعات شبيه
هايي صورت گرفته است به تغييرات قيمت آن تالشخانوار نسبت  يبلندمدت تقاضاي انرژ

اين تجهيزات )شدت  يکننده انرژي و تقاضاي انرژتا تقاضا براي تجهيزات خانگي مصرف
(. مباني 9164سازي شود )دوبين و مک فادن، صورت همزمان مدلاستفاده از تجهيزات( به

در اقتصاد خرد است.  کنندهنظري الگوهاي فوق مبتني بر تجزيه و تحليل رفتار مصرف
هايي را انتخاب کننده از ميان تمامي سبد کاالهاي موجود آنن نظريه، مصرفيمطابق با ا

ن فرد تابع يکند که حداکثر رضايت خاطر )مطلوبيت( را براي وي ايجاد نمايد. بنابرامي
اي خود به مطلوبيت خود را که متشكل از کاالهاي مختلف است، تحت محدوديت بودجه

 رساند: داکثر ميح
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از پارامترها است  يامجموعه Zدر يک دوره زماني مشخص و  iميزان مصرف کاالي  xiکه 
نيز  Mام و iقيمت کاالي Pi ر عوامل است. يکننده و ساق مصرفيدهنده سالکه نشان

کننده است. با حداکثرسازي تابع مطلوبيت مشروط به مد پولي مصرفمعرف ميزان درآ
 شود:صورت زير حاصل ميمحدوديت بودجه، توابع تقاضا براي هريک از کاالها به

(2) ZMpppxx nii ,,,...,,( 21 

ن )برق( در نظر گرفته شود، يمع يک حامل انرژي يب، چنانچه تابع تقاضا برايترتنيبد
نماد برق و   eسيرنوير نوشت که در آن زيشكل ساده شده ز( را به2توان معادله )يم
شاخص قيمت متوسط ساير  Pو نفت و  يعيب نماد گاز طبيترتبه oو  g يهاسيرنويز

 کاالها است:
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 توان نوشت:ي، ممت و درآمد همگن از درجه صفر استيجا که تقاضا نسبت به قاز آن
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ک از انواع يهر يت، تابع تقاضا برايمطلوب ين با استفاده از مدل حداکثرسازيبنابرا
 يهايانرژ يمت واقعيآن حامل، ق يمت واقعياز ق يصورت تابعبه يانرژ يهاحامل

ر عوامل يدهنده ساشانز نين Zر يد. متغيآيدست مکننده بهمصرف ين و درآمد واقعيگزيجا
 کننده است.قه مصرفيمؤثر بر تقاضا مانند سل

تأثير قرار تقاضاي آن را تحت 2و درآمدي 9افزايش قيمت انرژي از طريق دو اثر جانشيني
قابل بررسي است. اگرچه از  9دهد و ميزان اين تأثير با استفاده از مفهوم کشش قيمتيمي

تجزيه و تحليل تقاضاي انرژي با کاالهاي ديگر  نقطه نظر اقتصادي، قاعده کلي براي
مدت و (، اما مفهوم کشش قيمتي انرژي در کوتاه41-41: 2099تفاوتي ندارد )باتاچاريا، 

بلندمدت از جهاتي با کاالهاي ديگر متفاوت است؛ چرا که مشخصه مهم تقاضاي انرژي 
ز است. در تشريح اين ها مورد نياوجود تجهيزات مصرف کننده انرژي است که خدمات آن

 4تقاضاي انرژي را به تقاضاي محصور 9119مطلب، شرمن کالرک براي اولين بار در سال 
کننده انرژي تفكيک کرد. بخشي از تقاضاي انرژي که به تجهيزات مصرف 5و تقاضاي آزاد

شود. خريداري شده از قبل توسط خانوار اختصاص دارد، تقاضاي محصور انرژي ناميده مي
شود که نيازهاي فعلي به خدمات ضاي آزاد انرژي به آن قسمتي از تقاضا اطالق ميتقا

اند، کار گرفته شدهدليل وجود تجهيزاتي که در گذشته بهکند و بهانرژي آن را ايجاد مي
                                                           
1- Substitution Effect 

2- Income Effect 
ام عبارتست iترين مفاهيم در مباحث اقتصاد خرد است و بنابر تعريف، کشش )خود( قيمتي تقاضا براي کاالي کشش يكي از مهم ـ9

يطي که قيمت ساير کاالها و از: نسبت نرخ تغييرات نسبي در ميزان تقاضاي آن کاال به نرخ تغييرات نسبي قيمت خود کاال، در شرا
( که به عوامل متعدد اقتصادي، اجتماعي و رواني بستگي داشته که در مجموع 91: 9919درآمد ثابت باشند )هندرسن و کوانت، 

 (.291: 9966دهند )نيكلسون و اسنايدر، هاي افراد را شكل ميخواسته

4- Captive Demand 

5- Free Demand  



 
 
 

  

 

  

 

مدت تقاضاي انرژي در حقيقت حساسيت تقاضاي آزاد شود. کشش قيمتي کوتاهتقاضا نمي
مدت کند. در واقع، افزايش قيمت انرژي در کوتاهگيري ميا اندازههانرژي را نسبت به قيمت

شود. حال چنانچه سهم تقاضاي آزاد از کل تقاضاي ها ميباعث کاهش تقاضاي آزاد حامل
مدت قابل توجه خواهد بود. در بلندمدت انرژي زياد باشد، اثر تغيير قيمت حامل در کوتاه

کنندگان انرژي به جايگزيني تجهيزات پر شود مصرفافزايش قيمت انرژي موجب مي
مصرف اقدام کنند. بنابراين در بلندمدت عالوه بر تقاضاي آزاد انرژي، مصرف با تجهيزات کم

شود. کشش بلندمدت هاي انرژي متأثر ميتقاضاي محصور نيز از افزايش قيمت حامل
تغييرات قيمت  تقاضاي انرژي در حقيقت واکنش تقاضاي آزاد و محصور انرژي نسبت به

 (.45: 9910نژاد به نقل از يزداني، هاست )جعفريحامل

تنها کسي است که بدون داشتن هيچ انديشه  شناسان کالسيک، ماکس وبردر ميان جامعه
اي در زمينه قشربندي مبسوطي درباره مصرف و نقش آن در دنياي مدرن، با ارائه نظريه

ات يگر، نظريعبارت د(. به1: 9919اعي به بحث در اين خصوص پرداخته است )تامين، اجتم
حاصل شده است و مفهوم  ينه سبک زندگيدر زم ينه مصرف به تبع مطالعات ويوبر در زم

، يسياست )رئ« منزلت»و « مرتبه منزلتي»درباره مفاهيم  يحاصل تأمالت و يسبک زندگ
ها با هايي است که از آنيع احترام و اعتبار و وجود تفاوت( که مقصود از آن، توز26: 9910

(. به اعتقاد 41: 9961شود )رباني به نقل از شجاع، مراتب اجتماعي نام برده ميعنوان سلسله
 2هاي پرستيژيکه بازتاب دهنده تفاوت« 9سبک زندگي»هاي منزلتي با تفاوت در وي، گروه

 هاي منزلتي، هم به عنوان نخستين مبناي تمايز گروهه. وبر ب9شوندي ميـهاست، بازشناسآن

                                                           
1- Life Style  

2- Prestige Differences  
بخشد. تفاوت در سبک هاي مشترکي است که به گروه احساس هويت جمعي ميها و رسممنظور وبر از سبک زندگي، ارزشـ 9

هاي غيرمادي و مصرف شود، بلكه جنبههاي مادي زندگي، نظير نوع مسكن و محله مسكوني محدود نميزندگي، صرفاً به جنبه
گيرد )ملک به نقل از محمدي، ميهاي راديو و تلويزيون را نيز در برب، مجله، فيلم، موسيقي، برنامهکاالهاي فرهنگي نظير کتا

9910 :50.) 



