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حالت،کششهایقیمتی،درآمدی،دمماومتقماطعتقاضماارائم شمود؛
بنابرای ،ضم رفعآسیبهایمدلهایرایج،ب تخممی کشمشهمای
تقاضامیپردازی .کششهایتابعتقاضایبمرقخمانگیدرایمرانبمرای
سالهای1349-90برآوردشمدهانمد.دادههمایاسمتدادهشمدهدرایم 
مقال ،عبارتنداز:مصرفبرقسران ،قیمتواقعیبمرق،درآممدسمران ،
دماوقیمتواقعیبنزی ب عنواننمایندهانمرییهمای انشمی بمرای
بخشخانگی.نتایجنشانمیدهدکششهایقیمتی،درآمدیو

برقدر
دمابرایتقاضایبرقخمانگیدرطمولزمماندرحمالترییمرهسمتند
میتوانبعضی هشهارادرای کششهادرطمول
(.)1TVPهمچنی  
طوریک قدرمطلقکشمشقیمتمیدرسمال58

زمانمشاهدهکرد؛ب 
هشافزایشیداشت ک میتواندناشیازافزایشدرآممدهمایندتمیو
افزایشتقاضاباشدودردوران نگنیزمجمدداًممیتموانفشمارروی
درسال52یک همش

تقاضارامشاهدهکرد.کششدرآمدینیزابتدا
افزایشیداشت وبعدازآن،کاهشیافت وب روندباثبماتتمریرسمیده
است.وهمی طورکششدمانیزازسال58ب بعمد،یمک همشبم 
سمتباالراتجرب کردهاست .
واژگان کلیدی :فضا-حالت،تقاضایبرق،سریزمانی 
طبقهبندی Q410 :JEL



 .1تقدته

درتقاضایبرق،ب علتترییرسیاستهاوترییرقیمتبرقدرطولزمان،ایم امکمان
متریرهادرطولزماندرحمالترییمر
ب و ودمیآیدک روابطبی مصرفبرقوسایر 
باشند،وای درحالیاستک عمدهمطالعاتدرای زمین ،ای پمارامترهمارادرطمول
زمانثابتفرضکردهاند.نمیشودانتظارداشمتکم همموارهپمارامترهمادرممدلهمای
اقتصادسممنجیثابممتباشممند،بخصممو درزمینمم مطالعمماتیکمم دادههممایآندارای
شکستهایساختاری2ناشیاز نگوشوکهایقیمتی(ترییرب صورتیکباربرای

همیش )ویادادههاییکم دارایترییمراتتمدریجیناشمیازسیاسمتهمایاقتصمادی
1. Time Varying Parameter
2. Structural Break
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اعمالشدهدرطولزممانهسمتند،احتممالاینکم ضمرایبتحمتتمثیرایم ترییمرات

تئوریهایاقتصادینشانممیدهنمدکم بسمیاریاز

ساختاریقراربگیرند،بسیاراست.
رابط هاییک سریهایزمانی1دراقتصادسنجیتجرب میکنند(ماننمدتقاضمایپمول،
حالیک ثابمت
در 
تقاضایانرییوتورم)ممک استدرطولزماندرحالترییرباشند؛ 
باعثمیشودک پارامترهاب دلیلخطایتصریحازنوعثابمت

درنظرگرفت ای روابط،
گرفت ضرایبمتریر،اریبداروناسازگارتخمی زدهشوندودرادام ب دلیملضمرایب
نادرست،تصمی گیریوسیاستگذاریوهمی طورپمیشبینمیهمابمرمبنمایاطشعمات
نادرستصورتگرفت است.پسفه وشناختترییرپارامترهادرطولزمماننم تنهما
پیشبینیاقتصادیمه استبلک برایسیاستگذاریوداشت اطشعماتدرسمت،
برای 
بسیارحیاتیاست.دربسیاریازمطالعات،ترییرب ریی  دیدممک استبم صمورت
تدریجیباشدوشناساییآنسختتر.ازای رو،برایشناساییبمیثبماتیپارامترهما2از
استدادهمیشود.بمرایایم منظمور،ابتمدابایمدحمداقل

آزمونهانس (هانس )1992،
مربعاتاصشحشده)(FMOLSراتخممی زد.ایم تخممی بمرایشمناختترییمرات،
چگون نیازیب فرضاولی دررابط باتماری ترییمراتسماختارینمدارد.درنهایمت،
هی 
رو فیلترکالم درقالبممدلفضما-حالمت،نم تنهماشکسمتهمارادرطمولزممان
مشخصمیکندبلک باای رو میتوانروندضرایبدرطولزممانرادرموا هم بما
ترییراتساختاریمشاهدهکرد .
یکیازمه تری مسائلدربحثبرنام ریزیدربخشبرق،شمناختوفهم درسمت
تقاضایبرقاست.هدفازتدوی ای مقال ،پرکردنیک ایخمالیمهم درادبیمات
بازاربرقدرایرانبودهاست.درمطالعاتگذشت ،عمدتاًب  ایگماهقیممتودرآممددر
تقاضایبرقتو شدهاست؛امامنظورازانجمامایم مطالعم ،نزدیمکتمرکمردنتمابع
تقاضایبرقب واقعیتبوده،ب طوریک سایرعواملاثرگذاررانیزمموردتو م قمرار
میدهی .برایپرکردنای  ایخالینشماندادهشمدهکم حساسمیتمصمرفبمرق
نسبتب افزایشقیمت،درتمامسالهایموردمطالع درحالترییراست،ب ای معنمی
ک کششقیمتیتقاضایبرقخانگیدرطولزممانترییمرممیکنمد.همچنمی نشمان
میتوانادعایمشاب باکشمشقیمتمیراداشمت.
میدهی ک درمورددرآمدودمانیز 


1. Time series
2. Unstable parameters
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بنابرای ،مقال ب تخمی کششهایقیمت-درآمد-دمایتقاضایبرقخمانگیدردوره
درطولزمانترییرمیکنند .

