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Abstract 
 

Modeling of energy demand in different consumer sectors is an important step for better 
management and appropriate policy to increase productivity in the energy sector. The residential 
sector is one of the most important components of energy consumption in Iran and the Ilam province. 
The aim of this study was to investigate the energy demand function in the household sector of Ilam 
province. The research method was performed using an Almost Ideal Demand System (AIDS) and 
Regression of Seemingly Unrelated Equations for the period of 1988 to 2018. The results of the 
evaluation of the model as constrained and non-constrained models show that the self-price elasticity 
in these two cases is not significantly different from each other and all price elasticities agree with the 
theoretical foundations. Since the existence of homogeneity constraint in this model has been 
confirmed. The results of income elasticity show that this group is an essential commodity for 
households in Ilam province. The price elasticity of energy demand includes gas and electricity in the 
non-constrained model of -2.02 and in the constrained model of -0.04, which indicates the 
attractiveness of this group of goods in the consumption basket of households of Ilam. Also, the results 
of income elasticity of the unrestricted model show that the energy commodity group (including 
electricity and natural gas), another commodity group, clothing, and housing are among the luxury 
goods, and the health and food commodity group are among the essential goods. They are going. Also, 
based on income elasticities, the model of the constrained commodity group of energy (electricity and 
natural gas) is considered a semi-essential commodity. Housing and other commodity groups are also 
considered as luxury goods, as well as food and clothing commodity groups are considered as semi-
essential goods groups and health goods groups are considered as essential commodity groups. 
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تقاضای انرژی در بخش خانگی خانوارهای شهری و روستایی استان ایالم با استفاده از بررسی تابع 

 1ظاهر نامرتبطرگرسیون معادالت به
 

  2، علی سایه میری 1کبری تنهایی

 ایالم، ایالم، ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد. 1

 ایالم، ایالم، ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اقتصاد گروه . استادیار2
 

     22/44/1444تاریخ پذیرش:            24/42/1444تاریخ دریافت: 
 

 

 چکیده
گذاری کننده، گام مهمی برای مدیریت بهتر و سیاستهای مختلف مصرفالگوسازی تقاضای انرژی در بخش

کننده انرژی در کشور ترین اجزای مصرفوری در بخش انرژی است. بخش خانگی یکی از مهممنظور افزایش بهرهمناسب به

این مطالعه با هدف بررسی تابع تقاضای انرژی در بخش خانگی استان ایالم  انجام شده است. روش  و استان ایالم است.

های ی زمانی سالظاهر نامرتبط برای دورهآل و رگرسیون معادالت بهبا استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده پژوهش

خودقیمتی در این دو  دهد که کششمی صورت مقید و غیرمقید نشانانجام شد. نتایج برآورد مدل به 1631تا  1631

جایی که باشند. از آنهای قیمتی موافق مبانی نظری تقاضا و منفی میی کششهم ندارند و کلیهحالت تفاوت معناداری با 

دهد این گروه برای خانوارهای استان ایالم قید همگنی در این مدل تأیید شده است نتایج کشش درآمدی نشان می وجود

و در مدل مقید  -22/2شود. کشش قیمتی تقاضای انرژی شامل گاز و برق در مدل غیرمقید کاالیی ضروری محسوب می

چنین هم باشد.های ایالمی میی در سبد مصرفی خانواری پرکشش بودن این گروه کاالیدهندهباشد که نشانمی -20/1

برق و گاز طبیعی(، گروه کاالیی سایر، پوشاک  دهد گروه کاالیی انرژی )شاملنتایج کشش درآمدی مدل غیرمقید نشان می

چنین بر روند. همشمار میی کاالهای لوکس، و گروه کاالیی بهداشت و خوراک جزء کاالهای ضروری به و مسکن در زمره

شود. گروه های درآمدی مدل مقید گروه کاالیی انرژی)برق و گاز طبیعی( کاالیی نیمه ضروری محسوب میاساس کشش

های کاالیی خوراک و پوشاک از گروه کاالهای نیمه ضروری و چنین گروهکاالیی مسکن و سایر نیز جزء کاالی لوکس، هم

 شوند. میگروه کاالی بهداشت جزء کاالی ضروری محسوب 
 

 

 ظاهر نامرتبط، خانوارها، استان ایالم.تقاضای انرژی، سیستم تقاضای تقریبا ایده آل، رگرسیون معادالت بهکلید واژه ها: 

 

                                                             

با تمرکز بر ارزیابی اثر  برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش خانگی استان ایالممستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان  مقالهاین  1 

 است. نسانی، ایالمدانشکده ادبیات و علوم ا اقتصاد،گروه ل رشته اقتصاد، وابه راهنمایی نگارنده  هدفمندی یارانه ها
  :نویسنده مسئول h.ebrahim@liu.usb.ac.ir 

بررسی تابع تقاضای انرژی در بخش خانگی خانوارهای شهری و (. 1022).میری، علیسایه  کبری؛،تنهایی ارجاع به این مقاله:

-50(، 2)2، مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ایفصلنامه . ظاهر نامرتبطروستایی استان ایالم با استفاده از رگرسیون معادالت به

32. 
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 مقدمه و بیان مسأله
های انرژی در ی بهینه از حاملی پایدار کشورها استفادهیکی از عوامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی و توسعه

ی انرژی، از جمله اقدامات الزم کنندههای مختلف مصرفسازی تقاضای انرژی در بخشباشد. الگورشد اقتصادی می فرآیند

وری در این بخش است )منظور و گذاری مناسب به منظور افزایش بهرهبرای مدیریت بهتر بخش انرژی و سیاست

رود شمار میطور دقیق امری ضروری بهی انرژی به(. شناسایی ابزاری کارآمد برای تخمین تقاضا11: 1611همکاران،

 (.111: 1613)ابریشمی و همکاران، 

 انیدر مشوند. ی اقتصادی محسوب میهای انرژی یکی از ارکان زندگی مدرن و توسعهدر عصر حاضر، حامل

 تریبیشتقاضـای  مزایا ازآلودگی کمتر، قابل دسترس بودن و دیگر داشتن  لیبه دل و گاز طبیعی های انرژی، برقحامل

های انرژی نقش مهمی در سبد مصرفی خانوارها و از طرف دیگر این حامل. هستند منابع انرژی برخوردار رینسـبت به سا

های گوناگون در جنبهو گرمایشی  یکیلوازم الکتر از روزافزون جوامع به اسـتفاده شیگراایجاد رفاه و آسایش  خانوارها، 

 آن تیاهم شیموجب افزادارد و رشد جمعیت  کارگیری وسایل سرمایشی و گرمایشی جدیدی، بهجتماعفردی و ا یزندگ

 است.  دهیگرد

ی انرژی است که مصارف آن را عمدتاً گرمایش، سرمایش و کنندههای اصلی مصرفبخش خانگی یکی از بخش

عرضه انرژی مورد نیاز این بخش است. بررسی دهد و بهبود سطح زندگی مردم مستلزم تأمین امنیت پز تشکیل میوپخت

