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  چکیده
از  ته اسـت، گیري داش هاي اخیر تقاضاي برق در بخش کشاورزي ایران افزایش چشم در سال

چنـین   و هـم  هاي کاهش مصرفتابع تقاضاي برق، براي اتخاذ سیاست درستسازي  این رو مدل
ي حاضـر بـا   در مقالـه . ي  کم، داراي اهمیت زیادي است به موقع با هزینه تأمینبراي  بینی پیش

کـارگیري الگـوریتم کـالمن     حالت، بـا بـه   –استفاده از مفهوم روند ضمنی و ایجاد یک مدل فضا 
اده در هاي مـورد اسـتف  داده ه وشد آوردفیلتر، مدل ساختاري تقاضاي برق در بخش کشاورزي بر

نتـایج  . ه اسـت بـود  1353-1389ي زمـانی   این تحقیق به صورت سري زمانی ساالنه طـی دوره 
 ،ي نسـبت راسـتنمایی   با توجـه بـه آمـاره   . باشد میحاکی از هموار و صعودي بودن روند ضمنی 

ترین حالت براي ابرپارامترها، حالـت تصـادفی بـودن سـطح و ثابـت بـودن شـیب رونـد          مناسب
مـدت و بلندمـدت   ههاي قیمتی و درآمدي تقاضاي برق در کوتا کشش. است هتشخیص داده شد

هاي قیمتی و درآمدي براي کـاهش مصـرف   بنابراین سیاست. تر از واحد به دست آمده است کم
اي و بـارانی پیشـنهاد   کارایی الزم را ندارند و تغییـر در سیسـتم آبیـاري از غـرق آبـی بـه قطـره       

از ایـن رو   دهـد،  مـی ، رونـد افزایشـی تقاضـاي بـرق را نشـان      نیبی پیشنتایج حاصل از . شود می

تقاضاي برق را کاهش دهنـد و   سوهاي کارآمد از یک ریزان باید با اتخاذ سیاست مدیران و برنامه
  . کنند تأمیندیگر برق مصرفی در این بخش را  سوياز 

  JEL : C32 ،D11 ،Q1 ،Q41 ،Q47بندي  طبقه

  . حالت -کشاورزي، روند ضمنی، الگوریتم کالمن فیلتر، فضا  تقاضاي برق، بخش: کلید واژه

  

 

  مسئول ي نویسنده -1
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  مقدمه - 1

غـذاي جامعـه داراي نقـش اسـتراتژیک      تأمیندر هر کشور بخش کشاورزي به دلیل 

سازي تقاضاي برق بـراي   بنابراین با توجه به اهمیت برق در بخش کشاورزي، مدل ،است

  . رسدنظر می هب ضروريوري در بخش برق، اتخاذ سیاست و افزایش بهره

هاي اخیر با توجه به پیشرفت سـریع تکنولـوژي در بخـش کشـاورزي و      در طی سال

هـاي انـرژي    هاي انرژي براي به کارگیري وسایل و تجهیزات، مصرف حامل مصرف حامل

هاي انرژي در بخش کشـاورزي   ترین حامل یکی از مهم. در این بخش افزایش یافته است

  . باشد میبرق 

هاي اصلی تولیـد مـورد اسـتفاده    عنوان یکی از نهاده ش کشاورزي ایران بهبرق در بخ

 4/183905از کـل فـروش بـرق وزارت نیـرو      1390طوري کـه در سـال    ،گیردقرار می

سـهم بخـش   (گیگـاوات سـاعت    3/30020گیگاوات سـاعت، مصـرف بخـش کشـاورزي     

ابتـداي  سـال  ( 1384و نسـبت بـه سـال     هبـود ) درصـد  3/16کشاورزي از مصرف بـرق  

از ). 1390انـرژي،  ي  نامـه تراز(درصـد رشـد داشـته اسـت      82) چهارم توسـعه ي  نامهبر

هـاي کشـاورزي و اسـتفاده از    برقی شـدن چـاه   به توانترین دالیل این رشد باال می مهم

وسایل و تجهیزات برقی براي گرم کـردن و روشـنایی در مراکـز پـرورش دام و طیـور و      

به  ها دارند،ش کشاورزي را الکتروپمپرین مصرف برق در بخت بیش. داشاره کرها گلخانه

درصد کل مصرف برق در  70ها حدود مصرف برق الکتروپمپ 1390اي که در سال گونه

  ). 1390انرژي، ي  نامهتراز(این بخش بوده است 

تابع تقاضاي برق در بخش کشـاورزي متغیرهـاي اقتصـادي     آوردسازي و بر براي مدل

چنین متغیرهاي  هم. ي بخش، از اهمیت زیادي برخوردارند و ارزش افزودهها مانند قیمت

تر  به دلیل این که بیش ،میزان بارندگی همانندغیر اقتصادي مانند متغیرهاي جغرافیایی 

تر سالی موجب کاهش تقاضاي آب کشاورزي و در نتیجه کاهش مصرف بـرق    بودن زمان

اما در کنار این متغیرها، متغیرهاي دیگـري   .د، داراي اهمیت هستندشودر این حوزه می

مـدل سـري زمـانی    . و سـلیقه وجـود دارد کـه قابـل مشـاهده نیسـتند       مانند تکنولوژي

این قابلیت را دارد که تحوالت ساختاري و متغیرهاي غیرقابل مشـاهده را بـه    1ساختاري

تابع تقاضـا   درست آوردرا براي بر ٢کند و روند ضمنیصورت تصادفی وارد مدل تقاضا می

  

 

1- Structural Time Series Model.  
2- Underlying Trend 
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تـر   کـم  بینـی  پـیش شـود، خطـاي    آوردبر درستمدل به طور که زمانی . به ما ارائه دهد

  . گیرد می انجامتر ریزان دقیق گیري براي مدیران و برنامه شود و تصمیم می

تـابع   آوردبـر  ي ویژگی خاص این تحقیق نسبت به سایر مطالعات تجربـی، در زمینـه  

ي امل استخراج تابع تقاضاي مشـتق شـده  تقاضاي برق در بخش کشاورزي، ش
١

بـرق در   

تـابع  (ي بـرق  نسبت به قیمت نهاده گیري از تابع هزینه بخش کشاورزي از طریق مشتق

تقاضاي شرطی نهاده
٢

عنوان متغیر غیرقابل مشـاهده و   ، وارد کردن نقش روند ضمنی به)

ـ    ا مـدل تصـریح   تصریح آن به صورت یک فرآیند تصادفی، استفاده از تکنیـک متناسـب ب

ي روند ضمنی تقاضاي برق در بخش کشـاورزي و  ، محاسبه)سري زمانی ساختاري(شده 

سـري   هايمدل برايکه  Stamp 8. 3و  OXmetrics 6. 3 در نهایت استفاده از نرم افزار

  . باشدزمانی ساختاري طراحی شده است، می

ی نظـري تـابع   ي تحقیـق، در قسـمت سـوم مبـان     در ادامه و در قسمت دوم پیشـینه 

تقاضاي برق در بخش کشاورزي، مفهوم روند ضمنی و مدل مورد استفاده در این تحقیق 

تـابع تقاضـاي بـرق در بخـش      آورددر قسمت چهـارم نتـایج حاصـل از بـر    . شودارائه می

گیـرد و در  کشاورزي با استفاده از مدل سري زمانی سـاختاري مـورد بررسـی قـرار مـی     

  . شودپایانی ارائه میگیري در بخش  نهایت نتیجه

  

  ي تحقیق پیشینه -2

تـابع تقاضـاي بـرق در     آورددر داخل و خارج از کشور مطالعات زیادي به منظـور بـر  

چـون بـا روش سـري    . هاي مختلف انجام شده است هاي مختلف اقتصادي، با روشبخش

تـابع تقاضــاي انــرژي در بخــش   آورداي در مــورد بــرزمـانی ســاختاري تــاکنون مطالعـه  

