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 یک رهیافت هم تجمعی: برآورد تابع تقاضای برق خانگی در ایران 
 
 

 عباس امینی فرد ـ سارا استدالل
 شرکت برق منطقه ای فارس ـ کتابخانۀ منطقه ای علوم و تکنولوژی

 ایران
 

 تقاضای برق خانگی، هم تجمعی، واکنش ضربه ای، ایران: واژه های کلیدی 
 
 
 

 :چکیده
یص رابطۀ تقاضای برق در این تحقیق پس از تشخ

خانگی بامتغیرهای قیمت متوسط برق، درآمد قابل 
تصرف، قیمت گازمایع، تعداد مشترکین برق خانگی و 
شاخص های درجه گرمی و برودت هوا، این رابطه با 
استفاده از اطالعات سری زمانی برای دورۀ مورد 

 .برآورد گردیده است) 1346 –79(مطالعه  
 –م تجمعی یوهانسن جهت برآورد از روش ه

و مدل تصحیح خطای برداری ) 1990(ژوسیلیوس 
استفاده شده وازمتغیرهای مقدارمصرف برق دربخش 
خانگی، قیمت متوسط فروش برق به بخش خانگی، 
تعدادمشترکین برق دربخش خانگی، درآمدقابل 
تصرف، قیمت گازمایع، شاخص درجه گرمی هوا 

. ه شده استوشاخص درجه برودت هوادر الگو استفاد
حاصل از برآورد بلند مدت نشان می دهد که سه  نتایج

رابطۀ تعادلی بین متغیرهای الگو وجود دارد که فقط 
با . توجیه اقتصادی می باشد یکی ازاین روابط دارای

توجه به این رابطه در بلند مدت کشش های قیمتی، 

درآمدی و متقاطع تقاضا کوچکتر از واحد و کشش 
 .باشد  نسبت به تقاضا بیشتر از واحد میتعداد مشترکین

نتایج برآورد مدل تصحیح خطا نشان می دهد که 
در کوتاه مدت رشد متغیرهای قیمت برق، درآمد و 
قیمت گاز مایع به همراه شاخص های درجه گرمی و 
برودت هوا تاثیری بر رشد تقاضا نداشته و تنها رشد 

جازی که اثر تعداد مشترکین با دو دوره تاخیر و متغیر م
دوران جنگ را نشان می دهد بر رشد تقاضا اثر گذار 

 . است
 (GIR)باتوجه به تابع واکنش ضربه ای تعمیم یافته

این نتیجه حاصل گردیدکه اثرشوک درآمدی برتقاضا 
 .بیش ازاثرشوک قیمتی می باشد

 

 مقدمه 
تجزیه وتحلیل تقاضا برای برق جهت شناخت 

تاثیرآنها بر مصرف، بسیار دقیق ترعوامل موثر و میزان 
دالیل زیادی برای برآورد تقاضای . حائز اهمیت است

برق  بیان می شود که ازجمله می توان عرضه به موقع 
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الکتریسته به مصرف کنندگان، جلوگیری از خاموشی و 
انجام بهتر سیاست قیمت گذاری از طرف وزارت نیرو 

ه کننده به بیان دیگر مدیران نهادهای ادار. اشاره کرد
سیستم تولید و انتقال برق با آگاهی ازتقاضای برق قادر 
خواهند بود در جهت توسعۀ مناسب شبکۀ برقی و 

 . عرضۀ آن برنامه ریزی کنند
در این راستا بخش خانگی به عنوان یکی از 
مصرف کنندگان بزرگ برق در کشور طی سه دهۀ 

 درصد ازمصرف برق 33گذشته به طور متوسط بیش از 
به خود اختصاص داده است که با توجه به گسترش را 

و رشد جمعیت، در کنار بکارگیری روز افزون از 
وسایل و ابزار الکتریکی در الگوی مصرف خانوارها، 
انتظار می رود که علیرغم محدودیت های  طرف 

 .  عرضه، تقاضا برای آن روند افزایشی داشته باشد
ر ترازنامۀ عالوه براین بر اساس آمار منتشرشده د

 بخش خانگی با دریافت 1379انرژی کشور در سال 
، به عنوان بزرگترین بخش ١ میلیارد ریال یارانه12730

. دریافت کننده یارانه برق در کشور شناخته شده است
 درصد از کل یارانۀ پرداختی 39این رقم سهمی معادل 

دولت به مصرف کنندگان برق را تشکیل داده 
ذ سیاستهای قیمتی وغیر قیمتی بنابراین اتخا.است

مناسب، در جهت کاهش روند مصرف و مهار تقاضا 
 . نیازمند برآورد دقیقی از تابع تقاضا دارد

با توجه به اهمیت موضوع، مطالعات زیادی در 
خارج و داخل کشور صورت گرفته است که موجب 
شده زمینه و شرایط مناسبی را برای مطالعات بیشتر 

 .مهیا نماید
 با استفاده از الگوهای دینامیک 2)1974(رسن هالو

 48و استاتیک به برآورد تابع تقاضای برق مصرفی در 
_______________________________________ 

