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توان جزء كاالهايي دانست كه شايد كمتر بتوان جايگزين نزديكي براي آن پيـدا كـرد.  برق را مي

سـازي بـودن آن،  قابل ذخيرهغيرمنبع اصلي روشنايي بودن برق،گسترش روز افزون وسايل برقي،

هاي دولتي ادارات و سازماننياز مبرم صنعت،هاي مختلف از جملهنياز به استفاده از برق در بخش

دولتي به استفاده از اين انرژي و مواردي از اين قبيل اهميـت بررسـي مصـرف ايـن انـرژي را      و غير

اي بودن قيمت برق در سـالهاي متمـادي از يـك سـو و گسـترش      دهد. يارانهبيش از پيش نشان مي

هاي مختلـف گرديـده اسـت.   اين انرژي در بخشرويهبيوسايل برقي از سوي ديگر سبب استفاده

وليد و استفاده از وسايل كيد بر تأتاي در جهت اصالح الگوي مصرف برق،گسترش تبليغات رسانه

هـا را  مصرف و تالش دولت براي واقعي كردن قيمت آن بـا اسـتفاده از هدفمنـدي يارانـه    برقي كم

اما اين كه فاده از اين انرژي گرانقدر دانست.توان نشانگر دغدغه دولت و مسئولين در مورد استمي

ثر بوده است يا خير، بايد مورد بررسي قرار گيرد.ؤآيا اين اقدامات در كاهش مصرف برق م

اي از مصرف برق برق است كه بخش عمدهكنندههاي مصرفبخش خانگي از مهمترين بخش

اي از يارانه برق را سمت عمدههمچنين سالهاست كه اين بخش قكشور مربوط به اين بخش است.

اي بنـابراين بررسـي مصـرف بـرق در ايـن بخـش از اهميـت ويـژه        نيز به خود اختصاص داده است.

دولـت را  ،هاي مختلف از جمله بخش خانگيبرق در بخشرويهروند مصرف بيبرخوردار است.

ها ق هدفمندي يارانهاز طريبر آن داشت تا عالوه بر تبليغات در جهت اصالح الگوي مصرف برق،

هـاي قيمتـي بتوانـد    فكر واقعي كردن قيمت برق را نيز در سر بپروراند تا شايد با استفاده از سياسـت 

اما آيا قيمـت ابـزار مناسـبي    هاي مختلف اثرگذار باشد.برق در بخشرويهروي كاهش مصرف بي

ال بايـد  ؤايـن سـ  براي كنتـرل ميـزان مصـرف بـرق در بخـش خـانگي اسـت؟ بـه منظـور پاسـخ بـه            

اثرگذارترين عامل در مصرف برق خانگي را شناسايي نمود.

ثر بر تقاضاي ؤعوامل ماستان كشور و 128هاي تابلوييدادهاين مقاله سعي دارد تا با استفاده از

در بخـش خـانگي   رامصرف برقدر بخش خانگي و برآورد تابع تقاضاي برق در اين بخش،برق

ترين عامـل  اين مقاله قصد دارد كليديخصوصاًمورد بررسي قرار دهد.1381-1388هاي طي سال

هاي نوآوري مقاله استفاده اثرگذار در تقاضاي برق خانگي را شناسايي كند. يكي از مهمترين جنبه

مدت و ثر بر تقاضاي برق خانگي در كوتاهؤهاي كشور در تعيين عوامل مهاي تابلويي استاناز داده

هاي قيمتي را بـر  ثير سياستأتوان ميزان تد. به ويژه با استفاده از نتايج اين مقاله ميباشبلندمدت مي

گذار بر تقاضاي برق در اين بخش ثيرأعوامل تجمله از تقاضاي برق خانگي مورد بررسي قرار داد. 

1. Panel Data
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عـادات  قيمـت كاالهـاي جانشـين بـرق،    ،ميانگين بعـد خـانوار  افراد،درآمدتوان به قيمت برق،مي

ال اساسـي ايـن پـژوهش ايـن اسـت كـه آيـا        از ايـن رو سـؤ  اشاره نمود.غيرهآب و هوا و صرفي، م

بنـابراين  ثر باشـد يـا خيـر؟   تواند در كاهش استفاده از آن مؤيهاي اثرگذار بر قيمت برق مسياست

مبـاني  پرداخته خواهد شد. بخش سوم به بيـان  به بيان ادبيات موضوعدوم در بخش،پس از مقدمه

در بخش پنجم مدل و تفسير نتايجبرآورد پردازد. ها و مدل ميو بخش چهارم به معرفي دادهرينظ

خواهد شد. در بخش ششم بيانگيري نتيجهو نهايتاً

جايگاه برق در ايران
نشـيني،  نظير: رشد سريع جمعيت، توسـعه شهر مصرف برق كشور در ساليان اخير به داليل متعددي 

ها، تغييرات آب و هوا و توسعه صـنعتي و تجـاري   رفاه، واقعي نبودن تعرفهندگي و افزايش سطح ز

درصد 8كل فروش برق نسبت به سال قبل داراي رشدي معادل 1389افزايش داشته است. در سال 

درصـد رشـد برخـوردار بـوده     9/36از 1384بوده است. همچنين كل مصرف برق نسـبت بـه سـال    

بـه طـور   1389(سـال اول برنامـه چهـارم توسـعه) تـا      1384است. مصرف برق خانگي طي سالهاي 

مصرف بـرق در بخـش خـانگي    1389درصد بوده است. در سال 7/6متوسط داراي رشدي معادل 

درصـدي برخـوردار   5/9گيگاوات ساعت گرديد كه نسبت به سال قبـل از رشـد   7/60907بالغ بر 

درصد بـوده اسـت. هـر چنـد كـه      2/5معادل 1388بوده است. اين شاخص در دوره مشابه در سال 

توان در درصد رشد داشته است. علل اين امر را مي1/0درصد رشد مشتركين بين اين دو دوره تنها 

درصـد از كـل فـروش بـرق     1/33بخش خـانگي  1389مسايل آب و هوايي جستجو كرد. در سال 

وم قـرار گرفتـه اسـت.    وزارت نيرو را به خود اختصاص داده است و بعد از بخش صنعت در رتبه د

1/2894حـدود  1389قابل ذكر است كه سرانه مصرف برق به ازاي هر مشـترك خـانگي در سـال    

دهد.  درصد رشد را نشان مي2/3كيلووات ساعت بوده است كه نسبت به سال قبل آن 

ثيرگذار ادي و وضعيت آب و هوا از عوامل تأهاي صنعتي و اقتصتعداد جمعيت، حجم فعاليت

درصـد از بـرق   7/13بـيش از  اي كه استان تهـران بـه تنهـايي    ست. به گونهها اصرف برق استانبر م

هـاي خوزسـتان و اصـفهان در    مين شده بوسيله وزارت نيرو را مصرف كرده است. استانمصرفي تأ

هاي بعدي قرار دارند. همچنين در بخش خانگي استان خوزستان، در بخش عمـومي و تجـاري   رتبه

بخش كشاورزي استان خراسان رضوي بيشترين صفهان و درن، در بخش صنعت استان ااستان تهرا

اند.ميزان مصرف برق را به خود اختصاص داده
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هابه تفكيك استان1389فروش برق وزارت نيرو در سال .1نمودار
1389منبع: ترازنامه انرژي سال 

يرد، براساس هزينه تمام شده برق گهايي كه توسط مشتركين برق صورت ميدر ايران پرداخت

اسـت كـه در تـدوين آن مسـائل متعـدد اقتصـادي و سياسـي و        هـايي  باشد؛ بلكه براساس تعرفهنمي

اي، جاري هاي سرمايههاي برق با هزينهثر بوده است. اين امر منجر به عدم تناسب تعرفهؤاجتماعي م

سازي مصرف مشـتركين  مد براي بهينهري كاراند به عنوان ابزاتواباشد. تعرفه ميو تمام شده آن مي

د. گردرويه ميبرق باشد، اما عدم اصالح آن متناسب با افزايش هزينه تمام شده موجب مصرف بي

ها و نيز نبود بازار رقابتي و عدم فعاليت قابل توجه بخش خصوصـي  دهي هزينهبنابراين عدم پوشش

مات صنعت بـرق شـده   اطره افتادن استمرار خدگذاري در بخش برق موجب به مخزمينه سرمايهدر

است.    