1349-90بااستدادهازرو فیلترکالم میپردازدک 
درادام مقال دربخشدوم،خشص ایازمطالعماتداخلمیوبمی المللمیدرممورد
تخمی تابعتقاضایبرقخانگی،دربخشسوم،رو فیلتمرکمالم ودادههمایممورد
استدادهارائ خواهدشدودربخشچهارم،نتایجتجربی،دربخشپنج ،بررسمینتمایج
ودربخششش ،نتیج گیریکلیارائ میشود .


 .2ادبیات توضوع و تردولوژی

مطالعاتانجامشدهدرموردتقاضایبرقبسیارزیاداست،ک دالیلبسیارمهممیدارد؛
از مل اینک تولیدبرقبخصو ازطریقسوختهایفسمیلی،عواقمبمندمیزیسمت
نگرانیهمایبسمیار مدیدرمموردکمبمودانمرییدر

محیطیبسیاریداردوازطرفی،
هاننیزاحساسمیشود.بنابرای ،مطالعم بمررویتقاضمایبمرقوشمناختعواممل
ت ثیرگذاربررویآنبرایهم کشورها،چ توسع یافت وچ درحمالتوسمع ،بسمیار
حیاتیاست .
مدلهایاقتصادسمنجیکم تقاضمایبمرقرابماآنتخممی زدهانمد،دارایطیم 

1

گستردهایهستندویک

یازمناسبتری آنهارویکردفضا-حالت است.در مدولزیمر،
انجامشدهبررویتقاضایبرقوهمچنی رو همای
بعضیازمطالعاتبی المللیوداخلی 
مورداستداده،سالهایموردمطالع ونتایجب دستآمده،نشاندادهشدهاست .

مطالعاتانجامشده
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گرایج
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1. Romero- Jordan, et al.
2. Arisoy & Ozturk
3. Guangrong &Yanjun
4. Inglesi Lotz
5. Chaudhry
6. Carlos, et al.
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مطالعاتانجامشدهبررویتابعتقاضا،عمدتاًداراییکپیشفرضاساسیبودهکم 

پارامترهااساساًدرطولزمانترییرنمیکنندوثابتهستندویمافقمطبم متریمرهمای
محدودیتو شدهاست؛امابرایب دستآوردنضرایبقابلاتّکاتربرایتابعتقاضما،
ازضرایبزمان-متریربراساسفیلترکالم استدادهوهمی طورمتریرهمایبیشمتری
درمدلواردشدهاست .

فیلترکالم ،یمکالگموریت بازگشمتیکارآممددرادبیماتاقتصادسمنجیاسمتکم 
میتواندباکمکمعادالتریاضیوالگوریت همایکماربردی،معمادالتپمیشبینمیرابما

تخمی متریرهایحالت،بهین کردهوخطاراب حداقلرساندودرنهایمت،ضمرایبرا
سازگار1ونااریب2والبت کارا3تخمی میزند.فیلترکالم براسماسدسمتگاهمعمادالت
فضا-حالتتنظی میشودک یکیازرو هاینسبتاً دیددرحموزهاقتصادسمنجیو
تحلیلهایسریزمانیاست(حیدریوصالحیان .)1391،

انتظارمیروددرصورتثباتپارامترها،رو فیلترکالم بارو حمداقل

همچنی 
مربعات،داراینتایجیکسانیباشندک البت درصورتو ودپارامترهایناپایمدار،فیلتمر
کالم بررو حداقلمربعاتبرتریپیدامیکنمد(انگلسمی-التمز.)2011،4بنمابرای ،
قبلازتصمی گیریب انتخابمناسبتری رو برایهدفای مقال ،نیمازداریم تما
امکانو ودپارامترهایناپایداردرمدلخودراثابتکنی .برایایم منظمورازآزممون

هانس 
استدادهمیکنی ک فرضی صدر5آن،پایداریپارامترهارات ییدمیکند.عملکرد
ای آزمونفرضی ،پارامترهایزمان-متریرکششهایقیمتی-درآمدی-دماراقبملاز
ییدمیکند .

