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چكيده:

كنندگان نهايي انرژي استترين مصرفهاي اقتصادي كشور، بخش خانگي از بزرگدر ميان بخش

ــاير بخــش   ــرخالف س ــرژي آن ب ــانون    و شــدت ان ــتا، ق ــن راس ــدي صــعودي اســت. در اي ــا داراي رون ه

ها از اقدامات اساسي دولـت نهـم اسـت كـه از جملـه اهـداف دولـت از اجـراي آن،         هدفمندسازي يارانه

هـدف از پـژوهش حاضـر، تبيـين تـأثير اجـراي قـانون        كاهش مصرف انرژي بخش خانگي بـوده اسـت.  

بـوده اسـت.   ها بر ميزان تغيير مصرف بـرق و گـاز طبيعـي خانوارهـاي شـهر اصـفهان      يارانههدفمندسازي 

هاي مورد نياز عالوه بر استفاده از روش ميـداني از طريـق مـدارك و اسـناد سـازماني بـا مراجعـه بـه         داده

سـنجي، شـامل   است. نمونه منتخب در روش نگرششركت توزيع برق شهرستان اصفهان گردآوري شده

گانه شهر اصفهان بـوده  خانوار ساكن در مناطق چهارده365سنجي شامل خانوار و در روش كارايي103

ها بـا اسـتفاده از   اند. تجزيه و تحليل دادهبندي شده متناسب، انتخاب شدهكه به روش تصادفي طبقهاست

بق با اظهـارات  مطادهدحاصل نشان مينتايج هاي آماري توصيفي و استنباطي صورت گرفته است. روش

هـا،  طبيعـي آن هـا، مصـرف بـرق و گـاز    خانوارهاي اصفهاني، پس از اجراي قانون هدفمندسـازي يارانـه  
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مؤيـد عـدم كـاهش    ها و آمارهاي رسمي پژوهش نيزتجزيه و تحليل دادهته است.داشكاهش معناداري ن

اكي از عدم وجود تفاوتنتايج حمعنادار مصرف برق خانوارها پس از اجراي قانون بوده است. همچنين

ميان مناطق شهري از نظر ميزان كاهش در مصرف برق خانوار و وجود تفاوت از نظـر ميـزان كـاهش در    

مصرف گاز طبيعي خانوار پس از اجراي قانون بوده است.

JEL :E64 �G38 �K36بنديطبقه

اصفهانها، مصرف انرژي، خانوار، شهرقانون هدفمندسازي يارانههاي كليدي:واژه

مقدمه-1

هـا  در رأس مباحـث سياسـتگذاري  1هاي جهان، كارايي انرژيامروزه در اكثر كشور

هايي است كه معموالً براي ارزيابي چگـونگي  مطرح است. شدت انرژي از جمله شاخص

هـا مـورد اسـتفاده قـرار     مصرف انرژي و ميزان اثربخشـي آن بـر توسـعه اقتصـادي كشـور     

كه معرف ميزان انرژي بـه كـار رفتـه بـراي توليـد مقـدار معينـي از        گيرد. اين شاخصمي

كاالها و خدمات است، از تقسيم مصرف نهايي انرژي (و يا عرضه انرژي اوليه) بـر توليـد   

). بر اساس گزارش انجمن جهاني 1390شود (ترازنامه انرژي، ناخالص داخلي محاسبه مي

از جملـه كشـورهاي داراي بـاالترين    1990- 2006هـاي  ، ايران طي سـال 2(WEC)انرژي 

شدت انرژي در جهان بوده است. بر اين اساس، شدت مصرف نهايي انرژي در كشور نـه  

تنها در مقايسه با كشورهاي نفتخيز بسيار باالتر بوده، بلكه از برخي منـاطق نظيـر آفريقـا و    

ي توليد يـك  در سطح جهان به طور متوسط برا2010تر است. در سال خاورميانه نيز بيش

تن معادل نفت خام انرژي مصـرف شـده اسـت    115,14ميليون دالر ارزش افزوده حدود 

برابـر مقـدار متوسـط جهـاني بـوده اسـت       1,6در حالي كه اين رقـم بـراي ايـران بـيش از     

). به عالوه، در حالي كه در سطح جهان، شدت انرژي در حال 15: 1390(ترازنامه انرژي، 

)، اين شاخص براي ايران حكايـت از رونـدي متفـاوت و    2008كاهش است (جمشيدي، 

1- Energy Efficiency
2- World Energy Council



31... خانوارانرژيمصرفبرهاتأثير قانون هدفمندسازي يارانه

هـاي مختلـف   ). تجزيه و تحليل شدت انرژي بخـش 1388صعودي دارد (ترازنامه انرژي، 

تجــاري، كشــاورزي و ســاير - عمــومي- نقــل، خــانگيواقتصــادي كشــور (صــنعت، حمــل

، هـاي مـورد بررسـي   حاكي از آن است كه در ميـان بخـش  1376- 86ها) طي دوره بخش

تجاري با افزايش در شدت انرژي همراه بوده است (فطرس و - عمومي- تنها بخش خانگي

). افزايش در شهرنشيني، تغيير در سبك زندگي، قيمت ارزان انرژي و پايين 1390براتي، 

هاي مصرفي خانوار كه از اختصاص يارانه به آن نشأت بودن سهم هزينه آن در كل هزينه

مصرف و استفاده از تجهيزات خانگي با راندمان پـايين در  گيرد، نبود فرهنگ صحيحمي

مصرف انرژي از داليل اصلي افزايش در شدت انـرژي بخـش خـانگي اسـت (فطـرس و      

تجـاري  - عمومي- ) بنابراين در ايران بخش خانگي45: 1385؛ دهقان شباني، 1390براتي، 

الگوي بخش مصـرف  مقايسه ترين سهم را در روند افزايشي شدت انرژي داشته است. بيش

نهايي انرژي در ايران با الگوي جهـاني بيـانگر تفـاوتي اساسـي اسـت؛ چنانچـه سـهم مصـرف         

تــر از متوســط جهــاني و بــر عكــس ســهم بخــش  انــرژي بخــش صــنعت در ايــران بســيار كــم

). 1390نقل باالتر از متوسط جهاني است (ترازنامه انرژي، وتجاري و بخش حمل-خانگي

يابـد،  اي به بخش انرژي اختصاص نمـي شورهاي جهان، نه تنها يارانهدر بسياري از ك

هـاي اضـافي اجتمـاعي و زيسـت محيطـي (هزينـه       كننده به علت هزينهبلكه قيمت مصرف

گذارد به ميزان قابل توجهي هم بيش از هزينه اثرات خارجي) كه مصرف انرژي بر جا مي

هـاي انـرژي در ايـران، نـه تنهـا      حاملگذاري فعلي نهايي توليد آن است. در سيستم قيمت

دهـد  هـاي توليـد را نيـز پوشـش نمـي     شـود، بلكـه تمـام هزينـه    اثرات بيرونـي لحـاظ نمـي   

). 17: 1390يزداني،(

هاي انـرژي  در ايران طي چند دهه گذشته، تالش دولت براي كنترل رشد قيمت حامل

وليـد: اوالً منجـر بـه اختصـاص     هـاي ت نسبت به افزايش قيمت ساير كاالها و خدمات يا نهاده

هـاي  بخش عظيمي از منابع و بودجه كشور به اعطاي يارانه مستقيم و غيرمستقيم براي حامـل 

انرژي شده است كه بار مالي سنگيني را به دولت تحميل كرده و مجال اندكي براي صـرف  

اسـت  گـذاري در زيـر بناهـاي اقتصـادي كشـور فـراهم آورده       هاي عمراني و سـرمايه هزينه
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تر قيمـت ايـن   ). دوماً، به شكاف هرچه بيش1389(اكبري، مؤذن جمشيدي و يارمحمديان، 

ها در داخل منجر شده است (شـاهمرادي، مهـرآرا و   هاي توليد و عرضه آنها با هزينهحامل

) و استمرار خدمات بخش انرژي را با مخاطره مواجـه كـرده اسـت (ترازنامـه     1389فياضي، 

هاي داخلي و خارجي انرژي (به عنوان ). سوماً، شكافي عميق ميان قيمت186: 1390انرژي، 

). 1389هاي انرژي) پديد آورده است (شـاهمرادي، مهـرآرا و فياضـي،    هزينه فرصت حامل

گيـري عـادات و رفتارهـاي غلـط     كـه در بخـش تقاضـا، باعـث شـكل     چهارماً، عالوه بر اين

انـع اصـلي در ارتقـاي بـازدهي و كـارايي      مصرفي و اتالف انـرژي شـده اسـت، يكـي از مو    

(نصـراللهي،  هـاي سـاخت سـاختمان اسـت    كننده انرژي و تكنيكتجهيزات خانگي مصرف

).2008پور، ناصري و حوري جعفري، ؛ فرهمند1390

هاي مختلف به وجود چنين معضالت مزمني در كشور، موضـوع  با وجود اذعان دولت

نهم به طور جد در دستور كار قـرار گرفـت كـه اليحـه     ها تنها در دولتهدفمندسازي يارانه

پس از اصـالحاتي در منويـات   -هاي انرژي، آب و برق آن با محوريت اصالح قيمت حامل

قانون برنامه چهارم توسعه تبلور 3مجلس ششم و دولت هشتم كه به صورت رسمي در ماده 

كارشناسي مسـتمر در دي  پس از يك سال و نيم كار-)1390يافته بود (پروايي هره دشت، 

تهيه و جهت طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسالمي ارسال شد. مجلس 1387ماه سال 

به تصـويب  1388اي پس از يك سال بررسي، اليحه را در دي ماه با تشكيل كميسيون ويژه

ان هاي فراوان تعدادي از نمايندگان مجلس و اقتصـاددان رساند. با وجود انتقادات و مخالفت

هـا بـا دسـتور رئـيس جمهـور از      كشور با نحوه اجرايي شدن آن، قانون هدفمندسازي يارانـه 

آغاز شد.1389آذر ماه 28يكشنبه 

با توجه به مباحث فوق، با گذشت سه سال از اجراي قانون هدفمندسـازي و در آسـتانه   

نون بر ميزان اجرايي شدن فاز دوم آن، پژوهش حاضر درصدد بررسي تأثيرات اجراي اين قا

هـاي  مصرف انرژي (برق و گاز طبيعي) خانوارهاي شهر اصفهان بوده است. بنابراين فرضـيه 

پژوهش عبارتند از: 
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سـازي  هاي شهر اصفهان پس از اجراي قانون هدفمنـد مصرف برق خانوارفرضيه اول:

ها كاهش يافته است.يارانه

پـس از اجـراي قـانون    هـاي شـهر اصـفهان   مصـرف گـاز طبيعـي خـانوار    فرضيه دوم:

ها كاهش يافته است.سازي يارانههدفمند

ميزان كاهش در مصرف برق خانوار پس از اجراي قـانون هدفمندسـازي   فرضيه سوم:

گانه شهر اصفهان متفاوت بوده است.ها در مناطق چهاردهيارانه

ميزان كـاهش در مصـرف گـاز طبيعـي خـانوار پـس از اجـراي قـانون         فرضيه چهارم:

گانه شهر اصفهان متفاوت بوده است.ها در مناطق چهاردهمندسازي يارانههدف

مباني نظري و ادبيات موضوع-2

افزايش قيمت انرژي از طريق دو اثر جانشيني و درآمـدي تقاضـاي آن را تحـت تـأثير     

دهد و ميزان اين تأثير با استفاده از مفهوم كشش قيمتي قابل بررسي است. اگرچه ازقرار مي

نقطه نظر اقتصادي، قاعده كلـي بـراي تجزيـه و تحليـل تقاضـاي انـرژي بـا كاالهـاي ديگـر          

) امــا مفهــوم كشــش قيمتــي انــرژي در كوتــاه و  46-47: 2011، 1تفــاوتي نــدارد (باتاچاريــا

بلندمدت از جهاتي با كاالهاي ديگر متفاوت است، چرا كه مشخصـه مهـم تقاضـاي انـرژي     

ها مورد نياز است. انرژي است كه خدمات آنكننده وجود تجهيزات مصرف

چنانچه قيمت يك حامل انرژي در زمـان مشخصـي تغييـر يابـد، بخشـي از تقاضـاي آن       

دهـد، ولـي اثـر كـل آن در     حامل در همـان زمـان بـه تغييـرات قيمـت حساسـيت نشـان مـي        

بـه  شود چراكه به منظور اسـتفاده از تجهيـزات كـاراتر و اقـدام كـردن     بلندمدت منعكس مي

تري مورد نياز است بنـابراين زمـان بـه    بندي، زمان بيشسازي مصرف انرژي مانند عايقبهينه

هاي انـرژي مطـرح اسـت. در تشـريح     عنوان يك عامل مؤثر بر كشش قيمتي تقاضاي حامل

تقاضـاي انـرژي را بـه تقاضـاي     1963اين مطلب، شرمن كـالرك بـراي اولـين بـار در سـال     

1- Bhattacharyya
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، 3فكيك كرد. سپس محققـان ديگـري از جملـه فيشـر، كايسـن     ت2و تقاضاي آزاد1محصور

هاي خود به كار بردند. اين تفكيك را در پژوهش5و تيلور4هوتاكر

كننده انـرژي خريـداري شـده از قبـل     بخشي از تقاضاي انرژي كه به تجهيزات مصرف

نـرژي  شود. تقاضـاي آزاد ا توسط خانوار اختصاص دارد، تقاضاي محصور انرژي ناميده مي

شـود كـه نيازهـاي فعلـي بـه خـدمات انـرژي آن را ايجـاد        به آن قسمتي از تقاضا اطالق مي

شـود.  انـد، تقاضـا نمـي   كند و به دليل وجود تجهيزاتي كه در گذشته به كار گرفتـه شـده  مي

كشش قيمتي كوتاه مـدت تقاضـاي انـرژي در حقيقـت حساسـيت تقاضـاي آزاد انـرژي را        

كند. در واقع، افزايش قيمت انرژي در كوتاه مـدت باعـث   يري ميگها اندازهنسبت به قيمت

شـود. حـال چنانچـه سـهم تقاضـاي آزاد از كـل تقاضـاي        ها ميكاهش تقاضاي آزاد حامل

انرژي زياد باشد، اثر تغيير قيمت حامل در كوتاه مدت قابل توجه خواهد بود. در بلندمـدت  

نـرژي بـه جـايگزيني تجهيـزات     كننـدگان ا شـود مصـرف  افزايش قيمت انرژي موجـب مـي  

پرمصرف با تجهيزات كم مصرف اقدام كنند بنابراين در بلندمدت عـالوه بـر تقاضـاي آزاد    

شـود. كشـش   هـاي انـرژي متـأثر مـي    انرژي، تقاضاي محصور نيـز از افـزايش قيمـت حامـل    

بلندمدت تقاضـاي انـرژي در حقيقـت واكـنش تقاضـاي آزاد و محصـور انـرژي نسـبت بـه          

).45: 1390نژاد به نقل از يزداني، هاست (جعفريت حاملتغييرات قيم

العمل (كشش) كوتـاه مـدت   سازي در سطح خرد به منظور تبيين عكسدر مطالعات شبيه

هـايي صـورت گرفتـه    و بلندمدت تقاضاي برق خانوار نسبت به تغييرات قيمـت انـرژي تـالش   

سـط ايـن تجهيـزات (شـدت     است تا تقاضا براي تجهيـزات برقـي خـانگي و تقاضـاي بـرق تو     

منظـور  هاي مورد اسـتفاده بـدين  سازي شود. مدلاستفاده از تجهيزات) به صورت همزمان مدل

). 1984، 7شوند (دوبين و مك فادن(مصرف برق واحد) ناميده مي6UECاصطالحاً 

1- Captive Demand
2- Free Demand
3- Fisher & Kaysen
4- Huathaker
5-Tyler
6- Unit Electricity Consumption
7- Dubin & Mcfadden
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كننده در اقتصاد خـرد  مباني نظري الگوهاي فوق مبتني بر تجزيه و تحليل رفتار مصرف

كننده، فرد تابع مطلوبيت خود را كه متشكل از كاالهـاي  مطابق با نظريه رفتار مصرفاست.

)):1رساند (رابطه (اي خود به حداكثر ميمختلف است، تحت محدوديت بودجه

)1(

( , ,..., )

. , ,...,

n

n

i i
i

max U U x x x

s t p x M i n
=

=

= =∑
1 2

1
1 2

نيـز  Mام و iقيمـت كـاالي  piدر يك دوره زمـاني مشـخص،   iميزان مصرف كاالي xiكه 

كننده است. با حداكثرسـازي تـابع مطلوبيـت مشـروط بـه      معرف ميزان درآمد پولي مصرف

شود:) حاصل مي2محدوديت بودجه، توابع تقاضا براي هريك از كاالها به صورت رابطه (

)2(

( , ,..., , )i i nx x p p p M= 1 2

تـوان بـه   تقاضاي برق خانگي را به عنوان يك كاال از تـابع مـذكور مـي   با توجه به اين تابع، 

) نوشت:3صورت رابطه (

)3(

( , , , )e e e G iNx x p p p M=

قيمـت گـاز خـانگي يـا قيمـت هـر كـاالي        pGقيمت بـرق خـانگي،   peتقاضاي برق خانگي، xeكه

نيز معرف ميزان درآمد خانوار است.  Mشاخص قيمت متوسط ساير كاالها و piNجانشين، 

تجزيه و تحليل اقتصادي تقاضا براي كاالهاي بادوام (تجهيزات برقـي و گـازي) نشـان    

دهد چنين تقاضايي ناشي از خـدمات ارائـه شـده توسـط ايـن كاالهاسـت (ماننـد ايجـاد         مي

يـت  سرمايش توسط كولرهاي گازي). مطلوبيت ايـن كاالهـا بهتـرين مشخصـه بـراي مطلوب     

غيرمستقيم است. اگرچه اين كاالها از نظر ظرفيـت (شـدت كـاربرد)، كـارايي، قيمـت و ...      

كننـد كـه   كنندگان نهايتاً كاالهاي مزبور را به ميزاني مصرف ميمتفاوت هستند، اما مصرف
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ها را فراهم سازد. مطابق با ميزان استفاده از ايـن كاالهـا، هزينـه انـرژي     خدمات موردنياز آن

يـابي را تـا حـدي    ) نيز مورد توجه است كه مسـئله بهينـه  1ها (تقاضاي مشتق شدهنمصرفي آ

كننده بايد بـراي هريـك از وسـايل بـادوام، وزنـي      سازد. بر اساس تئوري مصرفپيچيده مي

متناسب با توجه به انتظارات مصـرف و قيمـت انـرژي در آينـده و تصـميمات مـالي جـاري        

تصادسنجي سازگار بـا حداكثرسـازي مطلوبيـت معرفـي     اعمال شود. در ادامه چندين مدل اق

توانند براي انتخاب تركيب مناسبي از تجهيزات برقي خانگي و مصرف برق شوند كه ميمي

).1984استفاده شوند (دوبين و مك فادن، 

در تحليل حاضـر، بـرق بـه صـورت كـااليي كـه در هـر مقـدار بـا يـك قيمـت نهـايي             

شـود بـراي   شـود. همچنـين فـرض مـي    در نظر گرفتـه مـي  (متوسط) ثابت در دسترس است، 

وجود دارد. رهيافت مـورد اسـتفاده، تركيبـي از    2اي رقابتي كاملتجهيزات برقي بازار اجاره

هاي بسـط يافتـه توسـط مـك فـادن بـراي انتخـاب گسسـته از توابـع مطلوبيـت شـرطي            مدل

لوبيـت غيرمسـتقيم بـا    بـراي بهبـود توابـع مط   3غيرمستقيم و شيوه بسط يافتـه توسـط هاسـمن   

هاي تقاضاي جزئي اقتصادسنجي است.استفاده از سيستم

تا پرتفليوي ممكن و موجود از تجهيزات برقي رو بـه رو اسـت كـه    mكننده با مصرف

,ها اقدام كند و بابايد به انتخاب يكي از آن ,...,i m= 1 شـود. پرتفليـوي   نشان داده مـي 2

iاي يا هزينه نهـايي داراي قيمت اجارهri     اسـت. بـا معـين بـودن پرتفليـويi كننـده  ، مصـرف

داراي يك تابع مطلوبيت غيرمستقيم شرطي است:

)4(

( , , , , , , )i i iu V i y r p p s ε η= − 1 2

1- Drived Demand
2- Perfect Competitive Rental Markets
3- Hausman
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خصوصيات قابل مشـاهده  siدرآمد،yقيمت منابع انرژي جانشين، 2pقيمت برق، 1pكه 

ــل مشــاهده پرتفليــوي i،iεپرتفليــوي  ــر قاب ηو iقيمــت پرتفليــوي i ،riخصوصــيات غي