، صـنعتي ،عمـومي ،هـاي خـانگي  اساس نوع كاربري يـا فعاليـت آن بـه تعرفـه    هاي برق برتعرفه

اي تغييـر  هاي فصلي و منطقـه ها متناسب با تفاوتشوند. تعرفهكشاورزي و ساير مصارف تقسيم مي

يابـد).  ، بهاي برق افـزايش مـي  تقاضا براي بار مصرفي(به عنوان مثال در تابستان و افزايشكنندمي
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ريـال بـه ازاي هـر كيلـووات سـاعت بـوده اسـت.        7/208حـدود  1389متوسط كل قيمت در سال 

ريـال مربـوط بـه    1/599ريال مربوط به بخش كشاورزي و بيشترين قيمت با 8/46كمترين قيمت با 

هـا، بهـاي فـروش بـرق در     ي يارانـه ساير مصارف بـوده اسـت. همچنـين بـا اجـراي طـرح هدفمنـد       

ريال به ازاي هـر كيلـووات سـاعت افـزايش داشـته اسـت.       7/43هاي مختلف به طور متوسط بخش

هـاي سـاير مصـارف،    بيشترين ميزان افزايش ريالي به ازاي هر كيلووات ساعت به ترتيب بـه بخـش  

ــا      ــب ب ــه ترتي ــانگي ب ــاورزي و خ ــنعت، كش ــومي، ص ــال 3/13و 8/25، 6/57، 5/74، 1/98عم ري

رغم اين افزايش بهاي فـروش بـرق، همچنـان    اختصاص داشته است. البته بايد توجه داشت كه علي

حالي است كه براساس فاصله معناداري بين قيمت فروش و قيمت تمام شده آن وجود دارد. اين در

ود كه به تدريج اي تعيين شها، ميانگين قيمت داخلي فروش برق بايد به گونهقانون هدفمندي يارانه

شـده آن  ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور معادل هزينه تمامتا پايان برنامه پنج

اي شده برق به ازاي هر كيلـووات سـاعت بـا هزينـه سـوخت يارانـه      هزينه تمام1389باشد. در سال 

شـده  قايسـه هزينـه تمـام   ريال است. م4/1186اي ريال و با احتساب هزينه سوخت غيريارانه4/537

برق و متوسط نرخ فروش آن به تفكيك تعرفه، گويـاي احتصـاص بيشـترين ميـزان يارانـه بـرق بـا        

ريـال بـر   5/213ريال بر كيلووات ساعت بـه بخـش خـانگي و كمتـرين يارانـه پرداختـي بـا        9/522

باشد.  كيلووات ساعت به بخش صنعت مي

ادبيات موضوع. 2
اي پيرامون تابع تقاضاي برق در بخش خـانگي شـكل   ختلف، ادبيات گستردهبا توجه به مطالعات م

شود.ها اشاره ميگرفته است كه در زير به مهمترين آن

. ادبيات جهاني2-1
تقاضاي برق خـانگي را بـراي نـواحي    ،تابلوييهاي و دادهGLSبا استفاده از روش 1)1993(برنچ

و كشـش  23/0كشش درآمدي تقاضاي بـرق خـانگي را   وي داده است.آمريكا مورد بررسي قرار

به دست آورده است.-2/0قيمتي آن را 

ثير متغيرهاي مربوط به آب و هوا را روي تغييرات مصرف بـرق خـانگي   نيز تأ2)1998يي يان (

هـاي  مورد تحليل قرار داده است. وي با استفاده از داده1980-1994هاي كنگ براي سالدر هنگ

1. Branch (1993)
2.Yee Yan (1998)
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تنش آب و هوا و مصرف بـرق  اي، ارتباط بين شاخص بالقوهتحليل رگرسيون چندمرحلهماهيانه و 

هاي وي ميانگين دما به شدت با مصرف بـرق  خانگي را مورد بررسي قرار داده است. براساس يافته

هاسـت كـه   ارتباط دارد. شاخص آب و هوا نشانگر يك ارتباط قوي با مصرف بـرق در تمـام دوره  

تر است. فصل تابستان قوياين ارتباط در 

شـهر  40هـاي  تقاضـاي بـرق خـانگي را بـا اسـتفاده از داده     1)1999به همين ترتيـب، فيليپينـي (  

مورد بررسي قرار داده اسـت. وي بـراي ايـن منظـور از يـك      1987-1990زماني سوئيس در دوره

هـاي وي  يافتـه تصادفي لگاريتمي خطي براي مصـرف بـرق اسـتفاده نمـوده اسـت. براسـاس       معادله

مصرف واكنش كمدهندهبه دست آمده است كه نشان-3/0گي كشش قيمتي تقاضا براي برق خان

برق خانگي به تغييرات در قيمت برق است. 

مدت با استفاده تقاضاي برق خانگي را در كوتاهدر مقاله خود،2)2000(تيواريعالوه بر اين، 

هـاي تقاضـاي قيمتـي و    وي كشـش حليـل قـرارداده اسـت.   مـورد ت هاي خانوارهاي بمبئـي، از داده

به دست آورده است.34/0و -7/0درآمدي برق در بخش خانگي را به ترتيب 

مـدت  هاي قيمتي برق در كوتاهبه منظور برآورد كشش،3)2001(لورسن و الرسنهابه عالوه، 

استفاده كردنـد. 1944-1975كنندگان نروژ براي دوره زماني مصرفو بلندمدت از مخارج ساالنه

مدت است.يمتي بلندمدت كمي بيشتر از كوتاههاي آنها حاكي از آن است كه كشش قيافته

پـردازد و  به برآورد تقاضاي برق خانگي در يونان مـي 4)2004به همين ترتيب، هوندرويانيس (

بلندمـدت و  موضوعات ثبات ساختاري و حساسيت درآمدي و قيمتي برق خـانگي را در يونـان در  

هاي دهد. يافتهمورد بررسي قرار مي1986-1999هاي سالهاي ماهيانهمدت با استفاده از دادهكوتاه

وي حاكي از آن است كه تابع تقاضاي بلندمدت بـراي بـرق بـه درآمـد حقيقـي و سـطح قيمـت و        

در يونان شرايط آب و هوا حساس است. شواهد تجربي نيز وجود ثبات را در تقاضاي برق خانگي

دهد. مدت و بلندمدت نشان ميدر كوتاه

تقاضاي برق خانگي در تايوان را به عنوان تابعي از درآمـد  ،5)2004(هولتدال و جوتزهمچنين 

قيمت برق و درجه شهرنشيني در نظر گرفتند و با استفاده از مدل رشد جمعيت،در دسترس خانوار،

هاي آنها كشش براساس يافتها از هم تفكيك كردند.مدت رتصحيح خطا اثرات بلندمدت و كوتاه

1. Filippini (1999)
2. Tiwari (2000)
3. Halvorsen & Larsen (2001)
4. Hondroyiannis (2004)
5. Holtedahl & Joutz (2004)



75...برآورد تابع تقاضاي برق خانگي در ايران با استفاده از

كشش روي مصـرف  (يك) است و قيمت برق به صورت منفي و بيدرآمدي بلندمدت برابر واحد

مدت درآمد و قيمت، ها همچنين دريافتند كه اثرات كوتاهآنبرق خانگي در تايوان اثرگذار است.

