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  :چکیده

 سیستم آوری تاب مطالعه ضرورت اخیر، های سال طی گازرسانی توسعه اثر در طبیعی گاز مصرف صعودی روند

 یگاز طبیع قیمت آزادسازی اثر بررسی پژوهش، این از هدف نماید. می محسوس پیش از بیش را یگاز طبیع توزیع

 آوری تاب سنجش برای .است ایران در گازرسانی سیستم آوری تاب بر ها، یارانه هدفمندی قانون اجرای چارچوب در

 اساس بر ،اشتاین روزن روش از استفاده با لیاپانوف نمای ترین بزرگ نخست، مرحله در ،یگاز طبیع توزیع سیستم

 کارگیریبه  با بعد مرحله در گردد. می محاسبه 4831 تا 4831 دوره طی خانگی بخش در طبیعی گاز مصرف

 با یگاز طبیع قیمت بین روابط (VECM) برداری خطای تصحیح مدل و یوسلیوس - یوهانسن انباشتگی هم روش

 قانون یاجرا از قبل هرچند ،مدل نتایج براساس گیرد. می قرار بررسی مورد ایران گازرسانی سیستم آوری تاب

 اجرای از بعد لیکن ،است داشته مثبت اثر یگازرسان یستمس آوری تاب بر یگاز طبیع یمتق ها، یارانه یهدفمند

گاز  واقعی قیمت کاهش از ناشی تواند می امر این که است. شده آن کاهش به منجر ها، یارانه هدفمندی قانون

 باشد.  ها یارانه هدفمندی قانون شدن اجرایی از بعد های سال در ارز نرخ شدید افزایش و تورم اثر در یطبیع
 

JEL: Q41 , Q48یبندطبقه
 

 تصحیح مدل ،یگاز طبیع سیستم آوری تاب ،لیاپانوف نمای ،طبیعی گاز قیمت ها: کلیدواژه

 یگاز طبیع مصرف ،برداری خطای
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 مقدمه .1

 در آن صعودي روند و اخير هاي سال طی انرژي سبد در یگاز طبيع سهم چشمگير افزایش

 و یكسو از نيروگاهی و خانگی تجاري، صنعتی، بخش جمله از مصرف مختلف هاي بخش

 تمام در را گاز بهينه مصرف ضرورت دیگر، سوي از گازي  ذخایر بودن پذیر پایان

 هاي سياست اعمال ،ميان این در نماید. می محسوس پيش از بيش كننده مصرف هاي بخش

 هدفمندي قانون اجراي جمله از یگاز طبيع قيمت نمودن واقعی جهت در مناسب قيمتی

 مصرف مختلف هاي بخش در یگاز طبيع مصرف نمودن بهينه راستاي در تواند میها  یارانه

  باشد. مؤثر سال سرد هاي ماه در خانگی بخش ویژه به

 اند، داده قرار الشعاع تحت را بشري حيات همواره نشده بينی پيش حوادث و اتفاقات

 از آن كيفيت و سرعت كه است ینديافر خود، بازپروري و احياء و مسير به بازگشت ليكن

 معرفی با اقتصاددانان است. متفاوت دیگر اي جامعه به اي جامعه از و دیگر فردي به فردي

 توصيف و توضيح دنبال به اقتصادي، آوري تاب شاخص آن دنبال به و آوري تاب مفهوم

 بشري جوامع احياي و بازگشت سرعت و پذیري آسيب معتقدند آنها هستند. مذكور تفاوت

  دهند. توضيح اقتصادي آوري تاب شاخص با توانند می را

 كه است سال سرد هاي ماه در ویژه به دما نوسانات به مربوط مهم اتفاقات از یكی

 توليد درصد 88) خانگی بخش در طبيعی گاز مصرف سهم چشمگير افزایش به منجر

 حتی و ها نيروگاه و عمده صنایع گاز قطعی آن، دنبال به كه طوريه ب ،گردد می روزانه(

 بخش در یگاز طبيع باالي مصرف تداوم كه ییجا تا دهد. می رخ صادراتی گاز كاهش

 كشور مناطق برخی در خانوارها گاز قطعی به منجر تواند می شدید، سرماي اثر در خانگی

 آورد. وجود به را گوناگونی اجتماعی - اقتصادي مشكالت و شده
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 مکعب( متر میلیون) خانگی بخش در یگاز طبیع روزانه مصرف :(1) نمودار

 ایران گاز ملی شركت گازرسانی مدیریت آماري گزارش منبع:

 

 طول در ،گردد می مالحظه( 2) نمودار در كه گونه همان موجود، اطالعات اساس بر

 است، شدیدي نوسان داراي خانگی، بخش در یگاز طبيع مصرف سال، مختلف روزهاي

 روزهاي در مصرف برابر 8 حدود سال سرد روزهاي در خانگی گاز مصرفبه طوري كه 

 باشد. می سال گرم

 افزایش یگاز طبيع قيمت ،2381 سال درها  یارانه هدفمندي قانون اساس بر

 الگوي از خارج مصارف از حدي تا رفت می انتظار سال این از بعد و داشت چشمگيري

  گردد. كم سال سرد هاي ماه در ویژهبه  جغرافيایی مختلف مناطق در مصرف
 

 
 مترمکعب( هر ازای به ریال واحد:) خانگی بخش در یگاز طبیع واقعی قیمت :(2) نمودار

 محقق محاسبات (6، ایران گاز ملی شركت گازرسانی مدیریت آماري گزارش (2 منبع:
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 2384 سال در یگاز طبيع واقعی قيمت ،گردد می مالحظه (6) نمودار در به طوري كه

 بوده ریال 2/2 ها یارانه هدفمندي اجراي از قبل آن متوسط و ریال 6 مترمكعب هر ازاي به

 یگاز طبيع قيمت 2381 سال ماه آذر 68 در ها یارانه هدفمندي قانون شدن اجرایی با است.

 هدفمندي قانون اجراي از بعد هاي سال در كه است حالی در این است. شده ریال 1/8

 نزولی روند یگاز طبيع واقعی قيمت ميزان ایران، اقتصاد در تورم وجود دليل به ها یارانه

 8/3 به خانگی بخش در یگاز طبيع واقعی قيمت 2312 سال در كه طوري به است، داشته

  است. رسيده ریال

 سيستم آوري تاب بر طبيعی گاز قيمت اثر بررسی ،پژوهش این در هدف بنابراین

 توزیع سيستم كه است توضيح به الزم است. ایران در ی(گاز طبيع توزیع سيستم) گازرسانی

 و مستمر گازرسانی  عبارتی به و پایدار یگاز طبيع ()تأمين عرضه معناي به ،یگاز طبيع

 بر مبتنی لياپانوف، نماي محاسبه طریق از ،پژوهش این در به طوري كه است. مطمئن

 به ،فصلی صورته ب 2312 تا 2384 سال از خانگی، بخش در یگاز طبيع روزانه مصارف

 خانگی مصارف براي یگاز طبيع توزیع سيستم آوري تاب سنجش جهت شاخصی عنوان

 به يبردار يخطا يحتصح و انباشتگیهم مدل از استفاده با سپس گردد. می استفاده ایران

 انتظار كه چرا .شودیم پرداخته یگازرسان يستمس آوريتاب بر یگاز طبيع يمتق اثر یبررس

 ،آن تبع به و یافته كاهش آن مصرف ميزان ،یگاز طبيع قيمت شدن واقعی با رود می

 واقعی قيمت كه است یادآوري به الزم یابد. افزایش یگاز طبيع توزیع سيستم آوري تاب

 مصرفی خدمات و كاالها بهاي شاخص بر یگاز طبيع اسمی قيمت تقسيم از یگاز طبيع

 ها( سایرسوخت و گاز،برق ،آب ،مسكن اصلی گروه زیرشاخه) 2310 پایه سال براساس

 است. شده استفاده واقعی قيمت از نيز مدل در كه است شده محاسبه

 به سوم بخش در و شده مطرح نظري مبانی ابتدا پژوهش هدف به دستيابی منظور به

 ارائه به پنجم و چهارم بخش است. شده پرداخته داخلی و خارجی تجریی مطالعات مرور

 شده ارائه گيري نتيجه ششم بخش در و یافته اختصاص پژوهش هاي یافته بررسی و مدل

 است.
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 نظری مبانی. 2

 آسيب كمتر ناگوار() نشده بينی پيش حوادث دنبال به كه اقتصادهایی اقتصاددانان، باور به

  2.دارند باالتري اقتصادي آوري تاب گردند، می باز باثبات شرایط به تر سریع یا و بينند می

 نقاط شامل سيستم مختلف حاالت كه فرضيه این بر عمده طوره ب آوري تاب مفهوم

 ها سيستم تكامل كه شود می فرض ،دیگر عبارته ب است. شده بنا ،است گوناگون تعادل

 دامنه یا) تعادل حالت یک از ها سيستم این جایی هجاب با غيره( و محيطی زیست اقتصادي،)

 6شود. می انجام دیگر تعادل حالت به پایداري(

 هاي سيستم در تنها نه آوري تاب مفهوم كه اند كرده اذعان بسياري نویسندگان اخيراً

 هاي سيستم مطالعه و تشریح توضيح، در تواند می يمؤثر كامالً طوره ب بلكه محيطی زیست

 3است. یكسان ها سيستم این كليه بر حاكم اصول زیرا رود، كاره ب اجتماعی - اقتصادي
 

 آوری تاب تعاریف :(1) جدول

 تعریف نویسنده
 از توانایی سيستم براي جذب تغييرات، در حالی كه هنوز مقاومت پيشين را دارد.معياري  2173 هولينگ،

 موفقيت یک سيستم در بازگشت به حالت اوليه. 2184 پيم،
 دهد. اي كه امكان تحمل كردن، استفاده و حتی منفعت از تغيير را به سيستم می خصيصه 6002 ،4همكاران و الونگ

 6004 ،8كاردونا
دیده در جذب پيامدهاي منفی و جبران )بازیابی( این  ا اكوسيستم آسيبظرفيت جامعه ی

 پيامدها.

