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 برآورد تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی ایران
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 چكیده

مصرف برق در این بخش روند  ،های کشاورزیچاه های آبیاری جدید و برقی شدن پمپبا مکانیزه شدن کشاورزی، استفاده از سیستم
نسبت به سال  1394درصد رشد در مصرف برق این بخش را در سال  68در ترازنامه انرژی بیش از  افزایشی داشته است. اطالعات مندرج

های الزم جهت مدیریت صحیح در ها برای اتخاذ سیاستدهد. در چنین شرایطی برآورد تابع تقاضای برق و محاسبه کششنشان می 1388
جمعی و مدل تعدیل جزئی در بازه ن مقاله با استفاده از روش اقتصادسنجی همای برخوردار است. در ایبخش کشاورزی ایران از اهمیت ویژه

باشد که تفاوت میتابع تقاضای برق در بخش کشاورزی برآورد گردید. نتایج حاصل از این تحقیق، گویای این واقعیت  1353-1394زمانی 
مدت و در بخش کشاورزی ایران در کوتاه یدرآمد ومتی های قیکشش .های کوتاه مدت و بلند مدت وجود نداردقابل توجهی بین کشش

های اتخاذ سیاست بنابراین. باشدای برق در این بخش قیمت یارانهتواند به دلیل میکه  بوده است،از واحد  تربیشو کمتر به ترتیب بلندمدت 
 ی برق ضروری است.حاتی در زمینه اعطا یارانهرسد انجام اصالو به نظر میقیمتی در این بخش بر تقاضای برق تاثیر چندانی نداشته 
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 مقدمه 
امروزه بحث مدیریت انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که انرژی بعنوان زیر بنا و کلید توسعه هر کشور 

-است که تمام فعالیت های انرژی، انرژی الکتریسیته یکی از کاالهای ضروری جامعهدر میان حاملباشد. مطرح می

باشد و تجزیه و تحلیل تقاضای آن همواره مورد توجه های کشور بطور مستقیم و غیر مستقیم به آن مرتبط می

 (.  Amini fard, 2001) گذاران بوده استسیاست
 زیست، محیط نکردن آلوده و تولید هایراه صرفه، تعدد به مقرون مزایایی چون تولیدبه رغم دارا بودن  همچنین برق

های حامل مهمترین های بعدی به عنوان یکی ازدهه در هاآن همچنین جانشین و هیدروکربونی هایرقیب حامل

 مدیریت اهمیت دست، این از عواملی و سازی ضعیفذخیره گذاری،سرمایه بودن زمانبر اما شود،انرژی محسوب می

به  ایران شدن تبدیل کشور و برق تقاضای رشد باالی طرفی، از .کندمی دوچندان را آن تقاضای و تولید، عرضه

 شدت حساسیت برآورد و مختلف هایبخش در تقاضا بررسی الگوی و شناخت انرژی، یارانه پرداخت کننده بزرگترین

  .(Ardalani, 2012) سازدمی ضروری را اثرگذار متغیرهای به نسبت مصرف کنندگان

نایی شوهوای کشواورزی، گورم کوردن و روچواه در بخش کشاورزی، انرژی الکتریکی برای بکار انداختن موتوور پمو 

که قسمت ( Mehrabi boshrabadi, 2011) گیردها و همچنین مراکز پرورش دام و طیور مورد استفاده قرار میگلخانه

-های کشاورزی، به مصرف مویهای مورد استفاده جهت پمپاژ آب چاهت و در الکترو پم اعظم آن در زیر بخش زراع

هوا، اختصوا  ها و مرغوداریها، دامداریرسد و درصد کمی از آن به مصارف گرمایی مانند گرم نمودن فضای گلخانه

شوترک بخوش خوانگی  میلیون م 27هزار مشترک برق )در برابر  378دارای  1394یابد. بخش کشاورزی در سال می

درصد از سهم مشترکین کل کشور را به خوود اختصوا  داده و همچنوین انورژی الکتریکوی 2/1بوده است که حدود 

میلیون کیلووات ساعت است، که سهم این بخش از کل انورژی الکتریکوی کول  6/36088مصرفی در بخش کشاورزی 

 برقودار کشاورزی در کشور چاه حلقه 407323 از قهحل 245295 باشد. الزم به ذکر است حدودمی 3/6کشور حدود 

سواعت  کیلوووات 24500وات، حودود  کیلوو 35 دیماند متوسط با برقدار هایچاه الکتریکی انرژی اند که مصرفشده

 (.Ministry of Energy, 2015) باشدمی

ن بخش مستلزم شناسایی در مصرف برق بخش کشاورزی، اصالح الگوی مصرف در ای با توجه به افزایش مشاهده شده

های انرژی و همچنین تعیین میزان تاثیرگذاری هریک از این عوامل بر مصرف انرژی عوامل تاثیرگذار بر مصرف حامل

 تقاضا کشش برآورد از طریق این بخش در انرژی تقاضای بر مؤثر عوامل تأثیرگذاری شدت است. بطوریکه، تعیین

