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  چكيده 

و نيـز افـزايش    يتصنع هايكارگاهدر  الكتريكي با توجه به اهميت انرژي
 تقاضـاي انـرژي   سـاختار ، شـناخت و تحليـل   روز افزون استفاده از آن

برخوردار است. در اين  االياز اهميت بهاي صنعتي در كارگاه الكتريكي
هـاي  كارگـاه در  مصـرف بـرق   تحليل و الگوسازي تقاضـاي  بهپژوهش 

تا  1379براي دوره صنعتي ده نفر كاركن و بيشتر استان آذربايجان شرقي 
از  مـورد بررسـي  پرداخته شده است. با توجه به كوتاه بودن دوره  1392

نتـايج مقالـه   . ه اسـت استفاده شدبراي تحليل مدل روش رگرسيون فازي 
 تعـداد مشـتركين   وهاي صـنعتي  كارگاه اتارزش توليد دهد كهنشان مي

تـاثيري منفـي بـر     قيمت گاز طبيعـي قيمت واقعي برق و اما  ،تاثير مثبت
هاي صنعتي ده نفر كاركن و بيشتر استان آذربايجـان  اضاي برق كارگاهتق

 شرقي داشته است.

  

 رگرسيون فازي، هاي صنعتي،تقاضاي برق، كارگاه :هاي كليديهواژ
 آذربايجان شرقي.

 مقدمه  .١

 عنوان يكي به همچنين و توليد عوامل ترينمهم از يكي عنوان به انرژي

 اثرات داراي اقتصادي نظر از نهايي مصرف در نياز مورد خدمات و كاالها از

 انرژي نقش مهمي را در توسعه هايحامل مصرف ميزان است. توجهي قابل

رود. مي شمار به توسعه اصلي زيربناي انرژي يكي از كند و بخشمي ايفا
 سريع انتقال امكان و انرژي انواع ساير به الكتريكي انرژي استفاده از سهولت

 و افزوده امروزي مدرن در دنياي آن از استفاده اهميت بر لفمخت نقاط به آن
ترتيب  اين به .است كرده تبديل انرژي تأمين منبع مهمترين عنوان به را آن

 توسعه فرآيند در ايويژه جايگاه از ايپايه صنعت يك عنوان به برق، صنعت

شاخص از يكي به عنوان برق مصرف و بوده برخوردار اقتصادي و صنعتي
 توسعه با برق مصرف ارتباط به توجه باشد. بامي مطرح يافتگي توسعه هاي

 از كننده مصرف بخشهاي از يك هر برق ميزان مصرف و سهم اقتصادي،

  . ]1[است  برخوردار ويژهاي اهميت

درصد سهم به  34بخش صنعت ايران با داشتن سهمي در حدود 
دهد در ايران نشان ميسزايي در مصرف برق كشور داشته است. آمار موجود 

 28937، ميزان مصرف برق اين بخش از 1379 – 1392هاي كه طي سال
افزايش  1392در سال  61/70310به  1379ميليون كيلو وات ساعت در سال 

عنوان صنايع ي صنعتي ده نفر كاركن و بيشتر بههاكارگاه. ]1[يافته است 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


هاي صنعتيرگاهبررسي عوامل موثر بر مصرف برق در كا  
استان آذربايجان شرقي   

تهران، ايران 5139 –المللي برق كنفرانس بين و يكمين سي  

 2  

 

انرژي مصرفي برق  درصد از 82بيش از  1392، در سال 1متوسط و بزرگ
. استان آذربايجان شرقي به دليل استقرار بخش صنعت را در اختيار دارند

ويژه موقعيت مناسبي در اقتصاد كشور به ،هاي بزرگ صنعتي در آنكارخانه
باشد و سهم ميها ترين استانصنعتي ءو جز شتهدا كشوردر شمال غرب 

 مصرف افزايش طرفي از .اي از مصرف برق كشور را در اختيار دارندعمده

 در جوييصرفه به توجه محدود، منابع كنار در آن رشد فزاينده و برق

 اين حامل از منطقي استفاده است. با ساخته ضروري را انرژي برق مصرف

 زيست آلودگي كاهش ضمن و شده كاسته آن مصرف هايهزينه از انرژي

 اقتصادي توسعه تنهاي در انرژي و منابع عمر طول تداوم موجب محيطي،

شد. از اين روي با بررسي تقاضاي انرژي برق و عوامل موثر  خواهد كشور
هاي صنعتي ده نفر كاركن و بيشتر استان آذربايجان شرقي، بر آن در كارگاه

