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 43   و تأمين    فراوان   مزاياي   دارا بودن   لحاظ   به    گاز طبيعي .    است    آن  تداومعامل   و     بشري   حيات   از منابع    يكي  انرژي

  .است برخوردار    در ميان ساير منابع انرژياي  ويژه  و جايگاه  كشور، ازاهميت  اوليه درصد از انرژي

   در منـاطق     و كـاربرد آن     انـرژي   نقش     در شناخت   طور خاص ه   ب   انرژي   و تقاضاي   طور عام ه   ب   بازار انرژي   تحليل    

   انـرژي    از حامالن    گاز طبيعي به عنوان يكي       تقاضاي ، در اين مطالعه  . است برخوردار     بااليي   كشور از اهميت    مختلف

گرفتـه    انجـام    كنندگان   مصرف   ساختار رفتاري    منظور شناخت    امر به   اين.   است  شده  در نظر گرفته       خانگي  در بخش 

 و   ، درآمـد سـرانه       گـاز طبيعـي      قيمـت   متغيرهـاي    به   نسبت   خانگي   كنندگان   مصرف   حساسيت   ميزان  تحليل.  است 

   يـاري  آنكـردن      و بهينـه     بخـش    مورد نياز ايـن      گاز طبيعي    را در تأمين    گزاران سياست  هوا،   حرارت   درجه  متوسط

 بـا     هـر خـانوار در شـهر تهـران           گاز طبيعـي     مصرف   ومتوسط  بيعي گاز ط    كل   تقاضاي   توابع ، منظور   اين  به. كند مي

 در  و  انـد، تخمـين      شـده    آوري   جمـع    فـصلي    صـورت    به   كه 1378 - 1374  هاي  سال  به    مربوط   از اطالعات   استفاده

  . است شده   محاسبه  گاز طبيعي  و قيمتي  درآمدي هاي  كشش، نهايت
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  ، دومـين     گاز طبيعي   ذخاير عظيم    با دارا بودن     ايران   اسالمي   و جمهوري    بوده   و يكم    بيست   برتر قرن   گاز، انرژي 

  ، هزينـه     گـاز در ايـران       منـابع    وفور و پراكندگي     به  با توجه .  است   از كشور روسيه     ذخاير پس    اين  كشور دارنده 

   از ذخايرگاز طبيعـي   استفاده  و قابليت ، ماندگاري  نفت  به  نسبت  آن  و انتقال  فراوري و     وپااليش  كمتر استخراج 

 خانوارها و     رفاه  ين دارد، تأم    كه  حرارتي   انرژي   به   با توجه    آن   رقابت   و قابل    نسبتاً ارزان   ، قيمت    آينده  قرن  تا سه 

ها،   با ساير سوخت     در مقايسه    زيست   كمتر محيط   ، آاليندگي    آن  به   دسترسي   و تداوم    سهولت   لحاظ  ها به  بنگاه

   گـاز، نفـت     نفت  سفيد،   نفت  ها از جمله    با ساير سوخت     گاز طبيعي    در اثر جايگزيني     ارزي  هنگفت  جويي  صرفه

   آن   و يا تبديل     نفتي   مخازن   به   تزريق   از طريق    و پتروشيمي   نفت   در صنايع   ر انرژيك  غي  ، مصارف    و بنزين   كوره

   ويـژه    و بـه    در حال    گاز طبيعي    مهم   و نقش    جايگاه   ديگر، به    و مزاياي    ازامتيازات   و بسياري    مختلف   كاالهاي  به

   كـشور پـي      مـصرفي    مختلـف   هـاي   موردنيـاز بخـش      انرژي   اصلي  هاي   كننده   از تأمين    يكي   عنوان   به  در آينده 

  . بريم مي

   شـبكه    گـسترش    از طريق    نفتي  هاي   فراورده با     زيست   و سازگار با محيط      ارزان  هاي   انرژي   كردن  جايگزين     

و ) CNG (  فـشرده    از گـاز طبيعـي      ، استفاده    گاز طبيعي   به   بزرگ  ها و صنايع    نيروگاه   سوخت  ، تبديل   گازرساني

   ازجملـه    نفتـي   هـاي    فـراورده    در توزيـع     عرضـه    مـديريت    خودروها و اعمال     سوخت  عنوان  به) LPG( گاز مايع 

   اقـدامات   بـه   با توجه  .استدر كشور    انرژي   عرضه   مديريت   اجراي   و يا در دست      اجرا شده   هاي   برنامه  مهمترين

   جـامعي   ريـزي    نيـز برنامـه      انـرژي    و تقاضـاي     مـصرف   در حيطـه    بايـد    عرضـه   مـديريت     در زمينـه     شده  انجام

  بـا اعمـال   توان  كشور مي انرژي  ريزي   برنامه   بخش   مكمل  عنوانه   ب   انرژي   رفتار تقاضاي    با ارزيابي     .پذيرد  صورت

ـ    انـرژي   در مـصرف     هنگفتي  جويي  ، صرفه    انرژي   مصرف   الگوي   تصحيح   ضمن   تقاضا     مديريت  صحيح   عمـل ه  ب

  .آورد

   انـرژي   هـاي   حامل   گوناگون   واشكال   مصرفي   مختلف  هاي  بخش  تواند براي    مي   انرژي   رفتار تقاضاي   ارزيابي     

 شـهر     كننـدگان    مصرف   رفتار  تحليل راي را ب   گاز طبيعي   تقاضاي،   حاضر  پژوهش راستا    در همين .  پذيرد  صورت

مـورد  ،  دهنـد   مـي   خود اختـصاص   را به  از مصرف  توجهي  قابل  سهم كشور كه    كل   درصد جمعيت  12  با  تهران

هاي مناسب بـراي گـاز، تغييـرات قيمـت آن             جايگزين نبود فرض اين است كه با توجه به         .دهد   قرارمي  بررسي

ابزار مناسـبي جهـت كنتـرل مـصرف         تواند    نمي قيمت   ،بنابراين.  چنداني در ميزان مصرف نخواهد داشت      تأثير

  .باشد

تواند مورد   از در جامعه تهران مورد بررسي قرار گرفته  است و مي           گتقاضاي مصرفي   گرچه در اين مطالعه          

توان براي بخش مصرفي    از نتايج حاصل از آن مي    ،ريزان بخش انرژي كشور باشد، در عين حال        استفاده برنامه 

   .بردهمه كشور بهره 
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ـ . اسـت  كمتـراز واحـد     در شهر تهران   خانگي   در بخش    گاز طبيعي    تقاضا براي    قيمتي   كشش .1 -2   عبـارت ه ب

  .شود  مي  محسوب  كشش كم  كاالي  يك  تهراني  از نظر خانوارهاي  گاز طبيعي،ديگر

 .اسـت    صفر و يك     بين   در شهرتهران    خانگي   كنندگان   مصرف   براي   گاز طبيعي    تقاضاي   درآمدي   كشش .2 -2

  .شود  مي محسوب  ضروري  كاالي  يك   گاز طبيعييعني

 وجـود     خانگي   بخش   گازطبيعي   و مقدار مصرف     حرارت   درجه   متوسط   بين   غيرمستقيم   ارتباط   نوع  يك. 3 - 2

  .دارد

   از اسـناد و مـدارك      ،  در شـهر تهـران       گاز طبيعـي     كننده  مصرف   خانوارهاي  ساختار رفتار مصرفي  بررسي  براي  

  .ده استشاستفاده    اقتصادسنجي هاي روشاز  ،  شده  طرح هاي  يا رد فرضيه  قبول  براي  و ماريآ
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هـاي    كه در اين زمينه صورت گرفته، پيش بيني تقاضاي انواع انرژي در بخش             پژوهشيعمده كارهاي   يكي از   

- تقاضاي گاز طبيعـي بـراي دو بخـش خـانگي          پژوهش،  در اين    .)1371فخرايي   (مختلف مصرف كننده است   

