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  :چکیده

کشاورزي در اقتصاد استان ایالم و ضـرورت    با توجه به سهم باالي بخش

هاي انرژي در این بخش و همچنین آگـاه شـدن از    شناخت تقاضاي حامل

سازي قیمت بر مصرف  هاي آزاد سیاست تأثیرضرایب کشش تقاضا و میزان 

هاي انرژي مورد استفاده در ایـن بخـش، در ایـن مقالـه بـه بررسـی        حامل

هاي عمده انرژي بخـش کشـاورزي اسـتان ایـالم پرداختـه       حاملتقاضاي 

تعیین ، تعیین عوامل مؤثر بر الگوي مصرف انرژيهدف این مقاله . شود می

 براي انرژي از طریق برآورد تابع تقاضا هاي روابط مکملی و جانشینی حامل

هاي  در این تحقیق براي تخمین تقاضاي حامل. استهاي انرژي  انواع حامل

نتایج بـه دسـت   . آل استفاده شده است ایده تقریباًي از سیستم تقاضاي انرژ

هاي انرژي منفی و مطابق  هاي قیمتی همه حامل کشش دهد میآمده نشان 

هـاي   باشند، همچنین نتایج به دست آمده براي کشـش  با تئوري تقاضا می

و اکثـر    هاي مقید و غیر مقیـد تـا حـدود زیـادي یکسـان      متقاطع در حالت

. دهنـد  هاي انرژي مقداري پایین را نشان می هاي متقاطع بین گروه کشش

هاي انرژي در حالت مقید مثبت و  هاي درآمدي حامل عالوه بر این کشش

  .شوند باشد که به عنوان یک کاالي ضروري محسوب می کمتر از یک می
  

آل،  ایده تقریباًانرژي، تابع تقاضا، سیستم تقاضاي  :کلیديهاي  واژه

  .کشش قیمتی

  JEL Q11, Q21,Q41: بندي طبقه

 

Abstract: 

Considering the highly importance of the agricultural 
sector in the provincial economy of Ilam and the 
emergence of awareness of demands for the forms of 
energy in the mentioned sector, as well as awareness of 
the price liberalization policies applied on the forms of 
energy, the present study aims to investigate the 
demands for the major energy consumptions in the 
agricultural sectors. The aim of this study is to determine 
the influencing factors on energy consumption patterns; 
and to determine the complementary and altering energy 
relations, using the estimating demand for different 
forms of energy.  
This study applies the Almost Ideal Demand System to 
estimate the elasticity of the forms of energy. The 
achieved results exhibit the adversity and conformity of 
all the energy own-price elasticities to the demand 
theory. Results on the cross elasticity indicate to large 
extant identical in both restricted and unrestricted cases 
and to some extant low for the cross elasticity between 
the forms of energy. Moreover, the results indicate 
positive and less than one for the income elasticity of 
energy in the restricted case, that are considered as an 
essential commodity. 
 
Keywords: Energy, Demand Function, Almost Ideal 
Demand System, Price Elasticity. 
JEL:Q41, Q21, Q11. 
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  مقدمه .1