كـه درجـه   همچنـين دريافتنـد   ا كوچكترنـد. روي مصرف برق كم هستند و از اثرات بلندمدت آنه

مدت اثر مثبت دارد.سردي هوا روي مصرف كوتاه

صـنعتي و كـل را بـراي    تقاضاي بـرق خـانگي،  نيز 1)2004(كامرشن و پورتربه همين ترتيب، 

بـا اسـتفاده از مـدل تعـديل جزيـي و معـادالت همزمـان        1973-1988هـاي  كشور آمريكا طي سال

كننـدگان  مصـرف هاي آنها بـا اسـتفاده از سيسـتم معـادالت همزمـان،     اس يافتهبراسبرآورد كردند.

آنها همچنين دريافتند كه كنندگان صنعتي دارند.خانگي حساسيت قيمتي بيشتري نسبت به مصرف

آب و هوا اثر زيادي روي مصرف بخش خانگي داشته اسـت و آب و هـواي سـرد بـيش از آب و     

ارد.هواي گرم روي تقاضاي برق اثر د

هـاي  با استفاده از آزمون مقيد همگرايي به برآورد كشـش 2)2005همچنين، نارايان و اسميت (

هاي آنهـا درآمـد و قيمـت    اساس يافتهاي برق در استراليا پرداختند. برمدت و بلندمدت تقاضكوتاه

صـرف بـرق   كننده تقاضاي برق خانگي در استراليا هستند. اثر دما روي مبرق مهمترين عوامل تعيين

ها قابل توجه است ولي اثر قيمت گاز روي مصرف برق خانگي ناچيز است. مطـابق  در برخي زمان

هاي بلندمدت به دست آمده است.مدت خيلي كوچكتر از كششهاي كوتاهانتظار، كشش

به بـرآورد تـابع تقاضـاي    ARDL) در مقاله خود با استفاده از رويكرد 2007باباتانده و شعيبو (

اند. براساس نتايج بـه دسـت آمـده، درآمـد،     پرداخته1970-2006انگي در نيجريه طي دوره برق خ

كننده تقاضاي بـرق در بلندمـدت هسـتند در    قيمت كاالي جانشين و جمعيت از عوامل اصلي تعيين

دار نيسـت. همچنـين روابـط بـين متغيرهـا بسـيار باثبـات و        حالي كه قيمت برق در بلندمـدت معنـي  

ت. دار اسمعني

) در مقاله خود به بررسي تغييرات شـرايط آب و هـوايي   2008اسدوريان، اكواس و اسچلوسر (

ها ضريب دما اساس نتايج آناند. برهاي مصرفي و توليدي در چين پرداختهبر تقاضاي برق در بخش

د بـراي توليـ  -زغال سنگخصوصاً-دار است و اين به معني استفاده پيوسته از انرژيمثبت و معني

شود. برق در چين است كه اين خود سبب انتشار آلودگي و گرم شدن زمين مي

1. Kamerschen & Porter (2004)
2. Narayan & Smyth (2005)
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در مقاله خود تغييرات آب و هوا را به عنـوان يـك چـالش مهـم و اثرگـذار      نيز 1)2008(وينه

وي منابع تجديدشدني انرژي به عقيدهكند.روي تقاضاي برق خانگي در ايالت كاليفرنيا مطرح مي

همچنين افزايش دما سبب افزايش تقاضـا بـراي وسـايل    . پذيرندآب و هوا آسيبدر مقابل تغييرات

هاي مهمي هاي مديريت تقاضا و تنوع عرضه را استراتژيوي همچنين استراتژيتهويه خواهد شد.

هـاي كـاراتر و منـابع    دانـد و نقـش دولـت را در تشـويق بـه اسـتفاده از انـرژي       در تقاضاي برق مـي 

داند.ثر ميؤقبيل انرژي خورشيدي  بسيار متجديدشدني بيشتر از

ارتباط بين دما و مصرف برق و حداكثر تقاضاي بـرق  2)2008(فرانكو و سانستادعالوه بر اين، 

آنها نقش دمـا را روي مصـرف   دادند.براي بخش خانگي را در اياالت كاليفرنيا مورد بررسي قرار

كنند.برق خانگي مهم ارزيابي مي

به برآورد تـابع تقاضـاي بـرق    ARDL) در مقاله خود با استفاده از رويكرد 2009خان و قيوم (

پرداختنـد. براسـاس   1970-2006در سه بخش خانگي، صنعتي و كشاورزي در پاكستان طـي دوره  

مـدت و بلندمـدت مطـابق    هاي قيمـت بـرق و درآمـد در كوتـاه    ت كششنتايج به دست آمده عالم

طا نيز داراي يك مقدار منطقـي، منفـي و مطـابق انتظـار اسـت.      انتظار است. ضريب مدل تصحيح خ

مانند. مدت و بلندمدت باثبات باقي ميتوابع تقاضاي برق كوتاه،همچنين براساس نتايج

خود عالوه بر بيان تئوريكي تابع تقاضاي برق، بـا  در مقاله3)2011به عالوه آلبريني و فيليپيني (

ايالت آمريكا، واكنش تقاضاي برق خانگي را نسـبت بـه قيمـت در    48هاي تابلويي استفاده از داده

هـا حـاكي از آن اسـت واكـنش     هـاي آن انـد. يافتـه  مورد بررسي قـرار داده 1995-2007طي دوره 

تقاضاي برق در آمريكا، نسبت به تغيير قيمت بسيار اندك است. 

هـاي  اسـتفاده از داده خـود بـا  در مقالـه 4)2011(درجيـادس و تسـولفيديس  به همـين ترتيـب،   

تقاضاي برق خانگي را در يونان مـورد  كنندهعوامل تعيينARDLو روش 1946-2006هاي سال

ثيرگذار روي مصرف بـرق در بخـش   أبين متغيرهاي ت،هاي اين دوبراساس يافتهبررسي قرار دادند.

تـري بايـد جـايگزين    ثرؤهاي مـ ها اعتقاد دارند كه انرژيآنخانگي يك رابطه تعادلي وجود دارد.

برق گردند.

