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 کیدهچ

 هایحامل جزء برق بررسی و برآورد تقاضای برق در بخش خانگی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

و از باشد می باالمصرف آن میزان  بخش خانگی مخصوصاً هابخش از بسیاری در که است انرژی

سازی ندارد. بنابراین ذخیرهاید. ویژگی بارز این انرژی آن است که قابلیت ترین کاالها به شمار میضروری

باید عرضه و تقاضای آن متناسب با یکدیگر باشد. از این رو توجه به طرف تقاضای برق از اهمیت دوچندانی 

برخوردار است. بر این مبنا، تحقیق حاضر به دنبال برآورد تابع تقاضای برق خانگی استان آذربایجان شرقی 

های دوره استفاده شد و داده (ARDL)های گسترده ع با وقفهاست. برای این منظور از الگوی خودتوزی

مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که تئوری متعارف تقاضای اقتصاد خرد در  0631-0631زمانی 

طوری که عالیم متغیرهای قیمتی )قیمت کاال و جانشین آن( و درآمدی کند بهمورد این کاال صدق می

کشش های قیمتی و درآمدی تقاضای برق حاکی از کمدار بود. با این وجود، کششمطابق تئوری و معنی

بودن تقاضای برق خانگی دارد. با تأیید وجود رابطه بلندمدت، برآورد الگوی تصحیح خطا، حکایت از سرعت 

یاستی باالی تعدیل مدل تقاضای برق به سمت مقادیر بلندمدت دارد. نتایج بر لزوم استفاده از ابزارهای س

 سازی( در کنار ابزارهای قیمتی برای کنترل تقاضا داللت دارد.دیگر )همچون فرهنگ
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 مقدمه

ر حائز اهمیت است بر مصرف، بسیاآنها  و میزان تاثیر مؤثر عوامل تردقیقتقاضای انرژی جهت شناخت  وتحلیل تجزیه

ه رفا منظور به یدجد هایدستگاه اختراع وی آور، با پیشرفت بیشتر فنمصرفی انرژی و شدت انرژی مصرف چرا که روند تغییرات

. لذا با در نظر گرفتن محدودیت منابع انرژی و رشد روزافزون تقاضای آن خواهد شد برخوردار بیشتری ضرورت از کنندگانمصرف

ی کنند، بنابراین مسالههای بلندمدت کشورها ایفا میریزیهای مدیریت مصرف و تقاضا نقش مهمی را در برنامهطرحامروزه 

ها در کشورهای مختلف بوده است. در میان های اخیر یکی از اهداف اساسی دولتکاهش و منطقی کردن مصرف انرژی در سال

مصرف انواع بررسی روند گذشته اهمیت و حساسیت خاصی است، چرا که های مختلف مصرف انرژی، بخش خانگی دارای سرفصل

دهد که بخش مسکن سهم قابل توجهی از انرژی در پنچ بخش عمده مسکونی، تجاری، عمومی صنعتی و کشاورزی نشان می

صرف نهایی درصد از کل م 63مسکونی  در بخش انرژیانرژی مصرفی جهان را به خود اختصاص داده است. به طوری که مصرف 

بخش خانگی، عمومی و طوری که ایران بیشتر است بهدر (. این نسبت 6106، 0انرژی المللیبین بوده است )آژانسانرژی جهان 

های ترین سهم در میان دیگر بخشدرصدی از کل مصرف نهایی انرژی را به خود اختصاص داده که بیش 63تجاری سهم حدود 

های سنتی( تنها مربوط مصرف انرژی در این بخش )شامل مصرف برق، گاز طبیعی و سوخت درصد 01بیش از  و اقتصادی است.

(. لذا برای مدیریت مصرف انرژی در هر بخش از جمله بخش 0636)ترازنامه انرژی ایران، به بخش مسکونی )خانگی( است 

 که است انرژی هایحامل جزء ن میان برقدر ایرسد. ها ضروری به نظر میخانگی شناخت الگوی مصرف در هر کدام از این بخش

 باشد می باال خانگی بخش رژی درـان لـحام ترین مهم عنوان به آن مصرف میزان بخش خانگی مخصوصاً هابخش از بسیاری در

 بودن پایین ،قبر جدید وسایل روزافزون افزایش ،آنها فراوان کاربرد ،دهـش برده کار به برقی وسایل زیاد حجم از ناشی این و

نیز بخش  ایران (. در0633باشد )پژویان و محمدی،میدیگر  عوامل و جمعیت افزایش ،کاالها سایر به نسبت برق قیمت نسبی

 ازدرصد  66متوسط بیش از  طورکه به  بزرگ برق در کشور طی سه دهۀ گذشته است کنندگانمصرفخانگی به عنوان یکی از 

ساعت است  کیلووات 6311که متوسط مصرف سرانه برق خانگی در ایران  طوریه اده است ببرق را به خود اختصاص د مصرف

ایران ساعت است. بدین ترتیب متوسط مصرف سرانه برق خانگی در کشور  کیلووات 0111متوسط مصرف جهانی زیر  کهدرحالی