لـذا در ایـن قسـمت     ،نگرفته است انجاماورزي چه در داخل و چه در خارج از کشور کش

توابع تقاضـا بـا روش مـورد     آوردترین مطالعات انجام شده به منظور بر ابتدا برخی از مهم

بـه بیـان برخـی از    ) 1(شـود و سـپس در جـدول    ، مرور می)سري زمانی ساختاري(نظر 

گرفته اسـت، پرداختـه    انجامتابع تقاضاي برق  آوردبر ي ترین مطالعاتی که در زمینه مهم

  . شودمی

کشــش قیمتــی تقاضــاي بنــزین، کشــاورزحداد و  آورد، در بــر)1384(چیــت نــیس 

، )1389(، در بررسی تابع تقاضاي گاز طبیعی، شاکري و همکـاران  )1386(جم میرباقري

  

 

1- Derived Demand 
2- Conditional Factor demand Function  
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می و همکـاران  تابع تقاضاي بنـزین و نفـت گـاز در بخـش حمـل و نقـل، امـا        آورددر بر

 آورد، در بـر )2009(1تابع تقاضاي داخلی گاز طبیعی، سلیمان سـعید  آورددر بر) 1389(

 آورد، در بـر )2010(2هانـت  جنـوبی و دیـالور و   ي تابع تقاضاي برق در بخش خانگی کره

تابع تقاضاي برق در بخش صنعت ترکیـه بـا اسـتفاده از روش سـري زمـانی سـاختاري،       

تـابع تقاضـاي انـرژي در     آوردبـه بـر   ،و روش حداکثر درسـتنمایی الگوریتم کالمن فیلتر 

  . ندا ههاي مختلف پرداختبخش
  

  تابع تقاضاي برق آوردبر ي ترین مطالعات داخلی و خارجی در زمینه مروري بر مهم - 1ول جد

 محقق
هاي بخش

 اقتصادي
 نتایج آوردروش بر

صمدي و 

 )1387(همکاران 

هاي  کل بخش

 اقتصاد

هم جمعی و 

دل م
ARIMA 

هاي قیمتی و درآمدي تقاضاي برق در ایران  کشش

هاي مربوط به بینی چنین پیش هم. بسیار پایین است

برق  ي د که تقاضاي سرانهده میتقاضاي برق نشان 
درصد در حال افزایش است  4/4با نرخ رشد ساالنه 

 . باشد رشد بسیار باالي برق در ایران میکه حاکی از 

باقرزاده و 

یموري امیرت

)1388( 

   کشاورزي
ARDL 

مدت و بلندمدت کشش قیمتی و درآمدي در کوتاه

 . تر از واحد است تقاضاي برق کم

فالحی و خلیلیان 

)1388( 

   کشاورزي
ARDL  

 

ي شده آوردي ضریب برنتایج براساس مقایسه

ي برق با ي نهادهبلندمدت و نیزضریب استانداردشده

و  -هاي نفتیهآوردمقادیر متناظرمربوط به فر
ي حاکی ازاهمیت شایان توجه نهاده – هانیزسایرنهاده

 . استبرق در تولید بخش کشاورزي بوده

آماده و همکاران 

)1388( 

 تمامی

ها از  بخش

جمله 
 کشاورزي

  

ECM  و
ARDL 

ي بخش کشاورزي  مصرف برق علت ارزش افزوده

ت دـبلندمت و دـمهعلیت کوتاي رابطهیک . است

بخش ق دربرژي نرانهایی ف مصر ازهـک طرفـی
د جووین بخش وده درافزارزش اشد ربهورزي کشا

 . دارد

فطرس و 
 )1389(منصوري 

هاي  کل بخش
 اقتصاد

لجیستیک و 
 هاي مدل

 هاروي 

هاي دیگر مصرف برق ایران را هاروي بهتر از مدل مدل
 . کنندبینی می پیش

  

 

1- Suleiman Sa’ad.  
2- Dilaver  and Hunt.  
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 محقق
هاي بخش

 اقتصادي
 نتایج آوردروش بر

مهرابی و نقوي 

)1390( 

   کشاورزي
VECM 

امل اثرگذار بر تقاضاي برق در بخش ترین عو مهم

ي حرارت هوا  ي بخش، درجهکشاورزي، ارزش افزوده
 . و قیمت برق هستند

چنگی آشتیانی و 

 )1391(جلولی 

هاي  کل بخش

 اقتصاد

ARDL  و
ECM 

نتایج حاکی از بی کشش بودن تقاضاي برق نسبت به 

 . مدت استقیمت و درآمد در بلندمدت و کوتاه

ن زارع و همکارا

)1391( 

/ کشاورزي

 اصفهان

الگوریتم 

ژنتیک و 
ARDL 

هاي قیمتی و درآمدي تقاضاي برق در بخش  کشش

تر از یک  کشاورزي با استفاده از هر دو روش کم
 . دست آمده است به

   کشاورزي )1391(سهیلی 
  

ARDL 

کشش قیمتی کوتاه مدت و بلندمدت تقاضاي برق در 

دي تقاضاي تر از یک، کشش درآم بخش کشاورزي کم

تر از یک و در بلندمدت  برق در کوتاه مدت کم
 . دست آمده است تر از یک به بزرگ

 1ساین و همکاران

)2005( 

   کشاورزي

 - 

 ي هاي حمایتی دولت به کشاورزان جهت تهیهسیاست

سوخت دیزل و برق موجب پیشرفت مکانیزاسیون و 

درصد از  30- 50 شود چون حدودبهبود کشاورزي می
هاي متغیر را در این بخش به خود اختصاص هزینه

 . دهدمی

آتاکنوا 

 )2007(2هاوي و

هاي  کل بخش

 اقتصاد
 GMM

نتایج حاکی از کم بودن کشش قیمتی و درآمدي  3

 . هاي مورد مطالعه استبخش ي تقاضاي برق در همه

امیوزآ و 

 )2009(4همکاران

هاي  کل بخش

 اقتصاد

هم 

انباشتگی 

 ايکرانه

از پایین بودن کشش قیمتی تقاضاي برق نتایج حاکی 

تر از  در بلندمدت است ولی کشش درآمدي بزرگ

 . واحد است

ترك کوال و 

 5همکاران
)2011( 

   کشاورزي
VECM 

کشش قیمتی و درآمدي بلندمدت تقاضاي دیزل به 

و تقاضاي برق به ترتیب  - 38/0و  47/1ترتیب برابر 
 . مده استآدست  به - 72/0و  19/0

لی و بیل گی

 6همکاران
)2012( 

خانگی و 

 صنعتی

ي  شبکه

عصبی 
 مصنوعی

ي عصبی  نتایج حاکی از کارایی باالتر مدل شبکه

مصنوعی بر دو مدل رگرسیون خطی و رگرسیون 
 . تقاضاي برق ترکیه است آوردغیرخطی در بر

  

 

1- Sayin et al.  
2- Atakhanova and Howie.  
3- Generalized method of moment.  
4- Amusa et al.  
5- Turkekul et al.  
6-  Bilgili et al.  
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  مبانی نظري -3

روش اسـتفاده   از دو) عنـوان نهـاده   بـه (توابع تقاضاي انرژي  آوردبه طور کلی براي بر

روش اول، بر مبناي حداکثر سازي تابع مطلوبیت مصرف کننده است و زمانی از . شودمی

طور مستقیم براي مصرف کننـده مـورد اسـتفاده     شود که انرژي بهاین روش استفاده می

که تقاضا براي انرژي یک تقاضاي مشتق شـده  رود  کار می بهروش دوم، زمانی . قرار گیرد

سپس  ه وشدسازي  ن در این روش ابتدا تقاضا براي محصول یا خدمات مدلبنابرای ،است

موسـوي،  (شـود  مـی  آوردبراساس مقدار تقاضاي صورت گرفته تـابع تقاضـاي انـرژي بـر    

1389 .(  

گیرد و عنوان یک نهاده در تولید محصوالت کشاورزي مورد استفاده قرار می انرژي به

ایـن توابـع    آوردنشـود موجـب اریـب در بـر     منظوردر صورتی که در توابع تقاضا و تولید 

