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ها بر نابرابری مصرف برق خانوارهای استان سممنان در  ساسی در این تحقیق بررسی اثر اجرای هدفمندی یارانههدف ا
ی هزینه و درآمد خانوار، ضریب جینی هزینه مصرف برق ها دادهیزرایران است. برای این منظور، نخست با استفاده از 

برآورد شمده اسمت. سمبا بما      1393-1363های ی سالخانوارهای استان سمنان به تفکیک مناطق شهری و روستایی ط
های ترکیبی، اثر اجرای هدفمندی یارانه بر شاخص ضریب جینمی بمرآورد شمده    استفاده از مدل رگرسیون خطی داده

دهد که اجرای هدفمندی یارانه بر نابرابری مصرف برق اثر افزایشی داشته است. اجمرای سیاسمت    یماست. نتایج نشان 
ی هما  گمروه یش داده اسمت.  افمزا ها(، نابرابری در مصرف بمرق خانوارهما را   ها )آزادسازی نسبی قیمت نههدفمندی یارا
اند. با توجه به نتمایج   ها، کمتر از برق استفاده کردهتر شدن قیمتها یا واقعیتر با آزادسازی نسبی قیمتدرآمدی پایین

 شود. یمعدیل الگوی مصرف برق یمتی موجب تقیرغهای قیمتی و راهکارهای شده، سیاست حاصل
 . JEL: D31،D18بندی  طبقه

 هدفمندی یارانه، نابرابری مصرف برق، استان سمنان.واژگان کلیدی: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 25/03/1398 پذیرش: تاریخ  24/10/1397 دریافت: تاریخ *
ابونموری در دانشمگاه سممنان    عیل انامه کارشناسی ارشد نسرین دلفان تحمت راهنممایی دکتمر اسمم     پایان این مقاله از *

 استخراج شده است.
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 مقدمه .1

 میمزان  شمود.  تعریم  ممی   اقتصمادی  منماب   بمه  دسمتیابی  در جامعمه  افمراد  تفاوت به صورت نابرابری

 جمنا و  ماننمد  شخصمی  مناب ، خصوصیات توزی  در دولت های سیاست مانند عواملی از نابرابری

 توزیم   در توانمد  ممی  نمابرابری  پمذیرد.  ممی  تمثثیر جامعمه   بهداشت سطح و آموزش سطح افراد، سن

(. 1387شمود )فطمرو و معبمودی،     ظماهر  جامعه افراد انداز و پا دستمزد مصرف، ثروت، درآمد،

یکی از انواع مخارج مصرفی، مخارج مصرفی در بخش انمرژی اسمت. پرواضمح اسمت کمه بخمش       

 ناب  انرژی است.دسترسی مطمئن به م درگروامنیت ملی کشورهای جهان نیز  مهمی از

های انمرژی، بمه انمرژی بمرق توجمه شمده        با توجه به موضوع این تحقیق که در آن از بین حامل

 پیدا آن برای نزدیکی جایگزین بتوان کمتر شاید که دانست کاالهایی جزء را توان برق است، می

 بمودن  سازی ذخیره غیرقابل برق، بودن روشنایی اصلی منب  برقی، وسایل روزافزون کرد. گسترش

 و ادارات مبمر   نیماز  بخمش خمانگی،   ازجملمه مختلم ،   همای  بخمش  در برق از استفاده به آن، نیاز

 بررسمی  اهمیمت  قبیمل،  ایمن  از ممواردی  و انمرژی  این از استفاده به غیردولتی دولتی و های سازمان

 از متمادی های سال در برق قیمت بودن ای یارانه دهد. می نشان از پیش را بیش  انرژی این مصرف

 همای  بخمش  در انمرژی  ایمن  رویمه  بمی  استفاده سبب دیگر سوی از برقی گسترش وسایل و سو یک

درباره مصرف سرانه انرژی در کشور معلو  شده است  شده انجا های  است. با بررسی شده مختل 

بیش از سی برابر خانوارهای دهک اول درآمدی جامعه  درآمدی جامعه دهم دهک یخانوارهاکه 

آن بیش از سی برابر یارانمه انمرژی را بمه خمود اختصما        تب   بهکنند و  ها استفاده می از انواع انرژی

همای انمرژی باعم      همای نسمبی حاممل    ناعادالنمه اسمت. اصمقی قیممت     شدت بهدهند. این توزی   می

واقعمی کاالهما و خمدمات را ببردازنمد و مصمرف خمود را       کنندگان پرهزینه، قیمت  شود مصرف می

 در ای رسمانه  تبلیغات (. گسترش1388متعادل سازند )مصباحی مقد ، اسماعیلی گیوی و رعایایی، 

 تمقش  و مصمرف  کمم  وسایل برقی از استفاده و تولید بر تثکید برق، مصرف الگوی اصقی جهت

 دغدغمه  نشمانگر  تموان  را ممی  هما  یارانمه  دفمنمدی ه از استفاده با آن قیمت کردن واقعی برای دولت

دانسمت. بما توجمه بمه اینکمه مطالعمات        قمدر  گمران  انمرژی  ایمن  از مورداسمتفاده  در مسئولین و دولت
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در خصو  نابرابری مصرف در ایران محدود است و همچنین در زمینه نابرابری مصرف  شده انجا 

بمرق   مصمرف  رسد کمه مطالعمه نمابرابری توزیم     است؛ به نظر می نشده انجا ای برق در ایران مطالعه

 ایمن  در لمذا  گذاران مفید واقم  شمود.   یاستسمردان و  گیری دولتگذاری و تصمیم یاستسجهت 

مصرف برق خانوارهمای اسمتان    نابرابری توزی  ها بر بررسی اثر اجرای هدفمندی یارانه برای تحقیق

شود که این شاخص تابعی  برآورد می سمنان، شاخص نابرابری )ضریب جینی هزینه مصرف برق(،

از متغیر اجرای هدفمندی یارانه است و تور ، رشد متوسط درآمد، دمای هوا، جنگ و تحمریم نیمز   

متغیرهای کنترلی وارد ممدل خواهنمد شمد. پما از بیمان مقدممه، ابتمدا ممروری بمر ادبیمات            عنوان  به

وتحلیل  یهتجزشود و در پایان اره میو روش تحقیق اش شده انجا موضوع تحقیق، سبا به مطالعات 

 شود.می مطریها  یشنهادپگیری و ها و نتیجهداده

 . مروری بر ادبیات موضوع تحقیق2

شمود. میمزان    تفاوت افمراد جامعمه در دسمتیابی بمه منماب  اقتصمادی تعریم  ممی         به صورت 1نابرابری

های دولت در توزی  مناب ، خصوصیت شخصی مانند جنا و سمن   نابرابری از عواملی مانند سیاست

توانمد در توزیم  درآممد،     پذیرد. نمابرابری ممی   افراد، سطح آموزش و سطح بهداشت جامعه تثثیر می

(. مطمابق نظمر   1390انداز افراد جامعه ظاهر شود )فطرو و معبودی،  پا ثروت، مصرف، دستمزد و

دهمد و   همای پمایین جامعمه را کماهش ممی      مکانیکی، مناب  در دسترو بخش طور  بهنابرابری  2واگل

معتقد بود که درآمد کل افراد  3(. فریدمن2010کند )واگل،  ها را فراهم می یجه احتمال فقر آندرنت

همایی کمه درآممد     . وی استدالل کرد که افراد در زمانداردا نوسانات بیشتری ه نسبت به مصرف آن

 ازکننمد.   هایی که درآمد پایینی دارنمد، قمرم ممی    و در زمان کنندانداز  توانند پا باالیی دارند، می

انداز، تمایل دارنمد در قبمال نوسمانات     رو افراد با رفتارهایی چون قرم کردن و برداشت از پا  ینا

ی برای خود مصرف باثباتی را فراهم کنند. به همین علت، مصمرف نسمبت بمه درآممد رفتمار      درآمد

                                                             
1. Inequality 
2. Wagle 

3. Friedman 
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توانمد تغییمرات و    شاخصی از استانداردهای زندگی، بهتر از درآممد ممی   به عنوانو  داردتری  باثبات

 (.1390ها را نشان دهد )فطرو و معبودی، پراکندگی

ی در حوزه بررس موردش انرژی است. در یکی از انواع مخارج مصرفی خانوار، مخارج در بخ

دیگمری برابمری    کننده به انرژی، دو مفهو  مورد توجه است؛ یکمی فقمر انمرژی و    دسترسی مصرف

 انرژی.