ر نظر گرفتن استانداردهای جهانی پاسخگوی برق مصرفی توسط خانوارهای ایرانی با د رواز این  .سه برابر متوسط جهانی است

درصد تعداد  33حدود  در استان آذربایجان شرقی نیز با توجه به اینکه. (0603، گرامی فهیم) میلیون نفر جمعیت است 611

درصد را در کل کشور داراست  5که سهمی معادل  دهندمیتوزیع نیروی برق را مشترکین خانگی تشکیل  هایشرکتمشترکین 

که درصد مصرف، به مصرف مشترکین خانگی اختصاص دارد 63بیش از  هاشرکتتحت پوشش این  حوزه دراز طرف دیگر و 

بررسی تقاضای برق خانگی استان را  اهمیت نفر 636٤361جمعیتی بیش از  با درصد را در کل کشور داراست و 6سهمی معادل 

بـرق در جوامع بشری دارد، ضروری  ازجملهه اهمیتـی کـه منـابع انـرژی و نیز نظر ب شدهبیانبا توجه به مطالب دهد. نشان می

الزم های نیروگاهاست که ابعاد عرضه و تقاضای این عنصر حیاتی، بهتـر شـناخته شـود عالوه بر این با توجه به کمبود امکانات و 

در مقابـل تغییـرات قیمـت ایـن  کنندگانمصرفجهـت تولیـد بـرق، ضـرورت بررسـی عرضه و تقاضـای بـرق و نیـز واکـنش 

 .گرداندمیصـحیح در رابطـه بـا ایـن انـرژی را میسرتر  گیریتصمیمو  ریزیبرنامهاین امر امکان  شود کهآشکارتر میمحصـول 

نی با ( در مقاله تحت عنوان برآورد تقاضای برق در بخش مسکونی چین به برآورد تقاضای برق مسکو6103) 6و همکاران زی

اند. توجه به سه متغیر طراحی ساختمان، لوازم خانگی، مدیریت مصرف و با استفاده از روش رگرسیون خطی چند گانه پرداخته

دهد که مدیریت مصرف در خانوارها با تقاضای برف خانگی رابطه مثبت دارد و ساخت و ساز و لوازم خانگی، به نتایج نشان می

منطقه اتاق تاثیر معناداری در تقاضا برق  واز تجهیزات برقی برداری مدت بهره یه مطبوع،ای از لوازم تهوخصوص مجموعه

 مسکونی دارد.
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های قیمتی و درآمدی با استفاده از ( در مقاله تحت عنوان تقاضای برق مسکونی در کره جنوبی به بررسی کشش6105) 6لیو

های قیمتی و درآمدی هر دو نزدیک به دهد که کششیج نشان میپرداخته است. نتا 6106تا  6116های ماهانه از سال داده

 باشد.می 63/1)قدر مطلق( 

 از شواهدی: تایوان در خانگی برق مصرف کننده تعیین ( در مقاله تحت عنوان عوامل6105) ٤گیری سیو هوانگ

نتایج پرداخته است.  .6100-0300 دوره برایبه تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر مصرف برق خانگی در تایوان چندک،  رگرسیون

مصرف برق میزان در  های خانه مورد اقامتویژگیاجتماعی،  و های جمعیت شناختی، اقتصادیدهد که اثرات ویژگینشان می

نتایج تحقیق در مورد ویژگی خانوارها و درآمد و بعد خانوار نشان خانگی ممکن است مقادیر متفاوت و در طول زمان تغییرکند. 

ها خانه، . از نظر ویژگیی دارندتر، مصرف برق بیشتراعضای مسن های با درآمد باالتر، اندازه خانوار بزرگتر،خانواردهد که می

های چند طبقه به خانههای که مالک آنها در آن ساکن هستند و خانهبیشتر،  برقی های با لوازممناطق مسکونی بزرگتر، خانه

 های خاصگروه بهباید شوند به کار گرفته میبرای کاهش مصرف برق  هایی کهاستراتژی ری دارند.باالتمصرف برق خانگی باالتر 

 دارند مصرف برق باالتری داشته باشند تمرکز نماید. تمایل که

به  ،OECD( در مقاله تحت عنوان تجزیه تحلیل تقاضای برق مسکونی در کشورهای 6105) 5کریشنامورتی و همکاران

های مصرف ساالنه برق برای با استفاده از داده OECDکشور  00ی قیمتی و درآمدی تقاضای برق در بین هابررسی کشش

های متفاوت برای دهد میزان مصرف به تغییرات قیمت بسیار حساس هست و کششاند. نتایج تجربی نشان میپرداخته 6100

بوده است. ولی  5/1و برای اکثر کشورها باالی  ٤/0ترالیا برای اس 63/1کشورها بدست امده است مثال برای کره )قدر مطلق( 

بوده است. همچنین نتایج  03/1تا  13/1تغییر در مصرف برق با توجه به تغییرات درآمد زیاد نبوده است. برای اکثر کشورها بین 

