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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.
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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. Crosstensile 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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Citition: Asgari, H., Derikvand, A. (2020). Estimating the short and long term effects of
electricity price on household electricity demand in Iranian provinces. Journal of
Development and Capital, 5(2), 31-45 [In Persian].

برآورداثرات کوتاه مدت و بلندمدت قیمت برق بر تقاضای برق خانگی در استانهای ایران


اکرم دریکوند



حشمتاهلل عسگری

چکیده
هدف :بخش انرژی همواره بهعنوان یکی از بخشهای کلیدی و اثرگذار در اقتصاد کشور مطرح بووده و حللیوا اثورا
متقابا این بخش یا سایر بخشهای حولیدی و نلوه حأثیر حصمیما

و سیاستگذاری مربوط به آن بخشها و عواما اقتصادی

مختلف نظیر خانوارها بسیار مهم است .در اقتصاد ایران حاملهای انرژی و بویژه برق مشمول پرداخت یارانه میشود و دولوت
برق را با قیمتی به مراحب پایینحر از قیمت حمام شده آن در اختیار مردم قرار میدهد و لذا برای حامین یارانوه پنهوان هموواره
هزینههای سنگینی را متلما میشود .مطابق قانون هدفمندی یارانهها دولت مکلف به آزادسازی قیمت انواع حاماهای انرژی
از جمله برق بصور

مرحله ای است و این آزادسازی همواره بعنوان یک شوک عما کرده و این شوک حأثیرا

حقاضای برق خواهد گذاشت و از این رو هدف این حلقیق بررسی برآورد اثرا

و بلندمود

کوحواهمود

متعددی بر

قیموت بورق بور

حقاضای برق خانگی در استانهای ایران است.
روش :این مطالعه با استفاده از داده های حجربی به برررسی و برآورد واکنش حقاضای برق خانگی نسبت به قیموت بورق
در استانهای ایران بر اساس روش پانا  ARDLدر دوره زمانی 0731حا  0737میپردازد .به این منظور حابع حقاضوای بورق
خانگی ،حابعی از متوسط قیمت جاری برق ،متوسط قیمت جاری گاز طبیعی به عنوان کاالی جانشین ،حعداد روزهای گرم سال
و متوسط درآمد خانوار در نظر گرفته شده است .بهمنظور بررسی حأثیر شوکهای قیمتی برق ،متغیر قیمت برق بوا اسوتفاده از
پاالیه هودریک پرسکا

به دو متغیر شوک قیمت برق و روند قیمت برق حقسیمشده است.

یافتهها :نتایج حاصا از برازش مدل نشان میدهد کشش شوک قیمتی در کوحاهمود
قیمتی ( )-2/73است .همچنین کشش روند قیمتی در کوحاهمد

( )-5/73و در بلندمد

( )-1/10و در بلندمود

کشوش

( )-52/01است .عالوه بور ایون

یافتهها نشان میدهد همواره مصرف دوره پیشین بر مصرف برق دوره جاری حأثیر مثبت و معناداری دارد بهطووری کوه یوک
واحد افزایش در مصرف برق در دوره گذشته ،باعث افزایش  1/72واحدی مصرف برق در دوره جاری میشود .قیموت گواز
بهعنوان یک کاالی جانشین نیز اثر مثبت و معناداری بر مصرف برق بخش خانگی در همان دوره دارد ،ضریب متغیور قیموت
برق (روند) اثر منفی و معناداری بر مصرف برق دوره جاری در بخش خانگی دارد .بدین معنا که با افوزایش ایون متغیور بوه
میزان یک واحد در هر دوره ،مصرف برق بخش خانگی به میزان  51/50واحد در همان دوره کاهش خواهد یافت.
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نتیجهگیری :این بررسی نشان می دهد که در ایران ،برق برای مصرفکنندگان خانگی در کوحاهمد
در بلندمد

کاالیی با کشش ملسوب میشود .و کشش درآمدی در کوحاهمد

و بلندمد

کاالیی کمکشوش و

بیانگر این است کوه بورق یوک

کاالی نرمال در بین مصرفکنندگان خانگی است .بررسی کشش متقاطع گاز بیانگر این است کوه گواز کواالی کومکشوش و
جانشین برق است .بررسی ضریب حصلیح خطا نیز نشان میدهد که در هر دوره  96درصد از عدم حعوادل در حقاضوای بورق
خانگی حعدیاشده و به سمت مقدار بلندمد

حرکت میکند .بررسی حأثیر دمای هوا نیز نشان میدهد که با افزایش درجه هوا

میزان استفاده از برق در بخش مسکونی افزایش مییابد .بررسی حعداد مشترکین برق نیز نشان میدهد کوه بوا افوزایش حعوداد
مشترکین در بخش خانگی مصرف برق در این بخش افزایش مییابد .و همچنین نتایج بیوان مویکننود کوه درصود جمعیوت
شهرنشینی حأثیر مثبتی بر میزان مصرف برق در بخش خانگی دارد ولی از للاظ آماری معنادار نیست.

واژههای کلیدی :حقاضای برق ،شوک ،بخش خانگی.
طبقهبندی .Q41 ،Q48 ،R21 ،C22 : JEL
استناد :عسگری ،حشمتاهلل؛ دریکوند ،اکرم .)0733( .برآورد اثرا

کوحاهمد

و بلندمد

قیمت برق بر حقاضای برق خانگی در

استانهای ایران .حوسعه و سرمایه.70-05 ،)2(5 ،

مقدمه

بخش انرژی یکی از مهمترین اجزاء زیربنای اقتصادی جامعه است و تداوم فعالیتها در بخشهای تولیددی و دددماتی و
بهبود سطح زندگی مردم مستلزم تأمین اشکال گوناگون انرژی به مقدار کافی است (بابادانی.)3114 ،
از آنجاکه سادتار سیاسی و اقتصادی کشورها به چگونگی دسترسی آنها به اندرژی ،نحدوه مصدر

