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چكيده 

 ،ياسي سطي مصرف كنندگان برق در هر منطقه با توجه به شرارفتار

 آن منطقه، متفاوت است. عالوه بر ي و فرهنگيمي اقل،ي اجتماع،ياقتصاد

 ي حوزه نشان داده كه تقاضاني در اشمنداني اندقاتي تجربه و تحقن،يا

دوره بلندمدت حداقل ده ساله، دچار در طول يك  منطقه، كيبرق در 

 ني اينچه در ط كه چنا]10،13[مي گردد ي محسوسات و نوسانراتييتغ

مسلماً بايد منتظر  ، صورت گرفته باشدزي نيادي بنماتيمدت تصم

 در رفتار مصرف كنندگان بود. ي اساسراتييتغ

، 1389 در كشور از سال ارانه هاي يهدفمنداجراي طرح  از پس

 .ديگردحاصل  ازجمله برق ي، انرژي حامل هايبها  دريدي شدراتييتغ

 كه رفتار مصرف كنندگان برق در رفتي مسلماً انتظار مبراين اساس 

 رفتار ني گردد كه البته ايادي زراتيي دستخوش تغزي مختلف نيبخش ها

در مورد بررسي رفتار  بود اما شدهي نيش بي مطالعات مختلف پيهرچند ط

 انجام گرفته است. يمطالعات اندكراي طرح، ز اجمصرف كنندگان پس ا

 

 

 

 برق ي مطالعه با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر تابع تقاضاني ادر

 اي برق، درآمد مصرف كننده ي واقعمتي ق:(عوامل قابل مشاهده، مانند

 قي عادات و سال:ري مشاهده، نظرقابلي عوامل غ؛ خانوار، دما ينهيهز

 از يري) و بهره گياسي سراتيي و تغتكنولوژيكي راتييمصرف كنندگان، تغ

 شهرستان ي بخش خانگ1391 تي لغا1380 ياطالعات مصرف سال ها

 بخش استخراج و ني برق اي تابع تقاضالتر،ي كالمن فكي به كمك تكنزدي

 ي رفتار مصرف قبل و پس از اجراراتيي تغلي و تحليآن بررس پس از

. صورت گرفته است ارانه هاي يهدفمند

، ارانه هاي هدفمندي ،ي برق بخش خانگي: تابع تقاضايديواژگان كل
 عوامل مؤثر بر تابع تقاضا لتر،ي كالمن فآزادسازي قيمتها،

 مقدمه .۱
ي گذشته، انحصاري بودن توليد، توزيع و قيمت گذاري سال هادر 

حامل هاي انرژي توسط دولت، آثار نامطلوبي بر جامعه و اقتصاد كشور 
 رفع اين معضل، مكلف به منظور 1389 دولت در سال ن رويا ازداشته است. 
ي انرژي را (همچون ساير كاالهاي يارانه اي) به نحوي حامل هاشد تا قيمت 
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ي زمان دوره، طي جيبه تدراصالح نمايد كه قيمت فروش اين حامل ها 
P0Fم توسعهپنج پنج سالهمصوب (حداكثر تا پايان برنامه 

˺
P يعني پايان سال 

  نباشد. ج فارسيخل) كمتر از نود درصد قيمت تحويلي در 1394
در برنامه ريزي طرح هدفمندي يارانه ها، انتظار اين بود كه با اجراي اين طرح 

 مي گرديد، در كوتاه مدت مصارف غيرضروري مت هايقكه منجر به افزايش 
ي فنّاوري توليدي به بهبود بخش ها و در بلندمدت، حذف شدهخانوارها 
 استفاده بهينه از انرژي اقدام نمايند و خانوارها نيز الگوي مصرف به منظور

، انتظار مي رفت كه با پرداخت يارانه به عالوهانرژي خود را بهبود بخشند. 
 و به يك سطح دهيگرد بهره مندنقدي تمام خانوارهاي ايراني از اين يارانه 

 ]1 [رفاه نسبي باالتر برسند.

