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 چکيده  
ایران نسببت   مصرف این انرژی دری داشته است. مصرف گاز طبیعی در ایران همواره روند رو به رشد

نسببت   ست که رشد مصرف در جهانا درصد افزایش داشته است، این در حالی 124 ،1380به سال 
ببه دییب    ممکبن اسبت   ایبن افبزایش مصبرف     (.EIA ،2013درصد بوده اسبت    38 به همین سال

گازرسانی، افزایش درآمد مردم، فرهنب   شبکۀ متفاوتی مث  پایین بودن قیمت گاز طبیعی، گسترش 
هبای   از میبزان یارانبه   IEAگبزارش  براساس نادرست در مصرف یا افزایش رشد اقتصادی کشور باشد. 

میلیبارد دیر در ببین    5/27، ایبران ببا پرداخبت ببیش از     2013در سبال   پرداختی برای گاز طبیعی
در پبی آن  مصبرف انبرژی و    ور کباهش منظب  بنبابراین ببه   نخست قرار دارد.رتبۀ کشورهای جهان در 

در  1389آذر هبا در  هدفمندی یارانه قانون ،های پرداختی برای گاز طبیعی و دیی  دیگرکاهش یارانه
گباز طبیعبی در بخبش    کنندگان  مصرفترین  بخش خانگی و تجاری عمده ایران به اجرا گذاشته شد.

(، کاهش مصرف در ایبن بخبش ن بش    1391درصد در سال  46 بیش از هستند مصرف نهایی ایران 
هبا ببر میبزان مصبرف      . بنابراین، در این تح یق تأثیر اصالح یارانهخواهد داشتبسزایی در مصرف ک  

پانب   هبای   . این کار به کمب  داده بررسی شدصورت مجزا  البته بهگاز طبیعی بخش خانگی و تجاری 
و در شبود  اصالح یارانه در ک  کشور بررسی تا تأثیر  گرفتهای کشور انجام و برای تمامی استان دیتا

 قبانون کبه   نتایج بیانگر آن است های کشور از این لحاظ صورت گیرد. بین استان نیزای  ضمن م ایسه
ثیرگبذار ببوده اسبت، ایبن در صبورتی      أها بر مصرف گاز طبیعی بخش خانگی ایران تهدفمندی یارانه

 اهده نشد.بر بخش تجاری مش قانونثیرگذاری این أاست که ت

 JEL  :C23 ،C51 ،Q41 ،H20بندي طبقه

   .طبیعی گاز مصرف ت اضا، دیتا، کشش قیمتی ها، پان  یارانه اصالحواژگان کليدي: 

                                                           
  09381009719مسئول، تلفن :  ۀدنویسن *
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 مقدمه

هبای فسبیلی دیگبر و همننبین      آییندگیِ کمتر نسببت ببه سبوخت    دلی  بهگاز طبیعی 

درصبد از کب     53 ببیش از  1391در سال . زیادی دارداهمیت  بودن، تر م رون به صرفه

مصبرف  (. 1391انرژی،ترازنامۀ است  شده تأمین از طریق این انرژی مصرف نهایی ایران 

آن تالشبی   کب  گاز طبیعی در ایران همواره روند رو به رشدی داشته و با توجه به قیمت 

جویی از سوی خانوارهای ایرانی صورت نگرفته است. ایبن افبزایش مصبرف و     برای صرفه

هبای   های اخیر مبالغ هنگفتی را صرف یارانه شده دولت در سالموجب ی جوی عدم صرفه

ایران با پرداخت  دهد نشان می 1 طورکه شک  همان .خصوص گاز طبیعی کند انرژی و به

از ایبن لحبباظ ببین دیگببر    2013هبای انببرژی در سبال    میلیبارد دیر باببت یارانببه   83.9

درصبد   33نفبت،  یارانبۀ  صد مربوط به در 49کشورهای جهان پیشتاز است. از این م دار 

تبرین   پس از ایران بزرگ هندبرق است. عربستان سعودی و یارانۀ درصد  18گاز و یارانۀ 

المللبی انبرژی در سبال     گزارش آژانبس ببین  براساس  .هستندانرژی کنندۀ یارانۀ  پرداخت

نخست رتبۀ گاز طبیعی در بین کشورهای جهان در یارانۀ ایران از لحاظ پرداخت  2013

و  وری انبرژی بهره ،های انرژی مانند شدت انرژی، ضریب انرژی تمامیِ شاخص. قرار دارد

خصبوص گباز    های انرژی بهحام  ۀروی حاکی از مصرف بی (2  شک  مصرف انرژیسرانۀ 

طرف شدن این مشکالت و انت ال یارانه از بخش مصرف ببه بخبش   . بنابراین برای براست

 به اجرا گذاشته شد.  1389ها در آذر دسازی یارانههدفمن قانونتولید، 

، بازخورد و شود یمی نزدی  اجرا ا ندهیآدر  ها ارانهدوم هدفمندی یۀ مرحلاز آنجا که 

دولتمبردان را در اجبرای    توانبد  یمب  هبا  ارانهوتحلیلی از اجرای فاز اول هدفمندی ی تجزیه

هدفمنبد کبردن    ریتبأث بررسی  ،تح یقبنابراین هدف این هرچه بهتر فاز دوم یاری کند. 

