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  چکیده: 

 کـه  مـدلی  و ارائـه  هـاي تـابلویی   داده اقتصادسـنجی،  ابزارهـاي  بـه  توجه با مطالعه این در

گیـرد، مـدل مناسـب     دربـر مـی   را خـانگی  برق مصرف بر تأثیرگذار و مهم متغیرهاي تمامی

توسـعه) و   یافتـه)، گـروه دوم (کشـورهاي درحـال     براي گروه اول (ایران و کشورهاي توسعه

مصـرف  طی آن مقـادیر بـرآورد شـده مـدل      خورد و  گروه سوم (تمام کشورها) تخمین می

 گیرد. نتـایج  ها مورد مقایسه و تحلیل قرار می سرانه برق خانگی ایران را در هرکدام از گروه

دهد که برخالف تصور عمومی مصرف سرانه برق خانگی ایران تفـاوت معنـاداري    نشان می

توسعه (که ازلحـاظ درآمـد سـرانه بـه ایـران نزدیـک هسـتند) و تمـامی          با کشورهاي درحال

یافته (درآمد سرانه بسیار زیاد و منابع گازي  و در مقایسه با کشورهاي توسعهکشورها ندارد، 

  محدود نسبت به ایران)، مصرف سرانه این کاالي حیاتی بسیار کمتر است.   
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 . مقدمه1

ي مهم و حیـاتی در توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعی هـر      ها عاملطورکلی انرژي یکی از  به

ي در هر کشور، تقاضـا بـراي   و کشاورزهاي صنعتی  یتفعالرود. با افزایش  یمکشور بشمار 

ي هـا  حامـل عنـوان یکـی از    یابد. در این میان انرژي الکتریکـی نیـز، بـه    یمانرژي نیز افزایش 

و  هـا  بنگـاه هاي اقتصادي، نقش مؤثري بـر فعالیـت    یتفعالتوسعه  انرژي با پیشرفت جوامع و

خود در اقتصاد جهانی  روزافزونایفا کرده است و با نقش  کنندگان مصرفخدمات به  ارائه

روز از اهمیت خاصی برخوردار شـده اسـت.    آن در تولید و مصرف، روزبه چندگانهو نقش 

مصـرف بـرق در بخـش خـانگی اسـت       دهد در اکثر کشورها بخـش عمـده   یمآمارها نشان 

 اهمیت هست. حائزیرگذار بر تقاضاي این بخش بسیار تأثرو شناسایی عوامل  ازاین

هاي زیادي تاکنون مورداستفاده قرارگرفته اسـت کـه از    براي تحلیل تقاضاي انرژي مدل

اقتصـادي نـام بـرد، ایـن دو مـدل      -هـاي اقتصادسـنجی و فنـی    توان به مدل ها می ترین آن مهم

ها داراي امتیازها و کارایی بیشتري هستند و با توجه به هدف این مقاله کـه   نسبت به بقیه مدل

مقایسه مصرف بهینه سرانه برق خانگی ایران و کشورهاي مختلف است، مدل پنل که نوعی 

گیـرد. در حقیقـت مـدلی جـامع کـه       قـرار مـی   است، مورداستفادههاي اقتصادسنجی  از مدل

هـاي   شـود و بـا اسـتفاده از داده    نزا هسـت معرفـی مـی    زا  و برو اي درونشامل تمامی متغیره

هـا   هـاي مناسـب در هـر گـروه و سـپس مقایسـه در مقـادیر بهینـه آن         تلفیقی به برآورد مـدل 

 شود. پرداخته می

 . مبانی نظري2

  شود: صورت زیر نوشته می به  S 1تابع تولید کاالي انرژي مرکب

)1(  S = S ( E , G , CS ) 

  

کننـده   خانگی(مصـرف  موجـودي وسـایل شـامل لـوازم     CSگاز و  Gبرق ،  Eکه در آن 

  انرژي) است.