ها دارد ای برق مصرفی خانواردهد که عالوه بر اقدامات قیمتی اقدامات مدیریتی خانوارها هم نقش زیادی در در تقاضنشان می

 تاثیر گذار باشد. 1٤/1تا  16/1تواند به اندازه طوری که میبه

مدت ( در مقاله تحت عنوان تقاضای برق مسکونی در ایالت آرکانزاس، به بررسی اثرات کوتاه6105) 3فولرتون و همکارانش

دهد که افزایش قیمت برق در ردازد. نتایج تجربی نشان میپو بلندمدت تقاضای برق مسکونی با استفاده از روش تصحیح خطا می

مدت ندارد و با توجه به تغییرات درآمد خانوارها، برق مسکونی بعنوان بلندمدت بر کاهش مصرف برق تاثیر دارد ولی در کوتاه

ت مصرف برای بلندمدت مدت است و این تغییرابرابر کوتاه 6شود و اینکه در بلندمدت کشش درآمدی کاالی نرمال محسوب می

دهد که افزایش ظرفیت گردد و نتایج کلی نشان میمدت باعث ایجاد ظرفیت محدود در بورس سهام لوازم برقی خانگی میو کوتاه

 گردد.تولید در آرکانزاس با استفاده از روش استاندارد باعث افزایش مصرف می

کشـور مـالزی بـا اســتفاده از مــدل  6100تـا  3003های های سال( با استفاده از داده610٤) 3یاپ و بخت

اند که های قیمتــی و درآمدی مصرف برق خانگی پرداختهلگــاریتمی و اقتصادســنجی بــه بــرآورد کشــش -لگــاریتمی

 بدسـت آمده است. -1/ 06و  1/ 0٤نتایج بـه ترتیـب برابـر بـا 

خانوارها به های داده از استفاده چین با در شهری مسکونی برق تقاضای رد( در مقاله تحت عنوان برآو6106) 0ژو و تنگ

های نظر سنجی های درآمد و قیمتی تقاضای برق و همچنین تاثیر شیوه زندگی بر تقاضای برق با استفاده از دادهبررسی کشش

دهد کشش قیمت و ایج تجربی نشان میاند. نتپرداخته 6113-6113های ساالنه خانوارهای شهری از استان سیچوان برای دوره

مثل میزان جمعیت، اندازه خانه و  همچنین متغیرهایی هست و 66/1تا  0٤/1و  -51/1تا  -65/1تر تیب در محدود درآمد به

 دار بر تقاضای برق مسکونی دارند.لوازم برقی خانگی تاثیری معنی

                                                             
3 Liu 
4 Hsiu Huang 
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7 Yap and Bekhet 
8 Zhou and Teng 



  

 6115-6110های ده مصرف برق را در امریکا در طی سالعوامل تعیین کنن P2sls( با استفاده از روش 6106) 3کبوال

کننده خانگی، تابعی فزاینده از درجه سردی هوا، مورد بررسی قرار داد. بر اساس این مدل مصرف ساالنه برق برای هر مصرف

قدار استفاده از سرانه درآمد شخصی قابل تصرف و قیمت واقعی هر واحد گاز طبیعی و تابعی کاهنده از قیمت هر واحد برق و م

 گاز طبیعی برای گرمایش بخش خانگی است. همچنین مصرف برق تابعی مثبت از ظرفیت تولید نیروی برق در تابستان است.

ناحیه، تقاضای برق  06های تابلوی شش ساله در ای مشترک با استفاده از داده( در مقاله6106) 01اشچانف و همکاران

مدت تقاضای برق خانگی در مقابل تغییرات ررسی قرار دادند. بر اساس مطالعه آنها در کوتاهخانگی خورزم ازبکستان را مورد ب

دهد. درعوض متغیر نرخ صنعتی شدن در تعیین قیمت کم کشش است. همچنین کشش درآمدی نیز مقدار کمی را نشان می

 تقاضای برق برای بخش خانگی اهمیت باالی دارد.

 توان به موارد زیر اشاره کرد.رفته که از جمله آنها میمطالعاتی نیز در ایران صورت گ

بِه  ایران با صٌنعتی و های خًانگیبخش در برق تقاضای تَابع ( در مقاله تحت عنوان برآٍرد0636پور و همکاران )لطفعلی

-0655دوره  های خانگی و صنعتی طی، توابع تقاضای برق ایران در بخش(STSM) ساختاری زماًنی سری الگَوی کارگیری

به  (UEDT)گیری این روش در براورد توابع تقاضا موجب لحاظ نمودن روند اساس تقاضای انرژی براورد کردند. به کار 0631

گیری کمی( و تصریح آن به صورت یک فرایند تصادفی از طریق روش حداکثر راست نما و عنوان متغیر نامشهود )غیر قابل اندازه

دهد که ماهیت شود نتایج نشان میهای قیمتی و درآمدی پرهیز میدار کششهای اریبنتیجه از برآورد شود. درفیلتر کالمن می