كننده است.خصوصيات غير قابل مشاهده مصرف

) توسـط  2x) و انـرژي جانشـين آن (  1x، ميـزان مصـرف بـرق (   iبا معين بـودن پرتفليـوي   

) خواهد بود:6) و (5(هاي به صورت رابطه» 1اتحاد ري«، با استفاده از iپرتفليوي

)5(

( , , , , , , ) /

( , , , , , , ) /
i i i

i i i

V i y r p p s p
x

V i y r p p s y

ε η
ε η

−∂ − ∂
=
∂ − ∂

1 2 1
1

1 2

)6(

( , , , , , , ) /

( , , , , , , ) /
i i i

i i i

V i y r p p s p
x

V i y r p p s y

ε η
ε η

−∂ − ∂
=

∂ − ∂
1 2 2

2
1 2

شود:) مشخص مي7با رابطه (iاحتمال انتخاب پرتفليوي

)7(

{( ,..., , ) :

( , , , , , , ) ( , , , , , , )

}

i m

i i i j j j

P Prob

V i y r p p s V j y r p p s

for j i

ε ε η
ε η ε η

=
− > −

≠

1

1 2 1 2

(با خصوصيات الزم و كافي كه براي يك تابع مطلوبيت غيرمستقيم مورد نيـاز  vهر تابع 

ــي  ــت) م ــدل   اس ــاد م ــراي ايج ــد ب ــاب   توان ــراي انتخ ــنجي ب ــاي اقتصادس ــان  ه ــاي توأم ه

) به كار برده شود.2(پيوسته/گسسته

روش دوم براي به دست آوردن يـك سيسـتم تقاضـاي پيوسته/گسسـته آن اسـت كـه       

را تصريح كـرده و بـا اتحـاد ري بـه مثابـه يـك معادلـه ديفرانسـيل         UECپارامترهاي معادله 

كنـد، رفتـار كـرده و سـپس     ع مطلوبيت شرطي غيرمستقيم را تعيين مـي جزئي كه حل آن تاب

1- Roy Identity
2- Discrete/Continuous
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هـايي را در  احتماالت انتخاب گسسته از تابع مطلوبيت غيرمستقيم تعريف شود. ابتدا سيسـتم 

)):8بر حسب درآمد خطي است (رابطه (UECنظر بگيريد كه در آنها معادله 

)8(

( ) ( , )i
i i ix y r m p p vβ= − + =1 1 2 1

miها خطي است و توزيعبر حسب پارامترi1v    بسـتگي بـه انتخـاب گسسـتهi  دارد. تـابع

) است:9مطلوبيت غيرمستقيم حاصل از اين معادله تقاضا به صورت رابطه (

)9(

([ ( . ) / ] , , )i pi
i i i iu m p p y r v e p vβψ β −= + − + 1

1 2 1 2 2

كه در آن:
0 ,( )( . ) ( , ) p ti i

p
m p p m t p e dtβ −= ∫ 1

1
1 2 2

فزاينده است. تقاضا براي انرژي جانشـين از رابطـه   نسبت به اولين آرگومان خود ψكه 

آيد:) به دست مي10(

)10(

( . ) /i pix M p p e β ψ ψ−= − − 1
2 2 1 2 2 1

كه در آن:      

/i iM M p= ∂ ∂2 /و 2 ( / ) ( / )p pψ ψ ψ ψ= ∂ ∂ ∂ ∂2 1 2 1

شوند. با در نظر گرفتن حالـت خاصـي   ) ارزيابي مي6هاي معادله (كه بر اساس آرگومان

iβو بـا  21v=i2vها داشته باشـيم:  iاز معادالت فوق كه در آن براي تمام β=   و زمـاني كـه

iv η=1 تابع ،UEC11(رابطه (1خواهد بود:((

)11(

( )i i i
ix p p y rα α α β η= + + + − +1 0 1 1 2 2

رجوع شود.Dubin & Mcfadden (1984)به 14و 13، 12براي مشاهده جزئيات فرآيند استخراج روابط -1
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)):12برابر خواهد بود با (رابطه (iو احتمال انتخاب پرتفليوي 

)12(

( )i j i i jP Prob v v W W for j i= − < − ≠2 2

كه در آن:

tp pi i ii
i i iW V e p p r eβ βαα α α β

β
− − 

= = + + + − 
 

1
0 1 1 2 2

) بـا روش فـوق معادلـه    1978و... (2) و مك فـادن، كـريش نـر و بيـوج    1951(1هوتاكر

UECاند. را تخمين زده

پيشينه پژوهش-3

مطالعات داخلي -3-1

هـاي انـرژي   ) به تجزيـه و تحليـل تقاضـاي حامـل    1391نصرالهي، صمدي و روشندل (

) بـا اسـتفاده از الگـوي    1363–1387بخش خانگي مناطق شهري ايـران بـراي دوره زمـاني (   

اند. نتايج حاكي از آن بوده است كه اوالً، خطي پويا پرداخته3آلسيستم تقاضاي تقريباً ايده

خانوار مناطق شهري ايران كااليي ضروري است. دومـاً، افـزايش   برق و گاز طبيعي مصرفي 

هـاي مـورد مطالعـه باعـث كـاهش سـهم       ها و مخارج واقعي خانوار طي سالنسبي در قيمت

هـاي انـرژي   مصرف برق و سهم مخارج گاز طبيعي به مقداري ناچيز و افزايش سـاير حامـل  

ع انـرژي در بخـش خـانگي،    مصرفي شده است. بنابراين براي اصالح الگـوي مصـرف انـوا   

هـاي مناسـبي بـه    هاي درآمدي به تنهايي اهرمتغيير قيمت برق و گاز طبيعي و اعمال سياست

هـاي انـرژي   آيند. سوماً، مثبت و معنادار بودن متغيـر تـأخيري در تقاضـاي حامـل    شمار نمي

.  كنندگان استمصرفي خانوار شهري بيانگر تأثيرگذاري عادات مصرفي در رفتار مصرف

1- Houthaker
2- Mcfadden, Kirschner & Puig 
3- Almost Ideal Demand System (AIDS)
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) به ارزيابي واكنش تقاضاي بـرق بخـش خـانگي كشـور نسـبت بـه اليحـه        1389موميوند (

پرداخته است. نتايج پژوهش حاكي اسـت كـه   1ARDLها با استفاده از روش هدفمند كردن يارانه

هـاي قيمتـي و درآمـدي بـرق خـانگي افـزايش       كه با اجـراي اليحـه مـذكور كشـش    با وجود آن

-افزايش واكنش خانوارها به تغييرات درآمد و قيمت بـرق خـانگي دارد  نشان از -خواهند يافت 

مـدت) نخواهـد داشـت    اما اجراي اين اليحه تأثير چنداني بر تقاضاي برق خانگي (حتـي در بلنـد  

پـور و لطفـي   درصدي در تقاضاي برق خـانگي رخ خواهـد داد). لطفعلـي   10الي5(تنها كاهشي 

اند.يز به نتايج مشابهي دست يافته) ن1377) و توكلي و بحريني (1383(

هـاي  هاي فصلي سال) با استفاده از داده1389گشتي (ابونوري، محمدي و پرهيزي

بــه بــرآورد تــابع تقاضــاي كوتــاه و 2و بــا روش حــداقل مربعــات معمــولي1378- 1387

انـد. نتـايج حـاكي از    مدت گاز طبيعي بخش خانگي و تجاري استان گيالن پرداختهبلند

بوده است كه اوالً، با وجود رابطه معكوس ميان قيمـت گـاز طبيعـي (بـا يـك دوره      آن

وقفه) و مصرف آن (در دوره جاري)، گاز طبيعي در كوتاه و بلندمدت يك كاالي كم 

تواند مطمئن باشد با افزايش قيمت گاز طبيعي آيد بنابراين دولت ميكشش به شمار مي

رف آن رخ نخواهـد داد. دومـاً، مصـرف    خانگي و تجاري، كاهش چشمگيري در مصـ 

گاز طبيعي در اين بخش تابعي از مصرف آن در دوره قبل است كـه ايـن امـر مبـين آن     

كنند. امامي كنندگان اين بخش مطابق با عادات مصرفي خود عمل مياست كه مصرف

) نيز 1386) و كشاورز حداد و ميرباقري جم (1389العلمايي (ميبدي، محمدي و سلطان

اند. نتايج مشابهي دست يافتهبه

) به برآورد تقاضاي گاز طبيعي و برق خانوارهاي كشور با 1385مشيري و شاهمرادي (

تأكيد بر الگوي مصرفي دو استان تهران و اصفهان با استفاده از نمونه بودجه خانوارهاي اين 

اند. نتـايج  اي پرداختهيابي دو مرحلهو با يك فرآيند بهينه1375-1380هايدو استان در سال

حاكي از آن بوده است كه خانوارهاي هر دو استان نسبت به تغييـرات قيمـت گـاز طبيعـي و     

1- Auto Regressive Distributed Lag Model
2- Ordinary Least Squares (OLS)
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هـا ايـن دو حامـل انـرژي كاالهـايي      اند و در سبد مصـرفي آن برق حساسيت چنداني نداشته

ها در كل مخـارج خـانوار  اند. پايين بودن قيمت نسبي و سهم ناچيز مخارج آنضروري بوده

هاي انـرژي بـراي   ايراني و همچنين وجود محدوديت براي جانشيني در مصرف انواع حامل

تواند مؤثر باشد.خانوار در پايين بودن كشش قيمتي مي

مطالعات خارجي-3-2

47) به بررسي تجربـي تقاضـاي خـانگي بـرق بـراي      2012(1بالزكوز، بوگن و فيليپيني

اند. براي اين منظور يك معادله تقاضـاي  پرداخته2000-2008ايالت اسپانيا طي دوره زماني 

Log-Logپويا تخمين زده شـده اسـت.   2براي مصرف برق با استفاده از روش تعديل جزئي

هاي قيمتـي و درآمـدي بـه ترتيـب     نتايج حاكي از آن بوده است كه در كوتاه مدت، كشش

كشش بـوده و  مدت به شدت بياست بنابراين تقاضاي برق خانگي در كوتاه23/0و-07/0

افزايش در قيمت برق تأثير بسيار كمي در تقاضاي برق خانگي خواهد داشت.

