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  :چکیده
لیل اینکه تقریباً تمام زنجیره تامین و عرضه انرژي در اختیـار  یافته هاي تحقیق حاضر نشان می دهد در کشور ایران به د

دولت می باشد، دولت می تواند با انجام تحقیقات علمی و هدفمند کردن سرمایه گذاري ها در بخش انرژي و به کارگیري 
 ددر ادامـه مایـ فناوري هاي نوین در مدت زمان نسبتاً کوتاهی به میزان قابل توجهی در کاهش مصرف انرژي موفق عمل ن

با استفاده از تحلیل رگرسـیونی  همچنین . از نرم افزار استفاده گردیده است ستفادهبراجهت یافتن برآورد تابع مصرف برق 
میزان تأثیر عواملی چون قیمت برق، ارزش افزوده بخش صنعت، قیمـت کاالهـاي جانشـین بـرق همچـون گـازطبیعی و       

براي این منظور از آمار . گرددرف برق در بخش صنعت استان اصفهان برآورد میگازوئیل و عواملی دیگر را روي میزان مص
بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران، مرکـز آمـار ایـران،         1390تا  1380هاي و اطالعات سري زمانی مربوط به سال

 آن یـد ؤمتحقیـق   نتـایج  ..براي متغیرهاي مربوطه استفاده شده است آمار تفضیلی صنعت برق ایرانهاي انرژي و ترازنامه
  است  نداشته برق مصرف روي معناداري اثر بخشاین  در برق قیمت که است

  
  بهره وري، قیمت برق،  ،رگوالسیون،  اضاي برقتق:  واژه هاي کلیدي 

  

  مقدمه -١
درصد، بخش  34سهم مصرف خانگی  .درصد کل مصرف انرژي در کشور ما در بخش صنعت و معدن است 33بیش از        

با این وجود در تمام : درصد هم متفرقه تشکیل می دهد افزود  7درصد و  13درصد، مشترکین عمومی  13کشاورزي 
جز در صنعت سیمان  .کشورهاي دنیا میزان مصرف انرژي در هر بخشی جهت گیري توسعه در آن بخش را مشخص می نماید

برابر از میانگین سایر  3یا  2صنایع ما از نظر مصرف انرژي  که هوشمندانه در این راستا اقدامات مناسبی صورت گرفته سایر
به علت عوامل متعددي از قبیل ساختار قدیمی خطوط تولید، عدم واقعی بودن نرخ انرژي، تاکنون  .کشورهاي دنیا بیشتر است

ه پس از اجراي گرایش خاصی براي نوسازي صنعت و حرکت به سمت افزایش بهره وري انرژي و کاهش مصرف وجود نداشته ک
با توجه به روند توسعه اي بخش صنعت و  .قانون هدفمند سازي یارانه ها گام هاي اساسی در این جهت برداشته شده است

معدن بدون شک تقاضا براي تأمین منابع انرژي مورد نیاز افزایش یافته و در آینده سهم انرژي مصرفی در بخش صنعت ومعدن 
  .بیشتر خواهد شد

ین افزایش هزینه هاي ناشی از کنترل انتشار آالینده ها باعث افزایش قیمت حامل هاي انرژي خواهد شد و این همچن      
  .را نیز بیشتر می کند گاز طبیعیمسأله به طور همزمان گرایش به مصرف انرژي هاي کمتر از آالینده مانند 

میدان نفتی کشف شده در کشور وجود دارد و از  85در حال حاضر بیش از . کشور ایران داراي منابع و ذخایر بزرگ انرژي است
تریلیون  2616ر ایران در حدود ذخایر گازي باقیمانده د. لحاظ ذخایر گازي، ایران دومین مقام را در میان کشورهاي جهان دارد

 .نیز در کشور به میزان قابل توجهی وجود دارد …منابع دیگر انرژي مانند ذغال سنگ و. متر مکعب تخمین زده شده است