هرگونه تغيير در عوامل موثر بر تقاضاي انرژي در بخش صنعت مورد توجه 
ر راستاي برخورد با اين برنامه ريزان قرار گرفته و تصميمات مناسب د

  شود.تغييرات را اتخاذ مي
شناسي تحقيق، در بخش سوم تصريح در اين مقاله پس از اشاره به روش

به تبيين مدل اختصاص دارد. در نهايت در  شود و بخش چهارممدل ارائه مي
  شود.  بندي پرداخته ميگيري و جمعبخش پنجم به نتيجه

 رگرسيون فازيشناسي: وشر  .٢

 هاي مختلفي براي بررسي عوامل موثر بر مصرف انرژيكنون از مدلتا
از مدل رگرسيون خطي فازي براي استفاده شده است. در اين مطالعه  برق

با توجه به اين  .برق استفاده شده است بررسي عوامل موثر بر مصرف انرژي
 باشد از روش رگرسيوننكته كه در اين مطالعه دوره مورد بررسي كوتاه مي

  .]2[ فازي براي تحليل مدل استفاده شده است
رگرسيون خطي فازي، تعميمي از رگرسيون خطي كالسيك است كه 

هاي مستقل و متغير وابسته در يك محيط ربراي محاسبه رابطه تابعي بين متغي
  . ]3[ شودفازي استفاده مي

توسط پروفسور  1965در سال  هاي فازيتئوري مجموعهبراي 
 "هاي فازيمجموعه "اي تحت عنوان دانشگاه بركلي با مقالهزاده در لطفي

كه در مجله  اطالعات و كنترل به چاپ رساند، متولد گرديد. منطق فازي 
اطمينان است. اين نظريه قادر است  اي براي اقدام در شرايط عدمنظريه

                                                            
-كارگاه صنعتي ده نفر كاركن و بيشتر كارگاهي است كه متوسط تعداد كاركنانش در سال - 1

هاي ده نفر كاركن و بيشتر بررسي، ده نفر و بيشتر بوده است. علت انتخاب كارگاه هاي مورد
دهند و هاي صنعتي در ايران را تشكيل ميها بخش اعظم كارگاهآن است كه اين كارگاه

  باشند.زماني ميهمچنين داراي آمار و اطالعات منسجم سري

هايي را كه نادقيق و مبهم هستند، بسياري از مفاهيم، متغيرها و سيستم
بندي رياضي عيت در بيشتر موارد چنين است، صورتاقچه در عالم وچنان

گيري در شرايط ببخشد و زمينه را براي استدالل، استنتاج، كنترل و تصميم
 .]9[ عدم اطمينان فراهم آورد

تجربه و دانش انساني را به صورت تركيبي از اعداد در واقع منطق فازي 
سازد تا تصميمي بر اساس مي دهد و او را قادردر مقابل وي قرار مي

رياضيات و منطق بگيرد. بر خالف منطق كالسيك كه هر چيزي را بر اساس 
دهد ( درست يا غلط، صفر يا يك، سياه يا يك سيستم دوتايي نشان مي

سفيد) ولي منطق فازي درستي هر چيزي را با يك عدد كه مقدار آن بين 
ياه را با عدد صفر و رنگ دهد. مثال اگر رنگ سصفر و يك است نشان مي

سفيد را با عدد يك نشان دهيم، آنگاه رنگ خاكستري عددي نزديك به 
 .]4[ صفر خواهد بود

توان از كه ميبه كارگيري منطق فازي دو مزيت دارد: نخست اين
هاي اقتصادسنجي اجتناب كرد، دوم قواعد فازي با محاسبات پيچيده مدل
باشند. ها آسانتر ميي فهميدن و درك انسانشناسي براالفاظ وابسته به زبان

دار بودن متغيرهاي تبيينسازي فازي مهم است، اجماع بر معنيآنچه در مدل
 .]5[ باشدكننده پديده مورد بررسي مي

ها شود كه مشاهدات و متغيردر رگرسيون خطي با ضرايب فازي، فرض مي
متغير  yكنيم  دقيق و ابهام در مدل و ضرايب رگرسيون است. فرض مي

باشد. صورت  nمتغيرهاي مستقل و تعداد مشاهدات   px,…,2x,1xوابسته و 
  كلي مدل رگرسيون خطي فازي به شكل زير خواهد بود:

Pp XAXAXAAAXfY
~

...
~~~

),(
~

12110 ++++==         (1)    

0 يعني )1(هدف برآورد پارامتر هاي رابطه 

~
ApA

~
,...,2

~
A,1

~
A, به  ستا

ها به دست آورد. براي يافتن ه مدل بهترين برازش را براي دادهصورتي ك
ود كه به صورت شع عضويت مثلثي متقارن استفاده ميپارامترهاي فوق از تاب
  :شودزير نمايش داده مي

1 ,
( )

1 ,

a x
a s X a

sA X
a x

a X a S
s

          


                              (2)

                                               
	توان به صورتهر عدد فازي مثلثي را مي 	= (a , s) A  نشان داد. نمودار تابع

  عضويت يك عدد فازي مثلثي به صورت شكل زير است:
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               شكل1: عدد مثلثي فازي 

a  مقدار ميانه وs پهنايA
گستره عدد فازي  sكند پارامتر را مشخص مي ~

بيشتر باشد   sدهد. كه هر چقدراست كه ميزان فازي بودن عدد را نشان مي
 )1(اين خروجي رگرسيون رابطه ميزان فازي بودن عدد نيز بيشتر است. بنابر

  اد:نشان د )3(توان به صورت رابطه را مي
 

 (3)  
 

به صورت رابطه  )2(در نتيجه تابع عضويت متغير خروجي رگرسيون رابطه 
  به دست مي آيد: )4(

 )4    (  


 


otherwise

aXfYXA
Y X

Y
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  آيد:به دست مي )5(، رابطه )2(در  )4(رابطه  جايگذاريبا 

                                                  

1

1

1
0

,

( ) 1 0 , 0

1 0 , 0

n

i i
i

n
i

i i
i

Y i

i

y a X

X
S X

Y X Y

X Y










 





  
  









                             (5) 

                 
 
)(YY  شود:مي ، نمايش داده2به صورت شكل  
  
  
  
  
  

  YYμ)(: تابع عضويت 2شكل                

Aهاي غير فازي تعيين ضرايبهدف رگرسيون فازي با داده
ها در مدل ~

ها حداقل  yاست به طوري كه اوالً خروجي فازي، براي تمامي مقادير  )1(
  باشد يعني:  hداراي درجه عضويتي به بزرگي 

)6  (                                                                         hYiY )(  

، ميزان فازي بودن hافزايش مقدار  باشد. بابين صفر و يك ميعددي hمتغير  
در نظر گرفته شده است. h  =5/0يابد. در اين پژوه ها نيز افزايش ميخروجي

Aثانياً ضرايب فازي
اي باشد كه ابهام يا فازي بودن خروجي فازي گونه به ~

اشد ابهام مينيمم شود. با توجه به اينكه هر چه پهناي عدد فازي مثلثي بيشتر ب
ها مربوط  ỹآن نيز بيشتر است بنابراين بايد مجموع پهناهاي خروجي فازي 

ها را مينيمم كنيم. اما قبل از مينيمم كردن تابع هدف الزم به كليه مجموع داده
Aاست محدوديت هاي مدل رگرسيوني را در حالتي كه

ها اعداد فازي ~
  ريم كه به صورت زير خواهد بود:متقارن است، را به دست آو

 )7    (                                 ij
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هاي ) را با توجه به محدوديت8و ( )7توان تابع هدف روابط (اكنون مي
   مشاهده مينيمم كرد. m توسط توليد شده

 )9                         (                               
 


p

i
ij

n

j
i XS

1 1

min0  

هاي مدل ) قيد8و ( )7هاي () تابع هدف و رابطه9اي كه رابطه (به گونه 
  باشند. ريزي فازي ميبرنامه

 تصريح مدل  .٣

بر اساس مطالعه  مدلي كه براي پژوهش حاضر استفاده شده استمتغيرهاي 
  :شودارائه ميبه صورت زير  انتخاب شده است و  ]6[نويسندگان 

  