نـه   ،در عصر کنونی، اهمیت انرژي به حدي است که بـدون آن 

تنها تکنولوژي و اقتصـاد، بلکـه حیـات بشـریت دچـار مشـکل       

اساسی خواهد شد؛ زیرا امروزه توسعه اقتصادي و صنعتی بـدون  

انـرژي بـه عنـوان    . به کارگیري انواع انرژي امکان پذیر نیست

مین کننـده رفـاه و آسـایش بشـر     أیک کاالي مصرفی نهایی ت

ي تولیـدي و  است و به عنوان یک نهاده تولیـدي در فرآینـدها  

از این رو تأمین مطمـئن و  . رونق اقتصادي نقش به سزایی دارد

به موقع انرژي مصرفی از یک سو بسـتر مناسـب بـراي تولیـد     

نماید و رشد و رونق تولید  کاالها و خدمات مختلف را فراهم می

با توجه به وجود این کاال در سبد دیگر سو از را به همراه دارد و 

افزایش مطلوبیت افراد و رفاه جامعه نقـش   درمصرفی خانوارها، 

به همین دلیل امنیت عرضـه انـرژي   . نماید به سزایی را ایفا می

گذاران بخـش   در ادبیات مربوط به این بخش و درمیان سیاست

عرضـه  بطـور یقـین   . اي برخـوردار اسـت   انرژي از جایگاه ویژه

مطمئن انرژي تنها در صورتی میسر است که تصویري شفاف و 

  . روشن از تقاضاي انرژي ترسیم گردد

اي دارد  در اقتصاد استان ایالم بخش کشاورزي جایگاه ویژه

ها  و از این رو مصرف انرژي در این بخش نسبت به سایر بخش

افزوده بخش کشاورزي از کـل    سهم ارزش. تر هست قابل توجه

 3/8 حـدود  1379-90هـاي   افزوده استان در طول سـال   ارزش

  .1تاسدرصد بوده 

عالوه بر مسـاحت   پایین بودن سهم بخش کشاورزي،علت 

درصد منـاطق   75به دلیل کشاورزي دیم در بیش از  کم استان،

ي دولت در بخش منابع گذار سرمایهبا عنایت به  .باشد استان می

در دسـت سـاخت    مخزنی بـا هـدف کشـاورزي    آبی و سدهاي

بـازده آن   هاي آینده کشاورزي دیم و کم در سال) سد 8( استان

به سمت کشاورزي آبی، مطمئن و پربازده سوق داده خواهد شد 

افزوده این بخش اقتصادي به صورت جهشی افـزایش    ارزش و

  . 2خواهد یافت

 بخـش کشـاورزي در دوره   هاي نفتـی  روند مصرف فراورده

 1369متر مکعب در سـال   2996درصد، از  6/7با رشد  90-69

سیاسـت  . رسـیده اسـت   1390متر مکعب در سـال   13938به 

هاي آبیاري در مزارع کشاورزي از نفـت گـاز    تغییر سوخت پمپ

وند ربه برق باعث شده است که مصرف نفت گاز در این بخش 

                                                   
تـا   1379اي اسـتان ایـالم    هاي منطقـه  مرکز آمار ایران، گزارش حساب. 1

1390  

  کل کشور 1390قانون بودجه سال . 2

تعداد به دلیل افزایش هاي اخیر  البته در سال. داشته باشدنزولی 

 ،هاي بخـش کشـاورزي   مجوز تولیدي صدور ایستگاه پمپاژها و

در  82-84هـاي   فرآورده بعد از سـال ین اکاهش شدت مصرف 

مصرف برق در بخش کشاورزي با  .باشد این بخش مشهود نمی

هـزار کیلـو وات سـاعت در     1200درصد رشد ساالنه، از  5/25

 1390هزار کیلو وات سـاعت در سـال    862800به  1369سال 

در  بـرق  دلیل اصلی این روند سریع رشـد مصـرف  . رسیده است

نمـودن  برقـی  در  دولتهاي  راي سیاستبخش کشاورزي به اج

جویی  این امر به صرفهالبته  .گردد هاي آب کشاورزي باز می چاه

هاي ناشـی از حمـل و نقـل     و کاهش هزینه گاز در مصرف نفت

 1390در سـال  بـا ایـن وجـود     نیز کمک کـرده اسـت   سوخت

درصـد، کمتـرین    15مصرف برق در این بخش با سهم کمتر از 

به خود اختصاص  ي اقتصاديها بین بخش مصرف را درسهم و 

   .3داده است

با توجه بـه اهمیـت بخـش کشـاورزي در اسـتان ایـالم و       

هـاي انـرژي در توسـعه بخـش      طور نقش اصـلی حامـل   همین

هاي انـرژي   در این مطالعه به بررسی تقاضاي حامل ،کشاورزي

به ویژه نفت و برق در بخش کشاورزي استان ایالم و بـه روش  

  .شود میآل پرداخته  ایده تقریباًضاي سیستم تقا

  

  پیشینه تحقیق .2

تقاضا براي برق خانگی و صنعت را مورد مطالعه  4فیشر و کیازن

در این مطالعـه بـراي اولـین بـار تقاضـاي      . اند مطالعه قرار داده

در این مطالعه، . مدت و بلندمدت انرژي تفکیک شده است کوتاه

کننده انـرژي مـورد بررسـی قـرار      تغییرات تعداد وسایل مصرف

ــداد وســایل  . گرفتــه اســت ــق نشــان داد کــه تع نتیجــه تحقی

ننده انرژي عمدتاً به تغییرات درآمد، تغییرات جمعیت و ک مصرف

 تأثیرتعداد خانوارهاي مشترك برق بستگی دارد و قیمت انرژي 

: 1962فیشـر و کیـازن،   ( داري بر تعداد این وسایل نـدارد  معنی

38(.  