 ی باالی دسترسی به خدمات انرژی است. : به معنای عد  دسترسی و یا هزینهفقر انرژی

انرژی به معنی در دسمترو بمودن عرضمه    : بنابر تعری  شورای جهانی انرژی، برابری برابری انرژی

انرژی متناسب با رشد جمعیت است. برابری انرژی به توزیم  مصمرف انمرژی بمین افمراد مختلم  و       

 المللی انرژی(. قیمت انرژی اشاره دارد )آژانا بین

برق یکی از اشکال ثانوی انرژی  1در این تحقیق به انرژی برق توجه شده است. به نظر فیلیبگ

(. با توجمه  1386آید )ابونوری و رحیمی بنه کاغی، تبدیل مناب  اولیه انرژی به دست می است که از

های زندگی مصرف انرژی  جنبه  به گرایش روزافزون جوام  به استفاده از لواز  الکتریکی، در همه

کماهش   بمرای همای فمراوان کشمورها     ای کمه بما تمقش    گونه  در حال افزایش است به سرعت  بهبرق 

 شود. روز افزوده می  به انرژی برق بر میزان تقاضا و مصرف آن روزمصرف 

های مصمرف بمرق    ترین بخش با توجه به آمار و ارقا  موجود، بخش خانگی یکی از پرمصرف

سمو    گیرنمد. بمیش از یمک    است. در این مطالعه، خانوارهای استان سممنان ممورد بررسمی قمرار ممی     

تموان بمدون از    است کمه بخمش زیمادی از آن را ممی     مصرف انرژی برق مربوط به مصارف خانگی

، کمه  کمرد جمویی   و اسمتفاده صمحیح از آن صمرفه    هداننمخردا دست دادن رفاه و با کاربرد منطقی و 

دمای هوا،  ازجملهیر عوامل مختلفی تثثنتیجه آن افزایش رفاه جامعه خواهد شد. مصرف برق تحت 

 درآمد، تور  و قیمت برق است.

                                                             
1. Philipg 
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یری وسمایل گرمایشمی و   کمارگ  بمه یژه دمما در افمزایش یما کماهش     و بهتغییرات آب و هوایی و 

شمود. بمه ایمن    سرمایشی مؤثر است. در دمای معتدل، نیازی به ایجاد گرما یا دف  سرما احساو نممی 

متنوع و به عبارت دیگر تمایز در چهمار فصمل سمال، نیازمنمدی بمه       یترتیب در مناطقی با دمای هوا

توان گفت سهم زیمادی از  بیشتر است. برای درک ارتباط میان مصرف انرژی برق و دما، می انرژی

تغییرات متوسط زمان مصرف انرژی الکتریکی در کشور ناشی از تغییرات آب و هوایی است. نکته 

، تثثیر دما در مصرف روزانه انرژی بیش از درآمد سرانه یا قیمت انمرژی  حال هر  بهمهم دیگر آنکه 

یش دمای هوا باع  کاهش نابرابری توزی  مصمرف  افزابنابراین ؛ (1383، زاده نظرت )شکوری و اس

 یابد. یمنیز افزایش  کننده خنکشود؛ زیرا با افزایش دمای هوا میزان استفاده از وسایل  یمبرق 

همای اقتصمادی بمه نتمایج یکسمانی منجمر       اثر تور  بر نمابرابری  در خصو  شده انجا تحقیقات 

(، افزایش تمور  باعم  افمزایش    1389است اما طبق مطالعه )ابونوری، مفتح و پرهیزی گشتی،  نشده

شمود از   شود. مصرف باالی انرژی برق در بخش خانگی موجب ممی نابرابری اقتصادی در ایران می

های اعطایی به بخش غیرمولمد سموق داده شمود و از طمرف دیگمر       طرفی سرمایه عظیم برق و یارانه

(. مصمرف انمرژی بمرق    1382فرد و اعتدال،  امینی) شودمصرف و رفتار مصرفی نامتعادل روند رشد 

بنمابراین اهمیمت   ؛ ای در انگیمزه مصمرف دارد   قیممت نقمش ویمژه    امما  ،های متفاوتی دارد کننده تعیین

ای بمودن یما نبمودن     یارانمه  کمه شود به این معنی  هدفمندی یارانه در مبح  مصرف برق مشخص می

 (.2014ی، نظام یرمشود ) خدمت باع  تغییر در الگوی مصرف آن توسط افراد مییک کاال یا 

 ها در ایران . یارانه2-1

هما بمه تولیدکننمدگان کماال بمرای تقویمت بمازار رقمابتی کشورشمان           دولت معموالًسود اقتصادی که 

غیرمسمتقیم  شده است و این یارانه ممکن اسمت مسمتقیم یما     ی تعریارانه  به عنوانکنند  پرداخت می

 (.2015، 1باشد )فرد آپتون

                                                             
1. Fred Upton 
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کاال یا خدمات بمه   شده تما یارانه برای کاهش اختقف بین سطح توان خرید عمومی و قیمت 

 شود.کننده پرداخت میمصرف

های انرژی، آب و برق پا از اصمقحاتی   حذف یا هدفمندی یارانه با محوریت اصقی قیمت

قانون برنامه چهار  توسعه تبلور یافمت و پما    3اده رسمی در م به صورتدر مجلا ششم و هشتم 

طمی مراحمل قمانونی بمه مجلما       بمرای تهیمه و   1387ماه سمال   از یک کار کارشناسی مستمر در دی

ای پا از یک سال بررسمی، الیحمه را    شورای اسقمی ارسال شد. مجلا با تشکیل کارگروه ویژه

های فمراوان تعمدادی از نماینمدگان     و مخالفت وجود انتقادات به تصویب رساند. با 1388ماه  در دی

هما بما دسمتور     اجرایمی شمدن آن، قمانون هدفمندسمازی یارانمه       مجلا و اقتصاددانان کشور بما نحموه  

 (.1393 آغاز شد )اکبری، طالبی و جقلی، 1389آذرماه  28جمهور از یکشنبه  رئیا

همای   برای دریافت کممک بر این فرم استوار است که بخشی از جامعه  1مفهو  هدفمندسازی

هما،   مناب  محمدود اسمت، بایمد در توزیم  ایمن کممک       ازآنجاکهانتقالی در اولویت بیشتری هستند و 

اولویت رعایمت شمود. منظمور از هدفمندسمازی، تعیمین کسمانی اسمت کمه واجمد شمرایط دریافمت            

ار فقمرا قمرار   همای انتقمالی در اختیم    که رفاه حاصمل از پرداخمت    نحوی  های انتقالی هستند، به کمک

 (.1388اسقمی،  شورای های مجلا گیرد )مرکز پژوهش

ها نامناسب و از مشکقت اساسی اقتصماد ایمران بمود، بمه      های گذشته، نظا  توزی  یارانه در دهه

ترین اهمداف هدفمنمد    بنابراین، یکی از مهم؛ داشتندهای پایین جامعه سهم اندکی  همین دلیل دهک

 بما پرداخمت   دولمت الت و رف  تبعیض در میان افراد جامعه است. همچنین ها اجرای عد کردن یارانه

داد. بمه هممین دلیمل یکمی دیگمر از       یارانه، سهم اعظمی از بودجه کشور را بمه خمود اختصما  ممی    

 .(www.sadigh.isu.ac.ir) هاست اهداف این قانون مدیریت و اصقی قیمت

 مقایسه شده است: (1)نظا  یارانه و نظا  یارانه هدفمند در جدول 

 

                                                             
1. Targeted. 
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 ای هدفمند ای و سیستم یارانه مقایسه سیستم یارانه .1جدول 

