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 اقتصاد انرژي ايران پژوهشنامه

 1-32 ، صفحات1394بهار ، 14، شماره چهارمسال 

 

 كيخانوارها به تفک يبرق بر تقاضا يانرژ ارانهي يهدفمند ريتا 

 (يستميس افتيره كي) رانيشهر و روستا در ا

 ، فرناز قشمیمیرحسین موسوی، فاطمه بزازان

 26/03/1394 تاريخ پذيرش:     29/06/1393 تاريخ دريافت:

 دهیچک

رساني ايران را  مصرف انرژی برق که به طور عمده از واقعي نبودن قیمت آن نشات گرفته توانايي شبکه برق مييرشد دا

گتذاری بهینته انترژی بترق يکتي از مستائل مهتم در زمینته          تقاضا با مشکل مواجه کرده است. بنتابراين قیمتت   نیبرای تام

ترين اجزای مصرف انرژی برق در کشتور بته شتمار     از مهم کيبخش خانگي ي ن،يبرق است. عالوه بر ا یمديريت انرژ

 ریاس، در پتژوهش حاضتر بته بررستي تتاث     آيد. از اين رو مطالعه مصرف در اين بخش يك ضرورت است. بر اين اس مي

آل  شتهر و روستتا بتا استتفاده از سیستتم تقاضتای تقريبتا ايتده         كیيارانه انرژی برق بر تقاضای خانوارها به تفک یهدفمند

(AIDSو روش رگرس )یها ونی ( به ظاهر نامرتبطSURمي ) های متورد استتفاده در ايتن پتژوهش شتامل       پردازيم. داده

 ياستالم  یخارج مصرفي خانوارهای شهری و روستايي مرکز آمار ايران، بانك مرکتزی جمهتور  های قیمت و م شاخص

دهند که انرژی بترق بترای خانوارهتای     نشان مي يجاست. نتا 1370ت   1391های  طي سال یو اطالعات ترازنامه انرژ رانيا

بترای هتر دو نتوا ختانوار      و قدرمطلق کشش قیمتي خودی ديآ يشهری و روستايي جزو کاالهای ضروری به حساب م

هتای قیمتتي انترژی بته تنهتايي بترای کتاهش مصترف بترق احتمتاال            سیاست نيکمتر از واحد به دست آمده است. بنابرا

 استفاده شود. يمتیقریهای غ در کنار آن از سیاست کند يم جابيا تکارساز نبوده و ضرور

  JEL :Q48, Q41, C51, D01 یبند طبقه

   ، تقاضا برق آل، هدفمندی يارانه انرژی، خانگي،  تقاضای تقريبا ايدهسیستم  :ها دواژهیکل
 

 دانشیار دانشگاه الزهرا )س(، دانشکده علوم اجتماعي و اقتصادی -1
Email: fbazzazan@alzahra.ac.ir 

 استاديار دانشگاه الزهرا )س(، دانشکده علوم اجتماعي و اقتصادی -2
Email: hmousavi@alzahra.ac.ir 

 نويسنده مسئول -دانشجوی کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه الزهرا )س( -3
Email: etoshtzar@yahoo.com 
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 مقدمه -1
کننتده بتزر     کننده عمتده انترژی، بلکته يتك مصترف      کشور ايران، نه تنها يك تولید

ه های صنعتي و توسع شود. جمعیت باال، مساحت زياد کشور و برنامه انرژی محسوب مي
رستد کشتور    صرف است و طبیعي به نظر متي شهری همگي عوامل موثر بر سهم بازار م

پهناوری مثل ايران، مصارف متنوعي بترای انترژی داشتته و ستطر مصترف در آن بتاال       
تر از قیمت  باشد. انرژی برق نیز يکي از اقالم مهم مصرفي است که با قیمتي نسبتا پايین

همین امر  ( و1391گیرد )صانعي و سعادت،  کنندگان قرار مي جهاني در اختیار مصرف
 اش ايجاد کرده است. اتالف آن به دلیل واقعي نبودن قیمته هايي در زمین نگراني

هتا،   های انرژی، پیش از اجرای طرح هدفمندی يارانته  رويکرد ايران در زمینه يارانه
آمد. از يك ستو پتايین بتودن قیمتت      رويکرد مناسبي برای اقتصاد کشور به حساب نمي

ای  های غیتر مستتقیم بگونته    شد و از سوی ديگر يارانه آنها ميمنابع انرژی باعث اتالف 
پتذير از آن کتم    مندی طبقات آسیب شد و بهره نامتعادل بین طبقات اجتماعي توزيع مي

های تعتديل مصترف انترژی     دهد يکي از موثرترين راه المللي نشان مي بود. تجارب بین
ضر است اصتالح قیمتت بته    اگر چه وا .(1392گذاری است )حسین نژاد،  اعمال قیمت

سازی صنايع، بهبود کیفیت  شود و بايد همزمان به بهینه تنهايي به مصرف بهینه منجر نمي
های مستکوني و بتاالبردن آگتاهي عمتومي در راستتای استتفاده بهینته         زير ساخت خانه

 مصرف خانوارها نیز پرداخت.
نتد بعتدی بتر    از طرفي افزايش قابتل توجته در بهتای انترژی بترق اثتری عمیتق و چ       

گذارد. افزايش بهای انرژی برق به صورت تدريجي  های تولیدی مي خانوارها و  فعالیت
رود  کنندگان آن را تحت تاثیر قترار خواهتد داد و انتظتار متي     يا يکباره، تمايل مصرف

قیمت باالی اين انرژی مخارج زندگي را برای تمتامي خانوارهتای شتهری و روستتايي     
دهتد   قیمت باالی انرژی برق اولويت را به کاالها و خدماتي متي افزايش دهد. همچنین 

کنندگان  که به انرژی کمتری نیاز دارند و اين امر منجر به تغییر در ترکیب سبد مصرف
شود. در نتیجه اهمیت بررسي روی مصرف انرژی برق خانگي را دو چنتدان   خانگي مي

فمندی يارانته انترژی بترق بتر     کند. در همین راستا هدف اصلي مقاله سنجش اثر هد مي
 تقاضای خانوار شهری و روستايي است.  
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به منظور دستیابي به هدف، مقاله بته ايتن صتورت ستازماندهي شتده استت: پتس از        
پتردازيم. در بختش ستوم بته      مقدمه در بخش دوم به بررسي مباني نظتری پتژوهش متي   

و روش بترآورد آن   پردازيم. در بخش چهارم به متدل  پیشینه تحقیق به طور مشروح مي
های آماری تحقیق و برآورد تجربي متدل ارائته    اشاره خواهیم کرد. در بخش پنجم پايه

هتای پیشتنهادی    گیتری و ارائته سیاستت    شود و در نهايت در بختش ششتم بته نتیجته     مي
 خواهیم پرداخت. 

که برآورد تقاضای برق به دلیتل اهمیتتي کته در اقتصتاد دارد     الزم به توضیر است 
مطالعه حاضر را از ستاير مطالعتات متمتايز    آنچه   مطالعات زيادی بوده است و موضوا
ای و نه سیستمي تقاضای بترق را   کند اين است که اغلب آنها به صورت تك معادله مي

اند به اين معني که تقاضتای بترق خانوارهتا را جتدا از تقاضتا بترای ستاير         برآورد کرده
جايي که بودجه خانوارهتا محتدود استت اگتر تقاضتا      کاالها در نظر گرفته اند. اما از آن

گتذار  یجه تقاضای کاالهتای ديگتر نیتز اثر   برای هر کاال تغییر کند روی مصرف و در نت
کند. عتالوه بتر ايتن،     است که رويکرد سیستم معادالت تقاضا اين جنبه را نیز لحاظ مي

در اين مطالعه  در اغلب مطالعات پیشین، تفکیکي بین خانوارهای شهری و روستايي که
 اند. مورد توجه است، قايل نشده

 
 مباني نظری -2
 تابع تقاضا -2-1

تابع تقاضا برای يك کاال و خدمت عبارت است از مقتادير مختلفتي از آن کتاال يتا     
زماني معین و بته شترط   ه های مختلف، طي يك دور کننده در قیمت خدمت که مصرف

 زانیت م(. 1391ثبات ساير عوامل مايل و قادر به خريدن آن استت )هندرستون کوانتت،    
قیمت خود کتاال   :ترين آنها عبارت است از کاالی خريداری شده به چند عامل که مهم

کنندگان، سلیقه و ترجیحتات   کنندگان، تعداد مصرف و کاالهای ديگر، درآمد مصرف
 ور مختصر سه شیوه برای استخراج تابع تقاضا از تابع مطلوبیت داريم:بستگي دارد. به ط

کننتده بتا توجته بته محتدوديت بودجته )تتابع         به حداکثر رستاندن مطلوبیتت مصترف   * 
 تقاضای معمولي(
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 کننده از طريق تابع مطلوبیت غیرمستقیم و اتحاد روی از تابع مخارج مصرف* 
 .(1388شفارد )امیني، از طريق تابع مطلوبیت غیرمستقیم و لم * 

توابع تقاضای منفرد  ؛توان دو گونه تابع تقاضا را از هم جدا کرد به لحاظ نظری مي
دهد که برآوردهای تابع تقاضا تا دهه  و توابع تقاضای سیستمي. ادبیات تجربي نشان مي

به بعتد بترآورد توابتع تقاضتا      1950اما از دهه  بوده است،ه به صورت تك معادل 1950
ای  کاالها دچار تحوالتي در خصوص لحاظ کردن رابطه اسالتسکي، قیود بودجته  برای

