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Abstract 

Objective: The energy sector has always been considered as one of the key and influential 

sectors in the country's economy and the analysis of the interaction effects of this sector or 

other productive sectors and the impact of decisions and policies related to those sectors and 

various economic factors such as households is very It is important. In the Iranian economy, 

energy carriers, especially electricity, are subject to subsidies and The government provides 

electricity to the people at a price far below cost. 

Therefore, it always incurs heavy costs for providing hidden subsidies. according to the 

Law on Targeted Subsidies, the government is obliged to liberalize the prices of various 

energy carriers, including electricity, in stages, and this liberalization has always acted as a 

shock, and this shock will have several effects on electricity demand. Therefore, the purpose 

of this study is to estimate the short-term and long-term effects of electricity prices on 

household electricity demand in the provinces of Iran. 

Methods: This study uses experimental data to study and estimate the response of 

household electricity demand to electricity prices in the provinces of Iran based on the ARDL 

panel method in the period 1991 to 2014. For this purpose, the household electricity demand 

function is a function of the average current price of electricity, the average current price of 

natural gas as a substitute, the number of hot days of the year and the average household 

income. In order to investigate the effect of electricity price shocks, the electricity price 

variable has been divided into two variables, electricity price shock and electricity price 

trend, using the Hodrick Prescott filter. 

Results: The results of model fit show that price shock elasticity is in the short run (-0.06) 

and in the long run the price elasticity is (-0.38). The price elasticity is in the short run (-5.39) 

and in the long run (-52.40). In addition, the findings show that the consumption of the 

previous period always has a positive and significant effect on electricity consumption of the 

current period. as one unit of increase in electricity consumption in the previous period, 

causes an increase of 0.32 units of electricity consumption in the current period. Gas price as 

a substitute commodity also has a positive and significant effect on electricity consumption in 

the household sector in the same period, the variable coefficient of electricity price (trend) 

has a negative and significant effect on electricity consumption in the current period in the 

household sector. 

                                                                                                                                                                                     
Journal of Development and Capital, Vol. 5, No.2, Ser. 9, 31-45. 

 M.A of Economics, University of Ilam, Ilam, Iran. (Email: ak_derikvand@yahoo.com). 
 Corresponding Author, Associate Professor of Economics, University of Ilam, Ilam, Iran. (Email: h.asgari@mail.ilam.ac.ir). 

Submitted: 3 September 2019  Accepted: 9 September 2020 

Faculty of Management & Economics, Shahid Bahonar University of Kerman. 

DOI: 10.22103/jdc.2020.14660.1079 

©The Authors. 



Abstract 
 

Conclusion: This study shows that in Iran, electricity for home consumers is a short-term 

commodity and a long-term commodity in the long run and the short-run and long-run 

income trend suggests that electricity is a normal commodity among home consumers. Cross-

tensile examination of the gas indicates that the gas is a traction product and a substitute for 

electricity. Examination of the effect of temperature also shows that this variable will have a 

positive effect on power consumption. The error correction study also shows that in each 

period, 69% of the imbalance in household electricity demand is moderated and moves to the 

long run. Examination of the error correction factor also shows that in each period, 69% of 

the imbalance in household electricity demand is adjusted and moves towards a long-term 

value. The study of the effect of air temperature also shows that with increasing air 

temperature, the amount of electricity consumption in the residential sector increases. The 

results also show that the percentage of urban population has a positive effect on electricity 

consumption in the household sector but is not statistically significant. 
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 ی ایرانها استانبرآورداثرات کوتاه مدت و بلندمدت قیمت برق بر تقاضای برق خانگی در 
 

 اکرم دریکوند

 اهلل عسگری حشمت
 دهکیچ

کلیدی و اثرگذار در اقتصاد کشور مطرح بووده و حللیوا اثورا      یها بخشعنوان یکی از  بخش انرژی همواره به هدف:

و عواما اقتصادی  ها بخشمربوط به آن  یگذار استیسحصمیما  و  حأثیرحولیدی و نلوه  یها بخشمتقابا این بخش یا سایر 

و دولوت   شود یم ارانهیمختلف نظیر خانوارها بسیار مهم است. در اقتصاد ایران حاملهای انرژی و بویژه برق مشمول پرداخت 

و لذا برای حامین یارانوه پنهوان هموواره     دهد یماز قیمت حمام شده آن در اختیار مردم قرار  حر نییپابرق را با قیمتی به مراحب 

انرژی  یها حامادولت مکلف به آزادسازی قیمت انواع  ها ارانهی. مطابق قانون هدفمندی شود یمسنگینی را متلما  یها نهیهز

ا  متعددی بر حأثیراز جمله برق بصور  مرحله ای است و این آزادسازی همواره بعنوان یک شوک عما کرده و این شوک 

مود  و بلندمود  قیموت بورق بور       ررسی برآورد اثرا  کوحواه حقاضای برق خواهد گذاشت و از این رو هدف این حلقیق ب

 .استایران  یها استانحقاضای برق خانگی در 

به برررسی و برآورد واکنش حقاضای برق خانگی نسبت به قیموت بورق    : این مطالعه با استفاده از داده های حجربیروش

. به این منظور حابع حقاضوای بورق   پردازد یم 0737حا  0731در دوره زمانی ARDLهای ایران بر اساس روش پانا  در استان

عنوان کاالی جانشین، حعداد روزهای گرم سال  خانگی، حابعی از متوسط قیمت جاری برق، متوسط قیمت جاری گاز طبیعی به

اسوتفاده از   ی قیمتی برق، متغیر قیمت برق بوا ها شوک حأثیرمنظور بررسی  است. به شدهو متوسط درآمد خانوار در نظر گرفته 

 شده است. پاالیه هودریک پرسکا  به دو متغیر شوک قیمت برق و روند قیمت برق حقسیم

( و در بلندمود  کشوش   -10/1) مود   کوحاهکشش شوک قیمتی در  دهد یمنتایج حاصا از برازش مدل نشان  :ها افتهی

عالوه بور ایون    ( است.-01/52بلندمد  )( و در -73/5) مد  کوحاه( است. همچنین کشش روند قیمتی در -73/2قیمتی )

یوک   کوه ی طوور  بهدارد  یدار معنامثبت و  حأثیرهمواره مصرف دوره پیشین بر مصرف برق دوره جاری  دهد یمنشان  ها افتهی

. قیموت گواز   شود یمواحدی مصرف برق در دوره جاری  72/1 واحد افزایش در مصرف برق در دوره گذشته، باعث افزایش

یک کاالی جانشین نیز اثر مثبت و معناداری بر مصرف برق بخش خانگی در همان دوره دارد،  ضریب متغیور قیموت    عنوان به

برق )روند( اثر منفی و معناداری بر مصرف برق دوره جاری در بخش خانگی دارد. بدین معنا که با افوزایش ایون متغیور بوه     

 واحد در همان دوره کاهش خواهد یافت. 50/51یزان میزان یک واحد در هر دوره، مصرف برق بخش خانگی به م
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و  کشوش  کمکاالیی  مد  کوحاهکنندگان خانگی در  دهد که در ایران، برق برای مصرف نشان می بررسیاین  گیری: نتیجه

بلندمد  بیانگر این است کوه بورق یوک    و  مد  کوحاهدرآمدی در  کشششود. و  در بلندمد  کاالیی با کشش ملسوب می