لذا به منظور بررسي تأثير آزادسازي قيمت برق (به طور خاص) طي 
ي پس از اجراي هدفمندي يارانه ها، در اين مطالعه سعي شده تا سال ها

 مطالعه موردي) طي به عنوانتغييرات رفتار مصرف برق مردم شهر يزد (
 مورد و تابع تقاضاي برق خانگي محدوده 1391 لغايت 1380ي سال ها
 در ديگر سؤاالت را تخمين و ضمن مطالعه جزييات آن به برخي مطالعه

 اينكه؛ الگوي مصرف برق مردم شهر يزد به چه عواملي بستگي خصوص
 اگرنهدارد؟ آيا اين الگوي رفتاري مصرف در طول زمان ثابت مانده است؟ 

 بيش از دو سال از اجراي طرح باگذشتبه چه نحو تغيير نموده؟ آيا 
، اين طرح بر رفتار مصرف برق مشتركين در محدوده شهر ارانه هاهدفمندي ي

  شود.ارائه پاسخ معقول و مستندي ، گذاشته است يا خير؟ريتأثيزد 
 بر تابع مؤثردر اين مقاله ابتدا با ذكر مباني نظري مرتبط با موضوع، عوامل 

تقاضاي برق بررسي و فرم كلي آن تعيين مي شود. سپس به بيان تئوري 
 است. در بخش برآورد پرداخته شدهي آن هاي ژگيوتكنيك كالمن فيلتر و 

 نيز مدل نهايي مزبور تيدرنهامدل، متغيرهاي تأثيرگذار بر مدل تقاضا و 
تعيين مي گردد. در بخش پاياني نيز نتيجه گيري حاصل از بررسي مدل و 

 . استارائه شدهتحليل هاي صورت گرفته 

 ادبيات تحقيق .2
 قرار خواهد گرفت كه در استفاده موردبرخي مفاهيم و نكات در ادامه 

  توضيح داده مي شود.به اختصار فهم بهتر مطالب به منظوراين قسمت 

                                                           
 حداقل يك درصد به راندمان نيروگاه هاي هرسالهطي قانون دولت موظف شده : ˺

 از زمان اجراي اين قانون، راندمان نيروگاه ها به سال پنج تا كهيطوركشور افزوده به 
م توسعه پنج پنج سالهو همچنين تلفات شبكه هاي انتقال و توزيع تا پايان برنامه % 45

 ]۲،۵[.% كاهش يابد14اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به 

  خاص برقبه طورمصرف انرژي و  .۲.۱
 منطقي افتهيتوسعه هرچند قيمت برق در ايران و مقايسه آن با كشورهاي 

به نظر نمي رسد، ليكن بايد اذعان كرد كه اين تعرفه نه منطقي است و نه 
 ]14 [ اقتصادي و بايد اصالح شود.

 متوسط نرخ دريافتي از مشتركين خانگي ايران معادل 1387 سالدر 
 سنت به ازاي هر كيلووات ساعت بود كه با سرانه توليد ناخالص 1٫224

 396000 دالر) امكان خريد حدود 4850داخلي در آن سال (حدود 
كيلووات ساعت برق وجود داشته است كه نسبت به بسياري از كشورها 

 كه نرخ برق خانگي بيش از دو برابر 1389بيشتر بود ولي از سال 
 شد. اين قيمت توان خريد برق را به 1387 برابر) نرخ سال 2٫5(نزديك 

، نسبت به بسياري از صورت نياكمتر از نصف كاهش داد كه در 
 كشورها توان خريد برق مشتركين خانگي ايران كمتر گرديده است.

 يارانه .۲.۲
 ي كاالها و تمام شدهيارانه را مي توان شكاف بين قيمت پرداختي و هزينه 

خدمات ويا هزينه فرصت براي برخي كاالها و خدمات دانست كه ميزان 
 ]3 [ي يارانه اي دارد. است هايسجه  حمايت از اهداف و درآن بستگي به 

ه ي توزيع نحو كه قانون هدفمندسازي يارانه ها آغاز گرديد، 1389تا سال 
ه بيشتري اراني غني تر از يدهك هايارانه ها بر مبناي مصرف بوده و 

