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  چکیده

این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع می باشد که آیا اجراي طرح هدفمند کردن یارانه ها تاثیري بر میزان مصرف گاز  
ابتدا توابع تقاضاي کل گاز طبیعی و متوسط مصرف گاز  طبیعی در بخش خانگی شهر مشهد داشته است؟ به این منظور

طبیعی هر خانوار در مشهد  بر حسب متغیرهاي قیمت، هزینه خانوار، تعداد مشترکین و دما با استفاده از داده هاي فصلی 
ن زده تخمی) OLS(و با روش حداقل مربعات معمولی Eviewsبا استفاده از نرم افزار  1389-1385سري زمانی سال هاي 

نتایج حاکی از . شده است و در نهایت بر اساس کشش هاي قیمتی و درآمدي برآوردشده، تغییرات مصرف بررسی شده است
برابر کمتر شده  9برابر بیشتر شده اما کشش درآمدي  20آن است که کشش قیمتی تقاضا پس از اعمال این طرح حدود 

  . طرح درکاهش مصرف گازطبیعی دارداست که این امر داللت بر موفقیت آمیز بودن این 
  

  تغییرات مصرف –کشش درآمدي  –کشش قیمتی  -گاز طبیعی - طرح هدفمند کردن یارانه ها :هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه  -1

گاز طبیعی به . باشدکشور ایران با داشتن ذخایر عظیم گاز طبیعی، بعنوان دومین کشور دارنده این ذخایر بعد از روسیه می

هاي هاي اصلی انرژي مورد استفاده بخشکنندهورداري ازویژه گی هاي منحصر به فرد، همواره بعنوان یکی از تأمینعلت برخ

هاي پایین بودن قیمت نسبی آن در مقایسه با سایر حامل :برخی از این ویژه گی ها عبارتند از.مختلف مصرفی کشوربوده است



 

ها، هزینه کمتر استخراج و پاالیش آن نسبت به نفت و راحتی سوخت و سوخت انرژي، آلودگی کمتر محیط زیست نسبت به سایر

گیري هرچه بیشتر از منابع گاز طبیعی و افزایش سهم از این رو سیاست مدیریت انرژي کشور بر اساس بهره.ارزش گرمازایی باال 

هاي انتقال و گازرسانی و یت تولید، توسعه شبکهاز طریق توسعه ظرف که این امر را.بوده است  هاي انرژيگاز در سبد مصرفی حامل

از این طریق صرفه جویی در مصرف نفت خام و . به انجام می رساندارتقاي جایگاه ایران در صادرات گاز به بازارهاي بین المللی 

که طرح هدفمند کردن با توجه به این. تواند درآمد صادراتی کشور را افزایش دهد حاصل خواهدشدهاي نفتی مایع که میفراورده

و گاز طبیعي نیز به علت تأمني یارانه ها به منظور بهینه کردن مصرف حامل هاي انرژي صورت گرفته است 

خبش محل و  %٧خبش صنعيت،%  ٧٢/۶١جتاري،  –انرژي مصريف در خبش خانگي % ۶٩حدود

از امهیت و جایگاه ویژه  انرژیمصارف غري %  ٣٢خبش کشاورزي و % ٧/۵نقل، 

انرژی، سال  ترازنامه(در میان سایر حامل هاي انرژي برخوردار است اي

بر تقاضاي گاز طبیعی ...، قیمت گاز ، تعداد مشترکین و )تغییرات دما ( عوامل مختلفی از جمله شرایط جوي  ).٨٨

-مصرف هاست که براي حمایت ازیارانه یکی از ابزارهاي مهم حمایتی دولت ).٨، ص ١٣٨٢پور، لطفعلی(مؤثرند

از آنجا که پرداخت . دهدهاي نسبی اقتصاد را تحت تأثیر قرار مییارانه با تغییر قیمت. شودکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت می

از . باشندها و اصالح سیستم یارانه میکند بیشتر کشورها بدنبال هدفمندي یارانهها هزینه سنگینی بر اقتصاد کشورها وارد مییارانه