ر  با در نظ79کل یارانه انرژی پرداختی به بخش خانگی درسال .  1
 میلیارد 32434گرفتن فرآورده های نفتی و گاز در مجموع 

 . ریال بوده است
2. Halverson. Robert (1974) 

ایالت درآمریکا پرداخته و ازقیمت گازمایع به عنوان 
یک  3)1980(واکر . جانشین برق استفاده کرده است

نمونه تصادفی ازمصرف کنندگان بخش مسکونی 
،ژوئن،ژوئیه و درایاالت متحده آمریکا درماههای مه

 انتخاب کرده وآنها را 1975تا 1972اوت طی سالهای
نتایج نشان می دهد که . به دو گروه تقسیم می کند

 -14/0کشش قیمتی ودرآمدی درکوتاه مدت به ترتیب
به بررسی  4)1985(گالکپ و فازوالر .می باشد73/0و

غنا، : تابع تقاضای برق برای هفت کشور آفریقایی
نیجر، توگو، بنین، بورکینافاسو و نیجریه، جمهوری 

بین این هفت کشور نیجریه  در. ساحل عاج پرداخته اند
و بورکینا فاسو به ترتیب دارای بیشترین وکمترین منبع 

این تحقیق چهارنوع تابع تقاضا از  در .انرژی بوده اند
. لگاریتم دو طرفه برآورد شده است نوع خطی و

ر مصرف برق  نیجریه د دهد که مقایسه نشان می
 .می باشد ردیف آخر در درردیف اول و توگو

 Orderedا استفاده ازالگویب 5)1993( جونگ
logit تابع تقاضای برق خانگی درکشورکره جنوبی را 

با استفاده از داده  6)1993(اریماه . برآوردکرده است
های مقطعی مربوط به هر استان ازکشورنیجریه تابع 

گی، تجاری وصنعتی تقاضای برق دربخش های خان
فیلیپینی .درسه مرحله متفاوت برآوردکرده است

) AIDS (8 ازسیستم تقاضای تقریباایده آل7)1995(
 منطقه از 19برای برآورد تابع تقاضای برق خانگی در

هدف ازاین تحقیق . کشور سویس با استفاده کرده است
) Peak(برآوردتابع تقاضا در زمان اوج مصرف

 ومحاسبه کشش های قیمتی و) Off Peak(وغیراوج 
 التونی. باشد حالت فوق می دو در درآمدی تقاضا

_______________________________________ 
3. Walker. James (1980) 
4. Glackpe. Emmanuel , Rocco Fazzolare (1985) 
5. Jung. Ta Yong (1993) 
6. Ben C. Arimah (1993) 
7. Filippini. Massimo (1995) 
8. Almost Ideal Demand System 
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های  تقاضای برق درکویت به تفکیک بخش 9)1995(
خانگی، تجاری وصنعتی راموردمطالعه قرارداده 

تقاضای برق خانگی  10)1997(سیلک و جوتز .است
 با 1949ـ1993لهای  در ایاالت متحده آمریکا طی سا

 ژوسیلیوس –ش هم تجعی یوهانسن استفاده از رو
موردتجزیه ) VECM(ومدل تصحیح خطای برداری 

 به برآورد 11)2001(رایز و ویت . وتحلیل قرارداده اند
تابع تقاضای برق خانگی درایالت کالیفرنیای آمریکا با 
تاکید برجدول تعرفه ای نرخها و با دو روش حداقل 

ه وگشتاورهای تعمیم یافت (OLS)مربعات معمولی
(GMM)121307برای این منظور .  پرداخته اند 

مقدار مصرف برق تابعی . خانوار انتخاب شده است
ازقیمت نهایی برق، درآمد، درجه برودت و گرمی هوا، 
تعداد افراد خانوار و متغیرهای مجازی مختلفی می 

 نشان (OLS) وGMMنتایج برآورد ازروش .باشد
و ) -28/0( و -39/0می دهد که کشش قیمتی تقاضا

کشش درآمدی تقاضا درهردو مورد برابر صفر می 
سپس با طبقه بندی خانوارها به چهارگروه . باشد

 (OLS) و GMMدرآمدی، کشش قیمتی در روش
برای پائین ترین گروه درآمدی )-36/0( و-49/0از
برای باالترین گروه درآمدی ) -19/0( و-29/0تا

انوارها به عالوه براین با طبقه بندی خ.برآوردشده است
چهار گروه مختلف ازلحاظ مصرف، کشش قیمتی در 

برای ) -31/0(و -46/0از (OLS) وGMMروش 
برای )-2/0( و-3/0پائین ترین گروه مصرف تا 

 .باالترین گروه مصرف برآوردشده است
درزمینه مطالعات صورت گرفته درایران می توان به 

 ، توکلی و)1374(، کاظمی)1371(مطالعات حیدری
 عسکری و) 1379(پژویان و محمدی ) 1377( ینیبحر

