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برازش تابع تقاضای برق بخش خانگی شهرستان های منتخب
استان تهران با استفاده از روش پنل پويا
1

ويدا ورهرامي
مهرنوش موحديان
تاريخ دريافت4931/1/41 :

2

تاريخ پذيرش4931/3/82 :

چکيده
حاملهای انرژی از جمله انرژی الکتريکي ،نقش اساسي در توسعه جامعه بشری ايفا ميکند .در اين مطالعه ،با
استفاده از روش پنل پويا طي دوره  3908-39به برآورد تابع تقاضای انرژی الکتريکي در بخش خانگي شهرستان
های منتخب استان تهران (تهران ،ورامین ،فیروزکوه و دماوند) پرداخته ميشود .در تابع تقاضای برق در بخش
خانگي ،درآمد سرانه خانوار ،قیمت واقعي گاز طبیعي ،شاخص گرما و برودت هوا و قیمت واقعي برق بخش
خانگي ،مؤ ثرترين متغیرها هستند .نتايج برآورد مدل در کوتاه مدت بیانگر اين است که با افزايش يک درصد
قیمت برق 8/24 ،درصد از تقاضای برق کاهش مييابد .تأثیر قیمت انرژی جانشین همانند گاز بر مصرف برق
بسیار اندک است ،بین تقاضا و درآمد خانوار نیز يک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .مؤثرترين عامل در تغییر
تقاضا ،مصرف در دوره گذشته ،و ضريب آن  8/56ميباشد .نتايج برآورد مدل در بلند مدت حاکي از آن است
که تغییر قیمت برق ،تقاضای برق را  -3/4درصد تغییر ميدهد و با افزايش يک درصد درآمد ،تقاضای برق
 8/3درصد افزايش مييابد.
واژگان کليدي :تقاضای برق بخش خانگي ،کششهای قیمتي و درآمدی ،پنل پويا
طبقهبندي Q54 :JEL

 .3عضو هیات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتي ،دکتری اقتصاد از دانشگاه تهرانvida.varahrami@gmail.com ،

 .4کارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتي

mv.movahedian@gmail.com
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 .6مقدمه
در اقتصاد ايران ،انرژی به عنوان يک عامل تولیدی مهم نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی دارد
و فرآوردههای حاصل از نفت ،گاز و برق در حفظ ثبات و امنیت سیاسي و اقتصادی کشور مؤثر
مي باشند .سیاست اقتصادی حاکم در ايران که مبتني بر دسترسي آسان به انرژی در قیمتهای بسیار
پايین ميباشد ،مانع از تفهیم اهمیت اقتصادی انرژی به مصرفکنندگان از طريق قیمت شده و موجب
ازدياد مصرف و هدر رفت آن در همه بخشها از جمله بخش خانگي بوده است.
در میان حامل های انرژی ،برق به دلیل داشتن مزايای زياد که از جمله آن آلوده نکردن
محیطزيست و قابلیتهای باالی تبديل به ساير صورتهای انرژی ميباشد ،اين انرژی را به عنوان
شاخص مهمي برای مقايسه کیفیت زيست ملتها و صنعت اصلي در بسیاری از کشورها تبديل نموده،
و گرايش روزافزون جوامع به استفاده از لوازم الکتريکي در مسیر تحقق رفاه خانوار موجب افزايش
اهمیت اين انرژی گرديده است .از اين رو ،تالشهای بسیاری به منظور کاهش مصرف يا وابستگي به
اين انرژی در جوامع مختلف صورت گرفته ،ولي بر میزان تقاضا و مصرف آن ،روز به روز افزوده ميشود.
صنعت برق در ايران بیش از صد سال قدمت دارد و از حالت رقابتي به سوی انحصاری در حال
حرکت ميباشد .نقش کلیدی برق در اقتصاد ملي و تأثیر بسزای آن به عنوان يک زير ساخت اساسي
در توسعه ساير بخش ها انکارناپذير است .با در نظر گرفتن محدوديت طرف عرضه ،هزينههای بسیار
باال برای تولید و انتقال آن و لزوم برنامهريزی به منظور تأمین بودجه مورد نیاز ،شناخت و پیشبیني
تابع تقاضای برق را بويژه در کشورهای در حال توسعه که با رشد سريع مصرف برق مواجه اند،
اجتنابناپذير ساخته است .عالوه بر آن ،برنامهريزی برای توسعه نیروگاه ها و محاسبه ظرفیتهای
مورد نیاز آن و همچنین برنامهريزی انرژی مورد نیاز در بخشهای مختلف ،نیازمند شناخت مدل
مصرف و عوامل تأثیرگذار بر آن است .از آنجاييکه شايد کمتر بتوان جايگزين نزديکي برای برق پیدا
نمود و همچنین غیرقابل ذخیرهسازی بودن اين انرژی ،تجزيه و تحلیل تقاضا برای آن ،جهت شناخت
دقیقتر عوامل مؤثر و میزان تأثیر آنها بر مصرف ،بسیار حائز اهمیت ميباشد.
از يک طرف ،پیشي گرفتن نرخ رشد تقاضای برق از نرخ رشد عرضه آن (که عموماً به دلیل
افزايش روزافزون مشترکان و توسعه کشاورزی ،صنعت و خدمات و عدمتوجه کافي به مديريت مصرف
برق است) و از طرف ديگر ،نیاز به زمان زياد و لزوم سرمايهگذاری فراوان برای توسعه ظرفیتهای
تولید ،انتقال و توزيع ،مسائلياند که موجبات کمبود برق و بروز خاموشي را فراهم ميسازند .کلیه
بخشهای اقتصادی ،رفاهي و اجتماعي بر اثر وقوع خاموشي ،متحمل خسارت ميشوند که مقدار آن
متاثر از وابستگي فعالیت های هر بخش به انرژی الکتريکي است .خاموشي دارای عواقب گوناگون
اجتماعي ،اقتصادی و حتي رواني است .گذشته از جنبههای مختلف مربوط به آثار آن ،جلوگیری از
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زيان های هنگفت اقتصادی ،به تنهايي انگیزه کافي برای مديريت عرضه و تقاضای برق را ايجاد
ميکند.
در اين راستا ،بخش خانگي به عنوان مهمترين و بزرگترين بخش مصرفکننده برق طي سه دهه
گذشته است که بخش عمدهای از مصرف برق کشور را (به طور متوسط بیش از  99در صد) به خود
اختصاص داده که با توجه به گسترش روزافزون جمعیت ،حجم زياد وسايل برقي به کار برده شده و
افزايش وسايل جديد برقي ،تقاضا برای آن ،روند افزايشي خواهد داشت .از اين رو ،عرضه به موقع اين
انرژی به مصرفکنندگان ،جلوگیری از خاموشي و انجام بهتر سیاستگذاری برای سیستم تولید و
انتقال برق ،از دغدغههای سیاستگذاران و مديران مرتبط ميباشد.
اين مقاله ،استان تهران را که به دلیل گستردگي و حجم باالی جمعیت ،بیشترين حجم مصرف
برق کشور را به خود اختصاص داده ،به عنوان شاخصي از الگوی مصرف برق خانگي کشور مورد بررسي
قرار ميدهد و با برآورد تابع تقاضای ترکیبي برق خانگي برای شهرستان های منتخب اين استان ،آثار
عواملي مثل قیمت و درآمد را بر تقاضای ترکیبي برق استان در بلندمدت و کوتاهمدت بررسي مينمايد
تا بتواند میزان تأثیرپذيری سیاستهای قیمتي و درآمدی را بر تقاضا تعیین نموده و مشخص کند
کدامیک تأثیر بیشتری دارد.
سؤال اصلي مقاله اين است که :آيا کششهای درآمدی و قیمتي تابع تقاضای برق در بلندمدت
بیشتر از کوتاه مدت است؟
يکي از مهمترين جنبههای نوآوری اين مقاله ،استفاده از مدل پنل پويا جهت شهرستان های
منتخب استان تهران برای تعیین عوامل مؤثر بر تقاضای برق خانگي در کوتاهمدت و بلندمدت ميباشد.
بويژه با استفاده از نتايج اين مقاله ميتوان کششهای قیمتي ،درآمدی و متقاطع تقاضای برق بخش
خانگي شهرستان های مذکور را در کوتاهمدت و بلندمدت برازش کرد و میزان تأثیرپذيری
سیاستهای قیمتي و درآمدی بر تقاضای برق در اين بخش را مورد بررسي قرار داد .لذا اين تخمین
به سیاستگذاران شرکت برق استان تهران ،کمک زيادی خواهد کرد ،و با توجه به آنکه برق قابلیت
ذخیرهسازی ندارد ،آگاهي از تابع تقاضای برق ،در راستای مديريت عرضه آن بسیار مؤثر خواهد بود.
در اين مقاله همچنین ،به تفصیل پیرامون وضعیت تقاضای برق خانگي و عوامل مؤثر بر آن در
شهرستان های بزرگ استان تهران با ارائه نمودارهای مربوطه ،توضیح داده ميشود و علت اصلي فراز
و فرود متغیرها ذکر خواهد شد که از اين منظر نیز دارای نوآوری ميباشد.
در ادامه اين مطالعه ،در بخش دوم به بیان مباني نظری ،در بخش سوم ،به مروری بر مطالعات
گذشته ،در بخش چهارم ،به بررسي وضعیت جغرافیايي و روند مصرف برق شهرستان های منتخب در
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بخش خانگي ،در بخش پنجم ،به بررسي داده های مدل ،در بخش ششم ،به معرفي مدل و متغیرهای
آن ،و در بخش هفتم ،به جمع بندی و ارائه پیشنهادات پرداخته ميشود.
 .2مبانی نظري
تدوين الگوی اقتصادی بر مبنای نظريههای اقتصادی صورت ميگیرد و همزمان ،اطالعات و دادههای
مورد نیاز و مشاهدات الگو جمعآوری و طبقهبندی ميشود (توکلي .)3932 ،مباني نظری تقاضای برق
خانگي مبتني بر تجزيه و تحلیل رفتار مصرفکننده در اقتصاد خرد است.
در اقتصاد خرد با تعريف يک تابع هدف معین (مثال تابع مطلوبیت خانوار) و اعمال برخي قیود،
اقدام به حداکثرسازی مطلوبیت با رعايت قیود مذکور ميشود .يکي از دستاوردهای اين رويکرد،
استخراج مدل نظری تابع تقاضای کاالها و خدمات است .از اين طريق ،ميتوان افزون بر تخمین
تقاضای کاال به پارامترهای کشش قیمتي ،درآمدی و متقاطع تقاضا نیز دست يافت .مطابق نظريه
رفتار مصرفکننده ،فرد تابع مطلوبیت خود را که متشکل از کاالهای مختلفي ميباشد (که به طور
قطع حاملهای انرژی نیز به عنوان يکي از اين کاالها در سبد مصرفي خانوار قرار ميگیرد) ،تحت
محدوديت بودجهای خود به حداکثر ميرساند.
()3

