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بررسي اثر آزاد سازي قيمت برق بر تابع تقاضاي برق در بخش خانگي استان 

 غربيآذربايجان 
 

 2مهدي خدابخش، 1محمد نقيبي

 : استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سلماس، سلماس، ایران1

 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سلماس، سلماس، ایران: 2

 
 
 

 چکيده

ن می باشد. در ای بررسی اثر آزاد سازی قیمت برق بر تابع تقاضای برق در بخش خانگی استان آذربایجان شرقیهدف از این تحقیق 

 متیق، درآمد سرانهبه بررسی تاثیر  1131-1131سیونی با وقفه های توزیعی و برای دوره زمانی راستا با استفاده از مدل خودرگر

تقاضای برق در این استان بر  برق متیق یآزاد ساز یمجاز ریمتغو  کل تیبه جمع یشهر تیجمع، نفت متیق، گاز متیق، برق

یر مثبت و معنی دار بر تقاضای برق می باشد. قیمت برق دارای دارای تاثپرداخته شد. نتایج در بلندمدت نشان داد که تولید سرانه 

تاثیر منفی و معنی دار بر تقاضای برق است که این ضریب نیز با مباحث تئوریکی تابع تقاضا برای کاالهای غیر گیفن مطابقت دارد. 

ری به جمعیت کل بر متغیر وابسته تاثیر قیمت گاز و نفت بر تقاضای برق منفی و معنی دار گزارش شده است. تاثیر جمعیت شه

 در نهایت تاثیر مجازی آزادسازی قیمت برق بر تقاضای آن معنی دار نیست و مثبت گزارش شده است

 : تقاضای برق، قیمت برق، آزاد سازی قیمت، خودرگرسیونی با وقفه های توزیعیکلمات کليدي
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 مقدمه  -1

ترین انرژی ابتدایی دوران حیات خود رود. انسان اولیه با کشف آتش به مهمانرژی از نیازهای اولیه انسانها به شمار می 

دست یافت ، بطوریکه با این کشف تحولی مهم در زندگی انسانها به وجود آمد و رفته رفته اشکال کاملتر و پیشرفته تر انرژی پدید 

وژی و اقتصاد بلکه حیات بشری بی معنی است. زیرا آمد و عصر کنونی ما اهمیت انرژی به حدی است که بدون انرژی نه تنها تکنول

در دنیای کنونی انرژی به صورت یکی از مهمترین ارکان زندگی بشریت در آمده است و نقش و اهمیت انرژی در  پیشرفت ملل و 

ست بدین ترتیب جوامع چنان چشمگیر است که امروزه دیگر توسعه اقتصادی و صنعتی بدون بکار بردن انواع انرژی امکان پذیر نی

اگر مقوله انرژی بنیادی ترین رکن اقتصاد نباشد بی شک از ارکان اصلی آن بشمار می آید . نیاز به انرژی از احتیاجات انسانی در 

زندگی فردی و اجتماعی ناشی می شود چون رفع نیازهای زندگی افراد و انجام فعالیتهای فردی و گروهی از قبیلدمای مناسب در 

ی و محل کار ، حمل و نقل افراد و کاالها ، ارتباطات ، آموزش ، بهداشت ، کشاورزی و غیره با صرف انرژی صورت می فضای مسکون

گیرد. انرژی به عنوان یک کاالی تامین کننده رفاه و آسایش بشر است و بعنوان یک نهاد تولیدی در فرایندهای تولید و رونق 

مروزه دیگر به هیچکس پوشیده نیست به عنوان مثال می دانیم اگر انرژی الکتریسیته اقتصادی نقش بسزایی دارد. اهمیت انرژی ا

 فقط یک روز در خدمت بشر نباشد زندگی بشر مختل خواهد شد.

رشد چشمگیر و فزاینده ی تقاضای برق به عنوان یک سوخت موثر و بدون ایجاد آلودگی در رشد و توسعه ی اقتصادی 

زمینه را برای محققین، دانش پژوهان و سیاستگذاران الزامی ساخته است. مسلماً ایجاد پارک های جامعه، آینده نگری در این 

جدید، کارخانه های کوچک و بزرگ، ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی و مکان های تفریحی احتیاج به نیروی برق دارد. به 

. این مهم در طول دهه های گذشته مورد بحث و مطالعه بوده و عبارت دیگر پدیده ی توسعه با کاربرد انرژی، خاصه برق قرین است

با کاربرد انواع روش های اقتصادسنجی بر اهمیت آن افزوده گردیده است. به طوری که محققین این رشته درصدد کشف رابطه ی 

تخمین ها را در اختیار  تابعی برق با متغیرهای اقتصادی جوامع برآمده، سعی در پیش بینی تقاضای آن نموده و عمالً نتایج

مربوطه قرار می دهند. آنها نیز با تخصیص بهینه ی منابع و امکانات الزم توزیع آن را بهبود می بخشند. این مطالعات در  kمسئولی

به اوج خود می رسد. در تمام مطالعات، هدف اصلی در بررسی تقاضای برق، ارزیابی  15ی شروع و در دهه 35غرب از دهه ی 

 ت های قیمتی و درآمدی ان از جهت برنامه ریزی های آتی و پیش بینی مقدار مصرف آن در آینده بوده است.حساسی

از آنجا که برق در بخش های مختلف جامعه توزیع می گردد )بخش خانگی، صنعتی، تجاری( الزم است مصرف آن را در هر 

 فراهم گردد. کدام از بخش ها، پیش بینی نموده تا امکانات و تمهیدات الزم 

 این امکانات شامل سرمایه گذاری در زمینه ی ایجاد نیروگاه های جدید و توسعه ی خطوط انتقال و شبکه ی توزیع است. 