 .اشاره کرد) 1380(

_______________________________________ 
9. Eltony.M.Nagy (1995) 
10. Julian Silk, Frederick Joutz (1997) 
11. Peter C.Reiss and Matthew W .White (2001) 
12. Generalized Method of Moments 

 ساختار الگو
در این تحقیق تقاضای برق خانگی تابعی به فرم 

 . داگالس به صورت زیر می باشد–کاب 
)1 (t

tttt eWCWHNSPGPEDIAQ εαααααα 654321
0= 

A0مقدار ثابت  
Qtت برق مصرفی خانگی برحسب میلیون کیلووات ساع 

PEtقیمت متوسط واقعی برق برای هرکیلو وات ساعت  
NStتعداد مشترکین برق خانگی   
DIt 1361 درآمد قابل تصرف به قیمتهای ثابت سال  
PGtقیمت واقعی گاز مایع  
WHشاخص درجه گرمای هوا  
WCشاخص درجه برودت هوا  

εt  : جملۀ اخالل با خصوصیات کالسیک 
یتم گیری از رابطۀ که به طریق لگار) 2(در رابطۀ 

  α3 و α2 و α1های  بدست آمده است ضریب) 1(
 را متقاطع تقاضا قیمتی و های درآمدی، مفهوم کشش

توان کشش تعداد مشترکین   را میα4. داشت خواهند
 .نسبت به تقاضا تعریف کرد

 

tttt

tttt

WCWHNS
PGPEDIAQ

εααα
ααα

+++
++++=

logloglog
logloglogloglog

654

3210 

)2( 
ازسالنامۀ آمارتفصیلی Qt ، PEt  ، NStمتغیرهای 

درآمد قابل تصرف .یرو استخراج شده استوزارت ن
منطبق با آماره های  (PDSازبانک نرم افزارداده ها  

منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
و قیمت گاز مایع ازشرکت ملی پخش فرآورده )ایران

دو متغیر شاخص درجه .  استخراج شده استهای نفتی
لنامۀ گرمی و برودت هوا با استفاده از آمارهای سا
 .سازمان هوا شناسی به طریق زیر محاسبه شده است

 شهر بزرگ 18 ایستگاه هواشناسی در18ابتدا ) 1
کشورکه از لحاظ پراکندگی جغرافیایی تمام مناطق 
کشورراپوشش میدهد و از شهرهای پرجمعیت 
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الزم به ذکر است که تمام  .13اند باشند انتخاب شده می
 .اشندب  می14های فوق سینوپتیک ایستگاه

های انتخاب شده درجه گرمای  در ایستگاه) 2
 10(متوسط دوماه از سال که شامل ماههای ژوالی 

 )شهریور 10 مرداد تا10(وآگوست )مرداد10تیرتا

استخراج گردیده واز این دو میانگین گرفته وبا  میباشد
i)WH (نشان می دهیم)  .…19  i= 1                                       (                                                            

درموردمتوسط درجه برودت هوا، درهرایستگاه دو 
 9 بهمن تا 12(وفوریه ) بهمن11دی تا 11(ماه ژانویه 

را انتخاب کرده و مانند درجه گرما میانگین ) اسفند
برای اینکه یک . دهیم نشان می) i)WCگرفته، با  

 هوا به (WC)و برودت ) WH(ما شاخص درجه گر
صورت فوق برای کشور برای هرسال بدست آوریم با 
استفاده ازمیانگین حسابی، درجه گرما و برودت 

 .ایستگاههای فوق را محاسبه می کنیم
 

 
 

 روش برآورد
از تکنیک هم ) 2( جهت برآوردرابطۀ شماره
استفاده شده ) 1990( تجمعی یوهانسن ـ ژوسیلیوس

ن تکنیک پس از بررسی ساکن بودن ای در .است
متغیرها وسپس انتخاب تعداد وقفه بهینه، تعداد 
بردارهای هم تجمعی به منظور بررسی رابطۀ بلند مدت 
 بین متغیرهای الگو به وسیله آزمونهای اثر و حداکثر

 . ویژه مشخص می گردد مقادیر
 –برای بررسی ساکن بودن متغیرها ازآزمون دیکی 

_______________________________________ 
این ایستگاه ها درشهرهای ارومیه، اصفهان ، اهواز ، ایالم، بندر عباس بوشهر، .  13

شت، زاهدان، سمنان، ساری، شیراز،  قزوین، کرج کرمان، تبریز، تهران، ر
 میالدی باثبت 1988درمورد شهرتهران ازسال .مشهد ویزد می باشد

 . رسید19 به 18آمارایستگاه شمال تهران تعداد ایستگاه های انتخابی از 
سینوپتیک ایستگاهی است که ثبت اطالعات هواشناسی در هر ساعت از شبانه .  14

 ظهر و 12:30 صبح ، 6:30درمقابل ایستگاه کیلماتولژی. می گیردروز صورت 
 . عصر ثبت اطالعات صورت می گیرد6:30

. فولرتعمیم یافته استفاده شده است –فولر و دیکی 
نتایج آزمون برای لگاریتم متغیرهای مدل درجدول 