در تابع تقاضای برق بخش صنعتی، مدل سطح نسبی با انتقال و در تابع تقاضای برق در  (UEDT) روند اساسی تقاضای انرژی

مدت و های مذکور نسبت به قیمت و درآمد در کوتاهر بخشباشد. همچنین تقاضای برق دبخش خانگی مدل روند بکنواخت می

های نظیر افزایش کارایی لوازم الکتریکی و نیز تعیین محدوده کشش پذیری کشش است. لذا به کارگیری سیاستبلندمدت بی

یشنهاد گذاری بر مبنای مصرف مشترکین، برای کاهش مصرف برق در بخش خانگی و صنعتی کشور پبرای قیمت برق و قیمت

 شود.می

- 0600( در مقاله تحت عنوان براورد تابع تقاضای برق خانگی خانگی ایران طی دوره زمانی 0636جالیی و همکاران )

اند. بر اساس نتایج بدست امده قیمت برق در بخش خانگی ایران تاثیر اندکی بر مصرف برق در این بخش دارد. پرداخته 0600

جانشین نظیر گاز طبیعی و نفت بر مصرف برق اندک است. همچنین نتایج حاکی از این است که  هایهمچنین تاثیر قیمت انرژی

 مصرف برق دربخش خانگی بیشتر تحت تاثیر عادات مصرفی بوده است.

 به پژوهش این گرم، در و سرد هایاستان برق خانگی تقاضای تابع در مقاله تحت عنوان (0636) کروکی و محمدی

 درگروه اند.پرداخته کشوری میانگین از گرمتر و سردتر هایاستان گروه دو برای برق خانگی تقاضای تابع مقایسه و برآورد

 سال دمای متوسط بندی گروه این معیار اند.گرفته جای استان 06 سرد هایاستان گروه در و استان 05 های گرماستان

 هایی کهاستان و گرم هایاستان گروه در باالتر میانگین این زاآنها  دمای متوسط هایی کهاستان است. بوده کشور کل0600

و  بوده 0600-0633های سال ما مطالعه دورهاند. گرفته جای سرد هایاستان گروه در کمتر میانگین این ازآنها  دمای متوسط

 وارد مطلوبیت تابع در صریح شکل به انرژی که تقاضایی تابع روی روش شده. این استفاده GMMروش  از مدل تخمین برای

 برق مصرف به نسبت گرم هایاستان برق خانگی تقاضای پذیری کشش کهدهد می نشان ما مطالعه نتایج. است شده اعمال شده

 10/1،-٤3/1،03/1 -63/1،-33/1،06/1،03/1 ترتیب به بهار،تابستان،پاییز و زمستان دمای متوسط ،برق قیمت قبل،درآمد، دوره

 باشدمی 1/16،-63/1،63/1، -63/1،-3٤/1،00/1،66/1 ترتیب به سرد هایاستان گروه ودر

 تخمین OLS روش با و 060٤-0631ی دوره برای را غربی آذربایجان استان خانگی برق تقاضای تابع( 0603)پاکروان 

 تعداد ،قبلی دوره برق مصرف ،برق واقعی قیمت متغیرهای از عیتاب را استان این خانگی بخش در برق تقاضای نیز او .است زده

 .است گرفتهنظر در خانوارهای هزینه و خانگی مشترکین

                                                             
9 Cebula 
10 Eshchanov et al. 



  

 نگرفت نظر در با اواست،  کرده برآورد OLSروش  از استفادهبا  راایالم استان خانگی  برقتقاضای تابع ( 0605)عبدخانی 

های خانگی، درآمد واقعی خانوار، قیمت واقعی سوخت بخش برق واقعی قیمت از تابعی ایالماستان  برق خانگی تقاضای اینکه

های قیمتی، درآمدی و جانشینی تقاضای برق خانگی این استان را به باشد، کششجایگزین و تعداد مشترکین بخش خانگی می

 محاسبه کرده است. 5٤/6و  10/6و -65/6ترتیب 

 01- 0651 یدوره برای را خوزستان استان صـنعتی و خـانگی بـرق بلندمدت تقاضای توابع( 060٤) اقبالی و حالفی

 در تحقیـق ایـن نتایج از برخی اساس بر کردند. برآورد ARDL گسترده هایوقفه با خودتوزیـع الگوی روش از استفاده با را06

 تـصحیح مـدل بـرآورد همچنین. است نبوده دارمعنی برق جانشین انرژی قیمت متغیر صنعتی، و خانگی برق توابع از کدام هیچ

 .است بـوده بلندمدت مقادیر سمت به برق تقاضای مدل تعدیل باالی سرعت یدهندهنشان تـابع، دو هـر بـرای خطـا

-0651ی زمانی و اطالعات دوره GLSاز روش ( تابع تقاضای برق خانگی استان تهران را با استفاده 060٤اصغری )

تخمین زده است. او تقاضای برق خانگی استان تهران را تابعی از قیمت متوسط برق خانگی، قیمت متوسط وزنی  0606

های استان تهران به دلیل غیر قابل اعتماد بودن آمار درآمد ی خانوارهای جانشین انرژی برق در بخش خانگی، هزینهحامل