 بخش در انرژی هایحامل تقاضای و تولیدی قیمتی کشش برآورد راین،بناب. شودمی میسر عوامل آن به نسبت

 اهمیت با بسیار بخش این در انرژی هایحامل مصرف الگوی برای اصالح دقیق و صحیح ریزیبرنامه جهت کشاورزی

-های اقتصادی جهت جلوگیری از رشد بیش از حد مصرف حاملبراساس تئوری  .Soheili, 2012)باشد می اساسی و

شود و به منظور استفاده از ها پیشنهاد میها، ابزار افزایش قیمت این حاملهای انرژی و اصالح الگوی مصرف نهاده
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های انرژی را نسبت به تغییرات قیمت بدست آورد تا بتوانیم میزان این ابزار باید میزان حساسیت تقاضای حامل

 انرژی اهمیت به توجه و اصالح الگوی مصرف تعیین کنیم. باهای قیمتی را در کنترل افزایش تقاضا کارایی سیاست

 گیری اندازه هدف مطالعات، از بسیاری در .است زیادی بوده محققین توجه مورد برق تقاضای تابع آن، مصرف و برق

-شکش برآورد دیگر بیان به) است بوده انرژی تقاضای روی بر انرژی هایو قیمت اقتصادی هایفعالیت تأثیر میزان

که در ادامه به تعدادی از   .هستند اهمیت با بسیار انرژی تقاضای بینی پیش برای که انرژی و درآمد قیمت های

 مطالعات خارجی و داخلی اشاره خواهد شد.

(jahangiri et al (2017 هوای بوا کوارایی بواال و کارایی مصرف برق و برآورد احتماالت انتقال میان رژیمای در مطالعه

سوطح عموومی دهود کوه مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه نشان موی صرف برق در بخش کشاورزی ایرانم پایین

 Aghaei) بر کوارایی مصورف دارد.دار  دار و تولید سرانه بخش کشاورزی تأثیر مثبت و معنیقیمتها اثر منفی و معنی

های های مختلف انرژی و بخشتفکیک حاملای رابطه علیت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی به در مطالعه 2016)

پرداخته است. نتایج بیانگر آن است که مصورف تموام   ARDL ایمختلف اقتصادی با استفاده از تکنیک آزمون کرانه

های مختلوف کشوور در کوتواه مودت و های انرژی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی در کل کشور و همچنین بخشحامل

هوای عموده انورژی برآورد تابع تقاضوای حاملای به در مطالعه Asgari & Noormohamadi (2015) بلندمدت دارد.

دهود نتایج به دست آمده نشان میپرداختند.  آلبخش کشاورزی استان ایالم با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده

هوای متقواطع در چنین کشوشباشند، همهای انرژی منفی و مطابق با تئوری تقاضا میهای قیمتی همه حاملکشش

هوای انورژی مقوداری پوایین را نشوان های متقاطع بوین گوروهو اکثر کششبوده  های مقید و غیر مقید یکسانحالت

که بوه عنووان  ،باشدهای انرژی در حالت مقید مثبت و کمتر از یک میهای درآمدی حاملکششاز طرفی، دهند. می

ابع تقاضوای ای بوه بورآورد تودر مطالعوه Bakhshaiesh and Iazdani (2014) شوند.یک کاالی ضروری محسوب می

گواز -نفوت ،های برقنهاده باشد که مطالعه حاکی از آن می نتایجپرداختند.  حاملهای انرژی در بخش کشاورزی ایران

نسوبت  یسه با برقدر مقا نهاده گازوئیلطور کلی به. و سرمایه مکمل یکدیگرند گازوئیلو دو نهادة  باشندمی جانشین

  .Error! Reference source not found .دهدبرق حساسیت بیشتری نشان میهمچنین و  گازوئیلبه تغییرات قیمت 

ایران با استفاده از روش تصوحیح خطوای بورداری طوی دوره زموانی  کشاورزی بخش در انرژی تقاضای تابع به برآورد

دهود کوه پرداخته و همچنین عوامل موثر بر آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج نشان می 1386-1353

باشد و همچنین مهمترین عوامل مهمترین عوامل اثرگذار بر تقاضای گازوئیل، سطح زیر کشت محصوالت و قیمت می

 Bianco et al. ( 2009) باشود.ت برق مویاثرگذار بر تقاضای برق، ارزش افزوده بخش کشاورزی، درجه حرارت و قیم
 باشد که کشوشپرداخته است. نتایج حاکی از آن می 1970-2007به برآورد تابع تقاضای برق ایتالیا طی دوره زمانی 

ی علیت بوین مصورف ای رابطهدر مطالعه yuan et al. (2007) باشد.می آمده بدست قیمتی کشش از بیشتر درآمدی

ی یک طرفه از مصرف بورق ی آنها یک رابطهکشور چین را مورد بررسی قرار دادند. ننایج مطالعه برق و رشد اقتصادی