روند موجود رشد بی رویه مصرف انرژي در کشور، ایران را از یک کشور صادر کننده انرژي به یک کشور وارد کننده تا قبل       



براي مقابله با این تهدید، اجراي راهکارهاي بهینه سازي انرژي و اصالح الگوي مصرف انرژي . تبدیل خواهد نمود 1400 از افق
روند تغییرات محصول ناخالص داخلی و میزان تقاضاي برق ، نشاندهنده ارتباط مستقیم بین این دو متغیر می  .ضروري است

عی برق و مقدار تقاضاي برق نشان می دهد که تقریبا ارتباط معکوسی بین قیمت از سوي دیگر، روند تغییرات قیمت واق. باشد
برق و مقدار مصرف آن به ازاي هر مشترك وجود دارد، به طوري که ، با کاهش قیمت واقعی برق ، تقاضا براي آن به ازاي هر 

مد و تقاضا، مؤید نظریه تقاضا درمورد کاالي بنابراین ، هم ارتباط قیمت و تقاضا و هم ارتباط درآ. مشترك افزایش یافته است 
در ادامه این مقاله ، توابع تقاضاي ایستا و پویا برق در ایران طی سالهاي به روش حداقل مربعات . نرمال برق در ایران می باشد

. شده است  برآورد شده و بدین وسیله کششهاي قیمتی و کششهاي درآمدي تقاضا در کوتاه مدت و بلند مدت محاسبه معمولی
دهنده کم کشش بودن تقاضاي مشترکین نسبت به تغییرات قیمت برق در کوتاه مدت و بلندمدت  ارقام محاسبه شده ، نشان

همچنین کششهاي درآمدي تقاضا در کوتاه . است که یکی از علت هاي آن را می توان پایین بودن قیمت واقعی برق دانست 
موع ، اثر درآمد بر افزایش تقاضا، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت ، بیش از اثر در مج. مدت و در بلندمدت کم می باشد

  قیمت بوده است

  در بخش صنعت بررسی تقاضاي برق -٢
آگاهی از مصرف انرژي در بخش صنعت کاربردهاي زیادي دارد زیرا عواملی که در مصرف انرژي نقش دارند مشخص می       

ژي در بخش صنعت باعث می شود تا عواملی که بر بررسی تقاضاي انر.گیردبهتر صورت می  شود و تصمیم گیري در مورد آنها
این تقاضا مؤثرند تا حدودي شناخته شده و در این صورت هرگونه تغییر در عوامل موثر بر تقاضاي انرژي در صنعت مورد توجه 

از دیگر کاربردهاي مطالعات مربوط به .ر را نشان دهند برنامه ریزان قرار گرفته و واکنشهاي مناسب در جهت برخورد با این تغیی
در مورد اهمیت موضوع می توان گفت یکی از شاخصهاي توسعه اقتصادي .تقاضاي انرژي ، آگاهی از آینده مصرف آن است 

نرژي کشورها ، افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص ملی است و از طرف دیگر کشورهاي پیشرفته مهمترین مصرف کنندگان ا
از این رو بخش صنعت .در جهان هستند بنابراین با توسعه اقتصادي و صنعتی شدن بیشتر ، مصرف انرژي افزایش خواهد یافت 

در کشور ما نیز انرژي نقش مهمی را در ابعاد مختلف اقتصادي ایفاء می کند .پرمصرف ترین بخشهاي اقتصادي یک کشور است
خشهاي مختلف اقتصادي مانند صنعت ، حمل و نقل ، تجاري و خانگی است و از طرف انرژي از یک طرف از عوامل مهم در ب.