برآوردآنهاردیات
 .3کالمن فیلرر و تدل گظری

رو کالم فیلترب مدلفضا-حالتمتکمیاسمتکم دراصملدرعلموممهندسمیو
شیمیمورداستدادهقرارمیگرفت.ازسال1988میشدیمحققانشروعب اسمتدادهاز
ای تکنیکدرموردمسائلاقتصادیکردند.ب طورکلی،فیلترکمالم متکمیبمرممدل
کارمیرود،ک یکیممدلهمایبماا مزاءغیرقابمل

مدلهاب 
فضا-حالتبرایدونوعاز 
1. Consistent
2. Unbiased
3. Efficient
4. Inglesi-lotz
5. Null hypothesis
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مشاهده 1ودیگری،مدلهایدارایپارامترمتریردرزماناست.درای مطالع ،ازممدل
فضا-حالتباپارامترهایتصادفیمتریردرزمان،برایتخمی یکرگرسیونخطیکم 
ضرایبآننشاندهندهکششهایقیمتی،درآممدیودمماهسمتند،اسمتدادهگردیمده

است .
برایتخمی تابعتقاضا،ابتدابایدب تعری سیست معادالتفضا-حالمتبپمردازی ؛
ک برای اساس،دارایدومعادل زیرخواهی بود(همیلتون :)1994،2
()1

()2

t  A t  H t  wt

 t 1  F t  vt 1

دراینجا  H ، Aو  Fماتریسحاویپارامترهاهستندک ب ترتیمب)(n×r)،(n×k

و) (r×rبعدیهستند.معادل ()1ب معادل مشاهدهمعروفاسمت،درایم معادلم   t ،
یکبردار)(k×1بودهک متریرهایبرونزا(قیمت،درآمد،دما،قیمتکماالی انشمی و
)...یاازپیشتعیی شدهراشاملمیشود.وهمی طوربردار  یکبردار)(n×1استو
درنقشمتریروابست استک دراینجاهمانمصرفبرقمیباشد .
بردار (r×1)،  tاستک حاوی مزءغیرقابملمشماهدهویماهممانمتریمرحالمت
میباشد.معادل شماره()2ک تعیی کنندهالگویمتریرحالتمیباشد،ب معادل حالت
معروفاست.هردومعادل ،دارایا زایاخشل،ب ترتیب  wtو  v tهستندک هریمک
ازه مستقلبودهوه توزیعنیزمیباشند .
()3

)vt ~ N (0, Q
)wt ~ N (0, R

دراینجا  Qو  Rنیزب ترتیب)(r×rو)(n×nهستند.همی طوربایدگدتا زاء
اخشلمعادل مشاهدهوحالتنسبتب وقد هایخودنیزناهمبست هستند .

()4
(vt , ws )  0
رو فیلترکالم یکالگوریت بازگشمتیبمرایمحاسمب پمیشبینمیهمایحمداقل
شدهدردورههایگذشت است .

دادههایمشاهده
مربعاتخطیبااستدادهاز 
ˆt 1 t  E  t 1  1 

()5

 t  (t, t1 ,..., 1, t , t 1 ,..., 1 )
1. Unobservable component model
2. Hamilton
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ای پیشبینیهاب صورتبازگشتیمحاسب میشودودرهرمرحلم MSEتخممی 
نیزقابلمحاسب خواهدبود .

ˆ1|0  ˆ2|1  ...  ˆt|t 1

()6

1|0   2|1  ...   t|t 1

()7

) 1|0  (1

نقط شروعبرایپیشبینیچنی الگوریتمی  1|0و  1|0خواهدبود .

()8

]1|0  [( t  ( t ))( t  ( t ))

تابعتقاضایکیازمه تری مداهی درادبیاتاقتصادخرداستک بااسمتدادهازآن
میتوانب تعیی روابطبی متریرهایاقتصادیپرداخت.ازطریقتابعتقاضاممیتموان
ب چگونگیسیاستترییرقیمتهابررویتقاضایآنکاالپیبرد.ب طورکلمی،شمکل
تابعتقاضاب صورتزیراست .
pe p s I
(, , , Z ) )9
p p p

(  Qe  Qe

ک درآن  Qeبیانگرمصرفبرقو  p eقیمتبرقواندیسsنیزبرایقیمتانرییهای
انشی و  Iدرآمدمصرفکنندگانو  zشاملسایرعوامیت ثیرگمذاردرتقاضمایبمرق

میباشدودرنهایت  pبرشاخصقیمتسایرکاالهاداللتدارد .
تقاضایبرقبراییککاالب قیمتآنکاال،درآمدمصمرفکننمده،قیممتکاالهمای
مکملو انشی وسایرعواملدیگرماننددمابستگیدارد.الزمب ذکراستکم یکمی
ازمه تری مسائلدربررسیتقاضا،شناختکششهااستک ب کمکآنهماممیتموان
مشخصکردبایکدرصدترییردرعواملفوق،تقاضاب چ میزانترییمرخواهمدکمرد.
کششهایبرآوردشدهدرای مطالع ،عبارتندازکششقیمتیتقاضا،کشمشدرآممدی
وکششمتقاطعوکششدما،ک ب صورتزیرارائ گردیدهاست .
%q
 Ep 
%p
%q
%I

%qx
%p y

 EI 
 Ex, y 
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دربیشترمطالعاتخار یصورتگرفت درتخمی تقاضمابم رو فیلتمرکمالم ،
شکلعمومیتابعتقاضاب صورتتابعکاب-داگشسدرنظمرگرفتم شمدهاسمتوبمر
همی اساسمانیزبرطبق(انگلسی-التز)2011،تابعتقاضایبرقرابم صمورتیمک
تابعکاب-داگشس1درنظرمیگیری ک بالگاریت گمرفت ازآن،ضمرایبتخممی زده
تولیدمیشود .