 حاكم بر پرداخت يارانه كه همان باروحبرخوردار بودند كه اين مسئله 
 قبل از اجراي كهي  به طورعدالت گستري بود، در تناقض آشكار بود 

 درصد 25قانون هدفمندسازي يارانه ها پنج دهك نخست جامعه تنها 
م دهمجموع مصرف برق را به خود اختصاص داده بودند و دهك 

 ]4 [  از مجموع برق را استفاده مي كرده است.درصد 30يي به تنها

 پيشينه تحقيق .3
تجربه جهاني نشان مي دهد كه آثار تغيير قيمت انرژي در اقتصاد، در 

ي فنّاور تغييرات كهيي ازآنجابلندمدت و كوتاه مدت متفاوت است. 
 موجب كوتاه مدتفرايندي زمان بر است لذا افزايش قيمت برق در 

 توليدات و رفاه خانوارها مي گردد كه اين تأثيرات در سطح دركاهش 
 .بلندمدت كمتر خواهد بود

 قيمت گذاري بر ميزان تقاضاي ريتأثدر تجزيه تحليل تقاضاي برق و 
آن، مطالعات بسياري در داخل و خارج از كشور صورت گرفته است 

  اشاره مي شود:آن هاكه در ادامه به برخي از 
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  و نتايج حاصل از آنانجام گرفته: خالصه اي از تحقيقات 1جدول 

 نتايج حاصل روش استفاده كشور نام محقق (محققين) سال

2001 Halvorsen & 
Larsen 

 نروژ
 ي روش پيوسته مجزامدل ساز

(Discrete Continuous 
Approach) 

 تفاوت بسيار كمي با بلندمدتعلت عدم وجود جانشين مناسب، كشش قيمتي 
 ]6[ آن دارد.كوتاه مدتمقدار 

2004 Holtedahl & Joutz مدل تصحيح خطا تايوان 
 قيمتي، منفي و مقدار آن ناچيز و كشش و درآمدي، واحد بلندمدتكشش 

 ]7[ گرديد.كوتاه مدت بيش از مقادير آن هاي همه به طوركل

2007 Zachariadis & 
Pashourtidou 

ي تحليل سري زمانيك هايتكن قبرس  
 4/0- تا 3/0ي بلندمدت درآمدي بيش از واحد و كشش قيمتي مابين كشش ها

 بدون كشش و غالباً متأثر از تغييرات دما و باًيتقر، مصرف برق كوتاه مدتو در 
 ]8[شرايط جوي، گرديد. 

2009 Bianco & Manca & 
Nardini 

 ]9[كشش هاي درآمدي (بلندمدت و كوتاه مدت) بيشتر از كشش قيمتي  مدل رگرسيون خطي ايتاليا

2011 Inglesi 
آفريقاي 
 جنوبي

 تكنيك كالمن فيلتر
(Kalman Filter) 

 موردمطالعهي قيمتي و درآمدي در طول زمان در محدوده جغرافيايي كشش ها
 قابل توجه به تأثير عوامل متعدد دچار تغييرات توجه با(آفريقاي جنوبي) 

 ]10[مي شوند.
يبديم يامام 1378  ]11[ از واحد كوچك تر از كشش قيمتي و هر دو كوچك تركشش درآمدي  روش تصحيح خطاي انگل و گرنجر ايران 

1387 
صمدي، شهيدي و 

 محمدي
 ARIMA مفهوم همجمعي و مدل ايران

واكنش مصرف كنندگان برق به تغيير درآمد و قيمت آن محدود بوده و نياز به 
 ]12[طراحي مقررات اقتصادي در بازار برق ايران وجود دارد. 