و همگني و... شد و در همین راستا برآورد سیستمي پیشنهاد شد. در تابع تقاضای تتك  
شتوند کته ايتن     های اقتصادی مدل، تصرير و برآورد مي ای بدون توسل به نظريه معادله

 رو است:  هروش با سه ايراد اساسي روب
الف( در اين روش انتخاب فرم تابعي معادالت تقاضا و متغیرهای موجود، قتراردادی و  

 فاقد توجیه نظری است. 
 شود.  زا فرض مي ب( در تابع به کار گرفته شده کشش تمام متغیرها برون

بنتتابراين  .شتتود ج( در ايتتن روش قیتتد بودجتته در بتترآورد معتتادالت تقاضتتا لحتتاظ نمتتي
شود بترآورده   ودی را که براساس نظريه تقاضا بر آنان تحمیل ميپارامترهای تخمیني قی

(. در حتالي کته در تقاضتای سیستتمي، متدل تقاضتای       1388زاده، )آخونتد ستازند   نمتي 
کننده به طور معمول مبتني بر تئوری اقتصاد خرد بوده که طرف تقاضا را لحاظ  مصرف

الت تقاضای سیستمي در گیرند. مزيت عمده معاد و اطالعات طرف عرضه را ناديده مي
اين موضوا استت کته روابتط اسالتستکي بتین معتادالت، قیتود بودجته، همگنتي و...،          

هايي که بین معادالت وجود دارد و امکان برقراری يا آزمون آنها در حالت  محدوديت
کند. يك مدل سیستمي تقاضتا بايتد نخستت بتا      ای وجود ندارد را لحاظ مي تك معادله

هتا   ار بوده، سپس به راحتي قابل برآورد بوده و به خوبي رفتار دادهتئوری اقتصاد سازگ
 را نشان دهد. 

هتای قیمتتي و    ترين کاربرد الگوهای سیستتمي تقاضتا، کمتك بته ستنجش کشتش       مهم
کننتدگان بته    های کااليي مختلتف و ارزيتابي میتزان حساستیت مصترف      درآمدی گروه
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(. چهار نوا شناخته شده از 1386تغییرات قیمتي و درآمدی است )موسوی و همکاران، 
 در ادبیات اقتصادی وجود دارد:  1الگوهای سیستمي تقاضا

 سیستم مخارج خطي * 

 سیتسم تقاضای ترانسلو * 

 سیستم تقاضای رتردام* 

 آل سیستم تقاضای تقريبا ايده* 

آل برای تحلیل رفتار مصرفي خانوارهتای   در اين مقاله از سیستم تقاضای تقريبا ايده
 شهری و روستايي کشور استفاده شده است.

 AIDS 2آل  تقاضای تقريبا ايده سیستم* 
 1980در ستال   3«ديتتون و مولبتاير  »آل اولین بتار توستط    سیستم تقاضای تقريبا ايده

گتذاری شتد. ايتن سیستتم تقاضتتا از يتك تتابع مطلوبیتت قابتل مشتاهده استتتخراج           پايته 
(. در 1980آيتد ) ديتتون و مولبتاير،    شود، بلکه از بکارگیری لم شفارد به دست مي نمي

کننده  برای استخراج معادالت تقاضا از يك تابع مخارج مصرف AIDSسیستم تقاضای 
( , )e u p  به شکلPIGLOG شود. تابع  استفاده ميPIGLOG :عبارت است از 
 
(1)                                                   , . .lne u p u ln a p u ln b p   
 

زندگي در حتداقل  « صفر»بین صفر و يك باشد که  uدر اين رابطه فرض بر اين است که 
دهنتده   نشتان  a(p)دهتد.   بیانگر حد اعالی لذت از زنتدگي را نشتان متي   « يك»معیشت و 

 شوند. دهنده هزينه رفاه است که به صورت زير تعريف مي نشان b(p)هزينه معیشت و 
 

(2)                             *

k k kj k j

k k j

lna p = a + a .ln p + γ .ln p .ln p   

 
 

مجلته ديتن    ،«های تقاضای انرژی بررسي تطبیقي مدل»(، 1382جهت مطالعه  بیشتر ر.ك به مقاله: سهیلي،کیومرث ) -1

 194-159، ص 17، شماره و ارتباطات
2 - Almost Ideal Demand System 

3 - Deaton, A. S. &  Muellbauer, J. (1980) 
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(3)                                                                  kβ

k

k

lnb p = lna p + β p  

 

 به صورت زير خواهد بود: AIDSبنابراين رابطه هزينه سیستم 
 

(4 )        kβ*

k k kj k i o k

k k j k

lnc u, p = a + a .lnp + γ .lnp .lnp +u.β p   

 

&*کتته در آن  ,i i    تتتوان بررستتي کتترد کتته  پارامترهتتا هستتتند. بتته راحتتتي متتي
( , )e u p  برحسبp :همگن خطي است. اگر داشته باشیم 

 

 (5)                                                            * *

i kj ij j

i j k j

a           

 

)توان از تابع  با استفاده از لم شفارد، مي , )e u p،     تقاضای کاالهای مختلتف را استتخراج

کرد. براستاس لتم شتفارد رابطته      ,
i

i

e u p
q

p





استت کته اگتر طترفین در      

 ,

ip

e u p
 

 ضرب شود، خواهیم داشت:
 

(6)                                                                      

 
i i

i

i

lne u, p p q
= =ω

ln p e u, p




 

 

ام استت. بنتابراين اگتر از رابطته     iای کاالی  سهم بودجه iωکه در آن  lne u, p   بته
 دهد. را مي iωصورت لگاريتمي مشتق گرفته شود، طرف راست 

 

 (7 )                                               ln . . k

i i ij j i o k

j

p u p
        

 

 که در آن:

 (8)                                                                                     * *

ij ij ji     
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استت و   e(u ,p)برابتر بتا    mکننده، حداکثرکننده مطلوبیت، کل مخارج  از ديد مصرف
بدهد که همان تابع غیرمستقیم است.  m, pرا به صورت تابعي از  uتواند  اين برابری مي

جايگتذاری شتود، آنگتاه     iωانجام شده و در رابطته   lne(u ,p) اگر اين کار برای تابع
 آيد: به دست مي m, pام، تابعي از iسهم مخارج کاالی 

 

(9)                                                           i i ij j i

j

m
w = α + γ ln p + β ln

p

 
 
 

  

 
 که در آن:

   (10)                              o k k ij k j

k j k

ln P = α + α .ln p + γ .ln p .ln p  

 
دهتد کته در صتورت     به راحتي قابل تفسیر است. اين سیستم نشان مي AIDSسیستم 

های نسبي و درآمدهای واقعي )مخارج واقعي(، ستهم مختارج کتاالی     نبود تغییر قیمت
هتا و تغییتر در   iمانتد. تغییتر در مختارج واقعتي از طريتق       موردنظر نیز ثابت باقي متي 

ها برای کاالهای iگذارد.  ها بر سهم مخارج کاال اثر ميiهای نسبي از طريق  قیمت
لوکس مثبتت و بترای کاالهتای ضتروری منفتي و جمتع آنهتا صتفر استت )موستوی و           

 (.1386همکاران، 
معادله فوق برحستب   Pنکته مهم اين سیستم آن است که با توجه به شاخص قیمت  

(NAIDS)آل غیرخطي  غیرخطي بوده و سیستم تقاضای تقريبا ايده ضرايب
را تشتکیل   1

هتای غیرخطتي کته نیتاز بته آمتار        دهتد و بترای بترآورد ضترايب، استتفاده از روش      مي
 اطالعات کافي دارند، الزم است. 

و روش غیرخطتي از   Pدر بیشتر مطالعات تجربي به جای استفاده از شاخص واقعتي  
استتفاده شتده و بتا ايتن عمتل،       Pان جانشیني برای شاخص واقعي شاخص استون به عنو

(LAIDS)آل خطي  مدل به صورت سیستم تقاضای تقريبا ايده
درآمده و توابتع تقاضتا    2

تتوان آن را بتا    شود که متي  ها و مخارج کل تبديل مي به صورت توابعي خطي از قیمت
 

1- Nonlinear Almost Ideal Demand System (NAIDS) 

2- Linear Almost Ideal Demand System (LAIDS) 
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( بترای تبتديل سیستتم    1980های خطي برآورد کرد. ديتون و مولباير ) استفاده از روش
 تقاضای خودشان به يك سیستم خطي، شاخص استون را به صورت زير معرفي کردند:

 
(11)                                                                             k

k

log P = ω log P   

 
 شوند: روابط زير تعريف ميآل به صورت  های تابع تقاضای تقريبا ايده محدوديت -

 محدوديت جمع پذيری:

(12)                                                  * *,i ij ij j k

i j i j

          

 محدوديت همگني:

(13)                                                                                                       
n

ij

j




  

 محدوديت تقارن:  
(14)                                                                                                      

ij ji  
 
 (1386آل عبارتند از: )موسوی و همکاران،  های سیستم تقاضای تقريبا ايده کشش -

 :درآمدیکشش 

(15)                                                                                           i
i

iw


    

 :کشش قیمتي خودی مارشالي

(16 )                                                                                       ij

ii i

iw


      

 :کشش قیمتي متقاطع مارشالي

 (17)                                                                                    ij j

ij i

i i

w

w w


 

 
   

 
  

 :کشش قیمتي خودی هیکسي

(18)                                                                   ij

ii i

i

w i j
w
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 :کشش قیمتي متقاطع هیکسي

(19) ij

ij j

i

w i j
w




 
   

 
  

 
هتايي استت کته باعتث تمتايز آن از ستاير        آل دارای ويژگي سیستم تقاضای تقريبا ايده

 مي شود که عبارتند از:ها  مدل
هتای   قابلیت تلفیق بر مبنای خانوار را بته راحتتي داراستت. در بستیاری از سیستتم      (الف

معادالت تقاضا، هنگام تلفیق بر مبنای خانوار، فرم تابعي مدل به نوعي دستخوش تغییتر  
ستازد. حستن متدل     شود که امکان برآورد مدل را مشکل و يتا حتتي غیترممکن متي     مي

AIDS شود. در اين است که فرم تابعي مدل دستخوش تغییر نمي 
در فرم تابعي خود غیرخطي است  AIDSبرآورد مدل آسان است. هر چند که مدل  (ب
متدل را بته    Pتوان با استفاده از شاخص استون به جای شاخص واقعتي   به راحتي مياما 

کته نتتايج حاصتل از    اند  ( نشان داده1980صورت خطي برآورد کرد. ديتون و مولباير )
 برآورد مدل به صورت غیرخطي با نتايج حاصل از برآورد خطي بسیار نزديك است.