شدهب شکلکشش،
()10



ln(et )   t ln( pt )   t ln( yt )   t ln( petrol t )  pt ln(temt )   t

درای معادل برایتوضیحمصرفبرقازمتریرهمایقیممتبمرق-درآممد-قیممت
بنزی -دمااستدادهشدهاست؛ب طوریک eمصرفسران برقp،قیمتواقعیبرقy،
درآمدسران درایرانTem،میانگی دمایساالن درایرانpetrol،قیمتواقعمیبنمزی 
رانشانمیدهد.باتخمی ضرایبδ،β،αوρب ترتیب،ب کششهمایقیمتمیبمرق-

درآمدیبرق-
دمایبرقوکششمتقاطعبرقدستپیدامیکنی .انمدیسtدرمعادلم 
باالنشانمیدهدک پارامترهادرطولزماندرحالترییرهستند .

مدلهایحالت-فضابایددونکت زیررامدنظرقرارداد،
برایبرآوردبهین وکارآیی 
درغیرای صورت،نتایجحاصلازتخمی مدل،غیرقابملقابملاطمینمان،واسمتنبا همای
صورتگرفت برمبنایای نتایج،استنبا درستینخواهدبود(همیلتون .)1994،
 -1درسیست معادالتحالت-فضا،نسمبتواریمانس مزءاخمشل2معادلم حالمتبم 

واریانس زءاخشلحاصلازمعادل مشاهده،نسبتسیگنالب نویز3نامیدهممیشمود.
درصورتیک مقدارنسبتسیگنالب نویزمخال صدرباشد،میتموانگدمتمعمادالت
حالت-فضایتخمی زدهشده،دارایاعتباراستوخرو یمتریرحاصملازآن،قابمل
قبولمیباشد.اماچنانچ ای نسبتبرابرباصدرشود،مدلحالت-فضمایتخممی زده

شدهبامشکلانباشت شدن(پایشپ)4موا است.مشکله انباشت شمدن،زممانیر 
میدهدک واریانس زءاخشلحاصلازمعادل حالتبرابرصدرباشدک منجرب صدر
انمیدهدک درمدلموردنظمر،متریمرحالمت

شدننسبتسیگنالب نویزشدهونش
غیرتصادفیمیباشد .

Q
R

 q

1. Cup-Douglas
2. Error Term
3. Signal to noise Ratio
4. Pile-up Problem
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 -2هنگاماستدادهازفیلترکالم دربمرآوردپارامترهما،الزماسمتکم توزیمع ممشت

اخشلدرمعادل هایمشاهدهوحالتگوسی(1نرمال)باشد.لذابایدآزممونتشخیصمی2
ب منظوربرقراریفرضهایفیلترکالم انجامشود .
دادههایاستدادهشدهدرای مقال ازمنابعداخلمیوبمی المللمی ممعآوریشمده
است.تقاضایسران برقک حاصلازتقسی مصرفبمرقبمرتعمدادمشمترکاناسمتو
همی  طورقیمتواقعیبرقک حاصلازتقسی قیمتبرقبرشماخصقیممتمصمرف
کنندهاست،هردوازگزار 47سالصنعتبرقدرآیین آمارسازمانتوانیرب دسمت
آمدهاست.قیمتواقعیبنزی ک بازه ازتقسی برشماخصقیممتحاصملشمده،از
آمارنام مصرففرآوردههایانرییزاشرکتملیگازاسمتخرا شمدهودرآممدسمران از
حسابهایملیساالن بانکمرکزیب دستآمدهودرنهایمت،میمانگی دممایسمران 
کشورازسایتبانک هانی3گرفت شدهاست .

جدول  .2مصرفسران برق،قیمتواقعیبرق،درآمدسران درایران ،
میانگی دمایساالن درایران،قیمتواقعیبنزی

تصرف سراگه

درآتد سراگه

تیاگیین دتای

1964/733

18605

 17/63720

برق

در ایران

قیمت واقع

ساالگه در ایران

بنزین

2208/149

15545/60

17/61906

22/74666

741/9651

8230/500

15/76016

-0/442350

0/729983

0/012099

قیمت

واقع برق

26/32697

6/683789

19/42133

63/82979

32/84615

0/759019

 12/46633

7/055578

 2/800198

3/234014

6/589379

3/872611

4/270660

0/079325

5/563042

56/33751

92342/45

874435/1

828/9482

1237/367

314/1381

20787531

 2/48E+09

26/50105

7148/832

2289/934

2893/767
672/2372
1/906926

37362/90
7346/699

0/778047

8/210181
0/834557
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3/118505
1/728344
1/992765


Mean
Median
Maximum
Minimum
Std.DV.
Skewness
Kurtosis
JarqueBera
Sum
Sum
sq.Dv.

1. Gaussian
2. Diagnostics
3. World bank
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 .4گرایج تجرب

همانطورک بحثکردی ،قبلازب کارگیریفیلترکمالم بمرایتخممی کشمشهما،
تستهانس 1ب ماکمکمیکندتاثابتکنی پارامترهایتخمی زدهشدهدرطمول
زماندرحالترییرهستند.فرضی صدرای تستمیگویدک پارامترهاپایدارهستند
همانطورکم نتمایجنشمان
وفرضی مقابلنشانمیدهدک پارامترهاناپایدارهستند .
آمارهآزمون20/07میباشدبااحتمال0/01وازآنجاییک احتمالآمماره
میدهند 
آزمونب میزانقابلتو کوچکتراز0/05است،بنابرای تستهانس فرضمی صمدر
ییدمیکند .