  2همكاران و وایت منبع:
 

 آوري تاب ،است شده اشاره آوري تاب از اي گانه سه سطوح به آوري، تاب ادبيات در

 در 8اجتماعی آوري تاب عنوان به آخر سطح دو مطالعات، برخی در ملی. و 7اجتماع فرد،

.اند شده گرفته نظر
 مثل اي چندگانه سطوح داراي را آوري تاب نيز ها پژوهش از برخی 1

 

 (4835. آماده و همکاران )4

2. Reggiani et al. (2002) 

3. Reggiani et al. (2002)  

4. Alwang et al.  

5. Cardona  

6. White et al. (2015) 

7. Community 

8. Social resilience 

9. Kimhi (2016)  
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 با را آوري تاب دیگري پژوهش اند. دانسته جهانی و اي منطقه ملی، نهادي، اجتماعی، فردي،

 زیر داراي را ملی آوري تاب پژوهش این است. كرده بررسی تري متفاوت اجزاي و سطوح

 ،داند می زیر هاي سيستم

 و كاال بازار كالن، اقتصاد محيط قبيل از هایی جنبه بر مشتمل اقتصادي: سيستم زیر .2

 ها. آن مانند و وري  بهره و پذیري پایدار كار، بازار مالی، بازار خدمات،

 و شهرسازي طبيعی، منابع مانند هایی جنبه بر مشتمل محيطی: زیست سيستم زیر .6

 شناختی. بوم زیست سيستم

 رهبري، دولت، نهادها، همچون هایی جنبه بر مشتمل حكمرانی: سيستم زیر .3

 قوانين. و ها سياست

 حساس هاي  زیرساخت همچون هایی جنبه بر مشتمل ها: زیرساخت سيستم زیر .4

 آب(. و نقل و حمل سالمت، انرژي، مخابرات،)

 اجتماع سالمت، انسانی، ۀسرمای همچون هایی جنبه بر مشتمل اجتماعی: سيستم زیر .8

.افراد و
2 

 شده توجه حالت سه از یكی به مختلف مطالعات در ،آوري تاب و پایداري براي

 از اي مؤلفه عنوان به پایداري (6 ،پایداري هاي مؤلفه از یكی عنوان به آوري تاب (2 است.

6.است شده بحث جداگانه صورت به آوري تاب و پایداري (3 و آوري تاب
 

 دهد:  می ارائه آوري تاب از دیگري تعریف 3پترسون

 یا پایدار یگانه حالت به سيستم بازگشت نرخ از عبارتست مهندسی: آوري تاب الف(

 اساس بر كامالً تفسير این كه (2182 هولينگ،) 4اختالل یک از بعد ،پایدار سيكلی حالت

 8باشد. می پيم نظر

 علت به ساختار، تغيير از قبل سيستم كه اختاللی ميزان محيطی: زیست آوري تاب ب(

 2.كند جذب تواند می نماید، می كنترل را رفتار كه روندي و متغيرها در تغيير
 

   (4838غیاثوند و همکاران ) .4

2. Marchese et al. 

3. Peterson et al. (1998) 

4. Holling (1992) 

5. Peterson et al. (1998) 

6. Peterson et al. (1998) 



 843 آوری سیستم گازرسانی ایران اثر قیمت گاز طبیعی بر تاب

 مورد را گسسته فضاي در 2ورهولست لجستيک شده شناخته معادله ،مثال به عنوان

  دهيم: قرار توجه
 

(2) ))(()()( tytryty -11  
 

 مقادیر براي كه است واضح كامالً (r به نسبت y) ،مربوطه فضایی - فازي تحليل با

82433 / r 8243 در شوک زمان به رسيدن از قبل لجستيک معادله /r به شروع 

6.كند می نوسان
 

 

 
 

  کيلجست معادله يبرا یمهندس و یطيمح ستیز يآور تاب :(3) نمودار

 (6006) همكاران و رجيانی منبع:
 

 پایداري دوره با توان می را ،گردد می مالحظه (3) نمودار در كه مهندسی آوري تاب

 براي ،این بر عالوه ،داد قرار تحليل و تجزیه مورد لجستيک، تابع براي نوسانات دوره و

 ،پافشاري براي سيستم خواص آشوب، زمانی دوره در توان می محيطی، زیست هاي سيستم

  نمود. منعكس را نوسانات سهمگين امواج جذب براي آن ظرفيت یعنی

 كه حالی در هستند حالت متغيرهاي kn (t) و kp (t) (4) نمودار در تر دقيق عبارت به

K* مختصات با جاذب مخروط یک توسط كه است تعادل نقطه نشانگر 
iα  وjα و ... 

 تفاوت معرف كه جالب عنصر یک بالفاصله توانيم می شكل این از است. شده احاطه

 اینكه آن و دهيم تشخيص را است پایداري معمول تعریف و آوري تاب تعاریف
 

1. Varhoulst 

2. Reggiani et al. (2002) 
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 بنابراین یابد. تغيير ،اختالل جهت تغيير با تواند می ،سيستم همان در آوري تاب گيري اندازه

 تغيير به نسبت *k ،موضعی پایدار تعادل مخروط در نقاط بعضی در سيستم یک آوري تاب

 متغيرها آن كه اختاللی حداكثر از عبارتست ،سيستم آن حالت متغيرهاي از هریک در

 همسایگی سيستم شوند باعث كه آن بدون توانند می
iα - 2كند. تحمل ،كند ترک را 

 

 
 هولینگ آوری سیستم بر اساس نظر گیری تاب اندازه (:4نمودار )

 پرینگز منبع:

tkα)( با برابراست  j یا i جهت در سيستم آوري تاب گيري اندازه ii  و 

)(tkα jj   
  :كه است معنی بدین این

 كه اي نقطه از ،دارد قرار جاذب مخروط مرز نزدیكی در كه سيستم از اي نقطه الف(

 دارد. كمتري آوري تاب است، تعادل نقطه نزدیكی در

 .است متفاوت ،اختالل مختلف هاي جهت براي آوري تاب ب(

 یعنی) بدهد دست از را خود آوري تاب ،اختالل مقداري اثر در سيستم اگر ج(

)(tkα ii  از دیگر جاذب مخروط به جاذب مخروط یک از سيستم درنتيجه باشد( منفی 

  .(3-6 شماره نمودار در ’K یعنی) شد خواهد جا هجاب iα مجراي

 گيري اندازه براي هولينگ روش كارگيريبه  در تجربی، نظر نقطه از كه است روشن

 مخروط اندازه توان می چگونه اینكه مثال، طوره ب گردد. می ظاهر مشكالتی آوري، تاب
 

1. Perrings (1998) 
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 است. كرده مطرح را 2لياپانوف نماي كار، این براي پرینگز كرد؟ گيري اندازه را جاذب

.كرد گيري اندازه را سيستم آوري تاب توان می لياپانوف نماي محاسبه با درواقع
6  

 بعدي چند و اجتماعی ـ اقتصادي هاي سيستم ،داد نشان پژوهشی در 3همكاران و ینلو

 حالی در ،باشند مجهز ناگهانی، ات تغيير وها  چالش برابر در كافی اندازه به باید فضایی()

 انجام و ها تحرک تغييرات، موقع به فهميدن براي قوي، 4هاي سيگنال تشخيص معموالً كه

 واكنشی سيستم یک به لی،ئمسا چنين با برخورد در بود. خواهد مشكل ،مؤثر هاي حل راه

 - اقتصادي و محيطی زیست هاي سيستم در است. نياز باشد، سازگار و پذیر انعطاف كه

 و ساختار كيفی جایی هجاب به منجر تواند می بشر هاي فعاليت مشابه، طوره ب اجتماعی

 یعنی، ،است آوري تاب دادن دست از معرض در سيستم كه است واضح شود. عملكرد

 تنش و شوک جذب ظرفيت بشر، هاي فعاليت از ناشی هاي شوک و ها تنش برابر در دیگر

 دست از غالباً و عملكرد دادن دست از و اساسی تغييرات به منجر به طوري كه ،ندارد را

 یكمّ تغييرات بدون اختالالت و تغيير تجربه توانایی ،آوري تاب گردد. می وري بهره دادن

 سيستم همبستگی گيري اندازه براي ابزاري و سيستم عملكرد اساسی ساختار در آميز، فاجعه

   8.باشد یم

 درباره بيشتري شناختی روش و نظري() تئوریک تحقيقات كه است الزم كل در

 مورد اقتصاد فضاي در كه باال در شده ذكر مفاهيم با آن تركيب همچنين و آوري تاب

 كارگيريبه  در ما دانش هنوز ،تجربی به طور شود. انجام گيرد، می قرار استفاده

 ها( زمينه و ها  رشته تمامی شامل) علوم واقعی(در) عملی موارد در آوري تاب گيري اندازه

 آوري تاب گيري اندازه هاي روش كارگيريبه  امكان زمينه این در دارد. زیادي كار جاي

 2.است اول گام ،تجربی موارد در مهندسی

 گازرسانی سيستم زیرساخت آوري تاب پژوهش این در ،مذكور مطالب به توجه با

 انرزي سبد در سهم بيشترین بودن دارا دليله ب) انرژي زیرساخت ترین مهم عنوان به ایران
 

1. Lyapunov Exponent 

2. Perrings (1998) 

3. Levin et al. (1998  

4. Signals 

5. Levin et al. (1998) 

6. Reggiani et al., (2002) 
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 قرار بررسی مورد لياپانوف نماي از استفاده با و مهندسی آوري تاب مفهوم مبناي بر ایران(

 جهت آشوب، یهنظر ظهور از قبل ،ياپانوفل ينما مفهوم ،است توضيح به الزم گيرد. می

  2.رفت یم كاربه  يرخطیغ يها يستمس یداريپا نمودن مشخص

 نامه ب دانشمندي توسط 2128 سال در بار اولين براي 6آشوب یا آشفتگی تئوري

 در سپس و نموده تبدیل علم یک به را آن و شده برده كار به هواشناسی در 3لورنز ادوارد

 اساس و شده وارد اجتماعی و مدیریتی رفتاري، ریاضی، تجربی، مباحث و علوم تمام حيطه

 ریاضی، فيزیک، مكانيک، نجوم، هواشناسی، ،ویژهه ب علوم در بنيادي تغييرات

 ت.اس آورده فراهم را مدیریت و اقتصاد شناسی، زیست

 نامنظم يجه،درنت و دارند آشوب پر يظاهر صرفاً يچيدهپ يها يستمس آشوب، یهنظر در

 فرمول یک با ينمع یانجر یک تابع يتدرواقع كه یحال در رسند، یم نظر به یتصادف و

 آشوب عنوان با معموالً ،یاضياتر در آشوب موضوع رو، ينهم از ،هستند مشخص ریاضی

 به 8.است گرفته شكل 4بازخورد با خطی غير رشد نظریه پایه بر كه ،شود می مطرح ،ينمع

 ننموده تبعيت خطی یندافر یک از اقتصادي رشد و انرژي مصرف ميان ارتباط ،نمونه عنوان

 جهت ،خطی غير هاي مدل از استفاده بنابراین دهد. می جهت تغيير ،مختلف شرایط تحت و

 اعتمادي قابل و دقيق نتایج تواند می ،داخلی ناخالص توليد و انرژي مصرف رابطه تخمين

  2.نماید ایجاد

 نوعی آشوب، و نظمی بی ،كند می تعریف گونه این را نظمی بی یا آشوب 7هيلز

 بينی پيش قابل غير آن نتایج كه رو ازآن نظم بی .است نظمی بی در نظم یا منظم نظمی بی

 علمی، مفهوم در نظمی بی .ستا برخوردار قطعيت نوعی از كه جهت بدان منظم، و است

 اما .كرد تعریف را آن دقيق، خيلی نتوان، شاید ،شود  می محسوب ریاضی مفهوم یک

 است آن خاطر هب آن، قطعيت دانست. قطعيت با همراه بودن، اتفاقی نوعی را آن توان، می
 

 (4835. معینی و همکاران )4

2.Chaos Theory 

3. Edward Lorenz 

4.Nonlinear Growth with Feedback 

 (4834. مشیری )5

 (4831. هاتفی و همکاران )1

7. Hayles (1990) 
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 هب بودن، اتفاقی .دهد نمی رخ خارجی اختالالت علت به و دارد درونی دالیل نظمی بی كه