 
 
 
 

 

 

توجه « نسب( و پرستيژ شغل و)اصل  2پرستيژ تبار»و هم به « 9فرآيند رسمي آموزش»
آورد )ريزمن و هاي مختلف زندگي فراهم ميکه هريک مبنايي براي نشان دادن سبک

دنبال انحصار هاي منزلتي به. گروه(14: 9966؛ ملک، 99: 9919؛ تامين، 41: 9969انگويتا، 
وسيله فاصله آورنده احترام باشد تا بدينها و نمادهايي هستند که فراهمکاالها، فرصت

عبارت ديگر، (. به46: 9969اجتماعي خود و ديگران را به حداکثر برسانند )ريزمن و آنگويتا، 
ممكن ي بيش از اندازه، کسي هاسازيبا برخي ساده»اي به اين شرح است: گفته وبر خالصه
در  شوند،بر اساس روابطشان با توليد و تملک کاال قشربندي مي« طبقات»است بگويد که 

عنوان جلوه مخصوص بر اساس الگوهاي مصرف خود به« هاي منزلتيگروه»حالي که 
طور که ريمر (. همان50: 9969)ريزمن و آنگويتا، « شوندقشربندي مي« هاي زندگيشيوه»
چنان آن-شودخوبي دريافته است، از نظر وبر جامعه فقط به لحاظ اقتصادي قشربندي نميبه

سبک »بلكه بر اساس منزلت و راه و رسم آشكار شدن منزلت در  -که مارکس معتقد است
(. تورشتاين 21: 9961شوند )بنت، هاي اجتماعي مختلف نيز قشربندي مي، گروه«زندگي

عنوان يكي از ابعاد فكري و وجود رابطه ميان الگوي مصرف به وبلن نيز همچون وبر، به
اجتماعي به خصوص از بعد منزلتي و اجتماعي آن -رفتاري حيات اجتماعي با پايگاه اقتصادي

اي در خصوص سبک زندگي ارائه نموده است. به اعتقاد منظور نظريهمعتقد است که بدين
ها، مسائل ها، نگرشالوه بر مصرف، ارزشاي از زندگي است که عوي، سبک زندگي، شيوه

غل و طبقه اجتماعي را نيز در ـتصادي، شـهاي جنسيتي، موقعيت اقشناختي، تفاوتجمعيت
گيرد. از نظر وبلن، الگوهاي مصرف را عموماً نبايد تنها بر حسب کارکردهاي آشكار ميبر
نزلت اجتماعي را نيز بايد به جا کارکرد پنهاني باال بردن مها تبيين کرد، بلكه در اينآن

گونه کارکرد آشكاري حساب آورد. در برخي موارد ممكن است يک الگوي مصرف حتي هيچ
کني، نداشته باشد و آن را تنها بايد بر حسب باال بردن منزلت اجتماعي توجيه کرد )مهدوي

اجتماعي و  (. مطابق با استدالل وبلن، عادات فكري که با پايگاه فرد در نظام911: 9961
شغلي همخوان هستند، در رفتار وي منعكس شده و رفتار )از جمله رفتار مصرفي( افراد را 

 (.9961دهند )کوزر، شكل مي

                                                           
1- Formal Process of Education  
2- Prestige of Birth or of an Occupation  



 
 
 

  

 

  

 

اهميت سبک زندگي براي درک روابط ميان ثروت، منزلت و قدرت در جامعه مصرفي به 
ر قرن نوزدهم نحو درخشاني در مطالعه وبلن درباره طبقه مرفه نوظهور در آمريكاي اواخ

شد که ثروت و منزلت خود را با نشان داده شده است. اين طبقه مرفه از افرادي تشكيل مي
دهد که اين تالش بسيار، کار سخت و انباشت سرمايه به چنگ آورده بودند. وبلن نشان مي

کوشيدند منزلت نوآمده خويش را با تقليد از سبک زندگي طبقات باالي افراد چگونه مي
 هاي فراغتي و تفريحي و...ها را در مد، غذا، فعاليتايي به نمايش بگذارند و ساليق آناروپ
را وضع کرد )بنت، « مصرف نمايشي»مو تقليد کنند. وبلن براي اين فعاليت، اصطالح بهمو

9961 :21 .) 

بيش از همه در  -شناسان حوزه مصرفترين جامعهيكي از برجسته -(9164بورديو )
هاي هاي اجتماعي مصرف با اين استدالل که مصرف، سالئق و سبکظريهجهت بسط ن

سازد، تالش نموده است. گروهي را که طبقات اجتماعي مشابه را تصرف کرده، منعكس مي
اي که تفكيک اجتماعي وجود دارد، مصرف لحاظ منطقي، در هر جامعهبه اعتقاد وي، به

ه و پايگاه دارد )ويلک به نقل از محمدي، نقش مهمي در ارزيابي يا به چالش کشيدن رتب
هاي دادن به انديشه(، با بسط9164(. مطالعه پرآوازه بورديو تحت عنوان تمايز )90: 9910

کند. پردازي ميمنزله بازتاب منزلت اجتماعي مفهوموبر، زيمل و وبلن، سبک زندگي را به
ها راد مبادرت به آنـي که افه سبک زندگـکارهاي مربوط بمطابق با استدالل وي، کرد و

کند. ها به جامعه صادر ميهايي درباره سطح ثروت، موفقيت، شأن و منزلت آنکنند، پياممي
شوند و هاي زندگي ظاهراً به صورت مستقل برساخته ميبه گفته بورديو، هرچند که سبک

لي پيوند شوند، وبندي ميصورت تأملي پيكرهايي از عمل فرهنگي هستند که بهشكل
طور هاي طبقاتي را بهبنديهاي مربوط به طبقه دارند )بورديو دستهناپذيري با تجربهتفكيک

 (.9961( )بنت، (52: 9961شجاع، )کند تجربي و بر اساس پايگاه شغلي تعريف مي

( را در ياجتماع يهايبند)ساخت گروه يبا ساخت اجتماع ييوند ساخت فضاي( پ9101وبر )
نظر خود مورد بحث قرار  منزلت مورد يهاگروه يو مسكون ييفضا يهاينيگزييقالب جدا

 يهاگروه يمنزلت ياز نمادها يكيعنوان از محل اقامت به يداده است. در واقع، بحث و



 
 
 
 

 

 

 يات سبک زندگياز تجل يكيگر، يعبارت دشود. بهيمحسوب م يمنزلت در نظم اجتماع
وه تكلم، طرز لباس، عادات، ي، شيگروهدرون يهامنزلت در کنار ازدواج يهاوهخاص گر

است )افروغ،  يو مسكون ييفضا ينيگزيي، جدايدئولوژياوقات فراغت، مرام و ا يهاتيفعال
9914 :219 .) 