تقاضای گازوئیل و دیزل در کشور یونان را با استفاده از  Michael (2006)  .دهدبه تولید ناخالص حقیقی را نشان می
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دهود کوه تقاضوای گازوئیول در ان مویتکنیک همگرایی و روش خود توضیح برداری بررسی نموده اسوت. نتوایج نشو

کشش و بلندمدت نسبت به قیمت و درآمد بی کشش است. در حالیکه تقاضای دیزل در بلندمدت نسبت به قیمت بی

هوای به بررسی رابطه علیتوی میوان حامول  Najarzadeh and Mohseni (2005) باشد.نسبت به درآمد با کشش می

ای از ارزش افوزوده دی پرداختند. نتایج مطالعه یوک رابطوه علیوت یوک طرفوههای اقتصاانرژی و ارزش افزوده بخش

های صنعت و کشاورزی به مصرف برق و همچنینی یک رابطوه علیوت دو طرفوه ای بوین ارزش افوزوده بخوش بخش

ثبات رفتار تقاضا برق در یونان را موورد بررسوی قورار Hondroyiannis (2004)  دهد.خدمات و مصرف برق نشان می

های قیمتی و درآمدی با اسوتفاده از روش تصوحیح خطوای بورداری و داده داده است. همچنین در این مطالعه کشش

 و آب شورایط و قیموت میوزان محاسبه گردیده، نتایج حاکی از آن است که سطح درآمود، 1986-1999های ماهانه 

به بررسی تقاضا بورق  Kamerschena and porter (2004)  باشد.می موثر خانگی بخش برق تقاضای سطح در هوایی

در سه بخش خانگی، صنعتی و کلی با استفاده از روش تطبیق جزئی و روش معادالت همزمان پرداخته، نتایج حواکی 

 Pazhohan and Teimori) اسوت. داشوته بورق مصرف تغییرات زیادی بر تاثیر هوایی و آب باشد که شرایطاز آن می

 وزنوی متوسوط)شور را با استفاده از متغیرهای قیمت واقعی برق، قیمت انورژی جانشوین تابع تقاضای برق ک  2000)

دهود نتوایج نشوان موی .بورآورد کردنود داخلی ناخالص تولید و. . .  و مایع گاز کوره، نفت گازوئیل، سفید، قیمت نفت

ای بورق خوانگی در تقاضو Joseph (1998) باشود.کشش قیمتی کوچکتر از یک و کشش درآمدی بزرگتر از یک موی

 مورد بررسی قرار داده است. نتایج این مطالعه حاکی از موثر بودن عوواملی 1971-1993هنگ کنک را در بازه زمانی 

بووده اسوت و  هنگ کنک کشور برق مصرف بر سال گرم روزهای تعداد و منزل خانوار، اندازه درآمد برق، قیمت چون

 Silk خانگی موثر نبودنود.  برق مصرف بر نیز سال مرطوب روزهای دادتع و روزهای سرد همچنین متغییرهای تعداد

and jount (1997)  1993تابع تقاضای برق در ایالت متحده آمریکا با استفاده از روش همجمعی برای دوره زموانی-

اه مدت، های قیمتی، متقاطع و درآمدی در کوتدهد کششمورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه نشان می 1949

 باشند. نسبت به بلند مدت کمتر می

 روش تحقیق:
های اقتصاد سنجی، برآورد تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی ایران و ها و آزموندر این تحقیق با استفاده از روش

 های کوتاه مدت و بلند مدت درآمدی و قیمتی، مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه مبانی نظریتخمین کشش

های مدل، عوامل موثر بر تقاضای برق، برآورد مدل اقتصاد سنجی تحلیل مدل تقاضای برق در بخش کشاورزی، داده

   و در نهایت نتایج تحقیق و پیشنهادات ارائه شده است.1353-1394های سری زمانی )مورد نظر با استفاده از داده
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 مبانی نظری مدل تقاضای برق در بخش کشاورزی
مشتق گیری از تابع تولید نسبت به هر نهاده تابع تقاضای مستقیم برای آن نهاده به دست  تقاضا، تئوری اساس بر

 آید:می

                                                                                                )1(   

 

 غیر هاینهاده سایر از ای مجموعهتولید و  های تولید هستند،ه بعنوان نهادههای انرژی کحامل که در آن

است. چون هدف از این تحقیق برآورد تابع تقاضای برق است فقط از تابع تولید نسبت به نهاده برق مشتق  انرژی

   خواهد بود:2معادله ) صورت به نهاده تقاضای گیریم. تابعمی
                                                                                                )2( 

سایر   درآمد و،قیمت کاالی جانشین  قیمت برق در بخش کشاورزی،  تابع تقاضای برق،  که در آن

 و پیشرفت تکنولوژی وری،بهره متغیرهای موثر بر تقاضای برق از جمله شرایط آب و هوایی، تغییر ساختار اقتصادی،