یک تقاضاي مشتق شده است و  به طور حتمتقاضاي انرژي در بخش کشاورزي . شود می

ن توابـع  آورددسـت   سه روش براي بـه . شوداز تقاضا براي محصوالت کشاورزي ناشی می

اضـاي  در روش اول تق. تقاضاي نهاده در حالتی که تقاضا مشتق شـده اسـت، وجـود دارد   

. شـود استخراج می گیري از تابع سود نسبت به قیمت هر نهاده ها با مشتقمستقیم نهاده

گیري از تابع تولید نسبت بـه قیمـت هـر     ها با مشتقدر روش دوم تقاضاي مستقیم نهاده

هـا بـا   نهـاده ) شـرطی (در روش سـوم تقاضـاي غیرمسـتقیم    . شـود نهـاده اسـتخراج مـی   

به عبارت دیگر براي . آیددست می سبت به قیمت هر نهاده بهگیري از تابع هزینه ن مشتق

توان یا از حداکثرسازي سود استفاده کرد یـا از حـداکثر    استخراج تابع تقاضاي انرژي می

ي محـدود بـه تولیـد معـین کـه در واقـع       سازي مقید تولید و یا از حداقل سازي هزینـه 

تـر قریـب بـه     امـا در بـیش  . تندهاي اول و دوم روش اصلی یا مستقیم اقتصادي هس روش

در روش سـوم اسـت   . شود تر از روش سوم استفاده می اتفاق مطالعات تقاضاي نهاده بیش

عنـوان رگرسـور در تـابع تقاضـا وارد و در      ها و میزان تولید بـه که متغیرهاي قیمت نهاده

سـترس  در این تحقیق به دلیل در د. شود عمل از ارزش افزوده به جاي تولید استفاده می

نبودن آمار و اطالعات کافی از قیمت محصوالت کشاورزي از روش سوم براي بـه دسـت   

در ایـن روش ابتـدا یـک    . شـود ن توابع تقاضاي برق در بخش کشاورزي استفاده میآورد

شود؛ سپس  ي  همزاد با آن تعیین می تابع تولید در بخش کشاورزي معرفی و تابع هزینه

  . آیددست می نسبت به قیمت برق، تابع تقاضاي برق به گیري از تابع هزینه با مشتق

  :شودتابع تولید بنگاه به صورت زیر در نظر گرفته می

)1(  Y = f(X) 
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 x1بـردار عوامـل تولیـد،     X=(x1,x2)میزان تولید محصوالت کشاورزي و  Yکه در آن 

کل تولیـد در  ي   بدین ترتیب تابع هزینه. باشدي غیر انرژي می نهاده x2ي انرژي و  نهاده

  :سود، به صورت زیر استي  ههر سطح داده شده از محصول براي بنگاه ماکزیمم کنند

c = ∑ w �x� (Y,W) = c(Y,W) )2 (                                                      

 1بـر اسـاس لـم شـفارد    .  باشـد ها مـی بردار قیمت نسبی نهاده W(w1,w2)که در آن 

ها مشتق گرفته شـود، تـابع   ي  بنگاه نسبت به قیمت هر یک از نهاده بع هزینههرگاه از تا

  :آیددست می تقاضاي شرطی آن نهاده به

)3(  x�(Y,W) = 
��(� ,�)

�� �
     

تـابع هزینــه   c(W,Y)ام و iي  قیمـت نهـاده   �Wام، iي  تقاضـاي نهـاده   �xکـه در آن  

گویند، چون تقاضا ع تقاضاي شرطی یا غیرمستقیم میاین دسته از توابع را تواب. باشد می

حـال در فرآینـد   ). 1384مهـرآرا،  (ها، مشروط به سطح خاصی از تولید است براي نهاده

هـاي انـرژي    حامل. شودبندي می هاي انرژي دسته ي انرژي به انواع حامل جدیدي، نهاده

تـی، بـرق و زغـال سـنگ     هـاي نف هآورددر حالت کلی به چهار گروه اصلی گاز طبیعی، فر

تقاضـاي   آوردبا توجه به هدف تحقیق کـه بـر  ). x1=x1(x11,x12,x13,x14)(شوند تقسیم می

هاي انرژي در  ي انرژي در دو گروه برق و سایر حامل برق در بخش کشاورزي است، نهاده

  . شودبخش کشاورزي در نظر گرفته می

)4(  Y = f(x�,x��)                                                                                  

بـا  . هاي انرژي در بخش کشـاورزي اسـت   سایر حامل xoeي برق و  نهاده xeکه در آن 

ي بـرق بـه    تـابع تقاضـاي نهـاده    Yي  تولید در سطح مشخصـی از   حداقل کردن هزینه

  :شودصورت زیر استخراج می

)5(  x�  =  x�(Y,W�)  

بخش کشـاورزي  ) ارزش افزوده(درآمد  Yي برق و  نسبی نهاده قیمت  Weدر آن  که

  . است

با توجه به تابع تقاضاي مشتق شده و مبانی نظري که در بـاال بـه آن اشـاره شـد، در     

ي این تحقیق تابع تقاضاي برق در بخش کشاورزي به صورت لگـاریتمی و طبـق معادلـه   

  :شودزیر پیشنهاد می

)6(  LE =  c+  β�LP� + β�LP� + β�LY + ε�  

  

 

1- Shephard´s Lemma 
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برقواقعیقیمت

لگـاریتم قیمـت واقعـی     �LPلگاریتم مصرف برق در بخش کشـاورزي،   LEکه در آن 

 LYگـاز در بخـش کشـاورزي،    لگاریتم قیمت واقعـی نفـت   �LPبرق در بخش کشاورزي، 

. جـزء اخـالل اسـت    �εو  1376ي بخش کشاورزي به قیمت ثابـت   لگاریتم ارزش افزوده

عنـوان قیمـت    گاز در مدل پیشـنهادي بـه  ترین دالیل وارد کردن قیمت نفت یکی از مهم

کاالي جانشین این است که هنوز در برخی از مناطق ایران موتورهاي دیزلی براي پمپاژ 

یگر در ایـن بخـش   یکـد شود و بنـابراین ایـن دو حامـل جانشـین     ها استفاده میآب چاه

از  تقاضـاي بـرق در بخـش کشـاورزي     آوردعـات بـر  چنـین در برخـی از مطال   هم. هستند

ي حـرارت و میـزان    ن بـرق در بخـش کشـاورزي، درجـه    متغیرهایی مانند تعداد مشترکا

شده اسـت بـا توجـه بـه روش      تالشي حاضر  بارش نیز استفاده شده است اما در مطالعه

 سري زمانی ساختاري و مفهوم روند ضمنی بین ایـن عوامـل و عوامـل اقتصـادي تفـاوت     

  . قائل شود

نشـان  ) 1(ي مورد مطالعه در نمـودار   روند مصرف برق در بخش کشاورزي طی دوره

  . داده شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1353-1389ي روند مصرف برق در بخش کشاورزي طول دوره -1 نمودار

 
ي  شود مصرف برق در بخش کشاورزي طـی دوره ، مشاهده می)1(با توجه به نمودار 

هاي اخیر سیاسـت برقـی    درسال. اي در حال افزایش استورت فزایندهص مورد مطالعه به

 میـزان و . افزایش مصارف بخـش کشـاورزي شـده اسـت     سببهاي کشاورزي کردن چاه

تواند بر میزان مصرف برق بخش کشـاورزي   عنوان یک پارامتر محیطی می شدت بارش به

  . مؤثر باشد
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  لفهاي مخت انرژي سالي  نامهتراز: مأخذ