های قیمتی، درآمدی و جانشینی ارها، هزینه یخانوار جانشین آن شده است)و مصرف برق دوره قبل در نظر گرفته و کششخانو

محاسبه کرده است .همچنین طبق محاسبات او کشش تقاضای  ٤/6، 01/6، -3٤/6تقاضای برق استان تهران را به ترتیب برابر 

 بوده است. 61/6ی قبل برابر با برق خانگی استان تهران نسبت به مصرف برق دوره

 بررسی مورد 0601-0655 هایسال بین خراسان استان در را برق تقاضای بر مؤثر عوامل( 0606) لطفی و پورلطفعلی

 سایر و برق انرژی. ندارد برق مصرف بر معناداری تأثیر خانوار هزینه و برق قیمت که هست آن از حاکیآنها  هاییافته. قراردادند

 که دهدمی نشان قبل دوره مصرف متغیر ضریب و شوند جایگزین راحتیبه توانندنمی (گاز) جایگزینی هایسوخت

 از و بوده معنیبی برق درآمدی و قیمتی هایکششآنها  برآورد اساس بر. کنندمی عمل خود مصرفی عادات طبق کنندگانمصرف

 را پایین بسیار مقدار و بوده مثبت گاز، و سفید نفت انرژی هایاملح به نسبت برق تقاضای متقاطع کشش و اندشده حذف مدل

 .دهدمی نشان

 آذربایجانتقاضای برق خانگی استان برآورد تابع این مطالعه اصلی هدف به این ترتیب، با توجه به مقدمه پیشگفته، 

 در این بخش است. بلندمدتقیمتی و درآمدی  هایکششو تحلیل و بررسی  شرقی

 یقروش تحق

کننده، قیمت سایر کاالهای کنندگان تابعی است از قیمت کاال، درآمد مصرفی مصرفتقاضا درـخ اقتصاد نظریه سساا بر

برق مسکونی خانوارهای  ژینرا ایبر تقاضاشناختی. در تحقیق حاضر نیز برخی متغیرهای جمعیت جانشین و مکمل، و احتماالً

نوان کاالی جانشین، متوسط درآمد از متغیرهای قیمت برق، قیمت نفت به ع شهرنشین در استان آذربایجان شرقی تابعی

صورت واقعی در زدایی بهخانوارهای شهری، و متغیر رشد جمعیت لحاظ شد. گفتنی است متغیرهای قیمت و درآمد پس از تورم

عنوان کاالی جانشین لحاظ شود که به دلیل این که توانست بهمدل وارد شدند. همچنین، برخی متغیرهای دیگر مثل گاز نیز می

ها و برای همه مردم شهرنشین فراگیر نبوده است و نیز به دلیل این که قیمت آن با قیمت نفت تاحدی ف آن در همه سالمصر

 همخوانی داشت لذا، فقط قیمت نفت به عنوان نماینده هر دو منبع انرژی نفت و گاز وارد مدل شد. 

و مصرف سرانه مورد توجه قرار گرفت و به ازای  شایان ذکر است متغیر وابسته تابع تقاضای برق به دو شکل مصرف کل

سری زمانی  هایداده از برق خانگی استان آذربایجان شرقیتابع تقاضای برآورد برای هر کدام یک تابع اقتصادسنجی برآورد شد. 

نوین اقتصادسنجی  هایگیری از رهیافتهای سری زمانی مستلزم بهرهشود. استفاده از دادهاستفاده می 0631تا  0631های سال

 سری زمانی است.

 گرفته رکا به رسی همگرایی بین متغیرهابر ایبر (ARDL) 00دهگستر هایوقفه با خودتوضیحی لمد در این مطالعه

 یمتغیرها بین دیکررو ینا کهنخست این ست:ا رداربرخوای جمعی از مزایای ویژهبرای بررسی هم ARDLد یکررو .شودمی

                                                             
11 Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) 



  

طور مدت را به کند؛ دوم اینکه اجزاء بلندمدت و کوتاهمیحل  درونزایی را مشکل شود ومیقایل وت اتفتوضیحی  و بستهوا

 از صرف نظر کهاین مسوکند. افتاده خودهمبستگی را برطرف میمشکالت مربوط به متغیرهای از قلم زند وزمان تخمین میهم

 ARDLدر روش  .حد نیستوا یشهن رموآزبه زی یگر نیاو د ردل داتخمین مدو تشخیص  در سعی ،تخمینهاگرایی هم جهدر

 .(0636د )نوفرستی، کر دهستفاا یرز نحو بهای مرحلهدو روش توان ازمی تدـمبلند بطهرا تخمین ایبر

 ARDL یپویا لمد رمنظو ینا ایبر .شودن میموبررسی آز تحت یمتغیرها بین تمددراز طتباار دجوو اول مرحله در

 یوـلگا ،دـباش کـی از کوچکتر بستهوا متغیر یقفههاو با هشد آوردبر یباضر عوـمجم رـگا لدـم نـیا د دروـشیزده م تخمین