 توليد ناخالص داخلي و قيمت      الگو اصلي توضيحي اين     متغير هاي . تجاري و صنعتي در نظر گرفته شده است       

ريتمي، ا لگـ  - خطـي، خطـي    الگوي برآوردي تقاضاي مورد استفاده ايشان چهار        الگوهاي. فروش گاز بوده است   

  .تم دو طرفه بوده است خطي و لگاري-لگاريتمي

 كه به منظور يافتن تابع تقاضاي انرژي براي كل كـشور انجـام شـده، بيـشتر جنبـه                    ي ديگر پژوهشيكار       

ه انـرژي و توليـد      نه ضريب همبستگي باالي بين مصرف سرا      د نشان دهن  پژوهشنتايج اين   . ه است تشاد نظري

  .ناخالص ملي يا توليد ناخالص داخلي است

 هـا   پـژوهش ايـن نـوع     .  كارشناسي ارشد است   هاي  اً، پايان نامه  اي انجام شده در اين زمينه عمدت      ساير كاره     

نامه محمد    پاياناز جمله   .  محدود بوده و بخشي از تقاضاي كل انرژي كشور را مورد مطالعه قرار داده اند               اًنسبت

   ).1377( اوالديغالمرضا و ) 1377(ا همحمد عليپيام  ،)1378(داداشي صادق  ،مزرعتي
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  .دنشو  مي  تقسيم  زماني  و سري يابي  برون  دو روش بهها  اين روش
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. اسـت   اير آن  و نظـ    ،هندسي   حسابي   صورت   به   متغير مورد بررسي     رشد متوسط    نرخ   بر مبناي    روش  اين   اساس

   بعـد مـورد اسـتفاده       هاي  سال   انـرژي   تقاضاي  بيني   در پيش    گذشته  هاي   داده   با كمك    شده   رشد محاسبه   نرخ

                                                     
1. Trend Analysis or Trend Extrapolation. 
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 كمـا بـيش مـورد اسـتفاده قـرار             مـدت    بـسيار كوتـاه     هاي  گيري   تصميم   براي الگوها   اين  اگرچه. گيرد  قرارمي

 زيـر    شـكل    بـه   الگو   اين   رياضي  روابط.  نيستند  متغيرها   بلندمدت  رات تغيي   اثرات   تبيين   قادر به    ولي ،دنگير  مي

  :                                                                                                              است
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   شده  بيني   پيش  مصرف   ميزان tE+1 و     انرژي   تقاضاي   رشد حسابي     نرخ  ta و t  در زمان    انرژي   تقاضاي tE كه

  .است t + 1   سال براي

   يـك    بـراي    انـرژي   مـصرف    رشد متوسط    تصور شود، نرخ     تصاعد هندسي    يك  صورته   رشد تقاضا ب    چنانچه    

  :برابر خواهد بود با) t = T يا t= 0از (  سالهT  دوره

1 100)1(
0

− ×−=
E

E
Ta t

T  

   رشـد تقاضـا، ميـزان     نـرخ    ثبـات    و فـرض   0E   پايـه    در سال   انرژي)  مصرف (  تقاضاي   ميزان   داشتن  در صورت 

  :شود مي بيني  زير پيش  صورت  بهT + 1   دوره  براي  انرژي تقاضاي

Tt
T

a
EE )

100
1(01 +×=+    

  

  زماني  سري  روش. 4-1-2
1

  

 رفتـار   ،در سـاختار و ماهيـت    آن  مقـادير گذشـته    شود كـه   فرض  چنين  متغير مورد بررسي  درخصوص  هر گاه 

 ،  صـورت   انـد، درآن   كرده   اثرگذاري   آن   متغيردر مقادير گذشته     مؤثر در آن     عوامل  متغير را در بر دارد و تمامي      

  .2 كرد بيني  متغير را پيش  روند آتي توان  مي،)  متغير است  آن  گذشته  زماني  سري كه (  قبلي  سوابق براساس

  :است   انطباق  زير قابل  تبعي  عموماً با اشكال  قبلي سوابق

  

)(                                     اي  چند جمله يالگوـ 1 1
1

2
210 .... −

−++++= n
n tatataatY                

tCCtY                         روند خطي يالگوـ 2 21)( +=        

)(                                       رشد نمايي  منحنيي الگوـ 3 rtAetY =      

)(                 خود رگرسيوني  روندي يالگوـ 4 )( 121 −+= tYCCtY  

(                       لگاريتمي  خود رگرسيوني  رونديي الگوـ 5 )(( 121 −+= tLogYCCtLogY  

                                                     
1. Time series processing. 
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)(                                                     2   از درجه  روندي هايالگوـ 6  2
210 tataatY ++=  

)(                             لجستيكي  روندي هايالگوـ 7  
taba

tY
+

=
0

1
                                  

   تبعـي   از اشـكال   هـر يـك   افزون بر آن،. است   آتي  زمان  متغير براي بيني مقدار پيش  y (t)   فوق در اشكال   

 قـرار    ، مورد اسـتفاده     پژوهش   و با تشخيص     زماني  سري   ماهيت   به   بسته ،   وجود دارد    كه   ديگري   و اشكال   فوق

  .گيرد مي

 ـ    بـاكس   روشاسـت، آنهـا    و جديـدترين   معروفتـرين   حال  در عين  كه  زماني  سري هاي  ديگر از روش يكي    

  تـوان    مـي    فقط   كه   است  ها اين   روش   ايراد وارد بر اين    ، شد   قبالً گفته   طور كه  همان .1است ARIMAجكينز يا   

  . كرد اده از آنها استف  مدت  بسيار كوتاه هاي بيني درپيش
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 سـايركاالها و      تقاضـا بـراي     سـازي الگو در مـورد      سنجياقتصاد  هايالگواستفاده از    1960  در دهه كه   چنان  هم

  كار گرفتهه  ب  نيز انرژي هاي  حامل مختلف  انواع  در مورد تقاضا براي     طور وسيعي ه   بود، ب    يافته   گسترش  خدمات

  هـا و متغيرهـاي      نظيـر درآمـد و قيمـت         اقتـصادي    ازمتغيرهـاي    تـابعي    انـرژي    تقاضـاي  ،هـا الگو  در ايـن  . شد

  .3استهوا  حرارت   و درجه  كنندگان  مانند تعداداستفاده غيراقتصادي

  :  زير است صورته  ب  اقتصادسنجي  الگوي  يك ي كل شكل

Y = F (X) + U  
  

)   انـرژي   مـثالً تقاضـاي    (  متغيروابسته Y و     تصادفي   خطاي   جمله U،    قل مست    برادر متغيرهاي  X  در اين الگو،    

  بينـي    پـيش   ،بنـابراين . شـوند    مـي    زده   تخمين   زماني   يا سري   مقطعي  هاي   داده   الگو براساس   پارامترهاي. 4است

  گونـه   درمورد اين  كه  اي  تهنك.   است   آينده   به   گذشته   شرايط   بر تعميم   ها مبتني الگو   اين  با كمك    انرژي  تقاضاي

   آمـاري   هـاي   در روش    كـه    است   اقتصادي  هاي   درنظريه نظري   پشتوانه  ، داشتن كرد   اشاره   آن   به  توان  ها مي الگو

 تقاضـا در     هـاي  نظريـه  بـود      قادر خـواهيم    سازيالگو   بر ساير اهداف     عالوه  الگو   يك   با تخمين  ،لذا.  نبود  چنين

   كلـي    دو دسـته     بـه   اقتصادسنجي  هاي  بر روش    مبتني  سازيالگو   شيوه ، طوركليه   ب . كنيم  زمونرا نيز آ   اقتصاد

   اقتصاد كـالن     بر فروض    مبتني ، عمدتاً   كه   جايگزين  هايالگو اقتصاد خرد و    هاي نظريه بر     مبتني  هايالگو  شامل

  .شود  مي تقسيم ،است

                                                     
  . عهمان منب. 1 

2. Econometrics Methods. 
  . 1378. صادق داداشي .  3
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  ايـن . انـد    بنـا شـده      كننـده   مصرف  رفتار  هاي نظريه   مباني   اقتصاد خرد، براساس    هاي نظريه بر    ي مبتن  هايالگو

