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چکیده:
هدف اصلی در این تحقیق بررسی و برآورد واکنش تقاضاي برق مسکونی و تجاري نسبت 

در دوره زمانی ARDLجمعی هاي قیمتی برق، در شهر اهواز براساس روش همبه شوك
-هاي قیمت برق از پاالیه هودریکمنظور بررسی تأثیر شوكاست. به1370-1391ساالنه 

)، استفاده شده است. نتایج برآورد تابع تقاضا نشان داد که در اهواز، برق 1980(پرسکات
. همچنین شودیمکنندگان مسکونی و تجاري کاالیی با کشش محسوب براي مصرف

کنندگان بخش که مصرفدهدمیقیمتی مسکونی و تجاري نشان هايکششمقایسه 
ش تجاري به روند قیمت برق کنندگان بخشوك برق و مصرفهايقیمتمسکونی به 

یی همچون هدفمندسازي هااستیسدیگر عبارتی. بهدهندیمواکنش بیشتري نشان 
بر بخش مسکونی تأثیر بیشتري داشته است. بررسی تأثیر دماي هوا نیز نشان هاارانهی

که با افزایش درجه هوا میزان استفاده از برق در مناطق مسکونی و تجاري اهواز دهدمی
دهد که قدرت شدت افزایش داشته است. بررسی ضریب تصحیح خطا نشان میبه

.کنندگان مسکونی نسبت به تجاري در اهواز بیشتر استبینی و انطباق مصرفپیش
JEL:E26 ،H2 ،L91،L92،X01،C22 ،C51ي بندطبقه

، مسکونی، تجاري، اهوازARDLتقاضاي برق، شوك، هاي کلیدي:واژه

 ،اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهوازستادیارادانشیار و به ترتیب  .)saarman2@yahoo.com(

137-163صفحات ، 1393پاییز ، 3، شماره 11دوره هاي اقتصادي سابق)، داري (بررسیفصلنامه اقتصاد مق
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مقدمه-1
ازآنمناسباقتصاديمدیریتوهستندپذیرپایانمنابعازریناپذدیتجدهايانرژي

است،نهاییکااليکیانرژيه کینابرعالوهزیرااست؛برخوردارايویژهاهمیت
هايهزینهاقتصادي،مختلفهايبخشدرخدماتوکاالهاتولیدهايهزینهازبخشی

انرژي،مدیریتيدرزمینهالزمابزارهايازیکی. استانرژيانواعيریکارگبه
اعمالباانرژيمصرفدرجوییصرفهبهتشویقوانرژيبهینهگذاريقیمت

هبضرورينیازمناسبهايسیاستاعمال. استیمتیقریغوقیمتیهايسیاست
کییکهداردمختلفهايبخشدرکنندگانمصرفمصرفیرفتارشناختوبررسی

وان عنکشور ایران به.ي انرژي استتقاضاتابعبرآوردبررسیایناصلیهايروشاز
یک کشور رو به رشد و برخوردار از منابع انرژي غنی و گسترده، وجود مخازن بزرگ 

د با یکی از مصادیق الگوي رش،نفتی، معادن عظیم زیرزمینی و پتانسیل بالقوه انرژي
و افزایش روزافزون جمعیتسریع. رشددشویفشار بر منابع طبیعی محسوب م

ود؛ششناختهدرستیبهموردنیازانرژيبرايتقاضاکهکندمیمصرف انرژي ایجاب
رتدقیقچههرآگاهیوتقاضاساختارمطالعهکه آنبر تقاضا، عالوهشناختبازیرا

ردمتفاوتشقوقطراحیباتوانمیسهولتشود، بهمیپذیرامکانمصرفالگوي
آنهبنیازمیزانآیندهدراجتماعیواقتصاديمتغیرهايدرتغییراتروندبارابطه

هايارجحیتشناختامردرتقاضاعالوه، برآوردبه. نمودمشخصکمی طور بهراکاال
برنامهامرباالخرهومصرفبهمربوطهايمشیخطوهاسیاستمصرفی، تعیین

). بر این اساس این 1380است (عزیزي و ترکمانی، برخوردارویژهاهمیتازریزي
هاي تجاري، در پرسش مطرح می شود که آیا رفتار عکس العملی خانوارها با بنگاه

ن ي آن در ایي عکس العمل و اندازهبرخورد با افزایش قیمت برق یکسان است؟ نحوه
این عکس العمل ثابت دو گروه چقدر می تواند باشد؟ آیا در کوتاه مدت و بلندمدت

ماند و یا نحوه ي برخورد در بلندمدت متفاوت است؟ شهر اهواز به عنوان نماینده می
دهد؟چگونه واکنشی را از خود نشان میي یک شهر گرمسیر

گیري تابع تقاضا در یک قرن گذشته نشان با این حال مطالعات فراوان براي اندازه
ياز اهمیت این مهم در اقتصاد کشورها دارد، اما باوجود مشکالت فراوان درزمینه

برآورد تقاضا در کشور مانند کمبود آمار و دقت کم در آمار ارائه شده در ایران مطالعات 
از اهمیت خاص برخوردار نبوده است. شهر اهواز به دلیل هاشهرستانتقاضاي برق در 

شود. موقعیت ویژه ي آب و هوایی یکی از گرم ترین شهرهاي جهان محسوب می
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 این تحقیق به بررسی و برآورد واکنش تقاضاي برق مسکونی و منظور دربراي این 
ی جمعهاي قیمتی برق، در شهر اهواز براساس روش همتجاري نسبت به شوك

ARDL منظور بررسی پرداخته شده است. به1370-1391در دوره زمانی ساالنه
)، استفاده شده است.1980(1پرسکات-هاي قیمت برق از پاالیه هودریکتأثیر شوك

مبانی نظري-2
کننده بنا مصرفهايهاي مبتنی بر اقتصاد خرد، براساس مبانی نظري رفتارمدل
توابع تقاضاست و درواقع به مسئله تخصیص کل دستگاهیها شکل اند. این مدلشده

و از طریق شوندیکننده به یک مجموعه از کاالهاي مختلف مربوط مبودجه مصرف
آیند. کننده به دست میحداکثر کردن تابع مطلوبیت با توجه به قید بودجه مصرف

ده بلکه ننکمصرفيتقاضايتنها برانهیت،مطلوبیابیینهو بهیصیهاي تخصمدل
اردات، ويتقاضایصتخصیدي،توليهانهادهيتقاضا برایلاز قبيموارد متعدديبرا
الت محصوینبيکشاورزهايینمساحت زمیعگذاري و توزسرمایهییسبد دارایعتوز

یپیها، بحث اصلمدلیناست. در همه ادهبندي شفرموليانرژيمختلف و تقاضا
ه مربوطه به نقطیرهايمتغيسریکتابع هدف براساس یدنرسیبردن به چگونگ

ازتقاضاتابع). 1383باشد، است (محمد زاده، یدنامقیایدکه ممکن است مقینهبه
بیت که تابع مطلودرصورتی.شودمیاستنتاجمقیدسازيبهینهيمسئلهاینطریق

آید به دست میعنوان تابع هدف، مشروط بر محدودیت بودجه حداکثر شود، تابعیبه
شود. به عبارت ریاضی داریم:که به آن تابع تقاضاي معمولی یا مارشالی گفته می
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ها کاالزا تابعی از قیمت عنوان متغیر درونشده کاالها بهمصرفها مقادیرiqآن که در 
)pi ،(متغیر درآمد)I) و سایر متغیرها (eتقاضا عبارت تابع طبق تعریف، . لذا ست) ا

است از مقادیر مختلف کاالها و خدماتی که فرد در مقطع معین، به فرض ثابت بودن 
دهنده مقدار کاالیی است که با این تابع نشانسایر عوامل، مایل به خرید آن است. 