) u  u ( x1, x2 ......,xn , z

i  1,2,.....,n ,ST : y   pi xi ,

که دراين مدل 𝑋𝑖 ،میزان مصرف کاالهای مختلف در دوره زماني مشخص 𝑃𝑖 ،قیمت اين کاالهاy ،

درآمد مصرفي فرد مصرفکننده است .چنانچه با قواعد متداول رياضي (الگرانژ و نظیر آن)
بیشینهسازی صورت گیرد ،توابع تقاضا برای هر يک از کاالها ،که يکي از آنها ميتواند برق خانگي
باشد ،به دست مييابد.
)xi  xi ( p1 , p2 ,...., pn , y
()4
در مطالعات شبیهسازی خرد ،برای برآورد تقاضای برق خانوارها کوششهايي به عمل آمده است
تا مدلي برای تقاضا برق به دست آورند .در بخش خانگي ،مهمترين سوختهايي که به کار مي رود،
برق وگاز طبیعي است و نفت سفید ،گاز مايع و نفت کوره کم اهمیت ترند .با چشم پوشي از سوخت
های کم کاربردتر ،فرض ميشود تابع تولید کاالی ترکیبي انرژی خانوارها به صورت زير باشد:
)TE=F(E,G
()9
که در اين رابطه E ،الکتريسیته و  Gگاز طبیعي ميباشد .کاالی ترکیبي انرژی ( )TEخدمات انرژی
نامیده ميشود ،و با مقدار برق و گاز خريداری شده ،تعیین ميگردد .خدمات انرژی همراستا با مصرف
کل  Xوارد تابع مطلوبیت ميشود.
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()2
که در آن Z ،ويژگيهای خانوار و  Wمتغیر آب و هوا و شرايط جوی ميباشد .خانوارها مطلوبیت شان
را با توجه به قید بودجه زير حداکثر ميکنند.
𝑌 − 𝑃𝐸 . 𝐸 − 𝑃𝐺 . 𝐺 − 𝑃𝑋 . 𝑋 = 0
()6
که در آنY ،در آمد پولي PE ،قیمت برق PG ،قیمت گاز و  PXقیمت مصرف کل ميباشد .راهحل
برای اين مساله بهینهسازی ،تابع تقاضا برای برق را حاصل ميکند.
با الگرانژگیری ،خواهیم داشت:
)Max: L= U[X,ρ(E,G),Z,W] + µ(Y –PE.E – PG.G – PX.X
()5
با حداکثرسازی خواهیم داشت:
)U=u(TE,X,Z,W