راردکردهوناپایداریپارامترهارات

جدول  .3نتایجآزمونهانس
Hansen Test Result
Null hypothesis: Parameters are stable

*Prob.
 >0/01

Excluded
)Trends(p2

Deterministic
)Trends(k

0

0

Stochastic
)Trends(m
4

Lc statistic
20/07661

Hansen (1992) Lc(m2=4, k=0) p-values, where m2=m-p2 is the number
of stochastic trends in the asymptotic distribution
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عشوهبرآزمونهانس ازآزمون Jarque-Beraبرایبررسینرمالبودنا زاءاخشل
معادالتحالتومشاهدهاستدادهکردهای ؛چراک فرضاستدادهازممدلفضما-حالمت،
نرمالبودنتوزیعا زاءاخشلدستگاهمعادالتاست.فرضی صدرای تستنرمالبودن
توزیع زءاخشلمیباشدوفرضی مقابلآننرمالنبودن زءاخمشلاسمت.دراینجما
اخشلنرمالمیباشمدوهممی طموربم 

ب ای دلیلک فرضی صدرردنمیشود ،زء
راحتیمیتواندرشکلزیرمشاهدهکردک توزیع زءاخشلبسیارنزدیمکبم توزیمع

درمییابی ک فرضنرمالبمودنا مزاءاخمشل

نرمالاست.بنابرای باانجامای آزمون
درمدلهایفضا-حالت،درای مطالع رعایتشدهاست.پسعشوهبرآزممونهانسم 
1. Hansen test
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ک ناپایداریپارامترهارادرتابعتقاضایبرقخانگیت ییدکرد،ای آزمونه میتوانمد
ت ییدیبرایاستدادهازمدلفضا-حالتبرایای پژوهشباشد .

12

Series: Residuals
Sample 1347 1393
Observations 47
0.000483
0.009498
0.266099
-0.240959
0.091235
-0.013926
4.063752

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

2.217507
0.329970

Jarque-Bera
Probability

10
8
6
4
2

0.2

0.1

0.0

گمودار  .1آزمونتشخیصی

-0.2

-0.1

0
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الزمب ذکراستک درتخمی انجامشدهازیکمتریمرمجمازی (کم بماتخممی 
شناساییدادهیپرتسال1372تعری شدهاست)،بمرایخنیمیکمردن

رو OLSو
اثراتدادههایپرتاستدادهگردیدهاستک معناداریآن(بااحتممالکمتمراز،)0/05
لزوماستدادهازآنرات ییدمیکند.همی طورازمتریرروند2ک درواقمعنشماندهنمده
پیشرفتتکنولوییدرزمین برقو ایگزی شدنبرقباسایرانرییهاطمیسمالهمای
موردمطالع توسطخانوارهااست،نیزاستدادهشدهک درنهایتآنه رابط معناداری
بامصرفبرقدارد.درادام همانطورک گدت شد،ازقیممتواقعمیبنمزی بم عنموان
نمایندهایازانرییهای انشی برایبرق،اسمتدادهشمدهکم هممانکشمشمتقماطع
تقاضااستک درصورتمیبمتبمودنضمریب ،انشمی بمودنکماالاثبماتممیشمود
(.)0/006البت بایدگدت شودک کششمتقاطعتقاضادرتخمی انجامشدهب صمورت
ثابت(ن متریردرزمان)درنظرگرفت شدهاست .
باتو ب مطالعاتصورتگرفت درحوزهانریی،معموالًسوختهایفسیلیوانریی
برقب عنوان انشی یکدیگردرنظرگرفت میشود،بنابرایم بجمااسمتکم درایم 
1

1. Dummy variable
2. Trend
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مطالع ازسطحقیمتانرییفسیلیب عنوان انشی انرییبرقاستدادهگردد.ازآنجما
ک بنزی ب عنوانیکیازپرمصرفتری انرییهایفسیلیدرایرانمحسوبمیگمردد،
درای پژوهشقیمتهایبنزی درطولدورهموردمطالع ب عنموانکماالی انشمی 
مورداستدادهقرارگرفت است(آکاوکیزیز .)2014،1

جدول  .4نتایجتخمی

Kalman filter estimation results
)Method: Maximum likelihood (OPG-BHHH / Line Search steps

Prob.