ثابتفرضباشود.هاي مختلف آن کاال و درآمد شخص خریده میتوجه به قیمت
تقاضا به اینکنندگان، قانونمصرفسلیقهودرآمدمرتبط، کاالهايقیمتبودن

استآن کاالقیمتازنزولیبراي یک کاال تابعیمعنی است که مقدار تقاضا
میزان کاالیی که ). بر این اساس 32-35، صص 1381(هندرسون، کوانت، 

از بازار Xاز کااليحاضرندات خودسلیقه و ترجیحبراساس کنندگان مصرف
تعداد )، xP(قیمت کاالاند از:د که عبارتند به چند عامل بستگی دارخریداري کنن

حدود ) و npقیمت کاالي وابسته ()، I(کنندگاندرآمد مصرف)، n(کنندگانمصرف
) و سایر متغیرهاي تأثیرگذار نظیر R(کنندگانکاالها و خدمات در دسترس مصرف

فرم کلی تابع تقاضا را ...؛ لذا اقتصادي وهايبحرانانتظارات، شرایط جوي، جنگ، 
:صورت معادله زیر نوشتبهتوانیم
)3(

انتخاب مناسب ي آمار ومشکالت ممکن در تهیهبه دلیل خاص در کارهاي تجربی 
تابع مطلوبیت، استخراج تابع تقاضا با استفاده از تابع مطلوبیت با مشکالت و 

دري رگرسیونی خطی ابع تقاضاوالً از ترو، معموهمراه است. ازاینییهایدگیچیپ
. براي تصریح یک تابع تقاضاي شودیغیر دستگاهی یا منفرد استفاده ميهاحالت

رابطه تبعی میان تقاضاي آن کاال با قیمتش و مبانی نظري،کاالي خاص، براساس 
ودشیقیمت یک یا چند کاالي مکمل و جانشین، درآمد و سایر عوامل مؤثر تعریف م

ر تابع تقاضاي منفرد را دتوانی. به لحاظ تجربی، مگرددیو سپس این تابع برآورد م
در بین این معادالت، مدلگوناگون خطی، نمایی و لگاریتمی تصریح کرد.يهاصورت

لگاریتمی به لحاظ برآورد مستقیم کشش قیمتی و درآمدي از کاربرد بیشتري 
کنندیگیري مه کشش تقاضا را اندازهبرخوردار است، زیرا ضریب تخمین زده شد

زیاد است و هامدلپذیري این نوع همچنین انعطاف).18-19، صص 1380(باقري، 

 , , , , ,... x x nx q P P I N Rq
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 متغیرهاي مربوط را وارد مدل و متغیرهاي زائد را از مدل حذف توانیمراحتی به
).88-89، صص1383بهمرام، کرد (

پیشینه مطالعات پژوهش-3
وغربیمنطقهدوبرايراخانگیبرقتقاضايتابع) 1372کوشکی (نژادیانحسینی
تخمینیهايمدلدر. آورددستبهاصفهانشهردرمنطقه،دوتلفیقیومرکزي
هبزیربنامساحتوخانواربودجهبرق،متوسطقیمتازتابعیبرقمصرفمیزان

وبرققیمتنسبتبرقمصرفمیزانشدهبرآوردمدلسههردر. استمترمربع
استاندربرقتقاضايبرمؤثرعوامل) 1376(مصلی پور.استکششبیخانواردرآمد

. داندمیخانوارهامصرفیهايهزینهاستان،کلجمعیتبرق،واقعیقیمتراخراسان
بیانگرکهاندبودهترکوچکواحدازدرآمديوقیمتیکششتخمینیمدلدر
هادیان. استمدتکوتاهدردرآمدوقیمتبهنسبتبرقکااليبودنکششبی

عیواقمتوسطقیمتازتابعیراهمداناستاندرخانگیبرقتقاضايتابع) 1376(
1373-1353ويمطالعهدوره. داندمیخانوارتعدادوخوراکیهايهزینهکلبرق،

درتقیمبهنسبتتقاضابودنکششبیازحاکینتایج. استOLSتخمینروشو
بهتنسبوبلندمدتومدتکوتاهدردرآمدبهنسبتبودنپذیرکششومدت کوتاه
اصفهاناستاندربرقتقاضاي) 1377(بحرینیوتوکلی.استبلندمدتدرقیمت

ازتلفیقیآنانآمارياطالعاتواست1362-1369زمانیدوره.اندنمودهبرآوردرا
حداقلروشاستفادهموردروش. استشدهیاددورهطیعرضیمقطعوزمانیسري

قبرتقاضايتابعبودنکششبیدهندهنشاننتایج. است) GLS(عمومیمربعات
ايتقاضدرآمديکششهمچنین. استخانواردرآمدوبرققیمتتغییراتبهنسبت

استاندرخانگیبرقتقاضاي) 1377(زمانی.استتربزرگآنقیمتیکششازبرق
کارگیريبهباو1375-1356زمانیسريبهمربوطهايدادهبهتوجهبارالرستان

یمتقازتابعیراخانگیبرقسرانهتقاضايمیزانولی. استزدهتخمینOLSروش
انوارخدرآمدبرق،مصرفسهمبهنفتیهايفرآوردهمصرفسهمنسبتبرق،متوسط

دهدمینشاننتایج. استآوردهدستبهتأخیردورهیکبابرقسرانهمصرفو
)، به 1378عسکري (.استکششبیدرآمدوقیمتتغییراتبهنسبتبرقتقاضاي

هاي صنعت، کشاورزي و خدمات در دوره بررسی و تخمین تابع تقاضاي برق در بخش
اي پرداخته صورت تک معادلهو بهECMو OLSو از روش 1353-1378زمانی 
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قیمتی تقاضا براي تمامی هايکششکه دهدمیاست. نتایج این مطالعه نشان 
هاي صنعت، کشاورزي و خدمات بخش تر از یک شده است و از بخشها کوچکبخش

ه کدهدمیکشاورزي از حساسیت کمتري برخوردار بوده است. کشش درآمدي نشان 
لی در بخش وشودیمبرق در بخش صنعت و خدمات کاالیی ضروري محسوب 

. همچنین در این گرددیماز یک بوده و کاالیی لوکس محسوب تربزرگکشاورزي 
تحقیق مشخص گردیده است که کیفیت خدمات برقی در مصرف برق تأثیر زیادي 

برققیمتازتابعیراخانگیبخشدربرقتقاضاي) 1379(داشته است. عسکري
هايهزینهکلبرق،واقعیقیمتمجذورجایگزین،هايسوختواقعیقیمتخانگی،
روشازاستفادهباونمودهظلحاقبلدورهدرخانگیبرقمصرفوخانوارواقعی
GLS1378-1374(سال5طولدرايمنطقهبرقشرکت16تلفیقیهايدادهو (

قیمتیازنظربرقتقاضايکهدهدمینشاننتایج. استدادهمانجاراخودمطالعه
وانعنبهخوزستانازتحقیقایندر. استکششبیدرآمديازنظرولیپذیرکشش

درمجموع. استشدهبردهنام02/1باالقیمتیکششهاي داراياستانازیکی
مقالهینادرتوجهقابلنکته. هستندباالتريقیمتیکششدارايگرمسیرهاياستان

اشناختهندلیلبهکهاستتوضیحیمتغیرعنوانبهبرقکیفیتمتغیرازاستفاده
مقدارابشبکهدربرقخاموشیمیزانمقایسهازکهمتغیريازآنتابعیشکلبودن
نرخدرواقعآید.میبه دستشدمیعرضهنشدنخاموشصورتدرکهبرقی

است. امینی فرد و شدهاستفادهمنظوراینبرايمتغیریکعنوانبهخاموشی،
مطالعه خود پس از تشخیص رابطه تقاضاي برق مسکونی بادر )، 1381استدالل (

تصرف، قیمت گاز مایع، تعداد مشترکین متغیرهاي قیمت متوسط برق، درآمد قابل
هاي درجه گرما و دماي هوا، این رابطه را با استفاده از اطالعات شاخصبرق مسکونی و

رد از روش برآورد نموده است. جهت برآو1346-1379سري زمانی براي دوره
مطالعه و مدل تصحیح خطا استفاده شده وسیلیوس موردی-سونگرایی یوهانهم

هاي که در بلندمدت کششدهداست. نتایج حاصل از برآورد بلندمدت نشان می
تر از واحد و کشش تعداد مشترکین نسبت کوچکقیمتی، درآمدي و متقاطع تقاضا