 با نظريه تقاضا سازگار است.( پ
 تقريب مرتبه اول از هر سیستم تقاضاست. (ج
 شود. قید بودجه خود به خود تامین مي (د
کتردن مطلوبیتت بتا    آل از فرآينتد حتداکثر    از آنجايي که مدل تقاضای تقريبا ايتده  (هت

توجه به سطر مشخصي از درآمد حاصل نشده، بنابراين هتی  دلیلتي وجتود نتدارد کته      
ای کته ايتن دستته از     قیود همگنتي و تقتارن را دارا باشتد. از طرفتي خصوصتیت عمتده      

توان وجود اين قیود را در اين معادالت بررسي و  معادالت دارا هستند، آن است که مي
 آزمون کرد.

های بودجه خانوار سازگار است و بتا توجته    ای است که با داده بعي آن بگونهفرم تا (ی
به فرم اين الگو، امکتان وارد کتردن متغیرهتای جمعیتتي در تحلیتل تقاضتا وجتود دارد        

 (.1980ديتون و مولباير،)
 های فوق بهترين دلیل برای استفاده از اين مدل در پژوهش حاضر است. ويژگي
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 پیشینه پژوهش -3

ای با موضوا برآورد تابع تقاضای بترق در داختل و ختارج از کشتور      مطالعات گسترده
صورت گرفته که در ادامته ابتتدا بته برختي از مطالعتات داخلتي و ستپس بته مطالعتات          

 کنیم. المللي اشاره مي بین
 

 مطالعات داخلي -3-1
بترق  ( به بررسي تاثیر هدفمنتدی يارانته بتر مصترف     1392محمدی، برزگر و محمدی )

 هتا باعتث تغییتر     مشترکین شهر مرودشت پرداختند و نشان دادنتد کته هدفمنتدی يارانته    
قابل توجهي در نحوه مصرف مشترکین شهر مرودشت نشده است. صتادقي، ستلماني و   

هتتای انتترژی بتتر رفتتاه    ( بتته بررستتي اثتتر افتتزايش قیمتتت حامتتل   1391ستتهرابي وفتتا ) 
ن نتايج دست يافتند که برق کااليي کنندگان در بخش خانگي، پرداختند و به اي مصرف

 6لوکس و دارای کشش قیمتي منفي است. همچنین نشان دادند که در صورت افزايش 
هتای   هتای حامتل   ، اثر مستتقیم واقعتي کتردن قیمتت    1390ها در فروردين  برابری قیمت

 اند.  کنندگان متضرر شده انرژی )افزايش قیمت( جبران نشده است و مصرف
هتای انترژی بختش ختانگي      ( به تحلیل تقاضتای حامتل  1391نصرالهي و همکاران )

کشتش   مناطق شهری ايران پرداختند. نتايج نشان دادند که برق کااليي ضروری  و  بتي 
 شود.  محسوب مي

هتای   ( به لزوم و چگونگي اصتالح الگتوی مصترف و يارانته    1388اسدی مهماندوستي )
ورمي آن پرداختت و نشتان داد کته سیاستت افتزايش      های نفتتي و ستنجش آثتار تت     فرآورده

های نفتي به روش خطي بر  روی تورم و همچنین خانوارهتا نستبت    تدريجي قیمت فرآورده
هتا دارای بتاالترين آثتار     به ساير سناريوها تاثیر کمتری دارد و سیاست افزايش يکباره قیمت
های قیمتتي و   اجرای سیاستتورمي است. در نهايت در جهت حصول به نتايج بهتر ناشي از 

هتای   های نفتي پیشنهاد داد که سیاستت  های فرآورده های ناشي از افزايش قیمت تعديل تورم
 های غیر قیمتي به همراه آن اجرا شود.   مکملي به عنوان سیاست
هتای انترژی در    سازی تقاضای هر يتك از حامتل   ( به مدل1388منظور و همکاران )

 ن دادند که برق کااليي با کشش است.  بخش خانگي پرداختند و نشا
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های انترژی   ( به بررسي آزادسازی قیمت حامل1387شاهمرادی، مهرآرا و فیاضي )
و آثار آن بر رفاه خانوار و بودجه دولت پرداختند. براساس نتايج اين تحقیتق، افتزايش   

درصتد در شتاخص    08/0های انرژی موجتب افتزايش    صدی قیمت تمامي حاملدرصد
های انرژی موجب افتزايش   سازی کامل قیمت حاملو آزاد شود کننده مي مصرفبهای 
 شود.  کننده مي درصد در شاخص بهای مصرف 108/0

( به برآورد تقاضای برق خانوارهای کشور پرداختنتد و  1385مشیری و شاهمرادی )
 کشش و کااليي ضروری است.  نشان دادند که برق يك حامل بي

ده از ماتريس حسابداری اجتماعي نشان داد که افزايش قیمت ( با استفا1384زورار )
درصتد   35های جهاني، متوسط شاخص قیمتت در اقتصتاد ايتران را     برق تا سطر قیمت
 افزايش خواهد داد. 
( به بررسي تابع تقاضای انرژی در بخش خانگي پرداخت و نشان 1382خوش سیما )

 کشش است.  داد که  برق کااليي بي
هتای انترژی در بختش ختانگي بتا       ( به برآورد سیستم تقاضای حامتل 1378رضايي )

پرداخت. نتايج حاکي از آن است که برق  (LES)استفاده از مدل سیستم مخارج خطي 
 کااليي لوکس است و کشش قیمتي خودی آن برابر واحد است. 

( بتته بررستتي اثتترات تتتورمي افتتزايش قیمتتت اثتترات مستتتقیم و  1377ستتوری و بختیتتار )
تقیم و افزايش قیمت انرژی پرداختند و نشان دادند که رساندن قیمت انواا انترژی بته   غیرمس

 درصد افزايش يابد. 56ها حدود  شود که متوسط قیمت های تمام شده باعث مي سطر قیمت
های انرژی پرداخت. نتايج  ( به بررسي اثر تورمي تغییر قیمت حامل1377باستانژاد )

درصد،  23ترين نرخ تورم را داشته و با متوسط رشد ساالنه نشان داد که انرژی برق باال
 دارای بیشترين رشد هزينه است. 

 

 مطالعات خارج از کشور -3-2

( به برآورد تقاضای انرژی ختانگي در کشتور کنیتا پرداختنتد و     2011) 1نوی و ديگران
 ناپذير است.  نشان دادند که برق کااليي کشش

 

1- Ngui, D., et al. (2011) 
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های انترژی   های انرژی و تاثیر اصالح يارانه ( به برآورد يارانه2010) 1لین و جیانگ
پرداختند. نتايج نشان داد که تحت سناريوی حذف کامتل   CGEدر چین در قالب مدل 

يارانه  بدون بازتوزيع درآمد آن، رفاه اقتصادی، تولید ناخالص داخلي و اشتغال کاهش 
نته انترژی و بتازتوزيع درآمتد آن در     کند و تحتت ستناريوی حتذف کامتل يارا     پیدا مي

 اقتصاد آثار مثبتي وجود خواهد داشت. 
هتای   ( به بررسي تاثیر حذف تدريجي يارانه فترآورده 2009) 2ابوالعینین و همکاران

پرداختنتد. نويستندگان نشتان دادنتد کته حتذف        CGEنفتي در مصر با استفاده از مدل 
های ثروتمنتد   دهد و رفاه چارك کاهش ميهای انرژی، نابرابری توزيع درآمد را  يارانه

 کند.  بیشتر کاهش پیدا مي
ستانده، اثر تعديل قیمت  -( در ايران با استفاده از جدول داده1999) 3فتیني و بکون

های جهاني را بر قیمت ساير کاالها و سطر زندگي، با فرض ثبات  انرژی تا سطر قیمت
د. نتايج نشتان دادنتد کته در مجمتوا،     دستمزد و قیمت ساير عوامل تولید بررسي کردن

هتای متتداول در آغتاز     قیمت  درصد، 13های انرژی حدود  افزايش يکباره قیمت حامل
 را افزايش خواهد داد.   2000-2001سال 