ی دهد که بیانگر توسعهسهم انرژی گاز و برق از تأمین انرژی بخش خانگی در استان ایالم روند رو به رشدی را نشان می

 رسانی در این استان است. ی گازرسانی و برقشبکه

سازی و یا عدم تناسب تولید با مصرف نهبخش خانگی استان ایالم، بدون توجه به مباحث بهی تأمین انرژی در

های انرژی برق و گاز طبیعی باعث بهبود رو شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای حاملمشکالتی را ایجاد خواهد کرد از این

با توجه به اهمیت انرژی و سهم باالی بخش خانگی در مصرف آن، در این مطالعه شود. گذاری در این بخش میسیاست

گیرد. از های انرژی)گاز طبیعی و برق( در بخش خانگی استان ایالم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میملتقاضای حا

ها مرتبط است، الزم است از سیستم معادالت های مختلف انرژی با یکدیگر و با مصرف سایر کاالجایی که مصرف حاملآن

آل های معادالت تقاضا، سیستم معادالت تقریباً ایدهاع سیستمتقاضای انرژی استفاده شود. در این مقاله از میان انو

(AIDS)1 ی مطالعات انجام شده، مبانی نظری ی مطالعه، پس از بررسی پیشینهبرای این منظور انتخاب شده است. در ادامه

پرداخته  2ظاهر نامرتبطها با استفاده از رگرسیون بهآل مطرح و سپس به تجزیه و تحلیل دادهسیستم تقاضای تقریبا ایده

 خواهد شد.

 پژوهشهای فرضیه

 شود.انرژی برق و گاز طبیعی برای خانوارهای ایالمی یک کاالی نرمال محسوب می -

 یابد. کاهش می با افزایش قیمت برق و گاز طبیعی میزان استفاده از این حامل -

 پذیر است.انرژی برق و گاز طبیعی نسبت به قیمت کشش -

 

                                                             
1. Almost Ideal Demand System (AIDS) 
2 . Regression of Seemingly Unrelated Equations 



 
 
 

 ....  بررسی تابع تقاضای انرژی در بخش خانگی
46 

 

 نظریمبانی 
 تقاضای انرژی

های عنوان نهادهای تولید توسط بنگاهکنندگان و هم بهعنوان کاالی نهایی توسط مصرفهای انرژی هم بهحامل 

جا که بکارگیری بسیاری از کاالهای مصرفی توأم با مصرف انرژی است، بنابراین گیرند. از آناقتصادی مورد تقاضا قرار می

سازی شمار کاالهای مصرفی در نظر گرفت که بر اساس نظریه اقتصاد خرد، تقاضای آن از حداکثرتوان انرژی را نیز در می

کاال از جمله انرژی  nشود. اگر تابع مطلوبیت فرد نمونه را تابعی از مصرف تابع مطلوبیت با توجه به قید بودجه حاصل می

 واهد بود: ( خ1یابی فرد نمونه به صورت رابطه)در نظر بگیریم مسأله بهینه

 

               (               )                                                                                                              

     ∑ 
 
1 یرابطه                                                                                                                                             

 سایر کاالها و خدمات و    انرژی،  Eکه در آن 
 

ی اول دهد. از شرایط درجهدرآمد را نشان می Yها و قیمت آن 

 شود:( حاصل می2ی)صورت رابطهیابی مسئله فوق، توابع تقاضا برای کاالها و از جمله انرژی بهبهینه

 

   ( 
 
     

 
   

 
  2 یرابطه                                                                                                                             (   

ی کاالهای مصرفی و درآمد مصرف کننده است. اگر قیمت بر این اساس تقاضای فرد برای انرژی تابعی از قیمت همه

کاالها را با شاخص قیمت مصرف کننده مشخص کنیم، بنابراین قیمت واقعی انرژی که از نسبت قیمت انرژی به دیگر 

گروهی از  تواند شاخص مناسبی برای تعیین تقاضای انرژی در سطح کالن باشد.آید، میدست میها بهشاخص قیمت

دانند. از این منظر تقاضا برای های مهم تولید میی از نهادهعنوان یکهای کار و سرمایه بهاقتصاددان انرژی را همانند نهاده

ها از حداکثرسازی تابع تولید و یا حداکثر سازی تولید با توجه به مقدار مشخصی هزینه، یا نهاده انرژی همانند دیگر نهاده

 (.125: 1631د )عزیزی، آیدست میدر پی حداقل کردن هزینه با توجه به مقدار مشخص تولید و یا حداکثر سازی سود به

 تئوری تقاضا 

صورت کاال وجود داشته باشد و تابع مطلوبیت افرادبه nی مورد بررسی چنانچه فرض کنیم در جامعه

      
 
   

 
     

 
 کننده و قیمت کاالهای  بوده و درآمد مصرف 

 
  ، 

 
  ...  

 
باشند،    ....    ،   و   Iدر بازار به ترتیب 

 ( نشان داد:0( و )6ی )صورت رابطهسازی مطلوبیت را بهحداکثرتوان هدف می
                   

 
   

 
     

 
                                                                      6ی رابطه             

                                              0ی رابطه                                                                
                                    

 ( است:5ی)صورت رابطهاول جهت حداکثر شدن مطلوبیت به یبا تشکیل تابع الگرانژ شرایط مرتبه

 
   (  

 
     

 
)  [ -                ]   

  

   
   -       

.  
. 

. 

 
  

   
     5ی رابطه                                                                                 -   
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 آید:دست می( به3ی)صورت رابطهکاال به nاز حل معادالت ، توابع تقاضا برای 
 
 
                      

. 

. 

.        

 

                         
 
0ی رابطه                                                                                  

های مختلف همچون انرژی، کاال ممکن نیست، کاالها را به گروه nجایی که تخمین یک سیستم معادالت به اما از آن

های توابع تقاضا را برای گروهتوان پذیر بودن توابع، میعنوان مثال با فرض جداییکنند. بهمسکن، خوراک و ... تقسیم می

 دست آورد.کاالها و بر حسب شاخص قیمت و نیز سطح درآمد به
                                                                          6ی رابطه                           

 

 های کاالیی است.شاخص قیمت سایر گروه Piقیمت انرژی و    معرف انرژی،  Eدر آن  که 

 

 پژوهشی پیشینه
 مطالعات داخلی

استان کشور به بررسی تقاضای مصرفی انرژی در بخش  21(، ازطریق شواهدی از 05: 1633) حقیقت و همکاران

ی قبل انرژی دورهدهد که مصرف ها نشان میاند. نتایج مطالعه آنخانگی با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته پرداخته

ی معکوس با مصرف ی خانوار رابطهچنین اندازهگذار بوده و متغیر جمعیت با کشش است. همی جاری تأثیربر مصرف دوره

چنین مصرف انرژی نسبت به نیاز  به گرمایش شود. همانرژی دارد و افزایش اندازه خانوار باعث کاهش مصرف انرژی می

 اما تغییر تقاضای انرژی نیاز به سرمایش متناسب نیست.باشد باشد میکشش میکم

(، عوامل فیزیکی ساختمان و ساختار جمعیتی را بر تقاضای انرژی بخش خانگی با 32: 1633) جعفری و بانوی

های یک خانه، دهد متغیرهایی مانند تعداد اتاقاند. نتایج نشان میاستفاده از روش حداقل مربعات معمولی بررسی کرده

چنین متغیرهای اندازه خانوار، سن سرپرست و کار رفته در ساختمان و همساحت ساختمان، سیستم گرمایش و مصالح بهم

چنین درآمد خانوارها اثر قابل قبولی بر تقاضای انرژی داری بر مصرف گاز طبیعی و برق دارد. همتعداد فرزندان اثر معنی

 دارد.