 .آمده است) 1(شماره 
با توجه به جدول فوق تفاضل مرتبه اول متغیرهای 

LQE , LRPE , LDI , LRPG , LNS  با روند 
.  فولر ایستا می باشند–و با استناد به آزمون دیکی 
رجه گرما و برودت هوا بعالوه لگاریتم متغیرهای د

)LWH,LWC (بنابراین . در سطح ایستا می باشد
امکان وجود رابطۀ بلند مدت بین متغیرهای جوی با 

 . دیگر متغیرهای الگو میسر نمی باشد
 

 تعیین تعداد وقفۀ بهینه
در مورد تعیین تعداد وقفه بهینه ابتدا باید به تعداد 

که از پسران توصیه می کند . مشاهدات توجه داشت
) مشاهدات(انتخاب وقفه باالتراز سه برای نمونه ها 

کوچک اجتناب گردد زیرا این مسئله به دلیل برآورد 
تعداد پارامترهای زیاد از حد، منجر به از دست دادن 

از طرف دیگر باید توجه . 15درجه آزادی می گردد
داشت که تعداد وقفه باید به اندازه ای باشد تا جزء 

صحیح خطا دچار خود همبستگی اخالل معادله ت
با توجه به مطالب فوق برای تعیین تعداد . 16نشوند

 –و شوارتز ) AIC(وقفه بهینه ازدو ضابطه آکائیک
استفاده می شود در این الگوحداکثرتعداد )SBC(بیزین

بعالوه امکان برآورد . وقفه،برابرسه قرار داده شده است
 . الگو با وقفۀ بیش از سه مقدور نمی باشد

 نتیجه آزمون انتخاب تعداد وقفه بهینه درجدول 
با توجه به این جدول . ارائه شده است) 2(شماره 

حداکثر 1 و3 به ترتیب درمرتبه SBC وAICدوضابطه 
 وقفه بهینه SBCاگربا توجه به ضابطه . می شوند

رایک انتخاب کنیم، معادله تصحیح خطا فاقد جمالت 

_______________________________________ 
15. pesaran and pesaran (1997) . pp.293 
16. johansen (1992) . pp. 215 

19

19

1
∑
== i

iWH
WH

19

19

1
∑
== i

iWC
WC
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صحیح خطا مربوط تاخیری متغیرها خواهد بود وجزء ت
به بردار بلند مدت تنها متغیر توضیحی می باشد این 
مسئله منجر به ایجاد خود همبستگی درمعادله کوتاه 

 وقفه بهینه AICلذا بر مبنای معیار .مدت می شود
 گردد این اتنخاب باعث می. برابر سه انتخاب می شود

که جمالت اخالل در معادله تصحیح خطا دارای 
عالوه بر این همانطور که .یک گرددخصوصیات کالس

در جدول مشاهده شده است مقدار تابع لگاریتم 
 .نیزدر وقفه سه حداکثر می شود) LL(درست نمایی 

 

تشخیص عرض ازمبدا ویا روند درروابط هم 
 تجمعی

یوهانسن پنج حالت مختلف جهت لحاظ کردن 
متغیرهای عرض از مبداء و روند در روابط کوتاه مدت 

برای توضیح بیشتر . دت در نظر گرفته استو بلند م
یک معادله تصحیح خطا مانند رابطۀ زیر در نظرمی 

 :گیریم 

در حالت کلی یکی از پنج حالت زیر اتفاق می 
 :افتد 

در روابط بلندمدت و کوتاه مدت عرض  -1
به عبارت دیگر . ازمبداء و روند زمانی وجود ندارد

 :خواهیم داشت 
 µ1 = µ2 = δ1 = δ2 = 0   

احتمال برقراری این حالت بسیار بعید می باشد 
زیرا عمدۀ متغیرهای اقتصادی دارای عرض ازمبداء می 

 .    باشند
 فقط در روابط بلند مدت عرض از مبدا وجود – 2
 . دارد

µ2 = δ1 = δ2 = 0   

 فقط درروابط کوتاه مدت عرض ازمبدا وجود -3
 .داشته باشد

 δ1 = δ2 = 0  
د مدت مقید به داشتن روندزمانی  روابط بلن-4

درجه اول باشند و لذا درروابط کوتاه مدت عرض از 
 δ2 = 0                             . مبدا وجود دارد

 درروابط بلند مدت روندزمانی درجه دوم -5
وجوددارد و لذا روابط کوتاه مدت مقید به داشتن 

 .روندزمانی درجه اول هستند
لت نیزمانندحالت اول احتمال وقوع این حا

بسیارضعیف است زیرا بسیار بعید به نظر می رسد که 
گاریتم سطح  داده ها دارای روند درجه دوم باشد ویا ل

به عبارت دیگر برای یک متغیر اقتصادی همواره رشد 
 .  17فزاینده ویا رشد کاهنده قائل شویم 

براساس مطالب فوق و با توجه به آزمون حداکثر 
 وضعیت سوم وچهارم پذیرفته (λ max) مقادیر ویژه