   يـك    بـه    كننـده    مـصرف    بودجـه    كـل    تخـصيص   مسئله    به ،  و در واقع     تقاضا بوده    توابع   سيستمي  ها شكل الگو

 قيـد    به   و با توجه     خاصي   مطلوبيت   تابع  نكرد  حداكثر     شوند و از طريق      مي  مربوط   مختلف   از كاالهاي   مجموعه

   هر كاال در ارتباط تقاضا را براي  ،زمان طور همه  تقاضا ب  سيستمي  توابع. آيند   مي  دسته   ب   كننده   مصرف  بودجه

   فـرم    بـودن    مـشكل    دليـل    به   تجربي  در كارهاي . دهند  مدنظر قرار مي    كاال و ساير كاالها و درآمد        آن  با قيمت 

،    اسـت    همراه  هايي  وپيچيدگي   با مشكالت    كه   آن   تقاضا از روي     تابع   و استخراج    مناسب    مطلوبيت   تابع  انتخاب

   همـه  ، منفـرد اوالً     تقاضاي  در تابع . شود   مي  منفرد استفاده   يا   غير سيستمي   هاي  تقاضا در حالت    معموالً از تابع  

  تـابع    حـداكثر كـردن      از شـرايط     كـه    نيـست    الزامي ،ثانياً.  را ندارد    سيستمي   تقاضا حالت    توابع  هاي محدوديت

   خاصـي    اقتصادي   منفرد تقاضا ازنظريه     توابع   گفت  توان   مي ، طور كلي ه  ب.  باشد   آمده  دسته   ب   خاصي  مطلوبيت  

ـ    معـادالت   لـف  مخت  هاي  از متغيرها و فرم      و خطا دراستفاده     آزمون   بيشتر از راه     بلكه ،  نشده  استنتاج   دسـت ه   ب

  . اند آمده

   شكل  به و لگاريتمي ، نمايي  خطي  گوناگون هاي  منفرد را در صورت  تقاضاي  تابع توان  مي  تجربي لحاظ   به    

  : كار برد زير به

iiI               خطيي الگوـ 1 uCMbpaX +++=      

i                 نمايي ي الگوـ 2
cb

ii uMaPX =                                               

iii                  لگاريتميي الگو -3 LnUcLnMbLnPaLnX +++=   

   مذكور كـه    هاي  از صورت   هر كدام  .است درآمد   M و     ام i   كاالي   مقدار تقاضا و قيمت     ، ترتيب   به iPو  iXكه

در . گيرد   قرار مي    و تحليل    عمل  مبنايمورد قبول واقع شود،       آماري  هاي  و آزمون  نظري   با انتظارات   برآورد آن 

 از كــاربرد   و درآمــدي  قيمتــي  كــشش  بــرآورد مــستقيم  لحــاظ  بــه لگــاريتميي  الگــو،   معــادالت  ايــن بــين

  .استبرخوردار  بيشتري
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  آنرا از   د  يـ  زا   و متغيرهاي   الگو راوارد     مربوط   متغيرهاي  توان   مي   راحتي   و به    زياد بوده    روش   اين  پذيري  انعطاف

  .1 كرد حذف
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 يـا    گـري  -سازي تابع مطلوبيت اسـتون      توابع تقاضا در فرايند حد اكثر         ،LES1)( در سيستم مخارج خطي      

 .دنشـو  با توجه به قيد بودجـه اسـتخراج مـي         است،   2 داگالس - روبين كه صورت تعميم يافته تابع كاب       -كلين

  : استدر دو حالت نمايي و لگاريتمي به صورت زير  گري -وناستمعادله تابع مطلوبيت 

222111
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 مطلوبيت فردي، ،در اين توابع
12

,xx مقادير مصرف كاالها و 
12

,γγ حد اقل معيشت   مقادير

  .هستند

  

   ايده آلسيستم تقاضاي تقريبا. 4-2-3

 و تخمين پارامتر هـاي آن بـه  سـادگي انجـام              را نداشته سيستم مخارج خطي     فروض محدود كننده     الگواين  

    :3استشكل اين نوع تابع هزينه به صورت زير . پذير است
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ناشي از نظريـه اقتـصادي را بـه صـورت            هاي ته و اجازه آزمون محدوديت    تابع فوق انعطاف پذيري زيادي داش     

 .دهد آماري مي
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  اند،  شده  ها لحاظالگو در  توضيحي  متغيرهاي  عنوان  به  خانوارها كه  گاز طبيعي  تقاضاي  مؤثر بر ميزان عوامل

                                                     
1. Linear Expenditure System. 
2. Stone- Geary, Kelein- Rubin, Cobb- Douglas. 
3.Deaton, A, & Muelbauer,J, 1980, p313. 
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  . 1 و تعداد خانوارها  حرارت ،درجه ، درآمد سرانه از طبيعي گ قيمت: عبارتند از

   سيـستم    آنها، نوع    راندمان   گازسوز و ميزان    وسايل  نظير تعداد    ديگري   از عوامل    گاز طبيعي    تقاضاي   ميزان    

  دليـل    به   كه است  متأثر   و غيره    مسكوني   واحدهاي  ، زيربناي ) شوفاژ يا بخاري  (   در منازل    مورد استفاده   حرارتي

   بـسيار بـراي      بـاال و وقـت      هاي  هزينه   صرف   و نياز به     عوامل   برخي   درباره   ريز و مفصل     اطالعات  وجود نداشتن   

  .  است نظر شده  ومتغيرها صرف  عوامل  موجود، از اين  اطالعات آوري جمع
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   با ميزان    غيرمستقيمي  رابطه    گاز طبيعي    و مؤثر بر تقاضاي      مهم  غيرهاي از مت    يكي  عنوانه   ب   گاز طبيعي   قيمت

هـا در     و ساير سـوخت      گاز طبيعي    قيمت   كنترل   دليل   به  ، دوم  برنامه  از   قبل   ويژه   به  در ايران .  دارد آن  تقاضاي

   سـير صـعودي     و بـا در نظرگـرفتن        كنندگان   مصرف   به   مالحظه  قابلهاي    يارانه   و اعطاي   متمادي    ساليان  طي

   تشويق موجب امر    اين.   است   يافته   كاهش  طبيعي  گاز  ها از جمله    سوخت   نسبي  ها، قيمت    قيمت   عمومي  سطح

  .  است ها شده  و ساير سوخت  گازطبيعي  مصرف  به  كنندگان مصرف

 گاز از   مصرفي مقادير مختلف  براي  گاز طبيعي  خانگي  كنندگان  مصرف ، دوم ساله  پنج  برنامه  از شروع تا قبل    

   ايـن   كـه  يي از آنجـا   كردند،  مي   گاز پرداخت   هر متر مكعب     را براي    ثابتي   مقدار، قيمت    حد تا بيشترين    كمترين

رانـه  يا  از ايـن     غنـي    فقير و چه     چه   جامعه  هاي  اقشار و گروه    تمام،  شد   مي  تعيين يارانه    با در نظر گرفتن      قيمت

   بزرگتـر و تعـداد وسـايل        هـاي    خانه   بيشترو داشتن    مالي   امكانات   لحاظ   به   اقشار مرفه    حتي ،شدند  مند مي   بهره

 نيـز دارنـد ـ      گـاز كمتـري    ـ مصرف   محدود كه  مالي  منابع  داراي  بيشتر ازخانوارهاي  مراتب گازسوز بيشتر به

  .شدند مي منتفع

 گـاز     مـصرف    دامنـه    يـك   كه   شكل   اين   به كرد، تغيير     گاز طبيعي   گذاري   قيمت   نظام   دوم  ساله  پنج  در برنامه     

 ، حـال . شـود    مـي    نيـز معـين      از مـصرف     سـطح   در اين    گاز مصرفي    هر متر مكعب     و قيمت    شده   تعيين  طبيعي