                                                      
1. Composite Energy Commodity 



   69ي  ا سهیبه روش مقا رانیا یبرق خانگ نهیبرآورد مصرف به    

 
 

عنـوان   شود که در تـابع مطلوبیـت خـانوار بـه     نامیده می 1، خدمات انرژي Sخروجی تابع 

یرهـاي  متغگیـریم، امـا    در نظـر مـی    Xیک متغیر وارد خواهد شد، بقیه کاالهـاي مصـرفی را  

یرهـا نادیـده گرفـت    متغرا در مطلوبیت و سایر  ها آنتوان تأثیر  ینمکه برونزایی وجود دارند 

مانند خصوصیات ساختاري خانوار و خصوصـیات آب و هـوایی محـل زنـدگی آن، کـه بـه       

  شوند. یمنشان داده  W و Zترتیب با 

  توان به شکل زیر در نظر گرفت: یمبنابراین تابع مطلوبیت را 

  

)2(                         U = U( S( E,G,CS ) , X ; Z , W ) 

 

  .شود یم نهیشیبشرط بودجه خانوار که در زیر آمده  تابع مطلوبیت با توجه به

 )3(  0 XPSPY xs  
 بطوریکه:

   Y  :درآمد خانوار    

 sp:  قیمت کاالي انرژي مرکب   

 xp :شود یمقیمت بقیه کاالها که یک در نظر گرفته   

 

صـورت زیـر حاصـل     بـه  رهـا یمتغهرکـدام از   مسـئله ي ساز نهیبهبه مطالب فوق از  با توجه

  :شوند یم

)4(  E* = E*( Ep , Gp  , csp , Y ; Z ,W )                              

)5(  G* = G*( Ep , Gp  , csp , Y ; Z ,W )                                                                                         

)6(  CS* = CS*( Ep , Gp  , csp , Y ; Z ,W )                                                                                      

)7(  X*= X*( Ep , Gp  , csp , Y ; Z ,W )                                                                                         

  

                                                      
1. Energy Services   



70     94 پاییز 21فصلنامه تحقیقات مدلسازي اقتصادي شماره 

که در درآمد  استداراي تغییرات اندکی  cspي تجربی ها مدلازآنجاکه در اغلب 

ا نادیده گرفت و براي کمـی  تأثیر آن ر توان یم، پس شود یمي انرژي لحاظ ها متیقو 

متوسـط   بیـ را بـه ترت  هـا  آن )2011 ینـ یپیلیف و ینی(مانند آلبر   Wو   Z ریمتغ دوکردن 

.  اندازه خانوار کـه  میکن یم فی) تعریشیو سرما یشی(گرما ییدما ازیو ن 1اندازه خانوار

ر د 3یشـ یسرما ازیـ سـرد و ن  يدر روزهـا  2یشـ یگرما ازیـ خانوار است اما ن تیهمان جمع

 N دوره کیـ  يبـرا  شـوند  یمـ  داده نشان CDD و  HDDبا  بیگرم که به ترت يروزها

   :شوند یم فیتعر ریز صورت به روزه

 

)8 (         HDD = 1
1

( )
i

i

N
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      1 > iT  

         

)9(        CDD = 2
1

( )
N

i
iT 



      2 < iT  

  

 21و18 معموالًي دمایی هستند که ها آستانه  2و  1دماي روزانه،  iTدر روابط فوق  

 .  شوند یمدر نظر گرفته  گراد یسانتدرجه 

  در نظر گرفت: ریصورت ز ) را به4- 2فوق معادله ( حاتیبا توجه به توض توان یم نیبنابرا

  

)10(    E* = E* ( Ep , Gp  , Y , HS , HDD , CDD )             

  

ز خـانگی،  توان تابعی از قیمت برق خانگی، قیمت گا بنابراین مصرف برق خانگی را می

  .درآمد خانوار، اندازه بعد خانوار، نیاز گرمایشی و نیاز سرمایشی در نظر گرفت

                                                      
1.Household Size 
2.Heating Degree Days 
3.Cooling Degree Days 
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  . پیشینه تحقیق3

شـهر انگلسـتان در    42) براي برآورد میزان تقاضاي برق خانگی در 1951مطالعه هاتاکر(

. هاتـاکر مصـرف   ستترین مطالعات درزمینه تقاضاي برق ا یمیقداز  1927-1937ي ها سال

خانگی را تابعی از متوسط وسایل الکتریکی هر خانوار، متوسط درآمـد خـانوار، قیمـت     برق

نهایی گاز، متوسط مصرف سالیانه برق هر مشترك و قیمت نهایی برق در نظـر گرفـت، وي   

ي مقطعی و روش حداقل مربعات نشان داد کـه تقاضـاي بـرق نسـبت بـه      ها دادهبا استفاده از 

  مد خانوار با کشش است.قیمت بی کشش و نسبت به درآ

) تابع تقاضاي برق را براي چهار کشور جنوب شـرق آسـیا (تایلنـد،مالزي،تایوان    1988آنگ(