 هدفمند یارانه مبنای بر سیستم یارانه وجود مبنای بر سیستم رویکردها

 عدالت اجتماعی تحقق
 کم سهم و کارامدنا و نامناسب

 یارانه از جامعه پایین های دهک

 تواند هدف، می جامعه درست شناسایی با

 شود. عادالنه

 تخصیص بهینه منابع
 افزایش و رانت و فساد وجود امکان

 منابع اتالف

 نبودن هدفمند از ناشی رانت و فساد حذف

 اتالف منابع کاهش و ها یارانه

 مدیریت مصرف
از اندازه کاالها و   مصرف بیش

 انرژی به دلیل پایین بودن قیمت

 در مصرف منطقی و درست فرهنگ ایجاد

 جامعه افراد میان

 بلندمدت در اقتصادی رونق و شکوفایی اقتصادی رشد کاهش رشد اقتصادی

 زیست  محیط
 به دلیل زیست محیط آلودگی

 انرژی رویه بی مصرف

 درست و شدن بهینه دلیل به آلودگی کاهش

با  ها انرژی و جایگزینی انرژی کردن مصرف

 مثبت و پاک انرژی

 گذاری سرمایه
 و قاچاق و موازی بازارهای ایجاد

 گذاری کاهش سرمایه
 گذاری سرمایه رشد و گسترش

 ها سازی قیمت شفاف
 و داخلی های قیمت بین شکاف

 خارجی

 افزایش و ها قیمت بین شکاف رفتن بین از

 کشور صادراتی توان

 کارایی نظام اقتصادی
 عدم کارایی و ها قیمت تحریف

 اقتصادی نظام

 اصالح طریق از اقتصادی نظام کارایی افزایش

 منابع تخصیص بهینه و ها قیمت

 www.hadfmandsazi.ir: مثخذ
 و مثبمت  آثمار  ناپمذیر بما   اجتنماب  ضمرورت  یمک  بمه عنموان   هما  یارانه درمجموع هدفمندسازی

همای   کننمد کمه هممه نظما      نظمران علمم اقتصماد تثکیمد ممی      صماحب  .شمود قلمداد می منفی پیامدهای

 تمما   و انمد  کمرده  دنبمال  را اصمقی یارانمه   و تعدیل فرمول یارانه، حذف نسخه جای  یافته به توسعه

انمد  کمرده  مبمادرت  یارانمه  مهندسمی  بمه  شمان  اقتصادی مقتضیات نیاز و حسب بر صنعتی های قدرت

 (.1389)علیزاده، 

 های انرژی در ایران های حامل دبیات وضعیت یارانه. مروری بر ا2-2

های انرژی است. افزایش ایمن یارانمه    های پرداختی در اقتصاد ایران، یارانه حامل یکی از انواع یارانه

و غیرهدفمند بودن توزی  آن منجر شد که در مقاط  مختل  زمانی تصمیماتی در خصو  حمذف  

یابمد،   ای به بخش انرژی اختصا  نمی یارانه تنها  نههان، آن گرفته شود. در بسیاری از کشورهای ج
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محیطمی )هزینمه اثمرات     یسمت زهمای اضمافی اجتمماعی و     کننمده بمه علمت هزینمه     بلکه قیمت مصرف

توجهی هم بیش از هزینه نهایی تولیمد آن   گذارد به میزان قابل خارجی( که مصرف انرژی بر جا می

تنهما اثمرات    هما در ایمران، نمه    ژی قبل از هدفمندی یارانههای انر گذاری حامل است. در سیستم قیمت

 داد. های تولید را نیز پوشش نمی شد، بلکه تما  هزینه بیرونی لحاظ نمی

مندی افراد از یارانه بما مصمرف ارتبماط مسمتقیم      های انرژی، میزان بهره از طرفی در مورد حامل

درآممد جامعمه بمرای تحقمق      به اقشمار کمم  ترتیب هدف از پرداخت یارانه انرژی، کمک  این دارد. به

غیرمسمتقیم ارائمه    بمه صمورت  اما برخقف تعری  فوق، بما پرداخمت یارانمه    ؛ عدالت اجتماعی است

ضمریب اسمتفاده    چراکمه کنمد(،   یارانه برعکا عمل می)شده  تر از قیمت تما  انرژی به قیمتی پایین

 (.1384است )قادری،  درآمد اقشار پردرآمد از انرژی بسیار باالتر از اقشار کم

 شده . مروری بر مطالعات انجام3

 . مطالعات خارجی3-1

تمابعی از درآممد در دسمترو     به عنموان ( تقاضای برق خانگی در تایوان را 2004) 1هولتدال و جوتز

خانوار، رشد جمعیت، قیمت برق و درجه شهرنشینی در نظر گرفتند و بما اسمتفاده از ممدل تصمحیح     

هما کشمش    همای آن  مدت را از همم تفکیمک کردنمد. بمر اسماو یافتمه      و کوتاه خطا اثرات بلندمدت

روی مصمرف   کشش یبمنفی و  به صورتدرآمدی بلندمدت برابر واحد )یک( است و قیمت برق 

مدت درآمد و قیمت، ها همچنین دریافتند که اثرات کوتاه برق خانگی در تایوان اثرگذار است. آن

ترند. همچنین دریافتند کمه درجمه    ها کوچک ثرات بلندمدت آنروی مصرف برق کم هستند و از ا

 مدت اثر مثبت دارد.سردی هوا روی مصرف کوتاه

گیری فقمر انمرژی را در سمه دسمته      های اندازه ( روش2004) 2پاچوری، مولر، کملر و اسبرنگ

 وردمم ( بمرآورد انمرژی   2( تعری  خط فقر انرژی یا خط فقر سوخت، )1بندی کردند: ) اصلی طبقه

                                                             
1. Hoiteahl and Joutz 

2. Pachauri, Mueller, Kemmler & Spreng 
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ها همچنین یک روش جدیمد بما    به خدمات انرژی. آن یابی( دست3یاز برای تثمین نیازهای اساسی، )ن

را معرفی کردند که ترکیبی از عناصمر دسترسمی بمه انمواع مختلم  انمرژی و        یبعد دوگیری  اندازه

 توسمعه   حمال  دراست. این روش برای برآورد فقمر انمرژی در کشمورهای     شده مصرفمقدار انرژی 

 ها تضمین دستیابی به انرژی برای همه افراد است. که مرکز اصلی توجه آن مناسب است

همای تولیمد در    های حق امتیاز بر اساو هزینه نرخ ( نشان دادند که2005) 1بانفی، فیلیبینی، مولر

 دهد. تر نتیجه می کارایی و راندمان باالتر و حالت رقابتی

هما مشموقی اسمت     دهد که ترویج حذف یارانه ( در مطالعه موردی کلمبیا نشان می2008) 2پینیو

دهد که اگر قیمت برق، در سطح قیممت بمازار باشمد، حتمی      . نتایج او نشان میکارامدبرای مصرف 

 432معمادل   درآمد از طریق انتقمال پمول جبمران شموند، سمود خمالص       های کم از اینکه خانواده پا 

 است.میلیون دالر 

تر، از عواممل مهمم بمرای الگموی مصمرف اسمت.        یارانه برق و قیمت آن در چارچوب گسترده

 بحم   مورد( کشش قیمتی را 2007) 5(؛ لیجسن2011) 4(؛ فن و هینمن2008) 3سدانی-آلبادی و ال

مدت کوچک است، بدین معنی  حسب قیمت در کوتاه . در حالت کلی، کشش تقاضا بردادند قرار

داری فقط در درازمدت بسازد. برای درآممد هممان    تواند تغییر مصرف معنی ت برق میکه تغییر قیم

 داستان کمتر یا بیشتر برقرار است.