کشوش و   خانگی است. بررسی کشش متقاطع گاز بیانگر این است کوه گواز کواالی کوم     کنندگان مصرفکاالی نرمال در بین 

درصد از عدم حعوادل در حقاضوای بورق     96که در هر دوره  دهد یمجانشین برق است. بررسی ضریب حصلیح خطا نیز نشان 

 هوا درجه افزایش با که دهد یم نشان نیز هوا دمای حأثیر . بررسیکند یمحرکت  سمت مقدار بلندمد  شده و به خانگی حعدیا

کوه بوا افوزایش حعوداد      دهد یم. بررسی حعداد مشترکین برق نیز نشان ابدی یماز برق در بخش مسکونی افزایش  استفاده میزان

کوه درصود جمعیوت     کننود  یمو . و همچنین نتایج بیوان  ابدی یممشترکین در بخش خانگی مصرف برق در این بخش افزایش 

 مثبتی بر میزان مصرف برق در بخش خانگی دارد ولی از للاظ آماری معنادار نیست. حأثیرشهرنشینی 

 .حقاضای برق، شوک، بخش خانگی کلیدی: یها واژه

 .JEL: C22 ،R21 ،Q48 ،Q41 بندی  طبقه
در  یبرق خانگ یبرق بر حقاضا متیمد  و بلندمد  ق اثرا  کوحاه برآورد(. 0733. )اکرم، اهلل؛ دریکوند عسگری، حشمت استناد:

 .70-05(، 2)5، حوسعه و سرمایه. رانیا یها استان
 مقدمه

های تولیددی و دددماتی و    ها در بخش ترین اجزاء زیربنای اقتصادی جامعه است و تداوم فعالیت بخش انرژی یکی از مهم

 (.3114بابادانی، ) تأمین اشکال گوناگون انرژی به مقدار کافی است بهبود سطح زندگی مردم مستلزم

 بسدتگی  آن قیمدت  و مصدر   نحدوه  اندرژی،  به آنها دسترسی چگونگی به کشورها اقتصادی و سیاسی سادتار از آنجاکه

 گذارتأثیر عمیقاً توسعه های برنامه و ها گذاری سیاست ها، گیری جهت کلیه در آن به مربوط مسائل و انرژی بنابراین دارد،

 بدا  اندرژی  سدبد  از اسدتااده  .اسدت  آن بده  دسترسی سهولت و انرژی امنیت ،کشورهااقتصادی  تحول محرک . موتوراست

 را آن اندوا   سدایر  بده  نسدبت  اندرژی  اندوا   از بردی اقتصادی پذیری توجیه انرژی، امنیت بر عالوه گوناگون های ترکیب

 کده  یسدت یز طیمحد  مالحظدا   بدا  اندرژی  از اسدتااده  گونداگون،  ترکیبدا   با انرژی عرضه سبد از استااده .کند می مطرح

 به را انرژی بهینه مصر  که انرژی صحیح یگذار متیق همچنین و باشد داشته همراه به را محیطی زیست هزینه کمترین

 هدای  بخدش  تولیددی  فرآینددهای  ارتقای در انرژی گذاری قیمت است. زمینه این در اهمیت حائز مباحث از دارد، همراه

 توسدعه  موجدب  همگدی  که ددماتی فرآیندهای ارتقای در همچنین و کشاورزی و معدنی صنعتی، مانند تولیدی مختلف

مدورد   یاز عمدده اقدالم اندرژ    بدر   یاالکد  .(3199ترازنامده اندرژی،   نیدرو،    وزار) اسدت  مؤثر شوند، می کشور اقتصادی

. ردید گ یمد قدرار   یار دانوارهدا ید مت تمام شده توسط دولت در ادتیاز ق تر نییپا یمتیه و همواره با قکمصر  مردم است 

ایدن   ،شدود  یمد ت یارانده پنهدانی را متقبدل    باتوجه به اینکه قیمت بر  در ایران با قیمت واقعی آن فاصله زیادی دارد و دولد 

 زانید ر برنامده و لذا بررسی اثرا  احتمالی شوک در قیمت بر  توسط  کند یمقیمتی را تهدید  یها کشوموضو  همواره 

کشدور   یهدا  اسدتان قیمتی بر تقاضای بر  در بخدش ددانگی    یها شوک تأثیراست. در این مطالعه به بررسی  ریناپذ اجتناب

 .شود یمپردادته 

و تحلیدل  ، سپس در ادامده بده معرفدی مددل و تجزیده      شود یماز این رو ابتدا به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق پردادته 

 .شود یم پردادتهموضو   یریگ جهینتو  یبند جمعو در پایان به  ها داده

 



 77 /3/ پیاپی 2م/ ش پنجۀ دورتوسعه و سرمایه/ 
 

 مبانی نظری تحقیق

کلیدی و اثرگذار در اقتصاد کشور مطرح بوده و تحلیل اثرا  متقابل این  یها بخشعنوان یکی از  بخش انرژی همواره به

و عوامدل اقتصدادی    هدا  بخدش مربدوط بده آن    یگدذار  اسدت یستصدمیما  و   تأثیرتولیدی و نحوه  یها بخشبخش یا سایر 

 مختلف نظیر دانوارها بسیار مهم است. 

. اهمیدت مسدائل اندرژی، مخصوصداً در     شدود  یمتقاضای انرژی یکی از مباحث اصلی در اقتصاد منابع طبیعی محسوب 

گونداگون آمداری اقتصادسدنجی و سدایر آن بده       یهدا  روشبعد تقاضا، اقتصاددانان را بر آن داشته است کده بدا اسدتااده از    

بدرای   تدوان  یمد انرژی بپردازد. معموالً متغیر قیمت ازجمله ابزارهای مهمی اسدت کده از آن    کنندگان مصر بررسی رفتار 

اندرژی   ۀکنندد  نیتدأم یکدی از کشدورهای    عندوان  بهانرژی استااده کرد. گرچه ایران  یها حاملمدیریت مصر  و تقاضای 

بدین تقاضدای    رابطد  ایدران، تعیدین    و دارای ذدایر فراوانی اسدت، امدا بدرای کنتدرل مصدر  آن در      رود یمشمار  جهان به

. از طریق تحلیدل تدابع تقاضدای    (3199فالحتی و هاشمی، ) انرژی و قیمت آن از اهمیت باالیی بردوردار است یها حامل

اقتصدادی بدین    یهدا  هینظراساس  بر روی تقاضای آن کاال پی برد. بر ها متیقبه چگونگی سیاست تغییر  توان یمیک کاال 

اندرژی و ثابدت    یها حاملمثالً با افزایش قیمت  که یطور بهرابطه منای وجود دارد.  آنهاانرژی و قیمت  یها حاملمصر  

اندرژی کداهش دواهدد یافدت، و      یهدا  حامدل ماندن قیمت سایر عوامل و نیز با فرض جانشینی بین عوامل تولیدد، مصدر    

 .(3199ابریشمی و همکاران، ) که تقاضای آن افزایش یابد رود یمانرژی انتظار  یها حاملهمچنین با کاهش قیمت 

و میدزان   دهدد  یمد قدرار   تأثیرانرژی از طریق دو اثر جانشینی و درآمدی تقاضای آن را تحت  یها حاملافزایش قیمت 

 ونظدر اقتصدادی، قاعدده کلدی بدرای تجزیده        با استااده از ماهوم کشش قیمتی قابل بررسی است. اگرچده از نقطده   تأثیراین 