 يهمانند نابرابر يک منبع نابرابري( شهر را 9111( همانند رکس و مور )9110) پالير
کار در قالب دستمزدها و  يايدر دن يداند؛ اگرچه معتقد است که نابرابريم کار يايدر دن

مانند رکس و مور  ياست. و يشهر يهايکننده مهم نابرابرنييمختلف، عامل تع يدرآمدها
و بازار متأثر است،  يوانساالريد يندهاـيرا که از فرآ يع نابرابر شهريوزـت يمطالعه الگوها

افراد به  يهاد بر انتخابيتأک يجاداند و بهيم يشهر يناسشجامعه يف اصلياز وظا
ده يکند، اصرار ورزيمردم را متأثر م يزندگ يهاکه فرصت يافته شهريالگو  يهاتيمحدود

د به روابط يبا يشهر يشناس( معتقد است که جامعه9151به وبر و دارندورف ) يو با تأس
 يهاتيدر مجموع شهر را با توجه به محدود يبپردازد. و ياقتدار در نظام شهر ياجتماع
ويژه قدرت که بازتاب قدرت در جامعه و به ييفضا -يک نظام اجتماعي، ييو فضا ياجتماع

ع منابع يتوز ير بودن نابرابريناپذداند. پال با توجه به اجتنابياست، م يران نظام شهريمد
 يوه اقتصاديمستقل از ش يهمواره تا حد ييفضا يهاتيرد که محدوديگيجه مينت يشهر
توان يرا م يزندگ يهافرصت ييفضا يهاتيکند. اگرچه محدوديجامعه عمل م ياسيو س

لحاظ ن برد؛ چرا که شهر بهيتوان کامالً آن را از بيل نمود، اما نميتعد ياسيس يهابا دخالت
از آن  يزئکه شهر ج يامنفصل است که مستقل از جامعه گسترده يک نظام اجتماعي يمكان

و  ييد مستقالً شناسايدر شهر موجود است که با يمهم يندهايباشد. اما فرآياست، نم
است  ياب شهريع منابع کميند توزيند در شهر فرآين فرآيترمهم ير ويل شوند. به تعبيتحل

شوند، يع ميطور نابرابر توزشه بهيهم يک عنصر مهم آن است. اگرچه منابع شهريکه فضا 
ک را در نظام ياستراتژ يهاتياست که موقع يها عمدتاً معلول رفتار کسانع آنيوزت يچگونگ
 يعمدتاً نشأت گرفته از منطق و الگو ييع فضاين منطق توزيکنند. بنابراياشغال م ياجتماع
 يهابخش يابيدست يبرا يران نظام شهريم مديان تصمين ميع است که در ايتوز ياجتماع

 (. 215-211: 9914کننده است )افروغ، نييتع يگوناگون منابع شهرت به انواع يمختلف جمع



 
 
 

  

 

  

 

 ي، به بعضيوبر يبه ساختار کل ياست که ضمن وفادار ي( متفكر9169دنز )يگ يآنتون
در  يين استفاده از مقوالت فضايترشيدنز بيگ يبند است. در آرايز پاين ياز اصول مارکس

، يم مكانيو تقس ييفضا ييست و جداين ييطبقه نافضا ير وياوست. به تعب يمباحث طبقات
 ييطبقات است. جدا يريگو باعث شكل يطبقات يافتگيزيتما يو محور يوجه اساس

 ياريشده  يبندهيناح يطبقات يهاد فرهنگيو باز تول يبه بارور يطبقات اجتماع ييايجغراف
مل کردن طبقات توان چرا و چگونه عينم يو مكان يزمان يهايژگيرساند. بدون درک ويم

به  يل روابط اقتصاديزم تبديمكان ين کرد. وييخاص تب يهاتيرا در موقع ياجتماع
 يابيواسط و ساخت يابينامد و به دو ساختيم يروابط طبقات يابيرا ساخت ياجتماع يساختارها

 د، روابط اقتدار در آنيم کار در عرصه توليبالفصل به تقس يابيکند. ساختيبالفصل اشاره م
و  يدنز معتقد است که در جامعه صنعتيگردد. گيبازم يعيتوز يهايبندتاً نفوذ گروهيو نها
 يم کار فنيد و مصرف مشهود است. تقسيدر دو عرصه تول ييفضا -يكيزيف ييجدا يطبقات

ان يم يكيزيـف ييزان جدايافتن ميو شدت  يديو  يديريط کار غيشرا ييمنجر به جدا
ر يکه به تعب يعيتوز يهايبندگر، گروهيد يشود. از سويم يقه آبيد و يقه سفي يهاگروه

 ينيگزييش طبقات مختلف به جدايد، ناظر بر گرايشه در عرصه مصرف دارد تا توليدنز ريگ
ت يرا تقو يطبقات يهايبندمي، تقسيعيتوز يهايبنداست. وجود گروه ياا محلهي ياجتماع

نند. در يگز ييگر جدايكدياز  يزان قابل توجهيقات به مد تا طبينمايکند؛ چرا که کمک ميم
 يکامالً جدا و بدون تداخل و همپوش يکه طبقات باال، متوسط و کارگر در نواح يجوامع
کند. يت ميرا تقو يگانه طبقاتمصرف مسكن به طور مسلم نظام سه يکنند، الگويم يزندگ

 يهامختلف در بازار، در محله يهاتيرغم موقعبه يبرعكس، چنانچه طبقات مختلف اجتماع
که  يكيکند. با توجه به تفكيکمتر نمود م يطبقات يابيکنند، طبعاً ساخت يكسان زندگي
 ييفضا ينيگزييکند، جدايجاد ميمنزلت ا يهاو گروه يعيتوز يهايبندن گروهيدنز بيگ

ز ين يانگارد. ويده نميدنز آن را ناديالقاعده گيمجزا است که عل يامنزلت مقوله يهاگروه
 يت گروه منزلت تالقيعضو يهاکه طبقه با مالک يطـيملهم از وبر معتقد است در شرا

 يها، تفاوتيطين شرايافت که در چنيخواهد  يترشيمحرک ب يطبقات يابيابد، ساختييم
ن يشود. هرچند ايجاد مين طبقات مختلف ايب يوه زندگيد و شيدر نگرش، عقا يحيصر

قات و ـان طبيم يک و ضروريه ـک بيد است، اما رابطه يدـش يد در جوامع طبقاتـونيپ



 
 
 
 

 

 

 توانيرا م ين فضا و نابرابريست. بنابرايژه در جوامع منقسم به طبقات نيومنزلت، به يهاگروه
گردد و هم از يبازم يروابط طبقات يابيکه به ساخت يعيتوز يهايبنده گروهيهم از زاو

از آن مالحظه نمود )افروغ،  يناش ييفضا يهاينيگزييمنزلت و جدا يهايبنده گروهيزاو
9914 :211-211.) 