   شـده   هـايي   بخشودگي   مشمول ،كنند   استفاده   از گاز طبيعي     شده   تعيين  مصرف    كمتر از دامنه     كه  خانوارهايي

   تـصاعدي   هـاي   نرخ  مشمول،   باشند   داشته   مصرف   شده   تعيين   مصرف   بيشتر از دامنه     كه   خانوارهايي ، وبرعكس

   پرداخـت    گاز طبيعي    هر مترمكعب    مصرف   نيز بابت   باالتري   مراتب   به  هاي ، نرخ    بيشتر مصرف    و با افزايش    شده

  .دارد را ن  ثابت گذاري  قيمت  روش  معايب گذاري  قيمت  روش  اين ، ترتيب ينا  به د كهكرخواهند 

                                                     
  : ابع زير مراجعه شودبراي آگاهي بيشتر به من. 1

  .1357  ، ارديبهشت»  در ايران  انرژي  ايجادالگو  مقدماتي بررسي«،   عملياتي ، دفتر تحقيقات  و بودجه  برنامه سازمان -

 و    اول   مرحلـه   ، گـزارش  » كـشور    انـرژي    وتقاضاي   عرضه   اقتصادسنجي   الگو   تدوين  پروژه«،      انجمشعاع   و    محمد طبيبيان  -

  .  و بودجه  برنامه ، سازمان  سوم و دوم

  .1370   آبان،  و توسعه ريزي  در برنامه  پژوهش عالي ، مؤسسه»  انرژي  تقاضاي مرور ادبيات« سيد حميد، ، فخرايي -

  هـاي    و فـراورده   ، گاز طبيعي    برق (  انرژي   انواع  تقاضاي  بيني  ، پيش    انرژي   تقاضاي   طرح   نهائي   گزارش ، فخرايي سيد حميد    -

  كننده مصرف  مختلف هاي در بخش)  نفتي
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   شـده   آورده) 1(جـدول    در    خانگي   بخش 1378   سال   گاز طبيعي    فروش  ،  تعرفه     بيشتر موضوع    وضوح  براي    

   مـصرفي   نهـادر دامنـه    آ   گاز ماهيانـه     مقدار مصرف    كه   كنندگاني   مصرف   پيداست   از جدول   طور كه  همان . است

 كمتـر     كه   و خانوارهايي    ريال 50   مصرفي  طبيعي  گاز   هر مترمكعب    بابت ، قرار بگيرد    مترمكعب 1250 تا   201

  بـراي    ريال 50   با قيمت    در مقايسه    كمتر و بيشتري    هاي  قيمت  ، ترتيب  بهكنند،    مصرففوق    يا بيشتر از دامنه   

  .كنند  پرداختبايد    مصرفي  گاز طبيعي هر مترمكعب

  

    خانگي1378   سال  گاز طبيعي  فروش تعرفه. 1- جدول

  

دامنه مصرف 

  )مترمكعب (
  200 تا 51  50تا 0

 تا 201

1250  
  2500 تا 1251

 به 2501

  باال

  12  )ريال(نرخ گاز 
مصرف ماهيانه يك (

  )0، 25×واحد 
50  

ماهيانه  مصرف (-50

  )0،0 8 × يك واحد
150  

  .  گاز ايران  ملي  شركت امور مشتركين: منبع
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   افـزايش    و بـه     تقاضا اقتصادرا متـأثر سـاخته        از طرف    و هم    عرضه   از طرف    هم   رشد اقتصادي    در جهت   حركت

   مصرف   در الگوي    در درآمد سرانه    افزايش با    رشد اقتصادي .شود   منجر مي    جامعه   و مصرفي    توليدي  هاي  ظرفيت

  افزايش   گاز طبيعي    و از جمله     انرژي  هاي  حامل   انواع   در مصرف    ويژه   خانوارها را به    ، ميزان مصرف    هشت گذا تأثير

  .دهد مي

 و رشـد   درآمـدها   بـاافزايش   كـه   گفـت  تـوان   نمـي   همـواره  رسد كه  نظر مي  به  ضروري   نكته   ذكر اين   ،البته    

   مـستقيم    رابطـه    يـك    همواره ، ديگر  عبارته   ب . خواهد يافت    افزايش   انرژي   و تقاضاي    در كشور مصرف    اقتصادي

  سـطح    و فنـي     تكنولـوژيكي    تغييـرات    دليـل    بـه  ،  گاه  بلكه.  وجود ندارد   سرانه  درآمد   وميزان   انرژي   مصرف  بين

   دولـت   هـاي   سياست  ،از طرفي . مي يابد   نيز كاهش    انرژي   نياز به   ،تيجه در ن   ، در كشور باال رفته      انرژي  وري  بهره

 اقتـصاد    هـاي   از بخـش     در هر يك     انرژي  هاي  از حامل   هر يك    مصرف   در چگونگي   سزاييه   ب  تواند نقش   نيز مي 

... هـا و   راه بكه شـ  هـا، توسـعه    نيروگـاه   احداث،  گازرساني ها، توسعه  سوخت  جايگزيني  هاي سياست.  باشد  داشته

  .وجود خواهد آمده ب   تغييراتي  جامعه  مصرفي  آنها در الگوي واسطهه  ب  هستند كه هايي  سياست ازجمله
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ـ    منطقـه    و در يـك     معـين    زماني   دوره   در يك     گاز طبيعي   مصرف  مؤثر بر   از متغيرهاي ديگر    يكي ،   خـصوص  ه ب

 خانوارهـا و    تمام  كه  و يا شهرهايي    در مناطق   ،ويژهه   ب   عامل  اين. است  مند از گاز طبيعي      بهره  تعداد خانوارهاي 

   اسـت    واضـح  .اسـت  برخـوردار      بيـشتري    از اهميـت   يستند، ن   گاز طبيعي    پوشش  تحت  در آنها    ساكن  جمعيت
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   شـهر و در دوره   آن  درمقدار گاز مـصرفي  يتأثير  گونه  هيچ،ندارند   كشي  گاز لوله   به   دسترسي   كه  خانوارهايي

   كـه    شـهري    جمعيـت    خانوارها و يا تمام      مقدار كل   كردنمنظور    ،  ، بنابراين    نخواهند داشت    مورد تحقيق   زماني

تعـداد  .  اسـت   ه اشـتبا   الگـو  در     متغير توضيحي    يك  عنوانه  ، ب يست ن  كشي   گاز لوله   پوشش   تحت   آن   نقاط  تمام

 و بـا    1375   مـاه    آبـان    و مـسكن     نفـوس    سرشـماري   تفصيلي   از نتايج    با استفاده    گاز طبيعي    داراي  خانوارهاي

  شـده   آورده الگـو  در     متغير توضيحي    يك   عنوان   و به   آوري   جمع   گاز ايران    ملي   واحد كامپيوترشركت    به  مراجعه

   . است
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  مـصارف .  هوا باشـد     حرارت   خانوارهادرجه   مصرفي   اثرگذار بر مقدار گاز طبيعي       عامل  رسد مهمترين    نظر مي   به

 است و شو      شست   مورد نياز براي     گرم   و پز و توليد آب      پخت   صرفاً براي    سال   گرم   در فصول    گاز طبيعي   خانگي

  بـراي    گـاز مـصرفي      ميزان . شود   مي   اضافه   آن   نيز به    گازي  ايه   شوفاژها و بخاري    مصارف  هوا   با سرد شدن     كه

 و شـو      و پز و شست      پخت  گاز براي    مصارف   بيشتر از كل     مراتب   به   سرد سال    در فصول    حرارتي   نيازهاي  تأمين

   زمستان  فصل خود را در       سال   يك   گاز مصرفي    از كل    خانوارحدود نيمي    يك   در شهر تهران     كه   نحوي   به است،

 گـاز     متغيـر مـؤثر برتقاضـاي        مهمترين  عنوانه   ب   حرارت   و اثر متغير درجه      نقش   كه   اينجاست .كند  مي  مصرف