تابع تقاضای  1612-1636ی زمانیهای پنلی در دورها استفاده از داده(، ب121: 1633) ورهرامی و موحدیان  

اند. در میان متغیرهای مورد بررسی درآمد سرانه، قیمت واقعی های استان تهران برآورد کردهبرق خانگی را برای شهرستان

ذارترین عامل در تغییر تقاضا، گاز طبیعی، شاخص گرما و قیمت واقعی برق مؤثرترین متغیرهای مورد بررسی بودند و تأثیرگ

تر از یک درصد تغییر دهد تغیر قیمت برق تقاضای آن را بیشچنین نتایج بلندمدت نشان میمصرف دوره گذشته است. هم

 دهد.می

آل های انرژی را با استفاده سیستم تقاضای تقریباً ایده(، تابع تقاضای حامل11: 1630) محمدیعسگری و نور

 دهد که کششصورت مقید و غیرمقید نشان میاند. برآورد مدل بهکشاورزی استان ایالم بررسی کردهبرای بخش 

چنین در دو حالت مقید و کشش است. همهم ندارند و انرژی یک کاالی بی خودقیمتی در این دو حالت تفاوت معناداری با

 تر از واحد است.غیرمقید کشش درآمدی کوچک
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(، به بررسی تأثیر هدفمندی یارانه انرژی برق بر تقاضای خانوارها به تفکیک شهر و 1: 1630) بزازان و همکاران

دهند اند. نتایج نشان میهای به ظاهر نامرتبط پرداختهآل و روش رگرسیونروستا با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده

آید و قدرمطلق کشش قیمتی خودی حساب میری بهکه انرژی برق برای خانوارهای شهری و روستایی جزو کاالهای ضرو

 دست آمده است.برای هر دو نوع خانوار کمتر از واحد به

های تولیدی، در ی با هدف محاسبه میزان تغییر تقاضای انرژی در فعالیتپژوهش(، 121: 1632) منظور و حقیقی

ترین کاهش دهد که بیشنشان می پژوهشهای ند. یافتهاها و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها انجام دادهاثر اصالح قیمت

ها های انرژی به بخش صنایع شیمیایی و حمل و نقل اختصاص دارد. در مجموع، برق و در برخی بخشتقاضای حامل

-مدت نسبت به کوتاهها در بلندعبارت دیگر، تقاضای برق در همه بخششوند. بههای انرژی میبنزین، جانشین سایر حامل

مدت کاهش خواهد مدت نسبت به کوتاهها در بلندمدت افزایش یافته است؛ اما تقاضای گازوئیل و نفت سیاه در همه بخش

 یافت.

-های انرژی بر رفاه مصرفای به بررسی اثر افزایش قیمت حامل(، در مطالعه26: 1631) صادقی و همکاران

اند. پرداختهمرتبط کارگیری رگرسیون به ظاهر ناآل و با بهیبا ایدهکنندگان بخش خانگی با استفاده از سیستم تقاضای تقر

دهد که سه حامل؛ نفت) نفت سفید و نفت گاز(، برق و گاز طبیعی دارای های مارشالی و درآمدی نشان مینتایج کشش

ر اساس نتایج کشش قیمتی خودی و متقاطع منفی هستند، برق و گاز طبیعی کاالی لوکس و نفت کاالی ضروری است. ب

ی جانشینی گاز ی جانشینی خالص دارند و درجههای قیمتی هیکس و جانشینی آلن؛ هر سه حامل با یکدیگر رابطهکشش

 تر هستند.ی جانشینی برق و نفت نسبت به گاز طبیعی و برق ضعیفطبیعی و نفت نسبت به نفت و برق؛ و درجه

 مطالعات خارجی

ای رفتار مصرف انرژی خانوارهای هند را با استفاده از تکنیک اولیه و ثانویه (، طی مطالعه106: 2222)1تپار  

دهد که روند مصرف فعلی انرژی با پارامترهای آب و هوا، تجهیزات ناکارآ و اثر بازگشتی بررسی کرده است. نتایج نشان می

 همبستگی دارد.

اند. نتایج ژی  بین خانوارهای ویتنام پرداختهی رفتار مصرفی و مصرف انر(، به مطالعه223: 2213لی و پیتس)  

و  0/10ترتیب ساعت در سال بود که سهم برق و گاز بهواتکیلو 0032دهد میانگین مصرف انرژی برای هر خانوار نشان می

 درصد بوده است. 3/25

 2212تا  2222 ای نابرابری مصرف انرژی خانوارهای چین را طی دوره(، طی مطالعه20،2211)،2ژانگ و لهر   

ترین تأثیر را در مصرف انرژی داشته است و دهد افزایش سطح درآمد بیشها نشان میاند. نتایج مطالعه آنبررسی کرده

 چنین مهاجرت از روستا به شهر نقش مهمی در افزایش مصرف انرژی در اکثر مناطق داشته است.هم

 یاقتصاد یهمکار یعضو شورا یکشورها یرا برا یدر بخش خانگ یانرژ ی، تقاضا(222: 2215)6پریهاس و ش   

خود در  وبمتنا مدت از مقداردر بلند یو درآمد یمتیق یهاکشش دهدینشان م هامطالعه آن و توسعه برآورد کردند. نتایج

 .باشندیاز واحد م ترکوچکها مقدار آن ومدت بزرگتر کوتاه

-کوتاه یتقاضا یونیمعادالت چند رگرس ستمی( سGP)یکژنت یریزبا روش برنامه (،6: 2216)0و کابودان ویل   

 ینیجانش یمتی، کشش ق-21/2 یمتیکشش ق یدر بخش خانگ .کردند ینیبشیپ یعیگاز طب یبرارا مدت کشور آمریکا 

 بدست آمد. 21/2زمستان  یآب و هوای راتییکننده به تغمصرف تیو حساس 12/3 ی، کشش درآمد62/3

                                                             
1.Thapar 

2.Zhang& lahr 

3. Huas and Schipper 

4. Kaboudan & Liu 
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ی انرژی دو صنعت بزرگ استیل و آهن کشور خود ساختار هزینه پژوهش(، در 525: 2212)1و همکاران تاسمی