)10(   LNPGLNTSLNARZLNPSLNMS 43210 ααααα ++++=  
  

كه هر يك از متغيرهاي مورد استفاده در رابطه فوق به صورت زير تعريف 
  شوند:مي

LNMS :هاي صنعتي ده نفر كاركن و بيشتر اضاي برق در كارگاهلگاريتم تق
  ؛استان آذربايجان شرقي

LNPS : در بخش 1383لگاريتم قيمت واقعي برق (به قيمت ثابت سال (
  ؛صنعت

LNARZ: هاي صنعتي ده نفر كاركن و بيشتر لگاريتم ارزش توليد كارگاه
 ؛استان آذربايجان شرقي

LNTS ؛صنعت در استان آذربايجان شرقي: لگاريتم تعداد مشتركين بخش  
LNPG : در 1383لگاريتم قيمت واقعي گاز طبيعي (به قيمت ثابت سال (

 ؛بخش صنعت

)(YY

١

 Sx xa  
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هاي مربوط به متغيرهاي مورد استفاده در اين تحقيق از مركز آمار ايران داده
 اند. هاي مختلف اخذ شدهو ترازنامه انرژي سال

بر روش رگرسيون فازي)، با توجه به روش تخمين مدل پژوهش حاضر (
  گردد.شكل فازي مدل پژوهش به صورت زير ارائه مي) 3مبناي رابطه (

 )11(    
LNPGSaLNTSSaLNARZSaLNPSSaSaINMS ),(),(),(),(),( 44332211 ++++= 

  

  

 تبيين مدل  .۴

پرداخته  )ia و is(در اين قسمت از مطالعه به تخمين ضرايب فازي 
كند. به عبارت را مشخص مي Aپهناي  Sمقدار ميانه و  aشود كه در آن، مي

گستره عددي فازي است كه نشان دهنده ميزان فازي بودن  Sديگر پارامتر 
عدد است و هرچه مقدار آن بيشتر باشد، ميزان فازي بودن عدد نيز بيشتر 

براي برآورد مدل  WINQSBافزاري در اين مقاله از برنامه نرم خواهد بود.
  ت. ) ارائه شده اس1استفاده شده است. نتايج بدست آمده در جدول (

  
  ): نتايج برآورد پارامترها1جدول (

5120/2 - 	 0034/0
2101/0 -   0041/0  

7409/0   0040/0  

0320/0   0023/0  
4090/0 -   0031/0  

  هاي تحقيقمنبع: يافته               

  
) تأثير منفي بر -2101/0،  0041/0قيمت واقعي برق با ضريب فازي (

استان آذربايجان  هاي صنعتي ده نفر كاركن و بيشترتقاضاي برق در كارگاه
شرقي دارد. بر طبق ضريب فازي به دست آمده حداكثر اثر گذاري متغير 

 -206/0هاي صنعتي مزبور برابر قيمت واقعي برق بر تقاضاي برق كارگاه
و متوسط اثرگذاري آن برابر  - 2142/0و حداقل اثرگذاري آن برابر 

بارت ديگر بر طبق ضريب فازي به دست آمده باشد. به عمي -2101/0
هاي توان بيان كرد كه تاثير قيمت واقعي برق بر تقاضاي برق كارگاهمي

نخواهد بود و بين   -2142/0و كمتر از   -206/0صنعتي مزبور بيشتر از  
از  .باشدمي -2101/0گيرد. و متوسط اثرگذاري آن نيز اين دو حد قرار مي

ها، نهاده انرژي و به طور مشخص نهاده برق، به منظور راهميان انواع نهاده
رود و به همين دليل به اي بكار ميو تجهيزات كارخانه التاندازي ابزارآ

نسبت بسيار زيادي به تكنولوژي تجهيزات و نوع تجهيزات بكار رفته 
 تجهيزات و وسايل سريع جايگزيني امكانو از آنجا كه  باشدوابسته مي

 بااليي سطح در نيز برق قيمتتغييرات  آنكه ضمن ندارد جودو جايگزين
 دارد.برق  مصرف ناچيزي در تقاضايمنفي و ندارد، قيمت برق تاثير  قرار

  
ارزش توليد  ديگري كه در مدل مورد بررسي قرار گرفته است عامل
 .باشدهاي صنعتي ده نفر كاركن و بيشتر استان آذربايجان شرقي ميكارگاه

)، اثر مثبت و  قابل توجهي 7409/0،  0040/0با ضريب فازي ( اين متغير
بر اساس ضريب فازي به  هاي صنعتي مزبور دارد.بر تقاضاي برق كارگاه

دست آمده حداكثر و حداقل اثر گذاري متغيير ارزش توليدات كارگاهي 
باشد و به طور متوسط مي 7409/0و  7449/0صنعتي مزبور به ترتيب برابر 