و سنگاپور) برآورد و آن را تابعی از تولید ناخالص داخلی سرانه، قیمت و مصرف سـرانه بـرق بـا    

نـد ضـریب   دهـد کشـورهایی کـه درآمـد بـاالتر دار      یمـ یک دوره تأخیر فرض کرد. نتایج نشان 

مـدت بـراي تمـام     ي دارند. وي نتیجه گرفت کشش درآمدي کوتـاه تر کوچککشش درآمدي 

بـوده اسـت    تر کوچکاز دوره قبل از این سال  1973کشورهاي فوق در دوره بعد از بحران نفتی 

از یـک و حـاکی از بـی کشـش بـودن       تـر  کوچـک  قـدر مطلـق  ي قیمتی از نظـر  ها کششو کلیه 

  .هست بلندمدتمدت و  غییرات قیمت در کوتاهتقاضاي برق نسبت به ت

  . خالصه نتایج تحقیق آنگ1جدول

 
 سنگاپور وانیتا يمالز لندیتا

)84-1960(  
    

63/2 يدرآمد کشش  69/1  41/1  39/1  

-64/0 یمتیق کشش  11/0-  25/0-  35/0-  

)73-1960(  
    

67/3 يدرآمد کشش  12/2  44/1  4/1  

-22/0 یمتیق کشش  2/0  - 31/0-  

)84-1974(  
    

29/2 يدرآمد کشش  64/1  44/1  26/1  

-12/0 یمتیق کشش  43/0-  23/0-  15/0-  
 

  Journal of Electricity-output ration and sectoral electricity, 2014مأخذ:             
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نروژ را در تخمـین یـک مـدل تصـحیح      1999-1970ي ها سالي ها داده) 2002اتستول(

اسـت. در تـابع تقاضـاي بلندمـدت بـرق       کـاربرده  بهاضاي برق خانگی خطاي خطی براي تق

خانگی متغیرهاي مستقل مدل  او قیمت واقعی برق ، قیمت واقعـی نفـت و مخـارج مصـرفی     

و  19/1و  -01/0از انـد  عبـارت خانوار هستند. کشش قیمتی، درآمـدي و متقـاطع بـه ترتیـب     

قیمت و بـا کشـش بـودن نسـبت بـه       کشش بودن تقاضاي برق نسبت به که بیانگر کم -27/0

  درآمد است.

 بـا  2004- 1999 هـاي  سـال  بـراي  توسـعه  درحـال  کشور 32 براي )2013( 1کامالودین ماهیراه

 قیمـت  سـرانه،  درآمـد  متغیرهاي از او. پرداخت مصرفی برق برآورد به تلفیقی هاي داده از استفاده

 اسـتفاده  خـود  مـدل  در تـأخیر  ورهد یـک  با سرانه درآمد و تأخیر دوره یک با برق مصرف نفت،

  .آورد دست به - 052/0 و 68/0 و - 028/0و 23/0 ترتیب به یک هر ضرایب و است کرده

کشـور مـالزي  بـا       2011تـا  1978هاي هاي سال ) با استفاده از داده2014(3و بخت 2یاپ

هــاي قیمتــی و  لگــاریتمی و اقتصادســنجی بــه بــرآورد کشــش -اســتفاده از مــدل لگــاریتمی

بدسـت   -13/0و  84/0مدي مصرف برق خانگی پرداختند که نتایج بـه ترتیـب برابـر بـا     درآ

  آمده است.   

اولین مطالعه درزمینه انرژي در ایران توسط مؤسسه تحقیقاتی اسـتانفورد در اواخـر دهـه    

شد. در ایـن پـژوهش    ارائهتهیه و  1356شمسی صورت گرفت و گزارش نهایی در سال  40

شـده اسـت. در ایـن مطالعـه      بینـی  یشپـ  -14/0تا  -2خش خانگی بین کشش قیمتی برق در ب

اصـلی اسـت    ها آنهفت سناریوي مختلف براي تقاضاي انرژي تنظیم شده است که یکی از 

ین نرخ رشـد اقتصـادي بنـا شـده اسـت. در پـژوهش مـذکور بـه علـت          تر محتملو بر اساس 

ذار بـر مصـرف بـرق در مـدل     یرگـ تأثمحدودیت آمارها امکان استفاده از برخـی متغیرهـاي   

بینی تقاضاي انرژي بر اسـاس شـواهد تجربی(آمـاري) بـا تأکیـد بـر        یشپمقدور نبوده است. 