و  مدد   کوتداه (. اما ماهوم کشش قیمتی اندرژی در  2133، 3باتاچاریا) نداردتحلیل تقاضای انرژی با کاالهای دیگر تااوتی 

بلندمد  از جهاتی با کاالهای دیگر متااو  است، چرا که مشخصه مهم تقاضای انرژی وجود تجهیزا  کداراتر و اقددام   

عنوان یدک عامدل مدؤثر     ، زمان بیشتری مورد نیاز است. بنابراین زمان بهیبند قیعامصر  انرژی مانند  یساز نهیبهکردن به 

 .(3191اکبری، ) استانرژی مطرح  یها حاملبر کشش قیمتی تقاضای 

 طریدق  از تابع تقاضا شود. مقدار کاال یا ددمتی است که با توجه به قیمت و سایر عوامل در هر دوره دریداری می 2تقاضا

 بودجده  محددودیت  بر مشروط هد ، تابع عنوان به مطلوبیت تابع که درصورتی .شود می استنتاج مقید سازی بهینه  مسئل

 عبدار   شدود. بده   مدی  گاتده  مارشدالی  یدا  معمولی معمدولی  تقاضای تابع آن به که آید می دست به تابعی شود، حداکثر

 :داریم ریاضی

(3) Max u = f(q1, q2, …,qn( 

    ∑     
 
         

نیز به ترتیب بیانگر کدل درآمدد و    uو  Iام بوده و  iکاالی( )قیمت محصول  pi ام، iکاالی( )مقدار محصول  qi که در آن

 (:65، ص 3193هندرسون کوانت، هستند ) مطلوبیت

(2) qi = qi (p1, p2, …., pn, I, e) 
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( و سدایر  I(، متغیدر درآمدد )  piزا تدابعی از قیمدت کاالهدا، )    عنوان متغیر درون شده کاالها به ها مقادیر مصر  qiکه در آن 

 به معین، مقطع در فرد ددماتی که و کاالها مختلف مقادیر از لذا طبق تعریف، تابع تقاضا عبار  است ( است.eمتغیرها )

 هدای  قیمت به توجه با است که مقدار کاالیی دهنده نشان تابع این .است آن درید به مایل عوامل، سایر بودن ثابت فرض

 سدلیقه  و درآمدد  مدرتبط،  کاالهدای  قیمدت  بدودن  ثابدت  شدود. بدا فدرض    مدی  دریدده  شدخص  درآمدد  و کاال آن مختلف

اسدت.   کداال  آن قیمدت  از نزولدی  تدابعی  کاال یک برای تقاضا مقدار که است معنی این به تقاضا قانون کنندگان، مصر 

اسداس سدلیقه و ترجیحدا      کنندگان بر اساس میزان کاالیی که مصر  (. بر این12-14، صص 3193هندرسون کوانت، )

(، تعدداد  PXاندد از: قیمدت کداال )    از بازار دریداری کنند به چند عامل بستگی دارند که عبار  Xدود حاضرند از کاالی 

( و حددود کاالهدا و دددما  در دسدترس     Pn(، قیمدت کداالی وابسدته )   Iکننددگان )  ، درآمد مصر (n) کنندگان مصر 

گذار نظیر انتظارا ، شرایط جوی، جنگ، بحران اقتصادی و ...، لذا فرم کلی تأثیر و سایر متغیرهای( R)کنندگان  مصر 

 نوشت: صور  معادله زیر توان به تابع تقاضا را می

(1) qx =qx (PX, Pn, I, N, R,…) 
آمار و انتخاب مناسب تابع مطلوبیت، اسدتخراج تدابع تقاضدا بدا       یتهدر کارهای تجربی داص به دلیل مشکال  ممکن در 

، معموالً از توابع تقاضدای رگرسدیونی دطدی    روهایی همراه است. از این  استااده از تابع مطلوبیت با مشکال  و پیچیدگی

اسداس مبدانی    شود. برای تصحیح یدک تدابع تقاضدای کداالی دداص، بدر       های غیر دستگاهی یا منارد استااده می در حالت

نظری، رابطه تبعی میان تقاضای آن کاال با قیمت آن و قیمت یک یا چند کاالی مکمل و جانشین، درآمد و سدایر عوامدل   

هدای   توان تابع تقاضدای منادرد را در صدور     گردد. به لحاظ تجربی، می شود و سپس این تابع برآورد می مؤثر تعریف می

 (.3191باقری، کرد ) دطی، نمایی و لگاریتمی تصریحگوناگون 

 تحقیق ۀنیشیپ

 و گرفدت  صدور   شمسدی  51 دهده  اواددر  در اسدتناورد  تحقیقداتی  مؤسسده  توسدط  ایران در انرژی زمینه در مطالعه اولین

 تدا  -2 بدین  ددانگی  بخدش  در بدر   تقاضدای  قیمتدی  کشدش  پژوهش این در شد. ارائه و تهیه 3146 سال در نهایی گزارش

 است. شدهبینی  پیش -35/1

مدورد بررسدی    3144-3191های  عوامل مؤثر بر تقاضای بر  را در استان دراسان بین سال (3191پور و لطای ) لطاعلی

 معناداری بر مصر  بر  ندارد. اندرژی بدر    تأثیرهای دانوار  ها حاکی از آن است که قیمت بر  و هزینه قرار دادند. یافته

 یهدا  کشدش  آنهدا اسداس بدرآورد    راحتی جایگزین یکددیگر شدوند. بدر    بهتوانند  های جایگزین )گاز( نمی و سایر سودت

بوده و مقدار باالیی  دار معنامعنی بوده و همچنین کشش تقاضای بر  نسبت به مصر  دوره قبل  قیمتی و درآمدی بر  بی

 دهد. را نشان می

( 3113-3196درآمدی بر تابع تقاضای بر  در ایران طی دوره ) های قیمتی و اثرا  شوک (3199رضازاده )عباسی و 

کده   اسدت  -151/1را بررسی کردند. طبق نتایج حاصل از برآورد مدل، کشش قیمتی تقاضای بدر  کشدور نداچیز و برابدر     

 .است 199/1شده برابر  تخمین زدهحاکی از رابطه عکس بین تقاضای بر  و قیمت آن است و نیز کشش درآمدی 



 75 /3/ پیاپی 2م/ ش پنجۀ دورتوسعه و سرمایه/ 
 

هدای   وقاده  هدای پویدای ددود توضدیح بدا      های سری زمدانی  و مددل   با استااده از داده (3193آشتیانی و جلولی ) چگنی

مد  مدل تقاضای اندرژی الکتریکدی کدل کشدور را بدرآورد       توزیعی و ساز و کار تصحیح دطا، روابط بلندمد  و کوتاه

 کشش بودن تقاضای بر  نسبت به قیمت، به دست آمد. اساس نتایج حاصله، بی بر کردند.