 ARDLروش  ايران قرباني، مهرگان و حقاني 1388
 و كشش 36/0 و 9/0 به ترتيب بلندمدتي قيمتي در كوتاه مدت و كشش ها

 ]13[ 29/0 و 7/0درآمدي در كوتاه مدت و بلندمدت به ترتيب 

ي تعديل جزئيمدل سازتكنيك  ايران بختياري و يزداني 1389  
برق كاالي ضروري در سبد مصرفي خانوار ايراني و بدون كشش است (كشش 

 ]2[ آمد) دست به ناچيز كوتاه مدت در ژهيبه وقيمتي تقاضا 
 

مباني نظري برآورد مدل تقاضاي برق در  .4

 بخش خانگي و عوامل مؤثر بر آن
 10, 9, 8, 7 ,6[حوزهبا استناد به مطالعات متعدد صورت گرفته در اين 

 اوليه مي توان تقاضاي برق بخش خانگي را ش فرضيپ به عنوان، ] 13, 12, 11,
 بر مؤثرتابعي از؛ قيمت برق، درآمد خانوار و مقدار متوسط ساير كاالهاي 

تقاضاي برق نظير شرايط آب و هوايي، تغيير ساختار اقتصادي، بهره وري، 
 اساس تابع لگاريتمي تقاضاي نيا بري و غيره، در نظر گرفت. فنّاورپيشرفت 

 ) مي توان نوشت:1 (به صورتمصرف برق را 
)1(  

 Y قيمت برق، Pe تقاضاي برق در بخش خانگي، Qدر اين معادله 
درآمد (البته در اين تحقيق براي حذف خطاهاي احتمالي موجود در 

اطالعات درآمدي خانوارها، از متوسط هزينه كل خانوار شهري در محاسبات 
ي قيمتي و درآمدي در بخش خانگي كشش ها β و α است) و  شدهاستفاده 

 شرايط آب و هوايي، ازجمله ساير متغيرهاي مؤثر بر تقاضاي برق Kبوده و 
ي، تغيير در ساليق و عادات فنّاوري، پيشرفت بهره ورتغيير ساختار اقتصادي، 

 مصرف و غيره است.
 يافتن تابع تقاضاي مصرف برق خانگي شهر يزد، تأثير به منظوردر ادامه 

 باهدفي قرار مي گيرد. بررس موردو ارتباط عوامل مفروض با مصرف برق 
 ماهي د 28 از مت هايق به اينكه هدفمندي توجه باباال بردن دقت مطالعه 

P1F آغاز گرديد، در اين مقاله كليه داده ها1389

�
P دوماهه در نظر به صورت 

  است.گرفته شده

                                                           
˻  در پژوهش: آمارنامه هاي شركت توزيع نيروي برق به كاررفته: منابع داده هاي  

 انرژي، ترازنامهاستان يزد، سايت بانك مركزي جمهوري اسالمي، مركز آمار ايران، 
آمارنامه هاي ساالنه استاني، سايت اقتصاد جهاني و بانك اطالعات سازمان 

  مي باشد.1391 لغايت سال 1380ي سال هاهواشناسي بوده و مربوط به 

KLnYLnPLnQ e ++= βα
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 مصرف برق خانگي .۴.۱

 برق در شبكه توسعهبا توجه به افزايش جمعيت، گسترش شهرنشيني، 
 و به دنبال آن گسترش رفاه عمومي، كل مصرف آن در موردمطالعهمحدوده 

ي گذشته روند صعودي را دنبال كرده است ولي مصرف سرانه برق سال ها
 .است) 1 شكل (همانند 1391 تا 1380ي سال هاطي 

 
 تا 1380ي سال ها): مصرف سرانه برق بخش خانگي شهر يزد طي 1شكل (

  برحسب كيلوواتساعت بر مشترك1391

 1386 و نيز اواخر سال 1385 تا 1383 طي دوره هاي تحقيق،باتوجه به نتايج 
 روند صعودي مصرف تحت تأثير عوامل مختلف تا حدودي متوقف 1391تا 

 و شرايط نسبتاً نزولي را دنبال كرده است.