 .است دقيق بينی پيش قابل غير و قاعده بی نظمی، بی رفتار آنكه دليل

 ازجمله كه دارد وجود یزمان هاي سري در آشوب وجود براي یمتفاوت هاي آزمون

 هاي مشخصه از یكی .است ياپانوفل نماي حداكثر و یهمبستگ بعد ،ها آزمون ینا

 براي يلهوس ینتر مهم باشد. یم «يهاول یطشرا به نسبت يتحساس يتخاص» یاپو هاي يستمس

 ينما از استفاده یا،پو يستمس یک در يهاول یطشرا به نسبت يتحساس وجود يصتشخ

 را فاز فضاي در همسایه يرهايمس ییواگرا نرخ و يستمس یآشوبناك يزانم است. ياپانوفل

 ییهمگرا یا ییواگرا یینما يانگينم روش، ینا در درواقع .كند یم مشخص ،ياپانوفل نماي

 ياپانوفل نماي یعنی ،شود یم يريگ اندازه ،یكسان يهاول یطشرا با نه اما هم به یکنزد نقاط

 نماي و یكسان يهاول یطشرا با نه اما هم، به یکنزد نقاط ییواگرا یینما يانگينم مثبت،

 را یكسان يهاول یطشرا با نه اما هم، به یکنزد نقاط ییهمگرا یینما يانگينم ی،منف ياپانوفل

 نماي ،«يهاول یطشرا به نسبت يتحساس» یژگیو به توجه با ینبنابرا .كنند یم يريگ اندازه

 به طور كه ،شود يانب يستمس ،ينمع آشوب براي یفیتعر عنوان  به ،تواند یم مثبت ياپانوفل

 تواند یم آزمون ینا ينهمچن .شود یم مطرح ياپانوفل نماي حداكثر یفتعر در تر خاص

 2.كند يريگ اندازه ار یاپو يستمس یک یداريپا

 یداريپا معموالً دارد ها، يستمس یمهندس و یهنظر در یاساس ینقش «یداريپا» یهنظر

 اگر يمیگو یم یدارپا را تعادل نقطه یک .كنند یم یبررس ياپانوفل یدد از را تعادل نقاط

 غير در ،بماند یباق یكینزد همان در شود یم آغاز آن به یکنزد نقاط از كه هایی پاسخ همه

 یتمام اگر ،يمیگو یم یمجانب یدارپا را نقطه ینا است. یدارناپا تعادل نقطه آن صورت، ینا

 با بلكه ،بماند یباق یكینزد همان در تنها نه ،شود آغاز آن به یکنزد نقاط از كه هایی پاسخ

  6.یابد سوق ،تعادل نقطه سوي به  ،زمان یشافزا

 را انرژي امنيت مفهوم 2173 نفتی بحران از بعد انرژي كننده مصرف كشورهاي

 ،مثال عنوان به .دنكرد وارد اقتصادي تياادب به و فتعری« انرژي عرضه امنيت» هب محدود

 

1. Bask (1997) 

 (4831. خلیل )2
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 ثبات داند. می انرژي امنيت را« معقول هاي قيمت با انرژي كافی و مطمئن عرضه» 2يلكیب

 آن انرژي سيستم بودن مقاوم و مؤثر كاركرد به وابسته كشوري هر ملی امنيت و اقتصادي

 دارد، اهميت انرژي بحث در كه چهآن .است وابسته انرژي، امنيت به كالم یک در و كشور

 امنيت بحث باشيم، داشته انرژي سيستم از كامل و عجام تصویر یک اگر كه است آن

 6.نمود دنبال توان می تر كامل و بهتر را انرژي سيستم سازي مقاوم و انرژي

 كشور یک انرژي سيستم براي 3انگلستان انرژي مطالعات مركز توسط كه تعریفی

 نهادها، فيزیكی، هاي زیرساخت ها، تكنولوژي از اي مجموعه از: است عبارت شده، ارائه

 كه آورد می فراهم را امكان این و دارد وجود كشور یک در كه هایی تكنيک و ها سياست

 ابعاد همه تعریف این» شود. داده تحویل انرژي نهایی كنندگان مصرف به انرژي خدمات

 نهادهایی و ها سياست نهایتاً و ها تكنولوژي و ها زیرساخت انرژي، منابع از اعم انرژي سيستم

 همه همچنين تعریف، این .«باشد تأثيرگذار سيستم بر تواند می كه دهد می پوشش را

 منابع استخراج مانند ،است شده واقع انرژي عرضه چرخه مسير در كه را مراحلی

 مصرف و توزیع سازي، ذخيره انتقال، نقل، و حمل انرژي، تبدیل توليد، تجدیدناپذیر،

 بودن مقاوم توان می سازي مقاوم و انرژي سيستم مفاهيم تركيب با گيرد. می دربر را نهایی

 را انرژي سيستم بودن مقاوم انگلستان، انرژي مطالعات مركز نمود. تعریف را انرژي سيستم

 خدمات تحویل تداوم و اختالل تحمل براي سيستم یک ظرفيت» كند: می تعریف گونه این

 به نهایت در انرژي سيستم است مقرر آنكه دليل به .«كنندگان مصرف به ارزان انرژي

 و دهد نشان مقاومت خود از مخاطرات مقابل در اگر ،برساند خدمت نهایی كننده مصرف

 است قادر مقاوم، سيستم بنابراین بود. خواهد مقاوم سيستم یک كند، حفظ را خود عملكرد

 را جایگزین ابزارهاي مختلف، هاي وضعيت در و یابد بهبود سرعت به شوک، وقوع از بعد

 براي امكان این كه ميزانی به نماید. فراهم كنندگان مصرف نياز مورد انرژي تأمين براي

 با مخاطرات، با مواجهه در تواند می و است پذیر آسيب سيستم باشد، نداشته وجود سيستم

  4.شود مواجه اختالل

 

1. Bielecki, (2002) 

 (4835پادام )و  ینوراحمد 2.

3. UK Energy Research Center 

   (4835. نوراحمدی و پادام )1
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:كرد معرفی توان می زیر صورت به را یگاز طبيع تقاضاي تابع
2  

 

(6) )( z,y,pfE  
 

E: انرژي مصرف 

p: نسبی قيمت بردار 

y: كننده مصرف درآمد 

z: غيره. و جمعيتی عوامل هوایی، و آب شرایط جمله از متغيرها سایر 

 نوع توليد، ظرفيت ی،گاز طبيع شده اثبات ذخایر ميزان از تابعی یگاز طبيع عرضه

 انتقال، ظرفيت نقل، و حمل هزینه توليد، هزینه شده، انجام يها يگذار سرمایه استخراج،

 و اقتصادي شرایط كنندگان عرضه بين رقابت سطح و تعداد زیست، محيط حفظ هزینه

 (.2310 غفوري، و ابونوري) 6.باشد می عوامل سایر و كننده عرضه كشورهاي در سياسی

 عوامل ازجمله یگاز طبيع مصرف و توليد موازنه و گازرسانی سيستم بودن مقاوم

 بر توليد مازاد صورت در به طوري كه باشد. می یگاز طبيع عرضه آوري تاب در اصلی

 در اخالل هرگونه عدم فرض با) گازرسانی پایدار تداوم امكان ی،گاز طبيع مصرف

 عرضه جهت یگاز طبيع انتقال ظرفيت و توليد توان بود. خواهد ميسر گازرسانی( سيستم

 دیگر سوي از یگاز طبيع مشتركين تعداد و مصرف ميزان و سو یک از یگاز طبيع پایدار

 تلفيق از ،پژوهش این در لذا دهند. می قرار تأثير تحت را یگاز طبيع عرضه آوري تاب

 طول ی،گاز طبيع واقعی قيمت ازجمله یگاز طبيع تقاضاي و عرضه بر مؤثر عوامل

 كل از خانگی بخش در یگاز طبيع مصرف سهم ی،گاز طبيع انتقال سراسري خطوط

 به عنوان لياپانوف نماي و مستقل متغيرهاي به عنوان یگاز طبيع مشتركين تعداد و توليد

 برآوردي، مدل طراحی جهت ی(گاز طبيع توزیع سيستم آوري تاب شاخص) وابسته متغير

 ایران گازرسانی سيستم آوري تاب بر یگاز طبيع قيمت آزادسازي اثر بررسی منظور به

  است. شده استفاده

 
 

1. Olsen and Roland (1988) 

 (4831. ابونوری و غفوری )2
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 تجربی مطالعات. 3

 يرهايمتغ بر (ها يمتق يآزادساز) يانرژ یارانه حذف اثر با رابطه در ینكها به توجه با

 مطالعات یاجتماع رفاه و یداخل ناخالص يدتول و خانوارها يتقاضا ازجمله ياقتصاد

 يزن ياقتصاد رشد و ياقتصاد آوري تاب با رابطه در ينهمچن و است شده مطرح يمتعدد

 قيمت آزادسازي اثر بررسی ليكن ،است شده انجام اي گسترده عاتمطال يراخ يها سال در

 ترین ازاصلی یكی قيمت شدن واقعی معناي به قيمتی سياست یک عنوان به یگاز طبيع

گاز  كننده تأمين صنعت تنها عنوان به گازرسانی سيستم آوري تاب بر انرژي هاي حامل

 از بخش این در گردد. می محسوب نخستين مطالعات ازجمله كشور سراسر در یطبيع

 به هم و اقتصادي كالن متغيرهاي و آوري تاب با مرتبط مطالعات برخی به هم ،پژوهش

 گردد. می اشاره اقتصادي متغيرهاي بر انرژي یارانه حذف اثر پيرامون مطالعات برخی

 

 داخلی شده انجام مطالعات .1-3

 آوری تاب موضوع با مرتبط داخلی شده انجام مطالعات .1-1-3
 بازدهی هاي شاخص در آشوب وجود بررسی به یپژوهش در (2384) مروت و مشيري

 نتایج پرداختند. 2377-2386 زمانی بازه در تهران بورس بازار سهام قيمت هفتگی و روزانه

 معين خطی غير فرایندهاي براي مستقيمی آزمون كه لياپانوف نماهاي ترین بزرگ آزمون

 تهران بورس بازار سهام كل قيمت بازدهی هاي شاخص در آشوب وجود بر داللت است

 آن مدت كوتاه بينی پيش قابليت درنتيجه، و سهام بازار ناكارایی بر داللت نتيجه این دارد.