 لیبه دل تهیسیالکتر یاست. امروزه انرژ یانرژ یحامل ها یعرضه و تقاضا نیتعادل ب جادیا ،یامروز یایمهم دن لیاز مسا یکی

اهداف توسعه کشورها  شبردیو پ یاقتصاد یریگ میتصم ندیدر فرآ ینقش قابل توجه ،یاقتصاد یبخش ها و نهادها ریارتباط با سا

 لیبه دل زیو ن یدر بخش خانگ یمصرف یانرژ یهاحامل نیاز مهمتر یکی( و به عنوان 1113و همکاران  یکنند )احمد یم فادیا

 تیدارد. محدود یادیز اریبس تیشود، اهم یاستفاده م ریدناپذیتجد یانرژ یهالکه اغلب از حام دهیچیبر و پ هیسرما دیتول ندیفرآ

 یبرق دارد( از سو یبا تقاضا یکیکشور )که ارتباط نزد تیو جمع نیسو و رشد تعداد مشترک کیاز  ریدناپذیتجد یانرژ یحامل ها

محصول در کشور ما، به طور قابل  نیا دیتمام شده تول متیق یچون از طرف نیموضوع را حساس تر کرده است. همچن نیا گر،ید

 ی(، از طرف1113و همکاران  یدرصد است )احمد 13حدود  یحرارت یها روگاهیدر ن دیبازده تول نیانگیباالست و به طور م یتوجه

بازار را نداشته،  نیبه ورود به ا یلیتما یفروش ناعادالنه، بخش خصوص متیهنگفت و ق ازیمورد ن هیاول هیسرما لیبه دل گرید

نبودن  یواقع لیدل رانیهمراه است. در کشور ا یادیکه ذکر شد با مشکالت ز ییها تیمحدود لیو عرضه برق، به دل دیتول شیافزا
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و  یاقتصاد نییبرق است که منجر به رشد پا یتقاضا یتوسط دولت، سرانه باال یپرداخت یها ارانهیبرق و سهم قابل توجه  متیق

رده وآ نییپا یداخل یو حت یخارج یرا در بازارها یرانیمحصوالت ا یریشده و رقابت پذ یاقتصاد یها رساختیشدن ز وبیمع

 (. 1113 م،یو کر یرزامحمدیاست )م

 نیبهتر« اقشار کم درآمد یازهاین نیدر تام یبه عدالت اجتماع لین» یگذشته، در راستا یکه در سال ها یا ارانهیاستیس

است )توانپور،  یشکل گرفته بود با رشد مصرف برق ناکارآمد شده و در حال حاضر بهره ور« از کشور یتعادل خاص یراه برقرار

 متین، فاصله قیآو ابالغ شد، اما با گذشت دو سال از اجرا بیتصو 1113راستا در سال  نیمها در ه ارانهیی(. قانون هدفمند1111

مصرف برق در  کهیاست. به طور افتهیزین شیبلکه افزا افته،یتمام شده، نه تنها کاهش ن متیمصرف کنندگان با ق یاز سو یپرداخت

و  یاست )چنگک دهیبخش به اهداف خود نرس نیها در ا ارانهیی. و قانون هدفمندافتیکاهش  %31قانون فقط  یسال اول اجرا

برق در سه  ندهینشان دهنده مصرف فزا یرسم یارگان ها یشده از سو منتشر یآمارها ی(. به طور مشخص بررس1131همکاران، 

 زانمصرفیداشته است و م یدر مصرف کل انرژ یبخش سهم عمده ا نیاست و ا یدهه گذشته به خصوص در قسمت بخش خانگ

 .بخش دارد نیبا مصرف ا یادیز یبخش ها همبستگ ریسا

در دنیای امروز حامل های انرژی از جمله برق نقش اساسی در توسعه جوامع بشری ایفا می کند و بهه مهرور زمهان اهمیهت 

آنها در حیات اقتصادی و اجتماعی بشر گسترش می یابد. از این رو شناخت تقاضای برق و عوامل موثر بر آن در کنار دیگر سیاسهت 

(. از 1115ش مهم و موثری در فرایند تصمیم گیری های اقتصادی داشته باشد )عسهگری، های حاکم بر تقاضای انرژی می تواند نق

طرف دیگر، صنعت برق از ارکان اساسی اقتصاد و توسعه اجتماعی محسوب می شود و شاخص های تولید مصرف برق بیانگر توسعه 

ای مقایسه کیفیت زیست ملتها می باشهند شد اقتصادی بحساب می آیند. همچنین مصرف سرانه برق یکی از بهترین شاخص هvو 

و دربسیاری از کشورهای جهان بعنوان صنعت مادر شناخته شده است. برق به دلیل کیفیت خاص خود از قبیل آلوده نکردن محیط 

نی (. صهنعت بهرق در ایهران در زمها2512زیست، قابلیت انتقال تبدیل عالی از ویژگی خاصی برخوردار است )بالکهویز و همکهاران، 

نزدیک به یک قرن راهی طوالنی و پرنشیب و فراز را طی نموده است. اما تقریبا هیچ وقت از کیفیت مطمئنی برخوردار نبوده اسهت 

و نتوانسته است براحتی و به اندازه دلخواه در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد. برنامه ریزی توسهعه ررفیهت ههای تولیهد بهرق در 

 (. 1115ری و پیش بینی بلند مدت تقاضای برق می باشد )صفاری پور اصفهانی، کشور، نیازمند آینده نگ

یکی از مسائل مهم دنیای امروزی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای حاملهای انرژی است. در میان این انرژی الکتریکهی بهه 

ولید سرمایه بر و پیچیده ی آن که عمهدتا عنوان یکی از مهمترین حامل های انرژی مصرفی در بخش خانگی و نیز به دلیل فرایند ت

از حامل های انرژی تجدیدناپذیر استفاده مهی شهود، از اهمیهت فهوق العهاده ای برخهوردار اسهت. محهدودیت حامهل ههای انهرژی 

ه تجدیدناپذیر از یک سو و رشد جمعیت کشور )که ارتباط نزدیکی با مصرف برق دارد( از سوی دیگر، این مسئله را حساس تر نمهود

است. در کشور ایران بدلیل واقعی نبودن قیمت برق در کشور، سرانه باالی مصرف برق را شاهد هستیم. این مسئله منجر به کهاهش 

بهره وری تولید، افزایش شاخص شدت انرژی، عدم ورود بخش خصوصی به بازار برق، رشد واردات برق و از بهین رفهتن منهابع ملهی 

 (. 1113می گردد )میرزامحمدی و کریمی، 

تجزیه و تحلیل تقاضا برای برق جهت شناخت دقیق تر عوامل موثر و میزان تاثیر آنها بر مصرف، بسیار حائز اهمیت است. 

دالیل زیادی برای براورد تقاضای برق بیان می شود که از جمله می توان عرضه به موقع الکتریسیته به مصرف کنندگان، جلوگیری 

است قیمت گذاری از طرف وزارت نیرو اشاره کرد. به بیان دیگر مدیران نهادهای اداره کننده سیستم از خاموشی و انجام بهتر سی

 تولید و انتقال برق با آگاهی از تقاضای برق قادر خواهند بود در جهت توسعه مناسب شبکه برقی و عرضه آن برنامه ریزی کنند.