) به تخمين تابع تقاضاي بـرق بـا روش هكمـن دو    2012(3كارتر، كرايگ ول و مور

تايي از خانوارهاي باربادوسي به 130هاي حاصل از يك نمونهبا استفاده از داده4ايمرحله

بررسي تأثير تغييرات پيشنهادي در ساختار تعرفـه بـرق بـر ميـزان تقاضـاي خـانوار       منظور 

اند. نتايج حاكي از آن بوده است كه اوالً، كشش قيمتي تقاضا براي خانوارهـا بـه   پرداخته

كننـده از آب گـرمكن   بوده در حالي كه بـراي خانوارهـاي اسـتفاده   - 0,778طور متوسط 

كاهش يافتـه اسـت كـه بيـانگر بـر حساسـيت       - 0,756برقي كشش قيمتي تقاضا به حدود

كمتر اين خانوارها نسبت به قيمت برق در مقايسـه بـا متوسـط خانوارهـا اسـت. در مقابـل       

تـوان  اند كـه مـي  خانوارهاي مجهز به آب گرمكن خورشيدي كشش قيمتي بيشتري داشته

5م تهويـه مطبـوع  ها بـا سيسـت  در توجيه آن به فراهم بودن امكان جانشيني اين آب گرمكن

1- Bla'zquez, Boogen & Filippini
2- Partial Adjustment Model
3- Carter, Craigwell & Moore
4- Heckman Two-Step Approach
5- Air Conditioning
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توسط اين خانوارها اشاره نمود. كشش قيمتي بـراي خانوارهـاي مجهـز بـه سيسـتم تهويـه       

مطبوع با متوسط خانوارها سازگار بوده است. دوماً، خانوارهاي با درآمد متوسط حتي در 

تـوان در  انـد كـه مـي   مقايسه با خانوارهاي با درآمد پـايين، كشـش قيمتـي بيشـتري داشـته     

خانوارهاي با درآمد متوسط احتماالً از امكـان بيشـتري بـراي كـاهش     «گفت  توضيح آن 

استفاده از تجهيزات برقي تحت اختيار خود برخوردار هستند.سوماً، كشش درآمدي براي 

خانوارهاي مجهز به آب گرمكن خورشيدي مقداري منفي حاصل شده است كه احتمـاالً  

يد براي گـرم كـردن آب اثـر جانشـيني رخ     بيانگر آن است كه با استفاده از انرژي خورش

هاي درآمدي مؤيد آن است كه تقاضا بـراي بـرق   دهد. چهارماً، كوچك بودن كششمي

جا كه تقاضـاي بـرق يـك تقاضـاي     رسد از آنكشش است. به نظر مينسبت به درآمد بي

ر مشتق شده و مبتني بر تجهيزات برقي مـورد اسـتفاده خـانوار اسـت، بنـابراين نوسـانات د      

تقاضاي برق بيشتر تابعي از موجودي تجهيزات است تا نوسانات درآمدي.

هـاي مسـتقيم ناشـي از    ) به تحليل و برآورد منافع و هزينـه 2012(1بوشهري و ولجنانت

و اطالعـات  2هـاي انگـل  اي در كشور كويت بـا اسـتفاده از منحنـي   افزايش قيمت برق يارانه

. نتايج حاكي از آن بوده اسـت كـه اوالً، تقاضـاي بـرق     اندمربوط به مخارج خانوار پرداخته

كشش است و خانوارهاي با درآمـد بـاال بـه تغييـرات در     هاي درآمدي بيبراي تمامي گروه

هـا بـيش از   دهند و انتظار بر آن است كـه مصـرف آن  تري نشان ميقيمت برق واكنش بيش

يابد. دوماً، افـزايش انـدكي   ديگر خانوارها به ازاي يك افزايش معين در قيمت برق كاهش

ميليون كيلو وات و يارانه ساالنه را حـدود  4741در قيمت برق، مصرف ساالنه آن را حدود 

هاي مستقيم ايـن سياسـت   ميليون دالر كاهش خواهد داد. سوماً، با مقايسه منافع و هزينه734

ر اجـراي  توان دريافـت كـه سياسـت تحـول سـاختاري يارانـه انـرژي در كويـت در كنـا         مي

برد خواهد بود.-هاي مكمل يك سياست بردسياست

1- Bushehri & Wohlgenant
2- Engel Curves
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هـاي قيمتـي و درآمـدي    ) به تحليل و تخمين و مقايسـه كشـش  2011(1بخت و اُتمان

بـا اسـتفاده از   1980- 2009مصرف برق در نواحي شهري و روسـتايي مـالزي بـراي دوره    

درآمـدي  انـد. نتـايج حـاكي از آن بـوده اسـت كـه كشـش        يك مدل غيرخطـي پرداختـه  

تر از واحد است بنابراين برق، يك كاالي ضـروري بـراي مـردم مـالزي     تقاضاي برق كم

است و استراتژي افزايش يا كاهش قيمت تغييري در مصرف برق ايجاد نخواهد كـرد. بـه   

عبارت ديگر، اگر سياستگذاران بخواهند در مصرف برق كاهشي ايجاد كنند، قيمت ابزار 

.مناسبي نخواهد بود

هاي كوتـاه  ) به منظور آشكار ساختن پويايي2011(2لگيلي، پاموك و ناديده هاليسيبي

طـي دوره زمـاني   OECDكشـور  11و بلندمدت مصرف سرانه بـرق بخـش خـانگي بـراي     

انـد . نتـايج   را بـه كـار بـرده   4و تصحيح خطاي پانـل 3هاي هم جمعي پانلمدل2006-1979

تـر از واحـد   هاي مـورد بررسـي كوچـك   شپژوهش حاكي از آن بوده است كه تمامي كش

اند. بنابراين مصرف برق به تغييرات قيمت برق، قيمت نفت سبك و درآمد كشش) بوده(بي

دهـد، در حـالي كـه بـه تغييـرات قيمـت گـاز طبيعـي انـدكي حساسـيت          واكنشي نشان نمـي 

كشـش بـودن تقاضـاي بـرق همچنـين داللـت بـر آن دارد كـه بـرق بـراي           دهد. بينشان مي

انوارها يك كاالي ضروري است وافزايش در قيمت آن منجر به مخارج بـاالتر خانوارهـا   خ

شود.روي برق مي

هاي بلند و كوتاه مدت تقاضاي برق در ) به بررسي پويايي2011(5آلترو و حيدر سيد

پاكستان در سطوح كلي و بخشي (خانگي، تجاري، صنعتي و كشاورزي) طي دوره زماني 

انـد. نتـايج   استفاده از تحليل هم جمعي و تصحيح خطاي برداري پرداختهبا 1970- 2010

مدت تقاضاي بـرق بـه درآمـد و قيمـت واكـنش      گوياي آن بوده است كه اوالً، در كوتاه

مـدت بـرق بـراي افـراد كـااليي ضـروري بـراي        كمي نشان داده است بنـابراين در كوتـاه  

1- Bekhet & Othman
2- Bilgili, Pamuk & Nadidehalici
3- Panel Cointegration Equations (CEs)
4- Panel Error Correction Models (ECMs)
5- Alter & Haider Syed
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در كوتاه مـدت نيـاز بـه افزايشـي     زندگي است. سياست مؤثر براي مديريت تقاضاي برق 

هاي برق (شوك قيمتي) به منظور تأثيرگذاري بر سطوح مصرف همه قابل توجه در قيمت

هـا (خـانگي، صـنعتي و    ها دارد. دوماً، كشـش درآمـدي بلندمـدت در اكثـر بخـش     بخش

تر از واحد بوده است كه اشاره به لوكس بودن كاالي برق در پاكستان كشاورزي) بزرگ

هاي قيمتي بلندمدت بـراي سـه بخـش خـانگي، تجـاري و كشـاورزي       سوماً، كششدارد.

تــر از واحــد اســت كــه در نتيجــه آن بـرق بــراي ايــن ســه بخــش كــااليي لــوكس  بـزرگ 

شود. محسوب مي

با مرور مطالعات صورت گرفته در زمينه تقاضـاي (مصـرف) انـرژي بخـش خـانگي      

هـاي انـرژي   ندمـدت تقاضـاي حامـل   مشخص شد كه كشش قيمتي و درآمدي كوتاه و بل

در اكثر كشورهاي جهان اعم از توسعه يافته و - از جمله برق و گاز طبيعي- بخش خانگي

در حال توسعه پايين است كـه ايـن امـر داللـت بـر آن دارد كـه انـرژي در سـبد مصـرفي          

خانوار كااليي ضروري است و خانوارها نسبت به تغييرات قيمـت آن حساسـيت چنـداني    

هـاي قيمتـي اهـرم مناسـبي بـراي كـاهش تقاضـاي        گذاريدهند بنابراين سياستنمينشان 

انرژي اين بخش نخواهد بود.

مروري بر تجارب كشورها در زمينه هدفمندسازي يارانه هاي انرژي-4

هـاي رفـاه   با مطرح شدن تفكر توسـعه و ضـرورت توجـه بـه شـاخص     1950در دهه 

جا تر شد. از آنهاي اقتصادي پر رنگها در فعاليتاجتماعي و كاهش فقر، دخالت دولت

هـاي كـالن   گـذاري كه رويكرد حاكم در آن زمان، توسعه اقتصادي را صـرفاً در سـرمايه  

هـا  ها را به دخالت در اين زمينـه ديد، دولتهاي اقتصادي مربوطه ميساختفيزيكي و زير

انسـان در توسـعه، ايـن    گيـري تفكـر محوريـت   بـا شـكل  1970كرد اما از دهـه  توصيه مي

نيـافتگي، سـرمايه فيزيكـي كـافي     آگاهي در سطح جهاني ايجاد شد كه براي حـل توسـعه  

گيـري  هـاي اجتمـاعي و شـكل   نيست و حداقل به اندازه سرمايه فيزيكي، مسائل و سياست
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هاي حمـايتي اجتمـاعي در   سرمايه انساني هم ضرورت دارد. بنابراين در اين دوره سياست

هـاي توسـعه   اي و مـوارد مشـابه سـرلوحه برنامـه    هاي يارانـه هاي رفاه، سياستقالب دولت

هـا مـورد غفلـت قـرار     ها قرار گرفت. آنچه در اين ميـان در زمينـه پرداخـت يارانـه    كشور

هـا بـه   ها، يارانهها بود به نحوي كه در اكثر كشورگيري صحيح اين سياستگرفت، هدف

هـا،  بـه دنبـال بحـران بـدهي    1980. اما در دهـه شدصورت همگاني و عمومي پرداخت مي

هـاي شـرق آسـيا، آمريكـاي التـين، جنـوب آسـيا و        ركود جهاني و تقابل تجربـه كشـور  

هاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پـذيرفتن نقـش   صحراي آفريقا تأكيد راهبرد

ها نسبت كشورهاي بازار تغيير كرد كه در چارچوب اين رويكرد جديد، اكثر تر نيروبيش

ها پر هزينه بودن يارانه ها اقدام كردند. دليل عمده اين كشوربه اصالحات در برنامه يارانه

عمومي به دليل فراگيري آن بود. عالوه بر اين، ناكارايي نظام توزيع دولتي و اثرات منفي 

كنترل قيمت محصوالت بر توليد از داليل ديگر انجام اصالحات فوق بـوده اسـت. بحـث   

) كماكـان مطـرح اسـت    21تاكنون (دهه دوم قـرن  1990ها از دهه حذف يا اصالح يارانه

). 1390(دادگر و نظري، 

رداختـه  پدر اين قسمت به تجربه هدفمندسازي يارانه انرژي در كشورهاي بلوك شرق 

شده است كه از نظر ساختار اقتصادي شباهت زيادي با كشور ايران دارند. 