ها بر ميزان ( به تبيين تأثير اجراي قانون هدفمندسازي يارانه9919) يو جالئ ي، طالبياکبر
نياز عالوه  هاي موردهاند. دادپرداخته طبيعي خانوارهاي شهر اصفهانتغيير مصرف برق و گاز

بر استفاده از روش ميداني، از طريق مدارک و اسناد سازماني با مراجعه به شرکت توزيع برق 
از عدم کاهش معنادار مصرف برق  ياند. نتايج پژوهش حاکشهرستان اصفهان گردآوري شده

( 9961يوند )ها بوده است. مومو گازطبيعي خانوارها پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه
ها به ارزيابي واکنش تقاضاي برق بخش خانگي کشور نسبت به اليحه هدفمند کردن يارانه

که با اجراي اليحه رغم آنپرداخته است. نتايج پژوهش حاکي از آن بوده است که علي
تي و درآمدي برق خانگي افزايش خواهند يافت که نشان از افزايش مهاي قيمذکور کشش
ها به تغييرات درآمد و قيمت برق خانگي دارد؛ اما اجراي اين اليحه تأثير واکنش خانوار

 (،9914) يعقوبيو  ييمدت( نخواهد داشت. موالچنداني بر تقاضاي برق خانگي )حتي در بلند
( و توکلي و بحريني 9969پور و لطفي )(، لطفعلي9919نصرالهي، صمدي و روشندل )

(، آلترو 2099(، بيلگيلي، پاموک و ناديده هاليسي )2092) (، بالزکوز، بوگن و فيليپيني9911)
اند. ژانگ، افتهيدست  يج مشابهيز به نتاي( ن2099( و بخت و اُتمان )2099يد )ـسو حيدر

اند که: تهـافيج دست ين نتاين به ايـکشور چ يطالعه خود براـ( در م2091گ )ـو فن يسا
 دهند،يبرق واکنش نشان نم ييمت نهايق ش اندکيبه افزا يکنندگان بخش خانگمصرف -9

مت يش قيافزا -2دهند. يم يتوجهدرصد( پاسخ قابل 40مت )يتر قشيش بياما به افزا
ج مطالعه ير قرار دهد. نتايتأثتر تحتشيبا مصرف برق باالتر را ب يرفتار خانوارها يانرژ

مت برق در يق ياً باالکشش نسبت -9دهد که: يز نشان مي( ن2091نهو )يلوا، سوآرس و پيس
تواند يمت برق ميش قياز آن است که افزا يمدت و بلندمدت در کشور پرتغال حاکانيم

بسته به گروه  يمتيق يهاکشش -2مدت و بلندمدت کاهش دهد. انيمصرف برق را در م



 
 
 

  

 

  

 

 يعيتواند اثرات بازتوزيدر بخش برق م ياستيرو، مداخالت سنيمتفاوت هستند و ازا يدرآمد
 داشته باشد. يهمم

هاي اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر (، به بررسي تأثير ويژگي9915) يو جالئ ي، طالبياکبر
ميزان تغيير مصرف برق و گاز طبيعي خانوارهاي شهر اصفهان پس از اجراي قانون 

با استفاده از ابزار  يآورمعـج يهاها است. تجزيه و تحليل دادهمندسازي يارانهـهدف
ر ميزان ـاجتماعي خانوارهاي اصفهاني ب -صاديـگاه اقتـشان داد که پايـن نامهپرسش
 حاليها در مصرف انرژي )برق و گاز طبيعي( تأثيرمعناداري نداشته است؛ درجويي آنصرفه

محيطي( خانوارها، تأثير منفي معناداري داشته است. بوشهري و ولجنانت که فرهنگ )زيست
هاي مستقيم ناشي از افزايش قيمت ليل و برآورد منافع و هزينه(، در مقاله خود به تح2092)

اند. نتايج حاکي از آن بوده است که تقاضاي برق براي اي در کشور کويت پرداختهبرق يارانه
است و خانوارهاي با درآمد باال به تغييرات در قيمت برق  کششهاي درآمدي بيتمامي گروه

ها بيش از ديگر خانوارها تظار بر آن است که مصرف آندهند و انتري نشان ميواکنش بيش
(، در مقاله 9961به ازاي يک افزايش معين در قيمت برق کاهش يابد. سرمست و پورحسن )

اند. نتايج خود به بررسي عوامل مؤثر بر تغيير الگوي مصرف برق شهروندان تبريزي پرداخته
سرمايه اقتصادي )درآمد و محل پژوهش حاکي از آن بوده است که سرمايه فرهنگي و 

سكونت( از عوامل مؤثر بر الگوي مصرف برق شهروندان تبريزي است. تابلي و خواجوي 
(، در مقاله خود درصدد واکاوي رابطه ميان درآمد و سطح تحصيالت خانوارهاي شهر 9966)

بوده است  اند. نتايج حاکي از آنها )آب، برق و گاز( بودهتهران با ميزان مصرف انرژي آن
که ميان درآمد خانوار و ميزان مصرف مازاد بر الگوي مصرف بهينه انرژي همبستگي قوي و 
مثبتي وجود دارد، اما رابطه معناداري ميان تحصيالت خانوار با مصرف مازاد بر الگوي بهينه 

 و يچي( و ر9169(، هلد )9119پر و هاوک )ي(، ش9119(، النگ )2005انو )يوجود ندارد. سارد
ر مثبت و معنادار درآمد خانوار بر مصرف يخود بر تأث يهاز در پژوهشي( ن9169) همكاران

نگا و ي( و پورت9169(، اولسن )9169هلد ) يهاج پژوهشياند. نتاصحه گذارده آن يانرژ
 يالت افراد و مصرف انرژيان تحصيباط مثبت و معنادار مـد ارتيز مؤي( ن2009مكاران )ـه

 . ها بوده استآن



 
 
 
 

 

 

اجتماعي )مطالعه  نابرابري و فضا عنوان با دکتراي خود رساله ( در9911) افروغ عماد
 محالت در هاآن و معناداري هاشاخص ميانگين مقايسه : محالت شهر تهران(، بايمورد

و  درآمدي شغلي، آموزشي، فضاي گزينيرسيد که جدايي نتيجه اين به شهر تهران گانهسه
ا و ين، حكمتيمشهود است. پورمحمد کامالً شهر جنوب حالتم در اجتماعي پايگاه
و سطوح  اجتماعي هاينابرابري فضايي تحليل و (، در مقاله خود به بررسي9919) ييصفرلو

 يهاينظام برخوردار اين پژوهش هاييافته اند. بنابراروميه پرداخته شهري مناطق توسعه در
منطقه  کهطوريبوده، به شديد بسيار روميها فضاي شهري در نابرابري و ضريب ياجتماع

 شهر( مناطق برخوردار، نخبه قشر سكونت يک )منطقه شهر( و منطقه يچهار )منطقه مرکز

ز در مقاله خود به ي( ن9919) يان و شاليعيرف .شدند شناخته محروم مناطق سه و دو مناطق
  اند.افتهيگانه کالن شهر تهران دست 22در خصوص مناطق  يج مشابهينتا

 

-تحليلي و علّي-اين پژوهش به لحاظ هدف، کاربردي و به لحاظ ماهيت و روش، توصيفي
رويدادي( است. جامعه آماري پژوهش، شامل کليه خانوارهاي ساکن در مناطق تطبيقي )پس

)با سطح اطمينان  يسنجييبوده است. حجم نمونه در روش کارا 9گانه شهر اصفهانچهارده
خانوار  909( 2درصد 10سنجي )با سطح اطمينان خانوار و در روش نگرش 915د( درص 15

اند. سهم جمعيتي خانوار بندي شده متناسب انتخاب شدهبوده است که با روش تصادفي طبقه
ها در کل جامعه )شهر اصفهان( بوده هر يک از مناطق در نمونه برابر با سهم جمعيتي آن

 (. 9است )جدول 

                                                           
در دو زمان قبل و  يک مناطق شهريفكبه ت ين خانگيمربوط به مصارف برق مشترک يهاان دادهيم يجاد هماهنگيبه منظور اـ 9

قانون چهارده  يقبل از اجرا يهاشهر اصفهان مطابق با سالکالن يها، تعداد مناطق شهرارانهي يقانون هدفمندساز يپس از اجرا
 منطقه لحاظ شده است.