بر میزان مصرف گاز طبیعبی در بخبش خبانگی و تجباری ایبران و ببرآورد تباب          ها ارانهی

 .ستت اضای گاز طبیعی بخش خانگی و تجاری در این راستا
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  )بر حسب ميليارد دالر آمریکا( 2013هاي فسيلی در سال هاي سوخت. مقدار یارانه1شکل 

 
 یارانۀ انرژي )براي هر نفر/دالر(. سرانۀ 2شکل 
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 2011. یارانۀ پرداختی براي گاز طبيعی در سال 3شکل 

 پرداخت یارانه در ایرانتاریخچۀ 

. پبیش از ایبن   شبد آغباز   1311های حمایتی و پرداخت یارانه در ایران از سبال   سیاست

داخبت  درصد جمعیبت ایبران در منباطق روسبتایی، پر     90دلی  سکونت بالغ بر  تاریخ به

گسبترش شهرنشبینی، ف بدان     ۀواسب   ببه  1300یارانه به این صورت رایج نبود. از سبال  

ون   و پیدایش خشکسبالی تبأمین نبان و امنیبت غبذایی منباطق        سیست  مناسب حم 
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 تشکی  سیلو در تهران تصویبمنظور  بهقانونی  1311شهرنشین اهمیت یافته و در سال 

کبه ایبن خبود    کبرد  زی گندم برای مواق  بحرانی سا و دولت اقدام به خرید و ذخیره شد

. خرید مازاد گندم ببه قیمبت تیبمینی از    است آغازی برای طرح و اجرای یارانه در ایران

کننبدگان   با تثبیت قیمت نبان، حمایبت از مصبرف    1321آغاز شد و از سال  1315سال 

قیمبت  و افبزایش   1350دهبۀ  شهری جایگزین حمایت از تولیدکنندگان شد. ببا شبرو    

هبای   های تأمین اجتمباعی و سبایر حمایبت    ( و به پیروی از سیاست1353جهانی نفت  

هبای   یافته، دست دولت در پرداخبت یارانبه ببازتر شبد. در دهبه      خاص کشورهای توسعه

مالحظبه  شبایان  های حمایتی دولت چندان  دلی  ک  بودن ت اضا، آثار سیاست گذشته به

کب  پیشبی گرفبت و موجبب     عرضبۀ  نبود، اما با افزایش درآمدهای نفتی، ت اضای ک  از 

به بعبد،   1352. با افزایش نرخ تورم از سال شدبروز فشارهای تورمی در جامعه و اقتصاد 

های داخلی و خارجی  کنندگان در م اب  نوسانات قیمت منظور حمایت از مصرف دولت به

تأسبیس ایبن صبندوق، مرکبز      در پی. تأسیس کرد را کنندگان صندوق حمایت از مصرف

ها و جلبوگیری از نوسبانات آن ایجباد     منظور کنترل و نظارت بر قیمت ها به بررسی قیمت

کننبدگان و تولیدکننبدگان،    با تأسبیس سبازمان حمایبت از مصبرف     1356. در سال شد

پیبروزی ان بال    شبد و پبس از    کنندگان به آن واگذار وظایف صندوق حمایت از مصرف

. ببا پیبروزی ان بال     شبد ها نیبز در سبازمان مبذکور ادغبام      اسالمی، مرکز بررسی قیمت

درآمبد در  عادینبۀ  درآمد و توزیب    اسالمی ایران و تأکید بر حفظ و ارت ای رفاه اقشار ک 

قانون اساسی، وقو  جن ، کاهش تولیبد، کمببود سبوخت و دارو، خبالی شبدن ذخبایر       

دخالت مست ی  دولت در امبر  زمینۀ رم، احتکار و پیدایش بازار سیاه، کایهای اساسی، تو

هدف ممانعت از کمببود و افبزایش قیمبت ایبن کایهبا       تهیه و توزی  کایهای اساسی با

ای ببا اسبتفاده از نظبام     منظور توزی  کایهای یارانبه  دولت به زمینهفراه  شد. در همین 

بر کایهبای   . در ابتدا عالوهتأسیس کرد را دیستاد بسیج اقتصا 1359کایبرگی، در سال 

مبرغ و ببرنج،    قند و شکر، روغن نباتی، گوشت قرمز، مرغ، پنیر، کبره، تخب   مانند اساسی 

توزی  کایهایی همنون بنزین، نفت سفید، گازوئی ، س  و کود شیمیایی، روغن موتور و 

، ای ببر بودجبه   هزینبه  های. اما ببا افبزایش فشبار   گرفتمی... نیز از طریق کایبرگ انجام 

دولت بسیاری از اقالم مشمول یارانه را کاهش داد و اکنون تنها به شیر، پنیر، گندم، قند 
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شبود  ع ی بی و همکباران،    های انبرژی یارانبه پرداخبت مبی     و شکر، برنج، روغن و حام 

سباله   دهدورۀ ها، میزان مصرف در یب   تر اثر اصالح یارانهمنظور بررسی دقیق به(. 1389

یزم اسبت تباب  مصبرف در     قبانون . برای بررسی این شد ( در نظر گرفته1380-1390 

رف از روش روز در نظر گرفتبه شبود. ببرای ببرآورد تباب  مصب       قانونقب  و بعد از اجرای 

 . شده استدرجه استفاده 

 هگرفت انجاممروري بر مطالعات 

منظبور   ببه هبای مختلفبی را    ن روشابا توجه به اهمیت فراوان تحلی  ت اضای انرژی، مح  

شبده در تحلیب     هبای اسبتفاده  انبد. مبدل   کار گرفتبه  هکنندگان انرژی ب رفتار مصرفم العۀ 

برگیرنبدۀ  . مدلی مناسبب اسبت کبه در    دارندی های و ضعف ها ت اضای انرژی، هر کدام قوت