Sample: 1349 1390
Included observation: 42
Convergence achieved after 3 iterations
Coefficient
Std.Error
z-Statistic

0/0001
0/0329
0/0000
0/0155
0/0000

3/924527
2/133357
4/974677
2/420765
-57/06122

1/160159
0/002966
0/038391
0/033075
0/095988

0/0000
0/0017
0/0000

-28/79546
3/142641
8/919727

0/014873
0/027849
0/091936

Prob.

z-Statistic

Akaike info criterion

Root MSE

-0/8440910

4/553077
0/006327
0/190982
0/080066
-5/477214

)C(1
)C(2
)C(3
)C(4
)C(5

Final state

-0/428273
0/087520
0/820042

SV1
SV2

Log likelihood

22/65912

Schwarz criterion

Parameters

Hannan-Quinn criter

Diffuse priors

-0/634045
-0/765086

SV4

5
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3


در دولباالابتداضرایبثابتیعنی)c(3)،c(2)،c(1و)c(4آوردهشدهاسمتکم 
)c(1همانعددثابتعرضازمبدأمدلو)c(2و)c(3ب ترتیب،ضرایبمتریررونمدو
متریرمجازیمیباشندc(4).ضریبقیمتواقعیبنزی استک نشماندهنمدهکشمش
متقاطعتقاضااست()0/08ک یکعددمیبتبسیارکوچکبودهک ب معنای انشی 
بودنضعی برایکاالیبرقاست .
1. Ackah & Kizys
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درقسمتپایی  دول،تخمی ضرایبمتریردرزممانآوردهشمدهsv4-sv2-sv1،
دهندهکششقیمتیتقاضما،کشمشدرآممدیتقاضماوکشمشدمما


،نشان
ک ب ترتیب
همانطورک دیدهمیشود،کششقیمتیتقاضایمکعمددمندمیوکموچکتراز
هستند .
یکبودهک باتئوریتقاضاکامشًمنطبقاستوحاکیازکم کشمشبمودنتمابعتقاضما
است.وهمی طورکششدرآمدیکم یمکعمددمیبمتوکموچکترازیمکبمودهکم 
دهندهای استک برقیککاالینرمالوضرروریاست.درنهایمتکشمشدمما


نشان
آوردهشدهک یکعددمیبتونزدیکب یکبوده،ب ای معنیک باافمزایشدممادر
طولسالهایموردبررسیب مرورمصرفبرقنیزافزایشیافت ،یعنیباگرمتمرشمدن
کردهاندکم ایم اممرناشمیازآن
هوامردمب میزانبیشتریازبرقدرخان هااستداده 
استک درایرانوسایلسرمایشیعمدتاًبرقیبودهوانرییبرقدرای مورد ایگزینی
ادرطولزمانمیپردازی  .

ندارد.درادام ب تدسیرکششه
 
 .5بررس گرایج

هادرطولدورهموردمطالع میپردازی .نتمایج

ابتداب محاسب میانگی ترییراتکشش
میممانگی کشممشقیمتممیتقاضمما(کشممشنهممایی)بممرایسراسممرسممالهممای1349تمما
(1390سالهمایمموردمطالعم )،-0/35ومیمانگی کشمشدرآممدیتقاضما،0/29و
نشانمیدهد .

میانگی کششدمابرایتقاضایبرق،0/53را

1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0

1390

1385

1380
SV4F

1375

1365

1370
SV2F

1360

1355

1350

-1.5

SV1F


گمودار  .1کششقیمتی-کششدرآمدی-کششدما 
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درنمودار()1روندترییراتکششقیمتیتقاضا،کششدرآمدیتقاضا،کششدمما
برایتقاضایبرقطیسالهای1349-90ارائ شدهاست.درسال58کشمشقیمتمی
ب صورتقدرمطلقیک هشب سمتباالداشت وسپسروندباثبماتتمریراطمی
کردهاست.ابتداکششقیمتیدرسال(1358ب صورتقمدرمطلمق)0/62،بمودهودر
کاهشمییابد.سپسدرسال1368ب 0/46رسیده،تمااینکم در

سال1365ب 0/49
ابتدایده 1370ب 0/44کاهشمییابدوای رق تاپایانده ترییرچندانینمدارد.
درابتدایده 1380کشش0/45استوتاپایانسال1386ای رق ترییرنمیکنمد.
کاهشمییابدودرنهایتدرسالهمای1389و1390

مجدداًدرسال1388ب 0/44
ای روندکاهشیب ترتیبب 0/43و0/42میرسد.دلیلای کاهشعممدتاًبم دلیمل
طرحهدفمندسازییاران هادرسال1389وناشیازترییراتقیمتبمرقدرایم سمال
است.نکت ایک گدت آناهمیتدارد،ای استک بررسینتایجنشمانممیدهمدکم 
قدرمطلقکششقیمتیطیسالهایمموردبررسمیرونمدیکاهشمیداشمت وکشمش
قیمتازرقمینزدیکب نی درانتهادرسال1390ب 0/42رسیده،وبنابرای اهمیت
قیمتبرقنسبتب مصرفبرقکاهشیافت ،درحالیک قیمتواقعیبرقیمکرونمد
کاهشیراتجرب کردهاست.ای مطالع نشانمیدهدهرچ قیمتهمایواقعمیبماالتر
باشند،کششقیمتینیزباالترخواهدبود،بنابرای سطحپایی قیمتهماممیتوانمدکم 
دهندهای اسمتکم قیممتبمرقدر