 λ)در وضعیت دوم،سوم وچهارم آزمون اثر. می شود

trace) به ترتیب وجود حداکثر چهار، سه و پنج بردار 
را تایید می کند که با آزمون حداکثرمقادیرویژه مغایرت 

درچنین مواردی که بین این دوآزمون اختالفی . دارد
دیر ویژه بدلیل مشاهده می شود آزمون حداکثر مقا

قاطع تری نسبت به آزمون  ) H1(داشتن فرضیه مقابل
اثر از اعتباربیشتری برخوردار است ومی توان به آن 

 .18استنادکرد
ازآنجا که هم تجمعی یک مفهوم آماری برمبنای 
ویژگیهای سری زمانی است، بردار های که همگرا می 

 فقط دارای مفهوم اقتصادی نیستند از اینرو“باشند لزوما
یک بردار در وضعیت چهارم وجودداردکه دارای تعبیر 
اقتصادی می باشد وبعنوان رابطۀ بلندمدت بین 

_______________________________________ 
) 1378(م . ریشه واحدوهمجمعی دراقتصاد سنجی؛ نوفرستی  .17

 142-144ص 
18. Weliwita, Anada and E. M Ekanayaka 

(1998)pp. 1219 
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  .19متغیرهای الگو بصورت زیرمشخص شده است
LQE = -0.59*LRPE + 0.24*LDI+ 0.46*LRPG  

  (3.4)               (3.65)        (3.05)   
+ 1.1*LNS –0.006*TREND                

 )٣(  (6.87)                 (.7)                                  
                                                                  

                                         

 برآورد مدل تصحیح خطا 
با توجه به رابطۀ همگرایی که بین مجموعه ای از 

جود دارد استفاده ازالگوی تصحیح  وI(1)متغیرهای 
الگوی تصحیح خطا، .  میسر می باشدECM(20(خطا

نوسانات کوتاه مدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلند 
مدت آنها ارتباط می دهد و واکنش پویای کوتاه مدت 

در . موجود بین متغیرهای الگو را نیز در نظر  می گیرد
 که ٢١این گونه الگوهاضریب جمله تصحیح خطا

درواقع همان جمله خطای رگرسیون الگوی ایستای 
بلند مدت است سرعت بازگشت به حالت تعادل را 

مقدار آن از ) 3(نشان   می دهد و با توجه به رابطه
 : رابطه زیر محاسبه می شود

 
ECT = LQE+ 0.59*LRPE- 0.24*LDI – 

)4(0.46*LRPG- 1.1*LNS+  0.006*TREND         
  

 
ینکه متغیرهای بکارگرفته شده همگی با توجه به ا

تفاضل مرتبه اول همراه با وقفه بوده ومتغیرهای ساکن 
می باشند در نتیجه  می توان این الگو را به روش 

 از و برآورد کرد) OLS(حداقل مربعات معمولی 

البته این .  در آزمون الگو استفاده نمودF وtهای  آماره
فه ها معنی دار احتمال وجود داردکه ضرایب تمام وق

نباشد اما معنی داری همزمان کلیه ضرایب برآورد شده 
نتایج .  تایید می شود مهم استFکه بوسیله آماره 

 tبرآورد معادالت تصحیح خطا به همراه آماره های 
 .آمده است)4(وسطح معنی دارضرایب درجدول شماره

_______________________________________ 
 . می باشندtاعداد داخل پرانتز آمارۀ . 19

20. Error Correction Model 
21. Error Correction term 

 22) تعمیم یافته( تابع عکس العمل ضربه ای کلی 
 شوک های مختلف بر متغیرهای مدل زمان تاثیرات

 آزمون می GIR) واکنش(با استفاده ازتابع ضربه ای
 t=0“ مثال( در این روش در یک لحظه از زمان . شود

 به اندازه یک (shock)به یکی از متغیرها ضربه ای ) 
انحراف معیار  وارد می شود و سپس مسیر تغییر 

د بررسی سایرمتغیرهای سیستم تا رسیدن به تعادل جدی
 معرفی شده (1996)این روش توسط کوپ . می شود

در .  توسعه یافته است(1997)و توسط پسران و شین
الزم .این تحقیق ازروش پسران و شین استفاده می گردد

 افق micro fitبه ذکر است که در بسته نرم افزاری 
زمانی شبیه سازی شده برای بررسی اثرشوک درسه 

 قابل اجرا است و در 150 ، 100 ، 50مقطع زمانی 
 . کفایت می کند50اکثر موارد مقطع زمانی 

  

بررسی تابع عکس العمل ضربه ای : الف
 حاصل ازتکانه قیمت

قیمت برق یکی از متغیرهای اساسی در تابع تقاضا 
ازآنجا که در این تحقیق از قیمت متوسط . می باشد

برق استفاده شده است، در اولین سناریو تابع عکس 
العمل مقدار تقاضا نسبت به یک انحراف معیار در 