 توزیدع  شدرکت  ددانگی  مشدترکان  از شده یآور جمع اطالعا  مجموعه از استااده با (3191) زاده یپشوتنز و یرنگر

بررسدی تدابع تقاضدای در شدهر تهدران       3193سدال   مداه  آبدان  تدا  3119 سال مرداد ماه زمانی دوره در تهران یا منطقهبر  

 است. کشش یب مد  کوتاهکه تقاضا برای بر  نسبت به قیمت و درآمد در  دهد یم. نتایج نشان اند پردادته

 تدأثیر به بررسی  ARDL یجمع همو روش  3111-3193های  ای با استااده از داده در مطالعه (3195آرمن و منصوری )

ددانگی و   کننددگان  مصدر  دهد که بر  بدرای   یم برآوردنشانی قیمت بر  در شهر اهواز پردادته است. نتایج ها شوک

دهدد کده    یمد ی قیمتدی ددانگی و تجداری نشدان     هدا  کشدش یسده  مقاشدود. همچندین    یمد تجاری کاالیی باکشش محسوب 

بخش تجداری بده روندد قیمدت بدر  واکدنش        نندگانک مصر های شوک بر  و  یمتقبخش دانگی به  کنندگان مصر 

 دهند. یمبیشتری نشان 

بده بدرآورد تقاضدای     3191-3191با استااده از روش پندل پویدا طدی دوره     یا مطالعهدر  (3196امی و موحدیان )روره

منتخب استان تهدران )تهدران، ورامدین، فیروزکدوه و دماوندد( پردادتندد.        یها شهرستاندر بخش دانگی  انرژی الکتریکی

% از تقاضدای بدر  کداهش    52نتایج برآورد مدل در کوتاه مد  بیانگر این است که با افزایش یدک درصدد قیمدت بدر ،     

قیمت انرژی جانشین مانند گاز بر مصر  بر  اندک است. بین تقاضا و درآمد دانوار نیز یک رابطده مثبدت    تأثیر. ابدی یم

درصد  -3/2معناداری وجود دارد نتایج برآورد مدل در بلندمد  حاکی از آن است که تغییر قیمت بر ، تقاضای بر  را 

 .ابدی یمرصد افزایش د 3/1. و با افزایش یک درصد درآمد، تقاضای بر  دهد یمتغییر 

بخش صدنعت، ددانگی    1به برآورد و بررسی تابع تقاضای بر  ایران در  یا مطالعهدر  (3196و امامی میبدی ) یباغ قره

و کشاورزی پردادتند. نتایج تحقیق گویای این است کهارتباط معناداری بین مصر  انرژی الکتریکی با تعداد مشدترکین  

در ایدن   بویژه در بخش دانگی و ارزش افزوده در بخش صنعت وجود دارد. همچنین شادص قیمت انرژی محاسدبه شدده  

 است.بخش  1و قوی برای بر  در هر  مؤثرتحقیق نشانگر عدم وجود جانشین 
 مطالعات خارجی

را بررسی کرد. در این پدژوهش   3919-2114ی تقاضای بر  مسکونی در آفریقای جنوبی طی ا مطالعهدر  (2119زیرامبا )

تابع تقاضدای   است. که در آن شده زده( تخمین ARDLستااده از مدل )با ا مد  کوتاهتقاضای بر  مسکونی بلندمد  و 

نتدایج   ؛اسدت  شدده  گرفتده  در نظدر چون محصول نادالص ملی سرانه و قیمت واقعی بر   ییرهایمتغبر  مسکونی تابعی از 

است و عالمت منای  33/1و کشش قیمتی  13/1که بر  یک کاالی نرمال است. کشش درآمدی بلندمد   دهد یمنشان 

 آماری ناچیز است. ازنظردارد و 

-2111 دورۀدر  النکدا  یسدر و بلندمدد  بدرای بدر  در     مد  کوتاهبه برآورد تقاضای  (2131آتوکوروال و ویلسون )

و  19/1ی قیمتدی و درآمددی و متقداطع بده ترتیدب      هدا  کشدش  Ecm پردادته است. با استااده از مدل تصدحیح دطدا   3961
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به دست آمدد. یکدی از    31/1و  -36/1و  12/1 بیترت به آنهانیز برای  مد  کوتاهکشش  ؛ وبرآورد کردند 35/1و  -62/1

 ت بر  یک ابزار مناسب برای کاهش بیشتر مصر  نیست.اصلی این پژوهش این است که: افزایش قیم یها افتهی

 59یی تدابلو ی هدا  دادهدر مقاله دود عالوه بر بیان تئوریکی تابع تقاضای بر ، با اسدتااده از   (2133آلبرینی و فیلیپینی )

. اندد  دادهی قدرار  بررسد  مدورد  3994 -2111ایالت آمریکا، واکنش تقاضای بر  دانگی را نسبت بده قیمدت در طدی دوره    

 حاکی از آن است که واکنش تقاضای بر  در آمریکا، نسبت به تغیر قیمت بسیار اندک است. آنهاهای  یافته

و بلندمدد  تقاضدای بدر  در کدره در      مدد   کوتداه به بررسی کشدش   یا مطالعهدر  (2136مین لیم، یه لیم و هون یو )

و بدا اسدتااده از    3911-2133 دورۀپنل برای  یها دادهبخش ددما  پردادتند. این مقاله تابع تقاضای بر  را با استااده از 

و کشش درآمدی  -112/3و  -523/1 بیترت بهو بلندمد   مد  کوتاهمورد بررسی قرار دادند. کشش قیمتی  ECMمدل 

 برآورد گردید. 19/3و  944/1 بیترت بهو بلندمد   مد  درکوتاه

بدده بررسددی چگددونگی نوسددانا  قیمددت بددر  بددر تقاضددای    یا مطالعددهدر  (2131اریددک کدداردال و بردلددی یوینددگ ) 

از زغال سنگ و یا گداز طبیعدی    که در آن بر  یا برنامهدو سناریو طراحی کردند: )الف(  آنهاپردادتند.  کنندگان مصر 

. و سناریوی )ب( طرحی که در آن بر  از طریق باد یا سیستم دورشیدی قابل تجدیدپذیر باشدد. بطدورکلی   شود یمتولید 

بر  مسکونی هم در طدرح الدف و هدم در طدرح ب بطدور قابدل        یها برنامهکه نوسانا  قیمت در  دهد یمنتایج آنها نشان 

 قرار داد. تأثیررا تحت  کنندگان مصر تقاضای  یا مالحظه

 معرفی مدل

 در این تحقیق از فرم زیر برای برآورد تابع تقاضای بر  استااده گردیده است.

(5)  , , , x x nxq q P P I H  
و تمدامی متغیرهدا    (Hشرایط جدوی )  (،pn) جانشینقیمت کاالی  (،I) کنندگان درآمد مصر  (،Px) قیمت کاالکه در آن 

ɛtبردار متغیرهای مستقل باشد و ) Xمتغیر وابسته و  yصور  لگاریتم است. اگر  به
 فدرم تخمدین روش   ( جز پسماند اسدت. 