1. Vine (2008)
2. Franco & Sanstad (2008)
3. Alberini & Filippini (2011)
4. Dergiades & Tsoulfidis (2011)
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هـاي  اي مشـترك بـا اسـتفاده از داده   در مقالـه 1)2012(گرينـويس و سـاالو  ،اشـچانو همچنين، 

دادنـد. تقاضاي برق خانگي خـورزم ازبكسـتان را مـورد بررسـي قـرار     ،ناحيه12ساله در 6تابلويي 

كشـش اسـت.  تغييرات قيمت كممدت تقاضاي برق خانگي در مقابل ه آنها در كوتاهعبراساس مطال

نعتي شـدن در  صـ در عـوض متغيـر نـرخ    دهد.همچنين كشش درآمدي نيز مقدار كمي را نشان مي

تعيين تقاضاي برق براي بخش خانگي اهميت بااليي دارد.

مصـرف بـرق را در   كننـده عوامـل تعيـين  p2slsبا اسـتفاده از روش  2)2012(كبوالدر نهايت،

بـرق  اساس اين مدل مصرف سـاالنه برمورد بررسي قرار داد.2001-2005ي هاآمريكا در طي سال

درآمـد شخصـي قابـل    سـرانه تابعي فزاينـده از درجـه سـردي هـوا،    خانگي،كنندهبراي هر مصرف

تصرف و قيمت واقعي هر واحد گاز طبيعي و تابعي كاهنده از قيمت هر واحد برق و مقدار استفاده 

مثبت از ظرفيت توليـد  همپنين مصرف برق تابعييش بخش خانگي است.از گاز طبيعي براي گرما

است.نيروي برق در تابستان

. ادبيات داخلي2-2
اي با اسـتفاده از روش حـداقل مربعـات دو مرحلـه    )1380(در تحقيقات داخلي نيز محمدي ديناني

ي زماني و مقطعـي بـراي   هاي سرتابع تقاضاي برق خانگي را در شهرستان كرمان با استفاده از داده

وي دو مدل را براي اين منظور انتخاب كرده اسـت كـه   برآورد كرده است.1377-1378هاي سال

اس براسـ در يك مدل قيمت متوسط و در ديگري قيمت نهايي برق مورد استفاده قرار گرفته است.

باشد كه مي-2/1و -8/0مدت و بلندمدت تقاضاي برق به ترتيب هاي وي كشش قيمتي كوتاهيافته

كشش و در بلندمدت با كشش اسـت. مدت نسبت به قيمت بيدهد تقاضاي برق در كوتاهنشان مي

كشـش  ثير چنـداني بـر كـاهش مصـرف نـدارد.     أگـذاري تـ  مدت سياسـت قيمـت  بنابراين در كوتاه

به دست آمده است كه مبين 66/0و 38/0مدت و بلندمدت تقاضاي برق به ترتيب درآمدي كوتاه

كننـدگان  هـاي وي مصـرف  همچنين براساس يافتهضروري بودن اين كاال در مخارج خانوار است.

امينـي فـرد و   دهنـد. نسبت به تغييرات قيمت متوسط واكنش بيشتري نسبت به قيمت نهايي نشان مي

بـرآورد  1346-1379هـاي  تابع تقاضاي برق خـانگي را در ايـران بـراي سـال    ،) نيز1382(استدالل

هاي قيمتي و درآمدي و متقاطع در بلندمدت كوچكتر از يك و آنها كششبراساس مطالعهكردند.

1. Eshchanov, Grinwis & Salaev (2012)
2. Cebula (2012)
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مـدت نيـز رشـد قيمـت بـرق،     در كوتـاه كشش تعداد مشتركين نسبت به تقاضا بيشتر از يك اسـت. 

هاي درجه گرمي و برودت هوا اثري بر رشد تقاضا نداشـته و  درآمد و قيمت گاز به همراه شاخص

خير بـر رشـد تقاضـا اثرگـذار     أرشد تعداد مشتركين با دو دوره تـ ازي دوران جنگ وتنها متغير مج

هاي آنها حـاكي  يافتههمچنين اثر شوك درآمدي بر تقاضا بيش از شوك قيمتي است.بوده است.

و 24/0دت مـ كشش درآمدي بلند،-59/0از آن است كه كشش قيمتي تقاضاي برق در بلندمدت 

آنها همچنين كشش تعداد مشتركين خـانگي نسـبت بـه    است.46/0اي برق كشش متقاطع تقاضا بر

به دست آوردند.1/1تقاضاي برق را 

ثر بـر تقاضـاي بـرق را در    ؤنيز عوامل م)1383(پور و احمد لطفيمحمدرضا لطفعليهمچنين، 

آن است هاي آنها حاكي ازيافتهدادند.مورد بررسي قرار1355-1380هاي استان خراسان بين سال

هـاي  انرژي برق و ساير سوختثير معناداري بر مصرف برق ندارد.أخانوار تكه قيمت برق و هزينه

قبـل  شـوند و ضـريب متغيـر مصـرف دوره    يكديگرگزين توانند به راحتي جايجايگزين (گاز) نمي

ا براسـاس بـرآورد آنهـ   كننـد. كنندگان طبق عادات مصرفي خود عمل ميدهد كه مصرفنشان مي

اند و كشـش متقـاطع تقاضـاي    معني بوده و ازمدل حذف شدههاي قيمتي و درآمدي برق بيكشش

دهـد. هاي انرژي نفت سفيد و گاز، مثبت بوده و مقدار بسيار پاييني را نشان مـي برق نسبت به حامل

دار بـوده و مقـدار بـااليي را نشـان     قبـل معنـي  همچنين كشش تقاضاي برق نسبت به مصـرف دوره 

تقاضاي برق خانگي اسـتان خوزسـتان را بـا اسـتفاده از روش     )1384(پورآذرمدر نهايت، .دهدمي

OLS هاي قيمتي و درآمدي را وي كششبرآورد كرده است.1356-1379و سري زماني سالهاي

ضريب گـاز  به دست آورد.54/0و -22/0مدت و در كوتاه22/1و -97/0در بلندمدت به ترتيب 

دهد با وجود كاهش قيمـت گـاز مصـرف بـرق     نفي به دست آمده است كه نشان ميدر مدل وي م

وي تقاضـاي بـرق از  بـه عقيـده  افزايش يافته است كه بيانگر مصـرف همزمـان گـاز و بـرق اسـت.     

هـاي  هـاي درآمـدي بـيش از سياسـت    ثير سياسـت أشود و تثر ميأهاي قيمتي و درآمدي متسياست

قيمتي است.

گردد اكثر مطالعات تجربي، مبين ارتباط مثبت درآمد با تقاضاي برق ميگونه كه مالحظههمان

برق حداقل باشند. همچنين براساس نتايج اكثر مطالعات،خانگي و ارتباط منفي قيمت برق با آن مي

باشد. كششي نسبت به قيمت خود و سطح درآمد ميمدت كاالي كمدر كوتاه
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مباني نظري. 3
نرژي از تقاضا براي گرم كردن خانه، آشپزي، آب گرم، روشنايي و غيـره  تقاضاي مسكوني براي ا

تواند در چارچوب تئوري توليد خانوار بيان شود. خانوارها كاالهايي را از بازار شود و مينتيجه مي

برند كه در تـابع مطلوبيـت خانوارهـا وارد    ها را در توليد كاالهاي ديگري به كار ميخرند و آنمي

شود. مي

و نفـت  روند برق و گـاز طبيعـي  هايي كه به كار ميدر بخش مسكوني ايران، مهمترين سوخت

،كـاربرد هاي كـم پوشي از سوختتر هستند. با چشماهميتسفيد هستند. نفت كوره و گاز مايع كم