 هزينه خانوار مصرف كنندگان .۴.۲
 درآمد سرانه يا هزينه پارامتر كه در ابتدا نيز عنوان شد همان گونه

. است عوامل مؤثر در تقاضاي برق ازجملهخانوار مصرف كنندگان شهري 
 لگاريتم طبيعي تغييرات دركنار) لگاريتم طبيعي تغييرات اين عامل 2شكل (

  در شهر يزد را به نمايش مي گذارد.موردمطالعهمصرف سرانه برق طي دوره 

 
 ): لگاريتم مصرف سرانه برق بخش خانگي و سرانه هزينه خانوار شهري2شكل (

 قيمت برق خانگي .۴.۳

 ازجملهي قيمت كاال در كنار درآمد يا هزينه مصرف كننده به طوركل

. وجود متغيرهايي از جنس است بر تقاضاي هر كااليي مؤثر عوامل نيمهم تر
 خانوار در مدل تقاضاي نهيهزقيمت برق و درآمد مصرف كنندگان يا 

 ادعا نيا بر در اين زمينه گواهي انجام شدهي پژوهش هامفروض تمامي 
2F) لگاريتم طبيعي تغييرات قيمت واقعي برق3. شكل (است

 در مقابل �
 لگاريتم طبيعي تغييرات مصرف سرانه برق بخش خانگي را نشان مي دهد.

 
): لگاريتم مصرف سرانه برق بخش خانگي و قيمت واقعي برق3شكل (  

 ساير عوامل .۴.۴

عالوه بر عوامل مشهودي كه در فوق به آن اشاره شد عواملي نظير، 
، تغيير در عادات و ساليق فنّاورانهبحران هاي اقتصادي، تغييرات 

، عواملي هستند كه ن دستيازا، تغييرات جوي و مواردي مصرف كنندگان
 برق مصرف كنندگانمي تواند منجر به ايجاد تغييرات معني داري بر رفتار 

شود. در اين مطالعه با بهره گرفتن از قابليت مدل كالمن فيلتر اين بخش از 
 و معني داري آن مورد آزمون داده شدهعوامل نامشهود نيز در مدل دخالت 

 قرار گرفت.

 
): نمودار لگاريتم مصرف سرانه برق بخش خانگي ودماي هواي شهريزد4شكل (  

                                                           
  www.Tavanir.org.ir: تعرفه برق شهريزد با ميانگين تعرفه كشوري برابراست. �
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) عدم تأثير مستقيم دماي هوا بر روند تغييرات (افزايشي يا كاهشي) 4شكل (
 تا 1387ي سال هابه نمايش مي گذارد. چنانكه در دوره  مصرف سرانه برق را

 عليرغم يكنواخت بودن تغييرات دما، مصرف سرانه برق روندي نزولي 1391
 رياضي به صورترا تجربه نموده است. اين مقوله در ادامه مطالعه 

 ي و اثبات قرار خواهد شد.موردبررس

3Fتكنيك كالمن فيلتر .5

 ي آنهاي ژگيو و �
) انجام دادند در 1977 مطالعاتي كه (مورسيون و پايك، اساس بر

حضور پارامترهايي كه در طول زمان تغيير نمي كنند روش حداقل مربعات و 
 خواهند آورد، اما در دست به نتايج يكساني را باًيتقرمدل كالمن فيلتر، 

، مدل كالمن فيلتر نسبت به مدل حداقل مربعات ثباتي بحضور پارامترهاي 
 ]14[برتري قابل مالحظه اي دارد. 

) اين 1: استي ديناميك ستم هايسمدل كالمن فيلتر داراي دو مزيت در 
 شناختهمدل اجازه مي دهد كه در فضاي حالت، متغيرهاي مشاهده نشده (

 فضاي حالت) كه نمي توان به صورت مستقيم مدل نمود را به عنوان  نشده
) 2، تخمين زد. مشاهده شدهدراين مدل گنجاند و بااستفاده از ساير متغيرهاي 

مدل كالمن بااستفاده ازيك الگوريتم بازگشتي قدرتمند در فضاي حالت، 
 ]10[ قرارگرفته و خطاها را حداقل مي نمايد. ليتحل  و  هيتجزمورد 

در روش كالمن فيلتر براي تخمين ضرايب ابتدا مدل سري زماني را به 
 يك حالت گرفتن نظريك مدل فضاي حالت تبديل كرده و سپس با در 

 مدل در زمان بعد مي پردازد. اين امر باعث ضرايبابتدايي، به تخمين 
ي است، فنّاورمي شود تغييرات مصرف كه ناشي از تغيير سليقه و پيشرفت 

 .در مراحل بعد تعديل شود
ديناميك كالمن فيلتر از چند حلقه متوالي پيش بيني و اصالح فيلتر 