ARDL صور  زیر است: به 

(4) Yt = α +∑       
 
   + ∑       

 
    + ɛt 

 صور  زیر برآورد دواهد شد: مذکور با لحاظ متغیرهای مورد استااده در این تحقیق به معادل در این صور  

(6)         ∑         ∑          ∑                    ∑           ∑            

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 بلندمد  در متغیرها اسدت. در غیدر ایدن صدور  بده      رابط موجود بودن ، ARDLنکته مهم در برآورد همجمعی از روش 

دواهد بود. پدس از تأییدد بدردار همجمعدی و اسدتخراج روابدط        اعتمادغیرقابل  روشجمعی از این  هم رابط دست آوردن 

 شود. تصحیح دطای برآورد می رابط بلندمد  

مدورد اسدتااده قدرار     آنهدا نوسدانا  بلندمدد     بده  رهدا یمتغ مدد   کوتداه  نوسانا  ارتباط منظور به یدطا حیتصح مدل

، 2111 همکداران، صددیقی و  . در این تحقیق از فرم زیر برای برآورد مدل تصحیح دطا اسدتااده گردیدده اسدت )   ردیگ یم

 (.291ص 

(1)         ∑           ∑           ∑           
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  ∑            ∑               (  )     
 
   

 
       -1<λ<0 

( 1و -3چنین باشد و مقدار آن باید بدین )  رود یمضریب تصحیح دطا در صورتی که با عالمت منای ظاهر شود که انتظار 

در هر دوره چند درصد  دهد یمباشد، نشانگر سرعت تصحیح دطا و میل به تعادل بلندمد  دواهد بود. این ضریب نشان 

 .شود یماز عدم تعادل متغیر وابسته تعدیل شده و به سمت رابطه بلندمد  نزدیک 

 آماری ۀجامعها و  داده

منظدور بدرآورد تدابع     بده . ایدران اسدت   یهدا  اسدتان و مقاطع موردبررسی کلیه  است 3111 -3191 بررسی مورد زمانی دورۀ

و انتشارا  مربوط به وزار  نیدرو و همچندین    تحقیق با استااده از مراجعه به کتبهای ایران در این  تقاضای بر  در استان

وزار  نیرو و همچنین سایت مرکز آمار ایران و مراجعه بده سدازمان   آمار و اطالعا  در سایت طریق سیستم دستیابی به از

. اسدت  3191در ایدن تحقیدق براسداس قیمدت پایده سدال        هدا  متیقشده است. همچنین  یآور جمع ها کشوردادههواشناسی 

 شود. صور  زیر تعریف می متغیرهای مورد استااده در این تحقیق به
 انتظاری عالمت و تعریف، همراه به حاضر تحقیق در گرفته شده به کار متغیرهای .1جدول 

 عالمت انتظاری تعریف متغیر و توضیحاتمرتبط با آن متغیر

QH  ی کشورها استانلگاریتم طبیعی میزان مصر  بر  به کیلووا  ساعت در بخش دانگی در + 

NH  درجه 11لگاریتم طبیعی تعداد روزهای گرم سال با دمای بیشتر از + 

PG لگاریتم طبیعی قیمت واقعی گاز طبیعی + 

IU لگاریتم طبیعی متوسط درآمد دانوارهای شهری + 

PH  واقعی بر لگاریتم طبیعی قیمت (  که به دو متغیر شوک قیمت برPHNT و روند قیمت )

 شود یم( تقسیم PHT) بر 
- 

 مار توصیای متغیرهای استااده شده در مدل به شرح جدول ذیل است.آ
 آمار توصیفی متغیرهای مورداستفاده در مدل. 2 جدول

 QH NH IU PG PHNT PHT 

 4494/2 -3133/5 4112/2 9929/31 5161/323 5299/21 میانگین

 4914/2 -1412/1 2411/2 9955/31 1111/322 1619/21 میانه

 9162/2 1613/3 9411/4 2919/36 1111/269 2532/21 حداکثر

 2146/2 -1//4992 3399/3 1619/33 111111/3 1911/31 حداقل

 2115/1 1911/1 1369/3 5114/1 1191/59 1259/3 استاندارد انحرا 

 -2499/1 4194/1 9426/3 -3129/3 2191/1 1195/1 چولگی

 1691/3 5421/1 4191/6 1516/31 2149/1 9419/2 کشیدگی

Jarque Bar 1129/31 1419/4 133/4693 4593/191 1912/53 4541/41 

Probability 1113/1 1461/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 

 eviewsنرم افزار  یدروجمنبع: 



 رانیا یها در استان یبرق خانگ یبرق بر تقاضا متیبرآورداثرات کوتاه مدت و بلندمدت ق/ 73

 

 
کننده است. مصر   های دنک دانگی و دستگاه مصر  بر  در بخش دانگی عمدتاً شامل روشنایی و استااده از لوازم

 13361 بربالغ  3191میلیون کیلووا  ساعت بوده است که در سال 39329حدود 3111بر  در بخش دانگی در سال

 میلیون کیلووا  ساعت رسیده است.
 قیمت برق خانگی

 
 3199روند افزایشی داشته است. و از سدال   ها سالروند متوسط نرخ فروش بر  به قیمت جاری در بخش دانگی طی این 

 .این افزایش بیشتر بوده است ها ارانهیبخاطر اجرای قانون هدفمندی 

 برآورد مدل

نیاز است ابتدا نسبت به تجزیه قیمت بر  و اسدتخراج ایدن    استقیمت بر   یها شوکباتوجه به اینکه هد  بررسی نقش 

( به دو PHاقدام شود. برای این منظور با استااده از پاالیه هودریک پرسکا  متغیر قیمت بر  در بخش دانگی ) ها شوک

 ورطد  همدان دروجی پاالیش بر  در بخدش ددانگی اسدت.      جینت ۀدهند نشان 3. نمودار شود یمجزء روند و شوک تجزیه 

و سده شدوک منادی     3191، 3119، 3112 یهدا  سالکه نمودار مشخص است، در بخش دانگی سه شوک مثبت قیمتی در 

قیمتی بدر  ددانگی در    تعرفهکه  دهد یماست. این بررسی نشان اتاا  افتاده  3192و 3195، 3111 یها سالقیمت بر  در 

 ایران شکل متناوب داشته و ثبا  مشخصی نداشته است.

39329 22511 29145 
51465 

42996 46115 
13361 

1 
31111 
21111 
11111 
51111 
41111 
61111 
11111 
91111 

3111 3111 3119 3191 3191 3191 3191 

 میلیون کیلووات ساعت

 (آمارنامه صنعت برق کشور: منبع)روند مصرف برق بخش خانگی . 1نمودار 

۴ ۵ ۱۶ ۵۸ 
۱۰۷ ۱۴۲ 

۳۳۵ 
۴۳۹ 

۰ 
۱۰۰ 
۲۰۰ 
۳۰۰ 
۴۰۰ 
۵۰۰ 

۱۳۵۷ ۱۳۶۷ ۱۳۷۳ ۱۳۷۸ ۱۳۸۳ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۳ 

 ریال/کیلووا  ساعت

 روند متوسط نرخ فروش انرژی برق به قیمت جاری برای بخش خانگی. 2نمودار
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 های قیمت برق خانگی جداسازی شوک .3 نمودار

 ازیمورد ن های آزمون ریو سا ییایآزمون پا جینتا

 بررسی منظور لذا به .گیرد نمی قرار تأیید مورد یبرآورد ضرایب یدار معنا متغیرها، برآورد و پایایی آزمون بررسی بدون

نتایج آزمون پایایی شود.  پردادته می Eviewsافزار  نرموبا استااده از  1ن و چاوین لیلو از آزمون متغیرها، در پایایی آزمون

 آمده است. 1متغیرها در جدول 

را در  QH ،NH ،IU ،PHT ،PG ،PHNTمشخص است، آزمون پایدایی، پایدا بدودن متغیرهدای      1که از جدول  طور همان

 .دهد یمسطح نشان 
 نتایج آزمون پایایی متغیرها .3 جدول

 نتیجه احتمال Levin lin&chu آماره متغیر

QH 9632/9- 1111/1 پایا 

NH 3919/34-  پایا 1111/1 

IU 1634/31-  پایا 1111/1 

PHT 9413/21-  پایا 1111/1 

PHNT 4321/31- 1111/1 پایا 

PG 4195/31- 1112/1 پایا 

 eviewsنرم افزار  یدروجمنبع: 