مـورد  را تقاضا براي برق در بخش صـنعت   5باکستر و راس

ه این نتیجه رسیدند کـه  آنها در این تحقیق ب. مطالعه قرار دادند

روش محاسبه تلفیقی را به این دلیـل کـه بایـد انـواع مختلـف      

بـه  . تـوان پـذیرفت   انرژي را به واحد معادل تبدیل نمـود، نمـی  

مـثالً  (هاي مختلـف بـه واحـد معـادل      عقیده آنها تبدیل انرژي

این حقیقت را که انواع مختلـف انـرژي   ) معادل بشکه نفت خام

                                                   
  هاي مختلف ایران در سال انرژيترازنامه  .3

4. Fisher & Kaizen (1962) 
5. Baxter & Ress (1963) 
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ي قابـل اسـتفاده یکسـانی ندارنـد، در نظـر      قابل تبدیل به انرژ

 .)277: 1963باکستر و راس، ( گیرند نمی

به تخمین تقاضا براي برق در بخـش خـانگی بـا    ري کعس

اي  شرکت بـرق منطقـه   16در بین  1ي تلفیقیها دادهاستفاده از 

کشـش  کـه   دهد مینتایج نشان . پرداخت 1374-78طی دوره 

اسـت و کشـش درآمـدي     مدت، نزدیک به یک قیمتی در کوتاه

هاي مدل مبین این واقعیـت   همچنین، یافته. کمتر از یک است

هاي دیگر حالت جانشین نسـبت   است که انرژي برق و سوخت

  . )110: 1379ري، کعس( به یکدیگر دارند

ــانی   ــان و قرب ــهمهرگ ــی   در مطالع ــه بررس ــاي اي ب تقاض

. پرداختنـد  مدت و بلندمدت بنزین در بخش حمـل و نقـل   کوتاه

کشش قیمتـی بنـزین در کوتـاه    که  نشان داد آنها بررسی نتایج

و در بلندمدت به دالیلی چون تثبیت پیاپی قیمـت   -04/0مدت 

اسمی و نبود جایگزین مناسب براي آن در بخـش حمـل ونقـل    

   .)368: 1388 ،مهرگان و قربانی(معنی بوده است  بی

تعیـین مـدل تصـحیح     اي بـه  نیز در مقالهزرانژاد و قپانچی 

 آنهـا  نتایج تحقیـق  پرداختند که خطاي تقاضاي بنزین در ایران

نشان داد که تقاضـا بـراي بنـزین نسـبت بـه قیمـت و درآمـد        

زرانـژاد  (کشش است؛ یعنی بنزین یک کاالي ضروري است  بی

 ). 29: 1386 ،و قپانچی

گـاز در کشـور را    الگوي تقاضا براي نفتشمس و همکاران 

گـاز و تولیـد    قیمت واقعی نفت گاز،  مصرف نفت. اند بررسی کرده

داخلی سرانه، متغیرهاي مورد مطالعـه در ایـن تحقیـق     ناخالص

ــتند ــتفاده از روش   . هس ــا اس ــق ب ــن تحقی ــندر ای -یوهانس

یان متغیرهاي م 3رابطه بلندمدت و همجمعی جودو ،2سلیوسوج

مورد اشاره، مطالعه و سـرانجام الگـوي تصـحیح خطـا بـرآورد      

  . )99: 1390شمس و همکاران، ( ده استگردی

در یک مدل تحت عنوان مـدل سـازي    4پور آزرم و کاوري

برق مسکونی در ایـران   يبینی تقاضا برآورد و پیشبه اقتصادي 

 یآنها این مطالعه را براي سـري زمـان  . پرداختند 1392سال در 

مورد واکاوي قرار دادند و از آزمون ریشه واحـد،   2009تا  1967

نتایج به دسـت  . هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا بهره گرفتند