و قیمدت آن بسدتگی

دارد ،بنابراین انرژی و مسائل مربوط به آن در کلیه جهتگیریها ،سیاستگذاریها و برنامههای توسعه عمیقاً تأثیرگذار
است .موتور محرک تحول اقتصادی کشورها ،امنیت انرژی و سهولت دسترسی بده آن اسدت .اسدتااده از سدبد اندرژی بدا
ترکیبهای گوناگون عالوه بر امنیت انرژی ،توجیهپذیری اقتصادی بردی از اندوا اندرژی نسدبت بده سدایر اندوا آن را
مطرح میکند .استااده از سبد عرضه انرژی با ترکیبدا گونداگون ،اسدتااده از اندرژی بدا مالحظدا محدیطزیسدتی کده
کمترین هزینه زیستمحیطی را به همراه داشته باشد و همچنین قیمتگذاری صحیح انرژی که مصر

بهینه انرژی را به

همراه دارد ،از مباحث حائز اهمیت در این زمینه است .قیمتگذاری انرژی در ارتقای فرآینددهای تولیددی بخدشهدای
مختلف تولیدی مانند صنعتی ،معدنی و کشاورزی و همچنین در ارتقای فرآیندهای ددماتی که همگدی موجدب توسدعه
اقتصادی کشور میشوند ،مؤثر اسدت (وزار نیدرو ،ترازنامده اندرژی .)3199 ،کداالی بدر از عمدده اقدالم اندرژی مدورد
مصر

مردم است که و همواره با قیمتی پایینتر از قیمت تمام شده توسط دولت در ادتیدار دانوارهدای قدرار مدیگیدرد.

باتوجه به اینکه قیمت بر در ایران با قیمت واقعی آن فاصله زیادی دارد و دولدت یارانده پنهدانی را متقبدل مدیشدود ،ایدن
موضو همواره شوکهای قیمتی را تهدید میکند و لذا بررسی اثرا احتمالی شوک در قیمت بر توسط برنامدهریدزان
اجتنابناپذیر است .در این مطالعه به بررسی تأثیر شوکهای قیمتی بر تقاضای بر در بخدش ددانگی اسدتانهدای کشدور
پردادته میشود.
از این رو ابتدا به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق پردادته میشود ،سپس در ادامده بده معرفدی مددل و تجزیده و تحلیدل
دادهها و در پایان به جمعبندی و نتیجهگیری موضو پردادته میشود.
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مبانی نظری تحقیق

بخش انرژی همواره بهعنوان یکی از بخشهای کلیدی و اثرگذار در اقتصاد کشور مطرح بوده و تحلیل اثرا متقابل این
بخش یا سایر بخشهای تولیدی و نحوه تأثیر تصدمیما و سیاسدتگدذاری مربدوط بده آن بخدشهدا و عوامدل اقتصدادی
مختلف نظیر دانوارها بسیار مهم است.
تقاضای انرژی یکی از مباحث اصلی در اقتصاد منابع طبیعی محسوب میشدود .اهمیدت مسدائل اندرژی ،مخصوصداً در
بعد تقاضا ،اقتصاددانان را بر آن داشته است کده بدا اسدتااده از روشهدای گونداگون آمداری اقتصادسدنجی و سدایر آن بده
بررسی رفتار مصر کنندگان انرژی بپردازد .معموالً متغیر قیمت ازجمله ابزارهای مهمی اسدت کده از آن مدیتدوان بدرای
مدیریت مصر

و تقاضای حاملهای انرژی استااده کرد .گرچه ایران بهعندوان یکدی از کشدورهای تدأمینکننددۀ اندرژی

جهان به شمار میرود و دارای ذدایر فراوانی اسدت ،امدا بدرای کنتدرل مصدر

آن در ایدران ،تعیدین رابطد بدین تقاضدای

حاملهای انرژی و قیمت آن از اهمیت باالیی بردوردار است (فالحتی و هاشمی .)3199 ،از طریق تحلیدل تدابع تقاضدای
یک کاال میتوان به چگونگی سیاست تغییر قیمتها بر روی تقاضای آن کاال پی برد .بر اساس نظریههدای اقتصدادی بدین
مصر

حاملهای انرژی و قیمت آنها رابطه منای وجود دارد .بهطوریکه مثالً با افزایش قیمت حاملهای اندرژی و ثابدت

ماندن قیمت سایر عوامل و نیز با فرض جانشینی بین عوامل تولیدد ،مصدر

حامدلهدای اندرژی کداهش دواهدد یافدت ،و

همچنین با کاهش قیمت حاملهای انرژی انتظار میرود که تقاضای آن افزایش یابد (ابریشمی و همکاران.)3199 ،
افزایش قیمت حاملهای انرژی از طریق دو اثر جانشینی و درآمدی تقاضای آن را تحت تأثیر قدرار مدیدهدد و میدزان
این تأثیر با استااده از ماهوم کشش قیمتی قابل بررسی است .اگرچده از نقطدهنظدر اقتصدادی ،قاعدده کلدی بدرای تجزیده و
تحلیل تقاضای انرژی با کاالهای دیگر تااوتی ندارد (باتاچاریا .)2133 ،3اما ماهوم کشش قیمتی اندرژی در کوتداهمدد و
بلندمد از جهاتی با کاالهای دیگر متااو است ،چرا که مشخصه مهم تقاضای انرژی وجود تجهیزا کداراتر و اقددام
کردن به بهینهسازی مصر

انرژی مانند عایقبندی ،زمان بیشتری مورد نیاز است .بنابراین زمان بهعنوان یدک عامدل مدؤثر

بر کشش قیمتی تقاضای حاملهای انرژی مطرح است (اکبری.)3191 ،
تقاضا 2مقدار کاال یا ددمتی است که با توجه به قیمت و سایر عوامل در هر دوره دریداری میشود .تابع تقاضا از طریدق
مسئل بهینهسازی مقید استنتاج میشود .درصورتیکه تابع مطلوبیت بهعنوان تابع هد  ،مشروط بر محددودیت بودجده
حداکثر شود ،تابعی به دست میآید که به آن تابع تقاضای معمولی معمدولی یدا مارشدالی گاتده مدیشدود .بده عبدار
ریاضی داریم:
()3