  شده است. ارائهمتغیرهاي کالن اقتصادي، جمعیتی، تولیدات صنایع و قیمت 

                                                      
1. Mahirah Kamaludin 
2. Yap 
3. Bekhet 
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) مصرف سرانه بـرق در بخـش خـانگی را تـابعی از متوسـط      1378صفارپور و اصفهانی(

بخش خانگی، تولید ناخالص داخلـی سـرانه و تقاضـاي سـرانه بـرق در      قیمت واقعی برق در 

گیرند. نتایج حـاکی از ایـن اسـت کـه تقاضـاي       یمبخش خانگی با یک دوره تأخیر در نظر 

در  هـا  کششکشش است، اما این  برق خانگی در ایران نسبت به تغییرات درآمد و قیمت کم

مـدت و   است و کشش درآمدي هم در کوتاهمدت  یباً برابر مقدار آن در کوتاهتقر بلندمدت

  از کشش قیمتی است. تر بزرگ بلندمدتهم در 

) با روش تصحیح خطاي انگل و گرنجر تقاضاي سرانه برق خـانوار  1378امامی میبدي (

در ایران را تابعی از درآمد سرانه واقعی و متوسط قیمـت واقعـی بـرق بـراي بخـش خـانگی       

  .اند آمده به دستاز واحد  تر کوچکی و درآمدي داند. در تحقیق وي  کشش قیمت یم

) تقاضاي برق در بخش خانگی را تابعی از قیمـت بـرق خـانگی، قیمـت     1379عسگري(

هـاي واقعـی خـانوار و     ینـه هزي جایگزین، مجذور قیمت واقعی بـرق، کـل   ها سوختواقعی 

ي هــا دادهو  GLSمصــرف بــرق خــانگی در دوره قبــل لحــاظ نمــوده و بــا اســتفاده از روش 

) مطالعـه خـود را انجـام داده    1374-1378سال ( 5ي در طول ا منطقهشرکت برق  16تلفیقی 

یر ولـی از نظـر درآمـدي    پـذ  کششدهد که تقاضاي برق از نظر قیمتی  یماست . نتایج نشان 

  بی کشش است.

  . مدل تحقیق و روش برآورد 4

ــراي اجــراي تمــامی 10لگــاریتمی رابطــه ( -مــدل لگــاریتمی ــه اهــ مــدل)  ب ي ایــن مقال

  گیرد: یممورداستفاده قرار 

  

)11(  0 1 2 3 4 5 6( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )         e gLN E c c LN P c LN P c LN Y c LN HS c LN HDD c LN CDD      

 

E) سرانه مصرف برق خانگی :kwh( 

eP) قیمت برق خانگی :$/kwh(  

gP شده بر اساس ارزش حرارتی ( یلتعد: قیمت گاز خانگی$/kwh(     
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 Y اساس برابري قدرت خرید (: درآمد سرانه بر$(  

HSمتوسط اندازه بعد خانوار :  

HDD    نیاز گرمایشی بـا آسـتانه دمـایی :c18         در هـر یـک از کشـورها میـانگین شـهرها)

  گیرد.) یمموردنظر قرار 

CDD     نیاز سرمایشـی بـا آسـتانه دمـایی :c21       در هـر یـک از کشـورها میـانگین شـهرها)

  گیرد.) یمموردنظر قرار 

ها از روش پنل دیتا استفاده خواهـد   هاي تلفیقی در برآورد مدل استفاده از دادهباتوجه به 

ــراي هــر گــروه     لیمــر و – F هــاي شــد. آزمــون ــدل مناســب ب ــراي تشــخیص م هاســمن ب

هـاي تشخیصـی مربـوط بـه فـروض کالسـیک        گیـرد و بعـد از آزمـون    مورداستفاده قرار می

الل، هم خطی و واریانس ناهمسانی) مدل اقتصادسنجی(مانایی متغیرها، نرمال بودن جمله اخ

  شود. مناسب برآورد می

  ها و نتایج تجربی . داده5

 چهـار  شـامل  یافتـه  توسـعه  کشـورهاي  هـاي  داده هـا،  داده به محدود یابی دست به توجه با

 کشـور  پـنج  شـامل  توسـعه  درحـال  کشـورهاي  هـاي  داده هلند، و ایتالیا اسپانیا، آلمان، کشور

 از شـوند  مـی  اجـرا  هـایی کـه   مـدل   همـه  هسـتند. در  ونـزوئال  و تایلنـد  زي،مـال  ترکیه، ایران،