مورد بررسی قرار  23لگاریتم قیمت متوسط واقعی برق
 عکس العمل در جدول مقادیر حاصل از تابع. می گیرد
عالوه بر آن نمودارشماره . ارائه شده است) 5( شماره

نتایج نشان . نتایج این تغییرات رانشان می دهد) 1(
به اندازه یک )تکانه(دهد که یک تغیر ناگهانی می

انحراف معیار در قیمت واقعی برق برحسب لگاریتم 
 دردوره جاری 01/0باعث کاهش مقدار تقاضا به اندازه

رسد تا   می03/0در دوره بعد این کاهش به . شود می
_______________________________________ 
22. Generalized Impulse Response (GIR) 

 قیمـت  لگـاریتم  معیـار  انحراف ، آمده عمل به محاسبات طبق. 23
 .باشد  ریال می 02/1 برابر (LRPE) برق واقعی متوسط
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باعث ) 50( تا آخر دوره 25این شوک ازدوره  اینکه اثر
 . می گردد12/0کاهش تقاضا به اندازه 

 

ای  ل ضربهــس العمــبررسی تابع عک )ب
 :حاصل ازتکانه درآمد

در دومین سناریو تابع عکس العمل مقدار تقاضا 
 لگاریتم درآمد قابل نسبت به یک انحراف معیار در

 . مورد بررسی قرارمی گیرد24تصرف
نتایج ) 2(و نمودار شماره ) 6( جدول شماره 

دهد بطوریکه  حاصل از تابع عکس العمل را نشان می
 12اثرشوک درآمدی باعث افزایش در تقاضا تا دورۀ 

اما بعد از آن افزایش به کندی صورت . می شود
 دی باعث افزایش درگیرد تا باالخره اثر شوک درآم می

 .  می گردد19/0تقاضا به اندازۀ 
باتوجه به اثرشوک های قیمتی ودرآمدی برتقاضا 

توان اظهار داشت که این شوکها منطبق با تئوری  می
باشد بطوریکه اثرشوک قیمتی منجربه  اقتصادی می

کاهش تقاضا و اثر شوک درآمدی منجر به افزایش 
 . گردد تقاضا می

 

 و پیشنهاداتخالصه نتایج 
باتوجه به برآورد صورت گرفته در بسته نرم افزاری 

 ، دربلندمدت کشش micro fit (4)اقتصادسنجی 
پائین بودن کشش . می باشد59/0قیمتی تقاضا برابر 
تاثیرجزئی تغییرات قیمت  دهندۀ قیمتی ازطرفی نشان

برروی تقاضای برق دردورۀ مورد بررسی بوده و 
 وجودجانشین مناسب برای ازطرف دیگر بیانگر عدم

اما مهمترین دلیل .برق در بخش خانگی می باشد
کوچک بودن کشش قیمتی را می توان در سهم کم 

_______________________________________ 
طبق محاسبات به عمل آمده ، انحراف معیـار لگـاریتم درآمـد             . 24

  . میلیارد ریال می باشد482/0 برابر(LDI)قابل تصرف

کشش درآمدی .هزینه برق خانوار از کل بودجه دانست
 سبد دهد که در  می باشد و نشان می24/0دربلندمدت

لذا   .باشد برق یک کاالی ضروری می مصرفی خانوار
ه تغییرات درآمد واکنش زیادی نشان تقاضا نسبت ب

 . دهد نمی
الزم به .  می باشد46/0کشش متقاطع تقاضابرابر

است که در این تحقیق انواع مختلف انرژی های  ذکر
تواند به عنوان جانشین برق در بخش خانگی  که می

فرض کرد موردآزمون های هم تجمعی قرارگرفت که 
رین نتایج آزمون دراین میان گازمایع به دلیل داشتن بهت

مطالعه در  بعالوه طی دوره زمانی مورد. پذیرفته شد
ایران گاز مایع به طور نسبی بیشتر در دسترس بوده 

 . است
متغیری مهم و ) NS(تعداد مشترکین خانگی 

ضریب . موثربرتقاضای برق خانگی در ایران می باشد
 می باشد 1/1برآورد شدۀ برای لگاریتم این متغیر برابر

این متغیرمی تواند بعنوان جانشینی برای  وهبعال
تعدادخانه های موجوددرکشور باشد لذا می توان گفت 
که دربلند مدت با یک درصدافزایش در موجودی خانه 

 . درصدافزایش می یابد1/1درایران مصرف برق 
 )4(طبق نتایج مدل تصحیح خطا درجدول شماره 
ت از کشش های قیمتی، درآمدی ومتقاطع درکوتاه مد

معنی دار نبودن . لحاظ آماری معنی دار نمی باشد
کشش درآمدی با توجه به اینکه برق کاالی ضروری 
می باشد وبعالوه کشش درآمدی آن دربلندمدت مقدار 

در . می باشد دوراز انتظار نخواهد بود) 24/0(کمی 
رابطه باکشش قیمتی با توجه به اینکه قیمت برق توسط 

طوالنی ثابت بوده “ سبتادولت برای مدت زمان ن
 متوسط قیمت  فروش هر 1360 تا 1346ازسال (است