 .است غیره

   خواهد بود:3معادله) بصورت تقاضای تابع آن، از مشتق گیری و الگرانژ تابع از استفاده با   و2معادله ) به توجه با

                                                                                                  )3( 
 

 دهد:  نتیجه می4گیری از آن معادله )که با لگاریتم
                                                                 )4( 

 

 هستند. برق مصرف درآمدی و قیمتی، متقاطع هایکشش به ترتیب ، ، مقادیر باال معادله در

 مدل تعدیل جزئی
-مصورف یجامعوه اقتصوادی سواختار تغییر مثل نیز دیگری پارامترهای بلکه باشد،نمی نهایی مدل شده، ارائه معادله

 درآمد و قیمت تأثیر فرضیه رد امکان دیگر طرف از و ثیر بگذارندتا تقاضا بر توانندمی هوایی و آب یا شرایط کنندگان

 & Mirza Mohammadi ) دارد وجوود مودل برازش و اطالعات آوری جمع از پس تقاضا بر کاالی جایگزین قیمت یا

Karimi, 2010) 

جهوت  هوای برقوی،شویم که مصرف کننودگان از طریوق پمو با توجه به مصرف برق در بخش کشاورزی متوجه می

کنند و از آنجایی کوه ها از برق استفاده میتهویه، ایجاد گرما و سرما و نیز جهت روشنایی مراکز دامپروری و مرغداری

تور نیسوتند، لوذا مصورف کننودگان بورق در این وسایل و ابزار به راحتی قابل تغییر و تعویض با وسوایل کوم مصورف

 کوتواه در کنندگانمصرف واقع ت و درآمد واکنش نشان دهند. درتوانند نسبت به تغییرات قیمکشاورزی بسرعت نمی

 وسوایل تعوویض بوه مودت دراز در و داده تغییر را خود لوازم از استفاده میزان خود درآمد یا برق تغییر قیمت با مدت

 .ورزندمی مبادرت
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مقودار  .شود خواهنود برق تقاضای عنوان به کنندهمصرف  برایو   مقدار دو انتخاب به منجر شده ذکر مباحث

 توجه با کنندمی تالش کنندگانمصرف واقع تقاضای تعادلی یا مطلوب است. درو تقاضای رخ داده در زمان  

برسوانند، اموا در ایون  به  از  را خود تقاضا سطح تقاضا، بر مؤثر عوامل سایر و خود درآمد سطح قیمت برق، به

 .است تعریف قابل قیمتی و درآمدی مدت کوتاه و بلندمدت کشش دو شوند. بنابراینامر کامال موفق نمی

هوای بلنود مودت کشوش کنیم که در آن مقوادیر اورزی را بصورت زیر تعریف میمعادله تقاضای برق در بخش کش

 ند:تقاضا هست
                                                                     )5(     

                                                                   )6(     

 

باشود  =0باشد، تطبیق آنی خواهد بوود و اگور =1عددی بین صفر و یک است. اگر  عبارت خطای تصافی و

 .رسید نخواهد مطلوب تقاضا به واقعی هیچگاه تقاضا

 کنیم تا بصورت معادله زیر درآید:حل می  را برای  6معادله )

                                                              )7(   

 

   داریم:   5  و )7با تلفیق دو معادله )
                    )8(

                                                                                                      
 

 کشش کوتاه مدت تقاضای برق در بخش کشواورزی اسوت. بودین  ند مدت وکشش بل  معادله باال هب توجه با

 و تفکیوک قابول در بخوش کشواورزی برق تقاضا بر مدل مستقل متغیرهای تغییرات بلندمدت و مدتکوتاه اثر ترتیب

 (.Karimi, 2010)تبیین است 

 

 

 نتایج و بحث

های مورد استفاده این پردازیم. دادهر تقاضای برق در بخش کشاورزی ایران میدر این بخش به بررسی عوامل موثر ب

از منابع اطالعاتی همچون مرکز آمار ایران، ترازنامه انرژی، بانک مرکزی  1353-1394تحقیق در دوره زمانی 

 اند.جمهوری اسالمی، بانک اطالعات سازمان هواشناسی گردآوری شده

 عبارتند از، لگاریتم مصرف سرانه برق در بخوش کشواورزی برحسوب میلیوون کیلوو واتمتغیرهای وارد شده در مدل 

(LE،) لگاریتم قیمت واقعوی گازوئیول  (،) لگاریتم قیمت واقعی برق در بخش کشاورزی برحسب ریال بر کیلو وات



 

605 

لگاریتم تولیود (، LT) حسب درجه سانتیگرادلگاریتم درجه حرارت بر (، ) در بخش کشاورزی برحسب ریال بر لیتر

و متغیور  (War) و نیوز متغیور مجوازی جنوگ (LY) ناخالص داخلی سرانه در بخش کشاورزی برحسب میلیارد ریوال

 باشند.می (Enghelab) مجازی انقالب

 بررسی روند متغیرها در تابع تقاضای برق در کشاورزی ایران

 مصرف برق در بخش کشاورزی

درصد  9/15، میزان مصرف برق بخش کشاورزی ایران حدود 1394عات موجود در ترازنامه انرژی سال براساس اطال

از کل برق مصرفی می باشد، که مصرف برق در این بخش رتبه اول را در بین دیگر حاملهای انرژی مورد استفاده به 

 خود اختصا  داده است.