  .شود  مي  مشخص طبيعي
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   صـورت    دو    بـه     كـه  است  صادسنجياقت  هاي ، روش    انرژي   تقاضاي   در تحليل    مورد استفاده   هاي  از روش   يكي

 اقتـصاد خـرد      هـاي   نظريـه  بـر      مبتني  هايالگودر  . گيرد   قرار مي    مورداستفاده   معادالت   و سيستم   اي  معادله  تك

   به   و    تقاضا بوده    توابع   سيستمي  ها شكل الگو   اين .است  سازيالگو   اصلي   مالك  كننده  مصرف رفتار نظري   مباني

   از طريـق    شـوند كـه      مـي    مربوط   مختلف   از كاالهاي   مجموعه   يك   به   كننده   مصرف   بودجه   كل   تخصيص  مسئله

  .آيند  مي دسته  ب  كننده  مصرف  قيد بودجه  به  با توجه  خاصي  مطلوبيت تابع  حداكثرسازي شرايط

 كـاال و سـاير كاالهـا و     آن  با قيمـت   هر كاال در ارتباط  تقاضا را براي ،زمان طور همه   تقاضا ب    سيستمي  توابع    

 و    مطلوبيـت    تـابع    فـرم    مناسـب    انتخـاب    بودن  مشكل   دليل   به   تجربي  در كارهاي . دهند  درآمد مدنظر قرار مي   

 تقاضـا در     ، معمـوالً از تـابع        اسـت    همـراه   هـايي   و پيچيـدگي     با مـشكالت    كه،    آن   تقاضا از روي     تابع  استخراج

 تقاضا در   توابع هاي محدوديت   همه، منفرد اوالً    تقاضاي  تابع. شود   مي   يا منفرد استفاده    تميغيرسيس  هاي حالت

   آمده  دسته   ب   خاص   مطلوبيت   تابع   حداكثر كردن    ازشرايط   كه   نيست   الزامي ، و ثانياً    را نداشته    سيستمي  حالت

   منفرد يـا تـك       تقاضاي  روش   يعني   روش   از اين   عي گاز طبي    تقاضاي   برآورد تابع    حاضر، جهت   پژوهشدر  . باشد

  .  است  شده  تقاضا استفاده معادالت

، تعـداد     ، درآمـد سـرانه      آن   قبـل    دوره   از قيمـت     تـابعي    ضروري   كاالي   يك   عنوان   به   گاز طبيعي   تقاضا براي     

 گـاز     داراي   در منـاطق    كـه  يياز آنجـا  .   اسـت   شده   در نظر گرفته     حرارت   و درجه    گاز طبيعي    داراي  خانوارهاي
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 خانوارهـا     دسترسي ، لذا ،شود   مي   گاز متوقف    سفيد و نفت    ، نفت    نظيرگاز مايع    نفتي  هاي   فراورده   عرضه  طبيعي

 نيـز در      بـرق   قيمـت ،   ديگـر    از سـوي   .شود  پذير مي    باال امكان   هاي   هزينه   و با تحمل     سختي  ها به    فراورده  اين  به

   مـوارد و سـطح       اين   به  با توجه . است  گاز طبيعي    بيشتر از قيمت     مراتب   به   آن   توليدي   حرارتي   با انرژي   همقايس

   كـاالي    يـك       كننـده    مصرف   نظر خانوارهاي  از  طبيعي  گاز   كه   گفت   توان  مي   ،گاز طبيعي    قيمت  پاييننسبتاً  

   گـازطبيعي    تقاضـاي    در تـابع     جانـشين    كاالهاي   قيمت ،  دليل   اين   و به  شود    مي  محسوب  جانشين  تقريباً بدون 

  .  است  نشده خانوارها در نظر گرفته

   هر خـانوار، شـكل       مصرف   خانوارها ومتوسط    گاز طبيعي    و مؤثر بر مقدار تقاضاي       مهم   متغيرهاي  با انتخاب     

  :است زير   صورت  به  توابع  اين كلي

    CO =ƒ (P (-1), PI, TE, HO)                              

  COH =ƒ (P (-1),PI, TE)  

  

   بـه    و لگـاريتمي     خطـي    دوصـورت    بـه    و بررسـي     تحليل براي   نهايي  ، اشكال    فوق   كلي  هاي  از فرمول   با استفاده 

  هــايالگو در  انه و درآمــد ســر  قيمــت  توضــيحي  متغيرهــاي لگــاريتم   ضــرايب . شــود  مــي زيــر ارائــه  صــورت

  .است گاز   تقاضاي  و درآمدي  قيمتي هاي كشش ،لگاريتمي

143210 )1( ε++++−+= HOaTEaPIaPaaCO  

)( 23210 1 εββββ +++−+= TEPIpCOH 

343210 )1( εαα +′+′+′+−′+′= LnHoaLnTEaLnPIaLnPLnCO  

43210 )1( εββββ +′+′+−′+′= LnTELnPILnPLnCOH  

  :  توابع  در اين 

CO  ،خانوارها  مقدار گاز مصرفي   

COH  ،هر خانوار   گاز طبيعي  مصرف متوسط   

 )P (-1،  گاز طبيعي  هر متر مكعب  قبل  دوره قيمت     

PI ،  درآمد سرانه    

TE ،  حرارت  درجه متوسط     

HO   ،گاز طبيعي  كننده  مصرف تعداد خانوارهاي     

432 ,,,
1

εεεε،  اخالل جمالت    

 و    وابـسته    آمار متغيرهاي    كه   صورت   بدين ، است    شده   استفاده   زماني   مذكور از آمار سري      برآورد توابع   براي    

 ،) مـشاهده  20بـه تعـداد      جمعـاً ( 1378   سـال    تا زمستان  1374  بهار سال   از   فصلي  صورته   الگو را ب    مستقل

هـا از   الگو بـرآورد     بـراي . انـد    قـرار گرفتـه      مورد بـرازش     انتخابي  الگوهاي  آمارها،   از اين    و با استفاده    آوري  جمع

 مورد نظر     معادالت  تك   تك  كهصورت    ينه ا  ب  استفاده كرده،    اقتصاد خرد     هاي   نظريه   بر پايه   صادسنجياقت  روش
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   زده   بـرآورد و تخمـين     TSPافـزار      از نـرم    اسـتفاده  و OLS(1 (  معمولي   مربعات   حداقل   روش  كارگيريه  با ب 

   الگـوي   هـاي    از روش   بـا اسـتفاده    2، اخـالل    جمـالت    بـين    همبستگي  شكل   داراي  هايالگو ، همچنين. اند  شده

  . 5اند شده  تصحيح  4 متحرك و ميانگين 3 ماركف خودهمبستگي

  

D . E*�,4 
( FG�A  9HI(   

  ، ضرايب 1378   سال   تازمستان 1374   از بهار سال    فصليهاي    ه مشاهد  كارگيريه   با ب   ،ه شد  گفت   كه  گونه همان

 از    را بـا اسـتفاده       گاز هر خانوار تهراني      مصرف   و متوسط   خانگي   كنندگان  صرف م   گاز طبيعي    كل   تقاضاي  توابع

 مـورد    تفسير شـده      آن   نتايج  ، سپس  كرده، برآورد     و لگاريتمي    خطي   دو شكل    به   معمولي  مربعات   حداقل  روش

  .گيرد  قرار مي  و تحليل تجزيه

  

D��. +0�7)�����  �����  F<  ����	 
��  ���  : �H4� '()J�    

D���� .9HI( �K:    

  

)4 (Rَ A782/0+  HO59/754+  TE  80871986 - PI 25/149+   )P (-1 1/2435165 - 923400827=CO   

  t=  ( 486/1 )         ( 359/1 )       ( 885/4 )        ( 157/14- )       ( 868/1 )     ( 837/11 ) 

737 /1 = D-W                    751/720 = F                    995/0 = 
2R  

 بـا     گاز طبيعـي     براي   قبل   دوره   متغيرقيمت  ضريب. هستند مورد انتظار      عالئم   داراي  بي ضرا   كليه   فوق  در تابع 