تشكيل مي شود كه در حلقه پيش بيني متغيرهاي حالت با توجه به 
 اصالح مقادير حلقه دراندازه گيري ها و مقادير قبلي تخمين زده مي شوند و 

 با توجه به خطاي بين مقدار اندازه گيري و تخميني توسط زده شدهتخمين 
P4Fبهره كالمن

�
P .15[ اصالح مي شوند[ 

ي كالمن فيلتر وجود دارد: مدل هاي دو نوع اساسي از كاربرد به طوركل
 در  كهالف) مدل اجزاء غيرقابل مشاهده و ب) مدل پارامتري متغير با زمان

 در قالب بازماناين پژوهش، مدل فضاي حالت با پارامترهاي تصادفي متغير 
يك رگرسيون خطي به كار گرفته مي شود كه در آن اجازه داده مي شود 

 ضرايب كشش قيمت و درآمد در طول زمان تغيير كند.

                                                           
4: Kalman Filter 
5: Kalman Gain 

 تحليل و بررسي .6
 ي زير برداشته شده است.گام هادر طي انجام مراحل تحليل 

ي عوامل) و ثباتي ب آزمونبررسي ثبات پارامترها در طي زماني ( .1
تدوين سناريوهاي مختلف براي تابع تقاضاي مصرف برق در شهر 

 يزد
تدوين و تنظيم مدل فضاي حالت براي سناريوهاي مختلف و تنظيم  .2

  به سناريوهامربوط لتريفو برازش مدل كالمن 
 انتخاب مدل بهينه تخمين تابع مصرف به منظوري نتايج بررسبحث و  .3

 برق خانگي شهر يزد و نتيجه گيري

5F) انجام آزمون بي ثباتي عوامل (آزمون بي ثباتي هانسنكگام ي    

�( 
قبل از انتخاب و برازش تابع تقاضا با استفاده از كالمن فيلتر، مي بايست 

بي ثباتي پارامترها را در طول زمان در مدل اثبات نمود. از بين آزمون هاي 
) مدل تكامل يافته 1992، هانسن 1989چو ، 1992اندرو ثبات پارامترها (

 است. او شنهادشدهيپ آزمون ها ثبات پارامترها يك سري آزمونهانسن براي 
ي الگرانژ ضرايب مي بود را آزمون ها كه ناشي از نظريه LCاستفاده از آماره 

 ]17[ي گرديد. نام گذارپيشنهاد داد كه به نام خود وي نيز 

نتايج حاصل از آزمون هانسن با فرض نامتغير بودن (ثبات) عوامل به 
 ) آمده است.2) به طور خالصه در جدول (H0عنوان فرض صفر (

): خالصه نتايج تست هانسن براي بي ثباتي پارامترهاي مختلف 2جدول (

) EViews(خروجي نرم افزار 

متغيرهاي 

 مورد آزمون
Lc 

statistic 
Stochastic 
Trends (m) 

Deterministic 
Trends (k) 

Excluded 
Trends (p2) 

Prob.* 
)P-Value( 

قيمت و 
مصرف سرانه 

 برق 
۰٫۳۶۲۲۱ ۱ ۰ ۰ ۰٫۰۹۹ 

هزينه سرانه 
خانوار و 

مصرف سرانه 
 برق 

۱٫۶۲۸۹۸ ۱ ۰ ۰ ۰٫۰۱< 

دماي هوا و 
مصرف سرانه 

 برق 
۰٫۰۷۴۲۴ ۱ ۰ ۰ ۰٫۲> 

* Hansen (1992b) Lc(m2=1, k=0) p-values, where m2=m-p2 is 
the number of stochastic trends in the asymptotic distribution. 