شـود. علـت انتخـاب کشـورهاي هـر یـک از        می استفاده 2009 الی 1990 هاي سال هاي داده

ها نسـبت بـه متغیرهـاي تعریـف شـده در مـدل اسـت         هاي فوق، همگن بودن نسبی آن گروه

 سرانه برق خانگی). درآمد سـرانه بـر   خصوص نسبت به متغیرهاي درآمد سرانه و مصرف (به

 ارزي نوسـانات  شـده اسـت تـا    محاسـبه  کشـورها  همـه  در خرید قدرت روش برابري اساس

 بـر  نیـز  گـاز  قیمـت  نباشـد.  تأثیرگـذار  مـدل  روي بر توسعه درحال کشورهاي در خصوص به

 سـاعت  کیلـووات  56/10 معـادل  گاز مترمکعب هر(است  شده تعدیل حرارتی ارزش اساس

 مصـرف  کـه  زمسـتان  در( سـال  فصول در خانگی گاز و برق قیمت که کشورهایی در ،)برق

 مـوردنظر  هـا  قیمـت  وزنـی  میـانگین  اسـت،  متفـاوت ) یابـد  مـی  افزایش هم قیمت است باالتر
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 المللی بین آژانس از خانگی گاز قیمت و برق قیمت برق، مصرف هاي داده. است قرارگرفته

  .است شده گردآوري انرژي

 نظـر  در درجـه  21 و 18 دمـایی  هـاي  آسـتانه  ترتیـب  بـه  سرمایشـی  و گرمایشی زنیا براي

 کـه  زمـانی  و گرمـایش  بـه  نیـاز  باشـد  درجه 18 زیر هوا دماي که زمانی یعنی شود می گرفته

 توسـط  مـوردنظر  دمـایی  هاي آستانه است، سرمایش به نیاز باشد درجه 21از  بیش هوا دماي

  .است قرارگرفته تأیید مورد ایران هواشناسی سازمان

  یافته . برآورد مدل ایران و کشورهاي توسعه5-1

در این مدل بعد از انجام آزمـون مانـایی از تفاضـل مرتبـه اول متغیرهـاي مصـرف بـرق،        

  شده است. قیمت برق، قیمت گاز و بعد خانوار استفاده

جـود  و 1دهد دلیلی براي پذیرش مدل تجمیعی نشان می 2/172لیمر با آماره  – Fآزمون 

 اسـتفاده  هاسـمن  آزمون از 3تصادفی اثرات و 2ثابت اثرات هاي مدل بین انتخاب ندارد  براي

 تصادفی اثرات مدل است،) کشورها( مقاطع از بیش مدل متغیرهاي تعداد چون اما کنیم، می

 اثـرات  مـدل  داد، انجـام  را هاسـمن  آزمـون  تـوان  نمـی  بنابراین نیست، Eviews در اجرا قابل

 صـفر  فـرض  دهـیم،  مـی  انجـام  را هاسمن آزمون سپس و اجرا Stata افزار نرم در را تصادفی

 تصـادفی  اثـرات  مـدل  پـذیرش  بـراي  دلیلی یعنی)  =prob 0085/0 شود( می رد آزمون این

     ندارد.                   وجود

 قـرار  بررسـی  و پـذیرش  مـورد  را ثابـت  اثـرات  مـدل  هاسـمن  آزمـون  نتیجـه  بـه  توجه با

هاي فـروض کالسـیک متغیـر بعـد خـانوار       بعد از اجراي اولیه مدل و انجام آزموندهیم،  می

  :معنا است بنابراین بعد از حذف و اجراي دوباره مدل داریم بی

 GLSنشان از واریانس ناهمسانی دارد، و لـذا از روش    039/0آزمون الگرانژ با احتمال 

  شود. براي رفع ناهمسانی واریانس و تخمین مدل استفاده  می

                                                      
1. Pooled Model 
2. Fixed Effect Model 
3. Random Effect Model 
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  . نتایج برآورد نهایی کشورهاي گروه اول2جدول 

  ریمتغ بیضر آماره احتمال

000/0  624/3  191/0-  یخانگ برق متیق 

048/0  263/2  018/0  ) شده لیتعد( یخانگ گاز متیق 

000/0  01/5  231/0  سرانه درآمد 

000/0  775/4  183/0  یشیسرما ازین 

024/0  306/2-  209/1  یشیگرما ازین 

000/0  04/21  982/0  مبدأ از عرض 

  هاي پژوهش مأخذ: یافته    

کنـیم   یمـ اسـتفاده   Stata افزار نرممنظور بررسی خودهمبستگی از آزمون وولدریج در  به

  همبستگی دارد.، نشان از عدم خود121/0آماره این آزمون با احتمال

حـاکی   72/0و احتمـال    = 16/1B-Jدر نهایت آزمون نرمال بودن جمله اخالل با مقـدار 

  از آن است که دلیلی براي رد فرض نرمال بودن جمله اخالل وجود ندارد.