 ساير    بودن   ثابت   در صورت    كه   است   اين   و مبين   دار بوده    درصدمعني 80   اطمينان   در سطح   ، t = 359/1  آماره

   گـازطبيعي    كـل    مـصرف    متوسـط  ،يابـد )  كـاهش  (  افـزايش    ريال   يك   قبل   دوره  گاز طبيعي   ، اگر قيمت    شرايط

  .يابد مي)  افزايش(  كاهش  مترمكعب2435165   ميزان  به  جاري  در دوره  تهراني خانوارهاي

   بـودن    ثابـت    بـا فـرض      كـه    اسـت    از ايـن    حاكي،   t = 885/4   آماره   نيز با دارا بودن      متغير درآمد سرانه    ضريب

 گاز    كل   مصرف  درمتوسط)  كاهش (  شاهد افزايش    در درآمد سرانه     ريال  هر يك )  كاهش (  با افزايش   سايرشرايط

  . بود خواهيم  مترمكعب25/149   ميزان  به  تهران  خانگي  بخش طبيعي

 و    داشـته    ضريب   اين  داربودن   بر معني   داللت  ،TE = -157/14   با آماره    حرارت   درجه   متغير متوسط   ضريب    

  ،متوسط  شهر تهران  حرارت  درجه  سانتيگراد در متوسط  درجه هر يك)  كاهش (  باافزايش  كه  است  از اين حاكي

 متغيـر     ضـريب   . خواهـد يافـت   )  افـزايش (  كـاهش    مترمكعـب  80871986   ميـزان    بـه    گاز طبيعي    كل  مصرف

  ، ساير شرايط    بودن   با ثابت    كه   است  بيانگر اين   ، t = 868/1   گاز نيز با دارا بودن       كننده   مصرف  دادخانوارهايتع

                                                     
1. Ordinary Least Squares. 
2. Auto correlation. 
3. Markov. 
4. Moving Average. 
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   مـصرف  ،  طورمتوسـط    به   در تهران    گاز طبيعي    كننده   مصرف   خانوارهاي   جمع   خانوار به    هر يك   شدن  با افزوده 

 مؤيـد   2Rيـا  1 شده   تعديل   تعيين  مقدار ضريب . يابد  مي   افزايش   مترمكعب 59/754   ميزان   به   گاز طبيعي   كل

   شــهر تهــران  خــانگي  بخــش  گــاز طبيعــي  كــل  تقاضــاي درصــد از تغييــرات5/99   كــه  اســت  موضــوع ايــن

. باشـد    مـي   الگـو   برازش   از خوبي    حاكي ، امر   اين   كه است   توضيح  ، قابل    موجود در تابع     مستقل  متغيرهاي  توسط

   متغيرهـاي   ضـرايب   تمـام  زمـان   هـم  صـفر بـودن    فرضـيه   كـه   است  اين دهنده  نشانF   مقدار آماره  ،همچنين

  .شود درصد قوياً رد مي100   اطمينان  در سطح توضيحي

   چهـارم  رتبـه  م  خودهمبـستگي   الگوي كارگيريه  از ب  قبل  محاسباتي  ـ واتسن   مقدار دوربين كه يياز آنجا     

 از   بعضي  ضرايب، همچنين، داشته  اخالل  اجزاي منفي  سريالي  بر وجود خود همبستگي  داللت ،AR)4 ( ماركف

  دار بـودن     معنـي    مبين   آن  ضريب   محاسباتي t مقدار     كه AR)4( از     با استفاده  ، لذا ،يستدار ن   متغيرها نيز معني  

   وجودخـود همبـستگي     ، مـشكل     مـستقل    متغيرهـاي    ضـرايب   ريدا   معنـي    تصحيح   ضمن  است،   مربوط  ضريب

  توان  نميدرصد 05/0  داري  معني  در سطحD-W =737/1   به  با توجه، شده  رنگ  كم  تا حدودي  منفي سريالي

  .كردنظر   اظهار طور صريحه  ب  اخالل  اجزاي  بين سريالي  وجود همبستگي در مورد وجود يا عدم

  

D���3 . 9HI( ��,*0�HI    

  

)1 (AR 751/0 LnHO    -  971/ 0 +LnTE 915/0 - LnPI 299/0 + LnP (-1)2/0 - 745/5 =  LnCo  

                  )403/4-(       )392/1  (      )318/19-(         ) 862/0(         )338/1-(        )894/0= (t  

521/1 = D-W                    447/66 = F                    947/0 = 
2R            

   دوره   متغيـر قيمـت      لگاريتم  ضريب .سازد   مي   را برآورده  نظري   متغيرها انتظارات    كليه   عالمت ، نيز  الگو  در اين 

   كـل   تقاضـاي  قيمتـي    كشش  عنوان  به،  ضريب  اين.استدار  معني  t = -338/1   با آماره  گاز طبيعي   براي  قبل

   قبل   دوره   گاز طبيعي    قيمت   به   نسبت   تهراني  خانوارهاي   گاز طبيعي    مصرف  يني پا   بيانگر حساسيت   گاز طبيعي 

  ،يابـد )   يـا كـاهش     افـزايش ( درصد تغيير      يك   ميزان   به   قبل   دوره   گاز طبيعي   اگر قيمت ،   ديگر  عبارته  ب. است

)   يـا افـزايش     كاهش( درصدتغيير   2/0   ميزان   به   ساير شرايط    بودن   ثابت   گاز نيز در صورت      كل   مصرف  متوسط

  . خواهد يافت

 60   اطمينـان   در سـطح 862/0  ميـزان   بـه   محاسباتيt   نيز با دارا بودن      متغير درآمد سرانه     لگاريتم  ضريب     

 متغير    باالي   اطمينان   با سطح   داري   معني   عدم  ، البته .پايين است    ، اطمينان   سطح   اين   كه استدار    درصد معني 

مقـدار  . شـود   تواند تلقـي    نمي   درآمد سرانه    به   نسبت   گاز طبيعي    تقاضاي   حساسيت   عدم   معني   به  درآمدسرانه

   عنـوان    بـه    گـاز طبيعـي      بودن   از ضروري    حاكي ،استگاز     تقاضاي   درآمدي   كشش   همان   كه   ضريب   اين  ينيپا

                                                     

با افزايش تعداد متغيرهاي مستقل يا توضيحي در الگو  مقدار ضريب تعيين يا   . 1
2Rميزان توضيح دهـي  ،فتهافزايش يا 

  ضـريب  تعيـين تعـديل   ز تعداد متغيرهاي توضيحي در توضيح دهي الگـو، ا      كردن براي بي اثر     . نشان مي دهد    باال الگو را 

شده يا 
2Rاستفاده مى شود.  
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 از   تهرانـي   خانوارهاي  درآمدسرانه  به  نداشتن  دسترسي  دليل  به.است   تهراني   در نزدخانوارهاي   رفي مص  كاالي

   ثابـت    گفت، در صورت    توان   مي   ضريب   مقدار اين    به   باتوجه ، همچنين .   است   شده   كشور استفاده   درآمد سرانه 

 گـاز     كـل    مـصرف    مقـدار متوسـط    ، يابـد   فـزايش درصـد ا     يــك   درآمــد ســرانه   ،   اگـر    سايــر شرايــط     بودن

 با    حرارت   درجه   متغيرمتوسط   لگاريتم  ضريب.   خواهد يافت    درصد افزايش  3/0 حدود     تهراني  خانوارهاي  طبيعي

  بـودن     ثابـت    در صـورت     كـه    است   نشانگر اين   ، ضريب   و مقدار اين   است  معني دار   t = -3/19   آماره  دارا بودن 

 درصد  9/0   ميزان   به   هر فصل   حرارت   درجه   درصد در متوسط     يك   ميزان   به   ايجاد تغييري    ازاي   به  طساير شراي 

  .يابد ، تغيير مي  حرارت  متغير درجه  عكس  در جهت تهراني  خانوارهاي  گاز طبيعي  مصرف متوسط