  ای بته ارزيتابي اثترات اقتصتادی افتزايش قیمتت       ( در مطالعته 1997) 4يوری و بويتد 
های انرژی در مکزيك پرداختند و تاثیر افزايش قیمت برق را در اقتصاد مکزيك  حامل

CGEبا استفاده از يك مدل تعادل عمومي 
نتايج نشان دادند  مورد بررسي قرار دادند.  5

انوارهتا و تولیدکننتدگان،   که افزايش قیمتت، ستبب کتاهش مصترف انترژی توستط خ      
های انرژی، کاهش اثترات   اين حامله کنند های تولیدی مصرف کاهش تولید در بخش

 شود.  های دولت مي مضر زيست محیطي و در نهايت، افزايش دريافتي
هتای نفتتي و بترق در     ( به بررسي اثر افزايش قیمت فرآورده1995) 6هوپ و سینگ

بر بخش صنعت،  80شش کشور مالزی، غنا، زيمبابوه، کلمبیا، اندونزی و ترکیه در دهه 
خانوارها و متغیرهای کالن اقتصاد پرداختند. نتايج نشان دادنتد کته در بیشتتر کشتورها     

 

1- Lin, B, Jiang, Zh (2010) 
2- Aboulein,E-laithy & others (2009) 

3- Fetini, H. Bacan (1999) 

4- Uri N.D and Boyd (1997) 

5- Computable General Equilibrium 
6- Hope, E. Singh, B. (1995) 
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بتا وجتود    همچنتین کترده استت.    الگوی مصرف انرژی به سمت جانشیني سوخت تغییر
افزايش قیمت انرژی در همه کشورها، نرخ رشتد تولیتدات صتنعتي بعتد از اصتالحات،      

 باالتر از قبل اصالحات )به استثنای ترکیه( بوده است. 
گذاری رمزی در  ( به پیاده کردن روش قیمت1993) 1ماتسوکاوا، مادونا و ناکاشیما

 ناپذير است.  تیجه رسیدندکه برق کااليي کششصنعت برق ژاپن پرداختند و به اين ن
(، نیز به برآورد تابع تقاضای برق پرداختند، 1962) 3(، فیشر و کايزن1951) 2هاتاکر

کننده انرژی به طور عمده به تغییرات درآمد،  نتايج نشان دادندکه تعداد وسايل مصرف
ت انترژی تتاثیری   تغییرات جمعیت و تعداد خانوارهای مشترك برق بستگي دارد و قیم

 بر تعداد اين وسايل ندارد. 
هتای   آل برای برآورد تقاضای گروه (، از سیستم تقريبا ايده1980) 4ديتون و مولباير

 کااليي استفاده کردند. 
( نشان دادند که اگر خودهمبستگي سريالي مشاهده 1983) 5بالنسي فورتي و گرين

تتون و مولبتاير از تصترير نادرستت     شده در معادالت تقاضای مدل ارائه شده توسط دي
 کند.  گیری عادات به تصحیر اين خطا کمك مي مدل باشد، منظور کردن شکل

های انرژی را تصرير کترد و   ( مدل با وقفه محدود برای قیمت حامل1985) 6پراسر
 ارائه کرد. OECDتابع تقاضای انرژی برای کشورهای 

 

 مدل و روش برآورد آن -4
توان  آل مي جهت برآورد سیستم معادالت تقاضا با استفاده از سیستم تقاضای تقريبا ايده

(SUR)های به ظاهر نتامرتبط   از روش رگرسیون
بته کتار    8کته اولتین بتار توستط زلنتر      7

 (. 1962گرفته شده است، استفاده کرد )زلنر، 

 

1- Matsukawa, I & Madono, S. & Nakashima, T. (1993) 

2- Houthaker,H. S. (1951) 

3- Fisher F.M & Kaysen, C. (1962) 

4- Deaton & Muellbouer. (1980) 
5- Blanciforti, L & Green, R. (1983) 
6- Prosser, R. D. (1985) 
7- Seemingly Unrelated Regression 

8- Zellner (1962) 
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ت تقاضتا يتا   وجود همبستگي بین جمالت اخالل معتادال  SURعلت استفاده از تکنیك 
سهم هزينه با هم است. وجود ارتباط بین جمالت اخالل معادالت متفاوت به اين علتت  

های هزينه برابر واحد است. بنتابراين اگتر طترفین معتادالت بتا هتم        است که جمع سهم
بايد برابر واحد شتود )موستوی و همکتاران ،     جمع شوند، جمع طرف دوم معادالت نیز 

شود، يعني  پذيری برابر صفر مي وجود فرض جمع (.  جمالت اخالل با1386
i  

و اين به معنتي ارتبتاط خطتي جمتالت اختالل معتادالت يکستان استت. مجمتوا تمتام           
اند در جمالت اخالل ظتاهر خواهتد شتد و بتین ايتن جمتالت        متغیرهايي که وارد نشده

 همبستگي ايجاد خواهد کرد. 
فرض بر اين است که بین جمالت اخالل يك معادله خودهمبستگي  SURدر روش 

وجود نتدارد و ايتن جمتالت دارای واريتانس همستان هستتند، امتا جمتالت اختالل در          
همبستتگي همزمتاني بتین     همچنتین معادالت متفاوت دارای واريانس ناهمستان هستتند.   

بتین جمتالت    همبستگي غیرهمزمتاني  اما ،جمالت اخالل معادالت متفاوت وجود دارد
معادلته را تخمتین زد و    n-1تتوان   اخالل معادالت متفاوت وجتود نتدارد. بنتابراين متي    

 .ام را با استفاده از قیود اعمال شده به دست آوردnمعادله 
برای برآورد معادالت در کتارايي بیشتتر    OLSبه جای  SURمزيت استفاده از مدل 

افتزايش ارتبتاط بتین جمتالت اختالل بیشتتر       ها است. اين کتارايي بتا    زننده روی تخمین
هر چه ارتباط بتین جمتالت اختالل در معتادالت متفتاوت       ،به عبارت ديگر .خواهد بود

کاراتر خواهد بود. تحت برقتراری دو شترط،    SURسهم هزينه با هم بیشتر باشد، روش 
کنتتد و  ايجتتاد نمتتي OLSافزايشتتي در کتتارايي نستتبت بته روش   SURبکتارگیری روش  

کتتارا نیستت. ايتتن دو شترط عبارتنتتد از: تمتتام    OLSيکتتي از آنهتا نقتت  شتود    چنانچته 
های همزمان صفر باشند که با توجه به مطالب باال ايتن شترط برقترار نبتوده و      همبستگي

ديگری، متغیرهای توضیحي در تمام معادالت يکسان باشند که بايد به آن توجه داشت 
ثتال، بترای   ها بین معادالت متفاوت وجود نداشت )به طور م که اگر در مدل محدوديت

کتترد  نمتتي OLSتفتتاوتي بتتا برآوردهتتای  SURيتتك ضتتريب در معادلتته( برآوردهتتای  
  (.1984جانستون، )
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تخمتین   1متدل را غیرمقیتد   SURبرای آزمون محدوديت همگني و تقارن از طريتق  
کنیم. در صورت رد نشدن اين  اين مساله را آزمون مي 2زده و با استفاده از آزمون والد

 زنیم. تخمین مي 3ل، تحمیل و مدل را به صورت مقیدقیود آن را به مد
دراين پژوهش با توجه به اينکه هدف اصلي بررسي تتاثیر هدفمنتدی يارانته انترژی     
برق بر تقاضای آن بر مصرف خانوارها در ايران است، انتخاب تعداد گتروه کاالهتا بتر    

برق را به عنوان يك مبنای سهم هزينه گروه کاالها در هزينه خانوارها بوده است. ابتدا 
اند تتا تتوازن    ای انتخاب شده اساس سهم هزينه کاال انتخاب کرده و سپس بقیه کاالها بر

 گیريم که: بین آنها برقرار باشد و به اين صورت در نظر مي

   

b b kh p M C *

Kh b Kh p M C *

P b Kh p M C *

M b

M
W = α +γ lnP +γ lnP +γ lnP +γ lnP +γ lnP + β ln

P

M
W = α +γ lnP +γ lnP +γ lnP +γ lnP +γ lnP + β ln

P

M
W = α +γ lnP +γ lnP +γ lnP +γ lnP +γ lnP + β ln

P

W = α +γ lnP +γ ln
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M
P + γ lnP +γ lnP +γ lnP + β ln
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M
W = α +γ lnP +γ lnP +γ lnP +γ lnP +γ lnP + β ln
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سهم مخارج خوراك و KhWسهم مخارج برق از کل بودجه خانوار،  bWکه در آن
ستهم   CWستهم مختارج مستکن،    MWستهم مختارج پوشتاك و کفتش،     PWدخانیات،

,مخارج ساير گروه کاالها است.  , ,M p Kh bP P P P های قیمتت بترق،    به ترتیب شاخص
 P*کتل بودجته ختانوار و    Mخوراك و دخانیات، پوشاك و کفش و مسکن هستتند. 

 شاخص قیمتي استون است. 