که در ( دهد ر در کشورهاي صادرکننده نفت از جمله ایران یارانه انرژي بیشترین حجم یارانه را به خود اختصاص میسوي دیگ

. است گسترده ايو داراي آثار اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی  1)تولید ناخالص داخلی بوده است % 10ها حدود بیشتر سال

از جمله آثار . گسترده اقتصادي و اجتماعی خواهد بود ومنافعآن داراي پیامدهاهرگونه سیاست براي کاهش یا حذف  که بالتبع

پذیري، کاهش بازده توان به افزایش مصرف و کاهش کارایی آن، کاهش رقابتانرژي می هاي غیر مستقیمپرداخت یارانهاقتصادي 

مثال . ه انرژي بر اساس نوع یارانه متفاوت استآثار اجتماعی یاران. اشاره نموددر درازمدت  کاهش رشداقتصاديگذاري وسرمایه

هاي جدید نظیر نفت سفید، گاز مایع، گاز طبیعی و برق که در کشورهاي در حال توسعه مرسوم است از پرداخت یارانه به سوخت

هاي انرژي گاز طبیعی نیز مانند سایر حامل. شودها میطریق افزایش دسترسی خانوارهاي فقیر موجب ارتقاي سطح زندگی آن

از منافع یارانه به نحو برابري برخوردارنمی  گوناگون هاي درآمدياما دهک . شودهرساله توسط دولت به آن یارانه پرداخت می

-لذا دولت برآن شد که با سیاست تغییر قیمت حامل. ها موجب استفاده غیر بهینه از این حامل انرژي شده استاین نابرابري. شوند

مصرف گاز  سهم از آنجاکه بیشترین. جویی در این مورد باشدکسو و پرداخت بارانه نقدي از سوي دیگر به فکر چارههاي انرزي از ی

                                                             

  ٥:١٣٨٤زروار پرمھ،. ١



 

دراین تحقیق به تاثیر سیاست واقعی کردن قیمت گاز طبیعی از یک % ) 69(تجاري صورت می پذیرد  –طبیعی دربخش خانگی 

  .یزان مصرف گاز طبیعی می پردازیمپرداخت یارانه هاي نقدي ازسوي دیگر برمسیاست سو و

با بررسی تقاضاي انرژي در بخش خانگی کشور انگلیس، ) 1991(1» کلمنتس و مادلنر « :مروري بر ادبیات تحقیق -2

  .با روش هم انباشتگی و تصحیح خطا نشان دادند که حرکت کوتاه مدت تقاضاي انرژي بیشتر فصلی است

هاي تلفیقی براي خانوارها پرداخته و براي تخمین از روش رق خانگی با استفاده از دادهبه مطالعه تقاضاي ب) 1993(2» برانچ«

  .گیردبهره می )GLS( حداقل مربعات تعمیم یافته

با تفکیک سال به دوره گرمسازي و غیر گرمسازي مصرف گاز طبیعی بخش خانگی را در ) 2004( 3»نیل آرس و حیدر آرس«

  .متغیر کلیدي در مدل آنها دما به صورت مقدار درجه گرمایش روز است. اندکرده بینیشهر اسکی شیر ترکیه پیش

بینی کرده، را پیش) خانگی، تجاري و صنعتی ( کننده هاي مختلف مصرفتقاضاي انواع انرژي در بخش) 1382(» فخرایی«

و الگوهاي براورد تقاضاي مورد استفاده چهار متغیرهاي اصلی این الگو تولید ناخالص داخلی و قیمت فروش گاز در نظر گرفته شده  

  .خطی و لگاریتم دوطرفه بوده است- لگاریتمی، لگاریتمی-الگوي خطی، خطی

هاي هاي فصلی سالتابع تقاضاي گاز طبیعی مصارف خانگی شهر تهران را با استفاده از داده) 1382(» پور و باقريلطفعلی« 

متغیرهاي مورد استفاده در توابع تقاضا و تابع متوسط مصرف گاز . اندمی براورد کردهبه دو روش الگوي خطی و لگاریت1378- 1374