 82   اطمينـان    در سـطح   t =392/1 بـا      گـاز طبيعـي      كننـده    مصرف   متغير تعداد خانوارهاي     لگاريتم  ضريب    

 درصـد در      يـك    ميـزان    بـه    افزايـشي    در صورت   كه   است   نيز بيانگر اين     آن   و مقدار عددي    دار بوده   درصد معني 

 97/0   ميـزان    بـه    شـهر تهـران      گـاز طبيعـي      كـل    مصرف  ، مقدار متوسط    كشي   گازلوله   داراي  تعداد خانوارهاي 

  دهي  از توضيح حاكي   كه است2R =947/0  الگو   شده  تعديل  تعيين مقدار ضريب.   خواهد يافت درصدافزايش

 در    شـده    لحاظ   مستقل  متغيرهايبه وسيله     تهراني   خانوارهاي   گاز طبيعي    كل   تقاضاي   تغييرات   درصدي 7/94

  كـل   دار بـودن     نيز مؤيد معني     محاسباتي F   آماره ، همچنين. آن است    باالي  برازش  دهنده  نشان   كه است،    الگو

  .شود  اكيداً رد مي  توضيحي  متغيرهاي  ضرايب  تمام زمان  هم  صفربودن  فرض، ديگر عبارته  ب.است  رگرسيون

،   مـستقل    از متغيرهـاي    بعضي   ضرايب  دار نبودن    و معني    اخالل   اجزاي   بين   سريالي   وجود همبستگي   علته  ب   

   كـه   اسـت   شـده    اسـتفاده    مشكل   اين   رفع   براي AR)1 (  ماركف   اول   مرتبه   خود همبستگي    ازالگوي  الگو  يندر ا 

در D-W  = 521/1   بـه   با توجه، نيز الگو  در اين. آن است  دار بودن  بيانگر معني  آن ضريب t = -403/4مقدار 

ـ    اخـالل    اجزاي  سريالي   وجود خود همبستگي     در مورد وجود يا عدم      توان  ، نمي 05/0  داري   معني  سطح طـور  ه   ب

  .كرد اظهارنظر  صريح
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 از    هر خانوار تهراني    گاز طبيعي    مصرف   متوسط   كه   است   يادآوري   به   آنها الزم    نتايج نييبها و ت  الگو   از ارائه   قبل

   محاسبه  دوره  گاز همان  كننده  مصرف  بر تعداد خانوارهاي  در هردوره  شده  گاز مصرف قدار كل م  تقسيم طريق

  .  است شده

  

M��. 9HI( �K:    

  

)4(  MA 961/0    +   TE 103/49 - PI 000097/0+   )P (-1 793/4 -52/1585 = COH  

       =t     167/31  859/2-   007/4   148/38-  

       2R      992/0=032/27   F= 507/499  D-W=    532/2  
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   دوره   متغيـر قيمـت     ضـريب . دهنـد   مي   مورد انتظار را نشان      عالئم   مستقل   متغيرهاي   ضرايب   كليه  ،الگو  در اين 

   در صـورت     كـه   اسـت   دار و بيانگر ايـن     معني  -859/2   ميزان  به   محاسباتي t   با دارا بودن     گاز طبيعي    براي  قبل

   گاز هر خـانوار بـه    مصرف ، متوسط    قبل  در دوره    گاز طبيعي    هر مترمكعب    در قيمت    ريال  يك)  كاهش ( افزايش

  )  ساير شرايط  بودن با ثابت. (يابد مي)  افزايش(  كاهش  مترمكعب793/4  ميزان

   دارد كـه     موضـوع    بـر ايـن      و داللـت   استدار    معني  t = 007/4  دن نيز با دارا بو      متغير درآمد سرانه    ضريب    

 0001/0خـانوار حـدود        يـك    مـصرف    متوسـط   ، ميـزان     درآمد سـرانه     در ميزان    ريال   هر يك    افزايش  درصورت

 در   ي گاز طبيعـ     بودن   از ضروري   توان   مي   كه ،)  سايرشرايط   بودن   ثابت  با فرض  (  خواهد يافت    افزايش  مترمكعب

 اثـر تغييـر       بـودن    كم   داليل   مهمترين   عنوان   خانوارها به    در هزينه   گاز طبيعي    سهم   بودن  نزد خانوارها و پايين   

 درآمـد     بـه    ازآمار مربـوط     استفاده  ، البته .كرد   اشاره   گاز هر خانوار تهراني      مصرف   متوسط   بر ميزان   درآمدسرانه

  .يست ن  با موضوع ربط  نيزبي  شهر تهران  درآمد سرانه  جانشين  عنوان  به  ايران سرانه

 از    كـه   گونـه   و همـان   استدار    كامالً معني   t = -148/38   نيز با داشتن     حرارت   درجه   متغير متوسط   ضريب    

  نـي هر خانوار تهرا     گاز طبيعي    مصرف      تقاضاي   در تغييرات    عامل   و مهمترين    مؤثرترين ، است   مشخص  مقدار آن 

 طـور     گاز هر خانوار بـه       مصرف      تقاضاي  شهر تهران    حرارت   در ميزان    درجه   با تغيير هر يك      كه   نحوي   به است،

   بـودن   ثابـت   با فـرض  (كند     تغيير مي    حرارت   تغيير درجه    عكس   در جهت    مترمكعب 148/49  ميزان   به  متوسط

 بسيار   ازبرازش  خود حكايت  درصدي2/99 با مقدار   شده  تعديلنييع ت ضريب يا 2R،همچنين .) ساير شرايط

 بـه وسـيله      در متغيـر وابـسته      ايجـاد شـده      درصـد از تغييـرات     2/99   كـه    است    بيانگر اين   ،  داشته  الگو  باالي

بـر    5/499مقـدار    نيـز بـا        محاسـباتي  F  آمـاره . اسـت   دهي   توضيح  قابل  الگو در   شده   لحاظ   مستقل  متغيرهاي

 و    اخـالل    اجـزاي    منفـي    سـريال    وجود خود همبـستگي      دليل  به .كند   مي   داللت   رگرسيون   كل  دار بودن   معني

  ايـم   كرده   استفاده   چهارم   مرتبه   متحرك   از ميانگين    و درآمد سرانه     قيمت   ضرايب  داري  معني   سطح   بودن  پايين

   محاسـباتي   ـ واتـسن   مقـدار دوربـين  . اسـت دار  معني كامالً  t = 302/27   با داشتن، نيز MA) 4 (  ضريب كه

532/2 = D-W صراحتاً در مورد وجود ياعـدم     توان    نميدرصد   95   اطمينان   در سطح   ، ترتيب   اين  به   كه است  

 متغيرها   يب ضرا  داري   معني  سطح از آن     كارگيريه   با ب  ، از طرفي . كرد اظهارنظر     سريالي  وجود خود همبستگي  

  .  است  و باالتر رفته  بهبوديافتهMA ) 4( از   استفاده  با عدم در مقايسه

  

M�3.  9HI( ��,*0�HI    

)1 (AR  751/0 -  LnTE 915/0  - LnPI 288/0 + LnP (-1) 20/0 -509/5 = LnCOH  

)584/4 -(      )048/20-(       )351/1(  )398/1 -(  )975/1= (t  

524/1 = D-W                    616/82 = F                    947/0= 
2R    

 دارد و     مطابقـت  نظريهكامالً با      توضيحي   متغيرهاي   كليه   براي   انتظاري   از نظر عالمت     نتايج ، نيز   فوق  يالگودر  

   بـه    محاسـباتي   t   بـا دارا بـودن      ل قبـ    دوره   متغير قيمت   لگاريتم    ضريب   كه   گفت  توان   نيز مي   در مورد ضرايب  

 گـاز خـانوار       مـصرف    متوسـط    تقاضـاي    قيمتي   كشش   همان   كه   ضريب  دار و مقدار اين     معني  -398/1  ميزان