 توسعه (شامل ایران) . برآورد مدل کشورهاي درحال5-2

انا نیستند و از تفاضـل مرتبـه   در این مدل متغیرهاي درآمد سرانه و بعد خانوار در سطح م

 شده است. ها استفاده اول آن

دهد دلیلی براي پذیرش مدل تجمیعـی وجـود    نشان می 62/232لیمر با آماره  –Fآزمون 

 داللت بر پذیرش مدل اثرات ثابت دارد.   019/0ندارد، آزمون هاسمن با احتمال 

سـتگی بـا مقـدار آمـاره     بعد از اجراي اولیه مدل آزمون وولدریج بـراي بررسـی خودهمب  

نشان از وجود خودهمبستگی دارد پس در نهایـت مـدل را بـا اضـافه      01/0و احتمال  52/26

  خورد. که معنادار نیز هست، تخمین می (�)Ar کردن 

D-W = 98/1  R-squared = 796/0  

F- statistic = 685 adjusted R-squared = 788/0  
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دهـد کـه    یمـ نشـان   028/0منظور بررسی واریانس ناهمسانی با احتمال  آزمون الگرانژ به

بـرآورد   GLSروش   د نـدارد. بنـابراین مـدل بـه    دلیلی براي پذیرش واریانس همسـانی وجـو  

  شود. یم

. نتایج نهایی کشورهاي گروه دوم3جدول   

 ریمتغ ضریب آماره احتمال

00/0  064/3  274/0-  قیمت برق خانگی 

06/0  88/1  012/0  ) شده لیتعدقیمت گاز خانگی ( 

00/0  47/4  291/0  درآمد سرانه 

03/0  15/2  157/0-  بعد خانوار 

00/0  69/3  624/0  نیاز سرمایشی 

00/0  91/9  326/0  نیاز گرمایشی 

00/0  025/3-  308/2-  عرض از مبدأ 

00/0 89/22 959/0  AR(1)  

  هاي پژوهش مأخذ: یافته      

حـاکی   35/0و احتمـال    = 83/2B-Jقـدار در نهایت آزمون نرمال بودن جمله اخالل با م

  از آن است که دلیلی براي رد فرض نرمال بودن جمله اخالل وجود ندارد.

  . برآورد مدل تمام کشورها5-3

لیمر نشـان از مـدل   -Fشده و نتیجه آزمون  هاي همه کشورها استفاده  در این مدل از داده

ثابـت از آزمـون هاسـمن اسـتفاده      هاي اثرات تصـادفی و  پانل است و براي انتخاب بین مدل

دهد که مدل اثرات تصـادفی   نشان می 0/)042شود. با توجه به آزمون هاسمن (با احتمال  می

  .کارایی ندارد

و احتمـال نزدیـک بـه     2/51آزمون وولدریج براي بررسی خودهمبستگی با مقدار آماره 

شـود. آزمـون    ستگی میصفر نشان از وجود خودهمبستگی دارد  و لذا از مدل رفع خود همب

D-W = 89/1  R-squared = 819/0    

F- statistic = 2127 adjusted R-squared = 81/0   
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دهد که براي جلـوگیري از واریـانس ناهمسـانی، مـدل را      نشان می 028/0الگرانژ با احتمال 

  تخمین زد. GLSروش   باید به

  . نتایج نهایی مدل تمام کشورها4جدول 

 متغیر ضریب آماره احتمال

00/0  83/3  162/0-  قیمت برق خانگی 

00/0  21/3  110/0  شده ) لقیمت گاز خانگی (تعدی 

04/0  02/2  232/0  درآمد سرانه 

07/0  89/1  378/0-  بعد خانوار 

00/0  96/3  423/0  نیاز سرمایشی 

00/0  012/4  525/0  نیاز گرمایشی 

52/0  98/0  691/1-  عرض از مبدأ 

00/0 42/3 894/3  Ar(1) 

  هاي پژوهش                                مأخذ: یافته

حـاکی   55/0و احتمـال    = 18/1B-Jدر نهایت آزمون نرمال بودن جمله اخالل با مقـدار 

  از آن است که دلیلی براي رد فرض نرمال بودن جمله اخالل وجود ندارد.