 به این صورت هستند:  فرضیه های تحقیق
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 دارد.  یدار یمعن ریتاث غربی جانیاستان آذربا یبرق بخش خانگ یرق بر تقاضاب متیق یآزادساز 

 دارد. یدار یمعن ریتاث غربی جانیاستان آذربا یبرق بخش خانگ یدرآمد سرانه بر تقاضا 

 دارد. یدار یمعن ریتاث غربی جانیاستان آذربا یبرق بخش خانگ یبرق بر تقاضا متیق 

 دارد. یدار یمعن ریتاث غربی جانیاستان آذربا یبرق بخش خانگ یگاز بر تقاضا متیق 

 دارد. یدار یمعن ریتاث غربی جانیاستان آذربا یبرق بخش خانگ ینفت بر تقاضا متیق 

 دارد. یدار یمعن ریتاث غربی جانیاستان آذربا یبرق بخش خانگ یکل بر تقاضا تیبه جمع یشهر تینسبت جمع 

 

 تحقيقادبيات  -2

برق، یکی از انواع انرژی است که با توجه بهسهولت تبدیل، سهولت استفاده، کمخطر بودن وهمچنین مالحظات 

زیستمحیطی، بیشتر ازسایر انواع آن مورد توجه است. برق بهعنوانیک منبع تأمین انرژی مورد نیاز بخشهایمختلف اقتصادی از یک 

یکی ازاهرمهای توسعه محسوب میشود و مبحثقیمت و هزینه تمامشده آن  سو و بهعنوان یکشاخص رفاه اجتماعی از سوی دیگر،

برای بخشهایمختلف اقتصادی از اهمیت ویژهای برخورداراست. در ایران، پرداختهایی که توسطمشترکان برق صورت میگیرد، بر 

عدداقتصادی، اجتماعی و سیاسی اساس هزینه یتمامشده ی برق نیست؛ بلکه بر اساستعرفه هایی است که در تدوین آن، مسائل مت

مدّ نظر بودهاست. این امر، موجب عدم تناسب بینتعرفه های برق با هزینه های سرمایهای، تمامشدهو جاری آن شده است. تعرفه 

میتواند ابزاریکارامد برای بهینهسازی مصرف برق مشترکانباشد؛ اما عدم اصالح آن متناسب با افزایشهزینه ی تمامشده، موجب 

رف بیش از حدّ آنمیشود. بنابراین، پوشش داده نشدن هزینه هااز طریق تعرفه از یک سو و نبود شرایط بازاررقابتی و عدم مص

فعالیت قابل توجه بخشخصوصی در زمینهی سرمایهگذاری در بخش برقاز سویی دیگر، موجب به مخاطره افتادن استمرارخدمات 

نوع فعالیت یا کاربری آن بهتعرفه های خانگی، عمومی، صنعتی، کشاورزی وسایر صنعت برق شده است. تعرفه های برقبر اساس 

بهعنوان مثال، در فصل تابستان و ) مصارف تقسیم میشوند. تعرفه ها متناسببا تفاوتهای فصلی و منطقهای، تغییر میکنند

فافزایش مییابد(. همچنین دو مؤلفه ی افزایشتقاضا برای بار مصرفی، بهای برق مشترکانعمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصار

 .رطوبت ومتوسط بیشینهی دما در تعیین تعرفهی برقخانگی دخیل است

مدیریت مصرف یا مدیریت سمت تقاضا از اهمیت خاصی برخوردار است محصول صنعت برق برعکس محصوالت سایر 

اثر مستقیم می گذارد. این اثر متقابل، مدیریت صنایع قابل ذخیره شدن در حجم زیاد نیست و الگوی مصرف روی الگوی عرضه 

 .سمت عرضه را همزمان با مدیریت سمت تقاضا طلب می نماید

عبارت دیگر، مدیریت بار و مدیریت انرژی دو اقدام تفکیک ناشدنی است. مدیریت بر تقاضا از آن نظر حائز اهمیت است ه ب

که در تعیین ررفیت نیروگاهی و سرمایه گذاری برای توسعه نیروگاهی نقش بنیادین دارد. در برنامه توسعه ای صنعت برق حداکثر 

ده ررفیت نیروگاهی مورد نیاز می باشد. مصرف لجام گسیخته، تولید لجام گسیخته را به نیاز مصرف اساسی ترین عامل تعیین کنن

داشت. چه باید کرد؟ مدیریت دنبال دارد و تولید لجام گسیخته اتالف سرمایه و صدمات جبران ناپذیر محیط زیستی را خواهد 

اهش مصرف به سطحی پایین تر از نیاز واقعی . ایجاد مصرف یعنی ماندن مصرف معقول ترین نیاز برای رفع نیاز واقعی دارد نه ک

اختالل در روند توسعه اقتصادی یا رفاه اجتماعی مدیریت مصرف متکی بر توزیع بار به طور یکنواخت در طول زمان و کاهش 

و اوج بار ضریب همزمانی تا حد مسکن دارد. پیک ساعتی خود مقوله ایست که نیاز به بررسی دقیق مولفه های تشکیل دهنده 

نامشخص می شود چه مولفه ای قابل انتقال به ساعات پیک است و چه مولفه ای قابل انتقال نیست و حد اثر گذاری مولفه منتقل 

شده چقدر است . هدف مدیریت مصرف ، کاهش تلفات اعم از فنی و غیر فنی یا مدیریت ست. کاهش تلفات فنی از طریق کاهش 
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که مهمترین نوع تلفات برق می باشد .  RIراین برق در زمان اوج مصرف و نهایتاً کاهش تلفات پیک یا به بارت دیگر کاهش ج

کاهش تلفات از طریق متعادل سازی بارگذاری روی ترانسفورماتورها و همچنین در  از نیروگاهها بخصوص نیروگاههای بخاری و 

که در میزان تلفات موثر است ضریب قدرت است هر قدر  کاهش مصرف داخلی نیروگاهها نیز صورت می گیرد. تلفات قابل دیگری

 ضریب قدرت کمتر گردد جریانهای عبوری از هادیها یا بیشتر می شود و در نتیجه تلفات افزایش خواهد یافت.