لیمر بررسی شود. در صور  تأییدد نداهمگنی، مددل از     Fناهمگنی واحدها توسط آزمون  ستیبا یمدر مدل پانل دیتا 

. آمدداره آزمددون شددود یمددتلایقددی اسددتااده  یهددا دادهدر غیددر ایددن صددور  از  شددود یمددتددابلویی بددرآورد  یهددا دادهطریددق 

را مدورد  تأییدد  قدرار داد.    . لذا بررسی مدل  به روش پانل است 1111/1آن برابر  P-valueآمده که  دست به( 3591/394)

ترکیبی موضو  برآورد بدر اسداس روش اثدر تصدادفی و یدا اثدرا  ثابدت نیدز           یها دادهعالوه بر آن در تحلیل رگرسیونی 

اسدتااده شدد کده براسداس محاسدبا  انجدام شدده،         . برای تشخیص و شناسایی درست مدل از آزمون هاسدمن استمطرح 

است مدل اثرا  ثابت برای بدرآورد   111/1آن که  P-valueآمده و با توجه به  دست به 9443/22مقدار آماره این آزمون 

 مدل بهتر است.

 نتایج برآورد مدل

در  .اسدت بیزین، استااده شده است. کده بدا توجده بده ایدن آمداره، وقاده بهینده دو         -انتخاب وقاه بهینه از معیار شوارتز یبرا

بده   4 معادلد  حاصدل از   PARDLراستای انجام این تخمین از برنامه نویسدی در ایویدوز اسدتااده شدده اسدت تخمدین مددل       

 است.( 3،1،3،3،3،2)بیزین به صور   -که وقاه بهینه متغیرها براساس معیار شوارتز شود یمارائه  5صور  جدول 
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آمداری معندادار    لحداظ  از، ضریب متغیر لگاریتم مصر  بر  )متغیدر وابسدته( دوره پیشدین    گردد یمکه مالحظه  همانگونه

یک واحد افزایش در مصر  بر  در دوره گذشته، باعدث   کهی طور بهاست و اثر مثبت بر مصر  بر  دوره جاری دارد 

نیز اثر مثبدت و معنداداری    (NHی گرم سال)تعداد روزها. متغیر شود یمواحدی مصر  بر  در دوره جاری  12/1افزایش

یک واحد افزایش در لگداریتم تعدداد روزهدای گدرم سدال        که یطور به گذارد یمبر مصر  بر  دانگی در دوره جاری 

 .گردد یمواحدی مصر  بر  در آن دوره  36/1باعث کاهش 
 PARDL( 1،1،1،1،1،2) رابطهنتایج برآورد  .0 جدول

 t Probآماره  دطای استاندارد ضریب متغیر

Log QH(-1) 1233/1  1191/1  1111/9  1111/1  

Log NH 3916/1  1646/1  1991/2  1145/1  

Log IU 1141/1  1219/1  2151/1  1951/1  

Log IU(-1) 1111/1  1399/1  1993/1  6915/1  

Log PG 1519/1  1914/1  2119/5  1111/1  

Log PG(-1) 1415/1  1921/1  2154/5  1111/1  

Log PHNT 1921/1-  3426/1  6115/1-  4519/1  

Log PHNT(-1) 5552/3-  3966/1  1112/1-  1111/1  

Log PHT 4624/41-  1215/9  1914/4-  1111/1  

Log PHT(-1) 1919/91  3945/31  2469/4  1111/1  

Log PHT(-2) 1192/55-  1151/9  9429/5-  1111/1  

C 2451/36  2194/3  3229/31  1111/1  

 R2ضریب تعیین
 9194/1    

1221/2  دوربین واتسون آماره    

=F  Fآماره  3514/434    

و  (IU) اسدت  یمعند  یبد اثر مثبت بر مصر  بر  بخش دانگی دارد. این متغیر از لحاظ آمداری   )متغیر لگاریتم درآمد

یک کاالی جانشدین   عنوان به (PG) . قیمت گازنیستیک دوره پیشین این متغیر نیز از لحاظ آماری معنادار   وقاهمچنین 

نیز اثر مثبت و معناداری بر مصر  بر  بخش دانگی در همان دوره دارد، بدین معنا که با افزایش این متغیر به میزان یک 

  وقاد واحد در همان دوره افدزایش دواهدد یافدت. همچندین      22/1واحد در هر دوره، مصر  بر  بخش دانگی به میزان 

 .هستندظ آماری معنادار یک دوره پیشین این متغیر از لحا

 .نیسدت بر مصر  بر  دوره جاری دارد ولی از لحاظ آماری معندادار   یاثرمنا)شوک(  (PH)ضریب متغیر قیمت بر 

. ضریب متغیر قیمت بر  )روندد( اثدر منادی و    هستندیک و دو دوره پیشین این متغیر منای و از لحاظ آماری معنادار   وقا

معناداری بر مصر  بر  دوره جاری در بخش دانگی دارد. بدین معنا که با افزایش این متغیر به میزان یک واحدد در هدر   

یدک دوره و دو   یهدا  وقاده واحد در همان دوره کاهش دواهدد یافدت.    46/41دوره، مصر  بر  بخش دانگی به میزان 

 لحاظ آماری معنادار هستند. دوره پیشین از

درصدد تغییدرا  متغیدر وابسدته توسدط متغیرهدای مسدتقل حاضدر در مددل           91یعنی  است 91/1ضریب تعیین این مدل 

و بیانگر آنست که دودهمبستگی میدان اجدزاء اددالل وجدود      است 26/2واتسون هم  نیدورب. آماره شوند یمتوضیح داده 
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ندارد. آماره نیکویی برازش نیز بیانگر این قضیه است که مدل بصور  کلی تصریح دوبی دارد و تمامی متغیرهدای مددل   

 همزمان صار باشند. توانند ینم

وجدود رابطده بلندمدد  بدا     کداذب نباشدد،   ، در این مرحله برای اینکه نشان داده شود رابطه بلندمد  حاصل از ایدن روش 

وقاه مربوطده بده    مورد بررسی قرار گرفت. چنانچه مجمو  ضرایب متغیرهای با 5جی، دوالدو و مستراستااده از آزمون بنر

 متغیر وابسته کوچکتر از یک باشد، الگوی پویا به سمت الگوی تعادلی بلندمد  گرایش دواهد داشت. بر ایدن اسداس بدا   

 شود: صور  زیر محاسبه می محاسباتی به tدر باال، آماره  آمدهدست  توجه به نتایج به

(9) 35/31- =t = 
1 1233 3

1 196
 

مدل را تأییدد   یبین متغیرها وجود رابطه بلندمد عدم ، فرضیه (3992) بنرجی و همکارانجدول  یمحاسباتمقایسه آماره 

 .شود یماز آنجا که مقدار بدست آمده از مقدار بحرانی بنرجی بیشتر است لذا اقدام به برازش مدل بلندمد  . کند ینم

 نتایج برآورد مدل بلندمدت

بده شدرح    6برآورد معادله بلندمد  رابطده  نتایج  الگوی بلندمد  برازش شده و، پس از اطمینان از وجود رابطه بلندمد 