  1353-1389ي  برق در بخش کشاورزي در طول دوره ساختار قیمت -2نمودار

 
هاي برقـی مجهـز   هزارحلقه چاه کشاورزي به پمپ 9/189حدود 1390پایان سال تا

تـوان بـه کـاهش     هـاي آب کشـاورزي مـی   از علل و مزایاي برقدار کردن چاه. شده است

هاي فسیلی، سهولت استفاده ختهاي زیست محیطی ناشی از عدم استفاده ازسو آلودگی

هـا، کـاهش قابـل    چـاه  هاي برقی نسبت به دیزلی، باال بردن رانـدمان اسـتفاده از  از پمپ

عنـوان سـوخت    به(هاي کشاورزي با توجه به اختالف قیمت جهانی گاز هزینه ي مالحظه

زان و امکان کنتـرل میـ  ) هاي دیزلیعنوان سوخت پمپ به(نسبت به گازوئیل  )هاهنیروگا

ي  نامـه تراز(نصـب کنتـور اشـاره کـرد      دلیـل زیرزمینی به  هاي آبآب برداشتی از سفره

  ). 1390انرژي، 

هاي واقعی بـرق در بخـش   ي مورد مطالعه قیمت، در طی دوره)2(با توجه به نمودار 

بنـابراین   ،کشاورزي در حال کاهش، هرچند کـه قیمـت اسـمی در حـال افـزایش اسـت      

قیمت واقعی برق در بخش کشاورزي از طریق دادن یارانه بـه   منطقی است که با کاهش

  . این حامل انرژي، مصرف برق افزایش یابد

-کار گرفته شده در این تحقیق به صورت سري زمانی ساالنه و طـی دوره  هاي بهداده

در ایـن تحقیـق   . ، از منابع آماري مختلف جمع آوري شده اسـت 1353-1389ي زمانی 

هـاي زراعـت،   ت یک مجموعه و بدون درنظر گرفتن زیـر بخـش  بخش کشاورزي به صور

باغبانی، دام و طیور مورد مطالعه قرار گرفته است، بنـابراین در تحقیـق حاضـر تقاضـاي     

هـاي اسـمی بـرق و    میزان مصرف برق، قیمـت . گیردبرق، تقاضاي کل بخش را در برمی

ارت نیـرو جمـع آوري   انرژي منتشر شـده توسـط وز  ي  نامهنفت گاز در این بخش از تراز
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هاي واقعی نفت گاز و برق در تابع تقاضا به کار رفتـه  که قیمت با توجه به این. شده است

ي بخش کشـاورزي   ي ارزش افزودهاست، لذا قیمت واقعی از طریق شاخص تعدیل کننده

آمـار مربـوط بـه ارزش    . انـد تبدیل به مقـادیر واقعـی شـده    1376ي بر حسب سال پایه

  . خش کشاورزي از اطالعات سري زمانی بانک مرکزي جمع آوري شده استي ب افزوده

  

  مفهوم روند ضمنی

در توابع تولید و تقاضا، متغیر پیشرفت تکنولوژي اسـت،   گذار یکی از عوامل مهم تأثیر

پیشرفت تکنولوژي نه تنها از نظـر  . اي داشتلذا بایستی در مدل سازي به آن توجه ویژه

عوامـل غیـر اقتصـادي     و هـاي دیگـر نظیـر سـلیقه    بلکه از جنبـه فنی مورد توجه است، 

  . تواند مورد تحلیل قرار گیردمی) جمعیت، عوامل جغرافیایی و اجتماعی(

ي اقتصاد، از عوامل  ي تکنولوژي و بهبود طرف عرضه تغییر در کارایی از طریق توسعه

طور کلـی تکنولـوژي   به ). 1389شاکري و همکاران، (باشد ي روند میمهم تعیین کننده

و نوع دیگر در ) تکنولوژي متبلور(نوعی از آن در ماشین آالت  ،شودبه دو نوع تقسیم می

زمـانی  . اسـت ) تکنولـوژي غیـر متبلـور   (مردم، ساختارهاي سازمانی و الگوهـاي رفتـاري   

افتد که تجهیزات مصـرف کننـده، فرسـوده و ناکـارا     پیشرفت تکنولوژي متبلور اتفاق می

لذا بایستی  تر جایگزین شوند، االتر و مصرف کمباید تجهیزات جدید با کارایی بهستند و 

ولی در تکنولـوژي غیـر متبلـور نیـازي بـه      . گذاري در این مورد پرداخته شود به سرمایه

گذاري جدید نیسـت، بلکـه بـه رفتـار مصـرف       تعویض وسایل و تجهیزات و انجام سرمایه

دیگـر هـر یـک از ایـن دو نـوع تکنولـوژي        سـوي ز ا. کننده و تولید کننده بسـتگی دارد 

گیرد طور مستقل در طی زمان انجام می زا به بخش برون. زا باشند زا و برون تواند درون می

لـذا همیشـه خطـی بـودن آن      ،زا ممکن است با نرخ ثابتی انجام نگیـرد  ولی بخش درون

بـه نظـر   شـده   با توجه بـه مطالـب گفتـه   . نیست و باید به درستی محاسبه شود درست

در ) چه متبلور و چه غیر متبلـور (ي تکنولوژي  متغیرهاي توضیح دهندهباید که رسد  می

ها  توان آننمی گیري و متغیر بودن در طی زمان مدل لحاظ شوند، اما به دلیل عدم اندازه

د باید رون ،لذا براي این که بتوان اثر موارد فوق را بر تقاضا بررسی کرد را وارد مدل کرد،

مـدل سـري زمـانی    . دشـو سـازي   د و آن را بـه درسـتی مـدل   شضمنی وارد مدل تقاضا 

آنان . ه استاین مشکل به کار گرفته شد برطرف کردن، )1989(١هاروي ساختاري توسط

  

 

1- Harvey.  



    119    ... مدل ساختاري تقاضاي برق در بخش کشاورزي  آوردبر

 

در کنار عوامل . در نظر گرفتند ٣و نامنظم ٢، سیکلی١براي هر سري زمانی یک جزء روند

عنوان یک کاالي جانشـین، عوامـل    ت نفت گاز بهمت برق، قیماقتصادي نظیر درآمد و قی

مصرف کنندگان و ساختار اقتصادي، کـارائی تکنیکـی و یـا     ي دیگري مانند تغییر سلیقه

توانند اثر قوي و زیادي بر تقاضاي بـرق  عوامل غیر اقتصادي که قابل مشاهده نیستند می

زمان داراي رونـد   در طول یاد شدهدر بخش کشاورزي داشته باشند که ممکن است آثار 

تواند منجر به وجود تورش در تخمـین  ها می سازي صحیح آن معینی نباشند و عدم مدل

جزء روند بین ایـن عوامـل بـا عوامـل اقتصـادي تفـاوت قائـل         آورداین روش در بر. دشو

مدل مورد بررسی در این تحقیق، مدل رگرسیونی مرکب از یـک سـري زمـانی     .شود می

دهـد تـا بـه طـور     زء غیرقابل مشاهده در طول زمان اجـازه مـی  ساختاري است که به ج

در حالت کلی مـدل سـري زمـانی سـاختاري بـه صـورت زیـر ارائـه         . تصادفی تغییر کند

  :شود می

)7(  Q �  =  μ�  +  Z�’δ +  ε�  

پارامترهاي  δبردار متغیرهاي توضیحی،  Ztجزء روند،  μtمتغیر وابسته،  Qtکه در آن 

  هـا در رگرسـیون مرسـوم اسـت    جزء تصادفی مدل و مشابه همان باقیمانـده  εtنامعلوم و 

ــی  ــرض م ــت      و ف ــانس ثاب ــفر و واری ــانگین ص ــا می ــال ب ــع نرم ــه توزی ــود ک ــدش   باش