()3

])𝐺𝜕[(𝜕𝑈⁄𝜕𝑇𝐸 ).(𝜕𝑇𝐸⁄

=

𝐺𝑃𝜕
𝐺𝑃
𝐸𝑃

=

𝑋𝜕𝜕𝑈⁄
𝑋𝑃𝜕
𝜕𝑇𝐸⁄
𝐺𝜕
𝜕𝑇𝐸⁄
𝐸𝜕

با حل معادالت ( )3تعادلي باال ،نقاط تعادلي تابع تقاضا برای برق بر حسب متغیرهای برونزای
 PE ،Yو  PGحاصل ميگردد.
) 𝑊 𝐸 ⋆ = 𝐸 ⋆ (𝑃𝐺 , 𝑃𝐸 , 𝑃𝑂 , 𝑌; 𝑍,
()0
معادله ( )0تعادل بلندمدت مقدار تقاضای برق خانوار را توصیف ميکند .اين مدل ايستا ميباشد،
و در آن ،فرض شده با تغییر قیمت و درآمد ،مقادير تعادلي جديد به صورت آني تعديل ميشود؛ به
طوری که فرض ميشود خانوارها ميتوانند میزان استفاده از انرژی و موجودی وسايل برقي را با تعديل
آني و پیوسته تغییر در درآمد يا قیمت ،تغییر دهند؛ به صورتي که کشش بلندمدت و کوتاهمدت برابر
شوند .لیکن مصرف واقعي برق ممکن است با مصرف بلندمدت متفاوت باشد ،چون موجودی تجهیزات
به سادگي نميتواند به سمت تعادل بلندمدت تعديل شود ،که برای اين امر ،ميتوان از مکانیسمهای
تعديل جزئي بهره برد.
در اين مدل ،فرض ميشود تغییر در تقاضای واقعي ،بین هر دو زمان  tو  t-1تنها کسری از تفاوت
بین لگاريتم واقعي دوره  t-1و لگاريتم تعادل بلندمدت تقاضای دوره  tاست که به صورت زير نوشته
ميشود:
⋆
) 𝑙𝑛𝐸𝑡 − 𝑙𝑛𝐸𝑡−1 = 𝜆 (𝑙𝑛𝐸𝑡 − 𝑙𝑛𝐸𝑡−1
()3
که در آن λ3 ،است .اين امر داللت بر آن دارد که با فرض بهینگي ،سطح تقاضای برق تنها به
صورت تدريجي به سمت سطح بهینه بین دو دوره زماني همگرا ميشود.
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فرض ميشود سطح مطلوب مصرف انرژی برق به صورت )  𝐸 ⋆ = 𝑁𝑃𝐸𝛽 𝑃𝐺𝜂 𝑌 Ɣ 𝑒𝑥𝑝(𝑆ɦاست
که در آن β ،کشش قیمتي تقاضای برق η ،کشش جانشیني تقاضای برق Ɣ ،کشش در آمدی تقاضای
برق و  𝑆ɦديگر متغیر های مؤثر بر تقاضای برق چون آب و هوا ،رشد اقتصادی و جمعیت مي باشد.
با قرار دادن اين عبارت در معادله (:)3
(𝑙𝑛𝐸𝑡 − 𝑙𝑛𝐸𝑡−1 = 𝜆 lnN + 𝜆𝛽𝑙𝑛𝑃𝐸 + 𝜆𝜂𝑙𝑛𝑃𝐺 + 𝜆Ɣ lnY + λ 𝑆ɦ − 𝜆 𝑙𝑛𝐸𝑇−1 )38
با مرتب کردن معادله ( )38و وارد کردن جزء اخالل اقتصاد سنجي ،معادله رگرسیوني به صورت
زير به دست ميآيد:
𝑈 𝑙𝑛𝐸𝑡 = 𝜆 lnN + 𝜆𝛽𝑙𝑛𝑃𝐸 + 𝜆𝜂𝑙𝑛𝑃𝐺 + +𝜆Ɣ lnY + λ 𝑆ɦ − (1 − 𝜆)𝑙𝑛𝐸𝑇−1 +
()33
که ضرايب معادله ( )33بیانگر کششهای کوتاهمدت ميباشد و از تقسیم اين ضرايب بر )𝜆 ،(1 −
کششهای بلندمدت تقاضای برق خانگي حاصل ميگردد.
باتوجه به مدل های فوق ،تابع تقاضای برق خانگي را ميتوان تابعي از قیمت برق ،قیمت واقعي
سوختهای جايگزين ،درآمد واقعي خانوار و مقدار برق مصرفي در دوره قبل دانست .عوامل
غیراقتصادی نظیر جمعیت و شرايط آب و هوايي نیز ميتواند در مدل وارد گردد.
 .9مروري بر ادبيات موضوع
اهمیت تقاضای انرژی مسالهای است که از ديرباز مورد توجه محققان و برنامهريزان انرژی قرار داشته
است .در بین انواع مطالعات انجام شده بر روی تقاضای انرژی ،انرژی برق به عنوان بخش جداييناپذير
عصر کنوني در تمامي زوايای زندگي حضور يافته و سبب رفاه و آسايش برای تک تک افراد شده
است ،و از اين رو ،به بررسي چند مورد از مهم ترين آنها پرداخته ميشود.
 .9-6مطالعات انجام شده داخلی
ناظمي معزآبادی ( ،)3932با معرفي مفهوم روند اساسي تقاضای انرژی ) ،(UEDTدر مدل سازی و
به کارگیری مدل سری زماني ساختاری ) ،(STSMتابع تقاضای برق کل ،خانگي و صنعتي ايران را
با استفاده از دادههای سری زماني ساالنه 3966-38برآورد نموده است .نتايج به دست آمده
نشاندهنده کمکشش بودن تقاضای برق نسبت به قیمت و درآمد ،هم در کوتاهمدت و هم ،در بلندمدت
طي دوره زماني برآورد ميباشد .کششهای درآمدی تقاضای برق ،نشان ميدهد که برق در سبد
سوختي مصرفکنندگان بخشهای مذکور ،کااليي ضروری است .به عالوه ،پايین بودن کشش قیمتي،
بیانگر عدم وجود جانشین مناسب برای برق و تأثیر اندک قیمت برق ،میزان مصرف آن ميباشد.
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جعفری و انصاری الری ( ،)3934تابع تقاضای برق خانگي در ايران را با استفاده از دادههای
تابلويي  40استان کشور برآورد نمودند .دادههای به کاررفته دراين مطالعه ،عبارتند از مصرف برق در
بخش خانگي استان های کشور به عنوان متغیر وابسته و قیمت واقعي برق ،قیمت واقعي گازطبیعي
و نفت سفید در بخشهای خانگي به عنوان کاالهای جانشین ،نیاز به سرمايش و گرمايش ،درآمد
سرانه واقعي و بعد خانوار ،به عنوان متغیرهای مستقل که به صورت پنلي از  40استان کشور در
نظرگرفته شده است .براساس نتايج به دست آمده از تخمین ،مصرف برق در بخش خانگي در ايران
نسبت به قیمت برق و انرژی های جايگزين آن مانند نفت و گاز ،چندان حساس نیست .همچنین بعد
خانوار و نیاز به سرمايش و گرمايش نیز متغیرهای چندان تأثیرگذاری در روند مصرف برق خانگي در
ايران نیستند .در مقابل ،مصرف دوره قبل برق ،اثرگذارترين متغیر در روند مصرف برق طي سال های
مورد مطالعه در بخش خانگي بوده است.
بختیاری و يزداني ( ،)3903تقاضای برق کشور را طي سال های 3925-03مورد بررسي قرار
دادند .نتیجه حاصل از اين بررسي نشاندهنده اين است که ،تقاضای برق کشور در کوتاهمدت و
بلندمدت بدون کشش بوده و کششهای قیمتي و درآمدی در بلندمدت ،بیشتر از کوتاه مدت ميباشد.
لطفيپور و لطفي ( )3909عوامل مؤثر بر مصرف برق را در استان خراسان بین سالهای-3966
 08مورد بررسي قرار دادند .يافتههای آنها حاکي از آن است که قیمت برق و هزينههای خانوار تأثیری
بر مصرف برق ندارد .انرژی برق و ساير سوختهای جايگزين نميتوانند به راحتي جايگزين يکديگر
شوند و ضريب مصرف دوره قبل ،نشان ميدهد که مصرفکنندگان طبق عادات مصرفي خود عمل
ميکنند .بر اساس برآورد آنها ،کشش قیمتي و درآمدی بيمعنا بوده و از مدل حذف شدهاند .کشش
متقاطع تقاضای برق نسبت به حاملهای انرژی نفت و گاز ،مثبت بوده و مقدار پايیني را نشان ميدهد؛
همچنین کشش تقاضای برق نسبت به دوره قبل ،معنيدار بوده و مقداربااليي را نشان ميدهد.
حسینينژاديان کوشکي ( ،)3934در مقاله ای با "عنوان تخمین تابع تقاضای برق خانگي استان