بنابراین مطالعات انرژي در همه ابعاد ضروري است از آنجا که هدف  .دیگر در بودجه دولت و تجارت خارجی کشور ما نقش دارد
ن مطالعه مشخص خواهد شد که تقاضا از این تحقیق تخمین تابع تقاضاي انرژي در بخش صنعت استان اصفهان می باشد ای

  .دهد، روند مصرف برق در بخش صنعت استان را نشان می1نمودار  براي انرژي به چه متغیرهاي وابسته است

  

                                                                                      
  )1375-1389(صرف برق در بخش صنعتی استان و کشور بر حسب هزار کیلووات ساعت طیروند م: 1نمودار
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  قیمت برق -٣
 یزهآمدن انگ وجود گاه باعث به یچبوده ه یبرق در کشور، در سطح نازل ییرات قیمتاز آنجا که تغ یزبرق ن یمتق یردر مورد متغ

برق از مدل حذف نشده  یر قیمتدر اغلب مطالعات متغ هینکنشده است و با وجود ا برق قابل مالحظه مصرف یلدر تعد یکاف
قیمت  سال گذشته و با انجام و برداشتن یارانه ها 2اما در طی  .بوده است یینپا یارآمده بس یمتی بدستاست، اما کشش ق

  .پیدا کرده است افزایشواقعی برق 

                                                                                        

  قیمت نامی و واقعی برق در بخش صنعتی:  2نمودار
  

  و ارتباط با صنعتقیمت حقیقی   -٤
- بخش صنعت از جمله بخش. از گاز و گازوئیل به عنوان یک جانشین یا مکمل براي مصرف برق در صنعت استفاده می گردد

امکان  یرادهد زینشان نم یتحساس یگزین برقجا يانرژ يهاحامل یمتق ییراتت به تغنسب مدت است که در کوتاه ییها
 يانرژ يهاحامل یمتکه ق یدسته از مطالعات در آن .مصرف کننده برق وجود ندارد یزاتو تجه یع وسایلسر یگزینیجا

یده شناخته شده و از مدل حذف گرد یتفاقد اهم آماري در مدل وارد شده است، از لحاظ يآمار یرعنوان متغ به برق ینجانش
برق در بخش  ي جانشینانرژ يهامتقاطع نشان داده است که برق و حامل ، کششمطالعات انجام شدهحتی در برخی از . است

  .هستند) ینیجانش و نه( یرابطه مکمل يصنعت دارا

 یکمصرف برق  یزانم. عت نیز مصداق دارداین امر در بخش صن. تقاضاي برق در یک دوره ارتباط قوي با مصرف دوره قبل دارد
هر چه تعداد .است نیزمورد استفاده  ي تجهیزاتوارد شده است که البته در بردارنده تکنولوژ یرمتغ عنوان به یزدوره قبل ن

هد کننده برق و تعداد مشترکین صنعتی افزایش یابد، میزان مصرف برق در این بخش نیز، به تبع آن افزایش خواصنایع مصرف
  . از این رو به نظر می رسد متغیر تعداد مشترکین صنعتی عامل مهمی در تعیین تقاضاي برق در بخش صنعت باشد. یافت

 مسئلهبیان  -٥
در این قسمت از تحقیق  با استفاده از تحلیل رگرسیونی میزان تأثیر عواملی چون قیمت برق، ارزش افزوده بخش صنعت،       

مچون گازطبیعی و گازوئیل و عواملی دیگر را روي میزان مصرف برق در بخش صنعت استان قیمت کاالهاي جانشین برق ه
بانک مرکزي  1390تا  1380هاي براي این منظور از آمار و اطالعات سري زمانی مربوط به سال. گرددبرآورد می اصفهان

براي متغیرهاي مربوطه استفاده  صنعت برق ایرانآمار تفضیلی هاي انرژي و جمهوري اسالمی ایران، مرکز آمار ایران، ترازنامه
  . شده است
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  تجزیه و تحلیل اطالعات  -٦
هاي متغیرهاي مورد بحث در این پژوهش به صورت سري زمانی است و از آنجا که سري هاي زمانی در اقتصاد غالباً داده       