) به برآورد تابع تقاضاي 1383لطفی (لطفعلی پور وبه تقاضا بیشتر از واحد است. 
پرداختند. بر این اساس 1355-1380برق مسکونی در استان خراسان در دوره زمانی 

اي از نوع لگاریتم خطی با با استفاده از اطالعات موجود و از طریق الگوي تک معادله
مصرف تابع تقاضاي برق را مورد برآورد قراردادند. متغیرهايOLSاستفاده از روش 
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 سرانه برق استان (کیلووات ساعت)، متوسط قیمت برق مسکونی در استان (ریال به
ازاي هر کیلووات ساعت)، متوسط هزینه خانوار استان، قیمت نفت سفید، قیمت گاز 

که هددمیطبیعی در برآورد مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان 
ی ش است و لذا تغییرات قیمتی برق تأثیر چندانکشش قیمتی برق یک کاالي کم کش

دهدمیبر مصرف برق نداشته است. همچنین کشش متقاطع بین برق و گاز نشان 
) در مقاله1384توانند جانشین همدیگر شوند. پور آزرم (راحتی نمیکه این کاالها به

ازیجمطالعات خاربرتکیهباخوزستان رااستانمسکونیبرقتقاضايتابعخود
کرده است. برآورد1379تا1356سالازداخلیمطالعاتو2002تا1951سال
يهايسرازاستفادهبامدتکوتاهدرOLSروش وسیلهبهمسکونیبرقتقاضايتابع

ومدتکوتاهدرECMروش وسیلهبهقیمتیهاي کششوزدهتخمینزمانی
هاي کشش:دهدمینشانمدلبرازشازشده است. نتایج حاصلمحاسبهبلندمدت

در 54/0و -22/0مدت و در کوتاه22/1و -97/0بلندمدت دردرآمديوقیمتی
بودنپذیرکششدهندهنشانبلندمدتبرآوردي درهاي کششمدت هستند. کوتاه

مشیري و است. درآمدخصوصاًو درآمد،قیمتتغییراتبهنسبتبرقتقاضاي
ي برق و گاز طبیعی خانوارهاي تقاضاتحقیقی به برآورد تابع ) در 1385شاهمرادي (

پرداختند. 1375-1380استان تهران و اصفهان مبتنی بر بودجه خانوار در دوره 
یل و اي است. تحلالگوي نظري مورد استفاده مبتنی بر فرایند بهینه یابی دومرحله

اثرثابت مورد برازشنتایج تجربی با استفاده از سیستم معادالت همزمان در شرایط
صورت کل درآمد خانوار، مخارج گاز طبیعی، قرار گرفته است. متغیرهاي تحقیق به

غیراز گاز، شاخص قیمت کاالها و خدمات بههاسوختمخارج خانوار براي تمامی 
ي انرژي، قیمت هاحاملشهري، شاخص قیمت اقالم غیر انرژي، شاخص قیمت تمامی 

غیراز گاز، سهم گاز طبیعی در بههاسوختمت تمامی برق، قیمت گاز، شاخص قی
که گاز طبیعیدهدمیمخارج خانوار استفاده گردیده است. نتایج این مطالعه نشان 

کشش است. و برق در سبد مصرفی خانوارهاي استان اصفهان و تهران تقریباً بی
ی د کاالیکشش درآمدي تقاضاي برق و گاز حاکی از ضروري بودن این کاالها در سب

دربرقتقاضاي)، به بررسی و تحلیل1387این خانوارها دارد. صمدي و همکاران (
1363-1388در دوره ARIMAمدل وجمعیمفهوم همازاستفادهباایران

رفمصداخلی سرانه وناخالصبرق، تولیدقیمتهاي تحقیق شامل. دادهاندپرداخته
کشش قیمتی و کشش که دهدمینتایج این مطالعه نشان . باشندیمبرق سرانه
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به براي بلندمدتو 131/0و -078/0به ترتیب در حدودمدتدرآمدي براي کوتاه
برآورد )، به 1392و همکاران (جالییشد.دست آوردهه ب535/0و -318/0ترتیب 

وره طی دتانیهاي تابلویی اسنگی در ایران با استفاده از دادهتابع تقاضاي برق خا
پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده، قیمت برق در 1381-1388زمانی 

یر ثأتثیر اندکی بر مصرف برق در این بخش دارد. همچنین أبخش خانگی ایران ت
هاي جانشین نظیر گاز طبیعی و نفت بر مصرف برق اندك است. همچنین قیمت انرژي

در بخش خانگی بیشتر تحت تاثیر عادات نتایج حاکی از این است که مصرف برق
ثیر هدفمندي یارانه انرژي أت)، به بررسی 1394(و همکارانبزازانمصرفی بوده است.

1391-1370هاي طی سالبرق بر تقاضاي خانوارها به تفکیک شهر و روستا در ایران
دهند که انرژي برق براي خانوارهاي شهري و روستایی نتایج نشان میاند. پرداخته

جزو کاالهاي ضروري به حساب می آید و قدرمطلق کشش قیمتی خودي براي هر 
هاي قیمتی انرژي به دست آمده است. بنابراین سیاستدو نوع خانوار کمتر از واحد 

در کندکارساز نبوده و ضرورت ایجاب میبه تنهایی براي کاهش مصرف برق احتماال
هاي غیرقیمتی استفاده شود.کنار آن از سیاست

2اند. هالورسنهاي زیادي به بررسی تقاضاي برق پرداختهدر خارج تحقیق

–1996هايسالتلفیقیهايدادهازاستفادهبارابرقتقاضايمعادله) 1975(
قیمتازتابعیرابرقتقاضايوي. آوردبه دستامریکاایالت48بهمربوط1961

درجهمتوسطروزانه،حرارتدرجهخانگی،گازقیمتسرانه،درآمدمتوسطبرق،
با. آوردبه دستخانواربعدوروستاییجمعیتدرصدتابستان،هايماهحرارت
هبنسبتمصرفمیزانبودنپذیراي کششدومرحلهمربعاتحداقلروشازاستفاده
ونبیرلی. استدرآمدتغییراتبهنسبتبودنکششکموبرققیمتتغییرات

امریکامتحدهایاالتشرقشمالبرايراخانگیبرقتقاضاي) 1981(3همکارانش
رابرقتقاضايهاآن. زدندتخمینOLSروشبا1967–1977هايسالبراي
و نشانآوردنددستبهدرآمدوجانشینیهايانرژيقیمتبرق،قیمتازتابعی
تقاضاي) 1981(4وستلی. استناچیزبرقوگازبینمتقاطعقیمتیکششکهدادند
برآورد19701977هايسالهايدادهازاستفادهباراپاراگوئهکشوردرخانگیبرق

وزیربنامساحتبرق،نهاییقیمتخانوار،درآمدازتابعیرابرقتقاضايوي. نمود
2 Halvorsen
3 Beierlein and et al.
4 Westley
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 بهنسبتتقاضاناپذیريکششمؤیدوستلیتحقیقاتنتایج. آورددستبهخانواربعد
شرقجنوبکشورچهاربرايرابرقتقاضايتابع) 1988(5انگ. استدرآمدوقیمت
اخلیدناخالصتولیدازتابعیراآنوبرآورد) سنگاپوروتایوانمالزي،تایلند،(آسیا

دهدمینشاننتایج. کردفرضتأخیردورهیکبابرقسرانهمصرفوقیمتسرانه،
یجهنتوي. دارندتريکوچکدرآمديکششضریبدارندباالتردرآمدکهکشورهایی

بحرانازبعددورهدرفوقکشورهايمتمابرايمدتکوتاهدرآمديکششگرفت
قیمتیهايکششکلیهواستبودهترکوچکسالاینازقبلدورهاز1973نفتی
بهنسبتبرقتقاضايبودنکششبیازحاکیویکازترکوچکمطلققدرازنظر

6یوسفمحمدوالتونی. استبلندمدتدرهمومدتکوتاهدرهمقیمتتغییرات

برايفارسخلیجهمکاريکشورهاي شورايبرقتقاضايتوابعتخمینبه) 1993(
سرانهدرآمدازتابعیرابرقتقاضايوپرداختند) 1975–1989(زمانیدوره