 ریال بوده 2/4کیلووات ساعت برق به بخش خانگی 
لذا تفاضل لگاریتم قیمت واقعی دارای نوسانات ) است

ناچیزی بوده و در نتیجه می توان انتظار داشت که رشد 
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 . قیمت بررشد تقاضا اثری نداشته باشد
نی دارنبودن کشش متقاطع تقاضا در باتوجه به مع

کوتاه مدت درموردچگونگی تاثیرتغییرقیمت انرژی 
های جانشین با انرژی الکتریکی نمی توان به طور قاطع 

اما باید توجه داشت که امکان جانشینی . اظهارنظرنمود
برق با هر نوع انرژی دیگری من جمله گاز مایع در 

   . کوتاه مدت به سختی امکان پذیر است
ضریب جملۀ تصحیح خطا منفی و از لحاظ آماری 

به این مفهوم که تقاضا نسبت به . معنی دار است
انحراف آن از رابطۀ تعادلی بلند مدت به سرعت 

 درصد انحراف در 50تصحیح می شود به طوری که
 درصد باقی مانده در 50دورۀ جاری از بین می رود و

 . دوره های بعد تصحیح می گردد
 رشد ج مدل تصحیح خطاضریب متغیرطبق نتای
دو دورۀ قبل دارای اثرمعنی داری بر رشد  مشترکین در

و متغیرهای درجه گرما .تقاضا دردورۀ جاری دارد
. وبرودت هوا درکوتاه مدت اثری بررشد تقاضا ندارند

این موضوع با توجه شرایط متنوع آب و هوا در ایران و 
ر الگو لحاظ اینکه متوسط درجه گرما و برودت هوا د

 .شده است دور از انتظار نمی باشد
در مدل تصحیح خطا متغیر مجازی زمان جنگ 

)D59( دارای عالمت موردانتظار و معنی دار می باشد
) 1359-67(و نشان می دهد که جنگ هشت ساله 
این نتیجه . تاثیری منفی بر رشدمصرف برق داشته است
 است زیرا با توجه به طبیعت شرایط جنگی قابل انتظار

جنگ ازطریق ایجاد محدودیت درتولید برق منجر به 
 .کاهش در مصرف خواهد شد

درآمدی میتوان نتیجه  ازمقایسه اثرشوک قیمتی با
 درآمدی باعث تغییر گرفت که شوکهای قیمتی و

این شوکها  مقدار تقاضا نخواهد شد و اثر محسوسی در

 دورۀ تاباشد به عنوان مثال  می های اول بیشتر دوره در

 10  اثرشوک قیمتی باعث کاهش تقاضا به میزان12
به  تقاضا شوک درآمدی باعث افزایش در اثر و درصد
باالخره اینکه طی دورۀ زمانی . شود  درصد می15میزان 

 برابر شوک قیمتی 6/1یکسان، اثر شوک درآمدی 
  .باشد می

 

 پیشنهادات
 باتوجه به اینکه مصرف برق درساعات شبانه -1
کنتورهای  از میتواند متفاوت است وزارت نیرو روز

 بخش خانگی استفاده کند تا رفتار چندزمانه در

 .در زمان اوج وغیراوج متفاوت گردد خانوارها
 با توجه به جدول صعودی نرخها که ازطرف -2

شود تا برآورد  شود پیشنهاد می وزارت نیرو ابالغ می
اساس تابع تقاضا در بخش خانگی وسایر بخشها بر 

ای صورت پذیرد تا برآن  های منطقه شرایط و ویژگی
 .اساس نرخها تعیین گردد

 پیشنهاد می شوددولت در مورد پرداخت یارانه -3
تجدید نظر نموده و باحمایت بیشترازتولید کنندگان 
وسایل برقی باعث افزایش کارایی و کاهش مصرف 

 . برق در اینگونه وسایل گردد
ین تحقیق سیاستهای قیمتی  با توجه به نتایج ا-4

بایست  بنابراین می. نمی تواند در مهار تقاضا موثر باشد
گذاری بیشتر وافزایش درتولید  درحین اینکه با سرمایه

زمینه عرضه بیشتر را فراهم آورد، بابکارگیری 
مانند استفاده از المپهای کم ( سیاستهای غیرقیمتی

  دربتوان تا حدودی روند افزایشی تقاضا) مصرف
 .بخش خانگی را کاهش داد
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  فولر–نتایج آزمون ریشه واحد دیکی )1(جدول شماره 

 مقادیر اصلی تفاضل مرتبه اول

ADF DF ADF DF ADF DF ADF DF 
 نام متغیر

-4.2 -5.2 -1.7 -2.6 0.5 0.4 -3.2 -4.6 LQE 
-3 -4 -2.5 -3.5 0.2 0.8 -1.5 1.7 LRPE 

-2.8 -3.9 -2.6 -3.7 -2.7 -2.3 -2.8 -3 LDI 
-3.55 5 -3.3 -4.8 -1.2 -1 -1.4 -1.4 LRPG 
-3.1 -4.3 -2 -2.3 -0.6 -0.7 -3.5 -8.1 LNS 
    -3.7 -5.7 -3.6 -5.7 LWH 
    -4 -5.2 -3.5 -4.8 LWC 