 .دگیر منجاا یرز فرضیه نموآز ستا زمال ائیهمگرن موآز ایبر الذ. دارد یشاگر تمدبلند دلتعا سمت هـب اـپوی

(0)                          :0H 

  :1H 

 د.شومیمحاسبه  یرز رتصو به قفو نموآز منجاا ایبر زنیا ردمو tره ماآ کمیت

(6) t  

توان ، مینظر ردمو نطمیناا سطح 06مستر و دوالدو بنرجی، یسو از شدهارائه انیبحر کمیت و تیمحاسبا t رهماآمقایسه  باحال 

 بصورت زیر است. ARDLفرم کلی رابطه  .برد پی لگوا یغیرهامت بین تعادلی بلندمدت بطهرا دنبو یا دجوو به

(6)  

است که هر کدام  تقلــمس یاــرهــمتغی از ایهــمجموع zو  xاست و ته ــبسوا رــمتغیام از iوقفه  آن  در هــک

 اددـتع هـب توجه با هشگروپژ توسط متغیر یاقفههو ادتعد کثراحدARDL روش وارد مدل شود. در هــقفچند و اــبتواند می

 نحنا، 0٤زـبی- تزاروـش ،06کـکائیمعیارهای آ یکی از سساا برمدل بهینه  سپسد و شومیتعیین  لگوا تـماهی و اتاهدـمش

 وهعال که آن است ARDL های روشیکی از ویژگی. شودآورد میبر تبلندمدتعادلی  بطهرا سپس. دشوب مینتخاا 2Rو  05کوئین

 شود.که پس از ارایه رابطه بلندمدت برآورد میکند  ئهارا نیز را (ECM) خطا تصحیح یلگوا نداتوت، میبلندمد بطروا بر

 شدهگرفته در نظر  0606و سال پایه  شده استخراجایران  آمار مرکزرسمی  سایت وبپژوهش حاضر از  هایدادهتمام 

 ه است.شد گرفتهه بهر microfit افزارنرم ٤ نسخه ادسنجی ازاقتص هایمدلبرای الگوسازی  پژوهش در این. است

 هایافته

( 0ول )جد شود. دردر این بخش از مقاله نتایج برآورد دو مدل برای تابع تقاضای برق خانگی استان آذربایجان گزارش می

برآورد شده  ARDL(1,0,1,3,0)هر دو مدل به شکل  .بیان شده استآنها  tآماره  اههمر به ARDL لمددو  نیتخمی یباضر

( ECP، و چه مقدار سرانه مصرف برق، ECاست که در آن متغیر وابسته مقدار تقاضای برق )چه در شکل مقدار کل مصرف برق، 

، بدون وقفه )فقط در سطح( وارد مدل شده است. متغیر PRERتنها با یک وقفه وارد مدل شده است. متغیر قیمت واقعی برق، 

، به همراه سه وقفه خود TRR، به همراه یک وقفه خود در مدل وارد شده است. متغیر درآمد واقعی، POR قیمت واقعی نفت،

، بدون وقفه )فقط در سطح( وارد مدل شده است. افزون بر این در هر PPGوارد مدل شده است و در نهایت متغیر رشد جمعیت، 

دار است. نیز وارد مدل شده است که در سطح یک درصد معنی ،T، متغیر روند، Cدو مدل، عالوه بر ضریب عرض از مبداء، 

همچنین،  و دارد هالمد یباالدهندگی توضیح رتقد حاکی از F رهماآ و R2 تعیین ضریب ستا مشخص نتایج از که رطونهما

 دجوو ،پسماند تجمال دنبولنرما خودهمبستگی، دجوو مکالسیک )عد وضفرتمامی  اریبرقر تشخیصی، یهانموآزنتایج 

 .کندمی تأیید هالهمه مدای بر ل( رامد صحیحتبعی  شکل و نیهمسا یانسوار

                                                             
12 Banerjee, Dolado & Mester 
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15 Hannan - Quinn 



  

 بایجان شرقیتقاضای برق در استان آذر ARDL(1,0,1,3,0)ی پویا یلگوا تخمین نتایج (1جدول 

 متغیرها
 مدل دوم )متغیر وابسته: مقدار سرانه مصرف برق( مدل اول )متغیر وابسته: مقدار کل مصرف برق(

 tاماره  ضرایب tاماره  ضرایب

EC(-1) 0/32161 2/1807[0/044]   

ECP(-1)   0/35995 2/6529[0/017] 

PRER -153983 -2/9707[0/009] -0/06146 -3/6546[0/002] 

POR -20323/5 -2/5348[0/021] -0/00308 -1/2726[0/220] 

POR(-1) 95395/2 4/6272[0/000] 0/038491 5/5224[0/000] 

TRR 0/16602 0/98039[0/341] 7/47E-08 1/5376[0/143] 

TRR(-1) 0/21734 1/0444[0/311] 5/76E-08 0/95799[0/351] 

TRR(-2) -0/17514 -0/82254[0/422] -5/26E-08 -0/86193[0/401] 