ها به دليل نامهكميل پرسش، عدم همكاري مناسب خانوارها در تيسنجعلت انتخاب اين مقدار از سطح اطمينان در روش نگرشـ 2
ها با انتخابات دولت يازدهم و وجود شايعاتي مبني بر قطع نامههاي نقدي و هم زماني توزيع پرسشحساسيت بحث پرداخت يارانه

 9هاي نقدي توسط دولت يازدهم بوده است.پرداخت يارانه



 
 
 

  

 

  

 

 

سهم 
 جمعيت

5% 4% 1% 1% 1% 1% 6% 99% 4% 99% 9% 1% 1% 1% 

( يي)فضا ييايجغراف ينيگزييبر جدا يمبن 9-2با توجه به مباحث مطرح شده در بخش 
گانه شهرداري، ، در پژوهش حاضر محل سكونت خانوارها در مناطق چهاردهيطبقات اجتماع

 يب برايترتنيجامعه در نظر گرفته شده است. بد يبه عنوان صفت متمايز کننده واحدها
بخش خانوار در ابتدا با  ياجتماع-يگاه اقتصاديپا ان از منظراصفه يمناطق شهر يبندرتبه

 هاي آماريهـسالنام نفوس و مسكن، يعموم يمارـسرش يتفاده از اطالعات آمارـاس
 9شاخص در قالب  92 اصفهان شهر تفصيلي طرح بازنگري طرح اصفهان و شهرکالن

 يي( شناساآموزشي -ي مسكوني و فرهنگ -زيربنايي  اجتماعي، -اقتصادي ) يار اصليمع
 آنتروپي دهيوزن و تاپسيس چند معياره گيريتصميم يهاروش يريبكارگ با شدند. سپس
شهر ، مناطق کالنيمراتبسلسله يبندسرانجام با روش خوشهشده و  بنديرتبه مناطق شهر
سط و تر از متونييار باالتر از متوسط، باالتر از متوسط، متوسط، پايسطح )بس 5اصفهان در 

 ش داده شد.يصورت نقشه نمابهGIS  Arcط يو در مح يبندتر از متوسط( خوشهنييار پايبس
 ار ذکر شده عبارتند از:يمع 9ک يبه تفك منظورنيشاخص مورد استفاده بد 92

 رشد نرخ درصد، به منطقه جمعيتي سهماقتصادي:  –اجتماعي  هايالف. شاخص

 شهري منطقه در خانوار سهم ،9965تا  9915ي هاسال بين شهري منطقه جمعيت ساالنه

 نسبت درصد، به مرد شاغالن کل، نسبت اشتغال نرخ خانوار، بعد معكوس درصد، به

 بيكاري نرخ معكوس منطقه شهري، در کل بيكاري نرخ معكوس درصد، به زن شاغالن

 شهري، در منطقه خالص تكفل بار نرخ معكوس زنان، بيكاري نرخ معكوس مردان،

 نرخ مشارکت شهري، منطقه در کل اقتصادي مشارکت نرخ معيشتي، بار نرخ وسمعك

 منطقه به شهرداري مصوب بودجه سرانه زنان، اقتصادي مشارکت نرخ مردان، اقتصادي



 
 
 
 

 

 

ريال( و درصد تحقق بودجه مصوب  ميليون )به 9910 سال براي شهروند هر ازاي
.9961شهرداري منطقه در سال 

 متوسط خانوار، هر ازاي به مسكوني واحد تعداد:مسكوني -يزيربناي هايشاخص ب.
 خانوارهاي کل از مسكن مالک خانوار سهم خانوار )متر مربع(، به مسكوني واحد مساحت
 جمعيت، ناخالص تراکم معكوس خانوار، اختيار هر در اتاق تعداد متوسط شهري، منطقه
 تلفن، لـحداق از رخوردارـب هايخانوار همـس برق، حداقل برخوردار از وارهايـخان سهم
 گاز حداقل از برخوردار خانوارهاي سهم کشي،لوله حداقل آب از برخوردار خانوارهاي سهم
 خانوارهاي سهم مرکزي، برودت و حرارت از حداقل برخوردار خانوارهاي سهم کشي،لوله

.حمام حداقل از خانوارهاي برخوردار سهم آشپزخانه و حداقل از برخوردار

 نسبت مردان و باسوادي نسبت کل، باسوادي نسبتآموزشي:-فرهنگي هاي. شاخصج

 زنان. باسوادي

زان يها از نظر مهـان خوشيم يهافاوتـن تييمناطق شهر، جهت تب يندـبپس از خوشه
ها از دو روش هـاراني يون هدفمندسازـقان يصرف برق خانوار پس از اجراـکاهش م

 ه( استفاده شده است. ياول يها)داده يسنج( و نگرشيو کم ينوثا يها)داده يسنجييکارا

سنجي شامل مصارف برق بخش خانگي هاي کمي مورد استفاده در روش کاراييداده
بوده است که به صورت  9919تا  9961مشترک در شهر اصفهان براي دوره زماني  915

اطالعات هر سال، شش منطقه شهرداري( انتخاب شده است.  94تصادفي از سطح شهر )
گيرد که به منظور صدور قبض مصرفي براي مشترکين هاي دو ماهه( را در برميدوره )دوره

گانه شهرداري بندي شده است. با توجه به متفاوت بودن بعد خانوار در مناطق چهاردهتقسيم
ن خانگي تر، از مقادير مصرف سرانه برق مشترکااصفهان، به منظور دستيابي به نتايج دقيق

ها استفاده شده است که براي محاسبه اين متغير، مصارف برق مشترکان در تجزيه و تحليل
تقسيم شده است.  9خانگي با توجه به منطقه شهرداري سكونت، بر بعد خانوار آن منطقه

)به جزء دوره  9961تا  9961همچنين ميانگين مصرف سرانه مشترکان براي دوره زماني

                                                           
 نامه شهر اصفهان موجود است.ک مناطق شهر اصفهان در آمارياطالعات مربوط به بعد خانوار به تفك ـ9



 
 
 

  

 

  

 

ها و ه عنوان مصرف برق خانوار قبل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهپنجم و ششم آن( ب
 9919)دوره پنجم و ششم آن( تا  9961ميانگين مصرف سرانه مشترکان براي دوره زماني 

ن آمار و يعنوان مصرف برق خانوار بعد از اجراي قانون در نظر گرفته شده است. ابه
هاي آماري موجود نبوده و جزء آمار شرکت توزيع برق اطالعات در نشريات و سالنامه

طلبد. ها موافقت شرکت مذکور را ميگونه استفاده از اين دادهشهرستان اصفهان است و هر
ها در جا که دادهرو پس از جلب موافقت معاونت توزيع و صدور مجوز قانوني الزم، از آننيازا
افزار الزم به نويسي و نصب نرمهاي کامپيوتري قرار دارند، شرکت اقدام به برنامهكهشب

 منظور استخراج اطالعات نمود. 