اصفهان" ،تقاضای برق خانگي را برای دو منطقه غربي و مرکزی در استان اصفهان با استفاده از روش
حداقل مربعات و دادههای تلفیقي از مقطع سری زماني  3938تا  3969مورد مطالعه قرار داد .هدف
از اين مطالعه ،کاهش مصرف برق خانگي و کاهش هزينه سرمايهگذاری است .نتايج به دست آمده از
مطالعه اين دو ناحیه که  08درصد جمعیت استان اصفهان را تشکیل ميدهد ،حاکي از آن است که،
تابع تقاضای برق نسبت به قیمت و درآمد در کوتاه مدت ،کششناپذير ميباشد .برای بلندمدت،
کششپذيری تابع تقاضای برق نسبت به درآمد و کششناپذيری آن نسبت به قیمت ،نشان داده شده
است.
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 .9-2مطالعات خارجی
لطیف ( ،)Latif, 2015به بررسي عوامل مؤثر بر مصرف برق در کانادا با استفاده از داده های پنل طي
سالهای3309-4838پرداخته ،و تخمینهايي که از مدل های  OLSو  OLSپويا به دست آورده،
حاکي از وجود رابطه مثبت و معنادار بین تولید ناخالص داخلي سرانه و میزان مصرف برق است .اين
در حالي است که قیمت برق ،علي رغم وجود اثرات منفي ،تأثیر قابل توجهي در مصرف برق ندارد.
وی همچنین با استفاده از مدل پنل برداری و مدل تصحیح خطا ) ،(VCEMبه بررسي رابطه علیت
میان متغیرها ،در کوتاهمدت و بلندمدت پرداخت .نتايج حاصل از اين بررسي ،نشاندهنده وجود يک
رابطه علت و معلولي میان مصرف برق ،تولید ناخالص داخلي و قیمت برق در بلندمدت است.
چانگ ،میلر ،پارک و پارک ( ،)Chang, Kim, Miller, Park and Park, 2014مدل تابع
تقاضای بلندمدت برق را برای بخش خانگي و بخشهای صنعتي و تجاری با استفاده از مدل بردار
همجمعي در کره تخمین زدند .برای اين منظور از داده های سالهای  3336-4834برای بخش خانگي
و  3306-4834برای بخش صنعتي و تجاری استفاده نمودند .آنها با اين برازش ،به اين نتیجه رسیدند
که پیشرفت سريع کره ،در اين بازه زماني ،شرايطي را برای امکان تغییر ضرايب تابع تقاضای برق با
گذشت زمان فراهم ميکند.
درجیادلس و تسولفیديس ( ،)Dergiades & Tsoulfidis, 2011با استفاده از رويکرد ARDL
به بررسي عوامل تعیینکننده تقاضای برق خانگي در يونان طي سالهای3325-4885پرداختند .بر
اساس نتايج به دست آمده ،يک رابطه تعادلي بین متغیر های تأثیرگذار بر روی مصرف برق وجود
دارد و انرژی مؤثرتری بايد جايگزين برق گردد.
امانوئل زيرامبا ( ،)Emmanuel Ziramba, 2008تابع تقاضای برق خانگي آفريقای جنوبي را با
استفاده از دادههای سری زماني در طي سالهای  3330-4886تخمین زده است .کششهای درآمدی
بلندمدت و کوتاه مدت ،به ترتیب 8/98 ،8/93و کششهای قیمتي بلندمدت و کوتاهمدت به ترتیب
 -8/84،-8/82بوده است.
کامرشن و پورتر ( ،)Kamerschen & porter, 2004تابع تقاضای برق را در کشور آمريکا برای
بخش خانگي ،صنعتي و کل طي سال های  3339-00با استفاده از مدل تعديل جزئي و معادالت
همزمان برآورد کردند .يافتههای اين تحقیق ،حاکي از آن است که واکنش مصرفکنندگان خانگي
نسبت به تغییرات قیمت ،بیشتر از واکنش مصرفکنندگان صنعتي ميباشد .آنها همچنین دريافتند
که آب و هوا اثر زيادی بر مصرف خانگي داشته و آب و هوای سرد ،بیشتر از آب و هوای گرم بر روی
تقاضای برق اثر دارد.
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فیلیپیني ( ،)Filipini, 1999با استفاده از يک معادله تصادفي لگاريتمي خطي برای مصرف برق،
تابع تقاضای برق خانگي را برای  28شهر سوئیس طي سال های  3303-38مورد بررسي قرار داده و
کشش قیمتي تقاضا را  -8/9برآورد نموده که نشان دهنده واکنش کم مصرف نسبت به تغییرات
قیمت است.
در نهايت ،ميتوان گفت نوآوری مطالعه حاضر نسبت به مطالعات باال ،از اين منظر است که اين
مقاله از مدل پنل پويا برای شهرستان های منتخب استان تهران جهت تعیین عوامل مؤثر بر تقاضای
برق خانگي در کوتاهمدت و بلندمدت استفاده کرده و تابع تقاضای اين شهرستان ها را برازش ميکند.
با توجه به وسعت استان و عدم امکان ذخیرهسازی برق ،دانستن اين تابع تقاضا در راستای برقرساني
کافي و دقیق به شهرستان های بزرگ استان تهران بسیار مفید خواهد بود .در اين مقاله همچنین،
به تفصیل پیرامون وضعیت تقاضای برق خانگي و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان های بزرگ استان
تهران با ارائه نمودارهای مربوطه ،توضیح داده ميشود و علت اصلي فراز و فرود متغیرها ذکر خواهد
شد که از اين منظر نیز دارای نوآوری ميباشد.
 .1بررسی وضعيت تقاضاي برق خانگی شهرستان هاي منتخب استان تهران
در ادامه ،به وضعیت شهرستان های مورد مطالعه در اين مقاله به لحاظ مصرف انرژی پرداخته خواهد
شد .در نمودار  3تعداد مشترکین شهرستان تهران ترسیم شده که بیانگر افزايش تعداد مشترکین
طي اين سال ها مي باشد.
در نمودار  4روند مصرف برق خانگي در شهرستان تهران نشان داده شده است .بررسي روند
مصرف برق مشترکان شهر تهران در سالهای گذشته ،نکته ظريفي را نشان ميدهد ،به گونه ای که
پس از چندين سال ،روند رو به رشد مصرف برق ،در سال  3903شاهد رشد نزديک به  0درصدی
اوج مصرف برق بوديم ،در سال  3938و اجرای فاز نخست هدفمندی يارانهها که شوک رواني خوبي
برای مصرفکنندگان ايجاد کرد و نه تنها روند رو به رشد مصرف برق متوقف شد ،بلکه شاهد کاهش
 3/9درصدی مصرف نسبت به سال  3903بوديم .در سال  3933نیز باوجودی که شوک رواني اولیه
اجرای هدفمندی يارانهها برطرف شده بود ،پیک مصرف برق رشد اندکي را تجربه کرد و باوجود رشد
 4/3درصدی نسبت به سال قبل ،همچنان روند مصرف در سطح قابل قبولي قرار داشت .حداکثر پیک
مصرف برق در سال  3934در منطقه برق تهران ،معادل  0688مگاوات به ثبت رسید که اين شاخص
نسبت به سال قبل ،رشد  3درصدی را تجربه کرده بود ،که به معني بازگشت روند مصرفي در حوزه
برق تهران است.
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نمودار  .6تعداد مشترکين شهرستان تهران