نتایج تخمین حاکی از بی کشش .طبیعی، قیمت گاز طبیعی در دوره قبل، درامد سرانه، درجه حرارت و تعداد خانوارها بوده است

  .باشدبودن تقاضاي گاز نسبت به قیمت و درامد می

از طریق  1358-86تقاضاي بنزین و نفت گاز را در بخش حمل و نقل ایران براي دوره زمانی ) 1389(» شاکري و دیگران«

با توجه به تابع تقاضاي براورد . انداي تابع مطلوبیت باتوجه به قید مخارج مربوطه در هر مرحله تخمین زدهحداکثر سازي سه مرحله

و  - 0.24(مدت و بلندمدت به ترتیب طوري که درمورد بنزین در کوتاهشده کشش قیمتی بنزین و نفت گاز کمتر از یک بوده به 

  . باشدمی)   0.84و  1.71(  ها به ترتیب کشش درامدي براي آن. استبوده) -0.2(و در مورد نفت گاز  ) -0.3
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  :الگوي نظري تحلیل تقاضاي انرژي  -3

  :روش اقتصاد سنجی مدلسازي تقاضاي انرژي  -3-1

استفاده از الگوهاي اقتصادسنجی در مورد الگوسازي تقاضا براي کاالها و خدمات گسترش یافت،این امر به طور  1960در دهه 

در این الگوها، تقاضاي انرژي تابعی از متغیرهاي اقتصادي نظیر . هاي انرژي نیز در برگرفتوسیعی تقاضا براي انواع مختلف حامل

  ) 5:1382پور،لطفعلی. (ي مانند تعداد استفاده کنندگان و درجه حرارت هوا استها و متغیرهاي غیر اقتصاددرآمد و قیمت

  ) :6:1387فرخی و همکاران،( مرحله خالصه نمود  5توان در نحوه مدلسازي تقاضاي انرژي به کمک روش اقتصادسنجی را می

 تعیین متغیرهاي توضیحی محتمل  

 ا تقاضاي انرژيي متغیرهاي توضیحی بتعیین فرم تابع ارتباط دهنده 

 جمع آوري اطالعات مربوط به متغیرهاي درنظر گرفته شده 

 انجام تحلیل رگرسیون 

 آزمون و اعتبارسنجی مدل 

-لطفعلی( هاي گوناگون خطی، نمایی و لگاریتمی به شکل زیر بکار برد توان در صورتبه لحاظ تجربی تابع تقاضا را می

  ) : 6:1382پور،

 (1) Xi = a + bpi + CM + uI  

 (2) Xi = a  M
c
 ui  

 (3) LnXi = a + bLnPi + cLnM + LnUi  

هرکدام از این الگوها که با انتظارات نظري و .درآمد است Mام و iبه ترتیب مقدار تقاضا و قیمت کاالي  Pi و   Xiها که در آن

البته در این بین، الگوي لگاریتمی به لحاظ برآورد . گیردهاي اماري مورد قبول واقع شود، مبناي عمل و تحلیل قرار میازمون

  .مستقیم کشش قیمتی و درآمدي از کاربرد بیشتري برخوردار است

  

 :متغیرهاي مؤثر در تقاضاي گاز طبیعی   -4

: اند عبارتند ازعوامل مؤثر بر میزان تقاضاي گاز طبیعی بخش خانگی که به عنوان متغیرهاي توضیحی در الگوها لحاظ شده

  .قیمت گاز طبیعی، درآمد سرانه، درجه حرارت دما و تعداد مشترکین



 

میزان تقاضاي گاز طبیعی به عوامل دیگري مثل تعداد وسایل گازسوز،میزان استفاده ازاین وسایل و میزان انرژي کارا بودن 

تگی دارد که به دلیل وجود نداشتن بس... بر مورد استفاده توسط خانوارها، زیربناي واحدهاي مسکونی و تجاري و کاالهاي انرژي

آوري اطالعات، از این عوامل و متغیرها صرف نظر هاي باال براي جمعاطالعات ریز در مورد برخی از این عوامل و نیاز به صرف هزینه

  .شده است

  