به روش ميداني و با استفاده از ابزار  يسنجاز در روش نگرشيه موردنيهاي اولداده
ن ک سؤال در خصوص ميزاينامه مورد استفاده نامه گردآوري شدند. در پرسشپرسش

جويي( صورت پذيرفته در مصرف برق خانوار پس از اجراي قانون کاهش )صرفه
 كرت لحاظ شده است. يف ليها در قالب طهدفمندسازي يارانه

هاي آماري حاصل از دو روش فوق از آزمون يهال دادهيه و تحليتجز يان برايدر پا
ک يانس يل واريزمون تحلو آ 9هاي مكررگيرياستنباطي )آزمون تحليل واريانس با اندازه

افزارهاي مورد استفاده به منظور محاسبات و دستيابي به ( استفاده شده است. نرم2طرفه
 بوده است.  SPSSو Excel يافزارهانتايج، نرم

شهر اصفهان، مرکز استان اصفهان واقع در بخش مرکزي شهرستان اصفهان است. اين شهر با 
 درصد از مساحت 5/0درصد از مساحت کل کشور و حدود  09/0متر مربع، حدود کيلو 462مساحت 

 از: است بارتـهر عـن شيا ييايدود جغرافـخود اختصاص داده است. حتان اصفهان را بهـاس
 شهرستان و در شرق نايين جنوب، در شهرضا شمال، و گلپايگان در کاشان اردستان، هايشهرستان
 ترين سهم را در مصرف(. در شهر اصفهان، بخش خانگي بيش491: 9969، يمغرب )شفق فريدن در

 مگاوات ساعت برقي که در سال 4912219نهايي انرژي )برق و گاز طبيعي( داراست. از مجموع 

                                                           
1- GLM Repeated Measures Analysis of Variance (GLMRM) 

2- One-Way Analysis of Variance (ANOVA) 



 
 
 
 

 

 

مگاوات ساعت  9519416به مصرف رسيده است،  9هاي مختلف شهرستان اصفهاندر بخش 9910
مگاوات ساعت آن نيز در  9290196ش عمومي و مگاوات ساعت در بخ 449944در بخش خانگي، 

نامه شهر بخش صنعتي به مصرف رسيده است )شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان به نقل از آمار
 (. 949: 9910اصفهان، 

بخش  ياجتماع -ياقتصاد گاهيگانه شهر اصفهان از منظر پامناطق چهارده يبندرتبه يبرا
قرار گرفت.  تحليل و تجزيه س مورديک تاپسيبا استفاده از تكن و تعيين شاخص 92خانوار 

 امتياز با 5 منطقه اصفهان، شهرکالن مناطق ميان از دهدکهمي نشان محاسبات نتايج
 بمحسو لحاظ اين از شهر منطقه برخوردارترين و گرفته اول قرار رتبه در 101/0س يتاپس
 ن منظرياز ا شهر منطقه ترينمحروم و قرار گرفته آخر رتبه در 2 منطقه مقابل، شود. درمي
 هايرتبه در ترتيب به 1و  1، 99  ،94 ،90 ،99 ،4، 92 ،9 ،9، 6 ،1 آيد. مناطقمي شماربه

 به شهرکالن گانهچهارده مناطق بنديسطح (. به منظور2گيرند )جدول مي قرار سيزدهم تا دوم
 سلسله ايخوشه تحليل روش از شده، س محاسبهيتاپس امتياز نظر از همگن هايگروه

 شاناکتسابي امتياز توجه به با بررسي مورد هايگزينه اين مطالعه شده است. در استفاده مراتبي
 و تر از متوسطنييار باالتر از متوسط، باالتر از متوسط، متوسط، پايهمگن بس گروه پنج در
 که مناطق است آن از حاکي تحليل اين شدند. نتيجه بنديتر از متوسط خوشهنييار پايبس

باالتر از  گروه در 92و  6، 9، 9 ار باالتر از متوسط؛ مناطقيبس خوشه در 1و  5 يشهر
تر از نييدر گروه پا 94و  99، 1، 1در خوشه متوسط؛ مناطق  99و  90، 4متوسط؛ مناطق 
  (.9گيرند )شكل مي قرار تر از متوسطنييار پايدر خوشه بس يياز به تنهين 2متوسط و منطقه 

                                                           
 ها( براي شهر اصفهان موجود نبوده است.هاي مربوط به مصارف برق )به خصوص به تفكيک بخشاطالعات و داده ـ9



 
 
 

  

 

  

 

         

 

410/0 4 باالتر از متوسط  9 
210/0 94 تر از متوسطنييار پايبس  2 

415/0 5 وسطباالتر از مت  9 
440/0 1 متوسط  4 

101/0 9 ار باالتر از متوسطيبس  5 
511/0 2 ار باالتر از متوسطيبس  1 

996/0 92 تر از متوسطنييپا  1 
591/0 9 باالتر از متوسط  6 

991/0 99 تر از متوسطنييپا  1 
499/0 1 متوسط  90 

911/0 99 تر از متوسطنييپا  99 
412/0 1 باالتر از متوسط  92 

422/0 6 متوسط  99 
911/0 90 تر از متوسطنييپا  94 

 

        

 



 
 
 
 

 

 

 

66/919  25/966  9 

16/991  21/959  2 

45/990  55/942  9 
22/926  19/991  4 
29/941  94/919  5 
96/951  21/916  1 

04/909  09/999  1 
16/929  15/991  6 

11/910  11/916  1 
60/926  11/991  90 
54/940  95/952  99 

11/922 10/991 92 

22/991 10/994 99 

12/61 10/15 94 

 

 گانهمصرف سرانه برق خانوار در مناطق چهارده روش توصيفي به مقايسه تفاوتاين قسمت به
پردازد که ها ميشهر اصفهان در دو زمان قبل و پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه

 ها،(. در اين شكل9و  2هاي ز نمودارهاي تار عنكبوتي استفاده شده است )شكلمنظور ابدين
منطقه شهر اصفهان در دو زمان قبل و  94خانوار نمونه در  915متوسط مصرف سرانه برق 

صورت مجزا در دو نمودار تار عنكبوتي نشان داده شده است. جهت پس از اجراي قانون، به



 
 
 

  

 

  

 

هاي مورد استفاده، عنكبوتي، قبل از رسم اين نمودارها، دادهافزايش وضوح نمودارهاي تار 
هاي موجود ميان مناطق طور که مشخص است، تفاوتاند. هماننرمال شده 5تا  9بين 

گانه شهر اصفهان از نظر متوسط مصرف سرانه برق خانوار، در هر دو زمان قبل و چهارده
 گوي يكساني برخوردار است.ها، از الپس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه

  

زان کاهش مصرف يگانه شهر اصفهان از نظر مپنج يهاان خوشهيم يهان تفاوتييجهت تب
، به يسنجو نگرش يسنجييبا دو روش کارا يانون هدفمندسازق يبرق خانوار پس از اجرا

ل ي( و آزمون تحلGLMRMهاي مكرر )گيريب از آزمون تحليل واريانس با اندازهيترت
( استفاده شده است.ANOVAطرفه )کيانس يوار



 
 
 
 

 

 

GLMRM

ر يآن با متغ يو اثرات تعامل زمان ير مستقل درون گروهيمتغ يبرا Fج آزمون ي، نتا4جدول 
کروي شكل بودن ماتريس جا که فرض ها( است. ازآنگر )خوشهيمستقل د يان گروهيم