 ~NID (0,σ2
εεt. صـورت   شود جزء روند داراي فرآیند تصادفی بـه فرض می چنین هم

  :زیر باشد

)8(  μ�  =  μ���  +  β��� +  η�  
  β� = β���  +  ξ� 

NID(0, ση ~داراي توزیــع نرمــال  ξtو  ηtکــه در آن 
2)ηt و~NID(0, σξ

2)ξt 

  . هستند

فرآیند فوق را بـه  . باشندسطح و شیب روند میي  هکنندمعادالت فوق به ترتیب بیان 

ي قبـل،   توان توصیف کرد که روند در یک دوره برابر با روند در یـک دوره این صورت می

است، که جزء رشـد همـان شـیب     بینی پیشجزء رشد و برخی عوامل غیر قابل  به عالوه

σξهـاي  واریـانس . باشد که در طول زمـان متغیـر اسـت   می
σηو  2

نامیـده   ٤ابرپارامترهـا  2

اي که اگر این دو واریانس صفر به گونه ،شوند که نقش بسیاري در ماهیت روند دارند می
  

 

1- Trend.  
2- Cyclical.   
3- Irregular.   
1- Hyper parameters.  
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مدل رگرسیونی معمولی با روند خطـی معـین    باشند، مدل رگرسیون فوق تبدیل به یک

  :ي زیر خواهد شد، مانند معادله

)9(  Q �  =  α +  β�  +  Z�’δ +  ε�  

چنـین داراي   در فرآیند مذکور ابرپارامترها صـفر باشـند یـا نـه و هـم      که اینبسته به 

در جـدول  . هاي رگرسیونی متفاوتی شکل خواهد گرفـت شیب و سطح باشند یا نه، مدل

  . هاي مختلف سري زمانی ساختاري آمده استحالت) 2(
  

  هاي مختلف سري زمانی ساختاريحالت - 2 جدول

 معادله معروف هاي مختلف حالت

شیب و سطح روند هر 

 دو تصادفی

Qt = μt + Zt ١مدل روند نسبی
’δ + εt 

μt = μt-1 + βt-1+ ηt )10(  

βt = βt-1 + ξt 
فاقد شیب اما سطح 

 روند تصادفی

Qt = μt + Zt ٢سطح نسبیمدل 
’δ + εt 

μt = μt-1 + ηt )11(  

شیب ثابت و سطح 

 تصادفی

مدل سطح نسبی با 

 ٣انتقال

Qt = μt + Zt
’δ + εt 

μt = μt-1 + βt-1+ ηt   )12(  

βt = βt-1 

شیب روند تصادفی و 

 سطح ثابت

Qt = μt + Zt ٤مدل روند هموار
’δ + εt 

μt = μt-1 + βt-1   )13(  

βt = βt-1 + ξt 

  قیحقتهاي یافته: منبع

  

وجود جزء غیـر قابـل مشـاهده در ایـن مـدل، مـدل        دلیل بهطور که اشاره شد  همان

با این وجود، چنـان چـه   . نخواهد بود آوردمذکور با روش حداقل مربعات معمولی قابل بر

صـورت   حالت در حالـت دو معادلـه بـه    -در شکل فضا ) 8(همراه معادالت ) 7(ي  معادله

ي انتقال معادلهمجزا، یکی 
٥

گیريي اندازه و دیگري معادله 
٦
تنظیم شوند، در این صورت  

  

 

1- Local Trend Model.  
2 - Local Level Model.  
3- Local Level Model with Drift.  
4- Smooth Trend Model.  
5- Transaction.  
6- Measurment.  
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الگوریتم کالمن فیلتر
١

تواند یک دسته معادالت بازگشتی تولید کند کـه پارامترهـاي   می 

  . شوند آوردبر ٢از طریق روش حداکثر راستنمایی) ابر پارامترها و سایر پارامترها(نامعلوم 

هاي مناسب از اجزاء سطح و شـیب رونـد،   آوردین پارامترها، برحال با داشتن مقادیر ا

حالت، پارامترهاي غیـر قابـل مشـاهده     –در شکل فضا . شودتوسط کالمن فیلتر ارائه می

معادلـه  صـورت   ي انتقال به معادله. شوندتلقی می ٣عنوان متغیرهاي وضعیت مانند روند به

  :شودتعریف می 14

)14(  α�
∗ =  �

μ�

β�

δ�

�=  �
1 1 0
0 1 0
0 0 1

��

μ���

β���

δ���

�+ �

η�

ξ�

0
�      

αtکه در آن 
  :باشدگیري به صورت زیر می ي اندازه معادله. بردار وضعیت است *

)15(  Q �  =  (1   0   Z�’) α�
∗ +  ε�                            

ي فوق در این است  کاربرد معادله. مطابقت دارد) 7(ي  هگیري با معادل ي اندازه معادله

. مـرتبط کنـد   Qtهاي عددي قابل مشاهده  که بردار وضعیت غیرقابل مشاهده را به ارزش

، )LR٤(ي نسـبت راسـتنمایی    تـرین حالـت از طریـق آمـاره     انتخـاب مناسـبت   منظـور  به

ها آزمون  دن یکی از آنتصادفی بودن هر دو جزء روند در مقابل حداقل ثابت بوي  فرضیه

  . ٥شود می

کـه در آن صـورت   . آیـد دست مـی  ي زیر به ي نسبت راستنمایی از طریق رابطه آماره

تابع تقاضایی است که در آن قید لحـاظ   آوردکسر مقدار حداکثر راستنمایی حاصل از بر

بـا توجـه بـه     ر راستنمایی در حالت غیرمقید اسـت، شده است و مخرج آن مقدار حداکث

تر از حالت غیر مقید اسـت لـذا نسـبت     که معموال مقدار حداکثر راستنمایی مقید کم نای

قیـد  (ها باشـد  حال اگر قید بار سنگینی بر دوش داده. از یک خواهد شد تر کوچککسر 

شود و اگر قیـد معتبـر   در این صورت نسبت فوق به سمت یک متمایل می ،)معتبر باشد

  ).  1389شاکري و همکاران، (شد نباشد به سمت صفر متمایل خواهد 

)16(  LR =  
��� ����������  (��� )

��� ����������  (���� )
≈ χ�(k)   

  

 

1- Kalman filter.   
2- Maximum Likelihood 
3- State.  
4- Likelihood ratio.   

  . رجوع شود) 1384(تر به چیت نیس  بیش ي مطالعه ه منظورب -5
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رود  بـه کـار مـی    مدل که در تعیین کـارایی مـدل   بینی پیشمعیارهاي عددي خوبی 

و میـانگین  ) MAE( 2میانگین مطلق خطا ،(RMSE) 1شامل ریشه میانگین مربعات خطا

   :ه شده استآورداست که در روابط زیر به ترتیب ) MAPE( 3صد خطاقدر مطلق در

)17(  RMSE = �
�

�
∑ (P� − Q �)��

�� �  

)18(  MAE =
�

�
∑ |P� − Q �|

�
�� �  

)19(  MAPE =
�

�
∑ �

���� �

��
��

�� � 100   

هـاي مشـاهداتی و   هشده، داد بینی پیشهاي به ترتیب داده nو  �P�، Qدر روابط باال  

  ). 2002هو، (است  بینی پیشي طول دوره

ي  رابطـه (با توجه به مفهوم روند ضمنی که در باال به آن اشاره شد، مدل پیشنهادي 

  :شودبیان می ذیلبا استفاده از مفهوم روند ضمنی به صورت )) 6(

(a) LE =  μ� +  β�LP� + β�LP� + β�LY +  ε�                                          
)20(  μ

�
 =  μ

���
 +  β

���
+  η

�
  

(b)  β
�

= β
���

 +  ξ
�

  
  η�~  NID�0,σ�

��,ξ�~ NID(0,σ�
�)  

 OxMetrics 6. 3که در بسته نرم افزار  STAMP8.3باال از نرم افزار مدل آوردبراي بر

  . شودتعبیه شده است، استفاده می 

  