 .دارد   قبـل    در دوره    گـاز طبيعـي      قيمت   تغييرات   به   نسبت   تهراني  خانوارهاي   پايين   بر حساسيت    داللت است،
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در )  كـاهش  (  هردرصد افزايش    ازاي   به   ساير شرايط    بودن   ثابت   در صورت    كه  هار داشت  اظ  توان   مي  ،همچنين

   ميـزان   بـه   طـور متوسـط    به  خانوار تهراني  يك  گازطبيعي  مصرف ، متوسط  قبل   دوره   گاز طبيعي    قيمت  ميزان

  .يابد مي ) افزايش (  درصد كاهش2/0

 و   دار بـوده     درصـد معنـي    80  اطمينان   در سطح  t  =351/1   نيز با داشتن     متغير درآمد سرانه     لگاريتم  ضريب   

 اين   اينكه   دليل  به. است گاز هر خانوار       مصرف   متوسط  تقاضاي   درآمدي   كشش   همان      ضريب   اين  مقدار عددي 

 ، داشـته   لـت  دال   تهرانـي    در نـزد خانوارهـاي       گاز طبيعـي     مصرف   بودن  بر ضروري  است،     كوچكتر از يك    ضريب

 درصـد در مقـدار     يـك   ميـزان  بـه )  كاهـشي (  با افزايشي  ساير شرايط  بودن  ثابت  در صورت   كه   است  بيانگر اين 

  . بود  گاز هر خانوار خواهيم  مصرف  درصد در مقدار متوسط3/0  ميزان به)  كاهش (  شاهد افزايش درآمد سرانه

   ايـن   دار  و مقـدار عـددي        معنـي   t = -048/20 بـا      آماري  يز از لحاظ   ن   حرارت   متغير درجه    لگاريتم  ضريب    

  شهر تهـران     حرارت   درجه   درصد در متوسط     يك   ميزان  به)  كاهش (  با افزايش    كه   امر است    نيز مؤيداين   ضريب

  تعيـين   مقـدار ضـريب    .يابـد   مـي )  افـزايش  (  گاز هر خانواركاهش     مصرف   متوسط 92/0 حدود     طور متوسط   به

  بـه وسـيله      متغيـر وابـسته      تغييـرات    باالي  دهي   ازتوضيح   حاكي   كه   بوده 947/0  ،الگو   اين 2R اي  شده  تعديل

ـ   الگو ، ديگر  عبارته  ب. است  الگو در     شده  لحاظ   يا توضيحي    مستقل  متغيرهاي  .  اسـت    شـده    بـرازش   خـوبي ه   ب

   صـفر بـودن      فرضـيه   ، ترتيـب    ايـن    بـه    كـه   دار بوده   معني  616/82  با مقدار محاسباتي   نيز   F   آماره  ،همچنين

  .شود د ميتأيي   رگرسيون  كل دار بودن  ومعني  متغيرها رد شده  تمام زمان هم

  يالي سر   خود همبستگي   داراي  الگو  ، AR) 1( يا     ماركف   اول   مرتبه   خود همبستگي    از الگوي    از استفاده   قبل    

  يپـايين   داري   معنـي    نيـز از سـطح       و درآمد سـرانه      قيمت  متغيرهاي   ضرايب  ، از طرفي    بوده   اخالل   اجزاي  منفي

   توضـيحي    متغيرهاي   ضرايب  داري  معني   بهبود سطح   ، ضمن   الگو در   AR) 1 ( كارگيريه   با ب  .  هستند برخوردار

   ـ واتـسن    مقدار دوربـين   به  با توجه  كه  نحوي  به شده  رفع   نيزتا حدودي  منفي  سريال  خود همبستگي مشكل

 وجـود    يـا عـدم     در مـورد وجـود      تـوان   ، صـراحتاً نمـي    05/0  داري   معنـي    در سطح  D-W = 524/1 محاسباتي

  .كرد اظهارنظر  الگو   اخالل  اجزاي  بين خودهمبستگي
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 از    گـاز طبيعـي     ، از جملـه    انرژي  هاي  حامل   انواع  ، تقاضاي    اقتصادي  سعه در رشد و تو      انرژي   مهم   نقش   دليل  به

   رونـد رو بـه     انـرژي    تقاضاي   ادبيات ، رو  از اين . است   وجهان   ايران   و اقتصادي    علمي   محافل   مورد توجه   مباحث

  مـصرف    سـاختار رفتـاري      بررسي   انرژي   تقاضاي  در مبحث .   است   اخير داشته    رادر چند دهه     و تكاملي   گسترش

 از    يكـي   ، ميـان    در ايـن   .اسـت  كـشوربرخوردار      انـرژي    سيـستم    در شناخت   اي   ويژه   از اهميت    انرژي  كنندگان

  .است  اي  و منطقه  بخشي هايالگو   تهيه سازيالگو و ريزي  سودمند در برنامه هاي روش

گـاز     تقاضـاي    بودن   كشش   بر كم    مبني اين پژوهش     يها   فرضيه   پذيرش برآوردها منجر به   از    حاصل  نتايج     

  ، از طرفي  .است   تهراني   در نزدخانوارهاي    انرژي   حامل   اين   بودن   و ضروري    شهر تهران    خانگي   در بخش   طبيعي

يـد  أي ت خـانگي   در بخـش   گـاز طبيعـي    مـصرف   بـا ميـزان    درجه  حرارت  متوسط  بين  غيرمستقيم   ابطه ر وجود

  : آيد ، نتايج زير به دست مي برآورد شده  و معادالت  ذكر شده  مطالب  از كليه با استفاده. شود مي



 
  

  

  

  

  

  

 ����� !"�#$%& '()*( +�%,�( �� / -0��1�2                                                           ��P  

 

  

   گـاز طبيعـي    تقاضـاي    كه   معني  بديناست،     ناچيز     خانگي   در بخش    گاز طبيعي    تقاضا براي    قيمتي  كشش    

   حامـل    اين  هاي  تعداد محدود جانشين   ،مر ا   اين  دليل. نيست  حساس   قيمت  زياد     چندان   نه   تغييرات   به  نسبت

   نسبي  قيمت    بودن  پايين   موجب   كه   دولت از سوي تر    پايين   در سطح    آن   قيمت   كنترل   آنكه  ضمن   .است  انرژي

 گـاز     مـصرف    بـر ميـزان      قيمـت   تغييـرات     اثر بودن    در كم  ،شود نيز    مي   گاز طبيعي    واقعي   قيمت  و ناچيز بودن  

  . دارد ش نق طبيعي

   بودن   ضروري  مبين ،اين امر .  است  كمتر از واحد   نيز   خانگي   بخش   گاز طبيعي    تقاضا براي    درآمدي   كشش    

   افزايش   كاهشي   از  اثرات      بخشي  ،   ترتيب     اين    به  . است  تهراني     خانوارهاي  در سبد مصرفي    گازطبيعي  مصرف

  .شود  مي  خنثي  گاز طبيعي  در تقاضاي  آندن بو  ضروري دليل  به ،  گاز طبيعي قيمت

  هـاي   در مـاه     ويژه   به  حرارت   درجه   متوسط   ميزان ، گاز  هر خانوار       مصرف    مؤثر  بر  ميزان       عامل   مهمترين     

 درصـد     حدود يـك     حرارت   درجه   متوسط   درصدتغيير در ميزان     هر يك    ازاي   به   كه   نحوي   به است،    سرد سال 

   ..شود ، تغيير ايجاد مي  حرارت  تغيير درجه  عكس  خانوارها در جهت  گازطبيعي  مصرف يزاندر م

قـادر خواهنـد بـود در امـر       ، مسئولين  آتي هاي ها و سال  خانوارها در فصل    مقدار گاز مصرفي    بيني  با پيش       

   در شـهر تهـران    بخش  گاز مورد نياز اين ين و تأم تهيه  جهت  الزم  امكانات  و تدارك ريزي  ، برنامه   گزاري سياست

  . نمايند تر عمل بينانه واقع
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