( در مقاله خود به بررسی تغییرات شمرایط آب و هموایی   2008) 6اسدوریان، اکاو و اسکولسر

هما ضمریب    اند. بر اساو نتمایج آن  های مصرفی و تولیدی در چین پرداخته بر تقاضای برق در بخش

سنگ( برای تولیمد   دار است و این به معنی استفاده پیوسته از انرژی )خصوصاً زغال دما مثبت و معنی

 شود. سبب انتشار آلودگی و گر  شدن زمین می برق در چین است که این خود

                                                             
1. Banfi, Filippini & Mueller 
2. Pineau 
3. Albadi and El-Saadany 
4. Fan and Hyndman 
5. Lijesen 

6. Asadoorian, Eckaus & Schlosser 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             9 / 29

http://qjfep.ir/article-1-862-fa.html


 1398، تابستان 26، سال هفتم، شماره اقتصادیهای مالی و  سیاست فصلنامه 194

به برآورد تاب  تقاضمای بمرق    ARDL( در مقاله خود با استفاده از رویکرد 2009) 1خان و قیو 

. بمر اسماو   پرداختند 1970-2006در سه بخش خانگی، صنعتی و کشاورزی در پاکستان طی دوره 

ممدت و بلندممدت مطمابق     در کوتماه  همای قیممت بمرق و درآممد     آمده عقمت کشش  دست  نتایج به

 انتظار است. ضریب مدل تصحیح خطا نیز دارای یک مقدار منطقی، منفی و مطابق انتظار است.

های مختل   ( ضرایب جینی خدمات انرژی2010) 2اندز -آن و فم -فلورو، موریل -روساو

همای مختلم     توزیم  های مختل ،  دهد که سوخت ها نشان می را در مکزیک انجا  دادند. نتایج آن

 بمه  عممدتاً های جینی مثبت هستند زیرا این اقق   (، ضریبلیئازودارند. در گروه اول )برق، گاز، گ

که در گروه دو  ضمرایب جینمی منفمی      حالی ، دراند شده  مصرفوسیله خانوارهای با درآمد باالتر  

 اند. شده  تر مصرف پایینوسیله خانوارهای با درآمد   به تاًعمدهستند )هیز  و نفت سفید( و 

( منحنمی لمورنز و ضمریب جینمی را بمرای مصمرف سمرانه انمرژی         210) 3وو، سقلو و مسقیک

 (،HDI) یانسمان ها عقوه بر درآمد، بر اساو شماخص توسمعه    . تحلیل آنبردند کارسراسر جهان به 

 تولید انرژی و مصرف انرژی است.

عقوه بر بیان تئوریکی تاب  تقاضای برق، بما اسمتفاده   خود   ( در مقاله2011) 4آلبرینی و فیلیبینی

ایالت آمریکا، واکنش تقاضای برق خانگی را نسبت به قیمت در طمی دوره   48های تابلویی  از داده

واکمنش تقاضمای بمرق در    کمه  هما حماکی از آن اسمت     همای آن  . یافتمه کردنمد ی بررس 2007-1995

 آمریکا، نسبت به تغییر قیمت بسیار اندک است.

کننمده مصمرف بمرق در آمریکما طمی        عواممل تعیمین   p2sls( با استفاده از روش 2012) 5کبوال

کننده  . بر اساو این مدل مصرف ساالنه برق را برای هر مصرفکردی بررس 2005-2001های  سال

تصمرف و قیممت واقعمی همر      خانگی، تابعی فزاینده از درجه سردی هوا، سرانه درآمد شخصی قابل

                                                             
1. Khan and Qayyum. 
2. Rosas-Flores, Morill-on & Fern-andez. 
3. Wu, Clulow & Maslyuk. 
4. Alberini and Filippini. 

5. Cebula 
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یعی و تابعی کاهنمده از قیممت همر واحمد بمرق و مقمدار اسمتفاده از گماز طبیعمی بمرای           واحد گاز طب

گرمایش خانگی است. همچنین مصرف برق تابعی مثبت از ظرفیت تولیمد نیمروی بمرق در تابسمتان     

 است.

وتحلیمل مصمرف    یهتجزهای هزینه خانوارهای کانادایی به  ( با استفاده از داده2014ی )نظام یرم

منظور بررسی اینکه خانوارهای پردرآمد تا چه اندازه مصرف   ها به یعی و دیگر سوختبرق، گاز طب

امما   ،انرژی باالتری دارند، پرداخت. نتایج نشان داد که هرچند نابرابری در مصرف برق وجمود دارد 

همای مختلم     تر از توزی  درآمد اسمت. همچنمین در ایمن مقالمه بمه بررسمی نحموه        توزی  آن عادالنه

شمود   پردازد کمه منجمر بمه سمطوی مختلم  مصمرف ممی        ذاری در ایاالت مختل  کانادا میگ قیمت

یسمه باشمند(. بمه ایمن معنمی کمه در یمک بمازار بمرق          مقا قابلو شرایط محیطی  وهوا آب که )هنگامی

کننمد. نویسمنده اشماره     ای خانوارهای پردرآمد، به مقدار بیشمتری از منماب  انمرژی اسمتفاده ممی      یارانه

کننمد کمه شمامل     گذاری یکبارچمه مبتنمی بمر بمازار حرکمت ممی       ها به سمت قیمت دولت کند که می

 استفاده بهینه از انرژی است. منظور  بهبرداشتن یارانه از مناب  طبیعی عمومی، 

( اثرات حذف یارانه انرژی را بر تقاضای انمرژی و ذخمایر   2016) 1محمد یوس  و علی بخت

همما از مممدل تعممادل عمممومی اسممتفاده کردنممد.    گیممری کردنممد. آن بممالقوه انممرژی در مممالزی انممدازه 

سمازی اجمرای    ( شمبیه 1انمد از: )  ها بر اساو سمناریوهای مختلم  انجما  شمد کمه عبمارت       سازی شبیه

سمازی اجمرای اصمقحات یارانمه      ( شمبیه 2همای سموخت. )   ارانهواسطه برداشتن ی  اصقحات یارانه به

سازی اجرای اصقحات یارانه انرژی با حذف هر  ( شبیه3انرژی با حذف یارانه مالیات بر سوخت. )

هما نشمان داد کمه از بمین سمناریوهای       دو یارانه سوخت و یارانه مالیات بر سوخت. نتمایج تحقیمق آن  

(، اثمر  3نمه سموخت و یارانمه مالیمات بمر سموخت )سمناریوی        مذکور، سیاسمت برداشمتن همر دو یارا   

به این نکته مهم رسیدند که سیاست اصمقی یارانمه    ؛ وذخایر بالقوه انرژی دارد تری بر تقاضا و قوی

 تواند انرژی ملی را حمایت کند. کند که می عمل می کارامدیک سیاست  به عنوانانرژی 

                                                             
1. Mohamed Yusoff and Ali Bekhet 
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 . مطالعات داخلی3-2

ایمن مسمئله را    «های نوع اول و دو  ها و خطا یارانه»ای با عنوان  ( در مقاله1383)رشتی  پژویان و امین

هما دفماع    باشد، باید هدفمند عمل کند، از هدفمنمد شمدن یارانمه    کارامدکه نظا  حمایتی برای آنکه 

 کند. می

ارزیمابی آثمار اقتصمادی    »بما عنموان     ای ( در مقالمه 1385) فر محنتابونوری، جعفری صمیمی و 

بمه بررسمی تمثثیر     «(1350مم 1382ارانه بنزین بر میزان مصرف آن در ایمران، یمک تحلیمل تجربمی )    ی

انمد و بمه ایمن نتیجمه رسمیدند کمه        پرداخت یارانه در افزایش میزان مصرف بنزین در کشور پرداختمه 

 منظور کاهش و استفاده بهینه مصرف بنزین و جلوگیری از هدر رفتن منماب    هدفمند کردن یارانه به

 مالی ضروری است.