  تابع تقاضاي برق در بخش کشاورزي ایران آوردنتایج بر -4

از نـوع اقتصـاد سـنجی و     آوردکه روش بـر  ، به دلیل این)20(ي  معادله آوردقبل از بر

. ها از نوع سري زمانی هستند، الزم است ابتدا آزمـون مانـایی متغیرهـا انجـام شـود     داده

متغیرها با عـرض از مبـدا   ) ADF( ٤نتایج حاصل از آزمون مانایی دیکی فولر تعمیم یافته

  . نشان داده شده است) 3(و با عرض از مبدا و روند در جدول 
  

  

  

 

1- Root Mean Squared Error.  
2- Mean Absolute Error.  
3 -Mean Abs. Percent Error.  
4- Augmented Dickey-Fuller  test statistic.   
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  متغیرهاي مدل) ADF( نتایج حاصل از آزمون مانایی -3 جدول

آزمون مانایی 

دیکی فولر 

تعمیم یافته 

)ADF( 

  

  

 آزمون

LE LPe 

ي  آماره

ADF 

مقادیر بحرانی مک 

 کینون

ي  آماره

ADF 

انی مک مقادیر بحر

 کینون

5% 1% 5% 1% 

  

 با عرض از مبدأ

 -6267/3 -9458/2 -0155/1 -6267/3 -9458/2 -3427/2 سطح

تفاضل 

 ي اول مرتبه

9446/4- 9484/2- 6329/3- 8940/5- 9484/2- 6329/3- 

با عرض از مبدأ 

 و روند

 -2349/4 -5403/3 -2615/2 -2349/4 -5403/3 -5078/1 سطح

تفاضل 

 ي اول مرتبه

3020/5- 5442/3- 2436/4- 7590/5- 5442/3- 2436/4- 

  LPg LY 

 -6463/3 -9540/2 -7979/1 -6267/3 -9458/2 -0740/2 سطح با عرض از مبدأ

تفاضل 

 ي اول مرتبه

7399/3- 9511/2- 6394/3- 0686/6- 9540/2- 6463/3- 

با عرض از مبدأ 

 و روند

 -2349/4 -5403/3 -3177/3 -2349/4 -5403/3 -2885/1 سطح

تفاضل 

 ي اول مرتبه

7742/3- 5484/3- 2528/4- 4831/6- 5529/3- 2627/4- 

  هاي تحقیقیافته: مأخذ

  

، تمامی متغیرها هم با عرض از مبدا و هـم بـا عـرض از مبـدا و     )3(با توجه به جدول 

درصـد   5ي اول در سطح معناداري  گاز که در تفاضل مرتبهروند به جز متغیر قیمت نفت

درصـد و در   99با عرض از مبدا و روند مانا است، مـابقی متغیرهـا در  سـطح معنـاداري     

جمـع از  متغیرهـاي مـدل هـم    ي به عبارت دیگـر همـه  . ي اول مانا هستندتفاضل مرتبه

  . ي یک هستند درجه

ي نسبت راستنمایی مناسب ترین حالـت بـراي ابرپارامترهـا، حالـت      با توجه به آماره

بـه عبـارت دیگـر    . ه استودن سطح و ثابت بودن شیب روند تشخیص داده شدتصادفی ب

ماهیت روند در تابع تقاضاي برق در بخش کشاورزي، از نوع مدل سطح نسبی بـا انتقـال   

ه آورد) 4(تابع تقاضاي برق در بخش کشاورزي درجدول  آوردنتایج حاصل از بر. باشدمی

  . شده است
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تابع تقاضاي برق در بخش کشاورزي با استفاده از روش سري زمانی  آوردنتایج حاصل از بر - 4جدول

  ساختاري

 tي  آماره RMSE ضرایب متغیر
Level break 1365 2613/0- 0831/0 )0039/0 (1422/3 - 

LE(-1) 4004/0 1489/0 )0119/0 (6876/2 
LPe 1802/0 - 0773/0 )0272/0 (3291/2 - 
LPg 1139/0 0640/0 )0860/0 (7792/1 

LY(-1) 4241/0 2008/0 )0437/0 (1118/2 
Dumm59 1880/0 0775/0 )0220/0 (4252/2 

 1389ي  تحلیل بردار حالت در دوره

 0710/0) 0070/0( شیب 7997/7) 0455/0( سطح

 معیارهاي خوبی برازش

99/0 LR = 99/0   std. error = 0658/0    p. e. v = 0043/0     DW= 86/1   R2 =  

 )١سطح نسبی با انتقال(مترها ابر پارا

 جزء نامنظم شیب سطح

0055/0 0000/0 000009/0 

 هاي قیمتی و درآمدي تقاضاي برق در بخش کشاورزي کشش

 هاي بلندمدت کشش مدتهاي کوتاه کشش کشش

 4241/0 7073/0 درآمدي

 - 3005/0 - 1802/0 قیمتی

 1139/0 19/0 متقاطع

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

درصـد   10گاز که در سطح متغیرها به جز قیمت نفت ي ، همه)4(جه به جدول با تو

ي  متغیـر ارزش افـزوده  . دار هستنددرصد معنی 5معنادار است، مابقی متغیرها در سطح 

بخش کشاورزي با یک وقفه وارد مدل شده و علت آن این است که در بخش کشـاورزي  

ي بعد از برداشت محصول و فـروش آن،  تر درآمد حاصل از تولید محصوالت کشاورز بیش

 ي بنـابراین تقاضـاي بـرق تـابعی از درآمـد سـال گذشـته        ،رسـد به دست کشاورزان مـی 

متغیر وابسته نیز با یک وقفه وارد مدل شده و علـت  . کشاورزان در نظر گرفته شده است

ین هاي برقی را جـایگز هاي مورد مطالعه همواره کشاورزان پمپ آن این است که در سال

  

 

1- Local Level Model with Drift 
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باشد و در این هاي قبل می اند و تقاضاي برق تابعی از تقاضاي سالهاي دیزلی کردهپمپ

  . ه استدار شد مدل یک وقفه معنی

هم شکست در سطح هـم شکسـت   (هایی که شکست  نرم افزار به طور خودکار سال 

، در 1365علت انتخاب شکسـت در سـطح   . دهداتفاق افتاده است را نشان می) در شیب

آمـاري معنـادار    رظـ نهاي معرفی شده توسط نرم افزار، این است که هـم از  ن شکستبی

از آن جایی که عالمت این ضریب مثبت اسـت،  . ه استبوده و هم با مدل سازگاري داشت

. ي افـزایش سـطح مصـرف بـرق در بخـش کشـاورزي در ایـن سـال اسـت         نشان دهنده

ی شـدید در ایـن سـال    وقـوع خشکسـال   1365ترین علت شکسـت سـطح در سـال     مهم

  . باشد می

ي مـورد   تـا پایـان دوره   1359دلیل وارد کردن متغیر دامی ایـن اسـت کـه از سـال     

ت شکست هم در شیب و هم در سطح به صـور  1359هاي ماقبل  مطالعه نسبت به سال

این است  1365و تفاوت آن با شکست سطح در سال  پایدار و مستمر وجود داشته است

امـا در متغیـر دامـی     ،کست فقط در یک سـال اتفـاق افتـاده اسـت    ش 1365که در سال 

  . هاي بعد از آن هم ادامه دارد شکست در سال 1359

شده نشـان   آوردبنابراین ضرایب بر ،اندمتغیرها در مدل به صورت لگاریتمی وارد شده

هاي قیمتی و درآمدي تقاضـاي بـرق در کوتـاه مـدت      کشش. ها هستند ي کشش دهنده

اوال کم کشـش بـودن تقاضـاي بـرق     . دست آمده است به 4241/0و  -1802/0ترتیب  به

دهد و ثانیـا نشـان   مدت را به تغییرات قیمت و درآمد نشان میبخش کشاورزي در کوتاه

مدت بـا  به عبارت دیگر در کوتاه. دهد که برق در این بخش یک کاالي ضروري استمی

یابـد و بـا افـزایش ده    صد کـاهش مـی  در 8/1افزایش ده درصد قیمت برق، تقاضاي برق 