زي يارانه انرژي در لهستان بخشي از برنامه اصالحات اقتصـادي پـس   هدفمندسابرنامه 

ترين برنامه در گـروه كشـورهاي   داد كه موفقاز فروپاشي نظام سوسياليستي را تشكيل مي

اساس بسته مـذكور، پرداخـت يارانـه صـنايع بـه روش شـوك       است. بربوده بلوك شرق 

قـرار گرفـت، رشـد تـورمي     درماني قطع شد. انضـباط مـالي دولـت تحـت كنتـرل شـديد       

المللي پول، پول ملـي  دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزايش يافت. با حمايت صندوق بين

هـا اجـرا شـد. همچنـين     قيمـت آزادسـازي بـا  سازي همراه تضعيف شد و برنامه خصوصي

گذاري خارجي اصالح قوانين تجارت خارجي به منظور تسهيل صادرات و جذب سرمايه

درصدي توليدات صـنعتي  24كاهش ،مدت حاصل از اجراي برنامه فوقآثار كوتاه.شد

2000بـه  1989درصدي بيكاري بود. در مقابل نرخ تورم كه در اواخر سال 15/7و رشد 
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با تقويت بخـش خصوصـي،   .درصد كاهش يافت35به 1992در سال ،درصد رسيده بود

500صاد تبديل شـد و بـا ايجـاد    به تدريج آثار اوليه رفع و اين بخش به موتور محرك اقت

نـرخ بيكـاري كشـور كـاهش قابـل     1992هزار فرصت شغلي توسط ايـن بخـش در سـال    

.توجهي يافت

قبل از ايجاد اصالحات اقتصـادي بـراي حمايـت از خانوارهـاي كـم      بلغارستانكشور 

هـاي  كـرد. بـا شـروع برنامـه    درآمد و توليدكنندگان از بخش انرژي به شدت حمايت مي

گـذاري،  هـاي عمـومي و افـزايش سـرمايه    سازي اقتصـادي بـه منظـور كـاهش بـدهي     آزاد

كميسيون تنظيم انرژي دولت 2002در اواسط سال .ها در اين بخش كاهش يافتحمايت

ميالدي، قيمـت  2004تا 2002هاي تغيير داد كه طي سالايبه گونهجداول تعرفه برق را 

ه آن باشد. براي حمايت از فقرا در اثر تعديل برق مصرفي خانوارها معادل قيمت تمام شد

افزايش يارانه انرژي ،اولكرد؛ها، دولت اين فرايند اصالح را با دو مكانيسم همراه قيمت

اي گذاري كـه بـه موجـب آن تعرفـه يارانـه     در زمستان و دوم، ايجاد سيستم دوگانه قيمت

تـر بـراي سـطوح بـاالتر     ه بيشادامه يابد و تعرف2005براي سطح معيني از مصرف تا سال 

،هاي انرژي در بلغارستان بسيار مؤثر بوده اسـت كار رود. فرآيند اصالح يارانهه مصرف ب

كاهشـي داشـته و از   يها از توليد ناخالص داخلـي رونـد  سهم يارانه1998از سال چنانچه

ها از سهم يارانه2002و 2001هاي رسيده است. در سال2000درصد در سال 7/0به 5/2

.درصد كاهش يافته است4/0توليد ناخالص داخلي به 

هاي نفتي بـراي حمايـت از اقشـار    اندونزي از اختصاص يارانه مستقيم به فرآوردهدولت 

محيطي و هاي اقتصادي، زيستسبب زيانكهكندكم درآمد و خانوارهاي فقير استفاده مي

اصالح و تكميـل قـوانين و مقـررات در    دولت اندونزي به دنبال . شده استزيادياجتماعي

س از حـذف  پـ ها گرفـت كـه   تصميم به حذف بخشي از يارانهجهت مصرف منطقي انرژي

هايي بروز كرد و بـه دنبـال آن دولتمـردان بـه فكـر برقـراري مجـدد آن افتادنـد         آن شورش

). 1382(استيگليتز، 
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، »نـرخ ارز شـناور  معرفـي نظـام   «:يك بسـته سياسـتي كـالن شـامل    2001تركيه در سال 

، »برنامـه اصـالح بازارهـاي مـالي    «، »استقالل بانك مركزي«،»كاهش كسري بودجه دولت«

و بانـك جهـاني بـه    المللـي پـول  با پشتيباني همه جانبه صندوق بـين را » انرژي«و » مخابرات«

سازي بازار انـرژي  برنامه خصوصي.سازي نهادهاي عمده دولتي اعالم كردروش خصوصي

به تصويب مجلس رسيد 2001در اين رابطه قانون بازار برق در سال .سازي آغاز شدبا آزاد

چهـار 2002در سـال  .سـيس شـد  أاساس آن نهاد تهيه مقررات مربوط به بازار انـرژي ت و بر

سـيس  أاعطـاي مجـوز ت  : اوالً، شـرح اعـالم شـد   ايـن  مرحله برنامه رقابتي كردن بازار برق به 

اعطاي حق انتخاب شركت توليـد بـرق   ، دوماً، بخش خصوصيشركت برق و گاز طبيعي به 

انـدازي مركـز توافقـات مـالي بـراي تسـويه و تــراز       راه، سـوماً،  كننـدگان عمـده  بـه مصـرف  

سـازي  برنامـه خصوصـي  . در ضـمن  برداري كامل از مركز مالي فوقبهره، چهارماً، مبادالت

5/31ن اسـت. بـراي مثـال    آغاز و تـاكنون در جريـا  2005سالهاي پااليش نفت ازشركت

شـود  درصد نفت اين كشور در آن پااليش مـي 80درصد از شركت پااليش نفت تركيه كه 

.گذاران بخش خصوصي فروخته شدبه سرمايه2007در سال 

ها در كشورهاي مورد مطالعه در درجـه اول  هاي اصالح يارانهشود كه برنامهمالحظه مي

المللـي رو بـه   و حمايت همه جانبه نهادهـاي بـين  تدريجي است و با كمك بخش خصوصي 

.)1390بيش است و در درجه دوم در مواردي تحت مطالعه است (دادگر و نظري، 

دهــد كــارايي هــاي انجــام شــده دربــاره تجربــه كشــورهاي مختلــف نشــان مــيبررسـي 

اصالحات قيمتي تحت تأثير عوامل زير است:

ماننـد  ابزارهاي حمايت اجتماعي: ظرفيت نظام اداري و در دسترس بودن -1

مصر، اندونزي، اردن و اوكراين.

هـا حتـي در كشـورهاي داراي    در بسياري از مـوارد حـذف يارانـه   همراهي آثار سياسي:-2

ظرفيت نهادي و اجرايي كافي براي اعمال اصالحات با آثار سياسي همراه بوده است. بـراي مثـال   

هاي اجتماعي و شـورش منجـر   هاي سوخت به ناآراميدر اردن تالش دولت براي افزايش قيمت

شد. در زيمبابوه بر اثر كاهش ارزش پول و افت قدرت خريد واقعي، فقرا بـه شـورش پرداختنـد.    
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در اندونزي اصالح قيمت انـرژي بـا مخالفـت عمـومي مواجـه شـد و دولـت اكـوادور بـه دنبـال           

عمومي مواجه شد.افزايش قيمت گاز خانگي، بنزين و سوخت ديزلي با تظاهرات

هـا وجـود   هاي هدفمندسازي يارانهنوع هزينه در راستاي طرح4حداقل -3

هـاي مربـوط بـه شناسـايي تـوان مـالي خانوارهـا ج)        هاي اداري ب) هزينهالف) هزينهدارد:

هـاي  هـاي نقـدي بـه خانوارهـا د) هزينـه نظـارت در هنگـام اجـراي برنامـه         هزينه ارائه يارانه

ها الزم اسـت بـه تجـارب مكزيـك، هنـدوراس و      شرح اهميت اين هزينههدفمندسازي. در

).31: 1376؛ استوارت، 1387نيكاراگوا توجه شود (توتونچي ملكي، 

شناسي پژوهش ها و روشداده-5

تحليلـي  - اين پژوهش به لحاظ هدف، كاربردي و به لحاظ ماهيت و روش، توصيفي

هـاي  نيـاز جهـت بررسـي فرضـيه    هـاي مـورد  رويدادي) اسـت. داده تطبيقي (پس- و علّي

نامه محقـق سـاخته گـردآوري شـدند. بـه     پژوهش به روش ميداني و با استفاده از پرسش

ها به روش اسنادي با مراجعه به شـركت  منظور بررسي فرضيه اول، امكان گردآوري داده

ه اول توزيع برق شهرستان اصفهان فراهم بوده است. به عبارت ديگر، جهت آزمون فرضـي 

سنجي) و سنجي) و ثانوي و كمي (روش كاراييهاي اوليه (روش نگرشپژوهش، از داده

سـنجي)  هـاي اوليـه (روش نگـرش   هـاي پـژوهش، تنهـا از داده   جهت آزمون ساير فرضـيه 

استفاده شده است.