هاي ایستایی و سایر براي این منظور از آزمون. سی شود،قبل از تجزیه و تحلیل رگرسیونی باید ایستایی آنها بررناپایا هستند 
متغیرهاي مؤثر در مصرف برق در بخش .ل مربعات معمولی استفاده شده است آزمون ها براي بررسی صحت فروض روش حداق

  :صنعت عبارتند از
که آنرا  افزوده صنعت استانمتغیرجانشین براي ارزش  .نشان می دهیم Eکه آنرا با مصرف برق در بخش صنعت در استان       

، در بخش )1383به ثابت سال (قیمت واقعی برق ، Mبا  تعداد مشترکین بخش صنعت در استان  نشان می دهیم،  ARAبا
 ساله یازده بازه طی استانی با کشوري افزده ارزش ارقام مقایسه با. PG قیمت گاز طبیعی ، PGAقیمت گازوئیل،RS با صنعت
 میزان به استان و کشور بخش صنعت افزوده ارزش بین )Correlation( همبستگی که شد حاصل تیجهن این 1390 تا 1380
 افزوده ارزش به استان افزوده ارزش نسبت ساله هر شود، می مشاهده 1 جدول در که همانطور همچنین. است بوده 0.998
زش افزوده کشور به عنوان یک متغیر جایگزین براي در این تحقیق از متغیر ار .است مانده ثابت تقریباً صنعتی بخش در کشور

  . ارزش افزوده استان استفاده شده است

  )1389 - 1380(ارزش افزوده استان و کشور در بخش کشاورزي و صنعتی طی : 1جدول
 نسبت ارزش افزوده ها در بخش صنعت استان ارزش افزوده صنعت ارزش افزوده صنعت کشور سال

1380 5076.2 184822 0.048 
1381 6101.4 218642 0.045 
1382 7207.9 257144 0.047 
1383 9176.1 313408 0.043 
1384 11647.6 373716 0.046 
1385 15209.6 426979 0.048 
1386 16141 528389 0.041 
  1387 159966 633408 0.043 

1388 11847.6 803716 0.046 
1389 20209.6 856979 0.048 

  

  سواریان- 6-1
یانسش ناایستا راگر به مرور زمان تغییر پذیري یک سري زمانی افزابش یابد بدین معنی است که سري مزبور، نسبت به وا      
چنانچه یک سري زمانی در میانگین ایستا باشد ولی در واریانس ایستا نباشد، باید با استفاده از تبدیل مناسب اقدام به . است

  . قبل از هر گونه تبدیلی به منظور پایا کردن میانگین سري، از ایستایی واریانس آن مطمئن شویم ایستا نمودن واریانس نمود و
 )1                                                                                                                         (  

  .دیل می نامندرا پارامتر تب 

یعنی . توانند به عنوان یک پارامتر قابل قبول پذیرفته شوندهایی که در داخل بازه حدود اطمینان قرار بگیرند میλ همه       
توانند به شکل قابل قبول بوده و متغیر هاي تخمین می λ =1و  λ =0باشد، ) - 0.1و1.03(چنانچه بازه اطمینان به صورت 

  .در هر دو حالت واریانس ایستا می باشد. تبدیل وارد مدل شوندلگاریتمی یا بدون 



  

  )ADF(واحد  ٔآزمون ریشه-6-2
زمانی . براي تشخیص ایستایی فرآیندهاي سري زمانی استفاده شده است) ADF( دیکی فولرواحد  ٔدر این مطالعه آزمون ریشه

اد سنجی مرسوم ممکن است مناسب نباشد زیرا تخمین که متغیرها ناپایا یا داراي ریشه واحد هستند، فرآیند تکنیک اقتص
رو ایستایی متغیرهاي مورد نظر آزمون شده و سپس به از این.رگرسیونی منجر به برآوردهاي تورش دار و گمراه کننده می شود 