 خبوبی و ببا حبذف    مبورد م العبه باشبد و رواببن ببین عناصبر را ببه       پدیبدۀ  عناصر اصبلی  

های مختلف، بایبد  های غیر یزم توضیح دهد. انتخا  مدل مناسب در میان مدل پینیدگی

هبا صبورت گیبرد. در ادامبه     هبای مبدل   با در نظر گرفتن اهداف و فروض م العه و قابلیبت 

 .شود مین در ارتباط با تخمین تواب  ت اضای انرژی بررسی امح  استفادۀ های مورد  روش

 به نسبت گاز ت اضای غیرخ ی رفتار دادن نشان منظور به( 2004  همکاران و زانوتی

. انبد  کبرده  اسبتفاده  ایتالیبا  کشور طبیعی گاز تخمین در درجه روز معیار از دما، تغییرات

 طبیعبی،  گباز  ت اضبای  برآورد در وهوایی آ  متغیرهای اهمیت بر بیشتر تأکید برای آنها

 .اند کرده وارد خود مدل در نیز را هوا فشار و بارندگی رطوبت، مانند متغیرها سایر

 نیبز  و 1غیرخ بی  ریبزی  برنامبه  هبای  روش کمب   ببه  (2009  همکباران  و فروزانفر

 و خبانگی  بخبش  طبیعبی  گباز  فصبلی  و سباینه  ت اضای بینی پیش به ،2ژنتی  الگوریت 

 بینی پیش بایی خ ای اصلی عوام  از را دما غیرعادی تغییرات و ندپرداخت ایران تجاری

که مصبرف گباز طبیعبی در ایبران      دریافتندآنها  .کردند عنوان ها روش این از استفاده در

بینبی   های نمودار لجستی  را دارد، به همین دلی  از تاب  لجسبتی  ببرای پبیش    ویژگی

 مصرف گاز استفاده کردند.  

                                                           
1. Nonlinear Programming  

2. Genetic Algorithm 
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( مصرف گاز طبیعی بخبش گرمبایش خبانگی ترکیبه را ببا      2003  1ساراک و ساتمن

شبراین دمبای   در بینی کردند. آنها مصرف گاز طبیعبی را   استفاده از متد روز درجه پیش

 بینی کردند. درجه برای خ وط انت ال، پیش 18.3و  17، 15

 «گباز اصالح قیمت گاز روسیه و اثر آن بر مصرف »عنوان با ای  در م اله 2ادوارد هانتر

از رویکرد تجرببی ببرای    او. بررسی کرد را افزایش قیمت گاز بر مصرف کشور روسیهآثار 

   .سازی مصرف گاز طبیعی بخش خانگی استفاده کرد مدل

صبادق  م البۀ  تبوان ببه   مبی  اند، را بررسی کردهها  اثر حذف یارانهکه م ایتی جمله از 

ها بر اصالح الگوی مصرف  ف یارانهبررسی اثر حذ»عنوان با ( 1390بختیاری و همکاران  

ی کبه  یب سازی تعدی  جز اشاره کرد. در این م اله با استفاده از تکنی  مدل« گاز طبیعی

گباز طبیعبی    یبه تخمین تباب  ت اضبای پویبا    ،است ARDLحالت خاصی از روش کلی 

هبا را ببر مصبرف گباز طبیعبی در       اند و اثر تغییر قیمبت ناشبی از حبذف یارانبه     پرداخته

درصبدی قیمبت    1با توجه ببه اینکبه تغییبر    آنها . اند کردهمدت و بلندمدت بررسی  کوتاه

درصد مصبرف   25/0درصد تغییر قیمت در حدود  1و در بلندمدت  ،درصد مصرف 11/0

ترین راه برای اصالح الگوی مصرف گاز  ترین و ضروری د، مناسبدهرا تحت تأثیر قرار می

اند که گباز   ن از برآورد مدل نتیجه گرفتهااند. مح   ها دانسته برای خانوارها را حذف یارانه

عنوان حام  انرژی در سبد مصرفی خانوار ایرانی ی  کبایی ضبروری و ببدون     طبیعی به

 .استکشش 

 تقاضاي گاز طبيعیبر متغيرهاي مهم و تأثيرگذار 

ند. برخی از این عوامب ،  مؤثری ت اضای انرژی و نوسانات آن ریگ شک عوام  بسیاری در 

و مربوط به الگوهای فرهنگی و جغرافیایی خاص هر   یراقتصادیغاقتصادی و برخی دیگر 

از: قیمت گاز  اند عبارت اند شده گرفتهکه در این تح یق در نظر مؤثری ند. عوام  ا من  ه

(، قیمت سوخت جانشین کنندگان مصرفن  اح ی ی، تعداد مشترکسرانۀ طبیعی، درآمد 

سبرمایش  البتبه عوامب     درجبۀ  گرمایش و روز درجۀ وهوایی روز   برق( و متغیرهای آ 

، نو  سیست  حرارتبی  آنهابازده دیگری مث  تعداد وسای  گازسوز، مدت زمان استفاده و 

                                                           
1. Sarak and Satman 

2. Edward Hunter 
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نازل  شوفاژ یا بخاری(، زیربنبای واحبدهای مسبکونی و غیبره نیبز در      مورد استفاده در م

ایبن  درببارۀ  ی ینداشتن اطالعات ریز و جز علت بهولی  ،ثرندؤمیزان ت اضای گاز طبیعی م