( به بررسی تاثیر هدفمندی یارانه بر مصرف برق مشترکین شهر مرودشت پرداختند و 1132محمدی، برزگر و محمدی )

که هدفمندی یارانه بر مصرف برق مشترکین شهر مرودشت پرداختند و نشان دادند که هدفمندی یارانه ها باعث تغییر  نشان دادند

( به بررسی اثر افزایش 1131قابل توجهی در نحوه مصرف مشترکین شهر مرودشت نشده است. صادقی، سلمانی و سهرابی وفا )

خش خانگی، پرداختند و به این نتایج دست یافتند که برق کاالیی لوکس و قیمت حامل های انرژی بر رفاه مصرف کنندگان در ب

، اثر مستقیم 1135برابری قیمت ها در فروردین  6دارای کشش قیمتی منفی است. همچنین نشان دادند که در صورت افزایش 

ر شده اند. نصرالهی و واقعی کردن قیمت های حامل های انرژی )افزایش قیمت( جبران نشده است و مصرف کنندگان متضر

( به تحلیل تقاضای حامل های انرژی بخش خانگی مناطق شهری ایران پرداختند. نتایج نشان دادند که برق 1131همکاران )

( به لزوم و چگونگی اصالح الگوی مصرف و یارانه های 1111کاالیی ضروری و بی کشش محسوب می شود. اسدی مهماندوستی )

ش آثار تورمی آن پرداخت و نشان داد که سیاست افزایش تدریجی قیمت فراورده های نفتی به روش فراورده های نفتی و سنج

خطی بر روی تورم و همچنین خانوارها نسبت به سایر سناریوها تاثیر کمتری دارد و سیاست افزایش یکباره قیمت ها دارای 

اشی از اجرای سیاست های قیمتی و تعدیل تورم های ناشی از باالترین آثار تورمی است. در نهایت در جهت حصول به نتایج بهتر ن

افزایش قیمت های فراورده های نفتی پیشنهاد داد که سیاست های مکملی به عنوان سیاست های غیر قیمتی به همراه آن اجرا 

و نشان دادند که  ( به مدل سازی تقاضای هر یک از حامل های انرژی در بخش خانگی پرداختند1111شود. منورر و همکاران )

( به براورد تقاضای انرژی خانگی در کشور کنیا پرداختند و نشان دادند که برق 2511برق کاالیی با کشش است. نوی و دیگران )

( به برآورد یارانه های انرژی و تاثیر اصالح یارانه های انرژی در چین در قالب مدل 2515لین و جیانگ )کاالیی کشش ناپذیر است. 

CGE داختند. نتایج نشان داد که تحت سناریوی حذف کامل یارانه بدون بازتوزیع درآمد آن ، رفاه اقتصادی ، تولید ناخالص پر

داخلی و اشتغال کاهش پیدا می کند و تحت سناریوی حذف کامل یارانه انرژی و باز توزیع درآمد آن در اقتصاد آثار مثبتی وجود 

( به بررسی تاثیر حذف تدریجی یارانه فرآورده های نفتی در مصر با استفاده از مدل 2553ابوالعینین و همکاران ) خواهد داشت.

CGE  پرداختند. نویسندگان نشان دادند که حذف یارانه های انرژی، نابرابری توزیع درآمد را کاهش می دهد و رفاه چارک های

ستانده ، اثر تعدیل قیمت انرژی تا  –استفاده از جدول داده  ( در ایران با1333فتینی و بکون ) ثروتمند بیشتر کاهش پیدا می کند.

سطح قیمت های جهانی را بر قیمت سایر کاالها و سطح زندگی ، با فرض ثبات دستمزد و قیمت سایر عوامل تولید بررسی کردند. 

ی متداول در آغاز سال درصد ، قیمت ها 11نتایج نشان دادند که در مجموع ، افزایش یکباره قیمت حامل های انرژی حدود 

 را افزایش خواهد داد. 2551-2555

 

 روش تحقيق -3

به منظور بررسی روابط بلند مدت و کوتاه مدت بین متغیر وابسته و سایر متغیرهای توضیحی الگو، بعد از کسب اطمینان از 

)روش خود توضیحی با وقفه های گسترده( استفاده شده است. تخمین های روش  ARDLیک بردار هم انباشتگی، از روش 

ARDL  ،(. 2555به دلیل اجتناب از مشکالتی همچون خود همبستگی و درون زایی، نااریب و کارا هستند )سدی کی 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

خواهد شد.  شامل دو مرحله است در مرحله اول، وجود رابطه بند مدت بین متغیرهای مورد بررسی آزمون ARDLروش 

با توجه به تعداد مشاهدات حداکثر تعداد وقفه لحاظ می شود و به دلیل گرایش معیار شوارتز بیزین به تصریح مختصرتر، این معیار 

 (. 1111نتایج بهتری را نشان می دهد )تشکینی،  155در مشاهدات کمتر از 

یا عدم وجود رابطه بلند مدت را انجام داد. حال برای  بالفاصله پس از تخمین معادله پویا )کوتاه مدت( باید آزمون وجود

بررسی این که رابطه بلند مدت حاصل از این روش، کاذب نباشد به روش زیر عمل می کنیم و فرضیه مورد نظر را مورد آزمون قرار 

 می دهیم. 
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بیانگر عدم وجود رابطه بلند مدت است، چون شرط آن که رابطه پویای کوتاه مدت، به سمت تعادل بلند مدت فرضیه صفر 

برای انجام آزمون موررد نظر به این صورت است که  tگرایش یابد آن است که مجموعه ضرائب کمتر از یک باشد. محاسبه کیت 

 و بر مجموع انحراف معیار ضرائب مذکورر تقسیم شود.  باید عدد یک از مجموع ضرائب با وقفه متغیر وابسته کسر
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به دسهت آمهده از قهدر مطلهق  tانحراف معیار ضرائب با وقفه متغیر وابسته را نشان می دهد اگر قدر مطلق  sدر این رابطه 

فرضیه صفر رد شده و وجود رابطهه بلنهد مهدت پذیرفتهه مهی  مقادیر بحرانی ارائه شده توسط بنررجی، دوالدو و مستر بزرگتر باشد

 خطا استفاده نمود.  –شود. با تائید وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها، می توان از الگو تصحیح 

در تخمین روابط بلند مدت و استنباط آماری مربوطه بهه مقهادیر  ARDLدومین مرحله این تحلیل استفاده از گزینه های 

آنها خواهد بود. باید توجه داشت که شروع این مرحله تنها زمانی مناسب خواهد بود که در واقع در خصوص کاذب نبودن بلند مدت 

 بین متغیرها متقاعد شد. 