ها برق، گاز طبيعي، نفت سفيد و تجهيزات سرمايه اي را بـراي توليـد كـاالي    شود خانوارفرض مي

تواند به صـورت زيـر نوشـته    مي)S(تابع توليد كاالي تركيبي انرژيبرند.ي انرژي به كار ميتركيب

شود:

)1(),,,( CSOGEsS =

باشـد.  اي وسـايل برقـي مـي   موجودي سرمايهCSنفت سفيد و Oگاز، Gالكتريسيته، Eكه در آن 

شود، با مقدار برق، گـاز و نفـت خريـداري    ، كه خدمات انرژي ناميده مي)S(توليد كاالي تركيبي 

در تـابع مطلوبيـت   )S(شـود. خـدمات انـرژي    وسايل برقي تعيين ميشده و ميزان موجودي سرمايه

شود.وارد ميXراستا با مصرف كلخانوارها هم

ثرأاند، متاي كه در آن ساكنو آب و هواي آن منطقه)Z(هاي خانوار تابع مطلوبيت از ويژگي

شود. در مدل مشخص مي)W(شود. متغيرهاي آب و هوا و شرايط جوي به صورتمي

)2(( )WZXCSOGEsuU ,,),,,,(=

كنند.خانوارها مطلوبيتشان را با توجه به قيد بودجه حداكثر مي

)3(0=−− XSPsY .

، يك در )X(قيمت كاالي تركيبي انرژي است. قيمت مصرف كلPsدرآمد پولي و Yكه در آن 

را Oو E ،CS ،G ،Xسازي، توابـع تقاضـا بـراي   شود. راه حل براي اين مسئله بهينهنظر گرفته مي

كند. حاصل مي
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)4(),;,,,,(** WZYPPPPEE CSOGE=

)5(),;,,,,(** WZYPPPPGG CSOGE=

)6(),;,,,,(** WZYPPPPOO CSOGE=

)7(),;,,,,(** WZYPPPPCSCS CSOGE=

)8(),;,,,,(** WZYPPPPXX CSOGE=

است و در آن فرض 1كند. اين مدل ايستاتعادل بلندمدت خانوار را توصيف مي)8(تا )4(معادالت 

شـود. بـه ويـژه    ها و درآمد، مقادير تعادلي جديد به صورت آني تعـديل مـي  شده كه با تغيير قيمت

توانند ميزان استفاده از انرژي و موجودي وسايل برقـي را بـا تعـديل    ه خانوارها ميشود كفرض مي

مدت و بلندمـدت  هاي كوتاهتغيير در درآمد يا قيمت تغيير دهند به طوري كه كششآني و پيوسته

برابر شوند. تمركز اين مقاله بر روي تقاضا براي برق است. 

ي بلندمـدت متفـاوت باشـد؛ چـون موجـودي      مصرف واقعي برق ممكن است با مصرف تعـادل 

تـوان از  تواند به سادگي به سمت تعادل بلندمـدت تعـديل شـود. بـراي ايـن امـر مـي       تجهيرات نمي

كند تغييـر در تقاضـاي واقعـي، بـين هـر دو      هاي تعديل جزئي بهره برد. اين مدل فرض ميمكانيسم

و لگاريتم تعادل بلندمـدت  t-1ي دورهتنها كسري از تفاوت بين لگاريتم واقعt-1وtدوره زماني

شود.است كه به صورت زير نوشته ميtتقاضاي دوره

)9()ln(lnlnln *
11 −− −=− tttt EEEE λ

10كه در آن << λ است . اين امر داللت بر آن دارد كه با فرض بهينگي، سطح تقاضاي برق تنها

شود.زماني همگرا ميهبه صورت تدريجي به سمت سطح بهينه بين دو دور

تواند بـه  شود سطح مطلوب مصرف انرژي (براي مثال سطح مطلوب مصرف برق) ميفرض مي

*..)exp(صورت
γ

θηα XPpE GEt هـاي قيمتـي   به ترتيـب كشـش  θوηبيان شود كه در آن=

ل درآمـد، آب و  ثر بر تقاضاي انرژي است شامرهاي مؤديگر متغيXبلندمدت گاز و برق هستند و 

داريم:)9(ها و غيره. با قرار دادن اين عبارت در معادلههوا، تعداد خانه

)10(11 −− −+++=− tGEtt EXPPEE lnlnlnlnlnln λλλθληαλ γ

1. Static Model
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سنجي، معادله رگرسيوني بـه صـورت   و با وارد كردن جزء اخالل اقتصادباال با مرتب كردن معادله

آيد.زير به دست مي

)11(ελλλθληαλ γ +−++++= −11 tGEt EXPPE ln)(lnlnlnln

هـا هسـتند؛   مدت، ضرايب رگرسيوني لگاريتم قيمتهاي كوتاهدهد كه كششارت نشان مياين عب

λها) بر ضرايب لگاريتم قيمتمدت (مثالًهاي كوتاههاي بلندمدت با تقسيم كششدر نتيجه كشش

آيد. به دست ميtEln−1به صورت يك منهاي ضريبλآيد كهبه دست مي

ها و معرفي مدلداده. 4
هـاي كشـور بـه    هاي به كار رفته در اين مطالعه عبارتند از مصرف برق در بخش خانگي اسـتان داده

عنوان متغير وابسته و قيمت واقعي برق، قيمت واقعي گاز طبيعي و نفت سفيد در بخش خـانگي بـه   

ي و بعـد خـانوار، بـه عنـوان     عنوان كاالي جانشين، نياز به سرمايش و گرمايش، درآمد سـرانه واقعـ  

استان كشور در نظر گرفته شده اسـت. براسـاس ادبيـات    28هاي مستقل كه به صورت پنلي از متغير

به صورت زيـر محاسـبه   2(HDD)و نياز به گرمايش1(CDD)موضوع، متغيرهاي نياز به سرمايش

شود.مي

)12(CTCDD °=−= ∑ 2122 θθ )(

)13(CTHDD °=−= ∑ 1811 θθ )(

سـانتيگراد و ميانگين دماي روزانـه بـه درجـه   Tروز و -نياز به سرمايش به درجهCDDكه در آن

2θدمايي است وآستانهHDD1نياز به  گرمايش وθدمـايي اسـت. نيـاز بـه سـرمايش و      آستانه

ي روزانـه دمـا از آسـتانه معـين در دوره     هـا هـاي ميـانگين  گرمايش برحسب تعريـف جمـع تفاضـل   

شود. دماهاي آستانه با توجه به شرايط اعداد روز بيان مي-مشخصي از سال است و برحسب درجه

پيشنهاد شده است. در مقاله حاضـر  28تا 18توانند داشته باشند ولي به طور كلي اعداد متفاوتي مي

و 21ز به سرمايش و نياز به گرمايش بـه ترتيـب   هاي در دسترس، حدود آسايش نيابا توجه به داده

درجه سانتيگراد در نظر گرفته شده است. بديهي است كه نياز به سرمايش در شهرهاي گرمسير 18

1. Cooling Degree Days
2. Heating Degree Days



8شماره نرژي ايران    سال دوماقتصاد افصلنامه 82

). 1387بيشتر بوده و نياز به گرمايش در شهرهاي سردسير بيشتر است (فرجـي، زاهـدي و رسـولي،    

هاي آن استان به دست آمده است. بـا  تعداد خانههمچنين بعد خانوار از تقسيم جمعيت هر استان بر