ی اطالعات موجود، از این عوامب   آور جم برای  زیادو وقت  هنیهزعوام  و نیاز به صرف 

مبدل مبورد    یرهای مورد نیاز برای تخمبین متغاطالعات  .شده است نظر صرفو متغیرها 

مرکبز آمبار ایبران و بانب      ماننبد  هبایی  از شرکت گاز، سازمان هواشناسبی و سبایت   نظر

 1390 -1380هبای  زمانی مورد بررسی در این تح یق سالبازۀ است. شده مرکزی تهیه 

 صورت فصلی است. نیز به ها داده، است

بر میزان مصرف گباز تمبامی    ها ارانههدفمندسازی ی قانون هدف تح یق بررسی تأثیر

بوشهر، ایبالم،  مانند  ها استانی نشدن برخی گازرسان  یدل بهولی  ،استی کشور ها استان

 آنهبا زمبانی مبورد بررسبی از در نظبر گبرفتن      دورۀ سیستان و بلوچستان و هرمزگان در 

  یب دل ببه لببرز نیبز   ی خراسان جنوبی، شبمالی، رضبوی و ا  ها استان. شده است نظر صرف

 23ی مبورد بررسبی   هبا  اسبتان ، بنبابراین  اندگرفته نشدهموجود نبودن اطالعات در نظر 

 و اسببتان اردبیبب ، آذربایجببان شببرقی، آذربایجببان غربببی، اصببفهان، تهببران، چهارمحببال 

بختیاری، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قب ، کردسبتان، کرمبان، کرمانشباه،     

 .هستندو بویراحمد، گلستان، گیالن، لرستان، مازندران، مرکزی، همدان و یزد  هیلویگکه

 درآمد سرانه

توسن دولت  ها ارانههدفمندی ی قانونی ن دی پس از اجرای ها ارانهبا توجه به پرداخت ی

در خریبد  اسبت،  پانصبد تومبان   هزارو وپبنج  توانند این م دار را که چه و اینکه مردم می

 89 از زمسبتان   ها استانسرانۀ همۀ استفاده کنند، این م دار به درآمد کایهای مختلف 

 .شده است( اضافه 90تا آخر سال 

 تصریح مدل اقتصادسنجی تقاضاي گاز طبيعی در بخش خانگی و تجاري

 .شوددر این بخش ت اضای گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری تصریح می

 :شده است گرفتهمدلی است که برای ت اضای بخش خانگی در نظر  1راب ۀ 
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 1) 
     

     

ln RNGC α β ln RNGP β ln PINC

β ln REP β ln HDD β ln CDD β Trend β D β D β D

   

     

1 2

3 4 5 6 7 1 8 2 9 3

 

 :شوندمیصورت زیر تعریف  در مدل بای متغیرها به

  ln RNGCدر بخش خانگی   ها استانگاز طبیعی سرانۀ  : لگاریت  مصرف 

  ln REP  قیمت ح ی ی برق  سوخت جانشین( در بخش خانگی. قیمبت  : لگاریت

 ،کنبد ای که گباز ایجباد مبی   برق بر حسب ارزش حرارتی آن در م ایسه با ارزش حرارتی

گاز  مکعب مترمحاسبه شده است، به این ترتیب که با توجه به اینکه ارزش حرارتی ی  

قعبی ببرق در ضبریب    ساعت برق برابر است، قیمبت وا  لوواتیک 66/10با ارزش حرارتی 

گباز براببر شبود. در     مکعبب  مترتا از نظر ایجاد ارزش حرارتی با ی   شدهضر   66/10

 است.شده واق  با این کار قیمت برق و گاز برای ایجاد میزان مشخص حرارت محاسبه 

D ,D ,D3 2 فصبول بهبار، تابسبتان و پباییز     ۀ دهند نشانترتیب متغیرهای مجازی  : به1

 .هستند

Trendروند زمانی خ ی : 

 ln RNGP لگاریت  قیمت ح ی ی گاز طبیعی خانگی : 

 ln PINC ح ی ی خانوارهای شهریسرانۀ : لگاریت  درآمد 

 ln HDD گرمایشدرجۀ : لگاریت  روز 

 ln CDD سرمایشدرجۀ : لگاریت  روز 

 :شده است  گرفتهمدلی است که برای ت اضای بخش تجاری در نظر  2راب ۀ و 

 2) 
         

 

ln CNGC α β ln CNGP β ln PINC β ln CEP β ln HDD

β ln CDD β Trend β D β D β D

    

    

1 2 3 4

5 6 7 1 8 2 9 3

 

 ln CNGCدر بخش تجاری ها استانگاز طبیعی سرانۀ  : لگاریت  مصرف 

 ln CNGP گاز طبیعی تجاری: لگاریت  قیمت ح ی ی 

 ln CEPلگاریت  قیمت ح ی ی برق  سوخت جانشین( در بخش تجاری : 
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 ليمر )چاو( – Fآزمون 

. ایبن آزمبون ببه     شودلیمر  چاو( استفاده می – Fاز آزمون  H0فرضیۀ برای رد یا اثبات 

 آمده است. 1که نتایج آن در جدول  گرفتهانجام  Eviews افزار نرمکم  

 i iH  :α α ,  β β      Pooled model 0  

 H  : Not H                 Fixed effect model1 0  

پذیري آزمون تلفيق .1 جدول  

 ليمر )چاو( – f آزمون

 Effects Test Statistics Prob 

 بخش خانگی
Cross – section F 66/178 0000/0 

Cross – section Chi – square 93/1630 0000/0 

 بخش تجاری
Cross – section F 88/73 0000/0 

Cross – section Chi – square - - 

 مأخذ : محاسبات تح یق

مبنی بر یکسان ببودن   H0 فرضیۀبا توجه به م دار بایی آماره و صفر بودن احتمال، 

مبنی ببر پانب  ببودن مبدل      H1فرضیۀ  پولین  بودن مدل( رد و  ها استان أعرض از مبد