که تمامی اجزای انرژی ها نشان می دهد آن یمطالعهاند. نتایج مورد ارزیابی قرار داده 1311-2221ی چین را در دوره

گاز طبیعی ثابت بوده، در  -سنگانشینی میان ذغالی مورد مطالعه، کشش ججانشین یکدیگر هستند و در طول دوره

 سنگ و نفت، در طی دوره رشد داشته است.که کشش جانشینی میان ذغالحالی

 

 روش پژوهش
ها از نوع آوری دادهی جمعشود. شیوههای کاربردی محسوب میاز منظر هدف از نوع پژوهش پژوهشاین 

ی انرژی، مرکز آمار ایران بخش نامهاز اطالعات موجود در تراز پژوهشهای آوری دادهمطالعات میدانی است. برای جمع

های اطالعاتی موجود استفاده  شد. برای های مختلف استان ایالم و دیگر بانکهای سالها، سایت بانک مرکزی، سالنامهداده

و  EXCELافزارهای  ها  از نرمو تجزیه و تحلیل آن پژوهشهای با استفاده از داده پژوهشانجام محاسبات، برآورد مدل 

EVIEWS از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط استفاده  شد. جامعه آماری این پژوهشهای و جهت آزمون فرضیه ،

بدون  پژوهشهای انرژی شامل مصرف انرژی برق و گاز طبیعی خانوارهای شهر ایالم است. این پژوهش میزان مصرف حامل

 گردید. استفاده 1631تا  1631ی آماری که خانوارهای شهر ایالم هستند، از سال ری است و از اطالعات کل جامعهگینمونه

های کاالیی گروه های قیمتی و درآمدیهای سیستمی تقاضا، کمک به سنجش کششترین کاربرد الگویمهم

 (. 111: 1613)موسوی و همکاران، رآمدی استکنندگان به تغییرات قیمتی و دمختلف و ارزیابی میزان حساسیت مصرف
 ،یخط مخارج ستمیس های سیستمی تقاضا در ادبیات اقتصادی وجود دارد:الگو اصوال چهار نوع شناخته شده از

  آل.و سیستم تقاضای تقریباً ایده رتردام یتقاضا ستمیس ،ترانسلوگ یتقاضا ستمیس

تا  1631زمانی  یبرای دورهظاهر نامرتبط و روش رگرسیون معادالت به آلدر این مقاله از سیستم تقاضای تقریبا ایده

 شود.استفاده می  1631

افزارهای  ها  از نرمو تجزیه و تحلیل آن پژوهشهای با استفاده از داده پژوهشبرای انجام محاسبات، برآورد مدل 

EXCEL  وEVIEWS خواهد شد.  استفاده 

 AIDS آلایده سیستم تقاضای تقریبا
گذاری شد. این سیستم تقاضا پایه 1312در سال  2آل اولین بار توسط دیتون و مولبایرسیستم تقاضای تقریبا ایده

: 1312آید)دیتون و مولبایر،دست میکارگیری لم شفارد بهشود، بلکه از بهاز یک تابع مطلوبیت قابل مشاهده استخراج نمی

به شکل  e(u,p)آل برای استخراج معادالت تقاضا از یک تابع مخارج مصرف کننده (. در سیستم تقاضای تقریبا ایده23

PIGLOG
 عبارت است از: PIGLOGشود. تابع استفاده می 6

 
                                         7ی رابطه      ( )     ( )  ( )     ( - )        

بین صفر و یک باشد که صفر مصرف در حداقل معیشت و یک بیانگر حد  uدر این رابطه فرض بر این است که    

ی رفاه است ی هزینهدهندهنشان b(p)ی معیشت و دهنده هزینهنشان a(p)دهد. لگاریتم هزینه معیشتمصرف  را نشان می

 شوند:( تعریف می3ی)صورت رابطهکه لگاریتم آن به

                                                             
1. Smith et al 

2. Deaton & Muellbaur 

3. Price Invariant Generalized Logarithmic 



 
 
 

 ....  بررسی تابع تقاضای انرژی در بخش خانگی
41 
 
               

 
∏  

 
                                                2ی رابطه                                                   

 ( خواهد بود: 12ی)صورت رابطهبه AIDSسیستم  ی معیشت دری هزینهبنابراین رابطه   

∑         14ی رابطه                  
 
 
 

 
∑ ∑  

  
 

      
 
   

       
                                                                 

                
          ∑        

 
 
 

 
∑ ∑  

  
 

      
 
   

 
    

 
∏  

 
11ی رابطه                                             

 و    که در آن    
 

 پارامترها هستند. اگر داشته باشیم:   و  
∑     ∑  

  
 

  ∑  
  
 

  ∑  
                                                              12ی رابطه        

 شوندتقاضای کاالها استخراج می ،e(u,p)کارگیری لم شفارد، از تابع با به   
         

     
 
    

      
                                                                        12ی رابطه                  

صورت لگاریتمی مشتق گرفته شود، به         ام است. بنابراین اگر از رابطه iای کاالی سهم بودجه   که در آن    

 دهد.را می   طرف راست 
      ∑  

      
 
  

 
    

 
∏  

 
                                                    14ی رابطه             

 که در آن:   

        
  
 
 

 
  
  
   

  
                                                                               14ی رابطه         

-را به uتواند است و این برابری میe(u,p) برابر با  mکننده، حداکثر کننده مطلوبیت، کل مخارج از دید مصرف   

   انجام شده و در رابطه  lne(u,p)کار برای تابع بدهد که همان تابع غیر مستقیم است. اگر این mو  pصورت تابعی از 

 آید:دست میبه mو pام، تابعی از iجایگذاری شود، آنگاه سهم مخارج کاالی 

        
 
    ∑  

      
 
  

 
   

 

 
                                                                  10ی رابطه   

 که در آن:   

         ∑        
 
 
 

 
∑ ∑  

        
 
   

  
                                            16ی رابطه

( برای تبدیل سیستم 1312بر حسب ضرایب غیرخطی است. دیتون و مولبایر) pاین سیستم با توجه به شاخص    

 ( معرفی کردند:11ی )تقاضا به یک سیستم خطی، شاخص استون را به صورت رابطه
     ∑                                                                              17ی رابطه         

 شوند:تعریف می 21تا  13صورت روابط آل بهی تقریبا ایدهتقاضا های تابعمحدودیت   

 پذیری:محدودیت جمع   
∑       ∑  

و       ∑  
                                                                     12ی رابطه     

 محدودیت همگنی:   
       ∑  

  
 
                                                                                         24ی رابطه       

 محدودیت تقارن:    

           
  
  

  
                                                                                       21ی رابطه        

 در روابط باال    
 

ها برابر با صفر باشد که جمع آنهای ضروری منفی میکاالهای لوکس مثبت و برای کاال ها برای

 شود.می
کشش درآمدی، قیمتی خودی و  (111: 1613شامل )موسوی و همکاران،  آلی تقریبا ایدهتابع تقاضاهای کشش   