(Max u = f(q1, q2, …,qn
∑

که در آن  qiمقدار محصول (کاالی)  iام pi ،قیمت محصول (کاالی)  iام بوده و  Iو  uنیز به ترتیب بیانگر کدل درآمدد و
مطلوبیت هستند (هندرسون کوانت ،3193 ،ص :)65
()2

)qi = qi (p1, p2, …., pn, I, e
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که در آن  qiها مقادیر مصر شده کاالها بهعنوان متغیر درونزا تدابعی از قیمدت کاالهدا ،)pi( ،متغیدر درآمدد ( )Iو سدایر
متغیرها ( )eاست .لذا طبق تعریف ،تابع تقاضا عبار است از مقادیر مختلف کاالها و ددماتی که فرد در مقطع معین ،به
فرض ثابت بودن سایر عوامل ،مایل به درید آن است .این تابع نشاندهنده مقدار کاالیی است که با توجه به قیمتهدای
مختلف آن کاال و درآمدد شدخص دریدده مدیشدود .بدا فدرض ثابدت بدودن قیمدت کاالهدای مدرتبط ،درآمدد و سدلیقه
مصر کنندگان ،قانون تقاضا به این معنی است که مقدار تقاضا برای یک کاال تدابعی نزولدی از قیمدت آن کداال اسدت.
(هندرسون کوانت ،3193 ،صص  .)12-14بر این اساس میزان کاالیی که مصر کنندگان بر اسداس سدلیقه و ترجیحدا
دود حاضرند از کاالی  Xاز بازار دریداری کنند به چند عامل بستگی دارند که عبار اندد از :قیمدت کداال ( ،)PXتعدداد
مصر کنندگان ( ،)nدرآمد مصر کننددگان ( ،)Iقیمدت کداالی وابسدته ( )Pnو حددود کاالهدا و دددما در دسدترس
مصر کنندگان ( )Rو سایر متغیرهای تأثیرگذار نظیر انتظارا  ،شرایط جوی ،جنگ ،بحران اقتصادی و  ،...لذا فرم کلی
تابع تقاضا را میتوان بهصور معادله زیر نوشت:
()1

)…qx =qx (PX, Pn, I, N, R,

در کارهای تجربی داص به دلیل مشکال ممکن در تهی آمار و انتخاب مناسب تابع مطلوبیت ،اسدتخراج تدابع تقاضدا بدا
استااده از تابع مطلوبیت با مشکال و پیچیدگیهایی همراه است .از این رو ،معموالً از توابع تقاضدای رگرسدیونی دطدی
در حالتهای غیر دستگاهی یا منارد استااده میشود .برای تصحیح یدک تدابع تقاضدای کداالی دداص ،بدر اسداس مبدانی
نظری ،رابطه تبعی میان تقاضای آن کاال با قیمت آن و قیمت یک یا چند کاالی مکمل و جانشین ،درآمد و سدایر عوامدل
مؤثر تعریف میشود و سپس این تابع برآورد میگردد .به لحاظ تجربی ،میتوان تابع تقاضدای منادرد را در صدور هدای
گوناگون دطی ،نمایی و لگاریتمی تصریح کرد (باقری.)3191 ،
پیشینۀ تحقیق

اولین مطالعه در زمینه انرژی در ایران توسدط مؤسسده تحقیقداتی اسدتناورد در اواددر دهده  51شمسدی صدور گرفدت و
گزارش نهایی در سال  3146تهیه و ارائه شد .در این پژوهش کشدش قیمتدی تقاضدای بدر در بخدش ددانگی بدین  -2تدا
 -1/35پیشبینی شده است.
لطاعلیپور و لطای ( )3191عوامل مؤثر بر تقاضای بر را در استان دراسان بین سالهای  3144-3191مدورد بررسدی
قرار دادند .یافتهها حاکی از آن است که قیمت بر و هزینههای دانوار تأثیر معناداری بر مصر

بر ندارد .اندرژی بدر

و سایر سودتهای جایگزین (گاز) نمیتوانند به راحتی جایگزین یکددیگر شدوند .بدر اسداس بدرآورد آنهدا کشدشهدای
قیمتی و درآمدی بر بیمعنی بوده و همچنین کشش تقاضای بر نسبت به مصر

دوره قبل معنادار بوده و مقدار باالیی

را نشان میدهد.
عباسی و رضازاده ( )3199اثرا شوکهای قیمتی و درآمدی بر تابع تقاضای بر در ایران طی دوره ()3113-3196
را بررسی کردند .طبق نتایج حاصل از برآورد مدل ،کشش قیمتی تقاضای بدر کشدور نداچیز و برابدر  -1/151اسدت کده
حاکی از رابطه عکس بین تقاضای بر و قیمت آن است و نیز کشش درآمدی تخمین زدهشده برابر  1/199است.
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چگنیآشتیانی و جلولی ( )3193با استااده از دادههای سری زمدانی و مددلهدای پویدای ددود توضدیح بدا وقادههدای
توزیعی و ساز و کار تصحیح دطا ،روابط بلندمد و کوتاهمد مدل تقاضای اندرژی الکتریکدی کدل کشدور را بدرآورد
کردند .بر اساس نتایج حاصله ،بیکشش بودن تقاضای بر نسبت به قیمت ،به دست آمد.
رنگریز و پشوتنیزاده ( )3191با استااده از مجموعه اطالعا جمعآوری شده از مشدترکان ددانگی شدرکت توزیدع
بر منطقهای تهران در دوره زمانی مرداد ماه سال  3119تدا آبدان مداه سدال  3193بررسدی تدابع تقاضدای در شدهر تهدران
پردادتهاند .نتایج نشان میدهد که تقاضا برای بر نسبت به قیمت و درآمد در کوتاهمد بیکشش است.
آرمن و منصوری ( )3195در مطالعهای با استااده از دادههای  3111-3193و روش همجمعی  ARDLبه بررسی تدأثیر
شوکهای قیمت بر در شهر اهواز پردادته است .نتایج برآوردنشان میدهد که بر بدرای مصدر کننددگان ددانگی و
تجاری کاالیی باکشش محسوب مدیشدود .همچندین مقایسده کشدشهدای قیمتدی ددانگی و تجداری نشدان مدیدهدد کده
مصر کنندگان بخش دانگی به قیمتهای شوک بر و مصر کنندگان بخش تجداری بده روندد قیمدت بدر واکدنش
بیشتری نشان میدهند.
ورهرامی و موحدیان ( )3196در مطالعهای با استااده از روش پندل پویدا طدی دوره  3191-3191بده بدرآورد تقاضدای
انرژی الکتریکی در بخش دانگی شهرستانهای منتخب استان تهدران (تهدران ،ورامدین ،فیروزکدوه و دماوندد) پردادتندد.
نتایج برآورد مدل در کوتاه مد بیانگر این است که با افزایش یدک درصدد قیمدت بدر  %52 ،از تقاضدای بدر کداهش
مییابد .تأثیر قیمت انرژی جانشین مانند گاز بر مصر