جـويي)  خصـوص ميـزان كـاهش (صـرفه    سـؤال در دومورد اسـتفاده نامهپرسشدر 

طبيعي خانوار پس از اجراي قـانون هدفمندسـازي   مصرف برق و گازپذيرفته در صورت

نامه با استفاده از روش اعتبار صوري و پايايي آن ها، لحاظ شده است. روايي پرسشيارانه

بررسي شد كه نتايج حاكي از روايي و پايايي باالي آن بود.با استفاده از آلفاي كرونباخ

سـنجي شـامل مصـارف بـرق بخـش خـانگي       وش كاراييهاي كمي مورد استفاده در رداده

بـوده اسـت كـه بـه صـورت      1391تـا  1387مشترك در شـهر اصـفهان بـراي دوره زمـاني     365
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. اطالعات هـر سـال، شـش دوره    1منطقه شهرداري) انتخاب شده است14تصادفي از سطح شهر (

ي مشــتركين گيــرد كــه بــه منظــور صــدور قــبض مصــرفي بــراهــاي دو ماهــه) را در برمــي(دوره

گانـه شـهرداري   بندي شده است. با توجه به متفاوت بـودن بعـد خـانوار در منـاطق چهـارده     تقسيم

از مقادير مصرف سـرانه بـرق مشـتركان خـانگي در     -تربه منظور دستيابي به نتايج دقيق-اصفهان 

خـانگي  ها استفاده شده است كه براي محاسبه اين متغير، مصارف بـرق مشـتركان   تجزيه و تحليل

آن منطقـه تقسـيم شـده اسـت. همچنـين      2با توجه به منطقه شـهرداري سـكونت، بـر بعـد خـانوار     

(بـه جـزء دوره پـنجم و ششـم     1389تـا  1387ميانگين مصرف سرانه مشتركان براي دوره زمـاني 

هـا و ميـانگين مصـرف    آن) به عنوان مصرف برق خانوار قبل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه

به عنـوان مصـرف بـرق    1391(دوره پنجم و ششم آن) تا 1389ركان براي دوره زماني سرانه مشت

خانوار بعد از اجراي قانون در نظر گرفته شده است.

گانـه ايـن   ) موقعيت مناطق چهـارده 1قلمرو مكاني پژوهش، شهر اصفهان بوده است. شكل (

گانـه  خانوارهاي ساكن در مناطق چهاردهدهد. جامعه آماري پژوهش شامل كليه شهر را نشان مي

بندي شده متناسـب انجـام   شهر اصفهان بوده است. انتخاب نمونه با استفاده از روش تصادفي طبقه

هـاي  گيري آن است كه بخش خانگي متشـكل از گـروه  شده است. علت انتخاب اين شيوه نمونه

ها ميزان مصـرف  در اين گروههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. ژگيمختلف به لحاظ وي

رسد تغيير يكسان قيمـت دو حامـل بـرق و گـاز طبيعـي      انرژي متفاوت است و بنابراين به نظر مي

هـا اثـرات متفـاوتي بـر ميـزان      ها در نتيجه اجراي قانون هدفمندسازي يارانـه براي تمامي اين گروه

انوارهـا در منـاطق   حاضـر محـل سـكونت خ   پـژوهش  بنـابراين در  مصرف هر گروه داشته باشـد.  

هاي آماري موجـود نبـوده و جـزو آمـار شـركت توزيـع بـرق        كمي پژوهش در نشريات و سالنامههاي ثانوي و داده-1

طلبد. از اين رو با جلـب موافقـت   ها موافقت شركت مذكور را ميگونه استفاده از اين دادهشهرستان اصفهان است و هر

هـا  جا كـه داده درخواستي نمود. از آنمعاونت توزيع و صدور مجوز قانوني الزم، شركت اقدام به تهيه آمار و اطالعات 

هاي كامپيوتري قرار دارند، شركت اقدام به برنامه نويسي و نصب نرم افزار الزم به منظـور اسـتخراج اطالعـات    در شبكه

هاي مورد نياز توسط شركت گاز استان اصفهان، بنا بر اظهارات مسـئولين آن، در  نمود. علت عدم ارائه اطالعات و داده

2ها بوده است.ت بودن نرم افزار مورد نياز به منظور استخراج دادهدست ساخ

اطالعات مربوط به بعد خانوار به تفكيك مناطق شهر اصفهان در آمارنامه شهر اصفهان موجود است.-2
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اقتصـادي، اجتمـاعي و   گانه شهرداري به عنوان صفت متمايزكننده افراد جامعه در سه بعد چهارده

)).1در نظر گرفته شده است (شكل (فرهنگي

گانه شهر اصفهاننقشه جانمايي مناطق چهارده-)1شكل (

ول كوكران در سـطح  هاي پژوهش با استفاده از فرمحجم نمونه به منظور بررسي فرضيه

خانوار بوده است. حجم نمونه جهت بررسي فرضيه اول پژوهش به 1103درصد90اطمينان 

خـانوار بـوده اسـت. سـهم جمعيتـي      365درصـد  95روش كارايي سنجي در سطح اطمينان 

هـاي پـژوهش، عـدم همكـاري مناسـب خانوارهـا در       علت انتخاب اين مقدار از سطح اطمينان براي بررسـي فرضـيه  -1

هـا بـا انتخابـات    نامـه هاي نقدي و هم زمـاني توزيـع پرسـش   ها به دليل حساسيت بحث پرداخت يارانهنامهپرسشتكميل 

1هاي نقدي توسط دولت يازدهم بوده است.دولت يازدهم و وجود شايعاتي مبني بر قطع پرداخت يارانه
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هـا در كـل جامعـه (شـهر     خانوار در هر يك از منـاطق در نمونـه برابـر بـا سـهم جمعيتـي آن      

)). 1ست (جدول (اصفهان) بوده ا

هاي آماري توصـيفي  در اين پژوهش به منظور توصيف و خالصه كردن نتايج از روش

هاي پژوهش و تعمـيم نتـايج حاصـل از نمونـه بـه      و جهت پاسخ به سؤاالت و آزمون فرضيه

منظـور بـه اسـتفاده افزار مـورد نرمهاي آماري استنباطي استفاده شده است. جامعه از آزمون

بوده است.SPSSافزاردستيابي به نتايج، نرمومحاسبات 

گانه شهر اصفهان از كل جمعيت نمونه و جامعه سهم جمعيتي خانوار در مناطق چهارده-)1جدول (

1390آماري در سال 
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سهم جمعيت 

(درصد)
5477978134113767

پژوهشگر) و محاسبات 1390و 1385منبع: آمارنامه شهر اصفهان (

تجزيه و تحليل داده ها-6

هاي توصيفي يافته-6-1

اين بخش به روش توصيفي بـه بررسـي ميـزان كـاهش مصـرف بـرق و گـاز طبيعـي         

در هـا پرداختـه اسـت.    خانوارهاي شهر اصفهان پس از اجراي قانون هدفمندسـازي يارانـه  

هاي توصـيفي مـورد نيـاز ارائـه شـده اسـت. مطـابق جـدول،         ) برخي از شاخص2جدول (

ميانگين ميزان كاهش مصرف برق و گاز طبيعي خانوار در شـهر اصـفهان پـس از اجـراي     

تـر از متوسـط طيـف    بوده است كـه در هـر دو مـورد پـايين    39/2و 40/2قانون به ترتيب 

آن است كه مطابق با اظهـارات خانوارهـا، قـانون    بوده است؛ اين به معناي3ليكرت يعني 

ها شده ها تنها منجر به كاهش اندكي در مصرف برق و گاز طبيعي آنهدفمندسازي يارانه

است. همچنين ميان كاهش صورت پذيرفته در مصرف برق و گاز طبيعي پـس از اجـراي   

قانون، تفاوتي وجود نداشته است.
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خانوار پس از اجراي قانونانرژي (برق و گاز طبيعي)ر ميزان كاهش مصرفهاي توصيفي متغيشاخص-)2جدول (

كشيدگيچولگيانحراف معيارميانگينمتغير

ميزان كاهش مصرف برق خانوارهاي شهراصفهان 

پس از اجراي قانون در روش نگرش سنجي
40/291/0167/0-888/0-

ميزان كاهش مصرف گاز طبيعي خانوارهاي شهر 

پس از اجراي قانوناصفهان 
39/293/0036/0532/0-

هاي پژوهشمنبع: يافته

هاي توصيفي متغير كمي مصرف سرانه برق خانوارهاي ) برخي از شاخص3در جدول (

هـا ارائـه شـده اسـت.     اصفهاني در دو زمان قبل و بعد از اجراي قـانون هدفمندسـازي يارانـه   

و پس از اجـراي آن  52/142از اجراي قانون برابر با مطابق با جدول، ميانگين اين متغير قبل 

بوده است كه حاكي از كاهش جزئي متوسط مصرف برق توسط خانوارهـا  23/139برابر با 

پس از اجراي قانون است.

هاي توصيفي متغير مصرف سرانه برق خانوارهاي اصفهاني در دو زمان قبل و پس از اجراي قانونشاخص-)3جدول (

كشيدگيچولگيانحراف معيارميانگينمتغير

مصرف سرانه برق خانوارهاي نمونه شهر اصفهان 

قبل از اجراي قانون
52/14245/52893/0160/1

مصرف سرانه برق خانوارهاي نمونه شهر اصفهان 

پس از اجراي قانون
23/13951/48242/1681/2

هاي پژوهشمنبع: يافته

هاي استنباطييافته-6-2

توسـط كـه دارنـد راجامعهبهتعميمقابليتزمانيتنهانمونهازحاصلتوصيفينتايج

ازاسـتفاده بـا بخـش ايـن دربنـابراين گيرندقرارآزمونمورداستنباطيآماريهايروش

.اندهاي پژوهش تجزيه و تحليل شدههاي آماري مناسب، فرضيهآزمون

جهت بررسي فرضيه اول پژوهش مبني بر اينكه مصرف برق خانوارهاي شـهر اصـفهان   

ها كاهش يافتـه اسـت، بـه روش نگـرش سـنجي از      پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه
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χآزمون ) ارائه شده است، استفاده شـد. بـراي ايـن    4كه نتايج آن در جدول (1تك متغيره2

توان چنين نوشت:آزمون، فرض صفر و فرض مخالف را مي

:

:

H

H





0

1

اسـت بنـابراين فـرض صـفر رد     1/0تـر از  كوچكPكه مقدار) از آنجا 4با توجه به جدول (

ها در طبقات مختلف به طور معناداري متفاوت است.شود به اين معنا كه فراواني پاسخمي

آزمون خي دو تك متغيره براي بررسي فرضيه اول پژوهش به روش نگرش سنجي-)4جدول (

���درجه آزاديمتغير �����	�
ميزان كاهش مصرف برق پس از اجراي قانون 

هاهدفمندسازي يارانه
4369/56000/0

هاي پژوهشمنبع: يافته

براي پي بردن به چگونگي اين اختالف، از جـدول توزيـع فراوانـي ايـن متغيـر (جـدول       

)) استفاده شده است.5(

كاهش مصرف برق پس از اجراي قانونتوزيع فراواني پاسخ خانوارهاي نمونه به متغير ميزان -)5جدول (