TRR(-3) 0/52076 3/0571[0/007] 1/44E-07 3/0022[0/008] 

PPG 3049/8 0/25739[0/800] -0/00143 -/42631[0/675] 

C -82792/9 -1/7111[0/105] 0/007944 0/59816[0/558] 

T 39615 3/9809[0/001] 0/00872 3/7591[0/002] 
2R 33013/1 33333/1 

F ]111/1[51/000 ]111/1[٤٤/363 

 های تشخیصیآزمون

 0136/0]636/1[ 136160/1]300/1[ خودهمبستگی

 101333/1]300/1[ 1٤13/0]610/1[ آزمون فرم تبعی مدل

 63563/1]033/1[ 10530/1]333/1[ بودنآزمون نرمال

 161060/1]005/1[ 6636٤/1]530/1[ واریانس ناهمسانی

 داری هستند.اعداد داخل کروشه بیانگر سطح معنی

ای بر .م دادنجان اموآز بایدن( گرسیور دننبو ذب)کات بطه بلندمدد راجون از وطمیناای ابر، له پویادمعاآورد براز پس 

ی هالمد ایبر نموآز ینا .دنمو تقسیم رشمعیا افنحرا بر و دهکر کم یک از رابسته واقفه متغیر و باید ضریب بان موآزین م انجاا

ل، مقدار مدهر دو  ایبرد شومی مالحظه که رطون هما .ستا هیه شد( ارا6ول )جد تی درمحاسبا tره ماآ و هشد منجاا نظر ردمو

 یگرد رتباشد به عبامی تررگبز مطلق رقد ظلحا به، (-06/6)مستر  و دوالدو جی،بنر ولجد انیبحر ریدمقاتی از محاسبا tآماره 

تأیید  لمد یمتغیرها بین تبلندمد بطهو وجود را هشد بلندمدت رد بطهرا دجوو مبرعد نیمب صفر فرضیه ن،موآز ینس اساا بر

 .شودمی

 مدتمحاسباتی جهت تأیید وجود رابطه بلند t( آماره 2ول جد

 مدل دوم مدل اول 
 - 10/3 -٤/t 5اماره 

 

. ستا هشد ( آورده٤( و )6ول )جد در .دنمو تفسیر را تبلندمد بطتوان، روات میبلندمد بطهرا دجوو از نطمیناا از پس

دار متغیرهای قیمت واقعی برق، قیمت واقعی نفت، و درآمد ( رابطه بلندمدت و معنی6براساس نتایج مندرج در جدول )

های متغیرها نیز مطابق کننده و نیز متغیر روند زمانی در هر دو مدل تقاضای کل و تقاضای سرانه وجود دارد. عالمتمصرف

طوری که برای متغیر قیمت برق منفی و برای متغیر درآمد مثبت است. همچنین برای قیمت نفت مثبت انتظار تئوریک است به

دار متغیر روند زمانی بیانگر ع انرژی با برق است. همچنین، وجود رابطه مثبت و معنیاست که حاکی از تأیید جانشینی این منب

 افزایش نقش برق در زندگی خانوارهای شهرنشین استان آذربایجان شرقی در دوره مورد مطالعه دارد.



  

 ( ضرایب بلندمدت تقاضای برق در استان آذربایجان شرقی3جدول 

 متغیرها
 مدل دوم مدل اول

 tآماره  ضرایب tآماره  ضرایب

 [0/000]4/5518- 0/09602- [0/005]3/2491- 226983- قیمت واقعی برق

 [0/000]4/7171 0/055328 [0/011]2/8526 110661/6 قیمت واقعی نفت

 3/50E-07 3/3023[0/004] [0/006]3/1597 1/0746 کنندهدرآمد واقعی مصرف

 [0/690]40586/- 0/00224- [0/794]0/26505 4495/7 رشد جمعیت

 [0/552]0/60626 0/012412 [0/089]1/8061- 122043- مقدار ثابت

 [0/000]13/4324 0/013624 [0/000]18/8206 58395/7 روند

 

 های قیمتی، تقاطعی و درآمدی تقاضای برق در استان آذربایجان شرقیکشش (4جدول

 مدل دوم مدل اول نوع کشش

 -63/1 -61/1 قیمتی

 66/1 06/1 متقاطع

 63/1 66/1 درآمدی
 

های قیمتی، تقاطعی و درآمدی تقاضای برق در استان آذربایجان شرقی را گزارش کرده ( نتایج برآورد کشش٤جدول )

شود در بلندمدت براساس هر دو مدل برآوردی، کشش قیمتی تقاضای برق مسکونی در استان طور که مشاهده میاست. همان

درصد و مقدار مصرف  6/1طوری که با یک درصد افزایش قیمت واقعی برق مقدار مصرف کل برق فقط کوچکتر از یک است. به

تر شدن مصرف این منبع انرژی در سبد مصرفی یابد. این مسأله از یک سو بیانگر ضروریدرصد کاهش می 6/1سرانه کمتر از 