 در اینجا، مدل به صورت زیر تشریح می شود:

 (1)   ttttttt URGDPPDELPGASPOILPELQEL   6543210 
 

 که متغیرها به این صورت تعریف می شوند:

QELتقاضای برق : 

PELقیمت برق : 

PGASقیمت گاز : 

POILقیمت نفت : 

DELمتغیر مجازی آزاد سازی قیمت برق برای سالهای آزادسازی عدد یک برای سالهای قبل از آن عدد صفر : 

GDPPدرآمد سرانه : 

URجمعیت شهری به جمعیت کل : 
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اساس  نیرسد بر ا یبه نظر م یتقاضا ضرور ینیب شیپ یبرا یمصرف کنندگان برق خانگ یرفتار یشناخت الگوئ نیبنابرا

خود  یایپو یبخصوص مدل ها ،یدر اقتصاد سنج یهم جمع یها کیو تکن یزمان یسر یمطالعه با استفاده از داده ها نیدر ا

بر  رگذاریتاث یرهای( روابط بلند مدت و کوتاه مدت متغECMطا )خ حیتصح( و ساز و کار ARDL) یعیتوز یبا وقفه ها یفیتوص

 قرار خواهد گرفت. لیمورد تحل غربی جانیها در استان آذربا ارانهییبرق من جمله هدفمند یتقاضا یرو

 در نظر گرفته 1132تا  1131های ساالنه برای دوره باشد. در تحقیق حاضر دادهروش تحقیق در این مطالعه اسنادی می

گیری صحیح از تحقیق، اطالعات نقش بسزایی را ایفا می کند. اطالعات مورد استفاده در این شده است. برای انجام تحقیق و نتیجه

تحقیق به دو دسته قابل تقسیم می باشند. دسته اول؛ اطالعات مرتبط با مبانی تئوریک و ادبیات تحقیق می باشند که با مطالعه 

ایرانی و خارجی موجود در اینترنت و نشریات داخلی و خارجی از طریق مطالعات کتابخانه ای فراهم  مقاالت و پایان نامه های

موادر زیر هستند استفاده شده گردید. دسته دوم؛ اطالعات و آمار الزم جهت تخمین مدل است که از منابع معتبر آماری که شامل 

مربوط به صندوق  IFSرم افزار داده های اقتصادی و  ن آمار ایران مجموعه اطالعات مرکز، مجموعه اطالعات بانک مرکزیاست: 

 بین المللی پول

 

 نتايج تحقيق و يافته ها -۴

 انباشتگی متغیرهای تحقیق را به طور خالصه نشان می دهد. ( 1) جدول

 

 ( انباشتگی متغیرهای تحقیق1جدول )

 مرتبه انباشتگی متغیرها

 I)0( تقاضای برق

 I)1( درآمد سرانه

 I)1( قیمت برق

 I)1( قیمت گاز

 I)1( قیمت نفت

 I)0( جمعیت شهری به جمعیت کل

 منبع: نتایج تحقیق

 

های صورت است که متغیرهای مورد استفاده انباشته از مرتبهتوان گرفت، به این ای که از این قسمت تحقیق مینتیجه

-برای تخمین ضرایب مدل استفاده کنیم، این امر امکان متفاوتی هستند و اگر بخواهیم که از روش خود رگرسیون برداری

نی باشند. حال اگر همه باشد، چرا که برای برآورد مدل از این روش، باید تمامی متغیرها دارای مرتبه انباشتگی یکساپذیر نمی

توان از روش حداقل مربعات معمولینیست و می شدند، نیازی به استفاده از روشمتغیرهای موجود در مدل ساکن می

فولر تعمیم یافته ما را در  -واحد دیکیبرای برآورد ضرایب مدل استفاده کنیم. بنابراین نتایج حاصل از آزمون ریشه 

 سازد. تر میمطمئن های توزیعیتی با وقفهاستفاده از روش خودبازگش

)(VAR

ARDL

)(OLS

)(ARDL
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ابتدا باید از چهار معیار که شامل ضریب تعیین تعدیل شده، آکائیک، شوارتز بیزین و حنان کوئین هستند، یکی را انتخاب 

ایم که است، به این دلیل از این معیار استفاده کرده کنیم که معیار انتخابی ما برای تخمین مدل، معیار شوارتز بیزین

 آمده است: (2آورد. نتایج تخمین کوتاه مدت در جدول )امکان تخمین ضرایب را با کمترین وقفه فراهم می

 

 تقاضای برق( تخمین مدل کوتاه مدت با متغیر وابسته 2جدول )

 معنی داری tآماره  ضریب متغیر نام متغیر نام متغیر

QEL(-1) معنی دار [000.]4.9956 0.53905 وقفه اول تقاضای برق 

GDPP معنی دار [002.]3.3984 0.071484 درآمد سرانه 

PEL معنی دار [004.]3.2204- 1.2023- قیمت برق 

PGAS معنی دار [039.]2.1742- 3.218- قیمت گاز 

POIL معنی دار [082.]1.8096- 1.707- قیمت نفت 

UR معنی دار [014.]2.6533 4145.2 جمعیت شهری به جمعیت کل 

UR(-1) معنی دار [038.]2.1913 3605.7 وقفه اول جمعیت شهری به جمعیت کل 

DEL غیرمعنی دار [268.]1.1323 63.3893 متغیر مجازی آزاد سازی قیمت برق 

C معنی دار [000.]7.7837- 2479.2- عرض از مبدا 

     
2R 31/5 ضریب تعیین 

WD.  آمارهh1313 دوربین واتسون 

F  آمارهF 123 فیشر 

 منبع: نتایج تحقیق

 

 

 (: آزمونهای تشخیص1جدول )

 آزمونهای تشخیص
 

 همبستگی سریالی شکل تبعی مدل ناهمسانی واریانس

 Fآماره  1331 1311 1332

 بحرانیسطح  (221/5) (216/5) (133/5)

 منبع: نتایج تحقیق

 

که در اینجا متغیر وابسته تقاضای برق می باشد. با توجه به نتایج حاصل از تخمین مدل کوتاهمدت مشاهده می شود که 