) α=0٫05( %95) چنين استنباط مي گردد كه با اطمينان 2از جدول (
پارامترهاي قيمت واقعي برق و هزينه سرانه خانوار شهري در طول زمان 

                                                           
6: Hansen Instability Test 
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) اما >P-Value 0٫05 (به دليل اينكهاستنسبت به مصرف سرانه برق متغير 
عامل دما در طول زمان داراي ثبات نسبي بوده و فرضيه صفر ما كه ثبات 

 قبول مي شود. <P-Value 0٫05پارامتر در طول زمان بود، به دليل اينكه
بنابراين تابع تقاضاي مصرف برق بخش خانگي شهر يزد را مي توان 

) فرض نمود كه در ادامه براي اثبات صحت ادعاي خود تحت 2 (به صورت
 ي متعدد، قرار مي گيرد:آزمون ها

)2     (εβα ++= )()Pr_()/( HazineLniceRLnCustConsLn 
برق بخش سرانه : لگاريتم طبيعي مصرف Ln(Cons/Cust)كه در آن 

 كه حاصل تقسيم مصرف كل به تعداد مشترك خانگي خانگي شهر يزد
: لگاريتم طبيعي قيمت Kwh/Con( ،Ln(R_Price)مي باشد (برحسب 

 : لگاريتم طبيعيLn(Hazine) برحسب ريال، برق بخش خانگيواقعي 
 است.برحسب ريال،  هزينه سرانه خانوار

 ) تنظيم مدل فضاي حالت و برازش مدل كالمن فيلتر دوگام 
در اين مرحله، سناريوهاي مختلف تنظيم و مدل فضاي حالت مربوط 

استفاده از  ) تهيه گرديد. در تدوين سناريوها با2به هريك با توجه به رابطه (
، بررسي و آناليز نتايج خروجي انجام گرفت و AR و MAمقادير متفاوت 

 پرهيز از طوالني شدن مطلب، تنها سه سناريو از بين سناريوهاي ليبه دل
 ) آورده شده است.3بوده در جدول ( Prob <0.05 كه مقدار ن شدهيتدو

): خالصه نتايج حاصل از مدلسازي فضاي حالت و برازش مدل 3جدول (  

شماره 

 سناريو
AR MA Akaike info 

criterion 
Schwarz 
criterion 

Prob.* 
)P-Value( 

 ۰٫۰۵ > ۰٫۸۸۷۱۷۲ ۰٫۸۸۷۱۷۲ ۰ ۰ اول

 ۰٫۰۵ > ۰٫۶۵۶۷۰۶ ۰٫۶۵۶۷۰۶ ۰ ۱ دوم

 ۰٫۰۵ > ۰٫۲۲۹۲۷۵ ۰٫۲۲۹۲۷۵ ۱ ۱ سوم

  انتخاب بهينه تابع مصرفبه منظوري نتايج بررس) تحليل و سهگام 
 گرفتن معيار در نظربا مقايسه نتايج حاصل از معادالت كالمن فيلتر و 

6Fاطالعات آكايك

�) AIC 7 شوارتز–) و معيار اطالعات بيزينF

�) SBIC (
 را داشته باشد، انتخاب SBIC و AICبهترين سناريو كه پايين ترين معيار 

 ازنقطه نظر هم سه كه مالحظه مي شود سناريو همان گونه. ]۸ [مي شود
. استبهترين  >P-Value 0٫05 رعايت شرطازنظرمعيارهاي فوق الذكر و هم 

نتايج برآورد بهترين مدل كالمن فيلتر براي مسئله موردنظر به شرح ذيل 
 .است

@SIGNAL LOG(CONSTOCUST) = SV1*LOG(R_PRICE) + 
                                                           

7: Akaike Information Criterion 
8: Schwarz Bayesian Information Criterion 

SV2*LOG(HAZINE) + SV3 – 1.00957085606 *SV4 
@STATE SV1 = SV1-1) 
@STATE SV2 = SV2-1) 
@STATE SV3 = 1.00795820775 *SV3-1) + [VAR = EXP-

3.53493296775 )]  
@STATE SV4 = SV3-1) 

 

 
 كشش همان اي (يانهيهز وي متيقي هاكشش تغييرات نمودار): 5 (شكل

8يزد شهري خانگ برق مصرفي) درآمد F

9 

 رازي غ به) نيز مشاهده مي شود، كشش قيمت 5 كه در شكل (همان گونه
) 1382 اواخر  تا1380 (اوايل سال موردمطالعهنوساناتي كه در اوايل دوره 

 به 1383ي سال هاي بيشتر از يك نيز مي شده)، از اواسط گاه (كه است داشته
 به سمت صفر ميل كرده به مرور از مقدار يك بيشتر نشده و حتي باًيتقربعد 

 پس از صفر شدن به مقادير منفي نيز 1386ي سال هااست. در ادامه از اوايل 
از سوي ديگر كشش درآمدي هرچند ابتدا برخي نوسانات  رسيده است.