. ردندکتعریفتأخیردورهیکباخانگیبرقسرانهمصرفوگازواقعیقیمتحقیقی،
هکشدمحاسبههاکششمعمولیمربعاتحداقلروشازاستفادهباتخمینایندر

ومدتکوتاهدردرآمدوآنقیمتبهنسبتبرقتقاضايبودنکششبیازنشان
7سراولاوالتونی. استشدهدادهتشخیصدولتیارانهازناشیکهاستبودهبلندمدت

درکویتبرقتقاضايتابع19751994هايسالهايدادهازاستفادهبا) 1996(
لیدتووخانگیبخشدربرققیمتازتابعیراآنوآوردنددستبهراخانگیبخش

رابرقتقاضاي) 1996(8جوتزوسیلک. کردندمعرفیواقعیسرانهداخلیناخالص
میزانوقراردادندموردبررسی1993تا1943هايسالهايدادهبهتوجهباامریکادر

ه،بهرنرخروزانه،دمايمتوسطبرق،واقعیقیمتازتابعیراخانگیبرقتقاضاي
وشرآناناستفادهموردروش. آوردنددستبهتصرفقابلدرآمدونفتواقعیقیمت

درگیخانبرقتقاضايکهدادنشاننتایج. بودخطاتصحیحمدلویکسانهمگرایی
ومدتکوتاهدربرقواقعیقیمتوواقعیدرآمدمتغیردوهربهنسبتامریکا

9تولاتس. استبودهتربزرگقیمتیازدرآمديکششضریبوکششبیبلندمدت،

خطايتصحیحمدلیکتخمیندررانروژ1999-1970هايسالهايداده) 2002(

5 Ang
6 Eltony and Mohammad yousuf
7 Eltony and Asrual
8 Silk and Jutz
9 Ettestol
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رقببلندمدتتقاضايتابعدر. استبردهکاربهخانگیبرقتقاضايبرايخطی
خارجمونفتواقعیقیمتبرق،واقعیقیمت: ازاندعبارتمستقلمتغیرهايخانگی
عنیماینبهبرآورديتابعدرنفتقیمتضریببودنمنفی. خانوارواقعیمصرفی

فزایشابههمچنانبرقمصرفآید،پایینبلندمدتدرنفتقیمتاگرحتیکهاست
ترتیببهآمدهدستبهمتقاطعودرآمديقیمتی،کشش. دادخواهدادامهخود

تنسببرقتقاضايبودنکششکمبیانگرکه-27/0و19/1و-01/0ازاندعبارت
)، به 2004(10فیلیپینی و پاچواري. استدرآمدبهنسبتبودنکششباوقیمتبه

بررسی و تعیین کشش تقاضاي فصلی برق در بخش مسکونی شهري هند پرداختند. 
، درآمد LPGمتغیرهاي مصرف سرانه برق، قیمت برق، قیمت نفت سفید، قیمت 

خانوارهاي شهري، مساحت زمین مسکونی، اندازه خانوار و متغیر مجازي براي مناطق 
واري، که متغیرهاي خاندهدمیتحقیق نشان اند. نتایج مختلف مسکونی استفاده کرده

داري بر کشش تقاضاي برق دارند. همچنین جمعیتی و جغرافیایی همگی تأثیر معنی
که کشش تقاضا و کشش درآمدي دهدمیمنظور برآورد کشش نشان نتایج تحقیق به

) به برآورد تابع 2005(11کشش است. نارایان و اسمیزبراي تمامی فصول در هند بی
مدت و بلندمدت قیمتی و درآمدي در بخش مسکونی کوتاههايکششقاضاي برق و ت

هاي تحقیق نشان جمعی پرداخته است. یافتهي همهاروشدر استرالیا با استفاده از 
داري باالیی داد که در بلندمدت متغیرهاي درآمد و قیمت برق مسکونی از معنی

ها بااهمیت و در برخی دیگر برخوردار هستند و متغیر درجه هوا در برخی دوره
مدت درآمدي و قیمتی تقاضاي برق از کوتاههايکششاهمیت است. همچنین بی
) به بررسی و 2008(12ي را نشان داده است. لو و همکارانتربزرگندمدت مقادیر بل

اند. درآمد پرداختههاي برقی جدید در خانوارهاي کمتعیین کشش تقاضا براي فناوري
ها از به برآورد تابع تقاضا پرداختند. آن2000-2001هاي با استفاده از دادههاآن

ها، سهم هزینه خانوارها از لوازم د خانوار، تعداد اتاقمتغیرهاي قیمت برق، درآمد، بع
وپز، قیمت آهن، قیمت شمع، قیمت پارافین و قیمت رادیو در برآورد تابع تقاضا پخت

که برق براي گروه درآمد دهدمیاند. نتایج برآورد کشش تقاضا نشان استفاده کرده
سی و تخمین تابع ) به برر2010(13کشش است. بولوك و کوكپایین کاالیی بی

10 Massimo Filippini, Shonali Pachauri
11 P.K Narayan, R. Smyth
12 Louwa et al
13 Gülden Bölük, A. Ali Koç
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 تقاضاي برق در بخش تجاري براي کشور ترکیه پرداختند. با استفاده از چهار عامل
تابع تقاضاي هاآناي و انرژي برق، هاي واسطهکلیدي نیروي کار، سرمایه، نهاده

که دهدمیتخمین زدند. نتایج تحقیق نشان 1980-2001ترانسلوگ را براي دوره 
متقاطع هايکشششده است. بررسی محاسبه-85/0برق کشش قیمتی تقاضا براي

اي جانشین مناسبی براي نیروي کار هاي واسطهکه انرژي برق و نهادهدهدمینشان 
) به بررسی و برآورد تابع تقاضاي برق 2011(14و سرمایه هستند. الوین و همکاران

ها از ی پرداختند. آنهاي برودتو گاز براي بخش مسکونی براي امریکا با تکیه بر داده
متغیرهاي قیمت برق، قیمت گاز، درآمد، تعداد روزهاي با هواي مطلوب، تعداد 

هاي خانوار، اندازه خانوار، نوع ملک مسکونی، مصرف روزهاي با هواي گرم، تعداد اتاق
روزانه براساس مصرف کیلووات و مصرف روزانه براساس درجه حرارت استفاده کردند. 

که تقاضاي برق با توجه به مسائل برودتی کاالیی کم دهدمینشان نتایج تحقیق 
آمده است. متغیرهاي دستبه-28/0کشش است و کشش قیمتی تقاضاي برق 

که با افزایش درجه هوا استفاده از دهدمیرفت نشان که انتظار میطورهمانبرودتی 
يتقاضايمدل ساز)، به 2012و همکاران (15انرژي برق افزایش داشته است. پیلو

ياهمصرف کننده در بخشیمتبرق در کوتاه مدت با نرخ رشد بلند مدت و کشش ق
دیتولیمت،قیت،جمعاند. در مدل بلندمدت متغیرهاي ی پرداختهو صنعتيتجار

درصدي 95لحاظ شده است. نتایج تحقیق نشان از دقت یدولتو بخش ناخالص 
)، به بررسی تعیین کننده ها و شکل ساختاري 2015(16مدل ها دارد. سینگ و جمال

ضا اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که تقاتابع تقاضاي برق براي کشور امریکا پرداخته
براي برق تجاري در امریکا با تولید ناخالص داخلی، قیمت واقعی گاز و متغیر وابسته 

. اردي منفی دق رابطهي مثبت داشته و با متغیر قیمت واقعی برتأخیردار رابطه
هاي خودي قیمتی و درآمدي بلندمدت در همچنین مشخص شده است که کشش
طول زمان رو به کاهش گذاشته است. 