شناسی هدفمندسازی  بررسی و آسیب»ای با عنوان  ( در مقاله1388مصباحی مقد  و همکاران )

ها و نقمدی کردنشمان و ارائمه     شناسی تغییر شیوه پرداخت یارانه به بررسی و آسیب «ها پرداخت یارانه

خواهمد داشمت،   جهت پرهیز از خطرات احتمالی که ایمن طمری بمرای اقتصماد      ترکارامدطری کلی 

ای  ها ایمده  بر مبنای پرداخت نقدی یارانه ها  یارانه هدفمند کردنپرداختند و به این نتیجه رسیدند که 

 پذیر بیشترین بهره را از آن خواهند داشت. است که در صورت اجرا، خانوارهای آسیب

نمابرابری   بررسمی رابطمه نمابرابری درآممدی و    »ای با عنموان   ( در مقاله1390فطرو و معبودی )

در توزیم    یجادشمده ابمه بررسمی مقمدار نمابرابری      «1358-85مخارج مصمرفی در ایمران طمی دوره    

ها به این نتیجه رسیدند که تمامی  های درآمدی پرداختند. آن در بین گروه مخارج مصرفی خانوارها

رف یعنمی مصم  ؛ شمود  های توزی  درآمد به توزی  مخارج مصرف منتقمل نممی   نوسانات و پراکندگی

 .داردتری  نسبت به درآمد رفتار باثبات

تممثثیر اجممرای مرحلممه اول طممری »ای بمما عنمموان  ( در مقالممه1391)بهممادری منصمموری و  بممذری،

به بررسی اثر اجرای هدفمندی یارانه در بخش  «های توزی  نیروی برق بر شرکت ها هدفمندی یارانه

هما باعم  شمده اسمت کمه در       برق پرداختند و به این نتیجه رسیدند که اجرای قانون هدفمندی یارانه

که قبل از اجرای ایمن قمانون کمتمر از      طوری  بخش مشترکین خانگی الگوی مصرف بهبود یابد، به
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اند و پا از اعمال این قانون مقدار فوق بمه   ترکین در محدوده الگوی مصرف بودهدرصد از مش 70

 یافته است. یشافزادرصد  75بیش از 

هما بمر مصمرف بمرق      بررسمی تمثثیر یارانمه   »ای با عنموان   ( در مقاله1392زاده ) رنگریز و پشوتنی

روند مصرف برق در شهر به بررسی  «مشترکان خانگی در شهر تهران با استفاده از الگوریتم ژنتیک

شمده از   آوری ها با اسمتفاده از مجموعمه اطقعمات جمم      تهران، در قبل و بعد از هدفمندسازی یارانه

آبان مماه   تا 1379سال  مردادماهای تهران در دوره زمانی  مشترکان خانگی شرکت توزی  برق منطقه

نسمبت بمه قیممت و درآممد در      پرداختند. نتایج مبین آن بود که چمون تقاضما بمرای بمرق     1391سال 

تواند در مهار تقاضای برق مؤثر باشند، بنمابراین   های قیمتی نمی است، سیاست کشش یبمدت  کوتاه

 .کردمنظور کاهش مصرف برق استفاده   های تشویقی به های غیرقیمتی و سیاست از سیاست باید

تمثثیر مرحلمه دو  هدفمنمد    »ای بما عنموان    ( در مقالمه 1393مومیوند، ابونوری، عرفانی و ممدای ) 

هما   به ارزیابی آثار مرحله دو  هدفمند کردن یارانمه  «ها بر تقاضای برق خانگی در ایران کردن یارانه

بر تقاضای برق خانگی در ایران همراه با سایر عوامل قیمتی و درآمدی و سمبا، ارزیمابی واکمنش    

ور تاب  تقاضای برق خانگی کشور پا پردازند. به این منظ تقاضای خانوار نسبت به این سیاست می

 ARDLبمه روش   1391تما   1368از تصریح چارچوب تجربی آن در دو حالمت بمرای دوره زممانی    

کنندگان نسبت به حذف یارانه قیمت بمرق خمانگی واکمنش     برآورد شد. نتایج نشان داد که مصرف

 دهند. نشان می

تمثثیر هدفمنمدی یارانمه انمرژی بمرق بمر       »ای با عنوان  ( در مقاله1394بزازان، موسوی و قشمی )

تمثثیر   بمه بررسمی   «تقاضای برق خانوارها به تفکیک شهر و روستا در ایران )یک رهیافت سیستمی(

 تقریبماً هدفمندی یارانه انرژی برق بر تقاضای خانوارها به تفکیک شهر و روستا با استفاده از سیستم 

( پرداختند. نتایج نشان داد که انمرژی  SURتبط )ظاهر نامر های به ( و روش رگرسیونAIDS) ایدئال

آیمد و قمدر مطلمق     حسماب ممی    برق برای خانوارهای شهری و روستایی جزو کاالهای ضمروری بمه  

بنممابراین ؛ آممده اسممت   دسممت  کشمش قیمتممی خمودی بممرای هممر دو نموع خممانوار کمتممر از واحمد بممه    
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کارساز نبموده و بایمد در کنمار     احتماالًتنهایی برای کاهش مصرف برق  های قیمتی انرژی به سیاست

 های غیرقیمتی استفاده شود. آن از سیاست

 . روش تحقیق4

 . تصریح مدل4-1

های سنجش نابرابری درامد )هزینمه( جامعمه، ضمریب جینمی اسمت. ضمریب جینمی         یکی از شاخص

ابمر  بر کمامقً عددی است بین صفر و یک )یا صفر و صد درصد( که در آن صمفر بمه معنمی توزیم      

مد یا ثروت )در این مطالعه توزیم  مصمرف بمرق( و یمک بمه معنمای نمابرابری مطلمق در توزیم           آدر

 (.http://www.amar.org.ir) مصرف برق است

از فرممول زیمر    کیم ناپارامتر( برای محاسبه ضریب جینی به روش 1386) ابونوریمطالعه طبق 

 شود: یماستفاده 

(1)     G =1- ∑  (𝑘=𝑘
𝑘=1 𝑦𝑘 + yk−1) (𝑥𝑘 - 𝑥𝑘−1) 

برای به دست آوردن فراوانی نسبی تجمعی هزینه مصرف برق خانوارها، ابتمدا هزینمه همر گمروه یما      

 است. شده  محاسبهطبقه با ضرب تعداد خانوارها در نماینده )میانگین( هزینه همان طبقه 

 Ykفراوانمی نسمبی تجمعمی خانوارهما و       Xkتعمداد خانوارهما،   Kضریب جینمی،   Gکه در آن 

 است. kفراوانی نسبی تجمعی هزینه )مصرف برق( خانوارهای ردی  یا طبقه 

در ممرور ادبیمات موضموع     شمده  عنموان ی هما  ممدل با توجه به ساختار توزی  هزینه و با توجه بمه  

 :کردزیر بیان  به صورترا  استفاده مورد توان مدل یمتحقیق، 

(2) 
Giniit = β0 + ∑ 𝛽2  𝐼𝑛𝑓𝑖𝑡  + ∑ 𝛽3 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑖𝑡 + ∑ 𝛽4𝐺𝑀𝐼𝑛𝑖𝑡  + 

∑ 𝛽5  𝐷𝑆𝑈𝐵𝑖𝑡  +∑ 𝛽6 𝐷𝑆𝑖𝑡  +∑ 𝛽7 𝐷𝑊𝑖𝑡  +eit 

 

 که در آن:

i.معرف مناطق روستایی یا شهری استان سمنان : 

t.مبین سال : 
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Infit تور  استان سمنان مربوط به منطقه :i ا  در سالt. 

Tempit دمای هوای استان سمنان مربوط به منطقه :i در سال t. 