 

1- Unrestricted 

2- Wald 
3- Restricted 
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کتااليي از ستهم     که برای به دست آوردن سهم مخارج ساير گتروه شود  يادآور مي
امتور فرهنگتي، تحصتیل،     مخارج بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطتات، تفترير و  

اثاث و کاال و خدمات متفرقته استتفاده شتده استت و قیمتت آن نیتز از میتانگین وزنتي         
های باال به دست آمده است. اثر هدفمندی يارانه انرژی برق و افزايش قیمتت آن   گروه

 های قیمتي و درآمدی تحلیل خواهد شد. نیز  با توجه به کشش
 

 ها و نتايج تجربي داده -5
ختانوار، شتاخص بهتای کاالهتا و ختدمات      ه ين پژوهش از آمار سری زماني بودجت در ا

از دو نهتاد رستمي بانتك     1391تا  1370های  مختلف در مناطق شهری و روستايي سال
مرکزی جمهوری اسالمي ايران و مرکز آمار ايران اخذ شتده استت. از بانتك مرکتزی     

هری و شتاخص بهتای کاالهتا و    جمهوری اسالمي ايران، نتايج بررسي بودجه خانوار شت 
و از مرکتز آمتار ايتران،     1370-1391خدمات مصرفي خانوار شتهری در دوره مطالعته   

نتايج آمارگیری از هزينه و درآمد خانوار روستايي، شاخص قیمتت کاالهتا و ختدمات    
 مصرفي خانوار روستايي استفاده شده است. 

« مرکز آمار ايتران »طريق دو منبع  در حال حاضر آمار هزينه و درآمد خانوارهای شهری از
و آمار هزينه و درآمد خانوارهای روستتايي توستط   « بانك مرکزی جمهوری اسالمي ايران»و 
های منتشتر شتده بترای هزينته و      شود. به دلیل فقدان و کمبود داده منتشر مي« مرکز آمار ايران»

نتك مرکتزی جمهتوری    با»هتا از   ايتن داده « مرکتز آمتار ايتران   »درآمد خانوار شتهری توستط   
اند. شاخص قیمتت انترژی بترق از ترازنامته انترژی کته ستاالنه         آوری شده جمع« اسالمي ايران

شتتود، اختتذ شتتده استتت. توابتتع تقاضتتای گتتروه کتتااليي بتترای   توستتط وزارت نیتترو تهیتته متتي
خانوارهای شهری و روستايي به طور جداگانه برآورد شتده کته در ادامته ابتتدا نتتايج بترآورد       

 شود. انوار شهری و سپس برای خانوار روستايي گزارش ميبرای خ
 

 های کااليي برای خانوار شهری برآورد تقاضای گروه 5-1
آل، ابتتتدا  بته منظتور تخمتتین و بترآورد پارامترهتای متتدل سیستتم تقاضتای تقريبتتا ايتده       

معادالت چهار گروه کااليي را برای خانوار شهری به صورت غیر مقیتد تخمتین زده و   
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پتردازيم. در صتورت پتذيرش ايتن      های همگني و تقارن مي ه آزمون محدوديتسپس ب
 شود. قیود، مدل به صورت مقید به قیود ياد شده برآورد مي

 
 آزمون محدوديت همگني براي تقاضاي خانوار شهري -1 جدول

Prob معادله تقاضاي مورد نظر آماره کاي دو 

 معادله برق 0064/0 936/0

 معادله خوراک و دخانیات 649/8 0033/0

 معادله پوشاک و کفش 622/2 1054/0
 معادله ساير 00688/0 934/0

 هاي پژوهش ماخذ: يافته
 

 آزمون محدوديت تقارن براي تقاضاي خانوار شهري -2جدول

Prob رابطه تقارن آماره کاي دو 

 ها به طور همزمان تمامي گروه 785/20 002/0

 هاي پژوهش ماخذ: يافته
 

همگني برای گروه کااليي خوراك و دخانیات در ستطر  ه ( فرضی1توجه به نتايج جدول ) با
هتای کتااليي    شود در حالي کته ايتن فرضتیه را بترای ديگتر گتروه       داری پنج درصد رد مي معني
هتای کتااليي رد    ( برای همته گتروه  2تقارن با توجه به نتايج جدول )ه توان رد کرد، اما فرضی نمي
)موستوی و همکتاران،    ين مدل به صورت مقید به قیتد همگنتي بايتد بترآورد شتود     شود. بنابرا مي
هتا براستاس ضترايب ستاير      (. ضرايب معادله تقاضا برای مسکن نیز با توجه بته محتدوديت  1386

 ( آورده شده است.3معادالت محاسبه شده است. ضرايب به دست آمده در جدول )
 

 همگني براي تقاضاي خانوار شهريبرآورد ضرايب معادالت مقید به  -3  جدول
 معادله و ضرايب برق خوراک و دخانیات پوشاک وکفش مسکن ساير

15/1 

(09/7) 

099/0- 

--- 

119/0- 

(76/2-) 

034/0-* 

(29/0-) 

102/0 

(32/19) 
 عرض از مبدا

022/0 

(86/1) 

023/0- 

--- 

007/0- 

(005/2-) 

00075/0* 

(091/0) 
007/0 

(98/19) 
 برق

23/0- 

(10/7-) 

12/0 

--- 

014/0- 

(57/1-) 

127/0 

(017/6) 

0014/0-* 

(32/1-) 
 خوراک و دخانیات
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 برآورد ضرايب معادالت مقید به همگني براي تقاضاي خانوار شهري -3  جدولادامه 
14/0- 

(22/4-) 

06/0 

--- 

05/0 

(61/5) 

034/0 

(54/1) 

004/0- 

(82/3-) 
 پوشاک وکفش

093/0 

(89/3) 

053/0 

--- 

016/0- 

(47/2-) 

129/0- 

(46/8-) 

0014/0- 

(74/1-) 
 مسکن

581/0- 

--- 

629/0 

--- 

014/0- 

--- 

033/0- 

--- 

00013/0 

--- 
 ساير

07/0- 

(64/5-) 

033/0 

--- 

014/0 

(29/4) 

029/0 

(17/3) 

0071/0- 

(91/17-) 
 مخارج

 ضريب تعیین 93/0 98/0 98/0 --- 96/0

 دهد. را نشان مي tاعداد داخل پرانتز آماره  -
 دار نیستند. معني *

 هاي پژوهش ماخذ: يافته

 
 های کااليي خانوار شهری های تقاضا برای گروه کشش 5-1-1

( از مقتادير میتانگین   25( تتا ) 21هتا بتا استتفاده از معتادالت )     در محاسبه تمامي کشتش 

شتود   متي ( مالحظته  4ها در طول دوره استفاده شده است. همچنان که در جتدول )  سهم
کتل ختانوار   ه استت. در نتیجته انترژی بترق در بودجت      10/0کشش مخارجي برای بترق  

کل ه با افزايش بودج عبارت ديگر،مخارجي مثبت و کوچکتر از واحد دارد. به   کشش
توان  کند. با اين تفاسیر مي خانوار سهم اين گروه کاال با نسبت کمتری افزايش پیدا مي

 آيد. ی خانوارهای شهری به شمار ميگفت برق يك کاالی ضروری برا

های قیمتي خودی و عناصر ختارجي قطتر،    ( نمايانگر کشش4عناصر قطری جدول )
دهد که برای  های قیمتي خودی نشان مي دهند. بررسي کشش کشش متقاطع را نشان مي

هر پنج گروه کااليي کشش قیمتي منفي است، يعنتي طبتق انتظتار بتین مقتدار تقاضتا و       
شود کشتش ختودی قیمتتي     منفي وجود دارد. همچنان که مالحظه ميه رابطقیمت يك 
به اين معني که با يك درصد افزايش در قیمت برق، تقاضای  ،است -134/0برای برق 

کند و چون قدرمطلق کشش  برق کوچکتر  درصد کاهش پیدا مي 134/0خانوار شهری 
 ناپذير است. از صفر است، تابع تقاضا برای آن کشش
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جانشتتین بتتودن دو کتتاال و عالمتتت منفتتي  ه دهنتتد ت مثبتتت کشتتش متقتتاطع نشتتانعالمتت
هتا شتامل    مکمل بودن دو کاالست، امتا بته دلیتل اينکته هتر يتك از ايتن گتروه        ه دهند نشان

هتا متوارد مشتترك هتم      های بسیار هستند و ممکن استت در داختل ايتن زيرگتروه     زيرگروه
ی درستت بتودن رابطته جانشتیني و مکملتي      باشند، بنابراين به طور قطعي نمي توان دلیل برا

, (4گروهي با گروه ديگر بیان کرد. سطر اول جدول ) ,ε ε ε ε,   به ترتیب از چپ بته
دهنده کشش متقاطع برق با خوراك و دخانیات، پوشتاك و کفتش، مستکن و     راست، نشان

برق منجر بته کتاهش   توان گفت که افزايش يك درصدی در قیمت  ساير است. بنابراين مي
درصتدی در تقاضتای گتروه     071/0درصدی در تقاضای پوشاك و کفش، افزايش  455/0

شود. از طرفتي   درصدی در تقاضای گروه کااليي ساير مي 162/0کااليي مسکن و افزايش 
دار نبودن ضريب لگاريتم قیمت خوراك و دخانیات در معادلته بترق، مختارج     به علت معني

 گذارد. اثیری بر مخارج انرژی برق نميخوراك و دخانیات ت
 

 هاي کااليي خانوار شهري هاي تقاضا براي گروه کشش -4 جدول

 برق گروه کااليي
خوراک و 

 دخانیات

پوشاک و 

 کفش
 ساير مسکن

ي(
شال

مار
ه )

شد
ن ن

برا
 ج

ش
کش

 
 064/0 -083/0 -096/0 --- -134/0 برق

 -59/0 392/0 -259/0 -59/0 --- خوراک و دخانیات

 -38/0 209/0 -28/0 112/0 -455/0 پوشاک وکفش

 313/0 -84/0 -289/0 -472/0 071/0 مسکن

 -55/2 235/2 -281/0 -148/0 162/0 ساير

ي(
کس

)هی
ي 

ران
جب

ش 
کش

 