روش تحقیق-4
تصریح مدل-4-1

در این تحقیق از فرم زیر براي برآورد تابع تقاضاي برق استفاده گردیده است:

14 Lavín et al.
15 Pielow
16 Yu Hsing and A.M.M. Jamal
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)، npقیمت کاالي وابسته ()، I(کنندگاندرآمد مصرف)، xP(قیمت کاالکه در آن 
) و کشش )، کشش متقاطع تقاضا (E)، کشش قیمت تقاضا (Hشرایط جوي (

متغیر وابسته و yصورت لگاریتم است. اگر ) و تمامی متغیرها بهدرآمدي تقاضا (
Xمدت در روشبردار متغیرهاي مستقل باشد، فرم کوتاهARDLصورت زیر است:به

)5(
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هاي اکائیک و گیري در مورد انتخاب طول وقفه بهینه با استفاده از معیارتصمیم
موجود ، ARDLجمعی از روش گیرد. نکته مهم در برآورد همشوارتز بیزین انجام می

ي دست آوردن رابطههي بلندمدت در متغیرها است. در غیر این صورت ببودن رابطه
اعتماد خواهد بود. در این مقاله از روش بنرجی، قابلروش غیراینجمعی ازهم

جمعی و استخراج ید بردار همأیاستفاده شده است. همچنین پس از ت17دوالدو و مستر
شود:ي تصحیح خطاي زیر برآورد میروابط بلندمدت بلند رابطه
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کند که تغییرات متغیر وابسته تابعی از انحراف از رابطه الگوي تصحیح خطا بیان می
شود) و تغییرات سایر تعادلی بلندمدت (که توسط جزء تصحیح خطا بیان می

17 Benerjee, Dolado and Mestre
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 مدت است. این ضریب در رابطه باال ضریب تعدیل کوتاهمتغیرهاي توضیحی است. 
از انحراف از رابطه تعادلی مدت چند درصددر هر دوره کوتاهکهدهدنشان می

). 290، ص 2000، 18(صدیقی، اللر و کاتوس(شودبلندمدت اصالح می

و متغیرهاي مدلهادادهمعرفی -4-2
منظور برآورد تابع تقاضاي برق در اهواز در این تحقیق با استفاده از مراجعه به کتب به

و انتشارات مربوط به وزارت نیرو و همچنین از طریق سیستم دستیابی به آمار و 
ي بانک مرکزي و مرکز آمار ایران هاتیسااطالعات در سایت وزارت نیرو و همچنین 

. بر این اساس متغیرهاي مورد شودیمت پرداخته و اطالعاهادادهآوري به جمع
شود:صورت زیر تعریف میاستفاده در این تحقیق را به

متغیر وابسته:
QH بهبرق مصرفزانیم: لگاریتم طبیعیkVدر اهواز مسکونیبخشدرساعت

).1370-1391(وزارت نیرو، 
QC بهبرق مصرفزانیم: لگاریتم طبیعیkVدر اهواز تجاريبخشدرساعت

).1370-1391(وزارت نیرو، 

متغیرهاي مستقل:
NH : سازمان در اهوازدرجه30ازباالترسالگرملگاریتم طبیعی تعداد روزهاي)

).1370-1391هواشناسی ایران، آمارهاي ساالنه، 
PG : ،1391لگاریتم طبیعی قیمت جاري گاز (ترازنامه انرژي.(
PB : 1391(ترازنامه انرژي، لیتر بهریالبنزینقیمتلگاریتم طبیعی.(
PH :بهلگاریتم طبیعی قیمت جاري برق مسکونی ریالkV ،ساعت (وزارت نیرو

ه دو بپرسکات-). این متغیر پس از پاالیه سازي توسط پاالیه هودریک1391-1370
ي قیمت جاري برق مسکونی تقسیم هاشوك: PH_NT: روند و PH_Tمتغیر 

گردد.یم

18 Seddighi and Lawler and Katos
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PC :بهلگاریتم طبیعی قیمت جاري برق تجاري ریالkV ،ساعت (وزارت نیرو
ه دو بپرسکات-). این متغیر پس از پاالیه سازي توسط پاالیه هودریک1391-1370
گردد. یمي قیمت جاري برق تجاري تقسیم هاشوك: PC_NT: روند و PC_Tمتغیر 

IUشاخص(خوزستاناستانيشهريخانوارهادرآمدتوسط: لگاریتم طبیعی م
آمارگیري از بودجه یلیتفصیجنتا(مرکز آمار ایران، )اهوازيشهريخانوارهادرآمد
).1392، خانوار
VC: استاندر 1376به قیمت ثابت سال يتجاربخشافزودهارزشلگاریتم طبیعی

ریتعمفروشی،خردهفروشی،عمدهافزودهارزششامل(الیراردیلیمبهخوزستان
غیرمسکونی،يواحدهاخدماتمستغالت،رستوران،وهتلکاالها،وهینقللیوسا

دريتجاربخشدرآمدشاخصعنوانبهکاروکسبخدماتوهیکرادالالن،خدمات
).1338-1391یران،ایمليهاحساب(بانک مرکزي ایران، )اهواز

برآورد مدل-5
پاالیش قیمت برق در بخش مسکونی و تجاري -5-1

، متغیرهاي قیمت برق پرسکات-طور که بیان گردید، براساس پاالیه هودریکهمان
شود. هاي قیمتی برق تجزیه می) به شوكPC) و قیمت برق تجاري (PHمسکونی (

ي خروجی پاالیش قیمت برق در بخش ي نتیجهدهندهبه ترتیب نشان2و 1نمودار 
نمودارهاي باال مشخص است، در بخش طور که از همانمسکونی و تجاري است. 
1390و 1383، 1375هاي هاي مثبت قیمتی برق در سالمسکونی اهواز سه شوك

اتفاق افتاده است. این در 1388و 1377هاي و دو شوك منفی قیمت برق در سال
، 1374هاي هاي مثبت قیمتی در سالحالی است که در بخش تجاري اهواز شوك

و 1379، 1376هاي هاي منفی قیمت برق در سالو شوك1390و 1383، 1378
هاي قیمتی برق در اهواز دهد که تعرفهاین بررسی نشان میرخ داده است.1389

شکل متناوب داشته و ثبات مشخصی نداشته است. البته آنچه اهمیت بیشتري پیدا 
ه بتهاي قیمتی متفاوت در بخش مسکونی و تجاري است که الکند، وجود قلهمی

هاي مثبت است. ها پس از شوكي اشتراك این دو بخش، سرازیر شدن قیمتنقطه
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 هاي قیمت برق مسکونی اهوازجداسازي شوك:1نمودار

هاي قیمت برق تجاري اهوازجداسازي شوك:2نمودار

هاي قیمتی برق در اهواز در دو بخش بیانگر این مطلب است که اصالح تعرفهنتایج
صورت متفاوت اعمال شده است. مسکونی و تجاري به

نتایج آزمون پایایی-5-2
ید یأداري ضرایب برآوردي مورد تبدون بررسی آزمون پایایی و برآورد متغیرها، معنی

منظور بررسی آزمون پایایی در متغیرها در این تحقیق، با استفاده . لذا بهردیگینمقرار 
به بررسی پایایی در Eviews7افزار یافته از طریق نرمفولر تعمیم-از روش دیکی

. همچنین با استفاده از آماره شوارتز بیزین براي تعیین طول شودیممتغیرها پرداخته 
ي مورد آزمون در این تحقیق براساس سه نوع طهرابوقفه بهینه استفاده خواهد شد. 