 شفاف مانند بازار ناكارایی عوامل شناخت بر مبنی سياستی رهنمود یک تواند می كه دارد

 به و سازي مدل براي همچنين باشد. داشته آنها رفع جهت در اقدام و اطالعات جریان نبودن

 هاي مدل جاي به خطی غير هاي مدل از استفاده سهام، هاي قيمت شاخص بينی پيش ویژه

 .است تر مناسب خطی معمول

 در نفت قيمت زمانی سري آشوبناكی بررسی به پژوهشی در (2388) همكاران و ينیمع

 نماي ازتركيب نفت قيمت بينی پيش براي آن از پس و اند پرداخته 2118-6000 هاي سال

  اند. آورده دسته ب 68/2 را لياپانوف نماي مقدار و اند برده بهره لجستيک تابع با لياپانوف
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 لياپانوف، نماي ماكزیمم و آشوب نظریه از استفاده با (2381) همكاران و بابازاده

 انگليس، پوند كانادا، آمریكا، دالر برابر در را اوليه شرایط به نسبت ایران ارز نرخ حساسيت

 قرار بررسی مورد 6/3/2382 تا 8/2/2372 زمانی بازه در امارات، درهم و اروپا یورو

 حساسيت از آمریكا دالر برابر در ایران ارز نرخ كه است آن از حاكی نتایج .اند داده

  .كند می تبعيت آشوبی فرایند یک از نيز و است برخوردار اوليه شرایط به نسبت كمتري

 هاي شركت سهام قيمت رفتار بررسی به پژوهشی در (2310) همكاران و رستمی

 بازه براي شركت 32 اطالعات آنها پرداختند. آشوب نظریه با تهران بورس در شده پذیرفته

 اشتاین روزن روش دو با را لياپانوف نماي و دادند قرار مطالعه مورد را 2380-2388 زمانی

  اند. بوده آشوب وجود كنندهتأیيد روش دو هر كه زدند تخمين تيلور و

 سكه يمتق روزانه یزمان يسر بررسی به یپژوهش در (2314) همكاران و شاكري

 تئوري اساس بر 1/22/2316 تا 20/8/2388 یزمان دوره یط یرانا در يآزاد بهار تمام

 ،BDS آزمون از یزمان يسر بودن یتصادف یا ينمع روند وجود يبرا اند. پرداخته آشوب

 سكه، يمتق یزمان يسر كه دهد می نشان يقتحق یجنتا است. شده استفاده مرحله سه در

 و ARIMA يالگوها پسماند در خطی يرغ توابع وجود عدم فرض و است ينیب يشپ قابل

GARCH در یآشوب روند یبررس يبرا ينهمچن شود. یم رد مذكور آزمون از استفاده با 

 نآزمو ینا يجهنت كه است شده استفاده ياپانوفل ينما حداكثر آزمون از ی،زمان يسر ینا

 خطی يرغ توابع وجود امكان رو ینازا ،باشند یم یآشوب روند يدارا ها داده ،دهد یم نشان

 شود. یم تأیيد آن يمتق ينیب يشپ يتقابل و شده یرفتهپذ سكه يمتق یزمان يسر در

 بر ياقتصاد آوري تاب و پذیري يبآس اثر پژوهشی در (2318) همكاران و يمغار

 نتایج .اند داده قرار مطالعه مورد را اوپک عضو منتخب يكشورها یداخل ناخالص يدتول

 در ونزوئال و يجریهن ،اكوادور یر،الجزا یران،ا يكشورها ،دهد یم نشان ،مطالعه از حاصل

 یندهآ يها سال در را آوري تاب یشافزا يلپتانس اما ،داشته قرار ولخرج پسر ضعيتو

 دارد. قرار خودساخته يتوضع در امارات و يتوضع ینبهتر در یتكو و داشت خواهند

 ياقتصاد آوري تاب و عكس اي رابطه ياقتصاد پذیري يبآس ،دهد یم نشان یجنتا ينهمچن

  دارد. لیداخ ناخالص يدتول با يممستق اي رابطه
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 و پذیري آسيب هاي شاخص برآورد به پژوهشی در (2318) الجوردي و ابونوري

 به منجر كه است ساختاري هاي ویژگی از پذیري آسيب اند. پرداخته اقتصادي آوري تاب

 به نيز اقتصادي آوري تاب شود. می برونزا هاي شوک برابر در اقتصاد ضعف نقاط افزایش

 شوک از پس بازیابی ميزان و شوک برابر در مقاومت براي اقتصاد یک سياستی توانایی

 شاخص ی،یراستنما حداكثر روش از استفاده با پژوهش این در شود. می اطالق

 برآورد 2374-2316 براي اوپک عضو كشورهاي اقتصادي آوري تاب و پذیري آسيب

 داراي نيجریه و ليبی ،آنگوال عراق، كشورهاي كه دهد می نشان مطالعه نتایج است. شده

 تري پایين پذیري آسيب داراي سعودي عربستان و كویت قطر، امارات، و باال پذیري آسيب

 2ربراب اوپک عضو كشور 24 ميان در و آوري تاب خالص شاخص در ایران رتبه هستند.

 است. شده برآورد

 در اقتصادي آوري تاب واكنش مطالعه به پژوهشی در (2312) الجوردي ابونوري،

 نتيجه و اند پرداخته اوپک عضو كشورهاي در اقتصادي رشد ثباتی بی و نفتی هاي تكانه برابر

 یک لذا ،است برقرار مثبت رابطه اقتصادي رشد ثباتی بی و نفتی هاي تكانه بين ،اند گرفته

 نماید. تعدیل را رشد نوسانات بر نفتی هاي تكانه منفی اثر از بخشی تواند می آور تاب اقتصاد

 آوري  تاب تركيبی شاخص بررسی به پژوهشی در (2317) بزرگی و ميرجليلی

 شاخص یک از منظور  همين  هب اند. پرداخته 2384-2314 هاي سال طی ایران اقتصادي

 به بودجه كسري نسبت ارز، نرخ بيكاري، نرخ تورم، نرخ متغيرهاي از متشكل بومی تركيبی

 نسبت واردات، به نفتی غير صادرات نسبت بودجه، در نفت سهم داخلی، ناخالص توليد

 توليد به كشور كل بودجه نسبت واردات، كل به اوليه و اي واسطه كاالهاي واردات

 به واردات و صادرات نسبت اقتصاد، كل مصرف به دولت مصرف نسبت داخلی، ناخالص

 شاغالن كل به عالی تحصيالت با شاغالن نسبت زیرزمينی، اقتصاد داخلی، ناخالص توليد

 آوري تاب اجتماعی، تأمين اصلی شدگان بيمه تعداد باسوادي، نرخ جينی، ضریب دولت،

 دهندۀ نشان نتایج .شود می تفسير و شده محاسبه ایران، اقتصاد شرایط با متناسب اقتصادي

 در شاخص ميزان بيشترین .است مالیم شيب با ایران اقتصاد مقاومت شاخص افزایشی روند

 و آوري تاب شاخص ميان ارتباط بررسی باشد. می 2384 سال در آن كمترین و 2313 سال



 813 آوری سیستم گازرسانی ایران اثر قیمت گاز طبیعی بر تاب

 این به ،است بررسی مورد دورۀ در مثبت رابطه وجود بيانگر سرانه، داخلی ناخالص توليد

 افزایش نيز كشور سرانه داخلی ناخالص توليد اقتصادي، آوري تاب افزایش با كه صورت

  .یابد می

 

 انرژی یارانه حذف با مرتبط داخلی شده انجام مطالعات .2-1-3

 با را ایران در ملی ناخالص توليد بر انرژي یارانه حذف تأثير (2310) همكاران و محمدي

 مطالعه این نتيجه دادند. قرار مطالعه مورد (VAR) برداري خودرگرسيون روش از استفاده

 مصرف كاهش موجب گاز نفت و بنزین قيمت افزایش كه صورتی در كه دهد می نشان

 مصرف اگر ولی شد، خواهد كمتر ملی ناخالص توليد رشد شود، نفتی فرآورده دو این

 كه است ذكر به الزم گذاشت. نخواهد اثر توليد رشد بر آن نيابد، كاهش گاز نفت و بنزین

 تحت تواند می فرآورده دو این قيمت افزایش به نسبت كنندگان مصرف واكنش عدم

 بيفتد. اتفاق اقتصاد در مختلفی شرایط

 رفاه بر انرژي هاي حامل قيمت افزایش اثر بررسی به (2312) سهرابی و صادقی

 كاالیی برق ،یافتند دست نتایج این به و پرداختند خانگی، بخش در كنندگان مصرف

  افزایش صورت در كه دادند نشان همچنين است. منفی قيمتی كشش داراي و لوكس

 انرژي هاي حامل هاي قيمت كردن واقعی مستقيم اثر ،2310 فروردین در ها قيمت برابري 2

 اند. شده متضرر كنندگان مصرف و است نشده جبران قيمت( افزایش)

 به خانوارها تقاضاي بر برق انرژي  یارانه هدفمندي تأثير (2314) همكاران و بزازان

 روش و آل ایده تقریباً تقاضاي سيستم از استفاده با ایران در روستا و شهر تفكيک

 براي برق انرژي اند گرفته نتيجه و اند پرداخته (SUR) نامرتبط ظاهر به هاي رگرسيون

 است واحد از كمتر آن قيمتی كشش و بوده ضروري كاالي ییروستا و شهري خانوارهاي

 در است ضروري و نبوده كارساز برق مصرف كاهش براي تنهایی به قيمتی هاي سياست لذا

  شود. استفاده قيمتی غير هاي سياست از آن كنار

 را ایران اقتصاد بر انرژي هاي حامل قيمت تعدیل اثرات (2318) همكاران و اسكندري

 دليل  به كه گرفتند  نتيجه و داده قرار بررسی مورد ستاده - داده جدول از استفاده با
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 رشد ميانگين انرژي، هاي حامل به معادن و صنایع و ونقل حمل هاي بخش زیاد وابستگی

 است. داشته افزایش كشاورزي بخش در و كاهش ها  بخش این در توليد

 

 خارجی شده انجام مطالعات .2-3

 آوری تاب موضوع با مرتبط خارجی شده انجام مطالعات .1-2-3

 در غربی  آلمان آوري تاب بررسی به خود پژوهش در (6006) 2نيجكامپ و گراف رجيانی،

 آنها نتایج بردند. بهره لياپانوف نماي از منظور این براي آنها پرداختند. كار بازار حوزه

  است. بوده ها بخش سایر به نسبت سازي ساختمان و توليدي صنایع كم پایداري نشانگر

 اقتصادي آوري تاب محاسبه، قابل عمومی تعادل مدل كارگيريبه  با (6006) 6روز

 با شده سازي شبيه لرزه برابرزمين در آمریكا اورگان ایالت در پورتلند اي منطقه آب

 برآورد بازسازي از بعد و قبل هفته 1 تا 3 مدت براي آب قطعی با و ریشتر 4/2 فرض پيش

 در تواند می بحرانی شرایط در قيمتی مكانيزم یک وجود دهد، می نشان نتایج و است  شده

 باشد. مؤثر اقتصادي آوري تاب افزایش

 یورو حوزه كشورهاي پایداري بررسی به پژوهشی در (6026) 3یگویتاگور و ينوسااسپ

 نماي ترین بزرگ محاسبه با را پایداري این آنها پرداختند. 6007 سال مالی بحران مقابل در