 .شود میپذیرش 

 آزمون هاسمن

ی مدل پان ، تعیین نو  اثبر متغیرهبای توضبیحی اسبت. اگبر      ها بخش نیتر مه یکی از 

نتیجه ناشی از آزمون چاو حاکی از پولین  بودن مدل نباشد، باید مدل اثبرات ثاببت در   

 .شود م اب  اثرات تصادفی آزمون

آزمون هاسمن. 2جدول   

 هاسمن

 Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f Prob 
 Cross- section random 000000/0 9 000/1 خانگی

 Cross- section random 000000/0 9 000/1 تجاری
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 مأخذ : محاسبات تح یق

کبه  اسبت  ، نتایج آزمون هاسبمن حباکی از ایبن    دهد نشان می 2طورکه جدول  همان

روش اثرات تصادفی نسبت به روش اثرات ثابت چبه در بخبش خبانگی و چبه در بخبش      

 .شد د. بنابراین مدل به کم  روش اثرات تصادفی برآورد خواهاستتجاری دارای مزیت 

 تخمين مدل با روش اثرات تصادفی

هبا دارای  مبدل  ۀگرفته، مدل اثرات تصادفی نسبت ببه ب یب   ی صورتها آزمونبا توجه به 

آمبده   4و  3 هبای  باشد  نتایج تخمین مدل با روش اثرات تصبادفی در جبدول  مزیت می

 است:

مدل پانل با اثرات تصادفی )بخش خانگی(. 3جدول   

 (Prob)احتمال (t-studentآماره) ضریب متغير

 0000/0 -5755/4 -2824/0 قیمت واقعی گاز طبیعی

 0000/0 3752/9 -0505/0 روز درجۀ گرمایش

 0000/0 -9183/3 -0172/0 درجۀ سرمایشروز 

شده  قیمت واقعی برق  تعدی 

 نسبت به ارزش حرارتی(
4202/0 6517/4 0000/0 

 0043/0 4327/3 1243/0 ح ی یسرانۀ درآمد 

 0000/0 -8596/11 -0055/0 روند زمانی خ ی

 0000/0 -2418/24 -5910/0 متغیر مجازی فص  بهار

 0000/0 -5174/29 -2203/1 متغیر مجازی فص  تابستان

 0000/0 -1939/27 -3926/0 متغیر مجازی فص  پاییز

متغیر مجازی مربوط به قانون 

 (D 4هدفمندی  
1640/0- 7532/8- 0000/0 

 0000/0 3819/6 1220/4 ضریب ثابت

9580/0R-squared = 61/1Durbin-Watson stat = 

9576/0Adjusted R-squared= 92/2285F-statistic = 

 مأخذ : محاسبات تح یق
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مدل پانل با اثرات تصادفی )بخش تجاري(. 4جدول   

 (Probاحتمال) (t-student)آماره ضریب متغير

 2438/0 -1661/1 -0789/0 قیمت واقعی گاز طبیعی

 0000/0 9172/4 0513/0 گرمایش ۀروز درج

 0006/0 -4341/3 -0295/0 سرمایشدرجۀ روز 

شده  واقعی برق  تعدی قیمت 

 نسبت به ارزش حرارتی(
0716/0 2349/1 2171/0 

 1428/0 -4666/1 -1179/0 ح ی یسرانۀ درآمد 

 0000/0 -9639/28 -0310/0 روند زمانی خ ی

 0000/0 -5463/10 -4993/0 متغیر مجازی فص  بهار

 0000/0 -1125/9 -7285/0 متغیر مجازی فص  تابستان

 0000/0 -8556/11 -3353/0 پاییزمتغیر مجازی فص  

 قانونمتغیر مجازی مربوط به 

 (D 4هدفمندی  
2167/0 0695/2 0388/0 

 0000/0 1194/9 8563/10 ضریب ثابت

8568/0R-squared = 2057/1Durbin-Watson stat = 

8554/0Adjusted R-squared= 17/599F-statistic = 

 مأخذ : محاسبات تح یق

 خودهمبستگیبررسی وجود 

1آزمون خودهمبستگی وولدریج .5جدول   

 (Prob)سطح احتمال  مقدار آماره بخش

 3356/57F(1,22) = 0000/0 خانگی

 645/23F(1,22) = 0000/0 تجاری

 مأخذ : محاسبات تح یق

                                                           
1. wooldridge 
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نتایج آزمون وجود مشک  خودهمبستگی در هر دو بخش خانگی و تجباری را نشبان   

پس  .شودبرآورد میدوباره  ar(1)رف  این مشک  مدل پس از اضافه کردن برای دهد، می

در  ادار بودن تمامی متغیرهبای توضبیحی  ی مختلف، نتایج معنها جهتاز بررسی مدل از 

صورت زیر  دهد، بنابراین مدل مصرف سرانه در بخش خانگی بهبخش خانگی را نشان می

 آید:می دست به

       

   

 

ln RNGC / / ln RNGP / ln PINC / ln REP

/ ln HDD / ln CDD / Trend / D / D

/ D / D / AR

   

    

  

1 2

3

3 82 0 30 0 13 0 48

0 05 0 02 0 003 0 57 1 2

0 39 0 15 4 0 14 1

 

درصبد نیبز    10ولی در بخش تجاری متغیرهای درآمد سرانه و قیمت برق حتی در س ح 

 .شود برآورد میبار دیگر  مدلو  معنادار نیستند، در نتیجه این دو متغیر از مدل حذف

شده ذکر متغيرهاي حذف از پس مدل برآورد. 6 جدول  

D4 D3 D2 D1 Trend Cngp Cdd Hdd c Variable 

274/0 333/0- 719/0- 492/0- 036/0- 085/0- 029/0- 057/0 86/8 Coefficient 

016/0 000/0 000/0 000/0 000/0 197/0 000/0 000/0 00/0 Prob. 