نمودار  .2روند مصرف برق خانگی شهرستان تهران

مأخذ :سالنامه آماری استان تهران

مأخذ :شرکت توانیر تهران

در نمودار ( )9تعداد مشترکین در شهرستان ورامین نشان داده شده است ،تا سال  3903وسعت
جغرافیايي منطقه برق ورامین  3588کیلومتر مربع ،و تعداد مشترکین در حال افزايش بوده است اما
به دلیل جدا شدن جواد آباد از اين شهرستان ،وسعت جغرافیايي منطقه کاهش يافته و تعداد مشترکین
برق خانگي روند نزولي به خود مي گیرد.
در نمودار  2روند مصرف برق هر مشترک خانگي در شهرستان ورامین ترسیم شده و بیانگر اين
است که مصرف برق خانگي ورامین تا سال  3903روند صعودی داشته و به دلیل حذف يارانه ها و
افزايش قیمت برق ،مصرف کاهش يافته و روند نزولي به خود گرفته است ،ولي از سال  3933به بعد
روند مصرف سیر صعودی پیدا کرده است .اين مساله حاکي از آن است که اگرچه حدف يارانه ها و
افزايش قیمت انرژی ،مصرف برق را کاهش داد ،ولي به دلیل کم کشش بودن تقاضای برق به قیمت،
طي سالهای اخیر ،سرانه مصرف برق روند صعودی در پیش گرفته و حتي بیشتر از قبل افزايش
داشته است.
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نمودار .1متوسط سرانه مصرف برق هر مشترک خانگی شهرستان ورامين
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نمودار  6تعداد مشترکین شهرستان دماوند را نشان داده که تعداد مشترکین اين شهرستان طي
اين سالها ،روند افزايشي داشته ،ولي به دلیل اجرای فاز نخست هدفمند سازی يارانهها از سال 3938
تعداد مشترکین اين شهرستان کاهش يافته است .نمودار  5روند مصرف سرانه برق در بخش خانگي
شهرستان دماوند را نشان داده که مصرف انرژی در اين شهرستان روند صعودی داشته که به دلیل
حذف يارانه ها و افزايش قیمت برق از سال  3903روند نزولي پیدا ميکند و با وجود افزايش تعرفهها،
مصرف برق از سال  3933روند افزايشي در پیش گرفته است.
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در نمودار  3تعداد مشترکین شهرستان فیروزکوه ترسیم شده که نشانگر صعودی بودن تعداد
مشترکین در اين سالها است و نمودار  0مصرف برق در شهرستان فیروزکوه را نشان ميدهد که
نشان دهنده روند صعودی مصرف در اکثر اين سال ها بوده و تنها افزايش قیمت در سال  3903تا
حدودی موجب کاهش مصرف شده است.
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نمودار .8متوسط سرانه مصرف برق هر مشترک خانگی شهرستان فيروزکوه
مأخذ :کارنامه آماری شرکت توزيع برق نواحي استان تهران
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 .5دادههاي تابلويی
امروزه دادههای پانلي به صورت فزاينده در تحقیقات اقتصادی به کار گرفته مي شود .داده های تلفیقي
يا تابلويي که ترکیبي از داده های سری زماني و مقطعي مي باشد و درواقع ،بیانکننده داده های
مقطعي در طي زمان هستند .دادههای تابلويي مجموعه ای از داده ها است که شامل چند مقطع و
يک دوره زماني ميباشد .مقطع مي تواند بیانگر افراد ،گروه ها ،بنگاه ها ،صنايع ،کشورها و ...باشد.
در اصل دادههای تابلويي ،دارای ابعاد فضايي (مکاني) و زماني اند .بنابراين ،حجم مشاهدات در داده
های تلفیقي نسبتاً زياد است .تجزيه و تحلیل با دادههای تابلويي ،به دلیل اينکه ،هم تغییرات زماني
و هم ،تغییرات درون هر مقطع را منعکس ميکند ،محیط بسیار غني از اطالعات را برای گسترش تکنیک
های تخمین و نتايج نظری فراهم ميآورند ،لذا بسیاری از نکاتي که در تحلیل سری های زماني ناديده
گرفته ميشود و يا غیرقابل مشاهده هستند ،در تحلیل داده های ترکیبي روشن ميشوند؛ بويژه
ناهمگنيهايي که غالباً در تحلیل سری زماني از آنها چشم پوشي ميشود و اصطالحاً غیرقابل مشاهده
هستند ،در تحلیل داده های ترکیبي ،امکان بررسي آنها فراهم ميگردد .از اين رو در بسیاری از موارد،
محققان از اين روش برای مواردی که نميتوان مسايل را به صورت سری زماني يا مقطعي بررسي
نمود و يا زماني که تعداد دادهها کم است ،استفاده مينمايند ،و اگر مشاهدات برای دوره زماني خاص
برای برخي از مقاطع وجود نداشته باشد ،آنگاه مدل پنل به صورت پنل نامتوازن در مي آيد.
 .1معرفی مدل و متغيرهاي آن
دراين قسمت ،به تخمین تابع تقاضای برق در بخش خانگي در شهرستان های منتخب استان تهران
و برآورد ضرايب مدل که نمايانگر کشش متغیرها ميباشند ،پرداخته خواهد شد .داده های به کار
رفته در اين مطالعه ،عبارتند از :مصرف برق در بخش خانگي شهرستان های مورد مطالعه به عنوان
متغیر وابسته ،قیمت واقعي برق ،شاخص قیمت واقعي گازطبیعي به عنوان کاالی جانشین يا مکمل
در بخش مزبور ،شاخص گرما و برودت شهرستان های مورد نظر به عنوان متغیرمستقل .تابع تقاضای
برق در بخش خانگي در شهرستان های منتخب به صورت زير است:
𝜀 ln𝐶 𝐸𝑖𝑡 = 𝛽𝑖 + 𝛽1 𝑙𝑛𝐶𝐸𝑖𝑡−1 + 𝛽2 ln 𝑃𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3 ln 𝑃𝐺𝑖𝑡 + 𝛽5 ln 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑡 + 𝛽6 𝑇𝐶𝑖𝑡 + 𝛽7 𝑇𝐻𝑖𝑡 +
()34
که در رابطه (:)34
𝑡𝑖𝐸𝐶 Lnلگاريتم مصرف سرانه برق خانوار شهرستان های استان تهران به کلیو وات ساعت
(تقسیم مصرف بر تعداد مشترکین)
𝑡𝑖𝐸𝑃  lnلگاريتم قیمت ساالنه برق خانگي کشور به ريال
𝑡𝑖𝐺𝑃  lnلگاريتم قیمت ساالنه گاز طبیعي خانگي کشور به ريال
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𝑡𝑖𝐻𝑇 شاخص گرمای هوای شهرستان های استان
𝑡𝑖𝐶𝑇 شاخص برودت هوای شهرستان های استان
𝑡𝑖𝑐𝑛𝑖  lnلگاريتم میانگین وزني درآمد سرانه خانوار شهری و روستايي استان به ريال
 lnC 𝐸𝑖𝑡−1لگاريتم شاخص مصرف برق دردوره قبل بخش خانگي
اطالعات آماری استفاده شده در اين پژوهش طي سالهای  3908-39برای شهرستان های
منتخب استان تهران (تهران ،دماوند ،ورامین و فیروزکوه ) مي باشد.
برای برآورد مدل تقاضای برق در بخش خانگي ،آمار متغیر مقدار مصرف برق خانگي و تعداد
مشترکین از سالنامه آماری استان تهران جمع آوری شده ،آمار برق مصرفي در بخش خانگي به صورت
کیلووات ساعت بیان مي شود .متغیر مصرف برق مشترکین خانگي برای هر شهرستان ،از تقسیم
مقدار مصرف برق خانگي شهرستان مورد نظر بر تعداد مشترکین آن به دست آمده است.
آمار مر بوط به متغیر شاخص گرما و برودت هوا نیز از سالنامه آماری استان تهران جمع آوری
گرديده که در آن TH ،میانگین درجه حرارت هوا در  36روز گرم سال و  TCمیانگین درجه حرارت
هوا در  36روز سرد سال ميباشد.
آمار مربوط به متغیرهای قیمت برق ،قیمت گازطبیعي به قیمت جاری از ترازنامه انرژی به دست
آمده و برای واقعي کردن ،متغیرهای جاری بر شاخص قیمت کاالهای مصرفي سال پايه  3938تقسیم
گرديد:
آمار مربوط به متغیر درآمد سرانه خانوار هم از سالنامه آماری استان تهران گردآوری شده که
برای هر شهرستان از میانگین وزني زير استفاده شد:
)جمعیت روستايي × درآمد سرانه خانوار روستايي( ) +جمعیت شهری × درآمد سرانه خانوار شهری(