ازمبدأ ازمبدأ و بدون روند و با عرضازمبدأ و بدون روند، با عرضي بدون عرضرابطه
. در این گرددیمکه در بهترین حالت نتیجه آن منعکس ردیگیمو با روند انجام 

يهاسطححالت در ابتدا در سطح موردبررسی قرار گرفته و در صورت پایا نبودن 
صورت کلی متغیرهاي مورد استفاده در . بهردیگیمتفاضلی بعدي موردبررسی قرار 
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، QH ،PH_Tصورت برآورد ضرایب براي برآورد تابع تقاضاي برق مسکونی اهواز به
PH_NT ،PG ،IU ،NH ،dQH ،dPG ،dNH ،QC ،PC_T ،PC_NT ،PB ،VC،

dPB وdVC) شده است. ) نشان داده1هستند. نتایج آزمون پایایی در جدول

نتایج آزمون پایایی متغیرهاي تابع تقاضاي برق مسکونی:1جدول
نتیجه )05/0سطح بحرانی ( آماره وقفه بهینهطول نوع رابطه تائید شده متغیر
نا پایا 01/3- 6/1- 0 ازمبدأ و بدون روندعرضبا  QH

پایا 04/3- 3/3- 3 ازمبدأ و بدون روندبا عرض PH_T

پایا 96/1- 1/3- 0 ازمبدأ و بدون روندبدون عرض PH_NT

نا پایا 65/3- 99/1- 0 ازمبدأ و با روندبا عرض PG

پایا 01/3- 9/5- 0 ازمبدأ و بدون روندبا عرض IU

نا پایا 65/3- 3/2- 0 ازمبدأ و با روندعرضبا  NH

پایا 96/1- 02/3- 0 ازمبدأ و بدون روندبدون عرض dQH

پایا 02/3- 02/5- 0 ازمبدأ و بدون روندبا عرض dPG

پایا 02/3- 9/4- 0 ازمبدأ و بدون روندبا عرض dNH

پایا 04/3- 7/3- 3 ازمبدأ و بدون روندبا عرض QC

پایا 7/3- 2/4- 2 با روندازمبدأ وبا عرض PC_T

پایا 96/1- 4/3- 1 ازمبدأ و بدون روندبدون عرض PC_NT

نا پایا 7/3- 7/2- 0 ازمبدأ و با روندبا عرض PB

نا پایا 65/3- 5/3- 0 ازمبدأ و با روندبا عرض VC

پایا 02/3- 1/5- 0 ازمبدأ و بدون روندبا عرض dPB

پایا 05/3- 2/5- 3 روندازمبدأ و بدون با عرض dVC

هشمأخذ: نتایج پژو
به معنی تفاضل مرتبه اول است.dنماد *

، PH_Tکه از جدول باال مشخص است، آزمون پایایی، پایا بودن متغیرهاي طورهمان
PH_NT ،IU را در سطح و متغیرهايQH ،PG وNH را در سطح یک تفاضلی

جمعی با استفاده از آزمون همتوانیممورد تائید قرار داده است. در این صورت 
ARDLرا موردبررسی قرار داد. هادادهجمعی در هم

شهر اهوازمسکونیبرق يبرآورد مدل تابع تقاضا-5-3
) در اهواز با استفاده QHمدت تابع تقاضاي برق مسکونی (نتیجه برآورد معادله کوتاه

مدل بر اساس آماره یجنتاشده است.) نشان داده 2از آماره آکائیک در جدول (
يداریآماره معنینبه دست آمده از ایجقرار گرفت. نتایمورد بررسیزنشوارتز
دهد.یرا نشان ميباالتر
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 نتایج برآورد رابطه ي پویاي کوتاه مدت: 2جدول 
احتمالtآماره ي خطاي استانداردضریبمتغیر ها

QH( )127/015/08/116/0
PH _T8/1-44/00/4-00/0

PH _ NT4/1-3/04/5-00/0
PH _ NT( 1)56/028/00/207/0

PG28/01/07/202/0
PG( 1)35/015/03/204/0

IU36/019/09/108/0
NH5/25/08/400/0

2R99/0ضریب تعیین
DW(9/1واتسون (-آماره ي دوربین

Fآماره کلی 
( / )prob

F 
0 00

139

Serial Correlation LM
( / )
/

prob
F 

0 9
0 007

Functional Form
( / )
/

prob
F 

0 7
0 2

Normality
( / )
/

prob
 2

0 8
0 07

Heteroscedasticity
( / )
/

prob
F 

0 2
2 5

* مأخذ: نتایج پژوهش

, رابطهدهدمیکه نتایج باال نشان طورهمان , , , , )(ARDL 1 0 1 1 0 ید قرار أیتمورد 0
عدم LMو DWداري ضرایب در حد باالیی قرار دارد. آماره گرفته و معنی

دهد و ضریب تعیین نیز بیانگر قدرت خودهمبستگی بین جمالت اخالل را نشان می
درصد از 99که طوريباالي متغیرهاي مستقل براي توضیح متغیر وابسته است. به

نیز Fشود. آمارهستقل توضیح داده میتغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي م
ی هاي تشخیصدهد. همچنین نتایج آزمونبرآورد کلی رگرسیون را مورد تائید قرار می

واریانس ناهمسانی و نرمال بودن جمالت خطا نیز مورد تائید قرار گرفته و فروض 
کالسیک برقرار است.

ونی در دوره حال درصد مصرف برق مسک27که دهدمیتفسیر نتایج باال نشان 
براساس رفتار مصرف دوره گذشته صورت گرفته است. کشش قیمتی (روند) تقاضاي 

برآورد گردیده است. به این معنی است که با افزایش -8/1مدت برق مسکونی در کوتاه
درصد 8/1یک درصدي قیمت برق، مقدار مصرف برق مسکونی در اهواز به میزان 

است که کشش قیمتی (شوك) تقاضاي برق مسکونی ، این در حالی ابدییمکاهش 
است. به این معنی است که افزایش یک درصدي قیمت برق -4/1مدت در کوتاه

4/1مدت به میزان صورت ناگهانی، مقدار مصرف برق مسکونی در اهواز در کوتاهبه
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ي اعنوان نماینده شهرهکه در اهواز بهدهدمی. این بررسی نشان ابدییمدرصد کاهش 
و؛ ویلدر1384؛ پور ازرم، 1379هاي مشابه (عسکري، گرمسیر همانند سایر تحقیق

. شودیمکنندگان مسکونی کاالیی با کشش محسوب برق براي مصرف)1973ویلنبر، 
همچنین بررسی کشش قیمتی متقاطع تقاضاي برق مسکونی نسبت به قیمت گاز 

مدت کاالیی جانشین و کم کشش است. همچنین که گاز در کوتاهدهدمینشان 
که برق دهدمی) در اهواز نشان 36/0بررسی کشش درآمدي تقاضاي برق مسکونی (

که با افزایش درجه هوا دهدمیکاالیی نرمال است. بررسی تأثیر دماي هوا نیز نشان 
ایش داشته است. شدت افزمیزان استفاده از برق در منازل مسکونی اهواز به

بررسی وجود رابطه بلندمدت با استفاده از آزمون بنرجی، دوالدو و مستر مورد
وابستهمتغیربهمربوطوقفهباضرایب متغیرهايمجموعگیرد. چنانچهقرار می
واهدخگرایشبلندمدتتعادلیسمت الگويبهپویاالگويباشد،یکازترکوچک

صورت محاسباتی بهtآمده در باال، آماره دستبه نتایج بهداشت. بر این اساس با توجه 
شود: زیر محاسبه می

)9(0.27 1
4.87

0.15
t


  

با توجه به مقدار بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، دوالدو و مستر در سطح 
عدممبنی برصفريفرضیهمشخص است،-18/4درصد، به میزان 95اطمینان 

).1378(نوفرستی،شودمیپذیرفتهآنوجودوردبلندمدتيرابطهوجود
موجود ، ARDLجمعی از روش که بیان شد، نکته مهم در برآورد همطورهمان

جمعی در منظور تائید نهایی بردار همي بلندمدت در متغیرها است. بهبودن رابطه
ز در در اهوا، نتیجه برآورد معادله بلندمدت تابع تقاضاي برق مسکونی ARDLروش 

شده است.زیر نشان داده

نتایج برآورد رابطه ي بلندمدت: 3جدول 
احتمالtآماره ي خطاي استانداردضریبمتغیر ها
PH _T5/2-4/00/6-00/0

PH _ NT2/1-4/00/3-01/0
PG85/015/08/500/0
IU48/018/08/202/0
NH5/36/06/500/0

* مأخذ: نتایج پژوهش
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 اس . براسدهدمید قرار تأییداري ضرایب تخمین را در بلندمدت مورد معادله باال معنی
معادله بلندمدت تابع تقاضاي برق مسکونی در اهواز، کشش قیمتی (روند) تقاضاي 