ی قیمتی برای چنین کاالهایی است. همچنین، کشش هاخانوارها بوده و از سوی دیگر، یادآور محدودیت اثرگذاری سیاست

درصد و مقدار  06/1کند که با یک درصد افزایش قیمت نفت مقدار تقاضای کل برق حدود تقاطعی بین برق و نفت بیان می

ر یک دهد با هیابد. در این میان متغیر درآمد دارای بیشترین اثر است و نشان میدرصد افزایش می 66/1مصرف سرانه حدود 

درصد و مقدار تقاضای سرانه برق  66/1درصد افزایش در متوسط سطح درآمد خانوارهای شهری مقدار تقاضای کل برق حدود 

 یابد.درصد افزایش می 63/1حدود 

 ( تقاضای برق در استان آذربایجان شرقیECM( ضرایب مدل تصحیح خطا )5جدول 

 متغیرها
 مدل دوم )متغیر وابسته: مقدار سرانه مصرف برق( برق(مدل اول )متغیر وابسته: مقدار کل مصرف 

 tاماره  ضرایب tاماره  ضرایب

dPRER -153983 -2/9707[0/008] -0/06146 -3/6546[0/002] 

dPOR -20323/5 -2/5348[0/020] -0/00308 -1/2726[0/219] 

dTRR 0/16602 0/98039[0/339] 7/47E-08 1/5376[0/141] 

dTRR1 -0/34562 -1/9751[0/063] -9/15E-08 -1/8637[0/078] 

dTRR2 -0/52076 -3/0571[0/006] -1/44E-07 -3/0022[0/007] 

dPPG 3049/8 0/25739[0/800] -0/00143 -/42631[0/675] 

dC -82792/9 -1/7111[0/103] 0/007944 0/59816[0/557] 

dT 39615 3/9809[0/001] 0/00872 3/7591[0/001] 

ecm(-1) -0/67839 -4/5998[0/000] -0/64005 -4/7173[0/000] 
2R 0/87981 0/81336 

F 15/5552[0/000] 15/9575[0/000] 
 



  

 از د،پذیرمی منجاا رتصو چه بهت بلندمد دلتعا سمت به تمدهکوتا یهادلتعا معد تعدیل ینکهرسی ابر ایبر مهادا در

 دلتعا معد از صددر چند دوره هر در کهدهد می ننشاخطا  تصحیح ضریب .ستا هشد دهستفاا (ECM) خطا –تصحیح لمد

دهد کلیت هر دو مدل ( نشان می5نتایج مندرج در جدول ) .دشومی یکدنز تبطه بلندمدرا سمت به و هشد تعدیل بستهوا متغیر

 دارنامع و در سطح یک درصد یک از کوچکترنفی و مهر دو مدل  در ECMضریب از نظر اقتصادسنجی قابل قبول است. 

د. مقدار عددی ضریب تصحیح خطا برای مدل تقاضای کل برق شومی ها تأییدلمد ن دریکسا اییهمگر دجوو ینابنابرباشد. می

توان گفت هر گونه عدم تعادل صورت کلی میباشد . براین اساس بهمی 3٤/1و برای مدل تقاضای سرانه برق  30/1نزدیک به 

 شود.سال برطرف می 5/0از تعادل بلندمدت در طول مدت زمان حدود ایجادشده در تقاضای برق و انحراف 

 گیریبحث و نتیجه

مورد بررسی قرار گرفت. برای  0631تا  0631در مقاله حاضر، تقاضای برق خانگی برای استان آذربایجان شرقی در دوره 

گیری قیمتی و درآمدی تقاضای برق اندازههای این منظور توابع تقاضای بلندمدت برق خانگی برآورد شد و مقادیر عددی کشش

شد. نتایج نشان داد که برای تقاضای برق خانگی استان آذربایجان شرقی به دو شکل کلی و سرانه توابع بلندمدت با ثبات 

های قیمتی و درآمدی این نتیجه به دست آمد که تقریبا در تمامی توابع، تقاضای برق نسبت به استخراج شد. در بحث کشش

است. همچنین، برآورد الگوی تصحیح خطا، حکایت از کشش کم یمت برق و قیمت جانشین آن )نفت( و حتی نسبت به درآمدق

 سرعت باالی تعدیل مدل تقاضای برق به سمت مقادیر بلندمدت دارد.

و مقدار طور کلی، نتایج مطالعه نشان داد برق یک کاالی نسبتاً ضروری در سبد مصرفی خانوارهای شهری است به

کننده برق در بخش خانگی در قبال تغییر قیمت وابستگی به آن در طول زمان رو به افزایش بوده است. به این ترتیب، مصرف

دهی به رفتار های قیمتی در جهتدهد. این مسأله بر محدودیت ابزارها و سیاستتواند واکنش چندانی از خود نشان نفت، نمی

سازی در این زمینه در کنار ابزارهای قیمتی باید طوری که راهکارهای زیرساختی و نیز فرهنگهکنندگان داللت دارد. بمصرف

 مورد توجه قرار گیرد.
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