GMinit رشد متوسط درآمد خانوارهای استان سمنان در منطقه :i در سال .t 

DSUBit متغیر مجازی اجرای هدفمندی یارانه مربوط به منطقه :i  در سالt ،بمه  مربموط  )عدد صفر 

 هدفمنمدی  از اجرای بعد های سال به مربوطیک  عدد و ها یارانه هدفمندی یاز اجرا قبل های سال

 ها(. یارانه

DSitمتغیر مجازی تحریم مربوط به منطقه : i  در سالt ،از تحریم قبل های سال به مربوط )عدد صفر 

 از تحریم(. بعد های سال به یک مربوط عدد و

DWit متغیر مجازی جنگ منطقه :i  در سالt ،صمفر  عمدد   و جنمگ  همای  سمال  به مربوط )عدد یک

 جنگ(. از بعد های سال به مربوط

eit.جز خطا : 

 های تلفیقی است: یک مدل با داده  دهنده در حالت کلی، مدل زیر نشان

Yit = βoit + ∑ β𝑘𝑖𝑡  𝑋𝑘𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡   

(i = 1, 2,…,n), (t = 1, 2,…,T), (k = 1, 

2,…, K) 

(3) 

امین متغیمر مسمتقل    k مبین t ،Xkitل ساامین واحد مقطعی در  iمتغیر وابسته برای  Yitکه در آن 

پارامترهمای ممدل کمه     βkitجملمه اخمقل و   eit ا ،   t امین واحد مقطعمی در سمال   i غیرتصادفی برای

 هستند. tامین مقط  را در زمان i امین متغیر مستقل در  kواکنش متغیر وابسته نسبت به تغییرات 

 ی آماریها داده. 4-2

در ایمن تحقیممق بمرای محاسممبه میمزان نممابرابری توزیمم  مصمرف بممرق خانوارهمای اسممتان سمممنان، از      

شود. پا از انتقال این اطقعات بمه   استفاده می 1393تا  1363ی مرکز آمار ایران از سال ها دادهیزر

، در ایمن تحقیمق   مطالعمه  ممورد شود. جامعه آماری  ، عملیات محاسباتی الز  انجا  میExcelمحیط 

. اسمت  1393 تا 1363خانوارهای استان سمنان است. نمونه آماری، خانوارهای استان سمنان از سال 

جنگ، تحمریم، تمور ، رشمد     ها، بررسی اثر عواملی مانند اجرای هدفمندی یارانه منظور  بههمچنین 
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ای هم  متوسط درآمد خانوار و درجه حرارت بر نابرابری توزیم  مصمرف بمرق خمانوار، از ممدل داده     

همای مربموط بمه درآممد و      شمده، داده   شود. برای دوره زممانی گفتمه   استفاده می Eviewsترکیبی در 

ریمزی   تور  مناطق شهری و روستایی استان سمنان، با مراجعه حضوری به سازمان مدیریت و برناممه 

 های مربوط به درجه حرارت اسمتان بما مراجعمه حضموری بمه مرکمز هواشناسمی اسمتان         استان و داده

 شده است. آوری جم 

 .1393 -1363های  حجم نمونه طرح درآمد هزینه در سال .2جدول 

 سال

 تعداد خانوارهای نمونه

 سال

 تعداد خانوارهای نمونه

 کل روستایی شهری کل روستایی شهری

1363 270 214 394 1379 307 348 655 

1364 145 114 259 1380 300 336 636 

11365 6 15 21 1381 380 494 874 

1366 23 81 104 1382 283 354 367 

1367 29 25 54 1383 264 393 657 

1368 30 33 63 1384 307 379 686 

1369 86 58 144 1385 707 385 1092 

1370 111 75 186 1386 340 418 758 

  

                                                             
به علت کمبود اعتبار و آمارگیری انجا  شده در زمان جنگ، برای تعیین سطح بهینه قلم کاال، به همین سطح نمونه  .1

 اکتفا شده است.
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 .1393 -1363های  حجم نمونه طرح درآمد هزینه در سال .2جدول ادامه 

 سال
 خانوارهای نمونهتعداد 

 سال
 تعداد خانوارهای نمونه

 کل روستایی شهری کل روستایی شهری

1371 104 42 146 1387 469 496 965 

1372 106 93 199 1388 422 398 820 

1373 62 38 100 1389 425 451 876 

1374 298 467 765 1390 418 460 878 

1375 76 52 128 1391 412 470 882 

1376 79 70 149 1392 468 487 955 

1377 56 55 111 1393 475 471 946 

1378 298 361 659     

 مرکز آمار ایران: مثخذ

 ها دادهوتحلیل  یهتجز. 5

و بمه بمرآورد ممدل     یمهای تابلویی یا تلفیقی استفاده کمرد  از داده ها دادهدر این فصل با توجه به نوع 

 پردازیم. می

ها هستند که متشکل از تعداد زیادی از متغیرهمای مقطعمی    ای از داده مجموعههای ترکیبی  داده

(Nاست ) ( که در طول یک دوره زمانی مشخصT ،)گیرند. در این صمورت   ی قرار میبررس مورد

 های مختلفی قابل برآورد است. که با استفاده از مدل بوده N×Tتعداد مشاهدات 

همای موجمود در پانمل یکسمان باشمد، بمه آن پانمل         ؤلفمه اگر تعداد مشاهدات زمانی برای تما  م

ها وجود داشته باشند،  ای برای تما  مؤلفه که مشاهدات مفقوده  صورتی اما در؛ شود متوازن گفته می

 (.1385نژاد و انواری،  زراءنامیم ) پانل نامتوازن می

ابرابری توزیم   هما بمر نم    با توجه به این مطلب در پژوهش حاضر، اثمر اجمرای هدفمنمدی یارانمه    

 .شده استی بررس 1363-1393های  ( طی سالN=2مصرف برق خانوارهای استان سمنان )

( ضرایب جینی برای هرسال به تفکیمک منماطق شمهری و    4) در این مرحله، با استفاده از رابطه

ی مرکمز آممار ایمران طبمق فرممول کتماب آممار        هما  دادهیمز رخوانی با استفاده از  کدروستایی پا از 
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افممزار اکسممل  (، بممه روش ناپارامتریممک بمما اسممتفاده از نممر  1386صممیفی و کمماربرد آن )ابونمموری، تو

 شده است: محاسبه

(4) G = 1- ∑  (𝑘=𝑘
𝑘=1 𝑦𝑘 + yk−1) (𝑥𝑘 - 𝑥𝑘−1) 

همای نسمبی همر ردیم  بما       برای به دست آوردن فراوانی نسبی تجمعی خانوارها، ابتمدا فراوانمی  

آمده اسمت و سمبا بما جمم       دست ها به تقسیم فراوانی )تعداد خانوار( آن ردی  بر مجموع فراوانی

اسمت. بمرای بمه دسمت      شمده  محاسبههای قبل فراوانی نسبی تجمعی آن ردی   فراوانی نسبی ردی 

اوانی نسبی تجمعی هزینه خانوارها، ابتدا هزینه هر گروه یا طبقه با ضرب تعمداد خانوارهما   آوردن فر

 است. شده محاسبهدر نماینده )میانگین( هزینه همان طبقه 

 .1393تا  1363ضریب جینی هزینه مصرفی برق مناطق شهری از سال . 3 جدول

 سال
 ضریب جینی

 روستایی شهری

1363 3817/0 4187/0 

1364 4662/0 4516/0 

1365 1513/0 3404/0 

1366 5786/0 4180/0 

1367 3979/0 3378/0 

1368 4942/0 2911/0 

1369 3123/0 3003/0 

1370 4738/0 4595/0 

1371 5386/0 4369/0 

1372 5004/0 4581/0 

1373 4405/0 4610/0 

1374 4665/0 5189/0 

1375 4949/0 3967/0 

1376 4964/0 3526/0 
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 .1393تا  1363ضریب جینی هزینه مصرفی برق مناطق شهری از سال . 3 ادامه جدول

 سال
 ضریب جینی

 روستایی شهری

1377 3817/0 3236/0 

1378 4323/0 4178/0 

1379 3506/0 4012/0 

1380 3304/0 3935/0 

1381 3495/0 3687/0 

1382 3353/0 4688/0 

1383 3761/0 4607/0 

1384 3609/0 4216/0 

1385 4081/0 3889/0 

1386 4148/0 4367/0 

1387 4366/0 4518/0 

1388 4453/0 4485/0 

1389 4366/0 4282/0 

1390 4407/0 4648/0 

1391 4315/0 3939/0 

1392 4017/0 4321/0 

1393 3641/0 3818/0 

 Excelافزار  نر  از استفاده با خانوار ی بودجه های داده ریز اساو بر تحقیق نتایج :مثخذ