  :ارائه الگوي تحلیلی تابع تقاضاي گاز طبیعی  -5

ژي، روش هاي اقتصاد سنجی است که به دو صورت تک معادله اي و یکی از روش هاي مورد استفاده در تحلیل تقاضاي انر

در الگوهاي مبتنی بر نظریه هاي اقتصاد خرد مبانی نظري رفتار مصرف کننده مالك . سیستم معادالت مورد استفاده قرار می گیرد

مصرف کننده به یک مجموعه از این الگوها شکل سیستمی توابع تقاضا بوده و به مسیله تخصیص کل بودجه . اصلی الگوسازي است

کاالهاي مختلف مربوط می شوند که از طریق شرایط حداکثر سازي تابع مطلوبیت خاصی با توجه به قید بودجه مصرف کننده به 

توابع سیستمی تقاضا به طور همزمان، تقاضا را براي هر کاال در ارتباط با قیمت آن کاال و سایر کاالها و درآمد .  دست می آیند

در کارهاي تجربی به دلیل مشکل بودن انتخاب مناسب فرم تابع مطلوبیت و استخراج تابع تقاضا از روي آن، . دنظر قرار می دهندم

زیراتابع . که با مشکالت و پیچیدگی هایی همراه است، معموال از تابع تقاضا در حالت هاي غیر سیستمی یا منفرد استفاده می شود

مه محدودیت هاي تابع تقاضا در حالت سیستمی را ندارد بلکه، الزامی نیست که از شرایط حداکثر کردن تقاضاي منفرد ، نه تنها ه

در تحقیق حاضر، جهت برآورد تابع تقاضاي گاز طبیعی از روش تقاضاي منفرد یا تک . تابع مطلوبیت خاص به دست آمده باشد

  . معادالت تقاضا استفاده شده است

داراي گاز طبیعی  عرضه فرآورده هاي نفتی نظیر گاز مایع، نفت سفید و نفت گاز متوقف می شود لذا از آنجایی که در مناطق  

از سوي دیگر، قیمت برق نیز به . دسترسی خانوارها به این فرآورده ها به سختی و با تحمل هزینه هاي باال امکان پذیر می شود

می توان گفت که گاز طبیعی از نظر خانوارهاي مصرف کننده یک کاالي  با توجه به این موارد،. مراتب بیشتر از گاز طبیعی است

تقریبا بدون جانشین محسوب می شود، در نتیجه قیمت کاالهاي جانشین در تابع تقاضاي گاز طبیعی خانوارها در نظر گرفته نشده 

  .است

خانگی مشهد، شکل کلی این توابع  با انتخاب متغیرهاي مهم و  موثر بر مقدار متوسط مصرف هر خانوار و مصرف کل بخش

  :بصورت زیر است 

 (4) COH = f (P, Y, T)  

     (5)                                       CO = f (P, Y, T,N)         



 

  . با استفاده از فرمول کلی فوق، شکل نهایی توابع خطی به صورت زیر ارایه می شود

                     (6)     COH = α0 + α1 P + α2 Y + α3 T + ε 1  

  (7) CO = α0 + α1 P + α2 Y + α3 T + α4 N + ε 2 

 :که در آن 

COH متوسط مصرف گاز طبیعی هر خانوار ،  

CO مصرف کل بخش خانگی ،  

Pقیمت هر متر مکعب گاز طبیعی ،  

Y درآمد سرانه ،  

T متوسط دما ،  

ε 1  وε 2 باشند، جمالت اخالل می.  

از فرم خطی توابع این است که بتوان از ضرایب آنها براي بدست آوردن کشش هاي نقطه اي استفاده کرد در  دلیل استفاده

براي . حالی که در فرم لگاریتمی توابع ضرایب، همان کشش ها می باشند و در این توابع نمی توان کشش نقطه اي را محاسبه کرد

ده است، بدین صورت که آمار متغیرهاي وابسته و مستقل الگو را به صورت فصلی برآورد توابع مذکور از آمار سري زمانی استفاده ش

از دفتر پژوهش ) مشاهده، براي مدت پنج سال هر سال چهار فصل 20جمعا به تعداد (  1389تا زمستان سال  1385از بهار سال 