در . یابـد درصـد افـزایش مـی    24/4تقاضاي برق  ،ي بخش کشاورزي درصد ارزش افزوده

دهـد بـا   کـه نشـان مـی   اسـت  محاسبه شده  1139/0مدت کشش متقاطع قیمتی کوتاه

درصـد   1/1گاز در بخش کشـاورزي، مصـرف نفـت گـاز     افزایش ده درصد در قیمت نفت

هـاي بلندمـدت   شـش ک. یابـد افزایش مـی 
١
قیمتـی و درآمـدي تقاضـاي بـرق در بخـش       

دهنـد در بلندمـدت   دست آمده است کـه نشـان مـی    به 7073/0و  -3005/0کشاورزي 

 19/0کشـش متقـاطع بلندمـدت    . کشش استتقاضاي برق نسبت به قیمت و درآمد بی

  

 

هـاي  چون متغیر وابسته خود به عنوان یک متغیر از پیش تعیین شده در سمت راسـت تـابع وارد شـده اسـت، لـذا کشـش       -1

بلندمدت کشش:    شودزیر محاسبه می ي بلندمدت از رابطه =
کشش مدت کوتاه

ضریب متغیر وابسته باوقفه�1
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بی از مناس آوردمقادیر محاسبه شده براي معیارهاي خوبی برازش، بر. محاسبه شده است

  . دهندمدل را نشان می

هـا، عـدم واریـانس    هایی چون نرمال بـودن باقیمانـده  براي اطمینان از داشتن ویژگی

-ها و آزمون باقیماندههاي تشخیصی باقیماندهناهمسانی و عدم خود همبستگی از آزمون

و ها هاي تشخیصی باقیماندهنتایج حاصل از انجام آزمون. ه استهاي کمکی استفاده شد

  . ه استدمآ، )5(هاي کمکی در جدول آزمون باقیمانده
  

  STSMهاي کمکی مدلها و آزمون باقیماندههاي تشخیصی باقیماندهنتایج آزمون -  5جدول

 هاهاي تشخیصی باقیماندهآزمون

H(9) =  8034/0  r(1) =  0542/0  r(6) =  2290/0-  Q(6,4) =  0977/4  

 هاي کمکیآزمون باقیمانده

 Std. error Skewness Kurtosis Bowman-Shenton 
کل 

 رگرسیون

9537/0 2257/0  [ 6347/0 ] 9780/0  [ 3227/0 ] 2037/1  [ 5478/0 ] 

9285/0 0124/0 جزء نامنظم  [ 9113/0 ] 4344/0  [ 5098/0 ] 4468/0  [ 7998/0 ] 

9545/0 3835/0 سطح [ 5357/0 ] 7394/0  [ 3898/0 ] 1230/1  [ 5704/0 ] 

8734/0 2785/2 شیب  [ 1312/0 ] 2996/0  [ 5841/0 ] 5782/2  [ 2755/0 ] 

  . دهنداحتمال را نشان می ،هاي تحقیق         اعداد داخل کروشهیافته: مأخذ

  

و  2کـه ترکیبـی از ضـریب کشـیدگی     1شنتون –ي باون  ، آماره)5(با توجه به جدول 

براین بنـا  ،ي آزادي دو اسـت  با درجه �χباشد و به طور تقریبی داراي توزیع می 3چولگی

ي  بـا توجـه بـه آمـاره    . هـا در مـدل وجـود نـدارد    اي از غیر نرمال بـودن باقیمانـده  نشانه

8034/0= H(9) ي عدم واریانس ناهمسانی در اجزاي اخالل اسـت و داراي   نشان دهنده

هـاي  به ترتیب ضرایب خودهمبستگی سریالی وقفـه  r(6)و  r(1). باشدمی F(9,9)توزیع 

، Q(6,4). باشـد مـی  N(0. 1/T)طـور تقریبـی داراي توزیـع    اول و ششم هستند کـه بـه   

(�)χباقیمانده بـا توزیـع    nاست که برپایه خود همبستگی اولین  4ي باکس الجانگ آماره
� 

چـون  . صفر در این آزمون مبتنی بر عدم وجود همبستگی سریالی اسـت ي  فرضیه. است

تـر اسـت پـس     درصـد کـم   5مقدار محاسبه شده از مقادیر جدول در سطح معنی داري 
  

 

1- Bowman- Shenton 
2- Kurtosis 
3- Skewness 
4- Box- Ljung  
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هـاي تشخیصـی   آزمـون . شودصفر مبتنی بر عدم وجود همبستگی پذیرفته می ي فرضیه

هـا  دهند که هیچ گونه خودهمبستگی و خود همبستگی سـریالی در باقیمانـده   نشان می

از هـیچ نـوع الگـوي سیسـتماتیکی تبعیـت       به عبارت دیگر اجزاء باقیمانـده . وجود ندارد

  . روند کامال تصادفی استکند و داراي نمی

چون متغیرهاي مـدل همگـی   )) 3(جدول (با توجه به آزمون مانایی متغیرهاي مدل 

هاي حاصـل  ي اول مانا شدند، بنابراین الزم است آزمون مانایی باقیمانده در تفاضل مرتبه

) 6(جـدول  . ي بلندمدت بین متغیرهاي مدل بررسـی شـود   انجام شود و رابطه آورداز بر

  . دهدرا نشان می آوردهاي حاصل از برآزمون مانایی باقیمانده نتایج

  
  آوردهاي حاصل از برنتایج آزمون مانایی باقیمانده -6 جدول

 مقادیر بحرانی مک کینون
ADF 

10% 5% 1% 

6128/2- 9484/2 - 6329/3- 7619/5- 

  هاي تحقیقیافته: منبع

  

 آوردهاي حاصل از رگرسیون بـر ماندهواحد باقیي  ریشه، آزمون )6(با توجه به جدول 

ین متغیرهـا    ها پایا هستند، از این رو رابطهدهد که باقیماندهشده نشان می ي بلندمدت ـب

  . باشدبرقرار می

تابع تقاضـاي بـرق در بخـش کشـاورزي بـه روش       آوردترین اهداف در بر یکی از مهم

ماهیـت رونـد تقاضـا     حالت، تشخیص –سازي به شیوه فضا  سري زمانی ساختاري و مدل

، رونـد  )3(نمـودار  . باشـد عنوان یـک متغیـر جانشـین بـراي تکنولـوژي مـی       است که به

ي مـورد مطالعـه نشـان    زده شده تقاضاي برق در بخـش کشـاورزي را طـی دوره    تخمین

  . دهد می
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  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  1353- 1389ي  طی دورهتقاضاي برق در بخش کشاورزي  ي روند ضمنی تخمین زده شده -3نمودار

  . دهدي زمان و محور عمودي روند ضمنی را نشان می دهنده محور افقی نشان

  

بـه طـوري کـه در     ،، ماهیت روند تقریبا هموار و صعودي است)3(با توجه به نمودار 

هاي مورد مطالعه با افزایش سطح تکنولوژي، مصـرف بـرق نیـز افـزایش یافتـه       طی سال

ا فرض ثابت بودن سایر عوامل مؤثر بر تقاضـا، منحنـی تقاضـا بـه     به عبارت دیگر ب. است

روند ضمنی تقاضـاي   1371تا  1357بعد از انقالب از سال . سمت باال منتقل شده است

هایی است که به بخـش کشـاورزي   تري افزایش یافته و دلیل آن یارانه برق با شیب بیش

کفـایی در تولیـد محصـوالت    ، بـه منظـور خـود    1386تا  1371از سال . ه استداده شد

هـاي بـرق، افـزایش سـطح زیرکشـت،      هاي چاهزیاد از الکتروپمپ ي استراتژیک، استفاده