 07/0 -074/0 -087/0 --- -133/0 برق

 -356/0 716/0 187/0 -272/0 --- خوراک و دخانیات

 -324/0 286/0 -198/0 187/0 -448/0 پوشاک و کفش

 536/0 -53/0 044/0 -169/0 097/0 مسکن

 -26/2 52/2 151/0 141/0 196/0 ساير

 81/0 12/1 21/1 1/1 10/0 کشش مخارجي

 هاي پژوهش ماخذ: يافته
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های مارشالي است  های هیکسي، تقريبا همانند کشش کششه نتايج حاصل از محاسب

که از اين جهت منطبق با ايتن تئتوری استت     شود ای مشاهده نمي ت قابل مالحظهو تفاو
کنندگان در مقابل تغییرات قیمت خود کاال زماني که درآمد جبران  که واکنش مصرف

 شود باالتر است. نمي
از طرفي انرژی برق نسبت به گروه کااليي مسکن جانشین ناخالص است، در حتالي  

اين مشکل بتا تعريتف    اند. که گروه کااليي مسکن نسبت به انرژی برق مکمل ناخالص
(. 1388کشش جانشیني آلن و موريشتیما بتر طترف خواهتد شتد )منظتور و همکتاران،        
بنتدی   کشش جانشیني ناخالص به جهت اثتر درآمتدی ناشتي از تغییترات قیمتت، طبقته      

کند به طوری که هر چند کشش جانشیني  نامتقارني از کاالها نسبت به يکديگر ارائه مي
نسبت به   jمنفي )مثبت( است، کشش جانشیني کاالی jکاالی نسبت به قیمت   iکاالی 

تواند مثبت )منفي( شود. به منظور رفتع ايتن مشتکل در مجمتوا دو      مي  iقیمت کاالی 
های جانشیني جزيتي بتین دو متغیتر ارايته شتده استت:        روش عملي برای محاسبه کشش

نظتتور و )م 2(«MESکشتتش جانشتتیني موريشتتیما )»و  1(«AESکشتتش جانشتتیني آلتتن )»
  .(1388همکاران ، 

( در 1989و  1981) 3اساس مطالعتات بلتك اورابتي و راستل     کشش جانشیني آلن بر
 ( عبارتند از:AIDSسیستم معادالت سهم مخارج )
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1- The Allen Elasticity of Substitution 

2- The Morishima Elasticity of Substitution 

3- Blackorby and Russel 
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ij  ضريب پارامتر در معادله مورد نظر وw      سهم بودجه اختصتاص يافتته بته گتروه
آلتن روش  مورد نظر از کل بودجته ختانوار استت. بتا اينکته کشتش جانشتیني         کااليي 

استاس   متداولي در تحلیل رفتار جانشیني بین کاالهتا در شترايط مختلتف استت، امتا بتر      
(، زماني که روابط جانشیني بیش از دو کاال 1981و  89مطالعات بلك اورابي و راسل )

شتود، بته دلیتل پیچیتده شتدن روابتط، دقتت         از طريق کشش جانشیني آلن بررستي متي  
ین، بستگي از جمله روش انتخاب نقطه تخم متعددیهای جانشیني آلن به عوامل  کشش

برآورد حاصل از آن غیتر قابتل استتناد خواهتد بتود. آنهتا در        خواهد داشت و در نتیجه
تری از روابتط جانشتیني ارائته     که نتايج دقیق« کشش جانشیني موريشیما»چنین مواردی 

 شود: اسبه ميکشش جانشیني موريشیما به صورت زير مح اند. دهد، پیشنهاد داده مي
 

(22                                                                         )(   )  m a a

ij i ji iiw    
                                                

دهنتد؛ اگتر    های موريشیما اثرات تغییر قیمت بر نسبت دو کتاال را نشتان متي    کشش
مثبت باشد، دو کاال جانشتین موريشتیمای يکتديگر و اگتر منفتي      کشش به دست آمده 

( 5هتای موريشتیما در جتدول )    مکمل موريشتیما  هستتند. نتتايج بترآورد کشتش      ،باشد
های کتااليي   شود تمامي گروه اساس نتايج اين جدول مالحظه مي محاسبه شده است. بر

 دو به دو جانشین موريشیمای يکديگر هستند.
 

 خانوار شهري -هاي کااليي موريشیما تقاضاي گروههاي  کشش-5جدول

 گروه کااليي
 هاي موريشیما کشش

 ساير مسکن فشکپوشاک و  خوراک و خانیات برق

 0.0158 0.0016 0.0078 --- --- برق

 0.23 0.348 0.3109 --- --- خوراک و دخانیات

 0.0194 0.071 --- 0.07 0.068 پوشاک و کفش

 0.337 --- 0.299 0.283 0.3032 مسکن

 --- 0.94 0.6218 0.634 0.628 ساير

 هاي پژوهش ماخذ:يافته
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 های کااليي برای خانوار روستايي برآورد تقاضای گروه 5-2
آل ابتتدا   به منظور تخمین مدل و برآورد پارامترهای مدل سیستتم تقاضتای تقريبتا ايتده    

صورت غیرمقید تخمین زده و معادالت چهار گروه کااليي را برای خانوار روستايي به 
ه پردازيم. در صتورت تايیتد فرضتی    های همگني و تقارن مي سپس به آزمون محدوديت

 .کنیم همگني و يا تقارن، مدل را به صورت مقید به قیود ياد شده برآورد مي
 

 آزمون محدوديت همگني براي تقاضاي خانوار روستايي -6جدول 

Prob مورد نظرمعادله تقاضاي  آماره کاي دو 

 معادله برق 105/15 0001/0

 معادله خوراک و دخانیات 039/0 8435/0

 معادله پوشاک و کفش 86/1 1726/0
 معادله ساير 83/14 0001/0

 هاي پژوهش ماخذ: يافته
 

 آزمون محدوديت تقارن براي تقاضاي خانوار روستايي -7جدول 

Prob رابطه تقارن آماره کاي دو 

 ها به طور همزمان تمامي گروه 62/38 000/0

 هاي پژوهش يافته ماخذ:

 
های کتااليي بترق و ستاير در     همگني برای گروهه ( فرضی6در نتیجه با توجه به جدول )

های کااليي اين  شود، در حالي که برای ديگر گروه داری پنج درصد رد مي سطر معني
(. بنتابراين قیتد   7شتود )جتدول    تقتارن رد متي  ه توان رد کرد، ولي فرضتی  فرضیه را نمي

همگني در معادالت سهم بترای ختانوار روستتايي اعمتال شتده )موستوی و همکتاران،        
( و معادالت سهم برق، خوراك و دخانیات، پوشاك و کفش و ساير مقید به قید 1386

مستتکن نیتتز بتتا توجتته بتته  ه شتتود. ضتترايب معادلتت بتترآورد متتي SURهمگنتتي بتتا روش 
براساس ضرايب ساير معادالت محاسبه شده است. ضرايب به دست آمده  ها محدوديت
 ( آورده شده است.8در جدول )
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 برآورد ضرايب معادالت مقید به قید همگني برای تقاضای خانوار روستايي - 8جدول 

خوراك و  پوشاك وکفش مسکن ساير
 معادله و ضرايب برق دخانیات

43/0 
(05/48) 

126/0 
--- 

0465/0 
(67/11) 

344/0 
(97/29) 

057/0 
(43/4) 

 عرض از مبدا

049/0- 
(18/4-) 

038/0 
--- 

019/0- 
(13/2-) 

021/0 
(63/1) 

0094/0 
(705/4) 

 برق

24/0- 
(78/7-) 

083/0 
--- 

0033/0-* 
(14/0-) 

172/0 
(92/5) 

017/0- 
(62/3-) 

خوراك و 
 دخانیات

11/0- 
(75/2-) 

075/0 
--- 

037/0 
(44/3) 

0037/0* 

(097/0) 
0097/0- 
(47/1-) 

 پوشاك وکفش

16/0 
(78/5) 

013/0 
--- 

032/0- 
(37/3-) 

15/0- 
(059/5-) 

0087/0* 
(455/1) 

 مسکن

23/0 
--- 

21/0- 
--- 

018/0 
--- 

046/0- 
--- 

084/0 
--- 

 ساير

031/0- 
(8/16-) 

0001/0 
--- 

016/0 
(04/18) 

022/0 
(715/8) 

0069/0- 
(763/3-) 

 مخارج

 ضريب تعیین 90/0 96/0 98/0 --- 98/0

 دهد. را نشان مي tاعداد داخل پرانتز آماره  -
 دار نیست. معني*

 های پژوهش  ماخذ: يافته
 

 های کااليي خانوار روستايي های تقاضا برای گروه کشش 5-2-1
 

 هاي کااليي خانوار روستايي هاي تقاضا براي گروه کشش ـ9جدول 

 برق گروه کااليي
خوراک و 

 دخانیات

پوشاک و 

 کفش
 ساير مسکن

ده 
نش

ن 
برا

 ج
ش

کش
ي(

شال
مار

(
 

 -154/0 261/0 -189/0 048/0 -14/0 برق

 -701/0 552/0 --- -62/0 -245/1 خوراک و دخانیات

 -324/0 545/0 -65/0 --- -828/0 پوشاک وکفش

 52/0 -91/0 -339/0 -361/0 --- مسکن

 -24/0 -071/2 094/0 -116/0 962/0 ساير

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1394بهار ، 14، شماره چهارم اقتصاد انرژي ايران، سالپژوهشنامه  24