  مأخذ : محاسبات تح یق

متغیر قیمبت   ذکرشدهپس از حذف دو متغیر  ،که در جدول فوق مشخص استطور همان

دهد، بنابراین یزم است ایبن متغیبر   درصد از دست می 10گاز نیز معناداری خود را در س ح 

 دهد. ضرایب متغیرهای معنادار مدل را نشان می 7 . جدولشودنیز از مدل حذف 

(تجاري بخش) گاز قيمت متغير حذف از پس مدل برآورد. 7 جدول  

D4 D3 D2 D1 Trend Ar(1) Cdd Hdd c Variable 

136/0 328/0- 737/0- 475/0- 035/0- 371/0 033/0- 045/0 45/8 Coefficient 
004/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 00/0 Prob. 

 مأخذ : محاسبات تح یق
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 :استصورت زیر  مدل نهایی در بخش تجاری به

     

 

ln CNGC . . ln HDD . ln CDD / Trend

/ D / D / D / D / AR

   

    1 2 3

8 45 0 044 0 033 0 035

0 476 0 737 0 328 0 137 4 0 371 1
 

منظور بررسبی    البته با ضریب منفی( در بخش خانگی که به D4 معنادار بودن متغیر

بر میبزان   ها ارانههدفمندی ی قانونبودن مؤثر حاکی از  ،وارد مدل شد ها ارانههدفمندی ی

 .استمصرف این بخش 

پدیبدۀ  دلیب    وجود بیاید که کاهش مصرف گباز ممکبن اسبت ببه     شاید این شائبه به

دهبد  نشان مبی  4ی اخیر باشد. شک  ها سالجهانی گرم شدن زمین و گرم شدن هوا در 

میزان گرمایش نیاز داشته است و با توجه ببه   نیشتریب، بخش خانگی به 90که در سال 

مصرف گاز در این سال با توجه ببه سبرد ببودن     ،اینکه بیشتر وسای  گرمایشی گازسوزند

توان گفت که کاهش مصبرف گباز   بود، در نتیجه میمیی دیگر ها سالهوا باید بیشتر از 

و افبزایش قیمبت گباز ببوده اسبت. نمبودار روز        ها ارانههدفمندی ی قانوندلی   احتمایً به

ببه   87بعبد از سبال    90دهد کبه بخبش خبانگی در سبال     سرمایش نیز نشان میدرجۀ 

ر وسای  سرمایشی ولی با توجه به اینکه بیشت ،میزان سرمایش نیاز داشته است نیشتریب

 توان گفت تأثیر زیادی بر میزان مصرف گاز نداشته است. می ،ندا برقی

توان نتیجه گرفت کبه  در بخش تجاری با توجه به معنادار نبودن متغیر قیمت گاز می

، ضبمن اینکبه   مبؤثر نببوده اسبت   در میزان مصرف گباز   ها ارانههدفمندی ی قانوناجرای 

نه تنها کاهش  90دهد که مصرف گاز در سال نشان می D4 عالمت مثبت متغیر مجازی

دلیب  سبردی هبوا در     بهممکن است این افزایش مصرف  .افزایش نیز داشته است نیافته،

فصول سرد و گرمی هوا در فصول گرم و همننین نبود سوخت جانشین یا افزایش س ح 

توان نتیجه گرفت کبه  شده می با توجه به م الب ارائه ی واحدهای تجاری باشد.ها تیفعال

بر میزان مصبرف گباز طبیعبی بخبش خبانگی را       ها ارانههدفمندسازی ی قانونبودن مؤثر 

بر میزان مصرف گاز طبیعی بخش  قانونبودن مؤثر توان توان رد کرد، همننین نمینمی

 تجاری را اعالم کرد.  
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(1390-1380روز درجۀ گرمایش ) .4شکل   

 
 (1390-1380). روز درجۀ سرمایش 5شکل 

 تفسير مدل نهایی 

 بخبش  مصبرف  تغییبرات  از درصبد  86 و 96 ترتیبب  ببه  شده گرفته نظر در متغیرهای  .1

 .ندادد توضیح را تجاری و خانگی

2 . Trend که اگرچه تغییرات فنی خودکار  اکه ی  روند زمانی کلی است، بدین معن

ی متفباوت رخ  هبا  سبرعت در طبول زمبان ببا     هبا  مبت یقی ناشی از افزایش ها شرفتیپیا 

. شبود  مبی و ثابت نیستند، در این تح یق، تنها روند کلی این تغییبرات بررسبی   دهند  می
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تغییرات خودکار تکنولوژیکی و تغییرات ناشی از قیمت و نیز بیانگر ضریب این متغیر که 

بسبیار پبایین و    ،(2003و همکباران،   1 هنبت اسبت   کنندگان مصرفتغییرات در سالیق 

ببرای بخبش    -035/0برای بخش خانگی و  -003/0با عالمت منفی است   دار امعنالبته 

ی فنبی در  هبا  شبرفت یپوقبو    ۀواسب   مصرف در طول زمبان ببه  ۀ سرانتجاری( و کاهش 

دهد که البته با توجه به س ح پایین گاز طبیعی را نشان میۀ کنند مصرفوسای  فناوری 

به تغییرات تکنولبوژیکی ناشبی از افبزایش     را آنتوان  میقیمت گاز در این بخش، کمتر 

ایبن   ۀدشدوربرآکه ممکن است ک  بودن م دار است یادآوری  شایاننسبت داد.  ها متیق

خانوارها نیبز باشبد کبه در    ۀ استفادتغییرات، ناشی از افزایش تعداد وسای  گازسوز مورد 

 این تح یق مورد توجه قرار نگرفته است.