آمده از پژوهش آنها بیانگر این موضوع بود که قیمت برق ناچیز 

آنها همچنین اظهـار  . است و کشش درآمدي کمتر از واحد است

روز بـه عنـوان یـک     هاي خنک کننـده در طـی   داشتند سیستم

                                                   
1. Pooling Data 
2. Johanson & Juselius Method 
3. Cointegration 
4. Pourazarm & Cooray (2013) 

مثبت بـر   تأثیرکه  شود میشاخص پیشرفت اقتصادي محسوب 

بینـی نمودنـد کـه     آنها همچنین پیش. تقاضاي برق خانگی دارد

و  2014هـاي   نرخ رشد ساالنه برق مصرفی مسکونی براي سال

پـور آزرم و  (خواهد رسـید   ٪80و  ٪29به ترتیب معادل  2020

  )31: 2013کاوري، 

  

  ي و متدلوژي تحقیقمبانی نظر .3

در سالیان اخیر توابع تقاضاي سیستمی جایگزین معادالت تـک  

توان در چهار دسته تنظیم  توابع تقاضاي سیستمی را می. اند شده

تـابع مطلوبیـت غیـر مســتقیم    ، 5سیسـتم مخـارج خطــی  کـرد؛  

. آل سیستم تقاضاي تقریبـاً ایـده  و  6سیستم روتردام، ترانسلوگ

 سیسـتمی اســت کــه در آن  ،آل ایــدهسیسـتم تقاضــاي تقریبـاً   

صـورت  کننـده بـه    معادالت تقاضا، از یک تابع مخارج مصـرف 

   .8)312: 1980دیتون و مولبر، ( شود میاستخراج  7)پیگ لوگ(

312(8.   

)1(  

   ln  e(u,p)=(1-u)ln ( ) ( ) ln ( )p u b p   

کننـده   مطلوبیـت مصـرف  در این رابطه فرض بر این است کـه  

زنـدگی در  نشـانگر  صفر  مطلوبیت. بین صفر و یک باشد 

یـک بیـانگر حـد اعـالي لـذت از      مطلوبیـت  حداقل معیشت و 

مخارج الزم بـراي رسـیدن    نشان دهنده . زندگی است

نشان  و است هزینه معیشت به سطح مطلوبیت صفر یا 

مخارج الزم براي رسیدن بـه سـطح مطلوبیـت یـک یـا      دهنده 

  .شوند هزینه رفاه است که به صورت زیر تعریف می

)2 (                          
0

*

ln  a(p)= ln

1 ln ln
2

k k
k

kj k j
k j

p

p p

 



 


  

)3(                  0ln  ( ) ln ( ) k

k
k

b p a p p                                                     

آل به صـورت   تقاضاي تقریباً ایده سیستممخارج  رابطه ،بنابراین

 .ارائه استقابل زیر 

)4(             

0

*
0

ln  e(u,p)= ln

1 ln ln
2

k k
k

kj k j k
k j k

p

p p u p

 

 

 





 
  

                                                   
5. Linear Expenditure System (LES) 
6. Rotterdam System 
7. Price Independet Generalized Linear Logarithm 
8. Deaton & Muellbur (1980) 

)(u

)( pa

 pb
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پـارامتر   و   ،سطح مطلوبیت است و  که در آن 

 )تابع مخـارج خـانوار  ( کهنشان داد توان  می. هستند

  .قیود زیر صادق باشد همگن خطی است اگر برحسب

 )5(                      
* *

1

0

i
i

kj kj j
j k j



  



  



  
  

، تقاضـاي  تـوان از تـابع    شـفرد، مـی   با استفاده از لم

بـه    شـفرد  اسـاس لـم   بر. کاالهاي مختلف را استخراج کرد

  . آید صورت زیر به دست می

)6                                        (( , )
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i

e u p q
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دررابطه فوق اگر طرفین 
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خواهیم  ،ضرب شود 
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i

i
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اگر از  ،بنابراین. ام استاي کاالي  سهم بودجه که درآن 

به صورت رابطه زیر  wi، مشتق گرفته شود) 7( لگاریتمی رابطه

  .آید به دست می

)8(   0ln k

i i ij j i k
i k

w p u p        

 کننده حداکثر کننده مطلوبیت، کـل مخـارج    از دید مصرف

را بـه صـورت تـابعی از     u این برابري. است برابر با 

یعنی همان تـابع غیـر مسـتقیم مطلوبیـت را نشـان       و  

  . دهد می

ام ، آنگـاه سـهم مخـارج کـاالي     )6(گذاري در رابطه  با جاي

  .آید به دست می و  درسبد خانوار، تابعی از 

 )9(           ln lni i ij j i
i

m
w p

p
  

 
    

 
  