جمعیت کل

491

برازش تابع تقاضاي برق بخش خانگی شهرستان هاي منتخب  /...ويدا ورهرامی و مهرنوش موحديان

 .1-6بررسی پايايی متغيرها در مدل
در اين مطالعه ،برای بررسي پايايي دادههای تابلويي ،از آزمون لوين ،لین و چو (Levin Lin, Chia-

 (LLC) )shang 2002استفاده ميشود .در اين آزمون ،فرضیه صفر به صورت  ρ=0مي باشد و
بیان مي دارد که تمامي سری ها ناپايا هستند.
جدول  .6نتايج آزمون پايايی متغيرها
وضعیت

نوع متغیر های آزمون

مقدار احتمال

آماره

متغیر

(پايا در سطح)

با عرض از مبدأ و بدون
روند

8/8888

-6/33956

لگاريتم مصرف برق

(پايا در سطح)

با عرض از مبدأ و بدون
روند

8/889

-9/96532

لگاريتم قیمت واقعي
برق PE

(پايا در سطح)

با عرض از مبدأ و بدون
روند

8/8830

-4/36432

لگاريتم قیمت واقعي
گاز PG

(پايا در سطح)

با عرض از مبدأ و بدون
روند

8/8888

-2/46293

لگاريتم درآمد سرانه
خانوار LINC

(پايا در سطح)

با عرض از مبدأ و بدون
روند

8/886

-4/6425

(پايا در سطح)

با عرض از مبدأ و بدون
روند

8/8888

-4/4620

)I(O
)I(O
)I(O
)I(O
)I(O
)I(O

LCE

شاخص گرمای هوا
TH

شاخص برودت
هواTC

مأخذ :نتايج تحقیق

طبق جدول  3همه متغیرها در سطح پايا هستند.
 .1-2آزمون هم جمعی
در اين مرحله ،از آزمون همجمعي کائو استفاده شده است و هم انباشتگي متغیرها در بلندمدت بررسي
مي گردد .باتوجه به نتايج جدول  4متغیرهای مدل با استفاده از آماره های مختلف در سطح  6درصد
معني دار هستند و فرضیه صفر مبني بر عدم وجود همجمعي بین متغیرها رد و همجمعي میان
متغیرها در بلندمدت تأيید ميشود.
جدول  .2نتايج آزمون هم جمعی کائو
احتمال

t-statistic

آماره آزمون

8/8843

-4/96426

ADF

مأخذ :نتايج تحقیق
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 .1-9نتايج و برآورد مدل
در اين قسمت با استفاده از دادههای شهرستان های منتخب استان تهران (تهران ،فیروزکوه ،دماوند
و ورامین) ،به برآورد رابطه ( )34با روش دادههای تابلويي پويا پرداخته خواهد شد .مدل با نرم افزار
 Eviews 3برآورد شده است.
گام اول در برآورد مدل ،تعیین پانل يا غیرپانل بودن مدل است ،که به اين منظور ،از آزمون F
لیمر استفاده ميشود .فرضیه صفر آزمون بیانگر برابر بودن تمام عرض از مبدأها ،و فرضیه مقابل،
بیانگر اين است که حداقل يکي از عرض مبدأها متفاوت است و از اينرو ،رد فرضیه صفر مبین لزوم
استفاده از روش داده های تابلويي و عدم توانايي در رد فرضیه صفر ،بیانگر لزوم استفاده از روش
حداقل مربعات معمولي تجمیع شده 3ميباشد.
نتايج مربوط به  Fلیمر در جدول زير آمده است:
جدول  .9نتايج مربوط به آزمون  Fليمر
مقدار بحرانی  Fدر سطح 35