بر اندک است .بین تقاضا و درآمد دانوار نیز یک رابطده مثبدت

معناداری وجود دارد نتایج برآورد مدل در بلندمد حاکی از آن است که تغییر قیمت بر  ،تقاضای بر را  -2/3درصد
تغییر میدهد .و با افزایش یک درصد درآمد ،تقاضای بر  1/3درصد افزایش مییابد.
قرهباغی و امامی میبدی ( )3196در مطالعهای به برآورد و بررسی تابع تقاضای بر ایران در  1بخش صدنعت ،ددانگی
و کشاورزی پردادتند .نتایج تحقیق گویای این است کهارتباط معناداری بین مصر

انرژی الکتریکی با تعداد مشدترکین

بویژه در بخش دانگی و ارزش افزوده در بخش صنعت وجود دارد .همچنین شادص قیمت انرژی محاسدبه شدده در ایدن
تحقیق نشانگر عدم وجود جانشین مؤثر و قوی برای بر در هر  1بخش است.
مطالعات خارجی

زیرامبا ( )2119در مطالعهای تقاضای بر مسکونی در آفریقای جنوبی طی  3919-2114را بررسی کرد .در این پدژوهش
تقاضای بر مسکونی بلندمد و کوتاهمد با استااده از مدل ( )ARDLتخمین زده شده است .که در آن تابع تقاضدای
بر مسکونی تابعی از متغیرهایی چون محصول نادالص ملی سرانه و قیمت واقعی بر در نظدر گرفتده شدده اسدت؛ نتدایج
نشان میدهد که بر یک کاالی نرمال است .کشش درآمدی بلندمد  1/13و کشش قیمتی  1/33است و عالمت منای
دارد و ازنظر آماری ناچیز است.
آتوکوروال و ویلسون ( )2131به برآورد تقاضای کوتاهمد و بلندمدد بدرای بدر در سدریالنکدا در دورۀ -2111
 3961پردادته است .با استااده از مدل تصدحیح دطدا  Ecmکشدشهدای قیمتدی و درآمددی و متقداطع بده ترتیدب  1/19و

 /70برآورداثرات کوتاه مدت و بلندمدت قیمت برق بر تقاضای برق خانگی در استانهای ایران

 -1/62و  1/35برآورد کردند؛ و کشش کوتاهمد نیز برای آنها بهترتیب  1/12و  -1/36و  1/31به دست آمدد .یکدی از
یافتههای اصلی این پژوهش این است که :افزایش قیمت بر یک ابزار مناسب برای کاهش بیشتر مصر

نیست.

آلبرینی و فیلیپینی ( )2133در مقاله دود عالوه بر بیان تئوریکی تابع تقاضای بر  ،با اسدتااده از دادههدای تدابلویی 59
ایالت آمریکا ،واکنش تقاضای بر دانگی را نسبت بده قیمدت در طدی دوره  3994 -2111مدورد بررسدی قدرار دادهاندد.
یافتههای آنها حاکی از آن است که واکنش تقاضای بر در آمریکا ،نسبت به تغیر قیمت بسیار اندک است.
مین لیم ،یه لیم و هون یو ( )2136در مطالعهای به بررسی کشدش کوتداهمدد و بلندمدد تقاضدای بدر در کدره در
بخش ددما پردادتند .این مقاله تابع تقاضای بر را با استااده از دادههای پنل برای دورۀ  3911-2133و بدا اسدتااده از
مدل  ECMمورد بررسی قرار دادند .کشش قیمتی کوتاهمد و بلندمد بهترتیب  -1/523و  -3/112و کشش درآمدی
درکوتاهمد و بلندمد بهترتیب  1/944و  3/19برآورد گردید.
اریددک کدداردال و بردلددی یوینددگ ( )2131در مطالعددهای بدده بررسددی چگددونگی نوسددانا قیمددت بددر بددر تقاضددای
مصر کنندگان پردادتند .آنها دو سناریو طراحی کردند( :الف) برنامهای که در آن بر از زغال سنگ و یا گداز طبیعدی
تولید میشود .و سناریوی (ب) طرحی که در آن بر از طریق باد یا سیستم دورشیدی قابل تجدیدپذیر باشدد .بطدورکلی
نتایج آنها نشان میدهد که نوسانا قیمت در برنامههای بر مسکونی هم در طدرح الدف و هدم در طدرح ب بطدور قابدل
مالحظهای تقاضای مصر کنندگان را تحت تأثیر قرار داد.
معرفی مدل