 

 هاي کااليي خانوار روستايي هاي تقاضا براي گروه کشش ـ9جدول ادامه 

 برق گروه کااليي
خوراک و 

 دخانیات

پوشاک و 

 کفش
 ساير مسکن

ي(
کس

)هی
ي 

ران
جب

ش 
کش

 

 -144/0 272/0 -177/0 06/0 -13/0 برق

 -317/0 -978/0 --- -17/0 -085/1 دخانیات خوراک و

 -233/0 647/0 -537/0 --- -79/0 پوشاک و کفش

 651/0 -76/0 -172/0 -208/0 --- مسکن

 043/0 -754/1 46/0 217/0 081/1 ساير

 90/0 1 15/1 05/1 38/0 کشش مخارجي

 هاي پژوهش ماخذ: يافته

 
است، به 38/0شود کشش مخارجي برای برق  ( مشاهده مي9همچنان که در جدول )

 مخارج کل خانوار روستايي، ستهم انترژی بترق   اين معني که با يك درصد افزايش در 
تر از  يابد و از آنجايي که کشش درآمدی برق مثبت و کوچك درصد افزايش مي 38/0

کااليي با نسبت   به اين ترتیب با افزايش کل مخارج خانوار سهم اين گروه  واحد است،
کاالی ضروری  توانیم بگويیم انرژی برق يك يابد. با اين تفاسیر مي کمتری افزايش مي

 برای خانوار روستايي است.
دهد که برای هر پنج گروه کااليي کشش  های قیمتي خودی نشان مي بررسي کشش

منفتي  ه خودقیمتي منفي است. يعني طبق انتظتار بتین مقتدار تقاضتا و قیمتت يتك رابطت       
بته   ،است -14/0شود کشش خود قیمتي برای برق  وجود دارد. همچنان که مالحظه مي

درصد  14/0ني که با يك درصد افزايش در قیمت برق تقاضای خانوار روستايي اين مع
يابد و چون قتدرمطلق آن کتوچکتر از صتفر استت، تتابع تقاضتا بترای بترق          کاهش مي
 ناپذير است. کشش

هتای کتااليي را بتر     در بررسي کشش متقاطع، ستطرها تتاثیر تغییترات قیمتت گتروه     
دهتد. عالمتت    ( نشتان متي  9کااليي در جدول )های  ها و ساير گروه تقاضای خود گروه

ه دهنتد  جانشتین بتودن دو کتاال و عالمتت منفتي نشتان      ه دهنتد  مثبت کشش متقاطع نشان
,(، 9مکمل بودن دو کاالست. سطر اول جدول ) ,ε ε ε ε,    به ترتیب از چتپ بته
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، مسکن دهنده کشش متقاطع برق با خوراك و دخانیات، پوشاك و کفش راست، نشان
توان گفت که افزايش يك درصدی در قیمت بترق منجتر بته     و ساير است. بنابراين مي

درصتدی در   828/0درصدی در تقاضای خوراك و دخانیتات، کتاهش    245/1کاهش 
ضتای گتروه کتااليي ستاير     درصتدی در تقا  962/0تقاضای پوشاك وکفش و افتزايش  

لگتاريتم قیمتت گتروه کتااليي      دار نبتودن ضتريب   به علت معنتي شود. عالوه بر اين  مي
شود و اين به آن معنا  مسکن در معادله انرژی برق، کشش متقاطع برای آن محاسبه نمي

 گذارد.  است که مخارج مسکن تاثیری بر مخارج انرژی برق نمي
هتای   هتای هیکستي هماننتد کشتش     کشتش ه ( از محاستب 9نتايج حاصتل در جتدول )  
های خود قیمتي جبران نشده  شود. قدرمطلق کشش نميمارشالي است و تفاوتي مشاهده 

های خود قیمتي جبراني )هیکسي( است که از اين جهتت   تر از کشش )مارشالي( بزر 
کنندگان در مقابل تغییرات و قیمت ختود   منطبق با اين تئوری است که واکنش مصرف

 شود باالتر است. کاالها زماني که درآمد جبران نمي
انرژی برق نسبت به گتروه کتااليي ختوراك و دخانیتات مکمتل ناختالص        همچنین

يکديگر وگروه کااليي خوراك و دخانیتات نستبت بته انترژی بترق جانشتین ناختالص        
انتد.   های کااليي محاستبه شتده   های موريشیما گروه يکديگرند .برای رفع مشکل کشش

ايج بتترآورد هتتای کتتااليي نیتتز ايتتن کشتتش محاستتبه شتتده استتت. نتتت بتترای ديگتتر گتتروه
استاس نتتايج ايتن جتدول      ( محاسبه شده استت. بتر  10های موريشیما در جدول ) کشش

 های کااليي دو به دو جانشین يکديگرند. شود تمامي گروه مالحظه مي
 

 خانوار روستايي -هاي کااليي کشش موريشیما تقاضاي گروه -10جدول

 گروه کااليي
 هاي موريشیما کشش

 ساير مسکن کفش شاک وپو خوراک و دخانیات برق

 0.011 --- 0.011 0.011 --- برق

 0.322 0.468 --- --- 0.183 خوراک و دخانیات

 0.103 0.112 --- --- 0.98 پوشاک و کفش

 0.172 --- 0.158 0.154 0.18 مسکن

 --- 0.10 0.54 0.30 0.39 ساير

 هاي پژوهش ماخذ:يافته
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برق بر تقاضای خاانوار شاهر و   مقايسه تاثیر هدفمندی يارانه انرژی  5-3
 1390-1391های  سال -روستا

ای بتین شتهر و روستتا،     برای بررسي بیشتر تاثیر هدفمندی يارانه انترژی بترق و مقايسته   
( برای 21( و )22کشش قیمتي خودی مارشالي و کشش مخارجي با استفاده از روابط )

هي شدند. به اين دلیل ( سازماند12( و )11محاسبه و در جدول ) 1390-1391های  سال
 90هتای   که هدفمندی يارانه انرژی برق و افزايش قیمت آن تاثیر خود را بیشتر در سال

ها بته صتورت جداگانته بترای ايتن دو ستال        بر مصرف خانوارها نشان داد، کشش 91و 
 محاسبه شدند. 

( پس از هدفمندی، کشش قیمتي خودی مارشتالي بترق   11با توجه به نتايج جدول )
محاستبه    -16/0برابتر   91در حالي که در ستال   -32/0برای خانوار شهری  90سال در 

های مورد بررسي برای خانوار روستايي بته ترتیتب    شده است. اين کشش در همان سال
توان گفت که در سال  به دست آمد. با توجه به نتايج به دست آمده مي -24/0و  -40/0
العمتل نشتان داده و    کمتتر عکتس   متدت  ر کوتتاه هتا، خانوارهتا د   با باال رفتن قیمتت  90
خانوارهتا در اثتر افتزايش قیمتت      ،به عنوان مثال .شان کاهش کمتری داشته استمصرف

توانند الگوی مصرف و يا وضعیت مستکن ختود را تغییتر داده و يتا      برق به سرعت نمي
وستتايل بتتا بتتازده بتتاال را جتتايگزين وستتايل فرستتوده برقتتي کننتتد، بنتتابراين بتته علتتت     

بته علتت   ) 90و  89هتای   فتزايش قیمتت در ستال   مدت، ا ناپذيری بیشتر در کوتاه کشش
شتده، بنتابراين ستهم     Qdبیش از کاهش   Pهدفمندی يارانه انرژی برق ( باعث افزايش

متردم فرصتت بیشتتری بترای      91برق در بودجه کل خانوار باال رفته است. اما در ستال  
بیشتتر کتاهش يافتته و ستهم بترق از کتل         Qdاند، بنتابراين احتمتاال    العمل داشته عکس

تر بودن کشش قیمتي محاستبه شتده در    بودجه خانوار کم شده است. در نتیجه کوچك
رخ  91دهد که اگر افزايش قیمت جديدی در ستال   نشان مي 90ل نسبت به سا 91سال 

 کننده کمتر خواهد بود.  العمل مصرف دهد، میزان عکس
بترای ختانوار شتهری بته      1390-1391هتای   ( برای ستال 12کشش مخارجي )جدول

توانتد   به دستت آمدکته متي    45/0و  56/0و برای خانوار روستايي  12/0و  29/0ترتیب 
مطلب باشتد کته در بختش روستتايي، هدفمنتدی يارانته انترژی بترق و         دهنده اين  نشان
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شتود درصتد بتااليي از بودجته ختانوار روستتايي نستبت بته          افزايش قیمت آن باعث مي
هتای قیمتتي در راستتای     خانوار شهری به انرژی برق اختصاص يابد، در نتیجته سیاستت  

ستتايي بیشتتر افتزايش    تواند مخارج زندگي را برای ختانوار رو  افزايش قیمت انرژی مي
 داده و در نتیجه رفاه آنها به نسبت بیشتری کاهش يابد. 