برای منماطق   را ، میانگین و واریانا ضریب جینی هزینه مصرف برق خانوار(5)و  (4)جداول 

 دهد. نشان می 1393تا  1363روستایی استان سمنان طی دوره زمانی 

 میانگین و واریانس ضرایب جینی .4جدول 

 مناطق روستایی مناطق شهری شاخص

 4104/0 4157/0 میانگین

 0025/0 0064/0 واریانس

 Excelافزار  نر  از استفاده با نتایج تحقیق :مثخذ
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 میانگین و واریانس ضرایب جینی به تفکیک مناطق، قبل و بعد از اجرای قانون. .5 جدول

 ضریب جینی
میانگین مناطق 

 شهری

میانگین مناطق 
 روستایی

واریانس مناطق 
 روستایی

 واریانس مناطق
 شهری

 0075/0 0025/0 4085/0 415888/0 قبل از هدفمندی

 0009/0 0009/0 4200/0 4149/0 بعد هدفمندی

 Excelافزار  : نتایج تحقیق با استفاده از نر مثخذ

در  اسمتفاده  ممورد در این قسمت از تحقیق ابتدا به بررسی آمار توصیفی هر یمک از متغیرهمای   

 پردازیم. این تحقیق می

 در تحقیق استفاده موردآمارهای توصیفی متغیرهای  .6جدول 

 کمینه بیشینه میانه میانگین نام متغیر
انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی

آماره 

 برا-جارک

مقدار 

 احتمال

ضریب 

 جینی
41/0 42/0 57/0 15/0 06/0 77/0- 43/5 44/21 00/0 

 00/0 46/20 65/4 13/1 55/9 17/4 67/51 79/17 07/19 تورم

 33/0 158/2 15/3 -45/0 98/0 10/14 60/18 60/16 37/16 دمای هوا

رشد 

متوسط 

 درآمد

18/0 19/0 73/0 25/0- 15/0 67/0 24/8 44/73 00/0 

 Eviewsافزار  : نتایج تحقیق با استفاده از نر مثخذ

بمرا مربموط بمه همر متغیمر       -در جدول بماال مقمادیر میمانگین و انحمراف معیمار و آمماره جمارک       

بمرا بمرای متغیرهمای ضمریب جینمی،       -است. با توجه به اینکه مقدار احتمال آماره جارک شده ارائه

. نیسمتند های مربوط به ایمن متغیرهما نرممال     است، بنابراین داده 05/0تور  و متوسط درآمد، کمتر از 

ای هم  اسمت، بنمابراین داده   05/0مقدار احتمال مربوط به آماره مذکور برای متغیر دمای هوا بیشتر از 

 .هستنددمای هوا نرمال 
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 آزمون ریشه واحد متغیرها .7 جدول

 نوع آزمون

 

 متغیر

 آزمون شین و پسران پرون-آزمون فیلیپس فولر -آزمون دیکی
 نتیجه

 tآماره  احتمال tآماره  احتمال tآماره  احتمال

 ایستا -07/2 01/0 72/29 00/0 12/11 02/0 ضریب جینی

 ایستا -67/3 00/0 49/18 00/0 58/20 00/0 تورم

 ایستا -07/3 00/0 91/26 00/0 81/16 00/0 دمای هوا

 ایستا -49/3 00/0 72/48 00/0 86/19 00/0 رشد متوسط درآمد

 Eviews افزار : نتایج تحقیق با استفاده از نر مثخذ

های ضریب جینمی، تمور ، دممای هموا و رشمد      توان گفت دادهطبق مشاهدات جدول فوق، می

پرون و شین و پسمران در سمطح مانما     -فولر، فیلیبا -های دیکیمتوسط درآمد با استفاده از آزمون

اسمت )همچنمین    2بمرای ایمن متغیرهما بیشمتر از      آمده  دست  به tزیرا قدر مطلق مقادیر آماره ؛ هستند

 صد  است(. 5مقادیر احتمال مربوط به آماره هر متغیر کمتر از 

همای مختلفمی بمرای تشمخیص روش      شود، باید آزممون  تلفیقی استفاده میهای  که از داده  وقتی

 لیمر و هاسمن است. Fهای  ها آزمون ترین آن برآورد مناسب انجا  داد. رایج

 لیمر F آزمون .8 جدول

 سطح معناداری درجه آزادی Fآماره  آزمون اثرات

Cross-section F 1086/0 (1،52) 7430/0 

Cross-section Chi-square 1252/0 1 7234/0 

 .Eviewsافزار  های تحقیق با استفاده از نر  : یافتهمثخذ

 به(، 7430/0و مقدار احتمال مربوط به آن ) F (1086/0) در این تحقیق با توجه به مقدار آماره

مبنمی   H0درصد فرم  5در سطح معنای  شود. می، بر روی مدل برآورد شده، مشخص آمده  دست 

 شود. یجه استفاده از مدل تلفیقی رد نمیدرنتری عرم از مبدأها و بر براب

توزیم    نمابرابری  بمر  یمعنمادار  اثمر  هما  ارانمه ی یهدفمنمد : از اسمت  عبارت قیتحقفرضیه آزمون 

 :استمصرف برق خانوارهای استان سمنان دارد که بیان آماری آن به شکل زیر 
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H0مصرف برق خانوارهای استان سمنان اثر معنماداری   ها بر نابرابری توزی  : اجرای هدفمندی یارانه

 ندارد.

H1ها بر نابرابری توزی  مصرف برق خانوارهای استان سمنان اثر معنماداری   : اجرای هدفمندی یارانه

 دارد.

 آزمون فرضیه مذکور از طریق برآورد مدل

Giniit = β0 + ∑ 𝛽2  𝐼𝑛𝑓𝑖𝑡  + ∑ 𝛽3 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑖𝑡 + ∑ 𝛽4𝐺𝑀𝐼𝑛𝑖𝑡  + ∑ 𝛽5 𝐷𝑆𝑈𝐵𝑖𝑡   

+  ∑ 𝛽6  𝐷𝑆𝑖𝑡  + ∑ 𝛽7 𝐷𝑊𝑖𝑡  + eit (5) 

 دهد. نتایج برآورد مدل مذکور را نشان می (9)جدول گیرد.  صورت می

ها بر نابرابری توزیع مصرف برق خانوارهای استان سمنان با  داری هدفمندی یارانه بررسی اثر معنی .9جدول 

 .Panel EGLS (Period weights)روش  استفاده از

 تحلیل رگرسیون ترکیبی

 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضریب نام متغیر
وضعیت 

 معناداری

 معنادار است 0000/0 6488/13 0719/0 9825/0 ضریب ثابت

 معنادار است 0050/0 9320/2 0005/0 0015/0 تورم

 معنادار است 0000/0 -0418/9 0039/0 -0360/0 دمای هوا

 معنادار است 0000/0 6322/6 0069/0 0461/0 ها یارانه هدفمندی

 معنادار است 0008/0 -5761/3 0104/0 -0372/0 تحریم

 معنادار است 0376/0 -1322/2 0250/0 -0533/0 جنگ

رشد متوسط 

 درآمد
 معنادار نیست 0909/0 -7220/1 0229/0 -0395/0

 8183/0 شده ضریب تعیین تعدیل 8367/0 ضریب تعیین

 0000/0 داری سطح معنی F 2816/45آماره 

 Eviewsافزار  های تحقیق با استفاده از نر  : یافتهمثخذ

 پردازیم. در قسمت بعد به تحلیل نتایج حاصل از برآورد رگرسیون می

(6) 
Gini = 9825/0 + 0015/0 Inf - 0360/0  Temp + 0461/0  DSUB - 0533/0 DW 

0395/0- GMIn 
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از ممدل، در   آمده دست به( R̅2شده ) ( و ضریب تعیین تعدیلR2تعیین )با توجه به مقدار ضریب 

نزدیکمی ایمن آمماره بمه      هسمتند. درصد  8183/0و  8367/0که به ترتیب برابر  درصد 5سطح معنای 