وقفه اول متغیر وابسته دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر تقاضای برق می باشد بدان معنی که این متغیر از مقدار با وقفه خود تاثیر 

دارای تاثیر مثبت و  کل تیبه جمع یشهر تیاول جمع وقفهو  کل تیبه جمع یشهر تیجمعانه، معنی داری می پذیرد. تولید سر

معنی دار است که مطابق با انتظارات تئوریکی است. متیغر قیمت برق دارای تاثیر منفی و معنی دار است که مطابق با تئوری تقاضا 

)(SBC
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تقاضای برق می باشند که به این معنی است که به دلیل افزایش  می باشد. قیمت گاز و نفت نیز دارای تاثر منفی و معنی دار بر

قیمت گاز و نفت، سهم مخارج سوخت خانوار افزایش یافته و مردم برای کاهش این هزینه ها ناچار به کاهش تقاضای برق می 

فزایش قیمت نفت واکنش نشان شوند. متغیر مجازی آزادسازی قیمت برق نیز معنی دار گزارش نشد یعنی مردم به یکباره در برابر ا

 نمی دهند و این واکنش تدریجی است. 

 آمده که بیانگر عدم وجود خودهمبستگی در مدل است. آمارة 1313همچنین آماره دوربین واتسون در مدل برابر با 

در مدل برازش شده، صفر دهد که دار بوده و نشان میرود، معنیفیشر که برای بیان فرضیة عدم صفر بودن همزمان ضرایب بکار می

آمده که به معنی این است که متغیرهای  31/5شود. ضریب تعیین نیز در مدل برابر با طور همزمان رد میبودن همة ضرایب به 

های آزمون درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهند که نشانگر قدرت توضیح دهندگی باالی مدل است. آماره 31توضیحی 

ریالی، تصریح الگو و ناهمسانی واریانس که به طور همزمان در جدول آمده است، بیانگر این نکته هستند که همبستگی س

توان چنین بیان کرد که الگوی همبستگی سریالی و ناهمسانی واریانس در مدل نخمین زده شده  وجود ندارد، به عبارت دیگر می

 باشد.دل تا حد قابل قبولی باال میتحقیق به خوبی برازش شده است و قابلیت اطمینان م

با توجه به اینکه مدل تخمینی به صورت کوتاه مدت است، برای بررسی وجود همجمعی میان متغیرها، از آزمون ریشه واحد 

 فولر برای باقیمانده های مدل تخمینی استفاده می کنیم.  –دیکی 

 
 

 ( بررسی وجود همجمعی میان متغیرهای تحقیق1جدول )

 متغیرنام 
-مقادیر بحرانی مک

 کینون

آمارة 

 آزمون
 نتیجه داریسطح معنی

 پایا %3 -331333 -332353 تقاضای برق

 منبع: نتایج تحقیق

 

کینون بیشتر بوده، لذا همجمعی میان متغیر وجود دارد. در  –نتایج نشان می دهد که آماره آزمون از مقدار بحرانی مک 

و CUSUMهای گرافیکیتوانیم از آزمونزده شده در مدل، می ضرایب تخمینبرای بررسی پایداری ARDLروش 

CUSUMSQ گردند که به صورت زیر ها به صورت گرافیکی ارائه میشود. این آزمونها الگو استفاده میبرای جمالت باقیمانده

 آورده شده اند.

 
 برای مدل تخمین شده شده CUSUMآزمون ( 1) نمودار

 

F
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 مدتبرای الگوی کوتاه CUSUMSQآزمون (2) نمودار

 منبع: نتایج تحقیق

 

در ناحیه بین دو خط  CUSUMSQو CUSUMشود نمودارهای طور که از نمودارهای باال مالحظه میهمان

قرار گرفته است. این نتیجه بیانگر این مطلب است که پایداری الگو قابل تایید است و در مدل شکست  %3بحرانی در سطح 

 ساختاری وجود ندارد.

چنانکه در  را تخمین بزنیم، ARDLتوانیم ضرایب بلندمدت مدل برآورد شده از روشبعد از طی مراحل باال حال می

مشاهده گردید، اثر بلند مدت متغیرها روی تقاضای برق از روی تخمین کوتاه مدت مدل میسر  ARDLتخمین مدل به روش

نیست، زیرا مقادیر باوقفة متغیر وابسته و جمعیت شهری بر جمعیت کل نیز روی تقاضای برق موثر است. لذا برای بررسی اثر قطعی 

های بلند مدت ضرایب متغیرهای رها روی متغیر وابسته نیاز به بررسی مدل بلندمدت داریم. بنابراین باید از تخمیناین متغی

العمل متغیر تقاضای برق را در بلند مدت بررسی کنیم. تخمین بدست آمده در توضیحی اطالعات کامل داشته باشیم و عکس

 جدول زیر آمده است:

 تقاضای برقمدت با متغیر وابسته تخمین مدل بلند  :(3جدول )

 معنی داری tآماره  ضریب متغیر نام متغیر نام متغیر

GDPP معنی دار [002.]3.4397 0.0711 درآمد سرانه 

PEL معنی دار [004.]3.1384- 1.1959- قیمت برق 

PGAS معنی دار [040.]2.1725- 3.2007- قیمت گاز 

POIL معنی دار [070.]1.8930- 1.6979- قیمت نفت 

UR معنی دار [000.]24.5589 7709.3 جمعیت شهری به جمعیت کل 

DEL غیرمعنی دار [268.]1.1323 63.0494 متغیر مجازی آزاد سازی قیمت برق 

C معنی دار [000.]13.0597- 2465.9- عرض از مبدا 

 منبع: نتایج تحقیق
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تولید ناخالص داخلی سرانه دارای تاثیر مثبت و با توجه به نتایج حاصل از تخمین مدل بلندمدت مشاهده می شود که 

معنی دار بر تقاضای برق می باشد. به عبارت دیگر با افزیش درآمد سرانه، تقاضا برای برق روند افزایشی به خود می گیرد که مطابق 

اضای برق می باشد. قیمت برق دارای تاثیر منفی و معنی دار بر تقاضای برق است که این ضریب با انتظارات تئوریکی برای تابع تق

نیز با مباحث تئوریکی تابع تقاضا برای کاالهای غیر گیفن مطابقت دارد. تاثیر قیمت گاز و نفت بر تقاضای برق منفی و معنی دار 

، مصرف برق نیز کاهش می یابد که می تواند دال بر مکمل بودن گاز گزارش شده است. به عبارت دیگر با افزایش قیمت گاز و نفت

و برق و نفت در رفتار مصرف کنندگان این محصوالت باشد. تاثیر جمعیت شهری به جمعیت کل بر متغیر وابسته مثبت گزارش 

دسازی قیمت برق بر تقاضای آن شده است یعنی با افرایش شهرنشینی تقاضا برای برق نیز بیشتر میشود در نهایت تاثیر مجازی آزا

معنی دار نیست و این بدان معنی است که مصرف کنندگان رفتار مصرفی خود را در مواجهه با افزایش ناگهانی قیمت برق به یکباره 

 تغییر نمی دهند وتغییر مصرفی آنها تدریجی است. 