جمعخيلي زيادزيادمتوسطكمخيلي كمطبقات

21294481103فراواني

هاي پژوهشمنبع: يافته

نفـر)  50ها در طبقات خيلـي كـم و كـم (در مجمـوع     ) فراواني پاسخ5مطابق با جدول (

نفـر) اسـت بنـابراين    9مجمـوع  ها در طبقات خيلي زياد و زيـاد (در  تر از فراواني پاسخبيش

توان گفت مطـابق بـا اظهـارات خانوارهـاي نمونـه تحـت مطالعـه، قـانون هدفمندسـازي          مي

ها شده است.ها منجر به كاهش اندكي در مصرف برق آنيارانه

بـا دو نمونـه جفتـي    tبراي بررسي فرضيه اول پژوهش به روش كارايي سـنجي، از آزمـون   

) ارائه شده است، استفاده شد. فـرض صـفر در ايـن آزمـون     6كه نتايج آن در جدول (2(همبسته)

1-Chi- Square Test
2-Paired-Samples T Test

ها در طبقات مختلف برابر است.فراواني پاسخ

ها در طبقات مختلف برابر نيست.فراواني پاسخ
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آن است كه اختالفي ميان مقادير ميانگين مصرف سرانه بـرق در دو زمـان قبـل و بعـد از اجـراي      

ن دو زمـان  ها وجود ندارد و فرض خالف بيانگر وجود اخـتالف در ايـ  قانون هدفمندسازي يارانه

است. بنابراين فرض صفر و فرض مخالف به صورت زير خواهند بود:

:

:
d

d

H

H

µ
µ

≠
 =

1

0

0
0

با دو نمونه همبسته جهت بررسي فرضيه اول پژوهش به روش كارايي سنجيtآزمون-)6جدول (

�tدرجه آزاديفراوانيمتغير
سرانه برق قبل از اجراي قانون مصرف 

هدفمندسازي
366365296/0767/0

مصرف سرانه برق بعد از اجراي قانون 

هدفمندسازي

هاي پژوهشمنبع: يافته

)، ميانگين مصرف سرانه برق در دو زمان قبل و 6در جدول (tبا استناد به مقدار آزمون 

بعــد از اجــراي قــانون، تفــاوت معنــاداري نداشــته اســت. بــه عبــارت ديگــر، اجــراي قــانون  

هـا تـأثيري جزئـي بـر مصـرف سـرانه بـرق خانوارهـاي سـاكن در شـهر           هدفمندسازي يارانه

اصفهان داشته است.

كه مصرف گاز طبيعي خانوارهـاي شـهر   جهت بررسي فرضيه دوم پژوهش مبني بر اين

تـك  2χها كاهش يافتـه اسـت از آزمـون   اصفهان پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه

جا ) ارائه شده است، استفاده شد. مطابق با اين جدول از آن7متغيره كه نتايج آن در جدول (

شـود، بـه ايـن معنـا كـه      است، بنـابراين فـرض صـفر رد مـي    1/0تر از كوچكPداركه مق

ها در طبقات مختلف به طور معناداري متفاوت است.فراواني پاسخ

آزمون خي دو تك متغيره براي بررسي فرضيه دوم پژوهش-)7جدول (

�	��������درجه آزاديمتغير

4845/53000/0گاز طبيعي پس از اجراي قانونميزان كاهش مصرف 

هاي پژوهشمنبع: يافته
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))8براي پي بردن به چگونگي اين اختالف از جدول توزيع فراواني اين متغير (جدول (

استفاده شده است.

قانونتوزيع فراواني پاسخ خانوارهاي نمونه به متغير ميزان كاهش مصرف گاز طبيعي پس از اجراي -)8جدول (

زيادمتوسطكمخيلي كمطبقات
خيلي 

زياد
جمع

21314281103فراواني

هاي پژوهشمنبع: يافته

ها در طبقات خيلي كم و كـم  ) مشخص است، فراواني پاسخ8طور كه در جدول (همان

9ها در طبقات زياد و خيلي زيـاد (در مجمـوع   تر از فراواني پاسخنفر) بيش52(در مجموع 

توان گفت مطابق با نظر خانوارهاي نمونه، ميزان كاهش مصرف گـاز  است. بنابراين مينفر)

ها كم بوده است.طبيعي پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه

كـه ميـزان كـاهش صـورت گرفتـه در      جهت بررسي فرضيه سوم پژوهش مبني بـر ايـن  

گانـه شـهر   ا در مناطق چهاردههمصرف برق خانوار پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه

گانـه آزمـون   اصفهان تفاوت داشته است، فرضيه برابري ميانگين اين متغير در مناطق چهارده

توان چنين نوشت:را ميشد. فرض صفر و فرض مخالف اين مقايسه

: ...

:

H

H

µ µ µ µ= = = =



0 1 2 13 14

1

(در صـورت  1توان از آزمـون تحليـل واريـانس يـك طرفـه     باال ميجهت آزمون فرضيه 

(در صـورت عـدم   2والـيس -منطقه) و يا از آزمـون كروسـكال  14برابري واريانس متغير بين 

منطقه) استفاده كـرد. برابـري واريـانس بـا اسـتفاده از آزمـون       14برابري واريانس متغير بين 

) ارائه شده است، بررسي شد. فرض صفر و فـرض مخـالف   9كه نتايج آن در جدول (3لون

توان چنين نوشت:براي اين آزمون را مي

1- One-Way ANOVA
2- Kruskal-Wallis Test (K-W Test)
3- Levene s Homogeneity of Variance Test

ها برابر نيستند.حداقل يك جفت از ميانگين
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: ...

:

H

H

σ σ σ σ = = = =



2 2 2 2
0 1 2 13 14

1

خانوار پس از اجراي قانونآزمون لون جهت بررسي برابري واريانس متغير ميزان كاهش مصرف برق -)9جدول (

	�)2درجه آزادي()1درجه آزادي(متغير	��
ميزان كاهش مصرف برق خانوار پس از 

اجراي قانون
1389603/1099/0

هاي پژوهشمنبع: يافته

نتايج آزمون لون حاكي از عدم برابري واريانس متغير بين مناطق بوده است. بنابراين با توجـه بـه   

مقيــاس ســنجش متغيــر و نيــز عــدم برابــري واريــانس آن در منــاطق شــهر از آزمــون اي بــودنرتبــه

تـر بـودن   ). با توجه به بزرگ10واليس جهت انجام مقايسه موردنظر استفاده شد (جدول-كروسكال

P تـوان گفـت   شود. بدين ترتيـب مـي  درصد فرض صفر پذيرفته مي10، در سطح معناداري 1/0از

ها تفاوت معناداري ميان منـاطق شـهر از نظـر ميـزان كـاهش مصـرف بـرق        مطابق با اظهارات خانوار

خانوار پس از اجراي قانون وجود نداشته است.

واليس جهت مقايسه مناطق از نظر كاهش مصرف برق خانوار پس از اجراي قانون-آزمون كروسكال-)10جدول (

����درجه آزاديتعداد مناطقمتغير �����	�

برق خانوار پس از ميزان كاهش مصرف 

اجراي قانون

1413914/14313/0

هاي پژوهشمنبع: يافته

كه ميـزان كـاهش صـورت گرفتـه در     جهت بررسي فرضيه چهارم پژوهش مبني بر اين

گانه ها در مناطق چهاردهمصرف گاز طبيعي خانوار پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه

گانـه  فرضيه برابري ميانگين ايـن متغيـر در منـاطق چهـارده    شهر اصفهان تفاوت داشته است، 

آزمون شد. نتايج آزمون همگني واريانس لون حاكي از عدم برابري واريانس اين متغيـر در  

)). 11گانه بوده است (جدول (مناطق چهارده

ها برابر نيستند.حداقل يك جفت از واريانس
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ار پس از اجراي قانونآزمون لون جهت بررسي برابري واريانس متغير ميزان كاهش مصرف گاز طبيعي خانو-)11جدول (

	�)2درجه آزادي()1درجه آزادي(متغير	��

ميزان كاهش مصرف گاز طبيعي خانوار پس از 

اجراي قانون

1389379/2002/0

هاي پژوهشمنبع: يافته

اي بودن مقياس سنجش متغير و نيز عـدم برابـري واريـانس متغيـر     بنابراين با توجه به رتبه

والـيس جهـت انجـام مقايسـه مـوردنظر اسـتفاده شـد        -آزمـون كروسـكال  در مناطق شهر از 

درصد فرض صفر 10در سطح معناداري 1/0از Pتر بودن )). با توجه به بزرگ12(جدول (

توان گفت مطابق با اظهارات خانوارها ميان مناطق شـهر از نظـر   شود. بدين ترتيب ميرد مي

ز اجـراي قـانون تفـاوت معنـاداري وجـود      ميزان كاهش در مصرف گاز طبيعي خانوار پس ا

داشته است.

واليس جهت مقايسه مناطق از نظر كاهش در مصرف گاز خانوار پس از اجراي قانون-آزمون كروسكال-)12جدول (

متغير
تعداد 

مناطق

درجه 

آزادي
���� �����	�

ميزان كاهش در مصرف گاز خانوار پس 

از اجراي قانون
1413635/25019/0

هاي پژوهشمنبع: يافته

كه اخـتالف ميـانگين بـين كـدام جفـت از منـاطق معنـادار اسـت، از         براي آگاهي از اين

تنهـا بـراي   Pمقـدار اخـتالف ميـانگين و    )13اسـتفاده شـد. در جـدول (   1تمهنـه T2آزمون 

ها معنادار بوده است، ارائه شـده اسـت. مطـابق بـا جـدول در      مناطقي كه تفاوت ميانگين آن

) معنـادار اسـت.   14و 9درصد تفاوت ميانگين تنها بـين جفـت منـاطق (   10معناداري، سطح

9نسـبت بـه منطقـه    14دهـد منطقـه   عالمت اختالف ميانگين بين اين جفت مناطق نشان مـي 

تري در مصرف گاز طبيعي داشته است. ساير مناطق اخـتالف معنـاداري از نظـر    كاهش بيش

اند.تهميزان اين متغير با يكديگر نداش

1- Tamhane T2 Test
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براي مقايسه دو به دوي مناطق از نظر ميزان كاهش در مصرف گاز تمهنهT2آزمون -)13جدول (

خانوار پس از اجراي قانون

�)���اختالف ميانگين (�منطقه �منطقه 

914850/1-029/0

هاي پژوهشمنبع: يافته

گيرينتيجه-7

ها بـر ميـزان تغييـر    قانون هدفمندسازي يارانهراستاي تبيين تأثير اجراي درپژوهشاين

نشـان پـژوهش نتايجاست.گرفتهمصرف برق و گاز طبيعي خانوارهاي شهر اصفهان انجام

:كهداد

* مطابق با اظهارات خانوارهاي ساكن در شهر اصفهان، پس از اجراي قـانون هدفمندسـازي   

يافته است.ها مصرف برق خانوارهاي اين شهر كاهش معناداري نيارانه

* مطابق با آمار و اسناد رسمي، مصرف سرانه برق خانوارهاي ساكن در شهر اصـفهان پـس   

ها با ميـزان آن قبـل از اجـراي قـانون تفـاوت معنـاداري       از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه

نداشته است.