تغییر وسایل و تجهیزات گرمایشی نفت سوز به وسایل و تجهیزات برقی و افزایش مراکـز  

ها بوده  پرورش دام و طیور و گلخانه از علل افزایش روند ضمنی تقاضاي برق در این سال

و  هتري اجرا شد ها با سرعت بیشدار کردن چاه، طرح برق1389تا  1386از سال . ستا

  . ه استتري افزایش داد روند ضمنی تقاضاي برق را با شتاب بیش

گیـرد  ي ارزان مورد استفاده قرار میعنوان یک نهاده برق در بخش کشاورزي ایران به

شـود، بـه دلیـل پـایین     ارد کشور میو زمانی که وسایل و تجهیزات با تکنولوژي جدید و

بدون توجـه  ) مزرعه(هاي مصرف برق، کشاورزان براي افزایش عملکرد بنگاه بودن هزینه

  .  کنندبه مصرف بهینه از آن استفاده می

 ٢ايدرون نمونـه  بینـی  پـیش تقاضاي برق، ابتـدا   ١ايبرون نمونه بینی پیشبه منظور 

بعد از اطمینان از پایین . شودبررسی می بینی پیشهاي خوبی و سپس آزمون هانجام شد
  

 

1- A sample output prediction  
2- The prediction example 
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مقـادیر   ،)7(جـدول  . شـود اي انجـام مـی  برون نمونه بینی پیش، بینی پیشبودن خطاي 

  . دهداي تقاضاي برق را نشان میي درون نمونهشده بینی پیش

 
روش اي تقاضاي برق در بخش کشاورزي به ي درون نمونهشده بینی پیشلگاریتم مقادیر  -7جدول

STSM  

 بینی پیشهاي آزمون 1387 1388 1389

 بینی پیش حقیقی

 شده

 بینی پیش حقیقی

 شده

 بینی پیش حقیقی

 شده
RMSE MAE MAPE 

7763/23 9086/23 7869/23 7056/23 9092/23 9226/23 09/0 0756/0 31/0 

  کیلووات ساعت: واحد     هاي تحقیق      یافته: مأخذ

  

شـده بسـیار نزدیـک بـه مقـادیر حقیقـی        بینـی  پـیش ادیر ، مق)7(با توجه به جدول 

در سه آزمون انجـام شـده و اطمینـان از     بینی پیشبا توجه به کم بودن خطاي . هستند

تقاضـاي بـرق از سـال     بینی پیششده به مقادیر واقعی به  بینی پیشنزدیک بودن مقادیر 

ي تقاضـاي  شـده  بینی پیشمقادیر ) 8(جدول . ه استپرداخته شد 1395تا سال  1390

  . دهدرا نشان می 1395برق تا سال 

  

  1395تا  1390تقاضاي برق در بخش کشاورزي از سال  ي شده بینی پیشلگاریتم مقادیر  -8 جدول

مقدار  سال

 بینی پیش

 شده

حداکثر 

مقدار 

 بینی پیش

 شده

حداقل 

مقدار 

 بینی پیش

 شده

مقدار  سال

 بینی پیش

 شده

حداکثر 

مقدار 

 بینی پیش

 شده

داقل ح

مقدار 

 بینی پیش

 شده

1390 9802/23 0585/24 9019/23 1393 1934/24 3715/24 0154/24 

1391 0513/24 1673/24 9353/23 1394 2645/24 4709/24 0581/24 

1392 1224/24 2706/24 9741/23 1395 3356/24 5695/24 1017/24 

  کیلووات ساعت: هاي تحقیق       واحد یافته: مأخذ

  

، تقاضاي برق در بخـش کشـاورزي بـا رونـدي صـعودي رو بـه       )8(ه به جدول با توج

 1395تا سال  1390روند افزایش تقاضاي برق در بخش کشاورزي از سال . افزایش است

  .نشان داده شده است) 4(در نمودار 
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  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  1395تا  1390شاورزي از سال لگاریتم تقاضاي برق در بخش ک بینی پیشروند  - 4نمودار

  

صورت  به 1395تا  1390هاي  مصرف برق طی سال بینی پیش، )4(با توجه به نمودار 

  . یابدهاي گذشته افزایش می خطی و با شیب مالیمی نسبت به برخی از سال

  

  و پیشنهادات گیري نتیجه -5

سازي  به مدل 1353-1389ي هاي ساالنه طی دورهدر این تحقیق با استفاده از داده

بـا اسـتفاده از   . ه اسـت تقاضاي برق در بخش کشاورزي ایران پرداختـه شـد   بینی پیشو 

گیـري الگـوریتم کـالمن     کار و به) عنوان جانشینی براي تکنولوژي به(مفهوم روند ضمنی 

تابع تقاضاي برق بـا اسـتفاده از متغیرهـاي قیمـت بـرق، ارزش افـزوده و        آوردفیلتر به بر

بـا  . ه اسـت عنوان انرژي جانشین برق در بخش کشاورزي پرداخته شـد  ز بهگاقیمت نفت

تـرین مـدل، مـدل سـطح نسـبی بـا انتقـال        مناسب ي نسبت راستنمایی استفاده از آماره

  . ه استشد تشخیص داده

دسـت   تر از واحد به هاي قیمتی و درآمدي تقاضاي برق در بخش کشاورزي کم کشش

بنـابراین   ،در بخش کشاورزي یک کاالي ضـروري اسـت  دهند که برق آمدند و نشان می

هاي قیمتی و درآمدي براي کاهش تقاضـاي بـرق در ایـن بخـش کـارایی      اتخاذ سیاست

هـاي جانشـینی   از این رو براي کاهش مصرف برق در این بخش بایـد از سیاسـت   ،ندارد

سازي وسـایل   وسایل و تجهیزات با راندمان باال به جاي وسایل و تجهیزات فرسوده، بهینه

هاي گاز  هاي آب در مزارعی که لولهچاه برقی براي افزایش راندمان، گاز سوز کردن پمپ
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تـرین راه حـل بـراي کـاهش تقاضـاي بـرق        کند و مهمفشار قوي از نزدیکی آن عبور می

  . اي و بارانی استتغییر سیستم آبیاري از روش غرق آبی به قطره

. ه اسـت دسـت آمـد   قریبا هموار و صعودي بـه ماهیت روند ضمنی تخمین زده شده ت

هـاي   ترین علل صعودي و هموار بودن روند تقاضاي برق در بخش کشاورزي در سال مهم

هـاي کشـاورزي، ورود وسـایل    دار کردن تعـداد بسـیار زیـادي از چـاه     مورد مطالعه، برق

خـی از  هـا، تبـدیل تعرفـه بر   گرمایشی الکتریکی در مراکز پرورش دام و طیور و گلخانـه 

بارش کم در بعضی از  ،١هاي اخیر کشاورزي در سال ي ها، به تعرفهن دیگر بخشامشترک

افـزایش مصـرف بـرق شـده      سـبب ها و پایین بودن قیمت برق به دلیل دادن یارانه  سال

  . است

عملکرد و کسب اطمینـان از پـایین بـودن خطـاي      ي هاي مقایسهبعد از انجام آزمون

با توجه . ه استانجام شد 1395تا سال  1390ضاي برق از سالتقا بینی پیش، بینی پیش

در حالت معمول  1395، تقاضاي برق در سال 1395شده براي سال  بینی پیشبه مقدار 

درصد و در حالت حداکثر تقاضا  53بیش از  1389نسبت به مقدار تقاضاي برق در سال 

ریزان در صنعت بـرق کشـور    مهبنابراین مدیران و برنا ،یابددرصد افزایش می 93بیش از 

گیـري بـراي آینـده     با توجه به افزایش تقاضاي برق در بخش کشاورزي باید بـه تصـمیم  

ی بـا اتخـاذ   سـوی کـرد و از   تـأمین باید برق مورد نیاز ایـن بخـش را    سو از یک. بپردازند

  . تقاضا را کاهش داد درستهاي سیاست

  

  فهرست منابع
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 1390انرژي سال  ي ترازنامه -1
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