 متقاطع که به ترتیب عبارتند از:

     
 
   

    

  
                                                                                             22ی رابطه 
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        -  
   

  
- 
 
                                                                                       22ی رابطه          

            
   

  
- 
 
 
  

  
                                                                                      24ی رابطه             

با توجه به اینکه هدف اصلی این مطالعه بررسی تابع تقاضای انرژی در بخش خانگی استان ایالم است، انتخاب    

خانوارها خواهد بود. ابتدا انرژی)شامل برق و گاز طبیعی( را  تعداد گروه کاالها بر مبنای سهم هزینه گروه کاالها در هزینه

شوند تا توازن بین ای به صورت زیر انتخاب میبه عنوان یک کاال انتخاب کرده و سپس بقیه کاالها بر اساس سهم هزینه

 آنها برقرار باشد:

گروه کاالیی -0وکفش گروه کاالیی پوشاک -6گروه کاالیی خوراکی و  دخانیات -2گروه کاالیی انرژی -1

 گروه کاالیی بهداشت-3های غیرخوارکی و ...( گروه کاالیی سایر)حمل و نقل، هزینه-5مسکن و اثاثه منزل 

 گیریم:این صورت در نظر می بندی کاالها سیستم معادالت تقاضا را بهبا وجود دسته    

                                                              
 

  
              24یرابطه   

                                                               
 

  
             20ی رابطه  

                                                              
 

  
              26ی رابطه  

                                                              
 

  
27ی رابطه                          

                                                                  
 

  
22ی رابطه                           

                                                                     
 

  
             24ی رابطه 

  
: سهم مخارج   : سهم مخارج خوراک و دخانیات،    : سهم مخارج انرژی از کل بودجه خانوار،     که در آن

 : سهم مخارج سایر گروه کاالهاست.  : سهم مخارج بهداشت،     : سهم مخارج مسکن،    پوشاک و کفش،

 
 

 قیمت انرژی، : شاخص
  

 قیمت خوراک و دخانیات، : شاخص
 

 قیمت پوشاک و کفش، : شاخص
   

-: شاخص

 قیمت بهداشت، 
 

 : شاخص قیمتی استون  : کل بودجه خانوار و Mقیمت مسکن، شاخص :

 محدوده مورد مطالعه
ی شامل؛ تقاضای برق و گاز طبیعی با استفاده از سیستم انرژ هایی حاملآورد تابع تقاضااین پژوهش به بر

ی آماری این پردازد. جامعهمی 1631تا  1631ی زمانیاستان ایالم در طی دوره یدر بخش خانگ آلتقاضای تقریبا ایده

 پژوهشهای انرژی شامل مصرف انرژی برق و گاز طبیعی خانوارهای استان ایالم است. این پژوهش میزان مصرف حامل

استفاده  1631تا  1631ایالم هستند، از سال ی آماری که خانوارهای استان گیری است و از اطالعات کل جامعهبدون نمونه

است. مرکز این استان شهر  ای کوهستانی و نیمه گرم قرار گرفته های کشور در ناحیه استان ایالم یکی از استانگردد. می

استان  ایالم است. استان ایالم از غرب با کشور عراق، از جنوب با استان خوزستان، از شرق با استان لرستان و از شمال با

رضاشاه به این ناحیه پشتکوه  یبیش جنگلی ایران است. پیش از دورهوهای کما این استان از استان. است کرمانشاه همسایه

 یادآوری منظور به و وزیران هیأتنامه  ه. ش. در زمان پادشاهی رضاشاه به موجب تصویب 1610گفتند، اما در شهریور  می

ستا به عنوان شهر و مرکز استانی رو این و یافت تغییر ایالم به آباد، حسین روستای نام باستان، عیالم تمدن شکوه و عظمت

 های فارس و خوزستان امروزی تمرکز داشت اما ظاهراً تمدن باستانی عیالم در استان یبه نام ایالم انتخاب شد. منطقه

هایی بخشی از  د که منطقه پشتکوه نیز در دورهگرد گذاری استان ایالم به این موضوع برمی تصمیم دوران رضاشاه برای نام

  .است ناحیه عیالم باستان بوده



 
 
 

 ....  بررسی تابع تقاضای انرژی در بخش خانگی
42 

 

 برآورد مدل
 ظاهر نامرتبطرگرسیون به

توسط  1332که در سال  ظاهر نامرتبطهای بهاز روش رگرسیون پژوهشهای برای بررسی فرضیه در این مطالعه

های مربعات معمولی در برآورد معادالت ساختاری، تخمین زنندهکارگیری روش حداقل زلنز پیشنهاد شد، استفاده شد. به

 ظاهر نامرتبط مناسب است.های بهدهد. لذا، کاربرد روش رگرسیوندست میدار و ناسازگار بهاریب

عبارت است از: نخست، این روش بر اساس ترکیب اطالعات  ظاهر نامرتبطهای بهدو مزیت روش رگرسیون

دهد. دوم، قیودی را که شامل پارامترهای معادالت مختلف است، نیز لحاظ دست میمعادالت متفاوت، تخمین کارایی را به

-را به نماید. فرض شده است که میان جزء خطاهای معادالت مختلف همبستگی وجود دارد. اگر بخواهیم این معادالتمی

دهد. هایی سازگار اما غیرکارا نتیجه میصورت تک معادله و از طریق روش حداقل مربعات معمولی تخمین بزنیم، تخمین

 ظاهر نامرتبط استفاده کرد.هایی کارا باید از رگرسیون بهبنابراین برای بدست آوردن تخمین

 هابررسی مانایی متغیر

شده  استفاده (ADF) 1فولر تعمیم یافته -ی واحد دیکیها، از آزمون ریشهجهت بررسی مانایی یا نامانایی متغیر

جز متغیرهای شاخص قیمت گروه کاالیی خوراک، شاخص قیمت گروه ( آمده است. به1است که نتایج آن در جدول )

گیری مانا بار تفاضلها با یکی آناند و همههای خوراک، سایر متغیرها در سطح مانا نبودهسهم هزینهو  کاالیی بهداشت

 اند.شده

 پژوهشآزمون مانایی متغیرهای  .(1جدول)

فولر _آزمون دیکی تعریف متغیر

 تعمیم یافته

 احتمال

Wp 31/2 06/2 سهم هزینه گروه کاالیی پوشاک 
D(Wp) 223/2 -33/6 تفاضل مرتبه اول  سهم هزینه گروه کاالیی پوشاک 
WM 11/2 -21/2 سهم هزینه گروه کاالیی مسکن 

D(Wm) 2222/2 -01/1 تفاضل مرتبه اول سهم هزینه گروه کاالیی مسکن 
WKH 22/2 -22/6 سهم هزینه گروه کاالیی خوراک 

WHEL 12/2 -26/1 کاالیی بهداشت سهم هزینه گروه 
D(WHEL) 2222/2 -3/3 تفاضل مرتبه اول سهم هزینه گروه کاالیی بهداشت 