 ختلفهای ممصرف انرژی بخش کشاورزی از حامل (:1جدول )

 % 11 های نفتیفرآورده

 % 47/1   گاز طبیعی

 % 9/15 برق

 1394ماخذ: ترازنامه انرژی 

ها از نظر مصرف برق در جایگاه شود، بخش کشاورزی در بین دیگر بخشمشاهده می 2همانطور که در جدول شماره 

زی مکوانیزه و مودرن در هموه جوا سوم قرار دارد. میزان مصرف این بخش با توجه به آنکه هنوز در کشور موا کشواور

های آینده نیز به دالیلی چوون  باشد و در سالتوان گفت که این میزان مصرف نسبتا باال میگسترش نیافته است، می

سرمایشوی مودرن شواهد افوزایش  -های جدیود در آبیواری و وسوایل گرمایشویها و ورود تکنولوژیبرقدار شدن چاه

  تری خواهیم بود.چشمگیری

 1394های مختلف از انرژی الکتریکی در سال(: سهم بخش2ل )جدو

 % 6/50 خانگی،تجاری، عمومی

 % 53/31 صنعت

 % 2/0 حمل و نقل

 % 9/15 کشاورزی

 % 77/1 سایر مصارف

 1394 ماخذ: ترازنامه انرژی
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ی، صونعتی و هوای خوانگبیشترین میزان مصورف بورق بخوش 1394براساس اطالعات مندرج در ترازنامه انرژی سال 

 6/11326گیگاوات سواعت، اسوتان اصوفهان بوا مصورف  7/13363کشاورزی را به ترتیب استان خوزستان با مصرف 

 اند. گیگاوات ساعت به خود اختصا  داده 8/4721گیگاوات ساعت و استان خراسان رضوی با مصرف 

 

شود، بطورکلی روند مصرف برق در بخش کشاورزی ایوران بعود از انقوالب بوه   مالحظه می1همانطور که در نمودار )

های برقی، ها کشاورزی است و همچنین ورود وسایل و پم دلیل برق رسانی به مناطق روستایی که فعالیت عمده آن

 افزایشی و فزاینده باشد.

 
 انگی،صنعت و کشاورزیمصرف برق در سه بخش خ -1نمودار

 تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی

باشد و صنایع یا از نوع مونتواژ یوا صونایع نوپوا هسوتند پوس با توجه به اینکه کشور ما یک کشور در حال توسعه می

منطقی است که در کنار صادرات نفتی، برای افزایش تولید ناخالص داخلی، تولید بخش کشواورزی را افوزایش دهویم. 

های دیگر تخصص کمتری نیاز است و از طرفوی موجوب اسوتقالل و خوود کفوایی چون در این بخش نسبت به بخش

 شود.کشور در تامین نیاز به غذا نیز می

 
  : تولید ناخالص داخلی سرانه در بخش کشاورزی2نمودار)
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سرانه در بخش کشاورزی با شویب تولید ناخالص داخلی  1370شود که بعد از سال   مشاهده می2با توجه به نمودار )

هوا های جدید آبیاری، برق رسانی روستایی و احودا  جوادهبیشتری در حال افزایش است و دلیل آن  ورود تکنولوژی

 .در مناطق روستایی است

 قیمت برق در بخش کشاورزی

یم قیمت اسمی بورق در های واقعی برق در بخش کشاورزی استفاده شده این متغیر از تقسدر این تحقیق ما از قیمت

شوود، قیموت   مشاهده می3بخش کشاورزی بر شاخص کلی قیمت انرژی بدست آمده است. همانطور که در نمودار )

بوه بعود بوه شودت  1388واقعی برق نوساناتی بیشتری نسبت به قیمت اسمی تجربه کرده است. هر دو روند از سوال 

 د.به اوج خود رسیدن 1394افزایش یافتند و در سال 

 
 1367-1394 : روند تغییرات قیمت واقعی برق در بخش کشاورزی در بازه زمانی 3نمودار)

 

 قیمت واقعی کاالی جانشین برق)گازوئیل(

تووان در این تحقیق برای متغیر کاالی جانشین برق، سوخت گازوئیل انتخاب شده است زیرا در بخش کشاورزی موی

توان گازوئیول ها و غیره میهای آبیاری، موتور برقها، پم ی در مرغداریدر بسیاری از موارد همچون مصارف گرمایش

-را به عنوان جانشینی برای برق در نظر گرفت. تغییرات قیمت واقعی گازوئیل را در بخش کشاورزی ایران نشوان موی

 دهد.