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



()5

q x  q x  Px , Pn , I , H

که در آن قیمت کاال ( ،)Pxدرآمد مصر کنندگان ( ،)Iقیمت کاالی جانشین ( ،)pnشرایط جدوی ( )Hو تمدامی متغیرهدا
بهصور لگاریتم است .اگر  yمتغیر وابسته و  Xبردار متغیرهای مستقل باشد و ( )ɛtجز پسماند اسدت .فدرم تخمدین روش
 ARDLبهصور زیر است:
∑+

+ ɛt

()4

∑Yt = α +

در این صور معادل مذکور با لحاظ متغیرهای مورد استااده در این تحقیق بهصور زیر برآورد دواهد شد:
()6

∑

∑

∑

∑

∑

نکته مهم در برآورد همجمعی از روش  ،ARDLموجود بودن رابط بلندمد در متغیرها اسدت .در غیدر ایدن صدور بده
دست آوردن رابط همجمعی از این روش غیرقابل اعتماد دواهد بود .پدس از تأییدد بدردار همجمعدی و اسدتخراج روابدط
بلندمد رابط تصحیح دطای برآورد میشود.
مدل تصحیح دطای بهمنظور ارتباط نوسانا

کوتداهمدد متغیرهدا بده نوسدانا بلندمدد آنهدا مدورد اسدتااده قدرار

میگیرد .در این تحقیق از فرم زیر برای برآورد مدل تصحیح دطا اسدتااده گردیدده اسدت (صددیقی و همکداران،2111 ،
ص .)291
()1

∑

∑

∑
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)

-1<λ<0

(

∑

∑

ضریب تصحیح دطا در صورتی که با عالمت منای ظاهر شود که انتظار میرود چنین باشد و مقدار آن باید بدین ( -3و)1
باشد ،نشانگر سرعت تصحیح دطا و میل به تعادل بلندمد دواهد بود .این ضریب نشان میدهد در هر دوره چند درصد
از عدم تعادل متغیر وابسته تعدیل شده و به سمت رابطه بلندمد

نزدیک میشود.

دادهها و جامعۀ آماری

دورۀ زمانی مورد بررسی  3111 -3191است و مقاطع موردبررسی کلیه اسدتانهدای ایدران اسدت .بدهمنظدور بدرآورد تدابع
تقاضای بر در استانهای ایران در این تحقیق با استااده از مراجعه به کتب و انتشارا مربوط به وزار نیدرو و همچندین
ازطریق سیستم دستیابی به آمار و اطالعا در سایت وزار نیرو و همچنین سایت مرکز آمار ایران و مراجعه بده سدازمان
هواشناسی کشوردادهها جمعآوری شده است .همچنین قیمتهدا در ایدن تحقیدق براسداس قیمدت پایده سدال  3191اسدت.
متغیرهای مورد استااده در این تحقیق بهصور زیر تعریف میشود.
جدول  .1متغیرهای به کار گرفته شده در تحقیق حاضر به همراه تعریف ،و عالمت انتظاری

متغیر

تعریف متغیر و توضیحاتمرتبط با آن

QH

لگاریتم طبیعی میزان مصر

عالمت انتظاری

بر به کیلووا ساعت در بخش دانگی در استانهای کشور

+

NH

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

+

PG

لگاریتم طبیعی قیمت واقعی گاز طبیعی

+

IU

لگاریتم طبیعی متوسط درآمد دانوارهای شهری

+

PH

لگاریتم طبیعی قیمت واقعی بر که به دو متغیر شوک قیمت بر ( )PHNTو روند قیمت
بر ( )PHTتقسیم میشود

-

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

QH

NH

IU

PG

PHNT

PHT

میانگین

21/5299

323/5161

31/9929

2/4112

-5/3133

2/4494

میانه

21/1619

322/1111

31/9955

2/2411

-1/1412

2/4914

حداکثر

21/2532

269/1111

36/2919

4/9411

3/1613

2/9162

حداقل

31/1911

3/111111

33/1619

3/3399

-1//4992

2/2146

انحرا استاندارد

3/1259

59/1191

1/5114

3/1369

1/1911

1/2115

چولگی

1/1195

1/2191

-3/3129

3/9426

1/4194

-1/2499

کشیدگی

2/9419

1/2149

31/1516

6/4191

1/5421

3/1691

Jarque Bar
Probability

31/1129

4/1419

4693/133

191/4593

53/1912

41/4541

1/1113

1/1461

1/1111

1/1111

1/1111

1/1111
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میلیون کیلووات ساعت

13361

3191

46115

3191

42996

3191

51465

29145

3191

22511

39329

3111

3111

3119

91111
11111
61111
41111
51111
11111
21111
31111
1

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

مصر

بر در بخش دانگی عمدتاً شامل روشنایی و استااده از لوازمدانگی و دستگاههای دنککننده است .مصر

بر در بخش دانگی در سال3111حدود 39329میلیون کیلووا ساعت بوده است که در سال  3191بالغ بر 13361
میلیون کیلووا ساعت رسیده است.
قیمت برق خانگی
کیلووا ساعت/ریال

۴۳۹
۳۳۵

۱۳۹۳

۱۳۹۰

۱۴۲

۱۰۷

۱۳۸۹

۱۳۸۳

۵۸
۱۳۷۸

۱۶

۵

۴

۱۳۷۳

۱۳۶۷

۱۳۵۷

۵۰۰
۴۰۰
۳۰۰
۲۰۰
۱۰۰
۰

نمودار .2روند متوسط نرخ فروش انرژی برق به قیمت جاری برای بخش خانگی

روند متوسط نرخ فروش بر به قیمت جاری در بخش دانگی طی این سالها روند افزایشی داشته است .و از سدال 3199
بخاطر اجرای قانون هدفمندی یارانهها این افزایش بیشتر بوده است.
برآورد مدل

باتوجه به اینکه هد

بررسی نقش شوکهای قیمت بر است نیاز است ابتدا نسبت به تجزیه قیمت بر و اسدتخراج ایدن