رزش افزوده مصرف سرانه برق در بخش صنعتی، قیمت برق، اهاي  براي آزمون ایستایی سري. برآورد الگو پرداخته خواهد شد
استفاده شده که نتایج آن در  Eviewsبسته نرم افزاري و از آزمون ریشه واحد صنعت، قیمت گاز و تعداد مشترکین برق، 

فرض صفر در آزمون وجود ریشه واحد  .در اینجا تفاضل مرتبه اول متغیرهاست δالزم به ذکر است که  .آمده است 4جدول 
جدول مشاهده می شود کلیه متغیرهاي مورد بررسی نامانا یا ناایستا هستند، چون نمی توان است و همانطور که در ) ناایستایی(

ایستا هستند و از این رو می توان از روش هم جمعی  ولی همگی در سطح تفاضل مرتبه اول. فرض صفر در همه آنها رد کرد
  .استفاده کرد

  
  ADFنتایج حاصل از انجام آزمون : 4جدول

 ADF  نام متغیر
دار بحرانی درسطح مق

95%  
 وضعیت

lnES  -2.215 -2.960  ناایستا  
δlnES  -4.496 -2.964 ایستا  
lnRS -1.395 -2.963 ناایستا  
δlnRS  -4.813 -2.968 ایستا  
lnM -0.884 -2.690 ناایستا  
δlnM  -4.152 -2.964 ایستا  
lnPG -2.096 -2.963 ناایستا  
δlnPG -5.493  -2.967 ایستا 
lnARA 0.887 -2.971 ناایستا  
δlnARA -3.838 -2.976 ایستا  
lnPGA -2.219 -2.963 ناایستا  
δlnPGA -4.713 -2.968   ایستا  

  
 در برق تقاضاي دهد می نشان و باشد می الگو باالي دهندگی توضیح قدرت دهنده نشان مدل این شده تعدیل تعیین ضریب
 کلی داري معنی کننده مشخص هم ، F آماره. است بوده مدل در شده وارد متغیرهاي از متأثر زیادي حدود تا صنعتی بخش

 ،) 0.04( استان صنعت بخش در برق قیمت براي) Coefficient( تابع نشده استاندارد تخمینی ضرایب. باشد می رگرسیون
 . است آمده بدست) -0.27(گاز قیمت و) 1.096( استان افزوده ارزش براي ،)0.25(مشترکین تعداد براي
 کشش برق مصرف میزان بر مؤثر متغیرهاي دیگر خالف بر صنعت بخش افزوده ارزش دهد می نشان نتایج که همانطور      
 رابطه علت به و کرد خواهد تغییر%) 1.09( درصد یک از بیش برق تقاضاي تولید سطخ در تغییر درصد یک با و است  پذیر

 بیشتر بخش این در برق تقاضاي باشد، بیشتر صنعت افزوده ارزش بارتیع به یا و تولید سطح چه هر برق تقاضاي با مثبت
 .بود خواهد
 نمی نشان حساسیت برق قیمت تغییرات به نسبت مدت کوتاه در که است هایی بخش جمله از صنعت بخش همچنین      
 قرار نازلی سطح در همواره نیز برق قیمت آنکه ضمن ندارد وجود جایگزین تجهیزات و وسایل سریع جایگزینی امکان زیرا دهد



 معناداري شکل به که متغیرهایی دیگر از. است نداشته برق مصرف روي معناداري اثر برق قیمت تغییر رو این از.  است داشته
 کم برق تقاضاي میزان روي آن اثر حال این با اما. است بوده صنعتی مشترکان تعداد است، داشته مثبت اثر برق تقاضاي روي
 است شده وارد نیز گاز قیمت مدل این در. کند می تغییر% 0.25 میزان به برق تقاضاي مشترکان، تعداد در تغییر% 1 با  و است

 این دلیل. است یافته کاهش نیز برق مصرف طبیعی گاز قیمت افزایش با یعنی. است بوده برق با مکملی رابطه دهنده نشان که
 تولید فرایند در نیز گاز تولید عامل یا نهاده از کنند می استفاده برق از عمده طور به که صنایعی که باشد آن تواند می موضوع