تصریحی اقتصادسنجی بـراي تخمـین تقاضـاي     فرم) 9(رابطه 

ــل ــت   حام ــق اس ــن تحقی ــرژي در ای ــاي ان ــه . ه ــن مقال در ای

, ,i T O E  که  شود میتعریفE  ،معرف انرژي بـرق

O ي نفتی وها  انرژي فراورده T اعـم از  (ها  معرف سایر انرژي

  .است )...انرژي خورشیدي، بادي و 

  

  نتایج تخمین .4

 1367هاي  هاي فوق براي دوره مورد بررسی طی سال مدل

و حوزه جغرافیایی بحش کشـاورزي اسـتان ایـالم     1390تا 

هـاي انـرژي در بخـش     همچنـین حامـل   .شـوند  برآورد می

هـاي نفتـی و سـایر     ر سه دسته، بـرق، فـرآورده  کشاورزي د

شـوند کـه سـهم     در نظر گرفته می) مشتمل بر مازوت، گاز(

هاي صورت گرفتـه،   ها و تشویق گذاري برق به دلیل سیاست

هـاي نفتـی در ایـن بخـش بـوده       به مراتب بیش از فرآورده

مقید  هاي انرژي در دو حالت غیر بررسی تقاضاي حامل .است

قبـل از تخمـین بـراي اطمینـان از     . گیرد میو مقید صورت 

 - پایایی و همجمعی متغیرها، ضروري است که آزمون دیکی

گرنجـر بررسـی   - فولر تعمیم یافته و آزمون همجمعی انگـل 

  .شوند

 
تعمیم یافته مربوط  فولر- نتایج آزمون دیکی. 1جدول 

 به متغیرها

  تعریف متغیر

فولر  -آزمون دیکی

تعمیم یافته 

)ADF( 

  احتمال

LPE 
لگاریتم قیمت 

  برق
60/2- 090/0 

D(LPE) 
تفاضل لگاریتم 

  قیمت برق
79/4- 000/0 

LPO 
لگاریتم قیمت 

  نفت
06/1- 73/0 

(LPO) 
تفاضل لگاریتم 

  قیمت نفت
51/4- 036/0 

LPT 
لگاریتم قیمت 

  ها سایر حامل
49/1- 52/0 

D(LPT) 
تفاضل لگاریتم 

  قیمت سایر
79/3- 026/0 

WE 86/0 -76/0  سهم حامل برق 

D(WE) 
تفاضل سهم 

  عامل برق
01/23 - 011/0  

WO 13/0 -49/2  سهم حامل نفت 

D(WO) 
تفاضل سهم 

  عامل نفت
066/8 - 022/0 

 تحقیق هاي یافته: مأخذ

  

دهد که تمامی متغیرها بـا یـک تفاضـل     نتایج نشان می

همچنـین، آزمـون دو   . شـوند  پایـا مـی  ) تفاضل مرتبـه اول (

آورده ) 2(به اختصار در جدول شماره  گرنجر- اي انگل مرحله

براي این آزمون ابتدا صـرف نظـر از مانـایی یـا     . شده است

هـاي انـرژي تخمـین زده و در     نامانایی تابع تقاضاي حامـل 

هـا اظهـار نظـر     خصوص مانایی جمله باقیمانـده رگرسـیون  

دهد که  گرنجر نشان می- اي انگل آزمون دو مرحله. شود می

uiai
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الت در سطح، پایا هسـتند و در نتیجـه،   هاي معاد باقی مانده