 ارائه شده است:( 6نتایج مدل تصحیح خطای مرتبط با رابطه تعادلی بلند مدت در جدول )

 

 

 

 

 تقاضای برق( آزمون تصحیح خطا با متغیر وابسته 6جدول )

 معنی داری tآماره  ضریب متغیر نام متغیر نام متغیر

dGDPP معنی دار [002.]3.3984 0.071484 درآمد سرانه 

dPEL معنی دار [003.]3.2204- 1.2023- قیمت برق 

dPGAS معنی دار [039.]2.1742- 3.218- قیمت گاز 

dPOIL معنی دار [082.]1.8096- 1.707- قیمت نفت 

dUR معنی دار [013.]2.6533 4145.2 جمعیت شهری به جمعیت کل 

dDEL غیرمعنی دار [268.]1.1323 63.3893 متغیر مجازی آزاد سازی قیمت برق 

dC معنی دار [000.]7.7837- 2479.2- عرض از مبدا 

ecm(-1) معنی دار [000.]4.6587- 0.50271- ضریب تصحیح خظا 

     

 

نشان می دهد که ضریب تعدیل یا ضریب  برآورد شده مدل تصحیح خطای مرتبط با رابطه تعادلی بلند مدت که از روش

های موجود در یک دوره در رابطه مزبور برآورد شده است و نشان می دهد در هر سال نصف عدم تعادل -5335تصحیح خطا برابر با 

 کند.در دوره بعد تعدیل می شود. لذا، تعدیل با سرعت باال به سمت تعادل بلند مدت گرایش پیدا می

 

 خالصه و نتيجه گيري -5

ترین عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد هر کشور، تقاضای برق می باشد و نیز انرژی برق در این بخش از آنجا که یکی از مهم

تواند با سایر ص جامعه شهرنشین می باشد، لذا توجه به این عامل و ارتباطی که میهمواره از دغدغه های اصلی مردم بخصو

ARDL
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گذاران کشور برخوردار ای نزد سیاستمتغیرهای موجود در بخش انرژی و سایر بخشهای اقتصاد ایران داشته باشد، از جایگاه ویژه

بود و  غربیتقاضای برق در بخش خانگی استان آذربایجان است. این تحقیق که به دنبال بررسی اثر آزاد سازی قیمت برق بر تابع 

 حاوی نتایجی است که به تفصیل در زیر ارائه شده است:

تاثیر معنی داری دارد.   غربیفرضیه اول این بود که آزادسازی قیمت برق بر تقاضای برق بخش خانگی استان آذربایجان 

زاد سازی قیمت نفت دارای تاثیر غیر معنی دار بر تقاضای برق است، به نتایج تحقیق نشان داد که در بلندمدت متغیر مجازی آ

عبارت دیگر افزایش به یکباره قیمت نفت نمی تواند رفتار مصرفی مردم را در همان آن تغییر دهد و ممکن است این تغییر رفتار و 

در  غربیکنندگان برق خانگی استان آذربایجان تغییرات رجحان مصرفی تدریجی و به مرور زمان اتفاق بیفتد. به بیان بهتر، مصرف 

مواجهه با افزایش قیمت برق )آزادسازی قیمت برق( در برابر کاهش مصرف این حامل انرژی مقاومت نشان داده اند که این حاکی از 

عث عدم تغییر بی کشش بودن این حامل است که مطابق با انتظارات تئوریکی است. یعنی افزایش یکباره )شوک( در قیمت نفت با

 معنی دار در تقاضای برق خانگی در همان لحظه گردیده است. لذا فرضیه اول مورد تایید قرار نمی گیرد.

تاثیر معنی داری دارد. در جدول  غربیفرضیه دوم این بود که درآمد سرانه بر تقاضای برق بخش خانگی استان آذربایجان 

می باشد مشاهده شد که درآمد سرانه تاثیر  د مدت با متغیر وابسته تقاضای برقتخمین مدل بلن( فصل چهارم که مربوط به 1-6)

مثبت و معنی دار بر تقاضای برق دارد که می توان این بحث را به این صورت توضیح داد که با افزایش درآمد سرانه افراد و افزایش 

چون برق به عنوان یکی کاالی غیر پست دررنر گرفته می قدرت خرید مردم، تقاضا برای برق نیز افزایش می یابد، به عبارت دیگر 

شود، به لحاظ تئوریکی نیز افزایش در درآمد سرانه باعث انتقال روبه جلوی تابه تقاضای برق می شود که مطابق با انتظارات است. 

می دهند. لذا فرضیه دوم یعنی با افزایش قدرت خرید واقعی )افزایش درآمد سرانه(، مردم مصرف این حامل انرژی را افزایش 

 تحقیق نیز مورد تایید قرار می گیرد.

تاثیر معنی داری  غربیفرضیه سوم تحقیق بر این مبتنی بود که قیمت برق بر تقاضای برق بخش خانگی استان آذربایجان 

تاثیر  غربیآذربایجان دارد. با توجه به نتایج تخمین مدل بلندمدت مشاهده شد که قیمت برق بر تقاضای برق خانگی در استان 

معنی داری دارد. به دلیل اینکه برق خانگی به عنوان یکی کاالی غیرگیفن تلقی می شود و افزایش قیمت آن می تواند باعث تغییر 

رجحان مصرفی آنها در بلندمدت شود، لذا افزایش قیمت برق می تواند در بلندمدت به کاهش مصرف این کاال منجر شود که بر 

یهای اقتصاد خرد نیز این تحلیل و معنی دار بودن ضریب قیمت برق توجیه می شود. شایان ذکر است که متغیر مجازی اساس تئور

آزادسازی قیمت برق بر تقاضای برق تاثیر معنی داری نداشته ولی تاثیر قیمت برق بر تقاضای آن معنی دار شده است. لذا تغییر 

یش قیمت نفت به یکباره نبوده و تدریجی می باشد. لذا فرضیه سوم تحقیق مورد تایید رفتار مصرفی مصرف کنندگان در برابر افزا

 قرار می گیرد. 