ي نرخ ثابت را دنبال تا حدود به بعد 1381ي سال هاداشته ليكن از اواخر 
  را اختيار مي كرده است.0٫5 در حدودنموده و مقداري 

 يريجه گيتن .7
 نتايج حاصل از اين تحقيق و دقت در رفتار مصرف كنندگان بر اساس

 متوجه مي شويم كه مصرف كنندگان از موردمطالعه دورهخانگي برق، طي 
ي به راحتطريق لوازمي انرژي الكتريكي را استفاده مي كنند كه اين لوازم 

 نمي توانند نسبت به جايگزيني يا كوتاه مدت و در به سرعت نبوده و رييقابل تغ
 با تغيير كوتاه مدت در مصرف كنندگان درواقع اقدام نمايند. آن هااصالح 

قيمت برق يا درآمد خود ميزان استفاده از لوازم خود را تغيير داده و در 
  به تعويض لوازم خود مبادرت مي نمايند.درازمدت

                                                           
 12  در تحليلهالذا شده، تبديل دوماهه دوره 6 به هرسال اطالعات اينكه دليل به : �

 . استشده  مشاهده 72 شامل) 1391 تا 1380 (مطالعه مورد سال
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در ضمن شايان توجه است كه كشش قيمتي برق در طول دوره 
 تقريباً روند كاهشي داشته (هرچند در بازه اجراي طرح موردمطالعه

ي انرژي با شتاب نسبتاً بيشتري حامل هاهدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت 
با افزايش ") اما اين نكته را نبايد به اين شكل تفسير نمود كه افتهيكاهش 

 بلكه "نمود قيمت برق مي توان بر نحوه مصرف اين حامل انرژي مديريت 
 11, 8,10 ،2[از جمع بندي نتايج حاصل از اين تحقيق و تحقيقات ديگران 

عوامل) ديگري بر ( مي توان اين نكته را ادعا نمود كه عامل ،] 14، 13, 12,
 داشته كه عليرغم افزايش ريتأث موردمطالعهمصرف برق مشتركين طي دوره 

 برق حالت نزولي داشته است سرانهسطح درآمد (هزينه خانوار)، مصرف 
 به وضوح كه طي دوره هاي قبل از هدفمندي يارانه ها از نمودارها همان گونه(

مي توان روند نزولي مصرف سرانه مشتركين برق خانگي را درك نمود). 
اولين و سهل الوصول ترين فرضيه، اين است كه طي ساليان اخير تغيير 

ي توليد لوازم برقي فنّاور و نيز رشد ك سوفرهنگ مصرف مشتركين از ي
 از سوي ديگر موجب چنين پديده اي گشته است كه اين خود كم مصرف

 عوامل در خصوص ايجاد خواهد نمود تا عالقه منددريچه اي براي محققان 
 تغييرات مصرف برق طي دوره هاي مختلف بررسي و تحقيق نمايند.

از سوي ديگر با بررسي نتايج اين تحقيق و مقايسه با نتايج محققان 
 نمود كه تابع مصرف برق در هر منطقه بسته ديتأكديگر، به اين نكته مي توان 

به عوامل متعدد سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي متفاوت بوده كه اين 
بخش نيز هنوز فرصت بسياري براي محققان فراهم مي نمايد تا در اين زمينه 
تحقيقات تكميلي داشته باشند اما آنچه مسلم است سياست گذاران نبايست با 

 قيمت سعي در كنترل و مديريت مصرف برق شيبرافزا ش ازحديبتكيه 
خانگي داشته باشند بلكه بايد توجه خود را به راهكارهاي فرهنگي و 

 ، معطوف نمايند.فنّاورانه
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