باشد. از آنجا كه هر فرايند توليدي به اثرگذار مي 7409/0 به ميزان
تغيير  صنعتينانچه مقدار توليد چ هاي توليد نياز دارد بديهي است كهنهاده

هاي توليد و به طور مشخص مقدار كند، مقادير بكار گيري از نهاده
و به عبارت ديگر رشد توليد صنعتي  كندبكارگيري از نهاده برق، تغيير مي

 .ا افزايش مصرف انرژي برق همراه خواهد بودب
  

)، داراي حداكثر اثر 0320/0،  0023/0با ضريب فازي ( نيزمشتركين تعداد 
باشد. در مي 0297/0و حداقل اثر گذاري به ميزان  0343/0گذاري به ميزان 

مجموع متغير مذكور داراي تاثيري مثبت ناچيزي بر تقاضاي برق 
باشد و ر كاركن و بيشتر استان آذربايجان شرقي ميهاي صنعتي ده نفكارگاه

هاي صنعتي مزبور را تقاضاي برق كارگاه 0320/0به طور متوسط به ميزان 
 .دهدتحت تاثير قرار مي

  
هاي صنعتي ده تاثير آن بر تقاضاي برق كارگاهدر اين مقاله ديگري كه عامل 

گرفته است قيمت نفر كاركن و بيشتر آذربايجان شرقي مورد بررسي قرار 
) -4090/0،  0031/0باشد. اين متغير با ضريب فازي (واقعي گاز طبيعي مي

هاي صنعتي مزبور دارد و تقاضاي برق را در اثر منفي برتقاضاي برق كارگاه
به عبارت دهد. تحت تاثير قرار مي -4121/0و  - 4059/0محدوده بين 

ان كرد كه تأثير قيمت توان بيديگر بر طبق ضريب فازي به دست آمده مي
و  -4059/0هاي صنعتي مزبور، بيشتر از  گاز طبيعي بر تقاضاي برق كارگاه

 - 4090/0نخواهد بود و متوسط اثرگذاري آن نيز  -4121/0 كمتر از
به عوامل حجم و مقدار بكارگيري از هر نهاده در پروسه توليد، . باشدمي

مكمل و  يهاديگر نهاده و قيمت قيمت نهاده مورد نظر از جمله يمختلف
 رابطه دهنده نشان طبيعي گاز قيمت مدل اين در .دارد. بستگي جايگزين
 نيز برق مصرف طبيعي گاز قيمت افزايش با يعني. است بوده برق با مكملي
 به كه صنايعي كه باشد آن واندتمي موضوع اين دليل. است يافته كاهش
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 فرايند در نيز گاز توليد عامل يا هنهاد از كنندمي استفاده برق از عمده طور
 باعث تواندمي طبيعي گاز قيمت افزايش و نمايندمي استفاده خود توليد
  .]6[ گردد برق مصرف كاهش رو اين از و صنايع اين در توليد كاهش

 گيريبندي و نتيجهجمع .۵

هاي كارگاهدر اين مقاله با بررسي عوامل مؤثر بر تقاضاي برق در 
تالش شد تا تأثير  آذربايجان شرقي استان كاركن و بيشترصنعتي ده نفر 

، ارزش توليدات، تعداد مشتركين و  قيمت گاز عواملي چون قيمت برق
رگرسيون بر ميزان مصرف برق ارزيابي گردد.  به اين منظور از مدل   طبيعي
ي نتايج مؤيد آن است كه قيمت برق در اين بخش اثراستفاده گرديد. فازي 

انرژي برق زيرا كه داشته است. كوچك بر روي مصرف برق منفي ولي 
هاي بسيار كمي داشته و حتي افزايش قيمت واقعي آن اثر قابل جانشين
جايگزين  با توجه به اينكهاي بر كاهش مصرف نخواهد گذاشت. مالحظه

رسد افزايش قيمت برق تاثير چنداني به نظر مي داردكاملي براي برق وجود ن
ضريب منفي متغير قيمت برق در اين بخش نداشته باشد.  مصرفبر كاهش 

 قيمت افزايش با يعني. است برق با مكملي رابطه دهنده نشانگاز طبيعي نيز 
- عالوه بر اين نتايج نشان مي .است يافته كاهش نيز برق مصرف طبيعي گاز

اين توليدات ارزش افزوده  دهد كه تعداد مشتركين برق در بخش صنعت و
هاي افزايش با توجه به سياست كهبر مصرف برق دارند ر مثبتي بخش تاثي

رسد روند مصرف برق در اين بخش توليد در بخش صنعت به نظر مي
 همچنان رو به افزايش باشد. 
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