 جدول ذیل است.
 نتایج برآورد رابطه بلندمدت  .5 جدول

 ضریب دطای استاندارد tآماره  Prob متغیر

Log NH 1151/1 9911/2 1921/1 2663/1 

Log IU  1214/1 1596/1 1161/1 1329/1 

Log PG 1121/1 1499/1 2119/1 1164/1 

Log PHNT 1111/1 9319/4- 5196/1 1912/2- 

Log PHT 1111/1 1319/4- 9551/1 1929/4- 

C 1111/1 9111/23 1695/3 4129/21 

 یهدا  حامدل پذیری تقاضای بر  از قیمت این حامدل، شدادص قیمدت    تأثیر، دهند یمآمده نشان  دست بههمانطور که نتایج 

دیگر )گاز بعنوان کاالی جانشین( و شادص درجه گرمی هوا مورد تأیید قرار گرفته است. باتوجه بده اینکده تدابع بدرآورد     

. همانطور هستندمورد تحلیل  یها کشششده به صور  لگاریتمی تخمین زده شده است، ضرایب تابع برآورد شده همان 

بانی نظری است. قیمت بر  )شوک و روند( اثر منادی و معندادار و   , عالمت ضرایب مطابق انتظار و مگردد یمکه مشاهده 

اسدت و   -19/2درجه حرار  هوا و قیمت گاز طبیعی، اثر مثبت و معناداری بر متغیر وابسته دارند. کشش قیمتی )شدوک(  

 19/2در قیمدت حامدل بدر ، میدزان تقاضدا )مصدر ( از ایدن حامدل          یدرصدگویای این مطلب است که با افزایش یک 

اسدت کده    132/1بر  در بلندمد  کاالیی باکشش است. وکشش درآمدی برابر  دهد یم. که نشان ابدی یمدرصد کاهش 

. بدا توجده بده ضدریب     شدود  یمبیانگر این واقعیت است که بر  یک کاالی نرمال و ضروری برای بخش دانگی محسوب 

کاالی جانشین و کم کشدش   عنوان بهفت که گاز طبیعی نتیجه گر توان یمکاالی جانشین،  عنوان بهمتغیر قیمت گاز طبیعی 

 .شود یمبرای بر  محسوب 
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متغیرها و نشان دادن سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمد  در بین متغیرهدای   مد  کوتاهدر ادامه جهت مطالعه رفتار 

 6خمدین مددل در جددول    الگو به برآورد مدل با استااده از الگوی تصحیح دطا پردادتده دواهدد شدد. نتدایج حاصدل از ت     

 .اند شدهآورده 

 برآورد الگوی تصحیح خطا برای بخش خانگی

 نیتر عمده. کند یماز متغیرها، مبنای آماری استااده از الگوهای تصحیح دطا را فراهم  یا مجموعهبین  یانباشتگ هموجود 

. نتایج حاصل دهد یممتغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمد  ارتباط  مد  کوتاهدلیل شهر  این الگوها آنست که نوسانا  

 به شرح جدول ذیل است. 1از برآورد رابطه 
 (Ecm) نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطا .0 جدول

t دطای استاندارد ضریب متغیر  Prob  آماره 

DNH 3932/1  1536/1  1411/5  1111/1  

DIU 1121/1  1341/1  3443/1  9169/1  

DPG 3639/1  1541/1  4119/1  1115/1  

DPHNT 1661/1-  1929/1  1319/1-  5141/1  

DPHNT(-1) 1631/1  1996/1  6691/1  1111/1  

DPHT 5164/42-  3139/1  4221/36-  1111/1  

DPHT(-1) 3236/54  9411/2  9335/34  1111/1  

C 113/1  1192/1  1316/1  9993/1  

ECM (-1) 6995/1-  1199/1  5921/31-  1111/1  

Rضریب تعیین 
2  55/1    

1111/2  آماره دوربین واتسون    

F  9351/9آماره کلی     

را در  تدأثیر با توجه به نتایج جدول فو ، کلیه ضرایب عالئم مدورد انتظدار ددود را دارندد. بدا توجده بده ضدرایب بیشدترین          

 مدد   کوتداه بر مصر  بر  ، متغیر روند قیمت بر  دارد. کشش قیمتدی بدر  بیدانگر ایدن اسدت کده بدر  در         مد  کوتاه

 درآمد و قیمت به نسبت بر  یبرا تقاضا که نمود مشاهده توان یم آمده دست به نتایج براساساست.  کشش کمکاالیی 

 یزیاد تأثیر ،یانرژ یها حامل قیمت افزایش و ها ارانهی یهدفمندساز یاجرا نتیجه در است، ریناپذ کشش مد  کوتاه در

ل به سمت تعادل بلندمد  اسدت و مقددار   یانگر سرعت تعدینما Ecm(-3ب )یضر .داشت نخواهد بر  کشور مصر  بر

بداالی تعددیل بدوده و بیدان      نسدبتاً سدرعت   دهندده  نشدان تخمین زده شده است؛ کده   -69/1برابر  افزار نرمآن طبق دروجی 

درصد از شوک و انحرا  وارد بر مدل، تعدیل شدده و بده سدمت مقدادیر تعدادلی بلندمدد         69که در هر دوره،  کند یم

تصدحیح گدردد و مددل بده تعدادل       مد  کوتاهتعادل  یو کمتر از دو دوره )یکسال ونیم( الزم است تا دطا ابدی یمتعدیل 

 .بلندمد  بازگردد

 گیری نتیجهبندی و  جمع

گی قیمت بدر  بدر تقاضدای بدر  در بخدش ددان       یها شوکو بلندمد   مد  کوتاهاین پژوهش در راستای بررسی اثرا  

قیمدت بدا اسدتااده از پاالیده هودریدک پرسدکا ، جدز رونددی را از جدز           تأثیر تر قیدقبررسی  انجام گرفته است. به منظور

. نتایج برآورد ت بر  را بر تقاضای آن بررسی گرددو روند در قیم ها شوکجدا کرده تا اثرا  مستقیم تغییرا   ها شوک
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گذشته صور  گرفته  دورۀمصر  در  مطابقحال،  دورۀدرصد مصر  بخش مسکونی در  29/1که  دهد یمتقاضا نشان 

است. این بررسدی نشدان    -56/3و در بلندمد   -19/1 مد  کوتاهدر  مسکونی بر  یتقاضا قیمتی )شوک( کششاست. 

و در بلندد مدد  کداالیی بدا کشدش       کشدش  کدم مسکونی کداالیی   کنندگان مصر ، بر  برای مد  کوتاهکه در  دهد یم

کده گداز و بدر  کاالهدایی جانشدین و       دهدد  یم. بررسی کشش قیمتی متقاطع بین قیمت گاز و بر  نشان شود یممحسوب 

کده بدر  کداالیی نرمدال اسدت.       هدد د یمد است. همچنین بررسی کشش درآمدی تقاضای بر  مسدکونی نشدان    کشش کم

. ابدد ی یماز بر  در بخش مسکونی افزایش  استااده میزان هوا درجه افزایش با که دهد یم نشان نیز هوا یدما تأثیر بررسی

که با افزایش تعداد مشترکین در بخش دانگی مصدر  بدر  در ایدن بخدش      دهد یمبررسی تعداد مشترکین بر  نیز نشان 

مثبتی بدر میدزان مصدر  بدر  در بخدش ددانگی        تأثیرکه درصد جمعیت شهرنشینی  کنند یم. و نتایج بیان ابدی یمافزایش 

 دارد ولی از لحاظ آماری معنادار نیست.