WC 32/2 -65/2 سهم هزینه گروه کاالیی سایر 
D(WC) 2222/2 -23/3 تفاضل مرتبه اول سهم هزینه گروه کاالیی سایر 

Wb 1 11/0 سهم هزینه گروه کاالیی انرژی 

D(Wb) 21/2 -31/6 تفاضل مرتبه اول سهم هزینه گروه کاالیی انرژی 

M/p 23/2 -32/2 مخارج 

D(M/P) 2222/2 -63/5 تفاضل مرتبه اول  مخارج 

lnPM  12/2 -03/2 شاخص قیمت گروه کاالیی مسکنلگاریتم 
D(lnPM) 2222/2 -26/5 تفاضل مرتبه اول لگاریتم شاخص قیمت گروه کاالیی مسکن 

LnPKH 20/2 -20/6 لگاریتم شاخص قیمت گروه کاالیی خوراک 

lnPHEL 20/2 -22/6 لگاریتم شاخص قیمت گروه کاالیی بهداشت 

LnPC 253/2 -3/2 سایر لگاریتم شاخص قیمت گروه کاالیی 

                                                             
1- Augmented Dickey Fuller Unit Root Test 
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D(LnPC) 2222/2 -11/0 تفاضل مرتبه اول لگاریتم شاخص قیمت گروه کاالیی سایر 

LnPb 111/2 -23/2 لگاریتم شاخص قیمت گروه کاالیی انرژی 
D(LnPb) 222/2 -33/0 تفاضل مرتبه اول لگاریتم شاخص قیمت گروه کاالیی انرژی 

LnPp  231/2 -32/2 پوشاکلگاریتم شاخص قیمت گروه کاالیی 

D(LnPp) 222/2 -21/5 تفاضل مرتبه اول لگاریتم شاخص قیمت گروه کاالیی پوشاک 

 پژوهشهای مأخذ: یافته

شود که در گرنجر انجام می -ای انگلمدت از آزمون دو مرحلهدر بلند پژوهشهای انباشگی متغیرهم برای بررسی

ها در دهد که باقیماندهباشد، نشان میمی25/2هر پنج معادله کمتر از  probجایی که مقدار ( آمده است. از آن2جدول )

 سطح مانا هستند.

 

 گرنجر -انباشتگی انگلنتایج آزمون هم .(2جدول)
 احتمال ADFمارهآ باقیمانده خطای معادالت

Resid01 2 222/2 
Resid02 23/5- 222/2 
Resid03 20/3- 222/2 
Resid04 61/1- 222/2 
Resid05 31/0- 222/2 

 پژوهشهای مأخذ: یافته

 آزمون والد( (آزمون همبستگی همزمان

 LM یقبل از برآورد مدل باید وجود همبستگی همزمان میان جمالت اخالل در پنج معادله با استفاده از آماره

ی صفر رد شده و بنابراین فرضیهمحاسبه شده است  11/21( مقدار آماره آزمون برابر  6بررسی شود. با توجه به جدول )

 شود.وجود همبستگی همزمان معادالت تأیید می

 ماتریس ضرایب همبستگی بین جمالت اخالل معادالت .(2جدول)

  خوراک بهداشت سایر انرژی پوشاک

 خوراک 1    

 بهداشت -602130/2 102222   

 سایر -501311/2 -205366/2 102222  

 انرژی 205351/2 -012601/2 203111/2 102222 

 پوشاک -131052/2 221333/2 -256122/2 -221023/2 104444

 پژوهشهای مأخذ: یافته

 ظاهر نامرتبطبرآورد غیرمقید به روش رگرسیون به

شود و سپس ضرایب این معادله با در این روش برآورد ابتدا یکی از معادالت از دستگاه معادالت حذف می

نتایج حاصل در  (.121: 1613بخش، )فرح شودپذیری بر اساس ضرایب سایر معادالت محاسبه میجمعاستفاده از قید 

پارامتر از پارامترهای برآورد شده در سطح پنج درصد معنادار بوده و بقیه از نظر آماری  15دهد که ( نشان می0جدول )
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ی دهد معادلهبهداشت، سایر، انرژی و پوشاک نشان می های کاالیی خوراک،برای گروه R2چنین مقدار معنادار نیستند. هم

 ترین توضیح دهندگی را دارد.گروه کاالیی انرژی و پوشاک بیش

 

 غیر مقید AIDSنتایج برآورد سیستم  .(4جدول)
 ضرایب

 معادله

عرض از 

 مبدا

 AR(-1) R2 DW مخارج پوشاک خوراک سایر مسکن بهداشت انرژی

 31/61 خوراک

(30/0) 

20/2- 

(5/1-) 

53/1 

(21/2) 

5/1 

(15/2) 

13/6 

(16/2) 

11/5- 

(11/1-) 

12/3- 

(33/2-) 

10/2- 

(23/2-) 

01/2 

(63/6) 

01/2 31/1 

 32/3 بهداشت

(51/1) 

5/2 

(01/2) 

12/2 

(20/2) 

35/1 

(21/1) 

61/2- 

(31/2-) 

21/6- 

(11/2-) 

21/2 

(11/2) 

00/2- 

(30/2-) 

21/2 

(56/2) 

5/2 35/1 

 11/0 سایر

(63/2) 

16/3 

(25/6) 

00/10- 

(23/2-) 

1/3- 

(36/2-) 

10/0 

(33/2) 

12/2 

(65/2) 

31/1 

(31/1) 

10/0 

(33/2) 

51/2 

(30/0) 

11/2 21/2 

 21/2 انرژی

(05/2-) 

13/2 

(36/2) 

6/2- 

(1/2-) 

12/2- 

(01/2-) 

21/1 

(11/2) 

25/2- 

(51/2-) 

11/2- 

(23/2-) 

20/2 

(5/2) 

20/1 

(5/61) 

33/2 5/2 

 -31/2 پوشاک

(11/2-) 

223/2- 

(11/2-) 

01/2- 

(22/1-) 

15/2 

(53/2) 

201/2 

(21/2) 

03/2 

(11/2) 

03/2 

(11/1) 

23/2- 

(31/2-) 

11/2 

(52/10) 

31/2 31/1 

 ..... .... .... 21/3 -13/1 11/5 -31/1 32/3 30/5 02/5 -16/01 مسکن

 .هستند( tی آماره دهندههای پژوهش)اعداد درون پرانتز نشانمأخذ: یافته     

 برآورد مقید مدل

با  پس از تخمین معادالت تقاضای تقریبا ایده آل وجود یا عدم وجود قید همگنی نیز در این سیستم بررسی شد.