تاثیر  غربیفرضیه چهارم تحقیق به این صورت عنوان شده بود که قیمت گاز بر تقاضای برق بخش خانگی استان آذربایجان 

ل چهارم تحقیق مشاهده می شود که ضریب قیمت گاز منفی و معنی داری دارد. با عنایت بر نتایج بلندمدت بدست امده در فص

معنی دار درآمده است. یعنی با افزایش قیمت گاز طبیعی، تقاضای برق روند کاهشی به خود می گیرد. یعنی رجحان مصرف 

ف دیگری نیز به کنندگان برق به صورتی است که برق و گاز را دو کاالی مکمل درنظر می گیرند یعنی با افزایش قیمت یکی، مصر

دنبال آن کاهش می یابد. به نظر می رسد که افزایش قیمت گاز طبیعی برای مردم سیگنال و عالمتی برای کاهش و صرفه جویی 

در انرژی باشد و با مشاهده افزایش قیمت گار، مصرف برق خانگی را نیز تحت الشعاع قرار می دهند و لذا این فرضیه نیز تایید می 

 شود. 
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تاثیر معنی داری دارد.  غربینجم تحقیق این بود که قیمت نفت بر تقاضای برق بخش خانگی استان آذربایجان فرضیه پ

معنی دار  غربی( فصل چهارم مشاهده شد، تاثیر قیمت نفت بر تقاضای برق خانگی استان آذربایجان 6-1همچنانکه در جدول )

عیین جهت حرکت تقاضای برق تلقی شود. به نظر می رسد به دلیل شده است. یعنی تغییرات قیمت نفت می تواند عاملی در ت

اینکه مصرف کنندگان خانگی نفت را به صورت مستقیم مصرف می کنند  و نفت، برق و گاز طبیعی به مراتب بیشتر از سیر 

هستند لذا نفت در تابع  سوختها در سبد کاالیی مصرف کنندگان قرار دارد، لذا به طور مستقیم با نفت و تغییرات قیمت ان روبرو

مطلوبیت آنها و نیز مخارج مصرفی آنها به صورت مستقیم وارد می شود، لذا تغییرات قیمت نفت نیز می تواند عامل مهمی در 

 تغییرات تقاضای برق خانگی این قشر محسوب شود. لذا فرضیه پنجم تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.

صورت بیان شده بود که نسبت جمعیت شهری به جمعیت کل بر تقاضای برق بخش در نهایت فرضیه ششم تحقیق به این 

تاثیر معنی داری دارد. مشاهده شد که ضریب متغیر نسبت جمعیت شهری به جمعیت کل مثبت و  غربیخانگی استان آذربایجان 

ایش می دهد. این یافته نیز مطابق با معنی دار گزارش شده است. یعنی افزایش نسبت شهرنشینی تقاضا برای برق خانگی را نیز افز

انتظارات تئوریکی است. به عبارت دیگر افزایش جمعیت شهری منجر به افزایش تقاضا برای کاالها بخصوص حاملهای انرژی می 

ش شود. و می توان این نتیجه تلویحی از تحقیق را نیز داشت که میزان مصرف روستائیان نسبت به شهرنشینان کمتر بوده که کاه

جمعیت روستایی و افزایش جمعیت شهری منجر به افزایش تقاضای برق خانگی گردیده است. لذا فرضیه ششم و آخر تحقیق نیز 

 تایید می شود. 

 در نهایت می توان خالصه کرد که بجز فرضیه های اول بقیه فروض مورد تایید قرار می گیرند:

 تاثیر معنی داری دارد.  غربیآزادسازی قیمت برق بر تقاضای برق بخش خانگی استان آذربایجان  -1

 تاثیر معنی داری دارد. غربیدرآمد سرانه بر تقاضای برق بخش خانگی استان آذربایجان  -2

 تاثیر معنی داری دارد. غربیقیمت برق بر تقاضای برق بخش خانگی استان آذربایجان  -1

 تاثیر معنی داری دارد. غربیضای برق بخش خانگی استان آذربایجان قیمت گاز بر تقا -1

 تاثیر معنی داری دارد. غربیقیمت نفت بر تقاضای برق بخش خانگی استان آذربایجان  -3

 تاثیر معنی داری دارد. غربینسبت جمعیت شهری به جمعیت کل بر تقاضای برق بخش خانگی استان آذربایجان  -6

یمت نفت بر تقاضای برق معنی دار نشده است، و این حامل انرژی بیشتر در بخش تولیدی کشور مصرف با توجه به اینکه تاثیر ق

می شود )به عنوان یک عامل تولیدی در تابع تولید( لذا به سیاستگذاران در بخش انرژی پیشنهاد می شود که از افزایش قیمت این 

خانگی تاثیری نداشته و بخش صنعت و سایر بخشهای تولیدی حامل انرژی جلوگیری کند چراکه افزایش قیمت نفت به بخش 

 اقتصاد را متضرر می سازد. 

با عنایت بر این نکته که سیاست آزاد سازی قیمت نفت )تغییر یکباره( نتوانسته بر تقاضای برق تاثیر داشته باشد ولی 

قیمت برق )در بلندمدت( تقاضای آن را کاهش داده است، پیشنهاد می شود که به منظور جلوگیزی از اتالف این حامل انرژی و نیز 

 ت قیمت برق به تدریج و نامحسوس باشد. بهینه مصرف کردن مردم، روند تغییرا

یکی از بزرگترین چالشهای حال و آینده در اقتصاد ایران بخصوص نواحی شهری، برقراری تعادل بین میزان درآمد و هزینه 

های آنان است. به دلیل هزینه های باالی معیشت در بخش شهری و ضربه پذیری باالی جمعیت شهرنشین از افزایش قیمت 

پیشنهاد می شود که افزایش قیمت حاملهای انرژی متناسب با افزایش درآمد سرانه آنان باشد تا قدرت خرید واقعی مردم  کاالها،

 کاهش نیابد. 
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