مقدار آماره F

سطح احتمال

درصد
0/0002

60/57812

F

0/0000

20/95121

Chi-square

مأخذ :نتايج تحقیق
نتايج اين آزمون ،بیانگر رد فرضیه صفر و لزوم استفاده از روش داده های تابلويي برای برآورد تابع
تقاضای برق بخش خانگي است.
درگام بعدی ،پس از تأيید مدل با داده های تابلويي ،با استفاده از آزمون هاسمن ،به بررسي روش
برآورد با اثرات ثابت يا اثرات تصادفي پرداخته ميشود .فرضیه صفر آزمون هاسمن ،برقراری مدل
اثرات تصادفي و فرضیه مقابل ،برقراری مدل اثرات ثابت ميباشد.
جدول نتايج  .1آزمون هاسمن
مقدار آماره

احتمال آماره

آماره به کار گرفته شده

1/15216

0/2616

Chi-square

1. Pooled Least Square
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همان طور که از جدول  2مشخص است ،آماره خي دو برابر  2/56423و احتمال متناظر با آن
برابر با  8/4323است ،در نتیجه ،فرض صفر آزمون هاسمن مبني بر وجود اثرات تصادفي در مدل رد
نشده و مدل دارای اثرات تصادفي است.
از آنجا که در مدل مورد بررسي در اين مطالعه ،از روش داده های پويا استفاده ميشود ،لذا بنابر
نظر آرنالووباند 3برای تخمین رابطه ( )34برای شهرستان های منتخب از روش  GMMپويا استفاده
ميشود.
جدول  .5نتايج مربوط به برآورد مدل پويا با استفاده از رويکرد GMM
احتمال

t- stastistis

ضرايب

8/8888

-5/2643

-8/24

LPE

8/8888

3/623

8/832

LPG

8/8888

5/6495

8/896

LI

8/8835

9/0463

8/833

TC

8/8863

4/462

8/82

TH

3/365

8/56

)LE(-1

8/888

متغیر

2/603

J-Stastistic

8/9623

Sargan stastistic

8/32

𝑅2

مأخذ؛ نتايج تحقیق

بر اساس جدول ( ،)6مالحظه مي شود که افزايش قیمت واقعي برق ) (LPEتأثیر عکس و
معناداری بر میزان مصرف برق دارد ،و به عبارت ديگر ،يک درصد افزايش در قیمت برق درکوتاهمدت،
 8/24درصد مصرف برق بخش خانگي شهرستان های منتخب استان تهران را کاهش ميدهد ،لذا
کشش کوتاهمدت قیمت تقاضای برق در بخش خانگي درشهرستان های منتخب -8/24مي باشد و
مي توان گفت برق در بخش خانگي در کوتاه مدت ،کااليي نسبتاً بي کشش است.
متغیر قیمت واقعي گازطبیعي ) (LPGدر سطح  36درصد معنادار بوده و تأثیر مثبتي بر مصرف
برق دارد .به عبارت ديگر ،با افزايش يک درصد در قیمت واقعي گاز طبیعي ،میزان مصرف برق خانگي
 8/832درصد افزايش مييابد؛ يعني ميتوان گفت که در کوتاهمدت ،گاز طبیعي و برق خانگي،
جانشین يکديگر هستند .کوچک بودن ضريب برآورد شده ،نشاندهنده اين است که گاز طبیعي
نميتواند جانشین قوی برای برق در بخش خانگي شهرستان های مورد مطالعه باشد.
1. Arrelano and Bonad
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همان طور که انتظار ميرفت ،درآمد واقعي سرانه ،تأثیر مثبت و معناداری بر روند مصرف برق
خانگي در شهرستان های مورد مطالعه دارد ،به طوری که يک درصد افزايش در درآمد سرانه منجر
به افزايش  8/896درصدی مصرف برق مي گردد .همچنین کوچکتر از واحد بودن ضريب برآورد
شده ،نشان دهنده آن است که برق خانگي در اين شهرستان ها ،کااليي اساسي و ضروری ميباشد.
از ديگر متغیرهای مؤثر بر تقاضای برق خانگي ،شاخص گرما و برودت هوا مي باشد .طبق نتايج
به دست آمده در جدول ( ،)6-6اين شاخص ها در سطح  36درصد معنا دار بوده و ضريب برآورد
شده برای شاخص برودت هوا ) 8/833 ، (TCو برای گرمای هوا ) 8/82 ،(THمي باشد و حاکي از
اين است که با کاهش دما و افزايش دما در اين شهرستان ها ،میزان مصرف برق افزايش مييابد؛ چون
از لحاظ جغرافیايي ،اين شهرستان ها دارای آب و هوای معتدل کوهستاني مي باشند .مقدار ناچیز
ضرايب به دست آمده نیز حکايت از اين دارد که میزان مصرف برق خانگي در اين شهرستان ها چندان
تحت تأثیر گرما و سرمای هوا نميباشد و تحت تأثیر عوامل ديگری است.
مؤثر ترين عامل در تغییر تقاضای برق در بخش خانگي ،متغیر مصرف در دوره گذشته بوده ،به
طوری که با افزايش يک درصد مصرف دوره قبل ،مصرف دوره جاری 8/56 ،درصد افزايش مي يابد؛
به اين معنا که مصرف دوره آتي ،تابعي از دوره گذشته است.
برای آزمون اعتبار متغیرهای ابزاری در مدل ،از آزمون سارگان استفاده مي شود .فرضیه صفر
آزمون سارگان که از رتبه متغیرهای ابزاری به دست مي آيد ،نشاندهنده عدم همبسته بودن
متغیرهای ابزاری با اجزای اخالل است و داللت بر معتبر بودن متغیرهای ابزاری استفاده شده در مدل
دارد .همان گونه که مالحظه مي شود ،براساس نتايج به دست آمده از مدل ،فرضیه صفر ،مبني بر
عدم همبسته بودن متغیرهای ابزاری با اجزای اخالل را نمي توان رد کرد ،بنابراين اعتبار متغیرهای
ابزاری در مدل تأيید شده و مدل نیازی به متغیرهای ابزاری بیشتری دارد و مطابق معیار ،𝑅 2قدرت
توضیح دهندگي مدل ،باال بوده و معادل 32درصد است.
همان طور که در قسمت ادبیات نظری بیان شد ،کشش های بلند مدت ،از تقسیم کشش های
کوتاه مدت بر ضريب ( λيک منهای ضريب  ) 𝐿𝑛𝐸𝑡−1به دست ميآيد .خالصه نتايج برآورد
کششهای بلندمدت و کششهای کوتاهمدت در جدول ( )5ارائه گرديده است.
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جدول .1کششهاي بلندمدت و کوتاه مدت
کشش بلند مدت