 13/0و  -3/0ترتیبب ببا    طبیعی در بخش خانگی ببه کشش قیمتی و درآمدی گاز . 3

کشش بودن ت اضای گاز طبیعی و دومی بیبانگر ضبروری    ک  ۀدهند برابرند که اولی نشان

 ممکن است ببه  . پایین بودن کشش قیمتیاستآن  کنندگان مصرفبودن این کای برای 

د جانشین نزدیب   دو دلی  باشد، پایین بودن قیمت آن کای  در اینجا گاز طبیعی( و نبو

 (. 2003، 2برای آن کای  اسلومن

اجرای سیاسبت جبایگزینی     ۀواس  ی پنهان بهها ارانهاز ی کنندگان مصرفبرخورداری 

ی انرژی در بخش خانگی یکبی از دییب  پبایین ببودن ایبن      ها حام گاز طبیعی با سایر 

 .استکشش 

، کننبدگان  مصرفبرای  در مورد کشش درآمدی نیز با توجه به ضروری بودن این کای

ضبرایب   با تغییرات درآمد سرانه، ت اضا برای گاز طبیعبی چنبدان تغییبر نخواهبد کبرد.     

درصبد   100سرمایش نیز که هر دو در سب ح  ۀ درجگرمایش و روز ۀ درجمربوط به روز 

 موضبو   ترتیبب بیبانگر ایبن    دارنبد، ببه  اه  در بخش خانگی و ه  در بخش تجباری معن 

گرمایش در طول دوره، شباهد افبزایش مصبرف    ۀ درجافزایش روز  درصد 1هستند که با 

ۀ درجدرصد افزایش روز  1و با  خواهی  بود  بخش خانگی( درصد 0/ 05سرانه به میزان 

مصرف گاز طبیعی در خانوارهبای  سرانۀ درصد،  -02/0سرمایش در طول دوره، به میزان 

                                                           
1. Hunt  

2. Sloman 
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گرمبایش  ۀ درجب درصد افزایش روز  1کشور افزایش خواهد یافت. در بخش تجاری نیز با 

درصد افبزایش   1درصد و با  044/0در طول دوره، شاهد افزایش مصرف سرانه به میزان 

مصبرف گباز طبیعبی    سرانۀ درصد،  -033/0سرمایش در طول دوره، به میزان ۀ درجروز 

 در واحدهای تجاری کشور افزایش خواهد یافت.

ده قیمت ح ی ی برق ببود کبه در مبدل    ش در نظر گرفتهمؤثر یکی دیگر از عوام   .4

دهد که نسببت قیمبت ح ی بی    نشان می 6. شک  استمعنادار  بخش خانگی ۀشد فرض

عنوان ی  حام  انبرژی جبایگزین    حام  انرژی گاز به قیمت ح ی ی حام  انرژی برق به

، و این بدان معناسبت  ها ارانهاز هدفمندی ی پس ویژه ، بهدر طول زمان روند صعودی دارد

قیمت گاز نسبت به ببرق افبزایش بیشبتری داشبته اسبت،       ها ارانهه بعد از هدفمندی یک

دهنبد و در نتیجبه   بنابراین خانوارها مصرف خود را به سمت مصبرف بهینبه تغییبر مبی    

 ممکن است از وسای  برقی بیشتری در آینده استفاده کنند.

 
. نسبت قيمت حقيقی گاز به برق6شکل   

دارد، امبا وجبود   ی توجه شایان های  یتظرفکشور ما از نظر مناب  طبیعی و خدادادی 

شبده تبا بخبش    موجب زیاد  یۀهای اول ینههزهای نادرستی مانند اع ای یارانه و  یاستس

هبای انبرژی در   حامب  یارانۀ یرقاب  استفاده باقی بماند. حج  غها  یتظرفعظیمی از این 

خبالص داخلبی بسبیار    دولبت و تولیبد نبا   بودجبۀ  هایی مث  کشور ما در م ایسه با متغیر
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چشبمگیری  ها منباب   در صورت هدفمندسازی آن و اصالح قیمت حام رو  ازاین  بایست

ای و اجتمباعی  هبای توسبعه  تواند این مناب  را صرف برنامبه آزاد خواهد شد که دولت می

خبدمات بهداشبتی و دیگبر     ین   عمومی، ارت با وحم توسعۀ آموزش، توسعۀ خود مث  

-ها، پویبایی و بهبره   اجتماعی کند. با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهتوسعۀ های برنامه

ی هبا  طبرح و توان اقتصبادی دولبت ببرای اجبرای      دهد افزایش میوری در اقتصاد کشور 

و تخصبیص منباب    رود  مبی  هدرشود  زیرا از ی  طرف مناب  کمتری به جدید بیشتر می

بیشبتری ببرای   بودجبۀ  دولبت   ،از طبرف دیگبر   گیبرد. مبی ی انجبام  تبر  مناسب صورت به