کششبودنتقاضایبرقراتوضیحبدهدک نشان
ایرانقیمتبهین اینیستک دلیلاصلیآننبودبازارآزادبرقاستک بم  مایآن،
تصمیماتانحصاریدولتقرارگرفت است .
کششدرآممدیتقاضمادرسمال0/35،1355بمودهکم درسمال1360بم 0/04
کاهشمییابد؛سپسبعدازیکده ب مروردرسال1369ب 0/13افمزایشیافتم و
درسال1370ب 0/12میرسد.ای رق تاسال1386ترییرچندانیپیمدانممیکنمد.
میرسدودرنهایتباادام روندکاهشی
مجدداًدرسال،1388کاهشیافت وب  0/10
میرسد.کششدرآممدیتقاضما
درسالهای1389و1390ب ترتیبب 0/09و 0/08
درسال58یک هشروب پایی داشت وازرقمینزدیکب 0/20ب یکبارهب 0/03
رسیده،ب ای معنیک کاالیبرقبیشترب سمتیککاالینرمالوضمررویحرکمت
کردهاست .
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نمودار()2قیمتحقیقیبرقومصرفسران برقرادربازهزمانی1349-90نشمان
میدهد؛ک بیانگریکروندکاهشیبرایقیمتحقیقیبرقب دلیملافمزایششماخص
هامیباشد.قیمتدرسال1349از19/28ریمال

بهایمصرفکنندهدرتمامیای  
سال
ب ازایهرکیلوواتساعتب 3/34ریالب ازایهرکیلموواتسماعتدرسمال1390
کاهشیافت ،درحالیک تقاضایبرقیکروندافزایشیرادرطولهمماندورهتجربم 
میباشد .
دهندهرابط معکوسبی مصرفبرقوقیمتآن 

کردهاستک درنهایت 
نشان
طورقیمتهایبماالتر

ای مطالع نشانمیدهدک اثرقیمتیبسیارک بودهوهمی 
مو بکششهایباالترنیزمیشود.ای موضوعرامیتمواندرنممودار()3کم نشمان
دهندهروندکششقیمتیوقیمتهایواقعیبرقدرتمامطولسالهای1349-1390

است.نمودار()4رابط بی درآمدسران برقومصرفسران برقممیباشمدکم همردو
دهندهرابط میبتبی مصرف

رونددرتمامسالهایموردمطالع صعودیاستونشان
سران برقودرآمدسران برقمیباشد.کششدرآمدیب صورتمیانگی (دورهپایانی)
درتمامدورهها)0/08(0/29،تخمی زدهشدهک ب معنیکم کشمشبمودن(کماالی
نرمالضروری)است؛ب ای معنیک درصمدترییمردرمقمدارتقاضمادرپمیترییمردر
قیمتبرقاندکاست؛ب گونم ایکم تولیدکننمدگانبمرقووزارتنیمرو(بماافمزایش
میتواننددرآمدزیادیازای محلداشت باشند .
قیمت) 
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درنمودار()5رابط بی دماومصرفسران رامیتوانمشاهدهکردکم یمکرابطم 
میبتاستوهردوطیسالهایموردمطالع ،روندیصعودیدارندک نشانگرگرمتمر
شدنشرایطاقلیمیایرانازسال1349تا1390میباشد.کششدماتقریبماًدرتممام
طولسالهایموردمطالع میبتبوده،ب ای معنیک افزایشدمماممیتوانمدیکمیاز
دالیلافزایشمصرفباشد.نمودار()6نموداردرآمدسران وکشمشدرآممدیرانشمان
میدهد.افزایشدرآمدسران درسالهایابتدایی(ب علتافزایشدرآمدهایندتمی)در
نمودار()6کامشًمشخصاست؛ک درهمانسالهاکششدرآمدینیمزافمزایشیافتم 
است.افزایشدرآمدسران ت ثیرکمیبرمصرفبرقداشمت وایم بماکشمشدرآممدی
کوچکنشاندادهشدهاستک ب معنینرمالوضروریبودنکاالیبرقاست.کشش
درآمدیدرسال58یک هشب سمتباالراتجرب کردهاست .هشهمایناگهمانی
کششهادرسال58میتواندب دلیلوقوعانقشباسشمینیزباشد؛چراکم انقمشبو
کششهادرطولسمالهمای

نگمیتواندب عنوانشوکهایخار یمو بترییرات
موردمطالع گردد .

 .6گریجهگیری

برایتخمی دادههایسریزمانیازمدلهایساختاریوسریزمانیاستدادهمیشود.
مدلهایساختاریچندمتریرههستندوترییراتیکمتریمررابماچنمدمتریمردیگمر
توضیحمیدهند.مدلفضا-حالتیکمدلساختاریاستک ب ضرایبا ازهمیدهمد
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درطولزمانترییرکنند.ای مقال درموردو ودکششهایمتریربرقدرطولزممان
بحثمیکندک دلیلآنعمدتا،ترییراتقیمتدرطولدورهمموردمطالعم اسمت.در
مقال ازمدلفیلترکالم برایتخمی ضرایبزممان-متریمراسمتدادهکمردهایم .ایم 
تکنیکب ماا ازهمیدهدک کششهایمتریردرطولزممانراتخممی بمزنی .یکمی
دیگرازویژگیهایای مدل،تواناییآنبرایتخمی سریهاینامانا1است؛بم طموری
ک هیچخللیدرنتایجایجادنمیکند.بنابرای بایدگدتای تکنیکمناسبتمری رو 
برایبرآوردمعادالتیاستک دارایضرایبمتریردرزمانهستند.الزمبم ذکمراسمت
درمطالعاتداخلیوبی المللی،تقاضایبرقکششقیمتبمی صمدرتما-2وکشمش
درآمدیبی صدرو2تخمی زدهشدهاست.بنابرای گدت اینک نتمایجایم مقالم در
موردکششقیمتیوکششدرآمدیدربازهتخمی مطالعاتقبلیقرارگرفت ،اهمیمت
بسیاریدارد .
مدلفضا-حالتیکابزاربرایتحلیلب شممارممیآیمد؛بنمابرای ممیبایمددربم 
کارگیریای ابزاردرتحلیلهادقتکافیداشت.مدلفضما-حالمتمخمتصمطالعماتی
استک پارامترهایآندرطولزمان،عمدتاًب دلیلترییرسیاسمتهماوشموکهمادر
حالترییرندواگرازای مدلبرایمطالع رویپدیدههماییکم ضمرایبثابمتدارنمد،
استدادهشود،دچاراشتباهبرآوردشدهواستنبا هایحاصل،نم تنهمادرسمتنیسمت؛
هامیشود .