 
 1367-1394 : روند تغییرات قیمت واقعی گازوئیل در بخش کشاورزی در بازه زمانی 4نمودار)
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ها مشواهده باشد، اما با هدفمندی یارانهقیمت واقعی گازوئیل بسیار کم می 1388  پیش از سال 4با توجه به نمودار )

 قیمت آن به یکباره افزایش یافته است. 1388شود که پس از سال می

 میانگین درجه دما

هوا، خش کشاورزی، اسوتفاده در مرغوداریهای باال نیز به آن اشاره شد یکی از مصارف برق در بهمانطور که در بخش

رسد که میانگین دما بور میوزان مصورف بورق مووثر ها جهت ایجاد گرما و سرما است. به نظر میها و گلخانهدامداری

 باشد. در این تحقیق ما این متغیر را بعنوان یک متغیر مستقل در مدل در نظر گرفتیم. 

 
 1367-1394انی  : متوسط دمای کشور در بازه زم5نمودار)

 

شود که با وجود افزایش درجه دموا در   مشاهده می1  و همچنین نمودار )5با توجه به روند مشاهده شده در نمودار )

خواهیم آزمون کنیم که آیا درجوه ها افزایشی بوده است. حال در ادامه میهای اخیر، مصرف برق نیز در این سالسال

 ا خیر.دما بر مصرف برق موثر بوده است ی

 تغییرات ساختاری اقتصاد

 طبوق دامداری، و کشاورزی حیطه در. است کشور اقتصادی هایبخش تریناستراتژیک و مهمترین از کشاورزی بخش

 را سوال در روز 33 بورای خوود موردم غوذایی مواد تامین توانایی فقط دولت ،1356 سال منتشر شده در رسمی آمار

 . خارج بود از ییغذا به واردات مواد مجبور و داشت

ایون  هوایواردکننوده بزرگتورین به عنوان یکی از هاگندم، سال تن میلیون 1/5کشور ما به رغم تولید  1356در سال 

 در خودکفوایی بوه تون توانسوت میلیون 14 از بیش تولید با 1383 سال شد، بطوریکه درقلمداد می دنیا در محصول

 . برسد استراتژیک محصول این عرضه

 ایون بووده کوه تن میلیون 1/1 معادل ،1356 سال در برنج شلتوک تولید دهند میزانن آمار و ارقام نشان میهمچنی

 و سوبزیجات و تون میلیوون 3/3 بوه تون هوزار 900 از جو نیز تولید و افزایش تن میلیون 3/2 هب 1394 سال در رقم

 .اندرسیده تن میلیون 17 به تن میلیون 7/2 از جالیزی محصوالت
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 سوال در تون هوزار 215از  مور  تخوم تولیود که ایگونه به آمده، پدید تولید در توجهی قابل رشد نیز دام بخش رد 

 724 بوه تون هوزار 63 از مور ، گوشت بعالوه تولید. است یافته افزایش 1394 سال در تن هزار 931.021 به 1356

 2620 از خوام شیر و تن هزار 77.393 به تن هزار 6 از عسل تن، هزار 806 به تن هزار 587 از قرمز گوشت تن، هزار

 . است رسیده تن هزار 9140 به تن هزار

با توجه به مطالب گفته شده که بیانگر روند افزایشی تولید ناخالص سرانه بخش کشاورزی و همچنین افزایش مصورف 

نین متغیر مجوازی جنوگ را در باشند، الزم دانستیم متغیر مجازی انقالب و همچبرق در این بخش پس از انقالب می

 مدل در نظر بگیریم. 

 برآورد مدل اقتصاد سنجی
 آزمون ریشه واحد

  3متغیرها از نظر پایایی آزمون شودند. نتوایج آزموون در جودول )، (ADF)با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته

 آمده است.

 برای متغیرهای مدل (ADF)(: آزمون ریشه واحد 3جدول)

 LE LY LPe LPs LT متغیر

 -68/2 سطح

(09/0) 

51/1- 

(51/0) 

22/1- 

(65/0) 

48/1- 

(53/0) 

6/0 

(98/0) 

مرتبه 

 اول

14/5- 

(*00/0) 

58/7- 

(*00/0) 

98/6- 

(*00/0) 

94/5- 

(*00/0) 

17/6- 

(*00/0) 

 های تحقیق )*رد فرضیه صفر در سطح معنی داری یک درصد ماخذ: یافته

 

رهای مدل در تفاضل مرتبه اول و در سطح معنی داری یوک درصود مانوا هسوتند، یعنوی  ، متغی3با توجه به جدول )

متغیرها با تفاضول ، ADF شود. لذا بر اساس آزمونفرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد در تفاضل مرتبه اول رد می

 باشند.می I(1) جمع از مرتبه یک یامرتبه اول ساکن هستند، یعنی متغیرها هم

 دل تعدیل جزئیبرآورد م

   که در بخش مربوط به مبانی نظری مدل تقاضا برق به آن رسیدیم بوا اسوتفاده از نورم افوزار9-2با توجه به معادله )
Eviews10 آموده 4های قیمتی و درآمدی بورآورد کوردیم و نتوایج در جودول )مدل مورد نظر را جهت تعیین کشش  