براي برآورد . تخابی مورد برازش قرار گرفته اندشرکت گاز استان خراسان رضوي جمع آوري و با استفاده از این آمارها، الگوهاي ان

الگوها از روش اقتصادسنجی بر پایه نظریه هاي اقتصاد خرد استفاده شده است، بدین صورت که تک تک معادالت  مورد نظر با 

مچنین، الگوهاي ه. اندبرآورد و تخمین زده شده Eviewsو استفاده از نرم افزار   OLS(1(بکارگیري روش حداقل مربعات معمولی 

تصحیح شده  4و  میانگین متحرك 3، با استفاده  از روش الگوي خودهمبستگی مارکف2داراي مشکل همبستگی بین جمالت  اخالل

  .5اند

  

  

                                                             

1
 Ordinary Least Squares. 

 
2 Auto correlation. 
 
3 Markov. 
  
4
 Moving average 
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  :نتایج حاصل از الگو  -6

  تابع متوسط مصرف هر خانوار - 1- 6

(8)             COH =   0.011 Y – 38.947 T- 32.291 P + 213.512 S + 0.615 AR(2)  

t  :       (8.393)       (-8.484)       (-1.982)     (3.267)        (2.883) 

R
2
 = 0.94                          

2
 = 0.92                            D-W = 1.775  

به . درصد به باال معنی دار بوده و عالئم مورد انتظار را نشان می دهند 95ل در این الگو کلیه ضرایب متغیرهاي مستقل با احتما

تفسیر اقتصادي این امر می . دلیل بی معنی بودن جمله عرض از مبدا و تاثیر منفی آن روي ضرایب الگو، آن را در مدل وارد نکردیم

از سوخت ...) حاشیه نشین ها و (ندي از گاز طبیعی نیستندتواند این باشد که خانوارهایی که داراي حداقل درآمد الزم براي بهره م

ضریب متغیر قیمت بیانگر این است که با ثابت بودن . استفاده می کنندیا چوب ویا فضوالت دامی هاي جانشین گاز مانند نفت 

به میزان  درسالنواریک ریال در قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی، متوسط مصرف گاز هر خا) کاهش(سایر شرایط در صورت افزایش

  .می یابد) افزایش(کاهش متر مکعب 32.291

ضریب متغیر درآمد سرانه داللت بر این دارد که در صورت افزایش هر یک ریال درآمد سرانه، متوسط مصرف هر خانوار حدود 

گاز طبیعی در نزد خانوارها ، که می توان از ضروري بودن )با فرض ثابت بودن سایر شرایط( متر مکعب افزایش خواهد یافت  0.011

و پایین بودن سهم گاز طبیعی در هزینه خانوارها به عنوان مهم ترین دالیل کم بودن اثر تغییر درآمد سرانه بر میزان متوسط 

  خانوار را کاهش می دهد فدر مجموع اثر افزایش قیمت به نحوکامال موثري میزان مصر.مصرف گاز هر خانوار اشاره کرد

کامال معنی دار است و همان گونه که از مقدار آن مشخص است، مهم ترین  = t -8.484  متوسط دما با داشتنضریب متغیر 

عامل در تغییرات تقاضاي مصرف گاز طبیعی هر خانوار مشهدي است، به طوري که با تغییر هر یک واحد درجه حرارت تقاضاي 

مکعب در جهت عکس تغییر دما با فرض ثابت بودن سایر شرایط تغییر متر  38.947مصرف گاز هر خانوار به طور متوسط به میزان 

تحت تاثیر دماي پایین هوا به طور قابل ) پاییز و زمستان(با توجه به این که مصرف گاز طبیعی در فصول سرد سال. می کند

ار آن را براي فصول بهار و در مدل وارد کردیم که مقد) S(مالحظه اي نسبت به فصول دیگر افزایش می بابد، یک متغیر مجازي

تابستان صفر و براي پاییز و زمستان یک در نظر گرفتیم که با وارد کردن این متغیر مجازي معنی داري ضرایب رگرسیون بیشتر 