هایگمراهکنندهازپدیده
بلک منجرب تحلیل
نتایجنشانمیدهدک ترییراتکششدرآمدیکمتمرازکشمشقیمتمیبمودهودر
سالهایابتداییوانتهاییدارایترییراتبیشتریبودهک میتوانمدناشمیازترییمرات
قیمتدرای سالهاباشد.همی طوربایدگدتک قیمتبرقدرایم دورههمموارهدر
حالکاهشبوده،درحالیک مصرفبرقدرهماندوره،روندیافزایشیداشمت اسمت.
نکت حائزاهمیتای است،هنگمامیکم قیممتهمادرکرانم بماالییقمرارداشمت انمد،
ساسیتمصرفکنندگانب قیمت(کششقیمتی)نیزافزایشپیداکردهاستک ایم 

ح
نتیج کامشًبانظری همخوانیدارد.ب عبارتیکششقیمتیتقاضمایبمرقبسمیارکم 
استواگرمنحنیتقاضایبرقرابرایقیمترس کنی ،شمیبمنحنمیتقاضمابسمیار
زیادخواهدبود .

1. Non-stationary
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ای پایی بودنکششچنددلیلدارد؛از مل اینک هزین انرییالکتریکیبخمش
کوچکیازهزین هایکلزندگیبیشترمصرفکنندگانخانگیرادربرممیگیمرد.ایم 
درحالیاستک انرییالکتریکیعاملاساسیدرکیدیتزندگیمردمب شمارمیرود؛
مصرفکنندگانحاضرنیستندبااندکیافزایشقیمتبرقمیزانمصمرفخمود

بنابرای ،
راب میزانقابلتو هیکاهشبدهندورفاهزندگیخودراکم کننمد.دلیملدیگمرآن
استک انرییبرقازابتداهموارهدردسترسبمودهوایم بماورچنماندرذهم ممردم
ریش دواندهاستک میتوانگدتکمتمرکسمیقبملازمصمرفبمرقتحلیملهزینم -
فایده1انجاممیدهد.ای نتایجبسیارمه نشانمیدهمدکم فقمطدرصمورتیافمزایش
قیمتمنجرب کاهشمصرفمیشودک ای افزایشقیمتدربلندمدتر بدهدون 
فقطکوتاهمدت؛زیراب دلیلک کششبودنتقاضا،یکافمزایشقیممتاولیم ممکم 
استترییرچندانیبررویمصرفایجادنکند.پسازآنجاییکم سیاسمتگذارانانمریی
درایرانسعیدرتشویقخانوادههایایرانمیبمرایکماهشمصمرفدارنمد،بمازنگریدر
قیمتهاامریا تنابناپذیرب نظرمیرسدک ب دلیلشکلگرفت عاداتمصمرفیدر
طیسالهاوهمی طورتبدیلشدنبرقب یککماالیضمروریبمرایخمانوادههمای
ایرانی،افزایشقیمتبرقممک استعواقبینیزدرپیداشت باشد .
توانبااتخاذسیاستهاییدرراستایبهبودکمارآیینیروگماههمای

ب همی دلیلمی
تولیدبرقوکاهشهزین هایتولیددرنیروگاهها،ب قیمتهایواقعینزدیمکشمد؛بم 
ای منظورک تمامیفشارسیاستاصمشحقیممتهما(آنگونم کم درطمرحهدفمنمدی
یاران هاتجرب شد)بردو مصرفکنندگانقرارنگیرد .
برایقیمتبرقاستکم 

کشورایراندارایباالتری سطوحپرداختیاران در هان
منجرب واقعینبودنسطحقیمتهادرتمامای سالهاشمدهاسمت.ازطرفمی،عمادات
مصرفیغلطواستدادهازلوازمخانگیبرقیک کارآییاستانداردمصرفبمرقراندارنمد،
باعثواقعینبودنقیمتهاودرنتیج بهین نبودنمصرفبمرقدرایمرانشمدهاسمت.
بنابرای ازآنروک امکان انشی کردنسایرانرییهاب  مایبمرقدرایمرانتقریبماً
غیرممک ب نظرمیرسد،افزایشقیمتبرقدربلندمدتممیتوانمدمنجمربم افمزایش
وخانوادههاراب مصرفبهین تشویقکند .

کششقیمتیودرآمدیشده

1. Cost-Benefit
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