 روندد  ،گدر یداز سدوی   .اسدت  ریمتغ دو نیا نیب میمستق رابطه دهنده نشان بر ، یتقاضا زانیم و درآمد را ییتغ روند

 مقددار  و بدر   یواقعد  مدت یق نیبد  وسکد مع ارتبداط  وجدود  دهندده  نشان بر  یتقاضا مقدار و بر  یواقع متیق را ییتغ

 یاالکد  مدورد  در تقاضدا  هید نظر دید مؤ تقاضا، و درآمد ارتباط هم و تقاضا و متیق ارتباط هم نیبنابرا. است آن مصر 

 .است ایران در بر  نرمال

درصد از عدم تعادل در تقاضای بدر  مسدکونی تعددیل     13که در هر دوره  دهد یمبررسی ضریب تصحیح دطا نشان 

 .کند یمشده و به سمت مقدار بلندمد  حرکت 

مدؤثری در جهدت    یهدا  گدام زیدر   یهدا  هیتوصد بدا اسدتااده از    تدوان  یمبا توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، 

 مناسب برداشت: یها استیسو اتخاذ  ینگر ندهیآ

 بدر  اثرگدذار  یمتغیر بر  گردید، قیمت محاسبه کشش با دانگی کاالیی بخش یبرا در بلندمد  بر  کهآنجایی  از

 .گردد اصالح بر  یها تعرفه شده کنترل کامالً روند یک که به صور  شود یم پیشنهاد است. لذا در ایران بر  مصر 

و بایدد همزمدان بده بهینده سدازی صدنایع،        شدود  ینمبه مصر  بهینه منجر  ییتنها بهقیمتی،  یها استیسبا توجه به اینکه 

مسکونی و باال بردن آگاهی عمومی در راستای استااده بهینه مصر  و تشویق مردم بده   یها دانهبهبود کیایت زیرسادت 

 استااده از وسایل کم مصر  و باال بردن آگاهی عمومی نیز استااده شود.

کداهش   منظدور  به که گردد یم پیشنهاد رآورد شناسایی شده است. لذایک متغیر مؤثر در ب عنوان بهدرجه حرار  هوا 

بدا   همچندین  تجهیدزا  سدنتی گدردد.    و وسدایل  جدایگزین  پدایین  یاندرژ  مصدر   بدا  یهدا  یفناور از استااده بر  مصر 

در ایدن راسدتا    .آیدد  عمدل  به یجلوگیر گرما فصل در بر  مخصوصاً هیرو یب اتال  از یفناور نو  این بر یگذار هیسرما

و موجدب   کنندد  ینمد دولت با جلوگیری از واردا  یا سادت لوازم دانگی که انرژی بدر  را در سدطح مطلدوبی اسدتااده     

گام مؤثری در جهت   تواند یم، و فروش اقساطی وسایل دانگی که بازده باالتری دارند شوند یمرفت انرژی  هدرافزایش 

قیمتی اصدالح و   یها تعرفهبر  بردارد. و همچنین مطابق با تعداد روزهای گرم سال  هر استان  هیرو یبجلوگیری از اتال  

 بازنگری شود.

 



 رانیا یها در استان یبرق خانگ یبرق بر تقاضا متیبرآورداثرات کوتاه مدت و بلندمدت ق/ 00

 

 ها یادداشت
1. Bhattacharyya   2. Demand 

3. Levin, Lin and Chu  4. Banerjee, Dolado and Mestre 

 منابع
-22(، 44)39ی اقتصدادی،  ها استیسو  ها پژوهشی انرژی در ایران، فصلنامه ور بهره(. رابطه قیمت و 3199. )نژاد یدوداب، حمید، نوری، مهدی و امیر ابریشمی

4. 

. هدا بدر مصدر  اندرژی ددانوار )مطالعده مدوردی: شدهر اصداهان          قدانون هدفمندسدازی یارانده    تدأثیر (. 3191. )، اعظمجالئی هوشنگ، ،طالبی ،اهلل نعمت، اکبری

 .29-66(، 33)1، ایران پژوهشنامه اقتصاد انرژی

فصدلنامه  و تجاری اهدواز.   بر  مسکونی های قیمتی بر  بر تقاضای  شوک تأثیرمد  و بلندمد   برآورد کوتاه(. 3195)سیدامین. ، منصوری سید عزیز؛ ،آرمن

 .311-361(، 1)33. های اقتصادی سابق( اقتصاد مقداری )بررسی

تجاری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه  -برآورد تقاضای انرژی در بخش دانگی (. 3114بابادانی، مسعود، قدس، غالمرضا. )

 علم و صنعت ایران.

 ، دانشگاه فردوسی مشهد.نامه کارشناسی ارشد پایانتخمین تابع تقاضای گاز طبیعی مصار  مسکونی شهر مشهد. (. 3191)احمد.  ،باقری

ایران و نقش آن در توسعه کشور باتوجده   3515(. برآورد تابع تقاضای بر  و پیش بینی آن برای افق چشم انداز 3193جلولی، مهدی. )چگنی آشتیانی، علی و 

 .369-393(، 1)2ی رشد و توسعه اقتصادی، ها پژوهشی انرژی. فصلنامه علمی پژوهشی. ها ارانهبه هدفمند شدن ی

ها بدر مصدر  بدر  مشدترکان ددانگی در شدهر تهدران بدا اسدتااده از الگدوریتم            هدفمندسازی یارانه تأثیربررسی  (.3191رنگریز، حسن، پشوتنی زاده، هومن. )

 .321-355، 31، سازی اقتصادی تحقیقا  مدلژنتیک. 

، دانشدگاه آزاد  کارشناسی ارشدد  نامه پایانی درآمدی و قیمتی بر تابع تقاضای بر  در ایران. ها شوک(. بررسی اثرا  3199عباسی، ابراهیم، رضازاده، کیمیا. )

 تهران، واحد مرکزی.

مطالعدا  اقتصداد   ی مارکو  سدوئیچینگ.  ها مدلو مصر  انرژی در ایران با استااده از  GDPعلیت بین  رابط (. 3199فالحتی، فیروز؛ هاشمی، عبدالرحیم. )
 .313-342(، 26)1، انرژی

(، 9و1)31، مجلده اقتصدادی  (. برآورد و بررسی تابع تقاضای بر  ایران در سه بخش صنعت، دانگی و کشاورزی. 3196ی،صغری؛ امامی میبدی، علی. )باغ قره

19-21. 

 .51-69، 34، دانش و توسعه(. بررسی و برآورد عوامل مؤثر بر تقاضای بر  دانگی در استان دراسان. 3191لطاعلی پور، محمدرضا؛ لطای، احمد. )

 (.3111-3191مرکز آمار ایران، نتایج تاضیلی آمارگیری از بودجه دانوار شهری )

ی منتخدب اسدتان تهدران بدا اسدتااده از روش پندل پویدا.        هدا  شهرسدتان (. برازش تابع تقاضدای بدر  بخدش ددانگی     3196ورهرامی، ویدا، موحدیان، مهرنوش. )

 .323-355، ( 2)31ی اقتصادی )رشد و توسعه پایدار(، ها پژوهش

 (. ترازنامه انرژی کشور.3199ریزی کالن بر  و انرژی ) وزار  نیرو، معاونت امور بر  و انرژی، دفتر برنامه

باغیدان و جمشدید پژویدان، دددما  فرهنگدی رسدا،        (. تئوری اقتصاد درد/ )تقریب ریاضی(. ترجمه مرتضی قدره 3193هندرسون، جیمز. م، ریچارد ا. کوانت. )

 تهران.
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