باشد. مي1388تا 1381زماني اين پژوهش نيز از سالهاي در دسترس، دورهتوجه به داده

توان براساس ادبيات موضوع و مباني نظري مربوط به تئـوري تقاضـا، بـه معرفـي مـدل      حال مي

هـاي در  با توجه به داده4د. بر طبق معادلهشوپرداخت. در گام اول مدل به صورت ايستا معرفي مي

دسترس و با استفاده از فرم تبعي دابل لگاريتمي، مدل تجربي ايستا براي تقاضـاي بـرق بـه صـورت     

شود.زير فرض مي

)14(

ititCDD

itHDDitHSitINC

GEitGEOEitOEPEitPEiit

CDD

HDDHSINC

PPPE

εβ
βββ
ββββ

++

+++

+++=

ln

lnlnln

lnlnlnln

ميانگين قيمت واقعـي بـرق،  PEitPسرانه،درآمدitINCكل برق،مصرف سرانهitEكه در آن

GEitP،ميانگين قيمت گاز طبيعيOEitP ،ميانگين قيمت نفت سفيدitHS،بعد خانوارitHDD

جزء اخالل است. چون مصرف itεوtدر سالiمايش در استان نياز به گرمايش و سرitCDDو

iβهـاي تقاضـا هسـتند.   كششدهندهانرژي و متغيرهاي توضيحي لگاريتمي هستند، ضرايب نشان

د به صورت اثرات ثابـت يـا اثـرات    توانخاص هر كشور است. اين مدل مياثرات غيرقابل مشاهده

تصادفي تصريح شود.

تعديل جزئي به صورت مدل تقاضاي برق مبتني بر فرضيه1پويايهمچنين در اين مقاله، نسخه

itiEشود كه در آن زير بيان مي قبل است و ديگر متغيرها همان تعريف قبـل  تقاضاي برق دوره,−

را دارند.

)15(

ititCDD

itHDDitHSitINC

GEitGEOEitOEPEitPEitiEiit

CDD

HDDHSINC

PPPEE

εβ
βββ

βββββ

++
+++

++++= −

ln

lnlnln

lnlnlnlnln ,

هاي ايسـتا  شود كه به ترتيب مدل) برآورد مي15) و (14هاي (اين مقاله معادلهدر مجموع در ادامه

و پوياي تقاضاي برق براي ايران هستند. 

1. Dynamic Version
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برآورد مدل و تفسير نتايج. 5
كشـور بـه   هاي مختلـف هاي استانهاي معرفي شده و استفاده از دادهدر اين قسمت با توجه به مدل

بـرآورد شـده اسـت. ابتـدا بـه      Eviewsافـزار  ها بـا نـرم  برآورد مدل پرداخته خواهد شد. تمام مدل

شود و سپس مدل پويا برآورد خواهد شد.برآورد مدل ايستا پرداخته مي

بـودن مـدل اسـت. بـه ايـن منظـور از       panelيا  pooledگام اول در برآورد مدل ايستا، تعيين

ها است، گر برابر بودن تمام عرض از مبدأصفر آزمون چاو بيانشود. فرضيهاده مياستف1آزمون چاو

مقابل بيانگر اين است كه حداقل تر است و فرضيهمناسب2هاي تركيبيبه اين معني كه مدل با داده

سـازد. براسـاس   را موجه مي3ها متفاوت است كه استفاده از مدل اثرات ثابتأيكي از عرض از مبد

هـاي تـابلويي   يـد اسـتفاده از داده  ؤگيرد كه مصفر مورد پذيرش قرار نميج آزمون چاو، فرضيهنتاي

آمده است.1است. نتايج مربوط به آزمون چاو در جدول 

هاي تركيبي يا تابلويي. نتايج مربوط به آزمون چاو براي تعيين روش داده1جدول
مقدارمتغيررديف
27درجه آزادي صورت1

189ه آزادي مخرجدرج2

F99/7مقدار آماره 3

95/045/1در سطح Fمقدار بحراني آماره 4

منبع: محاسبات محقق

اسـت كـه   95/0خارج از مقدار بحراني آن در سـطح  Fشود مقدار آمارهگونه كه مالحظه ميهمان

يد فرضيه مقابل است. ؤم

به بررسي 4بايد با استفاده از آزمون هاسمنهاي تابلويي،ييد مدل با دادهاز تأدر گام بعدي پس

) پرداخت. فرضيه صـفر آزمـون هاسـمن مـدل اثـرات      5روش برآورد (اثرات ثابت، اثرات تصادفي

آورده شـده  2تصادفي و فرضيه مقابل، مدل اثرات ثابت اسـت. نتـايج آزمـون هاسـمن در جـدول      

است.

1. Chaw
2. Pooled Data
3. Fixed Effect
4. Hausman
5. Random Effect
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اثرات تصادفي يا اثرات ثابت. نتايج مربوط به آزمون هاسمن براي تعيين روش 2جدول
Correlated Random Effects - Hausman Test

Test cross-section random effects
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.

Cross-section random 0 7 1

منبع: محاسبات محقق

فر و احتمال متناظر آن برابر يك دو، برابر صمشخص است، آماره خي2همانطور كه از جدول 

است كه حاكي از ناتواني آزمون هاسمن در تشخيص روش مناسب برآورد مدل (اثـرات ثابـت يـا    

اثرات تصادفي) است. در اين حالت بايد از راه ديگري، روش بـرآورد مناسـب را مشـخص نمـود.     

ــتفاده از        ــرآورد وجــود دارد اس ــخيص روش مناســب ب ــه بــراي تش ــري ك Effectروش ديگ

Specification .جـزء  ،در مـدل اثـرات تصـادفي   در قسمت خروجي مدل با اثرات تصادفي است

و جـزء دوم جـزء خطـاي    iUجزء اول جزء خطاي مقطعي و تصادفي؛اخالل شامل دو جزء است

ي خطـا نسـبت   از تغييرات جملهiUاست. بنابراين هر چه سهم itεتركيبي سري زماني و مقطعي

تـر اسـت. در قسـمت   بيشتر باشد احتمال اينكـه مـدل مناسـب، اثـرات تصـادفي باشـد قـوي       itεبه 

Effect Specificationشاخص انحراف استاندارد و كميتي به نام به وسيلهRho ياρ  هـر  ، سـهم

خطا مشخص شده است. اين دو كميت به صـورت زيـر محاسـبه    يك از اين دو، در تغييرات جمله

شود.مي

)16(
ε

ε
εδ δδ

δ
ρ

ˆˆ

ˆ
ˆ

+
=

u

)17(
ε

δ δδ
δ

ρ
ˆˆ

ˆ
ˆ

+
=

u

u

u

ب تر باشد انتخامتناظر آن بزرگρو εδ̂بين صفر و يك قرار دارند. هر چهρهر كدام از اين دو 

ρو εδ̂نشان داده شـده اسـت   3تر است. همانگونه كه در جدول مدل به روش اثرات ثابت موجه

كند. تر ميمتناظر آن بزرگتر است كه اين مسئله استفاده از مدل با اثرات ثابت را موجه



85...برآورد تابع تقاضاي برق خانگي در ايران با استفاده از

ن مدل به روش اثرات تصادفي يا ثابتيدر تعيεδ̂و uδ̂. مقايسه3جدول 

منبع: محاسبات محقق

) را بـرآورد  14(مـدل  تـوان مـدل ايسـتا   در اين مرحله پس از مشخص شدن روش برآورد، مي

2GLSو LSDV1هـاي بـرآورد   تـرين روش براساس ادبيات پيرامون ايـن موضـوع، مناسـب   نمود.