شوکها اقدام شود .برای این منظور با استااده از پاالیه هودریک پرسکا متغیر قیمت بر در بخش دانگی ( )PHبه دو
جزء روند و شوک تجزیه میشود .نمودار  3نشاندهندۀ نتیج دروجی پاالیش بر در بخدش ددانگی اسدت .همدانطدور
که نمودار مشخص است ،در بخش دانگی سه شوک مثبت قیمتی در سالهدای  3191 ،3119 ،3112و سده شدوک منادی
قیمت بر در سالهای 3195 ،3111و  3192اتاا افتاده است .این بررسی نشان میدهد که تعرفه قیمتی بدر ددانگی در
ایران شکل متناوب داشته و ثبا مشخصی نداشته است.
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نمودار  .3جداسازی شوکهای قیمت برق خانگی

نتایج آزمون پایایی و سایر آزمونهای مورد نیاز

بدون بررسی آزمون پایایی و برآورد متغیرها ،معناداری ضرایب برآوردی مورد تأیید قرار نمیگیرد .لذا بهمنظور بررسی
آزمون پایایی در متغیرها ،از آزمون لوین لین و چاو 1وبا استااده از نرمافزار  Eviewsپردادته میشود .نتایج آزمون پایایی
متغیرها در جدول  1آمده است.
همانطور که از جدول  1مشخص است ،آزمون پایدایی ،پایدا بدودن متغیرهدای  PHNT ،PG ،PHT ،IU ،NH ،QHرا در
سطح نشان میدهد.
جدول  .3نتایج آزمون پایایی متغیرها

آماره Levin lin&chu

احتمال

نتیجه

متغیر

QH

-9/9632

1/1111

پایا

NH

-34/3919

1/1111

پایا

IU

-31/1634

1/1111

پایا

PHT

-21/9413

1/1111

پایا

PHNT

-31/4321

1/1111

پایا

PG

-31/4195

1/1112

پایا

منبع :دروجی نرم افزار eviews

در مدل پانل دیتا میبایست ناهمگنی واحدها توسط آزمون  Fلیمر بررسی شود .در صور تأییدد نداهمگنی ،مددل از
طریددق دادههددای تددابلویی بددرآورد مدیشددود در غیددر ایددن صددور از دادههددای تلایقددی اسددتااده مدیشددود .آمدداره آزمددون
( )394/3591بهدست آمده که  P-valueآن برابر  1/1111است .لذا بررسی مدل به روش پانل را مدورد تأییدد قدرار داد.
عالوه بر آن در تحلیل رگرسیونی دادههای ترکیبی موضو برآورد بدر اسداس روش اثدر تصدادفی و یدا اثدرا ثابدت نیدز
مطرح است .برای تشخیص و شناسایی درست مدل از آزمون هاسدمن اسدتااده شدد کده براسداس محاسدبا انجدام شدده،
مقدار آماره این آزمون  22/9443بهدست آمده و با توجه به  P-valueآن که  1/111است مدل اثرا ثابت برای بدرآورد
مدل بهتر است.
نتایج برآورد مدل

برای انتخاب وقاه بهینه از معیار شوارتز -بیزین ،استااده شده است .کده بدا توجده بده ایدن آمداره ،وقاده بهینده دو اسدت .در
راستای انجام این تخمین از برنامه نویسدی در ایویدوز اسدتااده شدده اسدت تخمدین مددل PARDLحاصدل از معادلد  4بده
صور جدول  5ارائه میشود که وقاه بهینه متغیرها براساس معیار شوارتز -بیزین به صور ( )3،1،3،3،3،2است.
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همانگونه که مالحظه میگردد ،ضریب متغیر لگاریتم مصر
است و اثر مثبت بر مصر

بر دوره جاری دارد بهطوری که یک واحد افزایش در مصر

افزایش 1/12واحدی مصر
بر مصر

بر (متغیدر وابسدته) دوره پیشدین از لحداظ آمداری معندادار
بر در دوره گذشته ،باعدث

بر در دوره جاری میشود .متغیر تعداد روزهای گرم سال( )NHنیز اثر مثبدت و معنداداری

بر دانگی در دوره جاری میگذارد بهطوریکه یک واحد افزایش در لگداریتم تعدداد روزهدای گدرم سدال

باعث کاهش  1/36واحدی مصر

بر در آن دوره میگردد.
جدول  .0نتایج برآورد رابطه (PARDL )1،1،1،1،1،2
ضریب

دطای استاندارد

آماره t

Prob

)Log QH(-1

1/1233

1/1191

9/1111

1/1111

Log NH

1/3916

1/1646

2/1991

1/1145

Log IU

1/1141

1/1219

1/2151

1/1951

)Log IU(-1

1/1111

1/1399

1/1993

1/6915

Log PG

1/1519

1/1914

5/2119

1/1111

)Log PG(-1

1/1415

1/1921

5/2154

1/1111

Log PHNT

-1/1921

1/3426

-1/6115

1/4519

)Log PHNT(-1

-3/5552

1/3966

-1/1112

1/1111

Log PHT

-41/4624

9/1215

-4/1914

1/1111

)Log PHT(-1

91/1919

31/3945

4/2469

1/1111

)Log PHT(-2

-55/1192

9/1151

-5/9429

1/1111

C

36/2451

3/2194

31/3229

1/1111

متغیر

ضریب تعیینR2

1/9194

آماره دوربین واتسون

2/1221
F=434/3514

آماره F

متغیر لگاریتم درآمد( اثر مثبت بر مصر

بر بخش دانگی دارد .این متغیر از لحاظ آمداری بدیمعندی اسدت ( )IUو

همچنین وقا یک دوره پیشین این متغیر نیز از لحاظ آماری معنادار نیست .قیمت گاز ( )PGبهعنوان یک کاالی جانشدین
نیز اثر مثبت و معناداری بر مصر
واحد در هر دوره ،مصر

بر بخش دانگی در همان دوره دارد ،بدین معنا که با افزایش این متغیر به میزان یک

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

یک دوره پیشین این متغیر از لحاظ آماری معنادار هستند.
ضریب متغیر قیمت بر (( )PHشوک) اثرمنای بر مصر

بر دوره جاری دارد ولی از لحاظ آماری معندادار نیسدت.