 GLMRMآزمون  يهاش فرضيکوواريانس متغيرهاي وابسته )که از جمله پ-واريانس
منظور استفاده نيبد 9فلت  -ونيلون هيبرقرار نبوده، از اپس يآزمون موشل يبر مبنا است(
زمان قبل و پس از اجراي قانون  2ر عامل زمان )در يمطابق با جدول، ميان مقاداست.  شده

 يهاعامل (. همچنين تعامل ميان=166/0P( تفاوت معناداري وجود ندارد )يهدفمندساز
(؛ اين بدان معناست که اجراي قانون =990/0Pباشد )يمعنادار نم شهر يهازمان و خوشه

 هان خوشهيگانه شهر اصفهان تأثير يكساني داشته و اپنج يهاخوشه ها برهدفمندسازي يارانه
 يجه اجراي قانون با يكديگر تفاوت معنادارياز منظر کاهش مصرف برق خانوار در نت

 اند. نداشته

 

  F P

91/0 عامل زمان  9 91/0  019/0  166/0 
199/2494 تعامل زمان و خوشه  4 199/109  109/9  990/0  

995/992192 خطا )زمان(  955 555/991    

هاي مكرر را براي اثرات گيريکه نتايج آزمون تحليل واريانس با اندازه 5 شماره جدول
، معناداري يا عدم معناداري کل مدل و همچنين تأثير جداگانه دهديبين گروهي نشان م
دهد. مطابق شهر را بر متغير وابسته مصرف برق خانوار نشان مي يهامتغير مستقل خوشه

( که دال بر =000/0Pاست ) 05/0تر از ها کوچکبا جدول، سطح معناداري متغير خوشه
گر، در هر دو زمان قبل و يعبارت دست. بهتأثير معنادار اين متغير بر مصرف برق خانوار ا

شهر از نظر مصرف برق خانوار  يهاها، ميان خوشهارانهي يپس از اجراي قانون هدفمندساز
 تفاوت معناداري وجود داشته است.  

                                                           
1- Epsilon of Huynh-Feldt 



 
 
 

  

 

  

 

  F P 

546/6254062 عرض از مبدأ  9 546/6254062  129/9691  000/0  
519/921291 خوشه  4 919/92904  200/1  000/0  

919/9512621 خطا  955 694/4461  
 

ANOVA

در  ياصفهان ياظهارات خانوارها يبر مبناگانه شهر اصفهان پنج يهابراي مقايسه خوشه
، فرضيه برابري يقانون هدفمندساز يها پس از اجراخصوص ميزان کاهش مصرف برق آن

منظور شهر آزمون شد. فرض صفر و فرض مخالف به يهاميانگين اين متغير در خوشه
 توان چنين نوشت:اي را ميچنين مقايسه

                    5210 ...:  H  

1H ها برابر نيستند.حداقل يک جفت از ميانگين  

طرفه )در صورت برابري توان از آزمون تحليل واريانس يکبراي آزمون فرضيه باال، مي
)در صورت عدم برابري  9واليس-ها( و يا از آزمون کروسكالواريانس متغير بين خوشه
مورد  2فاده کرد. برابري واريانس با استفاده از آزمون لونها( استواريانس متغير بين خوشه

ها بوده است. جدول ان خوشهيبررسي قرار گرفت که نتايج آزمون حاکي از برابري واريانس م
جا دهد. مطابق با جدول، از آنيطرفه را نشان مکيانس يل واريج مربوط به آزمون تحلينتا 1

درصد فرض صفر پذيرفته  90اين در سطح معناداري تر است، بنابربيش 9/0از  Pکه مقدار 
توان گفت مطابق با اظهارات خانوارها، تفاوت معناداري ميان ترتيب مي شود. بدينمي

گانه شهر از نظر ميزان کاهش مصرف برق خانوار پس از اجراي قانون وجود پنج يهاخوشه
 نداشته است.

                                                           
1- Kruskal-Wallis (K-W Test) 

2- Levene 



 
 
 
 

 

 

F P

061/9 ين گروهيب  4 112/0 
519/69 يدرون گروه 452/0 121/0  16 699/0 

160/64 کل  902  

 

تر سهم هاي پايينهاي باالتر جامعه در مقايسه با دهکمطابق با آمار رسمي کشور، دهک
اند. در اين راستا يكي از اهداف تري از مصرف و يارانه انرژي را به خود اختصاص دادهبيش
هاي الزم براي ها ايجاد زيرساختدولت نهم از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ياساس

تر مصرف انرژي در بخش خانگي بوده است. با توجه به عدم وجود ارتباط دالنهتوزيع عا
جويي آنان در و ميزان صرفه ياصفهان ياجتماعي خانوارها-معنادار ميان پايگاه اقتصادي

ها در فاز توان استدالل نمود قانون هدفمندسازي يارانهمصرف برق پس از اجراي قانون، مي
ترين اهداف خود مبني بر اصالح توزيع مصرف بي به يكي از مهمخود در دستيا يياول اجرا

ن يانرژي در بخش خانگي نيز چندان موفق عمل نكرده است. در توجيه عدم وجود چن
ر يبه شرح ز يو اقتصاد يشناختطه جامعهيک در دو حيل آن را به تفكيتوان دال، مييارتباط

 ارائه نمود:

 -يگاه اقتصادي، پايت که در عرصه علوم اجتماعهاس: ساليشناختل جامعهيالف( تحل
 ياجتماع يهااز رفتارها و نگرش يارين بسييدر جهت تب يديرومند و کلين يريمتغ ياجتماع

رغم يعل -ر وابسته پژوهش ير با متغين متغيان ايشود. اما عدم وجود ارتباط ميمحسوب م
ت يحائز اهم يلحاظ نظربه -رين دو متغيان ايبر ارتباط معنادار م يفرض پژوهش مبن

شمندان يدگاه انديد بتوان گفت ديکه شا ياگونهجامعه مورد مطالعه است؛ به يبرا يفراوان
اند بوده يطبقات يو که قائل به سبک زندگيز بورديراً نيهمچون وبلن، وبر و اخ يشناسجامعه

رنگ اند، کمتهمؤثر دانس يسبک زندگ يريگرا در شكل ياجتماع -يو عامل طبقه اقتصاد



 
 
 

  

 

  

 

 يچون آنتون يشمندانيافت انديالزم است؛ اما در مقابل، ره يکنندگنييشده و فاقد توان تب
ل کند. يموضوع را تحل يترحيبتواند به نحو صح 9ش بکيو الر 2ک فدرستوني، ما9دنزيگ

 يکننده الگوهانييتع يگر طبقات اجتماعيشناسان، دن گروه از جامعهيدگاه ايمطابق با د
 يهاتوان سبکيگر نميکه د ينحوست؛ بهيشهروندان ن يده شده از سويمصرف برگز

ک يتفك ي، مرزهايزندگ يهااز هم جدا ساخت و سبک يک طبقاتيتفك يرا در راستا يزندگ
به  9161و فدرستون،  9119، 1لي؛ و5،9112؛ باکاک9111، 4يزد )چانيريرا در هم م يطبقات

ز يتما يبرا يو ابزار يک مفهوم طبقاتينه  يقت سبک زندگي(. در حق9961، ينقل از قادر
ن منظر، در جوامع مدرن ين در برابر طبقه مطرح است. از اينو يعنوان مفهومآن، بلكه به

دهنده شود که نشانيده مياز طبقات گوناگون د يان کسانيدر م يمشابه يمصرف يرفتارها
دگاه با ين ديتر، در ا(. به عبارت ساده9961، ياست )قادر يزندگ يهاسبک يتداخل طبقات