 
 

 آزمون انتخاب تعداد وقفه بهینه-) 2( جدول شماره 

SBC AIC LL مرتبه 
130 193 283 3 
137 183 248 2 
146 174 214 1 

 
  نتایج مدل تصحیح خطا–) 4(جدول شماره 

R2 = 0.80                  D – W statistic = 2.22 
R  – Bar  – Squared = 0 .61             
F  (14 ,15 ) = 4.3 (0 .0) 

 

 

 ـ نتایج آزمون حداکثر مقادیر ویژه و اثر) 3(جدول شماره 

 H0 H1 4وضعیت  3وضعیت  2وضعیت 
S CV S CV S CV 

λ max 
r =0 r =1 ۶٣ ٧۴ 61 33 61 37 
r<=1 r =2 ۴۴ ٢٨ 40 27 50 31 
r<=2 r =3 ٢٢ ٢٣ 23 21 26 25 
r<=3 r =4 ١ ١٧۵ 14,5 14,8 16 19 

λ trace 
r =0 r>= 1 155 75 140 70 169 87 
r<=1 r>= 2 88 53 79 48 108 63 
r<=2 r>= 3 44 34 39 31 57 42 
r<=3 r>= 4 21 20 15 17 30 25 

r : تعداد بردارهای هم تجمعی S   : ویژه  مقادیر آماره های آزمون حداکثر
  ژوسیلیوس-مقادیربحرانی ارائه شده توسط یوهانسن  : CV اثر  و

 tآمارۀ  ضریب متغیر نام متغیرتوضیحی
Intercept 17/2- 2/1- 

DLQE(-1) 28/0 6/1 
DLRPE(-1) 01/0 14/0 
DLDI(-1) 08/0- 07/1- 

DLRPG(-1) 08/0- 1- 
DLNS(-1) 11/0 31/0 
DLQE(-2) 13/0- 74/0- 

DLRPE(-2) 05/0- 58/0- 
DLDI(-2) 0 06/0- 

DLRPG(-2) 0 11/0 
DLNS(-2) 64/0 2* 

ECT(-1) 50/0- 26/2-* 

LWH 26/0 54/0 
LWC 0 29/0- 
D59 09/0- 33/2-* 

FSC(1,14 ) =1.4 (0.2) 
FFF (1,14 ) =0 ( 0.9) 
χ2( 2 ) = 1.5 ( 0.4) 

FH ( 1 ,28 ) = 0.2 ( 0.5) 
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  اثر شوک قیمتی–) 5(جدول شمارۀ 

Generalized Impulse Response to one S.E shock in the equation forLRPE cointegration with 
unrestricted intercepts and restricted trend in the VAR 

LQE H LQE H LQE H LQE H 
12/0- 39 12/0- 26 10/0- 13 01/0- 0 
12/0- 40 12/0- 27 10/0- 14 03/0- 1 
12/0- 41 12/0- 28 10/0- 15 04/0- 2 
12/0- 42 12/0- 29 11/0- 16 05/0- 3 
12/0- 43 12/0- 30 11/0- 17 07/0- 4 
12/0- 44 12/0- 31 11/0- 18 07/0- 5 

12/0- 45 12/0- 32 11/0- 19 07/0- 6 

12/0- 46 12/0- 33 11/0- 20 07/0- 7 
12/0- 47 12/0- 34 11/0- 21 08/0- 8 
12/0- 48 12/0- 35 11/0- 22 09/0- 9 
12/0- 49 12/0- 36 11/0- 23 09/0- 10 
12/0- 50 12/0- 37 11/0- 24 09/0- 11 

  12/0- 38 12/0- 25 10/0- 12 

H  :   عالمت اختصاری برایHORIZON 
 

  اثر شوک درآمدی–) 6(جدول شمارۀ 

Generalized Impulse Response to one S.E shock in the equation forLDI cointegration with 
unrestricted intercepts and restricted    trend in the VAR 

LQE H LQE H LQE H LQE H 
19/0 39 19/0 26 15/0 13 02/0 0 
19/0 40 19/0 27 16/0 14 02/0 1 
19/0 41 19/0 28 16/0 15 04/0 2 
19/0 42 19/0 29 17/0 16 06/0 3 
19/0 43 19/0 30 17/0 17 08/0 4 
19/0 44 19/0 31 17/0 18 09/0 5 
19/0 45 19/0 32 17/0 19 10/0 6 
19/0 46 19/0 33 18/0 20 11/0 7 
19/0 47 19/0 34 18/0 21 12/0 8 
19/0 48 19/0 35 18/0 22 13/0 9 
19/0 49 19/0 36 18/0 23 14/0 10 
19/0 50 19/0 37 18/0 24 14/0 11 

  19/0 38 18/0 25 15/0 12 

H  :   عالمت اختصاری برایHORIZON 
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