)برق و گاز  های کاالیی بجز گروه کاالیی انرژیگروهی صفر برای کلیه ی( فرضیه5توجه به نتایج آزمون در جدول )

 های کاالیی دچار توهم مصرف نبوده اند. مصرف کنندگان در مصرف این گروهطبیعی( پذیرفته شد. یعنی 

 

 آزمون قید همگنی با استفاده از آزمون والد .(4جدول)

مقدار بحرانی  هیفرض گروه کاالیی

 )آماره آزمون
Chi-

square) 

سطح 

 احتمال

 نتیجه

شودمی پذیرفته C(11)+C(12)+C(13)+C(14)+C(15)+C(16)=0 31/6 251/2 گروه کاالیی خوراک  

گروه کاالیی 

 بهداشت
C(21)+C(22)+C(23)+C(24)+C(25)+C(26)=0 21/1 25/2 شودمی پذیرفته 

 شودمی پذیرفته C(31)+C(32)+C(33)+C(34)+C(35)+C(36)=0 10/2 65/2 گروه کاالیی سایر

 شودمیرد  C(41)+C(42)+C(43)+C(44)+C(45)+C(46)=0 31/0 22/2 گروه کاالیی انرژی

 شودمی پذیرفته C(51)+C(52)+C(53)+C(54)+C(55)+C(56)=0 211/2 11/2 گروه کاالیی پوشاک

 پژوهشهای مأخذ: یافته

  آزمون قید تقارن

شود. با شود، برای کل سیستم آزمون میتک معادالت انجام میقید تقارن بر خالف قید همگنی که برای تک

ی تقارن برای این سیستم تقاضا است که نشان از رد فرضیه 53/13ی آزمون مقدارمحاسبه شده ی( آماره3توجه به جدول )

 است. 
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 آزمون قید تقارن .(0جدول)
 مقدار بحرانی )آماره آزمون احتمال رابطه تقارن

Chi- square) 

 53/13 26/2 طور همزمانها بهتمامی گروه

 پژوهشهای مأخذ: یافته             

دهد افزایش قیمت انرژی باعث افزایش سهم مخارج مصرفی روی این ( نشان می1طور که نتایج جدول )همان 

ی های کاالیی رابطهشود اما این ضریب از نظر آماری معنادار نیست. همچنین افزایش قیمت سایر گروهگروه کاالیی می

یی مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت باعث کاهش های کاالمستقیم با سهم مخارج انرژی دارد اما افزایش قیمت گروه

 شود.مخارج صورت گرفته روی گروه کاالیی انرژی می

  

 مقید AIDSنتایج برآورد سیستم  .(6جدول)

 
 های پژوهشمأخذ: یافته

 

 های خودقیمتی، متقاطع و درآمدی بر اساس مدل مقید و غیرمقیدی کششمحاسبه

های کاالیی مختلف در هر دو مدل مقید و های قیمتی برای گروهکشش دهد کلیهطورکه نتایج نشان میهمان

های کاالیی جزء کاالهای باکشش ( و این گروه3و 1مقید منفی است که مطابق با تئوری اقتصادی است )جداول غیر

-که نشان باشدمی -20/1و در مدل مقید  -22/2هستند. کشش قیمتی تقاضای انرژی شامل گاز و برق در مدل غیرمقید 

همچنین نتایج کشش درآمدی مدل  باشد.های ایالمی میی پرکشش بودن این گروه کاالیی در سبد مصرفی خانواردهنده

ی کاالهای لوکس، و گروه کاالیی بهداشت و برق و گاز طبیعی( در زمره دهد گروه کاالیی انرژی) شاملغیرمقید نشان می

چنین بر اساس روند. همشمار مییی سایر، پوشاک و مسکن جزءکاالهای لوکس بهخوراک جزء کاالهای ضروری و گروه کاال

 

ضرایب 

معادله 

عرض از 

مبدا 

AR(-1) Rمخارج پوشاک خوراک سایر مسکن بهداشت انرژی 
2 

DW 

 11/13 خوراک

(56/0 )

30/2 -

(33/2)- 

66/1 

(56/2 )

55/2 

 

65/2 

(03/2 )

31/2 

(13/2 )

2/1 -

(25/2 )-

21/2 

(12/2 )

65/2 

(52/2 )

61/2 20/2 

 23/3بهداشت 

(31/2 )

51/2 

(5/2 )

26/2 

(12/2) 

11/1 

 

05/2 -

(1/2 )-

02/2 -

(1 )-

60/2 

(3/2) 

56/2 -

(15/1)- 

22/2 

(05/2) 

03/2 36/1 

- 50/2سایر 

(16/1 )-

51/3 

(6 )

36/13 -

(01/0 )-

1/3 -

 

51/0 

(30/2 )

13/5 

(21/1 )

23/1 

(53/1) 

21/0 

(2/0) 

3/2 

(05/1 )

11/2 62/2 

- 2/2 انرژی

(36/2 )-

2/2 

(26/1 )

23/2 -

(33/2 )

2/2 -

 

21/1 

(15/2 )

66/2 -

(26/1 )-

33/2 -

(2-) 

212/2 

35/2) 

25/1 

(36/53 )

33/2 0/2 

 02/1پوشاک 

(06/2 )

12/2 -

(35/2 )

22/1 

(31/2 )

15/2 11/2 

(11/2) 

21/1 -

(33/2 )-

05/2 

(30/2 )

12/2 -

(2/1 )-

3/2 

(13/22) 

31/2 15/1 

...... ...... .....  33/6- 13/2- 11/0- 11/5 56/5 61/10 13/3 -12/26 مسکن
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شود. گروه کاالیی های درآمدی مدل مقید گروه کاالیی انرژی)برق و گاز طبیعی( کاالیی نیمه ضروری محسوب میکشش

کاالهای نیمه ضروری  و گروه های کاالیی خوراک و پوشاک از گروه مسکن و سایر نیز جزء کاالی لوکس، همچنین گروه

 شوند.کاالی بهداشت جزء کاالی ضروری محسوب می

 

 های قیمتی خودی، متقاطع و درآمدی در مدل غیرمقیدکشش .(7جدول)
  انرژی  بهداشت مسکن سایر خوراک پوشاک درآمدی

22/4  25/2-  22/1-  20/2  11/2  62/2  21/2-  خوراک 
24/4  11/2  65/1  26/1  30/2  56/2-  52/2  بهداشت 

16/1  23/1-  02/5-  33/5-  2/6-  3/1-  15/1-  سایر 

12/1  11/1-  12/0-  15/2  10/2-  21/1-  22/2-  انرژی 

42/1  1/1-  6-  33/2-  15/1-  16/2-  11/2  پوشاک 

20/1  26/6-  61/1-  10/12-  32/2-  36/2-  36/2-  مسکن 

 های پژوهشمأخذ: یافته                  

 

 قیمتی خودی، متقاطع و درآمدی در مدل مقیدهای کشش .(2جدول)
  انرژی بهداشت مسکن سایر خوراک پوشاک درآمدی