در جدول LSDVهستند. نتايج مربوط به برآورد مدل ايستا با استفاده از مدل اثرات ثابت و روش 

آورده شده است.4

(LSDV). نتايج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت 4جدول 

متغيرها رايبض متغيرها ضرايب

Intercept

∗∗∗59/13

)23/34( itINCln
∗∗∗33/0

)59/15(

PEitPln
∗∗16/0-

)38/2-( itHSln
∗05/0-

)89/1-(

OEitPln
∗∗∗2/0

)99/8( itHDDln
01/0-

)25/0-(

CEitPln
∗∗∗06/0

)14/3( itCDDln
01/0

)55/0(

2R 985/0 2R 982/0

داري ضرايب است. معنيtآماره اعداد داخل پرانتز،
% است.90داري سطح معني∗% و 95داري سطح معني ∗∗%، 99داري سطح معني ∗∗∗

بـه دسـت آمـده اسـت.      -16/0دست آمده، كشـش قيمتـي تقاضـا بـراي بـرق      ه نتايج ببراساس

ضريب منفي و معنادار قيمت واقعي برق حـاكي از آن اسـت كـه يـك درصـد افـزايش در قيمـت        

شود. همچنين ضـريب  درصدي مصرف برق در بخش حانگي مي16/0واقعي برق منجر به كاهش 

1. Least Square Dummy Variable
2. Generalized Least Square

RhoS.DEffects Specification

4459/0178379/0Cross section random

5541/0198836/0Idiosyncratic random
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هـاي جـايگزين،   ي و نفـت سـفيد بـه عنـوان قيمـت انـرژي      دار قيمت واقعي گاز طبيعـ مثبت و معني

ها است. ضرايب برآورد شده براي قيمت واقعـي گـاز طبيعـي و    دهنده جانشيني بين اين انرژينشان

باشـد، حـاكي از اينكـه يـك درصـد افـزايش در قيمـت ايـن         مـي 2/0و 06/0نفت سفيد به ترتيب 

رصدي مصرف برق در بخش خانگي شده اسـت.  د2/0و 06/0ها به ترتيب منجر به افزايش انرژي

دهنده  اين اسـت كـه   همچنين بزرگتر بودن ضريب برآورد شده براي قيمت واقعي نفت سفيد نشان

هاي كشور است.تري براي برق در بخش خانگي استاننفت سفيد جانشين قوي

از بـه  و نيـ CDDثر بر مصرف برق در بخـش خـانگي نيـاز بـه سـرمايش     از ديگر متغيرهاي مؤ

ثير معنـاداري بـر   تـأ HDDو CDDمتغيرهـاي  ،است. براساس نتايج بدست آمدهHDDگرمايش 

روند مصرف برق در بخش خانگي ندارند. به ايـن معنـي كـه تقاضـا بـراي بـرق خـانگي در ايـران         

ه مصرف برق خـانگي  اين است كدهندهمتناسب با نياز به سرمايش و گرمايش نيست. اين امر نشان

ثير عوامل ديگري است. ن تحت تأدر ايرا

ثير مثبت و معناداري بر رونـد مصـرف   رفت متغير درآمد سرانه واقعي تأيهمانگونه كه انتظار م

برق خانگي در ايران داشته است. به طـوري كـه يـك درصـد افـزايش در درآمـد سـرانه منجـر بـه          

رود بـا  انتظـار مـي  درصدي مصرف برق در بخش خانگي شده است. به همين ترتيب33/0افزايش 

چرا كه افزايش بعد خانوار به معني ساكن شـدن  ؛بزرگتر شدن بعد خانوار مصرف برق كاهش يابد

هاي كمتـري سـاكن   تعداد افراد بيشتري در هر خانه است. هر چه تعداد افراد بيشتري در تعداد خانه

اد داراي هـر كـدام از افـر   شوند به تبع انشعابات و ميزان برق كمتري نياز است نسبت به حـالتي كـه   

دار متغيـر بعـد خـانوار    اسـاس نتـايج بدسـت آمـده ضـريب منفـي و معنـي       يك خانه مجزا باشند. بر

درصـدي مصـرف   05/0اين است كه يك درصد افزايش در بعد خانوار سبب كـاهش  دهندهنشان

هاي ناشـي  گردد. بدين معني است كه با افزايش بعد خانوار به علت صرفهبرق در بخش خانگي مي

يابد.از مقياس تمايل به مصرف برق كاهش مي

) را بـرآورد  15توان مـدل پويـا (مـدل    پس از برآورد مدل ايستا و تفسير نتايج مربوط به آن مي

زايي ناشـي از وجـود وقفـه در مـدل اسـت. در      هاي پويا، درونلي در برآورد مدلنمود. مشكل اص

قبل) سبب به وجود آمدن وابسته (مصرف برق در دورهمدل پوياي تقاضاي برق، اغلب وقفه متغير

هـاي متنـوعي   هاي پويـا، روش گردد. در ادبيات پيرامون برآورد مدلزايي در مدل ميمشكل درون

زايي و برآورد بدون تورش مدل وجود دارد. براسـاس ادبيـات تجربـي و    براي غلبه بر مشكل درون
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هـايي ماننـد   زايـي در مـدل، روش  وجود مشـكل درون هاي برآورد مدل، باتئوريكي پيرامون روش

OLS ،GLS وLSDVدهنـد.  ثباتي را از متغيرها ارائـه مـي  دار، ناسازگار و بيبرآوردهاي تورش

هاي مبتني بـر اسـتفاده از متغيرهـاي    هاي مرسوم در اين باب به كار بردن روشيكي از رويكردهاي

است. GMM1 ،2SLSابزاري مانند 

GMMو LSDVهـاي  پويـا بـا اسـتفاده از روش   ت نتايج مربوط به برآورد مدلدر اين قسم

نتايج مربوط به برآورد مدل پويـا را بـا اسـتفاده از دو رويكـرد     5ارايه و مقايسه خواهد شد. جدول 

دهد.مذكور، ارايه مي

GMMو LSDVهاي . نتايج مربوط به برآورد مدل پويا با استفاده از روش5جدول 

هامتغير LSDV GMM

Intercept

∗∗∗95/5

)38/4(

∗92/2

)93/1(

itiE −,ln
∗∗∗49/0

)59/4(

∗∗∗83/0

)65/9(

PEitPln
03/0-

)54/0-(

∗∗16/0-

)15/2-(

OEitPln
∗∗19/0

)31/2(

∗∗109/0

)38/2(

GEitPln
01/0-

)68/0(

05/0

)22/1(

itINCln
***24/0

)55/4(

02/0

)83/0(

itHSln
∗∗01/0-

)08/2-(

009/0-

)37/0-(

itHDDln
∗02/0

)66/1(

∗∗08/0-

)36/2-(

itCDDln
***08/0

)55/3(

001/0-

)26/0-(

Instrument rank - 15

1. Generalized Moment Method
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هامتغير LSDV GMM

J-statistic - 86/2

Sargan statistic - 99/0

داري ضرايب است.معنيtآماره اعداد داخل پرانتز،
سـطح  ∗% و 95داري سـطح معنـي   ∗∗%، 99داري سطح معني∗∗∗