  .شد

، الگو داراي خودهمبستگی سریالی مثبت اجزاي اخالل AR(2)قبل از استفاده از الگوي خودهمبستگی مرتبه دوم مارکف یا 

در الگو،  AR(2 (با بکارگیري. بودنداز طرفی، ضرایب متغیرهاي قیمت و درآمد سرانه از سطح معنی داري پایینی برخوردار  بوده و



 

ضمن بهبود سطح معنی داري ضرایب مشکل خودهمبستگی سریالی مثبت نیز تا حدودي رفع شده به طوري که با توجه به مقدار 

می توان در مورد وجود یا عدم وجود خودهمبستگی بین اجزاي اخالل الگو اظهارنظر صراحتا ن 1.775واتسون محاسباتی  -دوربین

 حکایت از برازش بسیار باالي مدل 0.92همچنین ضریب تعیین تعدیل شده با مقدار . )۵۴۵، ص١٣٨٨گجراتی، (کرد

مستقل لحاظ شده در الگو قابل  از تغییرات ایجاد شده در متغیر وابسته به وسیله متغیرهاي% 92داشته و بیانگر این است که 

  . توضیح دهی است

  :قابل مشاهده است ) 1(نتایج ذکر شده در جدول  

  

  

  نتیجه برآورد تابع تقاضاي گاز طبیعی هر خانوار - 1جدول 

  

  تابع تقاضاي کل بخش خانگی مشهد  - 2- 6

CO = 0.0001 Y + 956.567 N – 36465668 T – 28887684 P + 2.39 108 S + 0.5154 AR(2) – 0.993 

MA(3)                                             (9)  

        t :     (2.055)     (8.839)       (-7.402)       (-1.943)     (2.786)         (2.139)         (-7.405)    

R2 =0.97                           2 = 0.95                    D-W = 1.779 

متغیر درآمد با آماره     . شود در این الگو نیز، عالمت کلیه متغیرها انتظارات نظري را برآورده می سازدهمانطور که مالحظه می

2.055t= یک ریال در متوسط درآمد بخش خانگی، متوسط ) کاهش(معنی دار بوده و ضریب آن نشان می دهد که با افزایش

همچنین، می توان اظهار داشت که در صورت ثابت . می بابد) کاهش(متر مکعب افزایش 0.0001ز طبیعی این بخش مصرف گا



 

بخش خانگی کل در میزان قیمت گاز طبیعی ، متوسط مصرف گاز طبیعی ) کاهش(بودن سایر شرایط به ازاي هر یک ریال افزایش 

  .یابدمی) افزایش(متر مکعب کاهش  28887684به میزان 

کامال معنی دار بوده و مقدار عددي این ضریب نیز مؤید این امر است که با  t =7.402ضریب متغیر دما نیز از لحاظ آماري با 

متر مکعب متوسط مصرف گاز طبیعی بخش خانگی  36465668یک واحد درجه حرارت به طور متوسط حدود ) کاهش(افزایش 

کامال معنی دار است نشان می دهد که با   =8.839tداد مشترکین که با آماره  همچنین ضریب متغیر تع. می یابد) افزایش(کاهش

متر مکعب  956.567افزایش یک واحد در تعداد مشترکین بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبیعی بخش خانگی به میزان 

قبل از . یب رگرسیون بیشتر شددر این مدل نیز معنی داري ضرا Sمانند مدل قبل با وارد کردن متغیر مجازي . افزایش می یابد

، الگو داراي خودهمبستگی سریالی مثبت MA(3)و میانگین متحرك AR(2)استفاده از الگوي خودهمبستگی مرتبه دوم مارکف یا 

این  با بکارگیري. اجزاي اخالل بوده از طرفی، ضرایب متغیرهاي قیمت و درآمد سرانه از سطح معنی داري پایینی برخوردار بودند

یرها در الگو، ضمن بهبود سطح معنی داري ضرایب مشکل خودهمبستگی سریالی مثبت نیز تا حدودي رفع شده به طوري که متغ

صراحتا نمی توان در مورد وجود یا عدم وجود خودهمبستگی بین اجزاي ) 1.779(واتسون محاسباتی  - با توجه به مقدار دوربین