ازي * مطابق با اظهارات خانوارهاي ساكن در شهر اصفهان، پس از اجراي قـانون هدفمندسـ  

ها در مصرف گاز طبيعي خانوارهاي اين شهر نيز كاهش معناداري رخ نداده است.يارانه

مطابق با مباني نظري پژوهش و مطالعات صورت پذيرفتـه در زمينـه موضـوع پـژوهش     

توان داليـل عـدم كـاهش مصـرف انـرژي خانوارهـاي اصـفهاني پـس از اجـراي قـانون           مي

ر برشمرد:ها را موارد زيهدفمندسازي يارانه

ناپذيري تقاضاي (مصرف) انـرژي بخـش خـانگي در مقابـل تغييـرات قيمـت آن       كشش-1

و ضروري بودن كاالي انرژي در سبد مصرفي خانوارها.  -حتي در بلندمدت-

از جمله علل پايين بودن كشش قيمتي انرژي در بخـش خـانگي، وجـود محـدوديت بـراي      -2

بـراي خـانوار اسـت.    -از جمله برق و گاز طبيعي-ي هاي انرژجانشيني در مصرف انواع حامل

هـاي انـرژي   هاي كاربرد برق، گاز طبيعي و ديگر حامـل دليل اين امر نيز متفاوت بودن فناوري
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پـذير باشـد بـه    در تجهيزات بخش خانگي است. حتي چنانچه اين جانشيني به لحاظ فني امكان

كـه بـا انـدك نوسـاني در قيمـت      كننده مقرون بـه صـرفه نيسـت   لحاظ اقتصادي براي مصرف

هـاي واقعـي ايـن نوسـانات     كه بر اساس قيمـت هاي انرژي برق و گاز طبيعي (به ويژه آنحامل

بسيار ناچيز است) در الگوي مصرفي خود و تجهيزات انرژي بر تغييراتي ايجاد كند.

جا كه برق و گاز طبيعي براي بخش خـانگي كـااليي ضـروري اسـت، ايـن بخـش       از آن-3

اگريز از حداقل مصرف براي پخت و پز، گرمـايش، روشـنايي و ... اسـت. در اكثـر مواقـع      ن

هـاي  كاهش مصرف اين دو حامل جز بـه معنـاي كـاهش رفـاه و در نتيجـه بـروز ناهنجـاري       

متعدد بهداشتي، فرهنگي و اجتماعي و در نهايت گسترش سـطح نارضـايتي خـانوار نيسـت.     

در بخش خانگي تابعي از قيمت آن نباشد. بنابراين طبيعي است كه مصرف انرژي

مصرف انرژي در بخش خانگي تابعي از مصرف آن در دوره قبل است كه اين امـر دال  -4

كنند.كنندگان اين بخش مطابق با عادات مصرفي خود عمل ميبر آن است كه مصرف

چال، تر برق مصرفي در منازل توسط يختوان اذعان داشت كه بيشدر خصوص برق مي-5

درصـد از مصـرف كـل انـرژي     60گـردد كـه حـدود    فريزر، كولر و تلويزيون مصرف مـي 

رسد با وجود افزايش قيمـت بـرق پـس از اجـراي قـانون      شود. به نظر ميخانوار را شامل مي

كنـد، چراكـه اكثـر    كننده خانگي همچنان از همان تجهيزات برقي خود استفاده مـي مصرف

تـوان خريـد لـوازم    -تورمي ايجاد شده پس از اجـراي قـانون   به ويژه در شرايط-خانوارها 

تر را ندارند.برقي جديد و كم مصرف

بــراي خانوارهــاي مــتمكن و داراي توانــايي مــالي جهــت خريــد تجهيــزات انــرژي كــم  -6

تر نيز به لحاظ اقتصـادي مقـرون بـه صـرفه نيسـت كـه بـا انـدك نوسـاني در قيمـت           مصرف

طبيعي (به ويژه در شرايط تـورمي ايجـاد شـده پـس از اجـراي      هاي انرژي برق و گازحامل

قانون) در الگوي مصرفي خود و تجهيزات انرژي بر تغييراتي ايجاد كنند.

هـاي  ها دولت اقدام بـه افـزايش قيمـت   اگرچه در آغاز اجراي قانون هدفمندسازي يارانه-7

نهـا يـك دوره دو   اسمي برق و گاز طبيعي بخش خانگي كرده است، امـا پـس از گذشـت ت   

ماهه قيمت واقعي برق و پس از گذشت تنها دو دوره دو ماهه قيمت واقعـي گـاز طبيعـي بـه     

دليل ثابت نگه داشتن قيمت اسـمي ايـن دو حامـل پـس از آغـاز طـرح و توجـه نكـردن بـه          
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گذاري اين دو حامل مجدداً روندي كاهشي به خـود  كننده در قيمتشاخص قيمت مصرف

)).2) و (1هاي (گرفته است (نمودار

1387-90هاي نمودار قيمت واقعي برق بخش خانگي استان اصفهان طي سال-)1شكل (

منبع: ترازنامه انرژي، بانك مركزي ايران و محاسبات پژوهش

1387-90هاي نمودار قيمت واقعي گاز طبيعي بخش خانگي استان اصفهان طي سال-)3شكل (

مركزي ايران و محاسبات پژوهشمنبع: ترازنامه انرژي، بانك

* تفاوت معناداري ميان مناطق شهر از نظر ميـزان كـاهش در مصـرف بـرق خـانوار پـس از       

اجراي قانون وجود نداشته است.

* ميان مناطق شهر از نظر ميزان كاهش در مصرف گـاز طبيعـي خـانوار پـس از اجـراي قـانون       

) معنادار بـوده  14و 9ها بين جفت مناطق (تفاوت معناداري وجود داشته است كه اين تفاوت تن
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تـري در مصـرف گـاز طبيعـي     كاهش بـيش 9نسبت به منطقه 14است به طوري كه كه منطقه 

اند.  داشته است. ساير مناطق اختالف معناداري از نظر ميزان اين متغير با يكديگر نداشته

ز نظـر ميـزان   گانـه شـهر ا  در خصوص داليل عدم وجود تفـاوت ميـان منـاطق چهـارده    

هـا  كاهش در مصرف برق و گاز طبيعي خانوار پـس از اجـراي قـانون هدفمندسـازي يارانـه     

تر در توجيه كاهش نيافتن مصـرف انـرژي خانوارهـاي اصـفهاني     توان به داليلي كه پيشمي

تـوان گفـت مطالعـات مـرتبط     كـه مـي  پس از اجراي قانون ارائه شد، استناد كرد به ويژه آن

كه كشش قيمتي تقاضـاي (مصـرف)   در حيطه موضوع پژوهش با وجود آنصورت پذيرفته

انـد، امـا   هاي مختلف درآمدي مقادير متفاوتي ارزيابي كردههاي انرژي را براي گروهحامل

در مجموع به پايين بودن كشش قيمتي تقاضـاي انـرژي و ضـروري بـودن آن بـراي تمـامي       

اند.هاي درآمدي اذعان داشتهگروه

شهر از نظـر ميـزان كـاهش در مصـرف     14و 9وجود تفاوت ميان مناطق در خصوص

طور كه پيشتر در توجيه ها (همانگاز طبيعي خانوار پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه

گفتـه شـد)   حاضـر بندي شـده متناسـب در پـژوهش    گيري تصادفي طبقهانتخاب شيوه نمونه

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي و    ژگـي لحـاظ وي هاي مختلـف بـه   بخش خانگي متشكل از گروه

ها ميزان مصرف انرژي متفاوت است، چراكه مصرف انرژي نـه  فرهنگي است. در اين گروه

-تنها يك فعاليت اقتصادي، بلكه فعاليتي اجتماعي و فرهنگي نيز است بنـابراين بـه نظـر مـي    

هـا در نتيجـه   رسد تغيير يكسان قيمت دو حامل برق و گـاز طبيعـي بـراي تمـامي ايـن گـروه      

ها اثرات متفاوتي بر ميزان مصرف هر گروه داشته باشد كهاجراي قانون هدفمندسازي يارانه

گانه شهرداري به عنوان صـفت  حاضر محل سكونت خانوارها در مناطق چهاردهپژوهش در 

در نظر گرفته شده اسـت.  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيمتمايزكننده افراد جامعه در سه بعد 

شهر بايد هر سـه  14و 9اين رو به منظور تبيين صحيح و جامع تفاوت موجود ميان مناطق از 

طلبـد. در خصـوص   اي را مـي بعد مورد ارزيابي و توجه قـرار گيـرد كـه پـژوهش جداگانـه     

در ميـان منـاطق شـهر    14توان اذعـان داشـت كـه منطقـه     ويژگي اقتصادي اين دو منطقه مي



1393، تابستان 11تصاد انرژي ايران، سال سوم، شماره اقپژوهشنامه 62

از 9ه به لحاظ وضـعيت درآمـدي اسـت در حـالي كـه منطقـه       ترين رتباصفهان داراي پايين

شود.  ترين مناطق شهر اصفهان محسوب ميمتمكن

- هاي پايينهاي باالتر جامعه در مقايسه با دهكمطابق با آمار رسمي كشور دهك

انـد. در ايـن راسـتا    تر سهم بيشتري از مصرف و يارانه انرژي را به خود اختصـاص داده 

هاي الزم ها ايجاد زيرساختمدنظر از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهيكي از اهداف 

تر انرژي در بخش خانگي بوده است. با توجه به عدم وجود براي توزيع مصرف عادالنه

تفاوت معنادار ميان مناطق شهر از نظر ميزان كاهش در مصرف انـرژي پـس از اجـراي    

هـا در دسـتيابي بـه يكـي از     سازي يارانـه توان استدالل كرد كه قانون هدفمندقانون، مي

ترين اهداف خود مبني بر اصالح توزيع مصرف انـرژي در بخـش خـانگي چنـدان     مهم

موفق عمل نكرده است.
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