وقا یک و دو دوره پیشین این متغیر منای و از لحاظ آماری معنادار هستند .ضریب متغیر قیمت بر (روندد) اثدر منادی و
معناداری بر مصر
دوره ،مصر

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

بر بخش دانگی به میزان  41/46واحد در همان دوره کاهش دواهدد یافدت .وقادههدای یدک دوره و دو

دوره پیشین از لحاظ آماری معنادار هستند.
ضریب تعیین این مدل  1/91است یعنی  91درصدد تغییدرا متغیدر وابسدته توسدط متغیرهدای مسدتقل حاضدر در مددل
توضیح داده میشوند .آماره دوربین واتسون هم  2/26است و بیانگر آنست که دودهمبستگی میدان اجدزاء اددالل وجدود
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ندارد .آماره نیکویی برازش نیز بیانگر این قضیه است که مدل بصور کلی تصریح دوبی دارد و تمامی متغیرهدای مددل
نمیتوانند همزمان صار باشند.
در این مرحله برای اینکه نشان داده شود رابطه بلندمد حاصل از ایدن روش ،کداذب نباشدد ،وجدود رابطده بلندمدد بدا
استااده از آزمون بنرجی ،دوالدو و مستر 5مورد بررسی قرار گرفت .چنانچه مجمو ضرایب متغیرهای با وقاه مربوطده بده
متغیر وابسته کوچکتر از یک باشد ،الگوی پویا به سمت الگوی تعادلی بلندمد گرایش دواهد داشت .بر ایدن اسداس بدا
توجه به نتایج بهدست آمده در باال ،آماره  tمحاسباتی بهصور زیر محاسبه میشود:
1 1233 3

()9

= -31/35

1 196

=t

مقایسه آماره محاسباتی جدول بنرجی و همکاران ( ،)3992فرضیه عدم وجود رابطه بلندمد بین متغیرهای مدل را تأییدد
نمیکند .از آنجا که مقدار بدست آمده از مقدار بحرانی بنرجی بیشتر است لذا اقدام به برازش مدل بلندمد میشود.
نتایج برآورد مدل بلندمدت

پس از اطمینان از وجود رابطه بلندمد  ،الگوی بلندمد برازش شده و نتایج برآورد معادله بلندمد رابطده  6بده شدرح
جدول ذیل است.
جدول  .5نتایج برآورد رابطه بلندمدت

متغیر

Prob

آماره t

دطای استاندارد

ضریب

Log NH

1/1151

2/9911

1/1921

1/2663

Log IU

1/1214

1/1596

1/1161

1/1329

Log PG

1/1121

1/1499

1/2119

1/1164

Log PHNT

1/1111

-4/9319

1/5196

-2/1912

Log PHT

1/1111

-4/1319

1/9551

-4/1929

C

1/1111

23/9111

3/1695

21/4129

همانطور که نتایج بهدست آمده نشان میدهند ،تأثیرپذیری تقاضای بر از قیمت این حامدل ،شدادص قیمدت حامدلهدای
دیگر (گاز بعنوان کاالی جانشین) و شادص درجه گرمی هوا مورد تأیید قرار گرفته است .باتوجه بده اینکده تدابع بدرآورد
شده به صور لگاریتمی تخمین زده شده است ،ضرایب تابع برآورد شده همان کششهای مورد تحلیل هستند .همانطور
که مشاهده میگردد ,عالمت ضرایب مطابق انتظار و مبانی نظری است .قیمت بر (شوک و روند) اثر منادی و معندادار و
درجه حرار هوا و قیمت گاز طبیعی ،اثر مثبت و معناداری بر متغیر وابسته دارند .کشش قیمتی (شدوک)  -2/19اسدت و
گویای این مطلب است که با افزایش یک درصدی در قیمدت حامدل بدر  ،میدزان تقاضدا (مصدر ) از ایدن حامدل 2/19
درصد کاهش مییابد .که نشان میدهد بر در بلندمد کاالیی باکشش است .وکشش درآمدی برابر  1/132اسدت کده
بیانگر این واقعیت است که بر یک کاالی نرمال و ضروری برای بخش دانگی محسوب میشدود .بدا توجده بده ضدریب
متغیر قیمت گاز طبیعی بهعنوان کاالی جانشین ،میتوان نتیجه گرفت که گاز طبیعی بهعنوان کاالی جانشین و کم کشدش
برای بر محسوب میشود.
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در ادامه جهت مطالعه رفتار کوتاهمد متغیرها و نشان دادن سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمد در بین متغیرهدای
الگو به برآورد مدل با استااده از الگوی تصحیح دطا پردادتده دواهدد شدد .نتدایج حاصدل از تخمدین مددل در جددول 6
آورده شدهاند.
برآورد الگوی تصحیح خطا برای بخش خانگی

وجود همانباشتگی بین مجموعهای از متغیرها ،مبنای آماری استااده از الگوهای تصحیح دطا را فراهم میکند .عمدهترین
دلیل شهر این الگوها آنست که نوسانا کوتاهمد متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمد ارتباط میدهد .نتایج حاصل
از برآورد رابطه  1به شرح جدول ذیل است.
جدول  .0نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطا ()Ecm
ضریب

دطای استاندارد

آماره t

Prob

DNH

1/3932

1/1536

5/1411

1/1111

DIU

1/1121

1/1341

1/3443

1/9169

DPG

1/3639

1/1541

1/4119

1/1115

DPHNT

-1/1661

1/1929

-1/1319

1/5141

)DPHNT(-1

1/1631

1/1996

1/6691

1/1111

-42/5164

1/3139

-36/4221

1/1111

54/3236

2/9411

34/9335

1/1111

1/113

1/1192

1/1316

1/9993

-1/6995

1/1199

-31/5921

1/1111

متغیر

DPHT
)DPHT(-1
C
)ECM (-1
ضریب تعیین R2

1/55

آماره دوربین واتسون

2/1111

آماره کلی F

9/9351

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

بر مصر

بر  ،متغیر روند قیمت بر دارد .کشش قیمتدی بدر بیدانگر ایدن اسدت کده بدر در کوتداهمدد