درصد بوده که حاکی از توضیح دهی باالي تغییرات متغیر  95تعدیل شده این الگو،  مقدار ضریب تعیین. اخالل الگو اظهارنظر کرد

  . وابسته بوسیله متغیرهاي مستقل یا توضیحی لحاظ شده در الگو است

  :آورده شده است ) 2(نتایج مذکور در جدول 

  

  

  نتیجه برآورد تابع تقاضاي بخش خانگی - 2جدول



 

  

  :نتیجه گیري -7

ازي تقاضاي گاز طبیعی در بخش خانگی مشهد با استفاده از مدل اقتصاد سنجی مورد بررسی قرار در این تحقیق مدل س

در ابتدا متغیرهاي قیمت گاز طبیعی، متوسط دما، تعداد مشترکین و درآمد سرانه هر خانوار به عنوان عوامل اثرگذار بر . گرفت

ي گاز طبیعی براي هر خانوار و تقاضاي کل گاز طبیعی بخش سپس براي دو حالت متوسط تقاضا. مصرف گاز طبیعی انتخاب شدند

جا که تغییرات متغیرهای مورد بررسی از آن.  .خانگی مشهد  معادله خطی تخمین زده شد

به عنوان مثال قیمت گاز طبیعی (باشد در مدل، در هر ماه اندک می

صل که درآمد سرانه حتی در یک فتقریبا در طول یک فصل ثابت است یا این

) کندنسبت به فصول دیگر برای خانوارهای شهری تفاوت چندانی منی

ها به صورت فصلی در نظر گرفته بنابراین قرار بر آن شد که این داده

مهین کم بودن تعداد مشاهدات ممکن است باعث ایجاد خطا در نتایج . شوند

گذرد که مدت زمان زیادی از اجرای این طرح منیشده ، مهچنین به علت این

ها و آثار آن در بلندمدت با تغییر انتظارات مردم بر حنوه مصرف آن

متفاوت خواهد بود لذا با علم به اینگونه نقایص آماری مدل و با توجه 

به ضرایب متغري هاي معادالت خطي مي توان تاثري هدفمند کردن یارانه ها 

 :را بر میزان مصرف گاز طبیعي چنین بررسي کرد 

 0.194 -برابر است با) پس از اجراي هدفمند کردن یارانه ها(  89سط مصرف هر خانوار کشش قیمتی در زمستان براي مدل متو

می باشد افزایش یافته است که نشان می دهد متوسط مصرف گاز ) - 0.0088( که مقدار آن برابر با  88که در مقایسه با زمستان 

حساس تر شده است، با این حال چون هنوز کشش قیمتی آن کوچکتر از یک  برابر 22طبیعی هر خانوار نسبت به تغییرات قیمتی

لذا به همین دلیل گاز طبیعی کاالیی بدون . می باشد، همچنان به عنوان یک کاالي کم کشش در سبد مصرفی خانوارها قرار دارد

  :               نحوه محاسبه کشش قیمتی بدین صورت می باشد . جانشین محسوب می شود

(10)                                                              Ep =   =- 0.194  

که در  - 0.140برابر است با  89همچنین براي مدل تقاضاي کل گاز طبیعی بخش خانگی کشش قیمتی در زمستان سال 

اما کشش درآمدي در همین دو . رابر حساس تر شده استب 20حدود  -0.0069که مقدار آن برابر است با  88مقایسه با زمستان 

  :  نقطه به صورت زیر محاسبه می شود 

(11)                                               EY88 =  

(12)                                                           EY89   



 

برابر کمتر شده است که این امر مؤید آن است که افزایش درآمد   9شود کشش درآمدي حدود  همان طور که مالحظه می

تنها تا نقطه اي که مورد نیاز مصرف کنندگان است باعث افزایش مصرف گاز می شود و این بر ضروري بودن کاالي گاز طبیعی 

فت تغییرات قیمتی و درآمدي ناشی از هدفمند در مجموع با مقایسه کشش قیمتی و کشش درآمدي، می توان گ. داللت دارد