  است:
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 (: نتایج مدل اقتصاد سنجی4جدول )
Variable Coefficient Standard 

Error 
t-

Statistic 
[Prob] 

C 13469/2 8869/5 3626/0 7193/0 

Ly 10089/1 6673/0 6495/1 1088/0 

eLP 66774/0- 1118/0 9701/5- 0000/0 

sLP 00667/0 1018/0 0655/0 9481/0 

LT 10127/0- 7659/0 1322/0- 8956/0 

War 25303/0- 1337/0 8920/1- 0676/0 

Enghelab 78192/0 1844/0 2400/4 0002/0 

E(-1) 0000553/0 0000132/0 1812/4 0002/0 

R2 = 0/9770 
 های تحقیقماخذ: یافته 

  که حاصل از برآورد مدل اقتصاد سنجی ارائه شده است متغیرهای قیمت برق، جنوگ و انقوالب 4با توجه به جدول )

 دهویم.های خودهمبستگی و واریوانس ناهمسوانی را انجوام موی. حال آزموناندتاثیر معنی داری بر مصرف برق داشته

 LM آزمون Probدهد که در مدل برازش شده خودهمبستگی وجود ندارد چوننشان می، LM آزمون خودهمبستگی

 درصد بیشتر است.  10 ، و از 6114/0)

 Prob ریانس ناهمسانی وجود نودارد چووندهد که در مدل برازش شده وانشان می،  Whiteآزمون واریانس ناهمسانی

 درصد بیشتر است. 10 ، و از White (3102/0 نآزمو

 : (AEG)گرینجر تعمیم یافته -آزمون انگل

جمعی بین متغیرهوا صوورت گیورد. در چون متغیرهای موجود در مدل در سطح مانا نبودند، لذا الزم است آزمون هم

جمع هستند یا نه باید ابتدا رگرسیون اصلی را انجام داد )مانند بورآورد ا هماین آزمون برای پی بردن به اینکه متغیره

 ها انجام داد، اگر جزء خطوا سواکن بوود یعنویرا روی باقیمانده ADF ها را بدست آورد، سپس آزمونباال  و باقیمانده
I(0)هوا وجوود دارد و لوذا نجمع هستند و ارتبواط یوا تعامول بلنود مودت بوین آ، به این معنی است که متغیرها هم

 های سری زمانی نامانا، قابل استفاده است و دیگر رگرسیون جعلی نداریم. نتیجه آزموونرگرسیون سنتی بر روی داده
AEG ( آمده است.5در جدول   

 AEGآزمون  -5جدول

 AEG آماره متغیر

  Resid 387415/6-     *(0000/0) 

 در سطح معنی داری یک درصد  های تحقیق ) * رد فرضیه صفرماخذ: یافته
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جمع هستند، لذا ارتباط بلند مودت بوین متغیرهوا جمعی رد شده و متغیرها هم  فرضیه عدم هم5با توجه به جدول )

بعد از اطمینان از درسوت  ها را بدون هیچ تردیدی از جعلی بودن رگرسیون محاسبه کرد.توان کششوجود دارد و می

هوای کوتواه مودت و کشوش پوردازیم.های قیمتی و درآمدی میت به محاسبه کششبودن تخمین مدل، در این قسم

   آورده شده است:6بلندمدت تقاضای برآورد شده در جدول )

 های کوتاه مدت و بلند مدت تقاضای برق در کشاورزی(: کشش6جدول)

 بلند مدت کوتاه مدت کشش

 -66773/0 -6677/0 کشش قیمتی

 00667/0 00667/0 کشش متقاطع

 10094/1 1008/1 کشش درآمدی

 
 های تحقیقماخذ: یافته

های کوتاه مدت و بلند مدت وجود نودارد، چوون رسد تفاوت قابل توجهی بین کشش  به نظر می6با توجه به جدول )

دهود باشد. نتوایج نشوان مویمی 9999447/0در این مدل، سرعت تعدیل به سطح تقاضای تعادلی بلند مدت برابر با 

سخ بلند مدت به تغییرات قیمت و درآمد تقریبا معادل با پاسخ کوتاه مدت به این تغییرات اسوت. بطوور مثوال اگور پا

شوود. در برابور موی 1/1درصد افزایش یابد ، تقاضا برای برق در بلند مدت بویش از  100برابر شود ) 2درآمد کشاورز 

درصد کواهش  10یابد. به همین ترتیب اگر قیمت برق یحالی است که در کوتاه مدت نیز در همین حدود  افزایش م

گازوئیول  یابد و به همین ترتیب اگور قیموتدرصد افزایش می 66/0یابد، تقاضای برق در بلند مدت و در کوتاه مدت 