 
 (1390-1391هاي  سال) هاي قیمتي خودي مارشالي خانوار شهري ـ روستايي کشش -11جدول 

 خانوار شهري خانوار روستايي

 90سال  -32/0 90سال  -40/0

 91سال  -16/0 91سال  -24/0

 هاي پژوهش ماخذ:يافته
 

 (1390-1391هاي  سال) هاي مخارجي خانوار شهري ـ روستايي کشش -12جدول 
 خانوار شهري خانوار روستايي

 90سال  29/0 90سال  56/0

 91سال  12/0 91سال  45/0

 هاي پژوهش ماخذ:يافته
 

 های پیشنهادی گیری و سیاست نتیجه -6
هتای   های زيتر را در جهتت اتختاذ سیاستت     توان توصیه های پژوهش مي با توجه به يافته

مناسب ارائه کرد. از آنجا که قدرمطلق کشش قیمتي خودی بترای هتر دو نتوا ختانوار     
هتای قیمتتي انترژی     شهری و روستايي کمتر از واحد و کوچك به دست آمده، سیاست

کند در  ارساز نبوده و ضرورت ايجاب ميبه تنهايي برای کاهش مصرف برق احتماال ک
های مکملي چون تشويق مردم بته استتفاده از وستايل کتم مصترف،       کنار آن از سیاست

 افزايش فرهنگ مصرف و آگاهي عمومي استفاده شود. 
تواند در شرايط  گذاری برق مي در قیمت 1های پلکاني افزايشي همچنین  مدل تعرفه

ها توجیه اقتصادی داشته باشتد. همچنتین از آنجتا کته انترژی بترق بترای         افزايش قیمت
آيتد، در بختش روستتايي     خانوارهای شهری و روستايي کااليي ضروری به حساب متي 

 

1- Increasing Block Tariff 
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 شود درصد بااليي از بودجه خانوار روستايي نسبت بته  هدفمندی يارانه انرژی باعث مي
هتای قیمتتي در راستتای     خانوار شهری به انرژی برق اختصاص يابد، در نتیجته سیاستت  

تواند مخارج زندگي را در بخش روستايي افزايش و منجتر بته    افزايش قیمت انرژی مي
کاهش رفاه خانوارها شود، بنابراين حمايت از اين خانوارها در برابر نتايج منفتي ناشتي   

 واند در اولويت باشد. ت از هدفمندی يارانه انرژی مي

  

 و ماخذمنابع  -7

  الف( فارسي

نامه  انيپا ،«یانرژ یها حامل متیق ليتعد يآثاررفاه» (،1388آخوندزاده، طاهره ) -1

 و اقتصاد دانشگاه الزهرا )س(. يعلوم اجتماع دانشکده ،یدکتر

 یهتا  ارانته ياصالح مصترف و   يچگونگ و لزوم»(، 1388) الهه ،يمهماندوست یاسد -2

 ،20شماره  ششم، سال ،یفصلنامه اقتصاد انرژ «يو سنجش آثار تورم ينفت یها وردهآفر

 121-139ص 

 یخانوارهتا  شتت یحداقل مع نییو تع يبررس يقاتیطرح تحق» (،1388) اریصف ،ينیام -3

 ، دانشگاه آزاد سنندج.1388، خرداد «استان کردستان یشهر

اقتصاد و  هينشر، «یانرژ متیق شيافزا ياثر تورم يبررس»(، 1377) نیباستانژاد، حس -4
 26و  25، شماره و بودجه یزيبرنامه ر

 یهتا  ستال  ،یبودجه خانوار شتهر  يبررس جينتا ران،يا ياسالم یبانك مرکز جمهور -5

 تهران. (،1391-1370)

 يکاالهتا و ختدمات مصترف    یبهتا  شتاخص  ران،يت ا ياسالم یجمهور یبانك مرکز -6

 تهران. (،1370-1391) یها سال ،یخانوار شهر

 ييو روستتا  یشتهر  یخانوارهتا  یانترژ  یها حامل یبرآورد تقاضا نژاد،آمنه، نیحس -7

 ينامه کارشناس انيپا آل، دهيا بايتقر یتابع تقاضا کرديرو :1390-1370دوره  يکشور ط

 )س(. دانشگاه الزهرا دانشکده اقتصاد، ارشد،
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نامته   انيت پا ،«يدر بختش ختانگ   یانترژ  یتقاضتا  يبررس»(، 1382) رضا ما،یس خوش -8

 دانشگاه تهران. دانشکده اقتصاد، ارشد، يکارشناس

در بختتش  یانتترژ یهتتا حامتتل یتقاضتتا ستتتمیبتترآورد س» (،1378) دیتتمج ،ييرضتتا -9

 دانشگاه تهران. دانشکده اقتصاد، ارشد، ينامه کارشناس انيپا ،«يخانگ

 یانرژ یها حامل متیق شيو آثار افزا یانرژ ارانهي يبررس»(، 1384پرمه ) زورار، -10

 117-148ص  ،34 شماره ،ينامه بازرگانپژوهش ،«رانيدر ا ها متیبر سطوح ق

و  نيت مجله د، «یانرژ یتقاضا یها مدل يقیتطب يبررس»، (1382) ومرثی،کيلیسه -11
 159-194ص  ،17شماره  ،ارتباطات

و  یستاز  متدل  مت،گروهیق شيافزا ياثرات تورم يبررس»(، 1377) اریبخت ،یسور -12

 يفنت  تته یعضتو کم  و رویت ن وزارت ،یامور انرژ معاونت ،یانرژ یزير دفتر برنامه ،«قیتلف

 و اقتصاد. یانرژ

 متت یق یآزادستاز »(، 1387) ديت نو ،ياضت یمهترآرا، محستن و ف  ، اصغر ،یشاهمراد -13

مجله  ،«ستانده-بودجه دولت از روش داده  و آثار آن بر رفاه خانوار و یانرژ یها حامل

 163-180ص ، 42شماره  ،89 بهار ،رانياقتصاد ا یها پژوهش

 شياثر افزا يبررس»(، 1391) نیحس وفا، يسهراب و ونسي ،يسلمان ن،یحس ،يصادق -14

 ستتم یبتا استتفاده از س   يکننتدگان بختش ختانگ    بر رفاه مصترف  یانرژ یها حامل متیق

 ،45شماره  نهم، سال ،یفصلنامه مطالعات اقتصاد انرژ، («AIDS) آل دهيا بايتقر یتقاضا

 23-46ص 

 یها برق بر شاخص ارانهياثر کاهش » (،1392اله و سعادت، رحمان ) برات ،يصانع -15

 ، 67شتماره   ،يفصتلنامه پژوهشتنامه بازرگتان    ،«رانيت ا يبخشت  دیت تول گذار درریکالن تاث

 1-20ص 

 ینقش هدفمندستاز »(، 1392) دی، وحیو محمد هینرجس، برزگر، مرض ،یمحمد -16

بترق   يانگخت  نی)متورد مطالعته: مشتترک    يخانگ نیبر نحوه مصرف برق مشترک ها ارانهي

  کرمانشتتاه، بتترق، یرویتتن عيتتتوز یکنفتترانس شتتبکه هتتا   نی، هجتتدهم«مرودشتتت(
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 (1392) بهشتيارد

 ،ييختانوار روستتا   يکاالهتا و ختدمات مصترف    متت یق شتاخص  ران،يت مرکز آمار ا -17

 تهران. (،1370-1391) یها سال

 یهتا  ستال  ،ييو درآمد ختانوار روستتا   نهياز هز یریآمارگ جينتا ران،يمرکز آمار ا -18

 تهران. (،1391-1370)

 تهران. (،1370-1391) یها سال خام طرح بودجه خانوار، آمار ران،يمرکز آمار ا -19

و بترق   يعت یگتاز طب  یبترآورد تقاضتا  »(، 1385) اکبر ،یشاهمراد و دیسع ،یریمش -20

 ،72 شماره ،یاقتصاد قاتیتحق، «بر بودجه خانوار يمطالعه خرد مبتن کشور: یخانوارها

 . 305-335ص 

 يتجربت  يبررست »(، 1386) رضتا یعل راد،یت و ه میابتراه  ،ييرضا ن،یرحسیم ،یموسو -21

)مطالعه  یشهر یخانوارها يمخارج مصرف یها رتردام با استفاده از داده یتقاضا ستمیس

 .117-155، ص117شماره  ،ینامه اقتصادپژوهش، («يغرب جانياستان آذربا :یمورد

 یتقاضتا  یستاز  مدل»(، 1388) اصغر ،یو شاهمراد يعل دزاده،يداود، جد منظور، -22

فصتلنامه   ،«آل دهيت ا بتا يتقر ريپتذ  انعطتاف  یتابع تقاضا کرديرو ران،يدر ا يخانگ یانرژ
 .71-91ص  ،23شماره  ششم، سال ،یمطالعات اقتصاد انرژ

متترجم  ، اقتصتاد خترد   یتئور، (1391) چاردير کوانت،و  .وا مز،یج  م.هندرسون، -23

 يموسسه خدمات فرهنگ تهران: چهاردهم، چاپ ،دیجمش، انيپژوو  يمرتض، انیباق قره

 رسا.

 لیت و تحل هيتجز»(، 1391روشندل، مهرناز ) و نیحس يعل ،یصمد زهرا، ،ينصراله -24

 یتقاضا یالگو نیانتخاب ب (:1363-1387) رانيا یدر مناطق شهر يبخش خانگ یانرژ

 اول، ستال  ،یو انترژ  ستت يز طیفصتلنامه اقتصتاد محت   ، «و رتتردام  آل دهيا بايتقر ستمیس

 173-200ص  ،2شماره 

 ،یکتالن بترق و انترژ    یزيت ر برنامته  دفتر ،یامور برق و انرژ معاونت رو،یوزارت ن -25

 مختلف. یها سال یانرژ ترازنامه
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