البته با توجه به اینکه  . کردن یارانه ها در یک جهت بر مصرف گاز تاثیر گذاشته اند و موجب بهینه تر شدن مصرف آن گشته اند

ف خود را مدت زمان زیادي از اجراي طرح هدفمند کردن یارانه ها نگذشته  است، می توان گفت که مصرف کنندگان هنوز مصر

طبق عادات  مصرفی گذشته  تنظیم می کنند و با گذشت زمان و تأثیر گذاري این طرح بر نگرش مردم در خصوص مصرف، 

بنابراین دولت می تواند با استفاده از برنامه هاي آموزشی و فرهنگی از . تغییرات آن در اثر تغییر قیمت قابل مالحظه تر خواهد بود

ا فرهنگ سازي کند که یارانه هاي نقدي به منظور جبران افزایش قیمت ها در بخش انرژي می باشد و طریق رسانه ها این مهم ر

کارا صرف کنند تا از مردم می توانند بخشی از آن را جهت نوسازي و بروز کردن سیستم گرمایشی منزل و یا خرید وسایل انرژي

 .ي می باشد برآورده گردداین طریق هدف اصلی این طرح که همان بهینه کردن مصرف انرژ

براي دولت دراثر اجراي طرح )کاهش هزینه هاي پرداخت یارانه غیر مستقیم(براورداجمالی صرفه جویی اقتصادي نکته دیگر

ضریب (اینکه با درنظر گرفتن اثر افزایش یک ریال قیمت گاز بر کاهش مصرف گاز طبیعی توضیح .هدفمند کردن یارانه ها است

ریال بوده  1500و  60.7به ترتیب  89و 88قاضاي خانوار و با توجه به اینکه متوسط نرخ گاز طبیعی در زمستان در تابع ت) قیمت

کاهش یافته است، که میزان ) 88زمستان (متر مکعب نسبت به قبل  46476.5درحدود 89است، مصرف هر مشترك در زمستان 

که در زمستان )از مشترك 88دریافتی سال  ازقیمت 89سال  یافتیدر تفاوت قیمت(جویی براي دولت باتوجه به سوبسیدي صرفه 

گاز  یارانه نقدي براي مصرف حال اگرسهم. ریال براي هر مشترك می باشد 66893535به گاز طبیعی پرداخت می شد، معادل 88

متوسط یارانه باتوجه به پرداخت  .درنظر بگیریم   معادلمبلغ یارانه مستقیم که به هر مشترك پرداخت می شود را کلازراطبیعی 

به خانوار براي گاز  یک ماهریال باشد، کل یارانه نقدي که در  2275000 )یک مشترك گاز(پنج نفرهبراي یک خانوارماهیانه نقدي 

این مبلغ را از مبلغ اگر حال .می گردد 1365000،که دریک فصل برابرریال می باشد455000طبیعی پرداخت می شود، معادل با 

هر مشترك درهر فصل ازفصول پر مصرف  اءازبه دولت  صرفه جویی اقتصاديکم کنیم نتیجه )66893535(صرفه جویی شده

در  کمی موجب صرفه جویینه تنهالذا طرح هدفمند کردن یارانه ها . می شود ریال667570355که معادل آمدخواهد گازبدست 

را در زیرساخت هاي  ناشی از اجراي طرح دولت می تواند مبلغ صرفه جویی شده ؛بلکهشده است  )بویژه گاز طبیعی(مصرف انرژي 

  .، ارزآوري بیشتري براي کشور داشته باشدگازگذاري کند و یا با صادرات بیشترمربوط به انرژي سرمایه



 

طبیعی تا حد زیادي متاثر از دماي  همچنین ضریب نسبتا بزرگ دما در توابع برآورد شده، نشان دهنده این است که مصرف گاز

رعایت ...) سازه هاي مورد استفاده در بنا،وو ،طراح ومعماري ساختمان براي مثال (است و اگر مسئله عایق کاري در ساختمان ها هوا

  .از این ناحیه نیز می توان صرفه جویی قابل مالحظه اي در مصرف گاز طبیعی داشتشود طبیعتا 
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