برآورد گردیده است. به این معنی است که با افزایش -5/2برق مسکونی در بلندمدت 
درصد 5/2یک درصدي قیمت برق، مقدار مصرف برق مسکونی در اهواز به میزان 

کشش قیمتی (شوك) تقاضاي برق مسکونی ، این در حالی است کهابدییمکاهش 
است. به این معنی است که افزایش یک درصدي قیمت برق -2/1در بلندمدت 

2/1صورت ناگهانی، مقدار مصرف برق مسکونی در اهواز در بلندمدت به میزان به
که در اهواز، برق براي دهدمی. این بررسی نشان ابدییمدرصد کاهش 

. همچنین بررسی کشششودیماالیی با کشش محسوب کنندگان مسکونی کمصرف
از در که گدهدمیقیمتی متقاطع تقاضاي برق مسکونی نسبت به قیمت گاز نشان 

بلندمدت کاالیی جانشین و کم کشش است. همچنین بررسی کشش درآمدي تقاضاي 
که برق در بلندمدت نیز کاالیی نرمال دهدمی) در اهواز نشان 49/0برق مسکونی (

که با افزایش درجه هوا دهدمیست. بررسی تأثیر دماي هوا در بلندمدت نیز نشان ا
شدت افزایش داشته است. براساس میزان استفاده از برق در منازل مسکونی اهواز به

طور که در مبانی نظري روش تصحیح خطا همان-آمده در باالدستنتایج بلندمدت به
د گردید و لذا رابطه تصحیح خطاي آزمون شده وجود رابطه بلندمدت تائی-بیان شد

صورت زیر برآورد گردید:براي تابع تقاضاي برق مسکونی اهواز به

)10(
(0.00)Pr ob (0.02) (0.01)

(0.4) (0.8) (0.00)

DQH 1.8DPH _T 1.4DPH _ NT 0.28DPG

0.28DIU 1.4DNH 0.79ECM( 1)

   

   

جمعی را مورد داري کامل داشته و رابطه همآمده معنیدستضریب تصحیح خطاي به
درصد از عدم تعادل 79دهد که در هر دوره دهد. این ضریب نشان میتائید قرار می

کند. در تقاضاي برق مسکونی اهواز تعدیل شده و به سمت مقدار بلندمدت حرکت می

اري شهر اهوازبرآورد مدل تابع تقاضاي برق تج-5-4
) در اهواز با استفاده از QCمدت تابع تقاضاي برق تجاري (نتیجه برآورد معادله کوتاه

شده است.آماره اکائیک در زیر نشان داده
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نتایج برآورد رابطه ي پویاي کوتاه مدت: 4جدول 
احتمالtآماره ي خطاي استانداردضریبمتغیر ها

03/0-5/235/2-8/57ضریب ثابت
QC( )125/005/07/500/0
PC _T3/3-27/05/12-00/0

PC _ NT9/0-1/02/9-00/0
PC _ NT( )13/09/02/300/0

PG3/01/02/301/0
PB15/0-14/01/1-3/0

PB( )155/007/07/700/0
VC5/005/05/900/0
NH2/66/43/12/0

2R99/0ضریب تعیین
DW(2/2واتسون (-آماره ي دوربین

Fآماره کلی 
( / )prob

F 
0 00

525

Serial Correlation LM
( / )
/

prob
F 

0 6
0 4

Functional Form
( / )
/

prob
F 

0 3
1 2

Normality
( / )
/

prob
 2

0 9
0 09

Heteroscedasticity
( / )
/

prob
F 

0 9
0 02

مأخذ: نتایج پژوهش*

رابطه دهدمیکه نتایج باال نشان طورهمان  , , , , , ,ARDL ید قرار مورد تأی1010100
عدم LMو DWداري ضرایب در حد باالیی قرار دارد. آماره گرفته و معنی

دهد و ضریب تعیین نیز بیانگر قدرت خودهمبستگی بین جمالت اخالل را نشان می
درصد از 99که طوريه است. بهباالي متغیرهاي مستقل براي توضیح متغیر وابست

نیز Fشود. آمارهتغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل توضیح داده می
ی هاي تشخیصدهد. همچنین نتایج آزمونقرار میید تأیبرآورد کلی رگرسیون را مورد 

ید قرار گرفته و فروض تأیواریانس ناهمسانی و نرمال بودن جمالت خطا نیز مورد 
درصد از مصرف برق 25که دهدمیکالسیک برقرار است. تفسیر نتایج باال نشان 

تجاري در دوره حال براساس مصرف دوره گذشته صورت گرفته است. کشش قیمتی 
برآورد گردیده است. به این معنی -3/3مدت (روند) تقاضاي برق تجاري در کوتاه

ي قیمت برق، مقدار مصرف برق تجاري در اهواز به است که با افزایش یک درصد
، این در حالی است که کشش قیمتی (شوك) ابدییمدرصد کاهش 3/3میزان 

است. به این معنی است که افزایش یک -84/0مدت تقاضاي برق تجاري در کوتاه
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 دت مصورت ناگهانی، مقدار مصرف برق تجاري در اهواز در کوتاهدرصدي قیمت برق به
عنوان که در اهواز بهدهدمی. این بررسی نشان ابدییمدرصد کاهش 84/0میزان به

کنندگان تجاري کاالیی با کشش محسوب نماینده شهرهاي گرمسیر برق براي مصرف
. همچنین بررسی کشش قیمتی متقاطع تقاضاي برق تجاري نسبت به قیمت شودیم

کاالیی جانشین و کم کشش و بنزین مدت که گاز در کوتاهدهدمیگاز و بنزین نشان 
مدت کاالیی مکمل و کم کشش است. همچنین بررسی کشش درآمدي در کوتاه

که برق کاالیی نرمال است. بررسی دهدمی) در اهواز نشان 46/0تقاضاي برق تجاري (
قرار ید تأیداري آماري آن مورد که اگرچه معنیدهدمیتأثیر دماي هوا نیز نشان 

با افزایش درجه هوا میزان استفاده از برق در مناطق تجاري اهواز نگرفته است،
شدت افزایش داشته است. وجود رابطه بلندمدت با استفاده از آزمون بنرجی، دوالدو به

در باال، آمدهدستگیرد. بر این اساس با توجه به نتایج بهو مستر مورد بررسی قرار می
شود: ه میصورت زیر محاسبمحاسباتی بهtآماره 

)11(1.17
044.0

125.0



t

با توجه به مقدار بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، دوالدو و مستر در سطح اطمینان 
يرابطهوجودعدممبنی برصفريفرضیه، مشخص است،-53/5درصد، به میزان 99

).1378(نوفرستی،شودمیپذیرفتهآنوجودوردبلندمدت
موجود ، ARDLجمعی از روش که بیان شد، نکته مهم در برآورد همطورهمان

جمعی در نهایی بردار همید تأیمنظور ي بلندمدت در متغیرها است. بهبودن رابطه
، نتیجه برآورد معادله بلندمدت تابع تقاضاي برق تجاري در اهواز در ARDLروش 

شده است. زیر نشان داده
ي بلندمدتنتایج برآورد رابطه: 5جدول 

احتمالtآماره ي خطاي استانداردضریبمتغیر ها
03/0-2/306/2-4/77ضریب ثابت
PC _T5/4-24/09/18-00/0

PC _ NT83/0-15/04/5-00/0
PG4/013/02/300/0
PB54/022/05/203/0
VC6/006/09/1000/0
NH3/81/64/12/0

* مأخذ: نتایج پژوهش
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د یأیاز دماي هوا مورد تغیرداري ضرایب تخمین را در بلندمدت بهمعادله باال معنی
. براساس معادله بلندمدت تابع تقاضاي برق تجاري در اهواز، کشش دهدمیقرار 

برآورد گردیده است. به این -5/4قیمتی (روند) تقاضاي برق تجاري در بلندمدت 
معنی است که با افزایش یک درصدي قیمت برق، مقدار مصرف برق تجاري در اهواز 

ش قیمتی (شوك) ، این در حالی است که کشابدییمدرصد کاهش 5/4به میزان 
است. به این معنی است که افزایش یک -83/0تقاضاي برق تجاري در بلندمدت 