 دهنده خوبی برازش مدل است. عدد یک نشان

 ممورد ل برای بررسی و مقایسه اثرات متغیرهای توضیحی بر متغیمر وابسمته بایمد رگرسمیون ممد     

بیشترین اثر و رابطه  -0533/0ی قرار گیرد. بر این اساو ضریب متغیر جنگ با ضریبی برابر با بررس

 05/0سال جنگ، نمابرابری مصمرف بمرق بمه میمزان       با نابرابری توزی  مصرف برق دارد. به ازای هر

همای  سمال  هما و قطم  شمدن بمرق در     یخاموشم تواند به دلیل  یمیابد که این مسئله  درصد کاهش می

یجمه نمابرابری توزیم  مصمرف بمرق را      درنتجنگ باشد که منجر به مصرف کمتر برق شده اسمت و  

 بمه ها باع  افمزایش نمابرابری شمده اسمت.     کاهش داده است. در این مطالعه اجرای هدفمندی یارانه

هما کمتمر از بمرق اسمتفاده     تمر درآممدی بما آزادسمازی نسمبی قیممت      همای پمایین  یگر دهکد  عبارت 

داری بر نابرابری توزی  مصمرف بمرق دارد و    رابطه معنی 0461/0. این متغیر با ضریبی برابر اند کرده

یابد  درصد افزایش می 04/0ها، نابرابری توزی  مصرف برق  سال اجرای هدفمندی یارانه به ازای هر

نمابرابری توزیم     بودن کاالی برق باشد. متغیرهای دمای هوا نیز بر کشش کمتواند به دلیل  یمو این 

شود به این دلیل که با افمزایش دممای هموا    مصرف برق اثر معنادار دارد و باع  کاهش نابرابری می

یابد. تور  نیز بر نابرابری توزی  برقی برای خانوارها افزایش می کننده خنکمیزان استفاده از وسایل 

ثبت ضریب تمور ، ایمن متغیمر بمر     مصرف برق اثر معنادار داشته است. با توجه به مقدار کوچک و م

درصمد بمر    9نابرابری توزی  مصرف برق اثر ناچیزی دارد. متغیر رشد متوسط درآممد نیمز در سمطح    

یابمد، خانوارهمای   زیرا زمانی که درآمد افزایش می؛ ی داردمعنادارنابرابری توزی  مصرف برق، اثر 

االتری دارنمد؛ پما بما افمزایش     درآمد نسبت به خانوارهای پردرآمد میل متوسمط بمه مصمرف بم    کم

یجه نابرابری در توزی  مصرف کاهش درنتیابد و درآمد افزایش میهای کمدرآمد مصرف خانواده

یابد. تحریم نیز باع  کاهش نمابرابری توزیم  مصمرف بمرق شمده اسمت. ایمن کماهش نمابرابری          می

د، زیمرا خانوارهمای   تواند به دلیمل وارد نشمدن )تحمریم( کاالهمای برقمی لموکا بمه کشمور باشم          می

تحمریم ایمن کاالهما بمه کشمور وارد       وجمود  بما کننمد و  پردرآمد کاالهای لموکا را خریمداری ممی   
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کند. متغیر تحریم نیمز بمر نمابرابری    شوند بنابراین نابرابری در توزی  مصرف برق کاهش پیدا می نمی

ی توزی  مصمرف بمرق   توزی  مصرف برق اثر معنادار و منفی دارد یعنی تحریم باع  کاهش نابرابر

 شده است.

 ها یشنهادپگیری و  یجهنت. 6

هما و   دهد که با فرم ثابت بودن سایر شرایط، بین اجرای هدفمندی یارانه یمنتایج این تحقیق نشان 

هما باعم     به این معنمی کمه اجمرای هدفمنمدی یارانمه      .نابرابری توزی  مصرف برق رابطه وجود دارد

ایمن مطلمب     دهنمده  نشمان شود. ایمن   یمرق خانوارهای استان سمنان افزایش نابرابری توزی  مصرف ب

ها بر روی مصرف آن، اثر نگذاشمته  است و اجرای هدفمندی یارانه کشش یباست که برق کاالیی 

یگمر اجمرای   د عبمارت  بمه افزایش قیمت بمرق باعم  کماهش مصمرف آن نشمده اسمت.        چراکهاست 

نمابرابری در مصمرف بمرق خانوارهما را افمزایش داده       ها(ی نسبی قیمتآزادسازها ) هدفمندی یارانه

؛ انمد  کمرده هما، کمتمر از بمرق اسمتفاده     تر درآمدی با آزادسازی نسبی قیممت های پاییناست. دهک

دیگمر بمه     یمان ب  بمه های غیرقیمتی توجه شود. باید به سیاست مصرف برق برابرترتوزی  بنابراین برای 

ی و تغییر الگوی مصرف برق در جهت توزی  برابرتمر بمرق   های غیرقیمتی که منجر به اصقسیاست

 .شوددر بین خانوارها می

 منابع

 بابلسر. .ناشر: دانشگاه مازندران «.آمار توصیفی و کاربرد آن»(. 1386)یل اسماعابونوری، 

ارزیابی آثار اقتصادی یارانه »(. 1385)فر  محنت یل؛ جعفری صمیمی، احمد و یوسفاسماعابونوری، 

 .23-58 . صص5. شماره 3دوره  .جستارهای اقتصادی «.بنزین بر میزان مصرف آن در ایران

بررسی الگوی مصرف بمرق در خانوارهمای   »(. 1386)کاغی  رحیمی بنه یل و محمداسماعابونوری، 

 دوره .پژوهشمی دانشمور رفتمار    –دوماهناممه علممی   «.آذربایجان شرقی و پیشنهاد یک تعرفه هدفمند

 .33-52 . صص14. شماره 23

وتحلیل اثر تور  بمر توزیم     یهتجز»(. 1389)پرهیزی گشتی  ابونوری، عباسعلی؛ مفتح، سمیه و هادی

 .77-96 . صص5. شماره 13 دوره .مجله علو  اقتصادی «.درآمد در ایران
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 ی. ترجممه وزارت نیمرو  راهنمای آمار و انرژی: بمرق و حمرارت  (. 2005) المللی انرژی آژانس بین

 جمهوری اسقمی ایران.

هما بمر    تثثیر قانون هدفمندسمازی یارانمه  »(. 1393) اهلل؛ طالبی، هوشنگ و اعظم جاللی اکبری، نعمت

. 3 دوره .ناممه اقتصماد انمرژی ایمران     پمژوهش «. (مطالعه موردی: شهر اصفهانخانوار )مصرف انرژی 

 .29-66 . صص11شماره 

برآورد تاب  تقاضای برق خانگی در ایران: یک رهیافمت  »(. 1382)فرد، عباس و سارا اعتدال  امینی

 المللی برق. هجدهمین اجقو بین .«هم تجمعی

تمثثیر اجمرای مرحلمه اول طمری     »(. 1391)بهوادری   مریم؛ منصووری، حمیدرضوا و مرت وی    بذری،

هفمدهمین   .همای ایمران   همای هممایش   مقالمه  «.های توزیم  نیمروی بمرق    ها بر شرکت هدفمندی یارانه
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 .124-144 . صص17شماره 

های  یبررس .«یاقتصادسنجی ترکیبی در ها دادهکاربرد »(. 1385) نژاد، منصور و ابراهیم انواری زراء
 .52-21. صص 4. شماره 2 دوره .اقتصادی )اقتصاد مقداری(

مطالعه اثر تغییرات دمای هوا بمر میمانگین زممان    »(. 1383) زاده نظرشکوری گنجوی، حامد و جالل 

 .27-40. صص 9. شماره 20 دوره .نشریه انرژی ایران .«الکتریکی در کشورمصرف روزانه انرژی 
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 .527-537صص 
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 ممدیریت  آمموزش  ملمی  مرکمز  معرفمی »(. 1387) (NTCEM)انرژی  مدیریت آموزش ملی مرکز
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. صمص  35. شمماره  9 دوره .نشریه اقتصاد اسقمی .«ها شناسی هدفمندسازی و پرداخت یارانه آسیب

192-161. 
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