% است.90داري معني

استفاده شـده  1از آزمون سارگانGMMدر ابتدا براي آزمون اعتبار متغيرهاي ابزاري در مدل 

بـه دسـت   3متغيرهـاي ابـزاري  و رتبـه Jكه بـا اسـتفاده از آمـاره   2سارگاناست. فرضيه صفر آماره

عدم همبسته بودن متغيرهاي ابزاري با اجزاي اخالل است كه داللـت بـر معتبـر    دهندهآيد، نشانمي

شود، براساس نتـايج بـه   بودن متغيرهاي ابزاري استفاده شده در مدل دارد. همانگونه كه مالحظه مي

سته بودن متغيرهاي ابزاري بـا اجـزاي اخـالل را    دست آمده از مدل، فرضيه صفر، مبني بر عدم همب

هـا نيـازي بـه    ييد شـده و مـدل  متغيرهاي ابزاري در هر سه مدل تأتوان رد كرد و بنابراين اعتبارنمي

آمـده  5ها و آزمون سارگان در جـدول  متغيرهاي ابزاري بيشتر ندارند. نتايج مربوط به برآورد مدل

است.

دار و هـاي پويـا تـورش   در مـدل LSDVرود كه نتايج مدل يهمان طور كه گفته شد انتظار م

توان نتيجـه گرفـت ايـن اسـت كـه در هـر دو مـدل        ناسازگار باشد. آنچه كه از مقايسه دو مدل مي

ها است. تنهـا تفـاوت دو مـدل از    ثير عادات مصرفي خانوارأداري تحت تمصرف برق به طور معني

مقـدار  LSDVضـريب بـه دسـت آمـده از مـدل      اين جهت، در مقدار عددي ضريب آن است كه

LSDVدار بودن مدل ثير تورشرود كه اين مقدار تحت تأنتظار ميعددي كمتري دارد. اگر چه ا

درصد است. به اين معنـي  83/0قرار داشته باشد. مقدار عددي ضريب مصرف برق در سال گذشته 

يعنـي  قبـل اسـت.   مصـرف دوره ثيرها تا حدود زيـادي تحـت تـأ   ي خانواري جاركه مصرف دوره

ترين عامل در تقاضاي برق آنان است. عادات مصرفي خانوارهاي ايراني، اثرگذار

ثر بر تقاضاي برق خـانگي  مدت عوامل مؤهاي كوتاهدهنده كششهمچنين ديگر ضرايب نشان

هـاي  سـال هـاي انـرژي در   اي بودن قيمـت حامـل  رفت به دليل يارانههستند. همانگونه كه انتظار مي

مـدت چنـدان   در مدل، مصرف واقعي بـرق در كوتـاه  مدت هاي كوتاهمورد مطالعه و وجود پويايي

1. Sargan Test
2. Sargan Statistic
3. J-statistic & Instrument Rank
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هـا در  گيرد. همچنـين بـه داليـل مشـابه، خـانوار     ثير قيمت واقعي برق، گاز و نفت قرار نميتحت تأ

نـد كـه   دهمدت واكنش چنداني به تغيير مصرف برق به دليل تغيير در درآمد خود نشان نمـي كوتاه

هـا اسـت. همـانطور    ير در درآمد خـانوار يكشش بودن مصرف برق نسبت به تغاين امر حاكي از كم

ثير چنداني بر مصـرف خـانوار نـدارد كـه     مدت تأد تغيير بعد خانوار نيز در كوتاهشوكه مشاهده مي

توانـد  ي نمـي مدت، بعد خانوار تغيير قابل تـوجه منطقي است. چرا كه در كوتاهاين نتيجه نيز كامالً

داشته باشد. 

توانـد از تقسـيم   هاي بلندمدت نيز مـي همانطور كه در قسمت مباني نظري مدل بيان شد كشش

itiE(يك منهاي ضريبλمدت بر ضريب هاي كوتاهكشش −,ln     6) بـه دسـت آيـد. در جـدول

مـت بـرق براسـاس روش بـرآورد     مدت و بلندمدت مصـرف انـرژي نسـبت بـه قي    هاي كوتاهكشش

GMM.آورده شده است

GMMمدت و بلندمدت براساس برآورد به روش هاي قيمتي كوتاه. كشش6جدول

متغيرمدتكشش كوتاهكشش بلندمدت
كشش قيمتي تقاضا براي برق-94/0-16/0

منبع: محاسبات محقق

مـدت  صـرف بـرق در كوتـاه   گفت كـه اگـر چـه م   توان براساس ادبيات تجربي و تئوريكي مي

چندان نسبت به قيمت آن حساس نيست ولي در بلندمدت مصرف برق خانگي نسبت به قيمت آن، 

ممكن است با كشش باشد. براساس نتايج به دست آمده كشش قيمتي تقاضا براي برق بين صـفر و  

كشش آن برق كاالي با كششي نسبت به قيمت نيست ولي ،يك قرار دارد كه اگر چه براساس آن

مدت تفاوت قابل توجهي دارد. نسبت به مقدار كوتاه

گيرينتيجه. 6
28هاي ايران، به برآورد تابع تقاضاي برق خـانگي در  هاي تابلويي استاناين مقاله با استفاده از داده

سـي  مدل ايستا و پويا، به برراين مقاله با استفاده از برآورد دواستان كشور پرداخته است. خصوصاً

ثر بر مصرف برق در ايران پرداخته اسـت. براسـاس نتـايج بـه دسـت آمـده،       ؤترين عوامل مگذاراثر

هاي جايگزينش مانند نفـت  مصرف برق در بخش خانگي در ايران نسبت به قيمت خودش و انرژي
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هـاي انـرژي در   اي بـودن قيمـت حامـل   و گاز چندان حساس نيست. اين مسـئله بـا توجـه بـه يارانـه     

مورد مطالعه چندان دور از ذهن نيست. همچنين بعد خانوار و نياز به سرمايش و گرمـايش  هايسال

گذاري در روند مصرف برق خانگي در ايران نيسـتند. در مقابـل مصـرف    نيز متغيرهاي چندان تأثير

هاي مورد مطالعه در بخش خانگي ترين متغير در روند مصرف برق طي سالقبل برق اثرگذاردوره

ثير ها به ميزان قابل توجهي تحـت تـأ  الان بوده است. در واقع مصرف برق خانوارها در اين سدر اير

اي بـودن قيمـت بـرق سـبب شـده كـه مصـرف بـرق         عادات مصرفي آنان بوده است كه البته يارانه

ال اساسي ايـن  ؤهاي مورد مطالعه تغيير چنداني نداشته باشد. بنابراين در پاسخ به سخانگي طي سال

توانـد در كـاهش اسـتفاده از آن    هاي اثرگذار بر قيمت برق ميش مبني بر اين كه آيا سياستپژوه

مـدت  هاي مربـوط بـه تغييـر قيمـت حـداقل در كوتـاه      توان گفت كه سياستثر باشد يا خير، ميؤم

ثير چنداني بـر كنتـرل ميـزان مصـرف بـرق در بخـش خـانگي داشـته باشـد و لـزوم بـه            أتواند تنمي

مصرف، بيش از پيش بايـد  سازي در زمينههاي جايگزين نظير تبليغات و فرهنگستكارگيري سيا

مورد توجه قرار گيرد.
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