کاالیی کمکشش است .براساس نتایج به دست آمده میتوان مشاهده نمود که تقاضا برای بر نسبت به قیمت و درآمد
در کوتاهمد کششناپذیر است ،در نتیجه اجرای هدفمندسازی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی ،تأثیر زیادی
بر مصر

بر کشور نخواهد داشت .ضریب ( Ecm)-3نمایانگر سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمد اسدت و مقددار

آن طبق دروجی نرمافزار برابر  -1/69تخمین زده شده است؛ کده نشداندهندده سدرعت نسدبتاً بداالی تعددیل بدوده و بیدان
میکند که در هر دوره 69 ،درصد از شوک و انحرا

وارد بر مدل ،تعدیل شدده و بده سدمت مقدادیر تعدادلی بلندمدد

تعدیل مییابد و کمتر از دو دوره (یکسال ونیم) الزم است تا دطای تعادل کوتاهمد تصدحیح گدردد و مددل بده تعدادل
بلندمد

بازگردد.

جمعبندی و نتیجهگیری
این پژوهش در راستای بررسی اثرا کوتاهمد و بلندمد شوکهای قیمت بدر بدر تقاضدای بدر در بخدش ددانگی
انجام گرفته است .به منظور بررسی دقیقتر تأثیر قیمدت بدا اسدتااده از پاالیده هودریدک پرسدکا  ،جدز رونددی را از جدز
شوکها جدا کرده تا اثرا مستقیم تغییرا شوکها و روند در قیمت بر را بر تقاضای آن بررسی گردد .نتایج برآورد
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تقاضا نشان میدهد که  1/29درصد مصر

بخش مسکونی در دورۀ حال ،مطابق مصر

در دورۀ گذشته صور گرفته

است .کشش قیمتی (شوک) تقاضای بر مسکونی در کوتاهمد  -1/19و در بلندمد  -3/56است .این بررسدی نشدان
میدهد که در کوتاهمد  ،بر برای مصر کنندگان مسکونی کداالیی کدمکشدش و در بلندد مدد کداالیی بدا کشدش
محسوب میشود .بررسی کشش قیمتی متقاطع بین قیمت گاز و بر نشان میدهدد کده گداز و بدر کاالهدایی جانشدین و
کمکشش است .همچنین بررسی کشش درآمدی تقاضای بر مسدکونی نشدان مدیدهدد کده بدر کداالیی نرمدال اسدت.
بررسی تأثیر دمای هوا نیز نشان میدهد که با افزایش درجه هوا میزان استااده از بر در بخش مسکونی افزایش مییابدد.
بررسی تعداد مشترکین بر نیز نشان میدهد که با افزایش تعداد مشترکین در بخش دانگی مصدر
افزایش مییابد .و نتایج بیان میکنند که درصد جمعیت شهرنشینی تأثیر مثبتی بدر میدزان مصدر

بدر در ایدن بخدش

بدر در بخدش ددانگی

دارد ولی از لحاظ آماری معنادار نیست.
روند تغییرا

درآمد و میزان تقاضای بر  ،نشاندهنده رابطه مستقیم بین این دو متغیر اسدت .از سدوی دیگدر ،روندد

تغییرا قیمت واقعی بر و مقدار تقاضای بر نشان دهندده وجدود ارتبداط معکدوس بدین قیمدت واقعدی بدر و مقددار
مصر

آن است .بنابراین هم ارتباط قیمت و تقاضا و هم ارتباط درآمد و تقاضا ،مؤیدد نظریده تقاضدا در مدورد کداالی

نرمال بر در ایران است.

بررسی ضریب تصحیح دطا نشان میدهد که در هر دوره  13درصد از عدم تعادل در تقاضای بدر مسدکونی تعددیل
شده و به سمت مقدار بلندمد حرکت میکند.
با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش ،میتدوان بدا اسدتااده از توصدیههدای زیدر گدامهدای مدؤثری در جهدت
آیندهنگری و اتخاذ سیاستهای مناسب برداشت:
از آنجایی که در بلندمد بر برای بخش دانگی کاالیی با کشش محاسبه گردید ،قیمت بر متغیری اثرگدذار بدر
مصر

بر در ایران است .لذا پیشنهاد میشود که به صور

با توجه به اینکه سیاستهای قیمتی ،بهتنهایی به مصر

یک روند کامالً کنترل شده تعرفههای بر اصالح گردد.

بهینه منجر نمیشدود و بایدد همزمدان بده بهینده سدازی صدنایع،

بهبود کیایت زیرسادت دانههای مسکونی و باال بردن آگاهی عمومی در راستای استااده بهینه مصر
استااده از وسایل کم مصر

و تشویق مردم بده

و باال بردن آگاهی عمومی نیز استااده شود.

درجه حرار هوا بهعنوان یک متغیر مؤثر در برآورد شناسایی شده است .لذا پیشنهاد میگردد که به منظدور کداهش
مصر

بر استااده از فناوریهدای بدا مصدر

سرمایهگذاری بر این نو فناوری از اتال

اندرژی پدایین جدایگزین وسدایل و تجهیدزا سدنتی گدردد .همچندین بدا

بیرویه بر مخصوصاً در فصل گرما جلوگیری به عمدل آیدد .در ایدن راسدتا

دولت با جلوگیری از واردا یا سادت لوازم دانگی که انرژی بدر را در سدطح مطلدوبی اسدتااده نمدیکنندد و موجدب
افزایش هدر رفت انرژی میشوند ،و فروش اقساطی وسایل دانگی که بازده باالتری دارند میتواند گام مؤثری در جهت
جلوگیری از اتال
بازنگری شود.

بیرویه بر بردارد .و همچنین مطابق با تعداد روزهای گرم سال هر استان تعرفههای قیمتی اصدالح و
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