 موقع به و مناسب اقدامات نشانگر آنها نتایج و كردند محاسبه سال چند طول در لياپانوف

 آن تبع به و آلمان براي لياپانوف نماهاي ترین كوچک و بود ها بحران این مقابل در آلمان

  است. بوده كشور آن براي هم اقتصاد پایدارترین

 و لفهؤم 20 كارگيريبه  با و تركيبی شاخص از استفاده با (6023) همكاران و 4بورمن

 مستقل شرقی، و مركزي اروپاي یافته، توسعه كشورهاي از گروه 8 آوري تاب متغير، 86

 آفریقا صحراي جنوب آفریقا، ميانه شرق و شمال آسيایی، توسعه حال در المنافع، مشترک

 نمودند. برآورد 2117-6022 زمانی دوره در غربی كره نيم و
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 انرژی یارانه حذف با مرتبط خارجی شده انجام مطالعات .2-2-3

 انرژي قيمت اصالح ارزیابی عنوان با خود پژوهش در (6007) 2ریسوسيودارمو و یوسف

 كشور اقتصادي كالن متغيرهاي روي بر انرژي، هاي یارانه حذف اثرات اندونزي، در

 نتایج اند. داده قرار ارزیابی مورد و محاسبه عمومی تعادل مدل به توجه با را اندونزي

 واقعی مخارج اسمی، داخلی ناخالص توليد مدت كوتاه در كه دهد می نشان ارزیابی

 .یابند می كاهش واقعی واردات و اسمی واردات خانوارها،

 مصر در نفتی هاي فرآورده یارانه حذف تأثير بررسی به (6001) 6همكاران و ابوالعين

 توزیع نابرابري انرژي یارانه حذف كه گرفتند نتيجه و پرداختند CGE مدل از استفاده با

 یابد. می كاهش بيشتر ثروتمند هاي چارک رفاه و دهد می كاهش را درآمد

 در انرژي هاي یارانه اصالح تأثير و انرژي هاي یارانه برآورد به (6020) 3جيانگ و لين

 یارانه كامل حذف سناریوي تحت كه داد نشان نتایج پرداختند. CGE مدل قالب در چين

 پيدا كاهش اشتغال و داخلی ناخالص توليد اقتصادي، رفاه آن، درآمد زتوزیعبا بدون

 آثار اقتصاد در ،آن درآمد بازتوزیع و انرژي یارانه كامل حذف سناریوي تحت و كند می

 .داشت خواهد وجود مثبتی

 دو تركيب ،خارجی و داخلی شده انجام تجربی مطالعات و نظري مبانی به توجه با

 عنوان به - ی(گاز طبيع قيمت افزایش) یگاز طبيع قيمت آزادسازي و آوري تاب موضوع

گاز  قيمت آزادسازي اثر» بررسی یعنی - ایران در انرژي هاي حامل ترین مهم از یكی

 و گردد می محسوب نخستين مطالعات ازجمله «ایران گازرسانی سيستم آوري تاب بر یطبيع

 اجراي اثر ،پژوهش این در ضمن در است. حاضر پژوهش نوآوري و بودن جدید بر دليلی

 از گازرسانی سيستم آوري تاب بر قيمتی سياست یک به عنوان ،ها یارانه هدفمندي قانون

 ،دیگر سوي از لياپانوف نماي از استفاده با گازرسانی سيستم آوري تاب محاسبه و سو یک

  آید. می شماربه  تحقيق هاي نوآوري از
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 پژوهش روش. 4
 بر ایران در گاز توزیع سيستم آوري تاب لياپانوف، نماي از استفاده با پژوهش، این در

 براي گردد. می محاسبه 2312تا 2384 دوره طی خانگی بخش در روزانه مصارف اساس

 براي است. محاط بعد و زمانی وقفه محاسبه به نياز لياپانوف نماي ترین بزرگ محاسبه

 استفاده متقابل اطالعات ميانگين تابع و همبستگی خود تابع روش دو از زمانی وقفه محاسبه

 ساختار و همبستگی خطی، همبستگی بر عالوه متقابل اطالعات ميانگين روش در شود. می

 ها داده خطی همبستگی فقط خودهمبستگی روش در ولی گردد. می محاسبه نيز خطی غير

 اطالعات ميانگين از استفاده ،خطی  غير زمانی هاي سري بررسی در بنابراین شود. می بررسی

 زمان انتخاب براي 2سویينی و فریزر توسط 2182 سال در روش این و است تر مناسب متقابل

  شد. معرفی خطی غير هاي تحليل و تجزیه در مناسب خيرأت

 كه گردد می استفاده اشتاین روزن روش از نيز لياپانوف نماي ترین بزرگ محاسبه براي

 است. معتبرتر ولف، روش به نسبت

 زمانی سري اساس بر لياپانوف نماي محاسبه براي كه هایی الگوریتم اولين از یكی

 لياپانوف نماي محاسبۀ براي باشد. می (2188) همكاران و ولف الگوریتم ت،اس شده ارائه

 زمانی سري اسكالر داده N از بعدي m* (N-m+1) ماتریس ابتدا ولف، الگوریتم براساس

 زیر رابطۀ در كه را xj و xi بردارهایی جفت تمام ماتریس، این ميان از كنيم. می ایجاد را

 :6كنيم می مشخص كنند، می صدق

(3)  ji xxjimr ),;( 

 صورتبه  را n، rn (m ; i , j) زمانی طول رشد با است. مثبت كوچک مقدار ،ε آن در كه

 كنيم: می محاسبه زیر

(4)  
njnin xxj.i;mr  )( 

 زیر: صورتبه  بعدي m فضاي در را هم به نزدیک نقاط dn (m: i , j) واگرایی ميزان سپس
 

(8)  

ji

njnin
n

xx

xx

r

r
j,i;md








0
)( 

 

1. Fraser and Swinney 

2. Wolf et al. (1985)  
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  كنيم: می محاسبه زیر رابطۀ از را λ لياپانوف نماي ترین بزرگ گاه آن آوریم. می دستبه 
 

(2) 
1

0

1
lim log ( ; , )

N

n
N

n

d m i j
N n











 
 

 اشاره لياپانوف نماي محاسبه براي ولف روش اصلی مشكل سه به 2همكاران و یناشتا روزن

 كنند: می

 كم. هاي داده براي اعتماد قابل غير هاي پاسخ. 2

 فشرده. و سخت محاسبات. 6

 سازي. پياده براي دشوار نسبتاً. 3

 براي كه دهند می هئارا لياپانوف نماي ترین بزرگ محاسبه براي را جدیدي روش آنها

 ولف الگوریتم مثال عنوان به دارد. 6نویز به كمتري حساسيت و است كم حجم با هاي داده

 است. حساس اختالل به و زیاد هاي داده وجود مستلزم

},,...,{ اگر
N

xxx  به ix و باشد N حجم با بررسی مورد زمانی سري یک 21

],,...,[ صورت )( jmijiii xxxx 1 آنگاه شود، تعریف T
M

xxxx ],...,, 21[ یک 

jmNM نآ در  كه است m  ×M ماتریس )( 1. نقطه بين فاصله ترین كوچک اگر 

J
X 0)(برابر یعنی نقطه این همسایگی ترین نزدیک وjd ،صورت: این در باشد 

^
j

j

ĵ
x

j XXmind (0) صورت این در است. اقليدسی نرم ....نآ در كه 

 (:2382 مشيري،) شود می تعریف زیر صورت به لياپونوف نماي ترین بزرگ
 

(7) ∑(
iM

j j

j

max d

id
ln

iMti
iλ






1 )(

)(
(

)(
)

0
11

 

 

id)(و مطالعه مورد نمونه زمانی فاصله t نآ در كه j بين فاصله ترین كوچک بيانگر 

jX از بعد نقطه این همسایگی ترین نزدیک وi یعنی باشد، می زمانی مرحلهti. 

λ، كند: اختيار ذیل شرح به را صفر و منفی مثبت، مقادیر تواند می  

 

1. Rosenstein et al. (1993) 

2. Noise 
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 به داشت. خواهيم پایدار متناوب چرخه یک یا ثابت نقطه یک گاه آن 0λ اگر .2

 همگرا متناوب، چرخۀ یا ثابت نقطۀ یک سمت به انتخابی، اوليه نقاط تمام دیگر، عبارت

)(منفی افزایش با شود. می اطالق 2پایدارمجانب ها، سيستم این به شد. خواهند λ، 

 چرخۀ یک یا ثابت نقطۀ یک ،λ براي كه طوري به یابد، می افزایش سيستم پایداري

 دارد. وجود 6پایدار فوق متناوب

 حالت، این در كند. می نوسان ثابت نقطۀ یک حول فقط سيستم باشد، 0λاگر .6

 موسوم سيستم نوع این كند. می نوسان پایدار حدي چرخۀ یک حول انتخابی، اوليۀ نقطۀ هر

 است.3لياپانوف پایدار به

 حقيقت، در ندارد. وجود پایداري متناوب چرخۀ یا و ثابت نقطۀ هيچ 0λ اگر. 3

 باال حساسيت دليل به حالت، این در است. آشوبناک و دار كران سيستم ولی 4ناپایدار نقاط

8.شوند می واگرا سرعتبه  همبه  نزدیک مسيرهاي اوليه، شرایط به
 

 رابطه VAR يبردار يونرگرسـ خود مدل از استفاده با ياپانوف،ل ينما محاسبه از پس

 را VAR (P) مدل به طوري كه ،گيرد می قرار یبررس مورد (20) معادله در متغيرها ميان

 نمود: معرفی زیر صورتبه  توان می
 

(8) tptPtt εXXXμX   ...22211 
 

 از: عبارتند (20) معادله در مدل متغيرهاي

E: آوري( تاب شاخص) لياپانوف نماي 

P: خانگی بخش در یگاز طبيع واقعی قيمت 

L: یگاز طبيع انتقال لوله خطوط طول 

S: توليد كل از خانگی بخش در یگاز طبيع مصرف سهم 

T: یگاز طبيع مشتركين تعداد  

 

1. Asymptotic Stability 

2. Super Stable 

3. Lyapunov Stability. 

4. Unstable 

 (4835. معینی و همکاران )5
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 -یوهانسن انباشتگی هم روش از مدل متغيرهاي بين بلندمدت رابطه شناسایی براي