 . بررسی تفاوت مصرف برق خانگی بهینه در ایران و سایر کشورها5-4

بخش تفاوت معنادار بین مقادیر بهینه (برآورد شده) مصرف برق خانگی ایران با  در این

یافته)، گـروه دوم   هاي گروه اول (کشورهاي ایران و توسعه مقادیر بالفعل در هرکدام از مدل

 یافته) و گروه سوم(همه کشورها) مورد بررسی قرار میگیرد.   (کشورهاي توسعه

  صورت زیر استفاده شد. که به tقادیر مذکور  از آماره منظور تفاوت معناداري بین م به

)12(  
1 2

2 2
1 2

1 2

 -  
 =                                                                                                        

( ) ( )
 + 

x x
t

s s

n n

  

D-W = 75/1  R-squared = 29/86  

F- statistic = 428 adjusted R-squared = 16/86   
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ــه فــوق   2در رابط 1 ,  x x ــروه اول و دوم،     نشــان ــادیر گ ــانگین مق ــده می 2دهن 1 ,  s s 

صـورت   نیـز بـه   tي دهنده انحراف معیار مقادیر گـروه اول و دوم هسـتند و درجـه آزاد    نشان

1 2 2n n  2شود که تعریف می 1,n n .به ترتیب تعداد مقادیر گروه اول و دوم هستند  

  شوند: صورت زیر تعریف می هاي این آزمون به فرضیه

)13(  
0 1 2

1 1 2

 :  = 

 :     

H x x

H x x  

  

هـاي   کشور ایران در طی سـال  ) مربوط به(*Eمیانگین و انحراف معیار براي متغیر

ها (کشورها) محاسبه و در جـدول زیـر آورده    براي هر یک از گروه 2009الی  1990

  شده است.

  . میانگین و انحراف معیار سرانه مصرف برق هر گروه5جدول 

 بهینه مقادیر معیار انحراف

 مصرف

 برق سرانه بهینه میانگین

 )kwh(خانگی
 ) کشورها(  گروه

02/164  8/623  )یافته توسعه کشورهاي و ایران( اول گروه 

17/121  19/466  )توسعه درحال کشورهاي( دوم گروه 

42/148  08/508  )کشورها همه( سوم گروه 

	هاي پژوهش                                      مأخذ: یافته      	

  

 03/498میانگین بالفعل مصرف سرانه برق خانگی ایـران طـی بیسـت سـال موردبررسـی      

است.  در ادامه تفـاوت معنـاداري بـین     09/140ات ساعت و انحراف معیار این مقادیر کیلوو

 هاي اول،دوم و سوم بررسی میشود. مقادیر بالفعل و بالقوه کشور ایران در گروه

 ریــمتغ ییمانــا ي)  بــرا11آنکــه در بــرآورد مــدل ( لیــ: بــه دلاول گــروه در ســهیمقا 

LN(E)،  19 نیبنابرا ست،ا شده استفاده  مرتبه تفاضل ازn1=  20) و نهیبه ری(تعداد مقاد 

n2 =  داشت میخواه)، بالفعل ریمقاد(تعداد: 
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)14(  2 2

623.8 - 498
 =  = 2.57       ,       df = 39                                                          

(163) (141)
 + 

19 20

t
  

      
است، بنابراین دلیلی براي پذیرش فرض برابري مصرف    = 69/1t0.05 , 39که  به دلیل آن

، میانگین بهینه مصرف برق یافته وجود ندارد برق خانگی ایران و کشورهاي توسعه

 هاي موردبررسی با اختالف معناداري بیشتر از ایران است. یافته در سال کشورهاي توسعه

 مانـا  یخـانگ  بـرق  مصـرف  ریـ متغ دوم گروه مدل ياجرا يبرادر گروه دوم:  سهیمقا 

  :داشت میخواه ،= n2 20و  =20n1 نیبنابرا بود،

)15(  2 2

466 - 498
t =  = -0.77      ,   df = 40                                                                          

(121) (141)
 + 

20 20

  

   
نابراین دلیلی براي رد برابري میانگین سرانه مصرف بهینـه بـرق خـانگی ایـران و مقـدار      ب

تـوان نتیجـه گرفـت سـرانه مصـرف بـرق خـانگی ایـران بیشـتر از           بالفعل وجـود نـدارد، مـی   