 ها خواهد داشت. یرساختزهای عمرانی و اصالح  ینههز

ها، اصالح الگوی مصرف در کشبور   هدفمند کردن یارانه قانونیکی از انتظارات اجرای 

و  و ای و غیرواقعبی، در سب ح نبام ل    هبای یارانبه   یمتقدلی   است که در حال حاضر به

تب  الگوی مصرف کایهبای   ها به یمتقها و افزایش  یرمتعارفی قرار دارد. با کاهش یارانهغ

 شود.تدریج اصالح می ای به یارانه

 ي ريگ جهينتبحث و 

بر میبزان مصبرف بخبش خبانگی      ها ارانههدفمندسازی ی قانونبودن مؤثر نتایج حاکی از 

ا در بخش تجاری مشخص شد که میزان مصرف واحدهای تجاری با قیمبت گباز   م. ااست

وهوایی و شبدت گرمبا و سبرمای هواسبت.      و بیشتر تحت تأثیر شراین آ بوده  ارتباط یب

سبرمایش در سب ح   درجبۀ  گرمبایش و روز  درجۀ همننین معنادار بودن متغیرهای روز 

ا و واحبدهای تجباری کبامالً    برای هر دو بخش نشان داد که مصرف خانوارهدرصد  100

دهبد  ضمن نتایج برآورد و تخمین مدل نشان میدر  .استوهوایی  تحت تأثیر شراین آ 

عنوان ی  حام  انبرژی در سببد مصبرفی خبانوار ایرانبی یب  کبایی         که گاز طبیعی به

 نیتبر  مناسبب که یکی از  دهد یم. این نتایج همننین نشان استضروری و بدون کشش 

تغییبر   کبه  یطور به ست،ها ارانهحذف ی خانوارهااصالح الگوی مصرف گاز برای برای  ها راه

نمودار نسبت قیمت ح ی ی گباز   دهد.درصد مصرف را کاهش می 3/0درصدی قیمت  1

قیمت ح ی ی گباز نسببت ببه قیمبت      ها ارانهدهد که بعد از هدفمندی یبه برق نشان می
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بنبابراین ممکبن اسبت در آینبده خانوارهبا از      ح ی ی برق افزایش بیشتری داشته است، 

 عنوان ی  کایی جانشین م رح شود. وسای  برقی بیشتری استفاده کنند و برق به

 هاي پژوهشپيشنهاد 

وری انبرژی و  ت انبرژی، ضبریب انبرژی، بهبره    دمث  شب  های انرژیبررسی شاخص -

رویه و ناکارا صورت بیانرژی نشان داد که گاز طبیعی در کشورمان بهسرانۀ مصرف 

در  ،شبود هبا مبی  ای که صرف یارانبه شود هزینهشود. بنابراین توصیه میمصرف می

شبود از مصبرف   مبی سببب  خرج شود، این کار توسعۀ فناوری ها و بخش زیرساخت

 و همننین مصرفی کارا و بهینه از انرژی صورت گیرد.  شود گاز جلوگیری رویۀ بی

ای کبه در صبورت عبدم    گونبه  ن بهاصرف مشترکهای گاز متناسب با ماعمال قیمت -

مجببور ببه    ،رعایت الگوی مصرف، مشبترکی کبه دارای مصبرف ببایتر از الگوسبت     

رویه و هدر رفبتن گباز در بخبش    تواند از مصرف بیمی ،بیشتر باشدهزینۀ پرداخت 

ن پرمصرف و ات و میزان قیمت نسبت به مشترکد. هرچند شکندخانگی جلوگیری 

گبذاری  پلکبانی( در راسبتای جلبوگیری از     بیشتر باشد، روش قیمبت خارج از الگو 

 گاز کارایی بیشتری خواهد داشت.رویۀ بیمصرف 

سبرمایش چبه در   درجبۀ  گرمبایش و روز  درجبۀ  نتایج نشان داد که متغیرهای روز  -

، ولبی ایبن متغیرهبا    ستمتغیرهامؤثرترین بخش خانگی و چه در بخش تجاری از 

آید، این رق  نشان دست میبه 33/0مدت قیمتی بلند کشش نیستند. شدنی کنترل

ببه  درصد در قیمت گاز طبیعی، مصبرف آن   1ازای افزایش دهد که در آینده بهمی

عنوان  قیمت گاز بهکردن واقعی  از درصد کاهش خواهد یافت، بنابراین 33/0اندازۀ 

ی مصبرف  رعایبت الگبو  منظبور   تبوان ببه   میاقتصادی  هایراهکارمؤثرترین یکی از 

 .کرداستفاده 

سبرمایش  شبراین   درجبۀ  گرمبایش و روز  درجبۀ  با توجه به تأثیرگبذار ببودن روز    -

وهوایی( بر مصرف گاز طبیعی خانگی و تجاری، در نظبر گبرفتن تفباوت دمبای      آ 

 شود.گذاری توصیه میها در قیمتاستان
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 ي آتیها پژوهشپيشنهادهاي 

 عنبوان  ببه  گباز  از کبه  دیگبر  های بخش برای ها یارانه هدفمندی قانون تأثیربررسی  -

   .ون   حم  و صنعت، ها نیروگاه، کشاورزی مانند کنندمی استفاده سوخت

 ی انرژی دیگر مث  برق، نفت و ... ها حام بر میزان مصرف  قانونتأثیر این بررسی  -

ی انبرژی  هبا  حامب  بر میزان مصرف  قانونتوان تأثیر با توجه به اهمیت موضو  می -

 کرد.را جداگانه بررسی  ها استان
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