 مدت كوتاه رابطه بررسی منظوربه  متغيرها، بين بلندمدت روابط تعيين از بعد و یوسليوس

 به انباشتگی هم است. شده استفاده VECM برداري خطاي تصحيح الگوي از متغيرها بين

 بلندمدت تعادلی رابطه یک ناماناست، تنهاییبه  هریک كه متغير دو بين كه معناست این

 كه هستند نيز خطا تصحيح الگوي یک داراي انباشته هم متغيرهاي عالوهبه  دارد. وجود

 هاي روش از انباشتگی هم تكنيک از استفاده عمل در آنهاست. بين مدت كوتاه بيانگرروابط

 - یوهانسن روش اما است، پذیر امكان نيز 6یو - انگل ،2گرانجر - انگل همچون مختلفی

 چند یا دو وجود صورت در را بلندمدت روابط تواند می برتر روش عنوان به یوسليوس

 خودرگرسيون مدل یک بر مبتنی روش این (.2118 ،3اندرس) كند. تعيين و شناسایی متغير

 حداكثر طریق از انباشتگی هم بردارهاي تعداد تعيين آن در كه است (VAR) برداري

 استفاده با یوسليوس - یوهانسن نمایی درست حداكثر روش گيرد. می صورت نمایی درست

 بين بلندمدت تعادلی روابط یا رابطه 8ویژه مقادیر حداكثر و 4اثر آزمون آماره ازدو

 و آزمون براي روش این آغاز نقطه گفت توان می پس كند. می تعيين را الگو متغيرهاي

 2.است برداري  خطاي تصحيح مدل برآورد انباشتگی، هم روابط تعيين

 

 پژوهش های یافته. 5

 استفاده با لياپانوف، نماي ترین بزرگ 61/26/2312 تا 2/2/2384 از موجود آمار اساس بر

 مورد دوره كل در به طوري كه ،گردید تعيين 006722/0 معادل اشتاین روزن روش از

 با نيز محاط بعد و 21 متقابل اطالعات ميانگين روش از استفاده با زمانی، وقفه مطالعه،

 نمایش (2) و (8) نمودارهاي در ترتيببه  كه ،آمد دسته ب 2 مقدار كائو روش از استفاده

 است. شده داده

 

1. Engle and Granger 

2. Engle and Yoo 

3. Anders 

4. Trace Test 

5. Maximum Egien Value Test 

 421(ص.4833نوفرستی ) .1
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 AMI روش با شده محاسبه زمانی وقفه (:5نمودار )

 محقق محاسبات منبع:
 

 
 Cao روش با شده محاسبه محاط بعد (:6) نمودار

 محقق محاسبات منبع:
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 یناشتا روزن روش با یاپانوفل ینما ینتر بزرگ محاسبه (:2) جدول

 زمانی وقفه دوره كل

m 

 بهينه محاط بعد

𝜏 

 لياپانوف نماي حداكثر

     

 006722/0 2 21 2312 سال پایان تا 2384سال اول از

 محقق محاسبات منبع:

 

 
 (4331-4334) مختلف فصول برحسب لیاپانوف نمای به مربوط اطالعات (:7) نمودار

 محقق محاسبات منبع:
 

 مورد فصول تمام در لياپانوف نماي ،گردد می مالحظه (7) نمودار در طوري كه همان

 آشوبناكی هم معناي به این و باشد می مثبت لياپانوف نماي مقادیر (2312-2384) مطالعه

 نوسانات ليكن ،است گازرسانی سيستم آوري تاب عدم بيانگر هم و یگاز طبيع مصرف

 در باشد. می تغيير حال در گازرسانی سيستم آوري تاب كه دهد می نشان لياپانوف نماي

 از كه گردند می یگاز طبيع توزیع سيستم آوري تاب در تغييرات این به منجر عواملی واقع

 ی،گاز طبيع لوله خطوط طول ی،گاز طبيع واقعی قيمت به ،توان می آنها ترین مهم جمله

 نمود. اشاره یگاز طبيع مشتركين تعداد و توليد كل از یگاز طبيع مصرف سهم
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یگاز طبیع مصرف و توزیع ،تولید آمار:(3) جدول

 مترمکعب( میلیارد واحد:)

 خانگی مصرف یگاز طبيع 6توزیع یگاز طبيع 2توليد سال
 توليد به مصرف نسبت

 درصد()

2384 228 220 36 13/0  

2388 230 266 37 14/0  

2382 231 236 40 18/0  

2387 280 242 31 14/0  

2388 281 248 42 16/0  

2381 222 247 42 82/0  

2310 228 282 44 10/0  

2312 273 286 40 88/0  

2316 278 288 48 81/0  

2313 212 273 48 88/0  

2314 602 282 47 88/0  

2318 664 213 80 82/0  

2312 646 606 47 84/0  

 ایران گاز ملی شركت گازرسانی مدیریت آماري گزارش :منبع

 مترمكعب ميليارد 228 از یگاز طبيع توليد (8) جدول در موجود اطالعات اساس بر

 مصرف ليكن ،است یافته افزایش 2312 سال در مترمكعب ميليارد 646 به 2384 سال در

 سال در مترمكعب ميليارد 606 به 2384 سال در مترمكعب ميليارد 220 از نيز یطبيعگاز 

 دوره طی ،یگاز طبيع مصرف و توليد ساالنه رشد متوسط به طوري كه است. رسيده 2312

 سهم متوسط همچنين و است بوده درصد 6/8 و درصد 6/2 ترتيببه  2384-2312 زمانی

 نظر مورد دوره طی ،یگاز طبيع توليد از شده( توزیع یگاز طبيع) یگاز طبيع مصرف

 نيز آن مصرف یگاز طبيع توليد توان افزایش با ،یكسو از بنابراین باشد. می درصد10
 

 طبیعی استخراج شده است.   منظور میزان گاز. 4

 ای است که صرف مصارف داخلی شده است. طبیعی پاالیش شده منظور میزان گاز .2
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 از داخلی مصارف جهت توزیع صرف توليد غالب ،دیگر سوي از و است یافته افزایش

  است. شده تجاري و صنعتی ،نيروگاهی بخش ،خانگی بخش جمله

 جمعی( هم) 2انباشتگی هم روش از مدل متغيرهاي بين بلندمدت رابطه شناسایی براي

 رابطه بررسی منظوربه  متغيرها، بين بلندمدت روابط تعيين از بعد و 6یوسليوس - یوهانسن

 است. شده استفاده VECM 3برداري خطاي تصحيح الگوي از متغيرها بين مدت كوتاه

 رابطه یک ناماناست، تنهاییبه  هریک كه متغير دو بين كه معناست این به انباشتگی هم

 خطا تصحيح الگوي یک داراي انباشته هم متغيرهاي عالوهبه  .دارد وجود بلندمدت تعادلی

 انباشتگی هم تكنيک از استفاده عمل در آنهاست. بين مدت كوتاه بيانگرروابط كه هستند نيز

 روش اما است، پذیر امكان نيز 8یو - انگل ،4گرانجر - انگل همچون مختلفی هاي روش از

 دو وجود صورت در را بلندمدت روابط تواند می برتر روش عنوان به یوسليوس - یوهانسن

.كند يينتع و شناسایی متغير چند یا
2 

 

 واحد  ریشه های آزمون .1-5

 ممكن زمانی هاي سري متغيرهاي در واحد ریشه وجود زمانی، يها يسر مطالعات اغلب در

 نباشد. اتكا قابل آمده دستبه  نتایج رو نیازا و شود كاذب رگرسيون برآورد به منجر است

 مدل در متغيرها لذا ،شود می انجام كاذب هاي رگرسيون از جلوگيري براي مانایی آزمون

 استفاده هستند، مانا معموالً كه متغيرها تفاضل از بایستی ،صورت نیا غير در باشند. مانا باید

 طول در آن یخودهمبستگ ضریب و واریانس ميانگين، كه ماناست وقتی متغير یک نمود.

 بماند. ثابت زمان

 کی با متغيرهاي تمامی كه است آن از حاكی و شده گزارش (4) جدول در آزمون نتایج

 مرتبه از انباشته مزبور، متغيرهاي گرید عبارتبه  گردید. مانا اول مرتبه يريگ تفاضل مرتبه 

  است. I(2) یا و اول

 

1. Co integration 

2. Johansen and Juselius 

3. Vector Error Correction Model 

4. Engle and Granger 

5. Engle and Yoo 

6. Enders (1995) 



 8331، پاییز 32سال هشتم، شماره  پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران 864

 

 ADF یافته تعمیم فولر - دیکی واحد ریشه های آزمون :(4) جدول

 نتيجه آزمون constant constant and trend نام متغير

 نامانا -628/3( 2) -722/6( 7)     

 نامانا -122/2( 0) -420/2( 0)     

 نامانا -362/6( 2) -333/2( 4)     

 نامانا -816/6( 4) -462/0( 3)     

 نامانا -0286/6( 4) -236/6( 4)     

    تفاضل مرتبه اول

 مانا -323/26( 6++)          

 مانا -7808/2( 0++)          

 مانا -201/20( 0++ )          

 مانا -0181/2( 0++ )          

 مانا -4687/2( 6++ )          

 محقق محاسبات منبع:

 تعداد پرانتز داخل اعداد دهد. می نشان را درصد 2 سطح در داري معنی سطح دهنده نشان ++ عالمت تذكر:

 است. شده استفاده زتشوار ضابطه از ها وقفه تعداد تعيين براي كه ،باشد می بهينه وقفه

 .باشد یم فصلی تعدیل دهنده نشان ،SA نماد و طبيعی لگاریتم دهنده نشان ،L حرف

: LESA لياپانوف نماي متغير 

LPSA: خانگی بخش در یگاز طبيع واقعی قيمت متغير 

LLSA: یگاز طبيع نتقال لوله خطوط طول متغير 

LSSA: توليد كل از خانگی بخش در یگاز طبيع مصرف سهم متغير 

LTSA: یگاز طبيع مشتركين متغيرتعداد 

 یندافر از بيشتر و 2باشد می متغير فصلی رفتار داراي اقتصادي زمانی هاي سري اغلب

.كنند می 6پيروي نامانا تصادفی فصلی یندافر یا و تصادفی روند
 بسط با را آماري آزمون 3

 هاي داده براي آن از بار يننخست براي كه كردند دپيشنها فولر و دیكی یافته تعميم معادله

 لذا هستند، فصلی پژوهش این در استفاده مورد هاي داده كه آنجا زا .كردند استفاده یلفص

 آزمون از راستا این در شوند. آزمون نيز فصلی تناوب با واحد ریشه وجود نظر از باید متغيرها
 

1. Brendstrup et al. (2004) 

2. Hyllbereg et al. (1995) 

3. Bolivar and Mirren (1993) 
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 شده، داده نشان (8) جدول در كه گونه همان نتایج و است شده استفاده HEGY واحد ریشه

 .هستند I(2) یا و اول مرتبه از انباشته 08/0 معناداري سطح در متغيرها همه كه آنست بيانگر
 HEGY واحد ریشه  آزمون (:5) جدول

 آزمون نتيجه P-Value آماره متغير نام

LESA 036/3- 2268/0 نامانا 

DLESA 448/4- 0206/0 مانا 

LPSA 484/2- 4121/0 نامانا 

DLPSA 82/6- 088/0 مانا 

LLSA 637/2- 888/0 نامانا 

DLLSA 668/3- 071/0 مانا 

LTSA 0402/0- 111/0 نامانا 

DLTSA 711/6- 028/0 مانا 

LSSA 836/6- 271/0 نامانا 

DLSSA 12/6- 044/0 مانا 

 محقق محاسبات منبع:

 

 VECM های مدل مدت کوتاه روابط در متغیرها بهینه وقفه تعیین. 2-5

 این خارج بهينه وقفه كه را طوالنی كافی اندازهبه  و مناسب فاصله بایست می مرحله این در

  نمود. انتخاب نگيرد، قرار فاصله
 

 وقفه طول دستگاه درجه در انتخاب معیارهای و آزمون های آماره (:6) جدول

 وقفه طول یا درجه

 معيار
LR FPE AIC SC HQ 

 - 227/0 -412/0 -216/0 000003/0 ـ 0

2 32/222* 00000002/0* 848/3*- 242/6-* 312/3*- 

6 28/63 00000006/0 430/3- 266/2- 207/6 - 

 تحقيق هاي یافته منبع:
 

 گردد. می انتخاب 2 بهينه وقفه طول 2 جدول در مذكور معيارهاي براساس
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 پایداری( آزمون) 4-4 وقفه اساس بر نتایج(: 3) نمودار

 تحقيق هاي یافته منبع:
 

 پایدار 2-2 وقفه براساس VAR مدل ،گردد می مالحظه 8 نمودار در طوري كه همان

  باشد. می
 

  انباشتگی هم های آزمون از حاصل نتایج .3-5

 وجود تشخيص براي هستند، I(2) یكسان انباشتگی درجه داراي الگو متغيرهاي كه آنجا از

 آزمون این انجام براي و انباشتگی هم آزمون از مدل متغيرهاي ميان بلندمدت تعادلی رابطه

 در كاذب، رگرسيون از اجتناب جهت است. شده استفاده یوسيليوس - یوهانسون روش از

 روابط وجود جهت 6ویژه مقدار حداكثر آزمون و 2اثر آزمون دو نتایج (8) و (7) جداول

 هر ،گردد می مشاهده كهطور همان است. شده آورده بهينه وقفه طول ازاي به انباشتگی هم

 كننده نييتع متغيرهاي سایر و (E) لياپانوف نماي بين انباشتگی هم روابط وجود آزمون دو

 یک دقيقاً آزمون، دو هر به توجه با .دینما یم تأیيد را درصد 8 يدار یمعن سطح در آن

 بين بلندمدت رابطه و نمود مدل وارد را متغيرها كليه توان یم و دارد وجود همگرایی بردار

  زد. تخمين را متغيرها
 

 

1. Trace test 

2. Maximal eigenvalue 
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 اثر آزمون اساس بر انباشتگی هم  آزمون (:7) جدول

 Prob %8 سطح در بحرانی مقدار آزمون آماره مخالف فرضيه صفر فرضيه

0 r = 2r =  08/206 34/71 0004/0 

2r <=  6r =  17/43 64/88 3326/0 

6r <=  3r =  08/27 02/38 8282/0 

3r <=  4r =  27/7 31/28 7286/0 

4r <=  8r =  88/6 84/3 2202/0 

 تحقيق هاي یافته منبع:

 

 ویژه مقدار حداکثر آزمون اساس بر انباشتگی هم  آزمون (:8) جدول

 Prob %8 سطح در بحرانی مقدار آزمون آماره مخالف فرضيه صفر فرضيه

0r = 2 r> 08/88 22/37 0002/0 

2r <= 6r > 81/62 82/30 2402/0 

6r <= 3r > 10/1 68/64 1012/0 

3r <= 4r > 26/4 24/27 1684/0 

4r <= 8r > 83/6 84/3 2202/0 

 تحقيق هاي یافته منبع:
 

 (1) جدول در برآوردي مدل (VECM) برداري خطاي تصحيح رویكرد از استفاده با

 قيمت زادسازيآ اثر دادن نشان براي دامی متغير از است ذكر به الزم است. شده داده نشان

 هدفمندي قانون از اجراي قبل هاي سال براي به طوري كه است شده استفاده یگاز طبيع

 (،2381) ها یارانه هدفمندي قانون اجراي از بعد هاي سال براي و صفر DU (2381) ها یارانه

  است. شده فرض یک

 

 مدل متغیرهای برای انباشتگی هم بردار برآورد نتایج (:9) جدول

C (ءمبدا از عرض) DU*LPSA LTSA LSSA LPSA LLSA LESA 

1/220- 
63/20- 

(28/6) 

4/8- 

(38/3) 

4/26- 

(21/6) 

3/8 

(68/6) 

6/63 

(83/23) 
2 

 t آماره 28/2 38/6 -22/4 -26/2 -74/4 

 است( شده داده نشان پرانتز داخل معيار، انحراف) تحقيق هاي یافته منبع:
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 توان می ،است شده داده نشان 1 شماره جدول در كه مدل از حاصل نتایج اساس بر

 صورت به آن، اجراي از بعد و ها یارانه هدفمندي قانون اجراي از قبل دوره دو براي را مدل

 .نوشت (20) جدول
 ها یارانه هدفمندی از بعد و قبل مدل نتایج (:11) جدول

 قيمت آزادسازي از قبل

 یگاز طبيع
LESA=110/9-23/2 LLSA-5/3 LPSA+12/4 LSSA+5/4 LTSA 

 قيمت آزادسازي از بعد

 یگاز طبيع

LESA=110/9-23/2 LLSA+4/9 LPSA+12/4 LSSA+5/4 LTSA 
LESA=110/9-23/2 LLSA-5/3 LPSA+12/4 LSSA+5/4 LTSA+10/2 

DU*LPSA (-1)) 
 تحقيق هاي یافته منبع:

 منفی رابطه لياپانوف نماي با یگاز طبيع قيمت ها، یارانه هدفمندي قانون اجراي از قبل

 لياپانوف نماي یابد، افزایش درصد2 یگاز طبيع قيمت كه  صورتی در به طوري كه دارد

 ها یارانه هدفمندي قانون اجراي از قبل یگاز طبيع قيمت بنابراین یابد. می كاهش درصد 3/8

  دارد. مستقيم() مثبت رابطه ایران، خانگی مصرف براي یگاز طبيع عرضه آوري تاب با

 قابل افزایش یگاز طبيع قيمت 2381 سال در ها یارانه هدفمندي قانون اجراي از بعد

 با آن تبع به و مثبت لياپانوف نماي با یگاز طبيع قيمت رابطه دوره این در یافت. توجهی

 با به طوري كه است. منفی ایران، خانگی مصرف براي یگاز طبيع عرضه آوري تاب

 در یابد. می افزایش درصد 1/4 لياپانوف نماي مقدار یگاز طبيع قيمت در درصد 2 افزایش

 ایران، خانگی مصرف براي یگاز طبيع عرضه آوري  تاب یگاز طبيع قيمت افزایش با واقع

  یابد. می كاهش

 قانون اجراي راستاي در یگاز طبيع قيمت آزادسازي از قبل مدل، اساس بر بنابراین

 ليكن دارد، مثبت اثر گازرسانی سيستم آوري تاب بر یگاز طبيع قيمت ها، یارانه هدفمندي

 سيستم آوري تاب با یگاز طبيع قيمت رابطه ها یارانه هدفمندي قانون اجراي از بعد

 منجر ها، یارانه هدفمندي قانون اجراي از بعد ی،گاز طبيع قيمت لذا است. منفی گازرسانی

  است. شده گازرسانی سيستم آوري تاب كاهش به
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 پیشنهادها و گیری نتیجه. 6

 و اجتماعی رفاه اقتصادي، رشد بر انرژي هاي حامل قيمت آزادسازي اثر با رابطه در هرچند

 مطالعات كالن، متغيرهاي و اقتصادي آوري تاب بين ارتباط زمينه در نيز و خانوارها مخارج

 آوري تاب بر یگاز طبيع قيمت آزادسازي اثر بررسی ليكن ،است شده انجام اي گسترده

 نماي از ،پژوهش این در گردد. می محسوب نخستين مطالعات جمله از گازرسانی سيستم

 شد. استفاده گازرسانی سيستم آوري  تاب ميزان محسبه جهت شاخصی عنوان به لياپانوف

 در ،خانگی بخش در طبيعی گاز مصرف براساس ،لياپانوف نماي ،نخست مرحله در

 ،دوم مرحله در .گردید محاسبه فصلی صورته ب 2312 تا 2384 دوره طی ،دما نوسانات اثر

 گردید. برآورد برداري خطاي تصحيح رویكرد و انباشتگی هم روش با مدل

 باشند:  می ذیل شرحبه  ،شده انجام محاسبات از حاصل نتایج

 در (ياپانوفل ينما بودن مثبت يلدلبه ) الزم آوري تاب از یگاز طبيع یعتوز يستمس. 2

 هرگونه شدن وارد صورت در ینبنابرا .يستن برخوردار ،مطالعه مورد زمانی هاي دوره تمام

 یرانا یگاز طبيع یعتوز يستمس كه داشت يناناطم توان  ینم ی،گازرسان يستمس به شوک

 دما افت و نوسانات به توان می ها  شوک این جمله از باشد. داشته را الزم آوري تاب ،بتواند

 عمليات انجام ،گازرسانی سيستم در فنی اشكاالت و نقص بروز ،سال سرد روزهاي در

 نمود. اشاره طبيعی حوادث وقوع و خرابكارانه

 ،است آشوبی یندافر داراي ،طبيعی گاز مصرف یعنی ،لياپانوف نماي بودن مثبت. 6

 قابل خطی غير هاي سيستم براساس و نبوده تصادفی روند داراي طبيعی گاز مصرف لذا

 است. بينی پيش

 ميزان نوسان از حاكی مختلف، زمانی هاي دوره در ،لياپانوف نماي مقادیر تفاوت. 3

 به گازرسانی سيستم ها سال برخی در به طوري كه ،است گازرسانی سيستم آوري تاب

 به الزم است. كرده حركت لياپانوف( نماي مقدار كاهش دليلبه ) بيشتر آوري تاب سمت

 ،لياپانوف نماي مقادیر به مربوط تفسير و لياپانوف نماي محاسبه نحوه براساس است توضيح

 نماي هرچه باشد. می معكوس گازرسانی سيستم آوري تاب و لياپانوف نماي بين رابطه

 یابد. می افزایش گازرسانی سيستم آوري تاب یابد كاهش لياپانوف
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 رابطه لياپانوف نماي با یگاز طبيع قيمت ها، یارانه هدفمندي قانون اجراي از قبل. 4

 نماي یابد، افزایش درصد 2 یگاز طبيع قيمت كه  صورتی در به طوري كه دارد منفی

 قانون اجراي از قبل یگاز طبيع قيمت بنابراین یابد. می كاهش درصد 3/8 لياپانوف

  دارد. مستقيم() مثبت رابطه گازرسانی سيستم آوري تاب با ها یارانه هدفمندي

 افزایش یگاز طبيع قيمت 2381 سال در ها یارانه هدفمندي قانون اجراي از بعد. 8

 آن تبع به و مثبت لياپانوف نماي با یگاز طبيع قيمت رابطه دوره این در یافت. توجهی قابل