 توسعه است ولی این اختالف معنادار نیست. کشورهاي درحال

 یصـرف بـرق خـانگ   م ریـ مـدل گـروه سـوم متغ    ياجـرا  يبـرا  :سوم گروه در سهیمقا 

  :لذا و ،= n2 20و  =19n1 نیشده است بنابرا صورت تفاضل مرتبه اول در نظر گرفته به

)16(  2 2

509 - 498
 =  = 0.23      ,    df = 39                                                          

(148.4) (141)
 + 

19 20

t  

  

است و لذا تفاوت معناداري بین مصرف برق خـانگی در کشـور      = 69/1t0.05 , 39چون  

  هاي موردمطالعه وجود ندارد. ایران و همه کشورها در سال
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دهـد بـرخالف تصـور و افکـار عمـومی سـرانه مصـرف بـرق          حاسبات تحقیق نشان میم

خانگی در ایران تفاوت معناداري نسبت به سرانه مصرف همه کشورها ندارد (بـا ایـن فـرض    

  شده اما نتایج به واقعیت نزدیک است). هاي نه کشور در این مدل در نظر گرفته که تنها داده

  گیري . نتیجه6 

ساله) را کمتر از کشورهاي  ل، مصرف برق خانگی ایران (در دوره بیستبرآوردهاي مد

 دهد که دور از واقعیـت نیسـت. آمـار    یافته و گروه چهارم یعنی تمام کشورها نشان می توسعه

المللـی   بـین  آژانـس  2007 و 2006 هاي سال در جهان مختلف کشورهاي برق کالن مصرف

 مصـرف  کـه  اسـت  مطلـب  همـین  مؤیـد  ذکورمـ  کشـورهاي  جمعیت با مقایسه در نیز انرژي

 جهـانی  مصـرف  متوسط از نه باالتر و جهانی مصرف باالتر از ایران برخالف تصور نه سرانه

  است.  

کشـور   218در مصرف سرانه بـرق از بـین    2006دهد که ایران در سال  آمارها  نشان می

هوایی ایران نسـبت   قرار داشته است. باید توجه داشت که شرایط اقلیمی و آب و 95در رده 

که بعضـی نقـاط    طوري به بسیاري از کشورهاي جهان از وضعیت استثنایی برخوردار است به

تـرین نقـاط جهـان محسـوب      ایران و سـه اسـتان خوزسـتان، بوشـهر و هرمزگـان جـزء گـرم       

شوند، ولی علیرغم این وضعیت مشترکین برق همین نقاط نسبت بـه سـاکنین کشـورهاي     می

  اند. ، برق کمتري مصرف کردهفارس جنوب خلیج

ایـران   2010دهـد کـه در سـال     المللی انـرژي نشـان مـی    وجود آمارهاي آژانس بین بااین

درصد در  56/12کیلووات ساعت بوده که رشدي حدود  2431داراي مصرف سرانه حدود 

طـور متوسـط    ) داشـته اسـت ( یعنـی سـالیانه بـه     2010تا سال  2006طول چهار سال ( از سال 

درصد) و سرانه مصرف برق خانگی نیـز از متوسـط جهـانی در ایـن سـال بیشـتر شـده         14/3

  است.

توسـعه و ایـران طـی دوره     یافته، درحـال  میانگین قیمت برق خانگی در کشورهاي توسعه

سنت براي هـر کیلـووات سـاعت اسـت. البتـه       1/1و  7/9، 8/17زمانی موردمطالعه به ترتیب 

را باید متذکر شد که برخالف تصور عمومی براي مقایسـه  درباره قیمت برق یک نکته مهم 
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 از تعرفه برق در کشورهاي مختلف نباید تنها قیمـت نهـایی آن را مـوردنظر قـرار داد، یکـی     

 تعرفه بـرق  و داخلی ناخالص تولید سرانه رابطه جهان، در برق تعرفه تعیین مهم هاي شاخص

البتـه   اسـت؛  کمتـر  بسـیار  کشورها سایر به نسبت ایران برق تعرفه که گفت توان نمی و است

 قیمـت  ولـی  شـود  اصـالح  باید و اقتصادي نه و است منطقی نه تعرفه این که کرد اذعان باید

 اشـتباه  کـامالً  آمریکـا  یـا  ژاپـن  اروپـایی،  کشورهاي با آن مقایسه و در ایران تنهایی) برق (به

هاي مختلف، میزان خرید بنابراین شاخص موردنظر براي مقایسه قیمت برق در کشور .است

  برق با درآمد سرانه هر فرد است.
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