ست، بلكه يک طبقه و گروه خاص نيژه و مشخصه يم که ويرو هستروبه يسبک زندگ ينوع
دنز، يابد )گييمعنا م ييگراته و رشد فرهنگ مصرفيمدرن يرات فرهنگييتنها در متن تغ

 (. 16: 9910 ،يسيبه نقل از رئ 9119و  9161و فدرستون  9164ار، ي؛ بودر9114و 9119

صورت پذيرفته در زمينه موضوع  يمطابق با مطالعات اقتصاد :يل اقتصاديب( تحل
 -يه عدم وجود ارتباط ميان پايگاه اقتصاديـدر توج(،يبخش خانگ يپژوهش )مصرف انرژ

راي قانون، ـرژي برق پس از اجـجويي آنان در مصرف انوار و ميزان صرفهـاجتماعي خان
 را برشمرد: ريتوان موارد زيم

 يمت آنـخش خانگي در مقابل تغييرات قـناپذيري تقاضاي )مصرف( انرژي بکششـ 9 
و ضروري بودن کاالي انرژي در سبد مصرفي خانوارها )نصرالهي،  -حتي در بلندمدت-

؛ 9919هاي مجلس شوراي اسالمي ايران، ؛ مرکز پژوهش9919صمدي و روشندل، 

                                                           
1- Giddens 

2- Featherstone 

3- Beck 

4- Chaney 

5- Bocock 

6- Veal 



 
 
 
 

 

 

، 2و بوشهري و ولجنانت 2092، 9ز، بوگن و فيليپيني؛ بالزکو9961بختياري و يزداني، 
از جمله برق  –هاي انرژي وجود محدوديت براي جانشيني در مصرف انواع حامل-2(. 2092

هاي کاربرد برق، گاز براي خانوار: دليل اين امر نيز متفاوت بودن فناوري -و گاز طبيعي
است. حتي چنانچه اين جانشيني هاي انرژي در تجهيزات بخش خانگي طبيعي و ديگر حامل

کننده مقرون به صرفه نيست لحاظ اقتصادي براي مصرفپذير باشد، بهلحاظ فني امكانبه
که بر اساس ويژه آنهاي انرژي برق و گاز طبيعي )بهکه با اندک نوساني در قيمت حامل

بر يزات انرژيهاي واقعي اين نوسانات بسيار ناچيز است( در الگوي مصرفي خود و تجهقيمت
جا که برق و گاز از آن -9(. 9961گشتي، تغييراتي ايجاد نمايد )ابونوري، محمدي و پرهيزي

طبيعي براي بخش خانگي کااليي ضروري است، اين بخش ناگزير از حداقل مصرف براي 
وپز، گرمايش، روشنايي و ... است. در اکثر مواقع کاهش مصرف اين دو حامل جز به پخت

هاي متعدد بهداشتي، فرهنگي و اجتماعي و در اهش رفاه و در نتيجه بروز ناهنجاريمعناي ک
 نهايت گسترش سطح تارضايتي خانوار نيست. بنابراين طبيعي است که مصرف انرژي در بخش

مصرف  -4(. 9961گشتي، خانگي تابعي از قيمت آن نباشد )ابونوري، محمدي و پرهيزي
مصرف آن در دوره قبل است که اين امر دال بر آن است  انرژي در بخش خانگي تابعي از

نمايند )نصرالهي، کنندگان اين بخش مطابق با عادات مصرفي خود عمل ميکه مصرف
تر برق توان اذعان داشت که بيشدر خصوص برق مي -5(. 9919صمدي و روشندل، 

 10ه در حدود شود کمصرفي در منازل توسط يخچال، فريزر، کولر و تلويزيون مصرف مي
رغم افزايش قيمت رسد علينظر ميشود. بهدرصد از مصرف کل انرژي خانوار را شامل مي

کننده خانگي همچنان از همان تجهيزات برقي خود برق پس از اجراي قانون، مصرف
ويژه در شرايط تورمي ايجاد شده پس از اجراي به –نمايد؛ چرا که اکثر خانوارها استفاده مي

براي -1(. 9961تر را ندارند )موميوند، مصرفتوان خريد لوازم برقي جديد و کم -قانون 
خانوارهاي متمكن و داراي توانايي مالي جهت خريد تجهيزات انرژي کم مصرف تر نيز، به 

هاي انرژي برق لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نيست که با اندک نوساني در قيمت حامل
رايط تورمي ايجاد شده پس از اجراي قانون( در الگوي مصرفي ويژه در شو گاز طبيعي )به

                                                           
1- Bla'zquez, Boogen & Filippini  

2- Bushehri & Wohlgenant  



 
 
 

  

 

  

 

هدفمندسازي  قانون اجراي آغاز در اگرچه -1 نمايند. ايجاد تغييراتي برانرژي تجهيزات و خود
هاي اسمي برق و گاز طبيعي بخش خانگي نموده ها دولت اقدام به افزايش قيمتيارانه

هه، قيمت واقعي برق و پس از گذشت تنها دو است، اما پس از گذشت تنها يک دوره دو ما
دليل ثابت نگه داشتن قيمت اسمي اين دو حامل دوره دو ماهه، قيمت واقعي گاز طبيعي، به

گذاري اين دو کننده در قيمتپس از آغاز طرح و توجه نكردن به شاخص قيمت مصرف
 فته است. هاي واقعي اين دو حامل همچنان ادامه ياحامل، روند کاهشي در قيمت

که داشت،  يرادات بزرگ و واضحيها با وجود اارانهي ياجراي فاز اول قانون هدفمندساز
رفت از براي برون يدنبال راهو اقتصادي کشور فراهم کرد تا به ياسيرا در نظام س ياجماع
 ري از گسترش بحرانين فرصت براي جلوگين استفاده از ايباشند؛ بنابرا يت فعليوضع

 نده ضروري است. در واقع، در مورد تداوم اجراي قانونيهاي آي در سالمصرف انرژ
 ها از  ارانهي يهدفمند يرسد قانون فعل  ينظر م ارانه ها اجماع وجود دارد، اما بهيهدفمندي 

 يد مورد اصالح و بازنگريه آن برخوردار نبوده و بايتحقق اهداف اول يت الزم برايظرف
 الگوي مصرف انرژي برق بخش خانگي، تغيير قيمت برق به رد. براي اصالحيقرار گ يجد

جويي انرژي در اين بخش با استفاده از آيد و صرفهتنهايي اهرم مناسبي به شمار نمي
وساز، استفاده منطقي از انرژي تجهيزات با راندمان باال، استفاده از مصالح استاندارد در ساخت

سزايي در تواند تأثير بههاي انرژي ميمت حاملهمراه با تغيير قي 9سازيبه واسطه فرهنگ
  کنترل مصرف اين بخش داشته باشد.

                                                           
شگران مقاله از پژوه يگريبه مقاله د يبرق بخش خانگ ير فرهنگ بر مصرف انرژينه تأثيتر در زمتر و مفصلشيمطالعه ب يـ برا9

ها ارانهي يقانون هدفمندساز يخانوار پس از اجرا يمؤثر بر مصرف انرژ يو فرهنگ يعوامل اجتماع يبررس»عنوان حاضر تحت
 مراجعه شود.« )مطالعه موردي: شهر اصفهان(
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