صورت ناگهانی، مقدار مصرف برق تجاري در اهواز در بلندمدت درصدي قیمت برق به
که در اهواز، برق دهدمی. این بررسی نشان ابدییمدرصد کاهش 83/0به میزان 

. همچنین بررسی شودیمی با کشش محسوب کنندگان تجاري کاالیبراي مصرف
دهدیمکشش قیمتی متقاطع تقاضاي برق تجاري نسبت به قیمت گاز و بنزین نشان 

که گاز و بنزین در بلندمدت کاالیی جانشین و کم کشش هستند. همچنین بررسی 
که برق در دهدمی) تقاضاي برق تجاري در اهواز نشان 62/0کشش درآمدي (

دهدیمالیی نرمال است. بررسی تأثیر دماي هوا در بلندمدت نیز نشان بلندمدت نیز کا
شدت که اگرچه با افزایش درجه هوا میزان استفاده از برق در مناطق تجاري اهواز به

براساس نتایج داري نبوده است.افزایش داشته است؛ اما در بلندمدت متغیر معنی
مبانی نظري روش تصحیح خطا بیان طور که درهمان-آمده در باالدستبلندمدت به

وجود رابطه بلندمدت تائید گردید و لذا رابطه تصحیح خطاي آزمون شده براي -شد
صورت زیر برآورد گردید:تابع تقاضاي برق تجاري اهواز به

)12(
(0.09)Pr ob (0.05) (0.06)

(0.02) (0.15) (0.14) (0.00)

DQC 3.9DPC _T 0.51DPC _ NT 0.46DPG

3.6DVC 20.9DNH 0.53PB 0.22ECM( 1)

   

    

جمعی را مورد داري کامل داشته و رابطه همآمده معنیدستضریب تصحیح خطاي به
درصد از عدم تعادل 22دهد که در هر دوره دهد. این ضریب نشان میتائید قرار می

د. کندر تقاضاي برق تجاري اهواز تعدیل شده و به سمت مقدار بلندمدت حرکت می

گیري و پیشنهادهانتیجه-6
در این تحقیق بررسی و برآورد تابع تقاضاي برق مسکونی و تجاري در هدف اصلی 

است. 1370-1391در دوره زمانی ARDLجمعی شهر اهواز براساس روش هم
صورتداگالس و به-منظور برآورد تابع تقاضاي برق در اهواز از فرم تابعی کاببه
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 )، I(کنندگانمصرفدرآمد )، xP(قیمت کااللگاریتمی استفاده گردید که در آن 
)، کشش متقاطع E)، کشش قیمت تقاضا (H)، شرایط جوي (npقیمت کاالي وابسته (

منظور بررسی تأثیر ) قرار داشت. همچنین به) و کشش درآمدي تقاضا (تقاضا (
اتپرسک-تفاده از پاالیه هودریکبا اسهاارانههاي قیمت برق مانند هدفمندي یشوك

هاشوكجدا کرده تا اثرات مستقیم تغییرات هاشوك)، جزء روندي را از جزء 1980(
و روند در قیمت برق را بر تقاضاي برق بررسی کنیم. نتایج آزمون پایایی، پایا بودن 

قاضا تد قرار داد. نتایج برآورد تابعتأییمتغیرها را در سطح صفر و یک تفاضلی مورد 
درصد از مصرف برق تجاري در 25درصد مصرف برق مسکونی و 27نشان داد که 

دوره حال، براساس رفتار مصرف دوره گذشته صورت گرفته است. کشش قیمتی 
برآورد گردیده -5/2و در بلندمدت -8/1مدت (روند) تقاضاي برق مسکونی در کوتاه

اضاي برق مسکونی در است. این در حالی است که کشش قیمتی (شوك) تق
که در اهواز، دهدمیاست. این بررسی نشان -2/1و در بلندمدت -4/1مدت کوتاه

یمتی . کشش قشودیمکنندگان مسکونی کاالیی با کشش محسوب برق براي مصرف
برآورد گردیده -5/4و در بلندمدت -3/3مدت (روند) تقاضاي برق تجاري در کوتاه

مدت است. این در حالی است که کشش قیمتی (شوك) تقاضاي برق تجاري در کوتاه
که در اهواز، دهدمیاست. این بررسی نشان -83/0طور متوسط و در بلندمدت به
سه . همچنین مقایشودیمکاالیی با کشش محسوب کنندگان تجاري برق براي مصرف

کنندگان بخش که مصرفدهدمیقیمتی مسکونی و تجاري نشان هايکشش
کنندگان بخش تجاري به روند قیمت برق شوك برق و مصرفهايقیمتمسکونی به 

یی همچون هدفمند سازي هااستیسدیگر عبارتی. بهدهندیمواکنش بیشتري نشان 
بخش مسکونی تأثیر بیشتري داشته است. همچنین بررسی کشش قیمتی بر هاارانهی

که دهدمیمتقاطع تقاضاي برق مسکونی و تجاري نسبت به قیمت گاز و برق نشان 
گاز و برق کاالیی جانشین و کم کشش است. همچنین بررسی کشش درآمدي 

ل است. که برق کاالیی نرمادهدمیتقاضاي برق مسکونی و تجاري در اهواز نشان 
که با افزایش درجه هوا میزان استفاده از دهدمیبررسی تأثیر دماي هوا نیز نشان 

شدت افزایش داشته است، با این توضیح برق در مناطق مسکونی و تجاري اهواز به
معنی بوده است. بررسی ضریب که در بلندمدت براي بخش تجاري درجه هوا بی

درصد از عدم تعادل در تقاضاي برق 79ره دهد که در هر دوتصحیح خطاي نشان می
درصد از عدم تعادل در تقاضاي برق تجاري اهواز تعدیل شده و 22مسکونی اهواز و 
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بینی ودهد که قدرت پیشکند. لذا نشان میبه سمت مقدار بلندمدت حرکت می
کنندگان مسکونی نسبت به تجاري در اهواز بیشتر است. انطباق مصرف

هادهايیشنبا استفاده از پتوانیمیق،تحقینآمده در ادستبهیجابا توجه به نت
توسعه يهدفمند در راستایزينگري و برنامه رمؤثري در جهت آیندهيهاگامیرز

شهر اهواز گام برداشت:بخش برق 
د،یبا کشش محاسبه گردییکااليو تجاریبخش خانگيکه برق براآنجاییاز-1
که گرددیمیشنهاداثرگذار بر مصرف برق اهواز است. لذا پیريبرق متغیمتق

هاي برق اصالح گردد.روند کامالً کنترل شده تعرفهیکصورت به
فه در هنگام تعرید،برق محاسبه گردینجانشيعنوان کاالهاکه گاز بهآنجاییاز-2

برق توجه گردد.ینجانشهاييانرژیربه سايگذار
.یدگردییدر برآورد شناسايعامل کامالً مؤثر و قویکعنوان ههوا بيدرجه دما-3
و یلقرار دارد، استفاده افراد از وسایجهانیرکه اهواز در مناطق گرمسآنجاییاز

منظور کاهش که بهگرددیمیشنهادو الزم است. لذا پیهیبديسرمازا امریزاتتجه
یزاتهو تجیلوسایگزینجایینپايبا مصرف انرژيهايمصرف برق استفاده از فناور

ق بریهرویاز اتالف بينوع فناورینگذاري بر ابا سرمایهینگردد. همچنیسنت
.آیدبه عمل یريمخصوصاً در فصل گرما جلوگ

یگکنندگان خانمصرفيخطایحبینی و تصحو پیشیقکه سرعت تطبآنجااز-4
هاي مانند هدفمند درصد قرار دارد، استفاده از سیاست73يبرق اهواز در سطح باال

سرعت اثر خود بهآتیيهامدت اثرگذار است و در دورهتنها در کوتاههایارانهيساز
يیشتراثر بياست که بر بخش تجاریدر حالیندهد. ابخش از دست میینرا بر ا

ز بر بخش تجاري بیشتر اشود که تمرکز این سیاستلذا توصیه میدهد.را نشان می
بخش خانگی باشد. 
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