کشش کوتاه مدت

متغیرها

-3/4

-8/24

کشش قیمتي تقاضا برای برق

8/3

8/896

کشش درآمدی تقاضا برای برق

8/43

8/832

کشش متقاطع برق و گاز

بر اساس ادبیات تجربي و تئوريک مي توان گفت که اگرچه مصرف برق خانگي در کوتاه مدت
چندان نسبت به قیمت آن حساس نیست ولي در بلند مدت ،نسبت به قیمت آن با کشش است؛ به
گونه ای که در بلندمدت ،با افزايش يک درصدی قیمت برق در بخش خانگي شهرستان های منتخب،
مصرف برق  3/4درصد کاهش مي يابد و اين امر ،نشانگر آن است که سیاست های قیمتي در بلند
مدت مؤثرتر مي باشد.
کشش درآمدی تقاضای برق در بخش خانگي شهرستان های منتخب در کوتاهمدت کمتر و در
بلندمدت بیشتر است ،بهطوری که در بلندمدت ،با يک درصد افزايش در درآمد 8/3 ،درصد تقاضای
برق افزايش مييابد؛ درصورتي که درکوتاهمدت ،با افزايش يک درصد درآمد 8/896 ،درصد افزايش
در تقاضای برق را داشته ايم .پس در بلند مدت ،تقاضای برق بخش خانگي شهرستان های منتخب
نسبت به درآمد سرانه خانوارها بیشتر حساس ميباشد.
کشش متقاطع انرژی برق و گاز در بخش خانگي شهرستان های منتخب در بلندمدت بیشتر از
کوتاه مدت است ،به طوری که در بلندمدت با يک درصد افزايش در قیمت گاز ،مصرف برق 8/43
درصد افزايش مي يابد ،در صورتي که در کوتاه مدت با افزايش يک درصد قیمت گاز ،تقاضای برق
 8/832درصد افزايش مييابد.
 .7جمع بندي و ارائه پيشنهادات
در اين پژوهش با استفاده از دادههای تابلويي برای شهرستان های منتخب استان تهران (تهران،
دماوند ،فیروزکوه و ورامین) دوره زماني  3908-39به برآورد تابع تقاضای برق خانگي پرداخته و
کششهای کوتاهمدت درآمدی ،قیمتي و متقاطع تقاضای برق خانگي حاصل گرديد .بر اساس نتايج
به دست آمده ،مصرف برق در بخش خانگي شهرستان های موردنظر در کوتاهمدت نسبت به قیمت
واقعي برق چندان حساس نیست و افزايش درآمد خانوار ،تأثیر چنداني بر افزايش مصرف برق در اين
بخش نداشته ،بهطوری که با افزايش يک درصد درآمد خانوار 8/896 ،درصد تقاضای انرژی الکتريکي
در کوتاهمدت افزايش مييابد .در مقابل ،مصرف برق دوره قبل ،اثرگذارترين متغیر در روند مصرف
برق در بخش خانگي شهرستان های منتخب در کوتاهمدت مي باشد ،به صورتي که يک درصد افزايش
در مصرف دوره قبل8/56 ،درصد تقاضای برق را افزايش ميدهد و ميتوان گفت که رشد بي رويه و
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مصرف نسبتاً باالی برق خانگي در اين شهرستان ها ،ريشه در عوامل فرهنگي و عادات روزانه خانوارها
دارد که در کوتاهمدت ،نميتوان جلوی رشد بي رويه مصرف را با افزايش قیمت گرفت.
ضرايب به دست آمده از قیمت واقعي گاز ،نشانگر اين است که انرژی گاز و برق در اين بخش
جانشین يکديگر هستند و مقدار اندک آن ،از جانشیني ضعیف بین اين دو انرژی حکايت مي کند.
همچنین با برآورد ضرايب شاخص برودت و گرمای هوا با مقادير کم ،اين گونه استنباط گرديد که
شاخص برودت و گرمای هوا در شهرستان های منتخب در اين مطالعه ،عوامل تأثیر گذار بر مصرف
برق نميباشند.
براساس نتايج به دست آمده ،در بلندمدت ،تقاضای برق نسبت به قیمت باکشش است ،و به عنوان
مثال در بلندمدت ،با افزايش يک درصد قیمت واقعي برق ،مصرف برق 3/4 ،درصد کاهش مييابد.
طبق نتايج به دست آمده از برآورد مدل تقاضای برق ،فروض اصلي اين مطالعه مبني بر کمکشش
بودن تقاضای برق بخش خانگي استانهای منتخب نسبت به قیمت آن ،در کوتاهمدت در مقايسه با
بلندمدت تأيید شد.
کشش درآمدی تقاضای برق در بخش خانگي شهرستان های منتخب در کوتاه مدت بسیار اندک
است ،ولي در بلندمدت بیشتر ميباشد؛ به طوری که در بلندمدت ،با يک درصد افزايش در درآمد
سرانه واقعي 8/3 ،درصد تقاضای برق افزايش مييابد؛ در صورتي که در کوتاهمدت با افزايش يک
درصد درآمد سرانه واقعي8/896 ،درصد افزايش در تقاضای برق را داشتیم که بر پايه فرض اصلي
پژوهش (کشش درآمدی تابع تقاضای برق در بلندمدت ،بیشتر از کوتاهمدت ميباشد) استوار ميباشد؛
ولیکن نشانگر کمکشش بودن تقاضای برق در بلندمدت و کوتاهمدت نسبت به درآمد است.
پیشنهادات مبتني بر نتايج اين مطالعه ،حاکي از آن است که سیاستگذاران با اعمال سیاست
افزايش قیمت ،ميتوانند مصرف برق بخش خانگي را در بلندمدت کاهش داده و کارآيي آن را افزايش
دهند؛ ولي در کوتاهمدت به دلیل اينکه خانوارها نميتوانند موجودی و تجهیزات برقي خود را بهبود
ببخشند ،افزايش قیمت ،تأثیر چنداني بر تقاضای آن ندارد .بنابراين ،سیاست افزايش قیمت برق بر
میزان تقاضای برق حداقل در کوتاهمدت (طبق نتايج اين مطالعه) در شهرستان های مورد بررسي در
اين تحقیق ،بيتأثیر است .پس برای کاهش مصرف برق خانوارها بهتر است برای استفاده از محصوالت
کم مصرفتر از جمله استفاده از المپهای کممصرف و يا المپهای سنسوردار ،فرهنگسازی انجام
گیرد .از آنجا که طبق نتايج تحقیق حاضر ،مصرف دوره گذشته ،بیشترين تأثیر را بر مصرف حال دارد،
لذا تالش برای فرهنگ سازی در راستای کاهش مصرف برق بسیار مؤثر خواهد بود .همچنین به علت
افزايش استفاده خانوارها از لوازم برقي ،بهتر است برای کاهش مصرف ،کیفیت اين لوازم را افزايش
داد (حمايت از تولید کننده برای افزايش کیفیت محصوالت تأثیر گذار مي باشد) ،همچنین کنترل
در واردات محصوالت برقي با بازده پايین ،مي تواند به کاهش مصرف برق کمک کند.
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