1 21/2-  31/2-  211/2  206/2  226/2  201/2-  خوراک 

22/4  11/2  13/1  56/1  10/2  03/2-  53/2  بهداشت 

14/1  32/2-  30/0-  11/6-  11/2-  12/1-  1-  سایر 

447/1  15/2-  61/2-  15/2  13/2-  1/2-  20/1-  انرژی 

442/1  21/1-  06/2-  26/2-  16/2-  250/2-  211/2-  پوشاک 

22/1  20/2-  3/1-  23/1-  32/0-  21/1-  53/1-  مسکن 

 های پژوهشمأخذ: یافته              

 گیری بحث و نتیجه

تفاضل گیری مانا بار فولر تعمیم یافته نشان داده اغلب متغیرها در سطح مانا نیستند و با یک -نتایج آزمون دیکی

ابتدا سیستم معادالت   انباشتگی هستند.مدت دارای همگرنجر نشان داد که متغیرها در بلند -شوند اما آزمون انگلمی

 تقاضا با استفاده روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط و به صورت غیرمقید برآورد و نتایج زیر حاصل شد:

 شود. فزایش سهم مخارج مصرفی این گروه کاالیی میافزایش شاخص قیمت برق و گاز طبیعی باعث ا-1

 باشند.های قیمتی موافق مبانی نظری تقاضا، منفی میی کششکلیه-2

های کاالیی مسکن، خوراک و سایر دست آمده، برای گروه کاالیی انرژی، گروههای متقاطع بهبر اساس کشش-6 

 بهداشت نسبت جانشینی با گروه کاالیی انرژی دارد. شوند و گروه کاالیی پوشاک وعنوان مکمل محسوب میبه

 گروه کاالیی انرژی) شامل-5شوند. گروه کاالیی بهداشت، خوراک و پوشاک جزء کاالی ضروری محسوب می-0 

-ی کاالهای نسبتاً لوکس و گروه کاالیی مسکن نیز جزء کاالی بسیار لوکس محسوب میبرق و گاز طبیعی( در زمره

 شود.

ید همگنی و تقارن آزمون شد. بر اساس نتایج آزمون قید تقارن رد و قید همگنی پذیرفته شد. پس از اعمال سپس ق   

 اند:دست آمدهقید همگنی، نتایج زیر از مدل مقید به
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 باشند.های قیمتی موافق مبانی نظری تقاضا، منفی میی کششکلیه-1

 شود. ری محسوب میگروه کاالیی انرژی)برق و گاز طبیعی( کاالیی ضرو-2 

 روند.شمار میهای کاالیی خوراک، پوشاک و بهداشت از کاالهای ضروری بهچنین گروههم-6

شوند. بنابراین های کاالیی لوکس محسوب میهای کاالیی سایر و مسکن جزء گروهکنندگان گروهبرای مصرف-0 

 شود که:پیشنهاد می

 توان از نتایج آن برای سیاستهای اقتصادی میبا تئوری پژوهشراستا بودن نتایج  با توجه به هم-

  های اقتصادی استفاده کرد.های اقتصادی و تنظیم برنامهگذاری

 های خودی و متقاطع قیمتی و همچنین کشش درآمدی، همواره با توجه به تفاوت معنادار در کشش

 باید تفاوت در رفتار گروه مصرفی را مدنظر قرارداد.

 ذمنابع و مأخ

بینی قیمت گازوئیل خلیج (. پیش1613ابریشمی، حمید؛ غنیمی فرد، حجت اله؛ احراری، مهدی و رضایی، منیره)

 .132-111(، صص 20ی )شماره ژی،نرا دقتصاا تمطالعای های عصبی. فصلنامهفارس مبتنی بر تحلیل تکنیکی و شبکه

(. تأثیر هدفمندی یارانه انرژی برق بر تقاضای خانوارها 1630؛ موسوی، میرحسین و قشمی، فرناز)مهبزازان، فاط

(، صص 10ی )، شمارهی پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایرانفصلنامهبه تفکیک شهر و روستا در ایران )یک رهیافت سیستمی(. 

62-1. 

ی ساختمان و متغیرهای جمعیتی بر مصرف انرژی (. اثر عوامل فیزیک1633جعفری سرشت، داود و بانوی، راضیه) 

 (.32، )ی علمی اقتصاد مسکنفصلنامهمسکونی در نقاط شهری. 

(. برآورد تابع تقاضای مصرف انرژی در بخش خانگی 1633حقیقت، جعفر؛ کیانی، پویان و نوروی کوچی، امین)

 .31-05، صص  6ی ه، شمار22، دوره نشریه انرژی ایراناستان کشور.  21ایران: شواهدی از 

های انرژی بر رفاه (. بررسی اثر افزایش قیمت حامل1631صادقی، حسین؛ سلمانی، یونس و سهرابی وفا، حسین)

(، 65، شماره )ی مطالعات اقتصاد انرژیفصلنامهآل. کنندگان بخش خانگی با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایدهمصرف

 .26-03صص 

های نامتقارن تقاضای انرژی در ایران با توجه به دوران رونق و رکود اقتصادی. پویایی(. 1631عزیزی، زهرا)

 .162-125، سال هفتم، صص نامه اقتصاد انرژی ایرانپژوهش

ی انرژی بخش کشاورزی های عمده(. برآورد تقاضای حامل1630اله)اله و نورمحمدی، روحعسگری، حشمت

ی ، شمارهی اقتصاد روستایی و کشاورزیی رشد و توسعهفصلنامهآل. تقاضای تقریباً ایدهاستان ایالم با استفاده از سیستم 

 .11-11(، صص 2)

های های درآمدی مناطق شهری: کاربرد داده(. سیستم تقاضای پویای مصرفی در گروه1613فرح بخش، ایمان)

 ان اهواز.آل. دانشگاه شهید چمرادغام شدن در الگوی سیستم تقاضای تقریبا ایده 

ی افزایش قیمت انرژی وپرداخت یارانه نقدی بر تقاضای انرژی. (. محاسبه1632منظور، داود و حقیقی، ایمان)

 .121-120(، صص 31ی )، شمارهی پژوهشنامه بازرگانیفصلنامه

رویکرد سازی تقاضای انژی بخش خانگی در ایران: (. مدل1611منظور، داود؛ جدیدزاده، علی و شاهمرادی، اصغر)

 .11-31(، صص 22ی )، شمارهی مطالعات اقتصاد انرژیفصلنامهآل. پذیر تقریباً ایدهتابع تقاضای انعطاف
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(. بررسی تجربی سیستم تقاضای رتردام با استفاده از 1613موسوی، میرحسین؛ رضایی، ابراهیم و هیراد، علیرضا)

ی ، شمارهی اقتصادیپژوهشنامه: استان آذربایجان غربی(. ی موردیهای شهری )مطالعههای مخارج مصرفی خانوارداده

 .111-155(، صص111)

های منتخب استان (. برازش تابع تقاضای برق بخش خانگی شهرستان1633ورهرامی، ویدا و موحدیان، مهرنوش)

- 121(، صص 11ی )شماره(، ی پایدارهای اقتصادی) رشد و توسعهی پژوهشفصلنامهتهران با استفاده از روش پنل پویا. 
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