 برق مصرف کاهش رو این از و صنایع این در تولید کاهش باعث تواند می طبیعی گاز قیمت افزایش و نمایند می استفاده خود
 . باشند توانند می یعیصنا چنین از بارزي مثال برق تولید نیروگاههاي و پاالیشگاهها. گردد
 است امر این دهنده نشان نتایج و شده بررسی نیز انرژي هاي حامل سایر به نسبت برق تقاضاي متقاطع کشش ضمن در      

 می نشان آنها پایین پذیري کشش ثانیاً. است گاز براي مکمل و کوره نفت و گازوئیل براي ضعیفی بسیار جانشین برق اوالً که
 حامل بین جایگزینی براي تمایلی برق، کننده مصرف آنها، شدن واقعی و انرژي هاي حامل دیگر قیمت تغییر لقبا در که دهد
 تجهیزات در انرژي هاي حامل دیگر و برق کاربري هاي آوري فن بودن متفاوت جهت به حدودي تا امر این ندارد انرژي هاي

 حامل دیگر سرعت به تواند نمی صنعتی تولیدکننده انرژي، هاي املح قیمت افزایش با و است برقی لوازم مصرفی و اي سرمایه
 بی جهت به ولی شده اند مدل وارد نیز گازوئیل و کوره نفت قیمت متغیرهاي که است ذکر به الزم. کند برق جانشین را ها

  .اند گردیده حذف مدل از برق تقاضاي روي ها آن اثر شدن معنا

   گیري نتیجه -٧
 گونه هر انجام که چرا سازد می نمایان را انرژي تقاضاي ضرورت برآورد انرژي به آن مبرم نیاز و تصادياق رشد یابیهاي جهت
 احداث و احد و طراحی نیاز پیش همچنین و است انرژي تقاضاي از آگاهی کامل نیازمند انرژي عرضه زمینه در ریزي برنامه

 ثرؤم عوامل بررسی با مقاله این در داشت خواهد وجود تاسیسات آن براي که ایی است تقاض میزان برآورد ، انرژي تاسیسات
 ارزیابی برق مصرفمیزان  بر ی چون قیمت برقعوامل کمی تأثیر تا شد تالش اصفهان استان صنعتبخش  در برق تقاضاي بر

 آن نیز موضوع نای دلیل. است نداشته برق مصرف روي معناداري اثر بخشاین  در برق قیمت که است آن یدؤم نتایج. گردد
 در مصرف کاهش براي اي انگیزه رو این از و بوده کاهش حال در آن واقعی قیمت برق قیمت اسمی افزایش رغم علی که است

افزایش قیمت برق در نتیجه اجراي قانون هدفمند سازي یارانه  .است نداشته وجود مشترکان براي اسمی قیمت افزایش نتیجه
صرف برق در این بخش نداشته باشد چنانچه قیمت هاي جدید در محدوده کشش پذیري قیمت ها تاثیر چندانی بر کاهش م

براي آنکه قیمت بتواند به عنوان متغیري اثر گذار روي مصرف برق در بخش صنعت ظاهر شود و موجبات برق نباشند پس 
اید محدوده کشش پذیري آن تعیین شده و افزایش بهره وري تولید و استفاده بهینه از این انرژي در بخش صنعت فراهم گردد ب

در غیر اینصورت عالوه بر این نتایج نشان می دهد که تعداد . از روي آن قیمت گذاري بر مبناي مصرف مشترکین صورت پذیرد
مشترکین برق در بخش صنعت و ارزش افزوده این بخش تاثیر مثبت و معناداري بر مصرف برق دارند که همانگونه که ذکر شد 

مدت روند مصرف برق در این بخش  توجه به سیاست هاي افزایش تولید در بخش صنعت به نظر می رسد حداقل در کوتاه با
  . همچنان رو به افزایش باشد
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