 یابد.درصد افزایش می 0066/0درصد افزایش یابد، تقاضای برق در بلند مدت و در کوتاه مدت حدود  10

 پیشنهاداتنتیجه گیری و 
مدت و بلندمدت قیمت و درآمد مربووط بوه تقاضوای بورق در بخوش های کوتاههدف اصلی این تحقیق برآورد کشش

های قیمتی و درآمودی )مدل تعدیل جزئی ، به محاسبه کشش کشاورزی ایران است. بعداز برآورد مدل اقتصاد سنجی

و در  10088/1و  00667/0، -6677/0حودود  هوا در کوتواه مودت بوه ترتیوبو متقاطع پرداختیم کوه ایون کشوش

های بلند مودت تفواوت باشند. همانطور که مالحظه شد کششمی 10094/1و  00667/0،  -66773/0بلندمدت نیز 

شوود، سیاسوت افوزایش های قیمتی در کوتاه مدت منجر میمحسوسی با کوتاه مدت ندارند. پایین بودن ناچیز کشش

باعث کاهش مصرف برق در بخش کشاورزی شود و دلیل آن پایین بودن قیموت بورق در قیمت در کوتاه مدت نتواند 

های قیمتوی در بلنود مودت شود. همچنین کششهایی است که به این حامل انرژی داده میبخش کشاورزی و  یارانه

ن در حوالی اسوت های کنترل قیمت بر میزان تقاضا خیلی موثر نیستند، ایونیز کمتر از واحد هستند و اعمال سیاست

باشد و کشاورزان با افزایش درآمد، برق بیشوتری که کشش درآمدی در کوتاه مدت و در بلند مدت بیشتر از واحد می

توان به اینصورت توجیه کرد کوه بوا افوزایش درآمود، کشواورزان بوه خریود وسوایل کنند. این نکته را میرا تقاضا می
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-ورزند که باعث افزایش تقاضای برق در این بخش مویرقی مبادرت میهای بسرمایشی برقی یا خرید پم  -گرمایش

 شود.

دهود کوه بوا افوزایش مثبت بودن ضرایب درآمد و قیمت کاالی جانشین و منفی بودن ضریب قیمت بورق نشوان موی

نظری  شود که این با مبانیدرآمد، قیمت گازوئیل و برق به ترتیب منجر به افزایش، افزایش و کاهش تقاضای برق می

 تقاضا همخوانی دارد.

توان از طریق آن منفی شدن ایون ضریب متغیر دما در این تحقیق منفی بدست آمد، عوامل زیادی وجود دارد که می

 شود.ها جهت گرم کردن محیط گلخانه کمتر میضریب را توجیه کرد. مثال با افزایش دما مصرف برق در گلخانه

مربووط بوه آن، نشوان دهنوده چسوبندگی  t تاخیر و همچنین باال بودن آماره ضریب باالی متغیر مصرف با یک دوره

مصرف نیازمند تغییورات قابول  باالی تقاضای برق در بین مصرف کنندگاه بخش کشاورزی است. لذا برای تغییر الگوی

 توجهی در قیمت و سایر عوامل موثر بر تقاضای برق در بخش کشاورزی هستیم.

دهد که در دوران جنگ تقاضوای سورانه بورق در بخوش کشواورزی مجازی جنگ نشان میمنفی بودن ضریب متغیر 

 افزایش یافته است و این به خاطر کاهش تولید سرانه در این بخش در طی دوران جنگ بوده است.

دهد که برنامه های توسعه اقتصادی بعود از انقوالب کوه در بخوش مثبت بودن ضریب متغیر مجازی انقالب نشان می

توان به برناموه اعطوای ها میاند. از جمله این برنامهورزی اتخاذ شده، باعث افزایش مصرف برق در این بخش شدهکشا

یارانه در بخش کشاورزی برای سرمایه گذاری در تجهیزات، احدا  گلخانه، احدا  مرغداری و مراکز دامپروری اشواره 

هوای آب و شوند. از طرف دیگر طرح برقدار کردن چاهیکرد که خود باعث افزایش تقاضای برق در بخش کشاورزی م

 های بعداز انقالب است.های برقی از اهداف برنامهورود تکنولوژی پم 

با توجه به استراتژیک بودن نهاده برق در سه بخش عمده اقتصوادی و بوه خصوو  در بخوش کشواورزی الزم اسوت، 

ی ه در این بخش صورت گیورد توا از هودر رفوت ایون نهوادههای قیمتی و غیر قیمتی اتخاذ شداصالحاتی در سیاست

باشد، زیرا همانطور که بیان شد های نیازمند اصالح، سیاست اعطای یارانه میضروری جلوگیری شود. یکی از سیاست

باشد، یارانه اتخاذ شده براساس نووع ای که بهتر میعلت افزایش مصرف برق در بخش کشاورزی است. بگونهمهمترین 

 صرف در این بخش اعطا شود و همچنین در زمینه استفاده از این نهاده باارزش فرهنگ سازی الزم انجام شود. م
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