گاز  قيمت در درصد2 افزایش با به طوري كه است. منفی گازرسانی، سيستم آوري تاب با

 قيمت درصد2 افزایش با درواقع یابد. می افزایش درصد 1/4 لياپانوف نماي مقدار یطبيع

 رسد، می نظر به یابد.  می كاهش درصد 1/4 ی،گاز طبيع توزیع سيستم آوري تاب یگاز طبيع

 ارز نرخ برابري چند افزایش و شدید تورم اثر در یگاز طبيع واقعی قيمت كاهش آن دليل

گاز  واقعی قيمت كاهش درواقع باشد. یگاز طبيع قيمت آزادسازي از بعد هاي سال در

 به و است شده خانوار هاي هزینه در یگاز طبيع مصرف هزینه سهم كاهش به منجر یطبيع

 كاهش یگاز طبيع قيمت اسمی افزایش اثر در را خود مصرف ميزان خانوارها آن تبع

 است. یافته كاهش گازرسانی سيستم آوري تاب لذا اند. نداده

 مدل متغيرهاي ازجمله توليد، كل از خانگی بخش در یگاز طبيع مصرف سهم. 2

 در درصد 2 افزایش با درواقع ،دارد مثبت() مستقيم رابطه لياپانوف نماي با كه باشد  می

 درصد 4/26 لياپانوف نماي ميزان توليد، كل از خانگی بخش در یگاز طبيع مصرف سهم

 یافت. خواهد كاهش 4/26 گازرسانی سيستم آوري تاب آن تبع به و افزایش

 قانون اجراي چارچوب در یگاز طبيع قيمت آزادسازي برآوردي، مدل اساس بر

 آوري تاب بر یگاز طبيع قيمت افزایش مثبت اثرگذاري عدم از حاكی ها،  یارانه هدفمندي

 در یگاز طبيع قيمت آزادسازي از قبل مدل، براساس بنابراین است. ایران گازرسانی سيستم

 گازرسانی سيستم آوري تاب بر یگاز طبيع قيمت ها، یارانه هدفمندي قانون اجراي راستاي

 با یگاز طبيع قيمت رابطه ها  یارانه هدفمندي قانون اجراي از بعد ليكن دارد، مثبت اثر ایران

 قانون اجراي از بعد ی،گاز طبيع قيمت لذا است. منفی گازرسانی سيستم آوري تاب

 رسد، می نظر به است. شده گازرسانی سيستم آوري تاب كاهش به منجر ها، یارانه هدفمندي
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 ارز نرخ برابري چند افزایش و شدید تورم اثر در یطبيعگاز  واقعی قيمت كاهش آن دليل

  باشد. یگاز طبيع قيمت آزادسازي از بعد هاي سال در

 گازرسانی سيستم آوري تاب با یگاز طبيع انتقال لوله خطوط طول رابطه همچنين

 مصرف سهم و یگاز طبيع مشتركين تعداد متغيرهاي رابطه همچنين باشد. می مثبت ایران،

 است. منفی ،گازرسانی سيستم آوري تاب با توليد، كل از خانگی بخش در یطبيعگاز 

 ذیل، شرحبه  سياستی  توصيه هفت گازرسانی، سيستم آوري تاب ارتقاي منظور به

 گردد: می پيشنهاد

 نو، هاي انرژي سهم افزایش با ایران انرژي سبد در یگاز طبيع بهينه سهم تعيين اول،

 لوله خطوط طول تقویت ی،گاز طبيع پاالیشی و توليدي توان ارتقاي دوم، غيره. و اي هسته

 سوم، ی.گاز طبيع سازي ذخيره ظرفيت افزایش و توزیع انتقال، هاي شبكه و سراسري گاز

 سازي بهينه رویكرد با یگاز طبيع گذاري قيمت جهت مناسب هاي سياست اعمال ضرورت

 رعایت منظوربه  سازي فرهنگ ،چهارم كننده. مصرف هاي بخش تمام در آن مصرف

 ضروري غير مصارف از جلوگيري و یگاز طبيع مصرف هاي بخش تمام در مصرف الگوي

 هاي سيستم از استفاده با یگاز طبيع مصرف بينی پيش پنجم، سال. سرد هاي ماه در ویژه به 

 گازرسانی. سيستم آوري تاب ارتقاي راستاي در بهينه مصرف مدیریت منظور به خطی غير

 از جلوگيري ،هفتم مصرف. هاي بخش تمام در گازسوز وسائل راندمان افزایش ششم،

 ين.یپا راندمان با گازسوز وسائل واردات

 

 منابع .7

 فارسی الف(

 آوري تاب مطالعۀ» ،(2318) یمحمدعل ماب، یقدس و يمهد ،ياحرار و ديحم آماده،

 پژوهشگاه ،نوین تجارت و اقتصاد ،«هوا هاي آالینده برابر در تهران شهر اكوسيستم

 .63-84 صفحات ،3 شمارۀ ،22 سال فرهنگی مطالعات و انسانی علوم
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 برابر در ياقتصاد آوري تاب واكنش» ،(2312) حسن ي،الجورد و يلعااسم ي،ابونور

 فصلنامه ،«اوپک عضو يكشورها در ياقتصاد رشد ثباتی یب و ینفت هاي تكانه

 .7-32 صفحات ،82 شماره ،68 سال ،ياقتصاد هاي سياست و ها پژوهش

 ،(2318) يدرضاحم ی،یيرزام و يدحم ي،محمد و یعل اقدم، يرينص و یمصطف ي،اسكندر

 پژوهشی علمی فصلنامه ،«ایران اقتصاد بر انرژي هاي حامل قيمت تعدیل اثرات»

 .82-24 صفحات ،68 شماره ،7 سال ،اقتصادي توسعه و رشد هاي پژوهش

 يانرژ یارانه يهدفمند تأثير» ،(2314) فرناز ی،قشم و يموسو يرحسين،م و فاطمه بزازان،

 يانرژ اقتصاد پژوهشنامه ،«یرانا در روستا و شهر يکتفك به خانوارها يتقاضا بر برق

 .2-36 صفحات ،24 شماره ،4 سال ،یرانا

 ينما یممماكز یبررس» ،(2381) سيامک ،یعلم و عباس معمارنژاد، و محمد بابازاده،

 شماره ،اقتصاد و پول فصلنامه ،«آشوب يتئور از استفاده با یرانا ارز نرخ در ياپانوفل

 .84-77 صفحات ،6

 تربيت دانشگاه انتشارات غالمعلی، منتظر ترجمه ،«خطی غير هاي سيستم» حسن، خليل،

 .2380 مدرس،

 .یگازرسان یریتمد يآمار گزارش (.2312) یرانا گاز یمل شركت

 مطالعات ۀفصلنام ،«يقتحق ياتادب بر يمرور :یمل يآور تاب» ،(2312) يمهد وردي، گل

 .613-320 صفحات ،68 ۀشمار ،7 دوره ،یعموم گذاري ياستس يراهبرد

 قيمت افزایش اثر بررسی» ،(2312) ينحس ،وفا یسهراب ،یونس ی،سلمان ين،حس ی،صادق

 تقاضاي سيستم از استفاده با خانگی بخش كنندگان مصرف رفاه بر انرژي هاي حامل

 صفحات ،38 شماره ،1 سال ،انرژي اقتصاد مطالعات فصلنامه ،«(AIDS) آل ایده تقریباً

42-63. 

 يمرور - یمقاومت اقتصاد یكل هاي ياستس ۀدربار» ،(2313) یگراند و ابوالفضل ياثوند،غ

 مركز ياقتصاد مطالعات دفتر گزارش ،«یمل يآور تاب ۀدربار یجهان ياتادب بر

 در: دسترس قابل [يكیرونتالك ۀ]نسخ یاسالم يشورا مجلس يها پژوهش
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/881024 [15/10/1396 



 873 آوری سیستم گازرسانی ایران اثر قیمت گاز طبیعی بر تاب

 ،«خام  نفت یآت يمتق بينی يشپ و آشوب آزمون» ،(2383) یزهفا فروتن، ،يدسع يري،مش

 .27-10 صفحات ،ایران اقتصادي هاي پژوهش فصلنامه

 انرژي یارانه حذف تأثير» ،(2310) شيما زاده، عباس و يدجمش یان،پژو و يمورت ي،محمد

 صفحات ،4 شماره ،6 سال ،كاربردي اقتصاد فصلنامه ،«یرانا در یمل ناخالص يدتول بر

64-2. 

 يآور  تاب يبیترك شاخص یبررس» ،(2317) روشنک ی،بزرگ و ينحسيدس يرجليلی،م

 يجستارها یپژوهش علمی فصلنامه ،«2384-2314 يها سال یط یرانا ياقتصاد
 .21-14 صفحات ،61 شماره 28 سال ،یرانا ياقتصاد

 ياپانوفل ينما يريكارگ به» (،2388) يمهد ي،احرار و يدحم یشمی،ابر و یعل ينی،مع

 يقاتتحق فصلنامه ،«یاپو توابع یهپا بر نفت آتی يمتق یزمان يسر سازي مدل براي
 .77-200 صفحات ،72 شماره ،تهران اقتصاد دانشكده اقتصادي

 و یريپذ يبآس اثر» ،(2318) یمرتض ي،خورسند و یعل یدزاد،فر و یممر ي،مغار

 فصلنامه ،«اوپک عضو منتخب يكشورها یداخل ناخالص يدتول بر ياقتصاد آوري تاب

 صفحات ،22 شماره ،4 سال ،س() الزهراء دانشگاه ياقتصاد يشرفتپ گذاري ياستس

204-77. 

 گاز و نفت بخش يساز مقاوم یبررس» ،(2318) سجاد سيد ،پادام و محمدجواد ،نوراحمدي

 ،8 سال ،ایران انرژي اقتصاد پژوهشنامه ،«يدتول استمرار منظر از یرانا يانرژ يستمس

 .38-78 صفحات ،60 شماره
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Abstract 
The upward trend of natural gas consumption as a result of gas supply 

development in recent years necessitates the need to study the resilience of 

the natural gas distribution system more than ever. Therefore, the purpose of 

this study is to investigate the effect of natural gas price liberalization on the 

resumption of the gas supply system in Iran. In order to measure the 

fluctuation of the natural gas distribution system, in the first stage, 

Lyapunov's view was calculated by using the Rosen-Einstein method, based 

on the consumption of natural gas in the household sector during the period 

from 2005 to 2018. In the next step, by using the Johansen-Uuselus 

Coincidence Method and the Vector Error Correction Model (VECM), the 

relationship between the price of natural gas and the volatility of the Iranian 

gas distribution system has been investigated. According to the results of the 

model, the price of natural gas after the law enforcement of subsidies has led 

to a reduction in the resilience of the gas supply system; however, before 

implementing the targeted subsidy policy, the natural gas price has a positive 

resilience on gas distribution system fluctuations. This could be resulted 

from the real fall in natural gas prices due to inflation and a sharp increase in 

the exchange rate in the years after the targeted subsidy law came into force. 
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