  .اي بلندمدت بین متغیرها وجود دارد رابطه

 
 گرنجر-نتایج آزمون انگل. 2جدول 

  متغیر
فولر تعمیم یافته  -آزمون دیکی

)ADF( 
 احتمال

RESIDWE  17/8 - 000/0 

RESIDWO 53/6 - 000/0 

 تحقیق هاي یافته: مأخذ

 غیر مقیدحالت  -4-1

نتـایج حاصـل از تخمـین تـابع تقاضـا بـراي       ) 3(جدول شماره 

نتایج حاصل از . دهد میهاي انرژي در این بخش را نشان  حامل

پارامتر  4پارامتر برآورد شده،  10دهد که از  این برآورد نشان می

و دوربـین   Rدار نیستند و مقـادیر   درصد معنی 5آن در سطح 

و  13/2و  63/0تیـب  واتسون به دست آمده بـراي بـرق بـه تر   

به دست آمـده   14/2و  64/0هاي نفتی به ترتیب  براي فرآورده

هاي نفتی  به دست آمده براي برق و فرآورده ضرائب . است

نشان دهنده همسو بودن مصرف و قیمت که هر دو مثبت است 

این ضرایب . باشد میهاي انرژي در این بخش  هر یک از حامل

ک حامل انرژي نسبت به تغییرات میزان تغییرات سهم مخارج ی

دهـد و بیـانگر    نسبی در قیمت واقعی خود آن حامل را نشان می

این است که با افزایش قیمت واقعی هـر حامـل انـرژي، سـهم     

مخارج آن حامل انرژي افزایش خواهد یافت یـا بـه عکـس بـا     

 .کاهش قیمت آن، سهم مخارج آن حامل کاهش خواهد یافت

 
  ISUR روشغیرمقید به  LA/AIDSنتایج برآورد سیستم . 3جدول 

  عرض از مبدأ  شرح
  قیمت برق

1C
  

  قیمت نفت

2C
  

  ها قیمت سایر حامل

3C
  

  درآمد واقعی بخش

4C
  

R  DW 

  برق
0.0000274  

)46/8(  

0.0000484  

)85/2(  

0.0000355  

)21/4(  

0.0000221-  

)97/1-(  

0.0000203-  

)32/10(  
63/0  13/2  

  نفت
0005/0  

)89/9(  

0.0000352  

)12/1(  

0.0000784  

)053/5(  

0.0000311-  

)54/1-(  

0.0000386-  

)54/1-(  
64/0  14/2  

  -  -  -052/0  014/0  -044/0  285/0  31/1  سایر

 .است tاعداد داخل پرانتز نشانگر آماره 

  تحقیق هاي یافته: مأخذ
  

 ISURروش مقید به  LA/AIDSنتایج برآورد سیستم . 4جدول 

  عرض از مبدأ  شرح
  قیمت برق

1C
  

  قیمت نفت

2C
  

  ها قیمت سایر حامل

3C
  

  واقعی بخشدرآمد 

4C
  

R  DW 

  برق
0.0000281  

)92/5( 

0.00000284  

)2/1(  

0.00000399  

)57/2(  

0.00000170-  

)87/0-(  

0.00000202-  

)14/7-(  
61/0  13/2  

  نفت
0005/0  

)11/10(  

0.00000399  

)57/2(  

0.0000807  

)3/5(  

0.0000188-  

)2/1-(  

0.0000382-  

)28/11 -(  
64/0  085/2  

  -  -  -052/0  011/0  -046/0  29/0  31/1  سایر

 .است tاعداد داخل پرانتز نشانگر آماره 

تحقیق هاي یافته: مأخذ

 مقیدحالت  -4-2

پس از آزمون صدق قیود مختلف، قید همگنی در این حالت رد 

و تنها قید پذیرفته شده به وسیله آزمون والد، قید تقارن  شود می

12 21c c است . 

بر این اساس با لحاظ این قید، ضرائب بـرآورد شـده مجموعـه    

سیستم معادالت مقید با استفاده از روش رگرسـیون بـه ظـاهر    

 . است ارائه شده) 4(در جدول شماره  1غیر مرتبط تکراري

                                                   
1. ISUR 

2

iic

2

2
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پارامتر  9از که دهد  نشان می ،ست آمده در این جدولنتایج به د

. دار نیسـتند  درصـد معنـی   5در سطح  پارامتر آن 3 ،برآورد شده

و  13/2و  61/0بـرق بـه ترتیـب    بـراي   DWو  R2مقادیر 

در این  .است 08/2 و64/0ي نفتی به ترتیب ها فرآوردهبراي 

ــز، ضــرائب  ــت نی ــرق و   حال ــراي ب ــده ب ــه دســت آم ب

ضعیف و نزدیک بـه   هاي نفتی هر دو مثبت است و فرآورده

 . صفر است

بررسی نتایج حاصل از برآورد مجموعه معادالت تقاضا براي 

هاي انرژي با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر غیر  حامل

مقید و مقیـد بـه    مرتبط در بخش کشاورزي در دو حالت غیر

پـارامتر بـرآورد    10مقیـد از   در حالت غیـر اي است که  گونه

در . دار نیسـت  درصـد معنـی   5پارامتر آن در سـطح   4شده، 

پـارامتر   3 ،پارامتر برآورد شـده  9از حالی که در حالت مقید 

رسـد کـه    به نظر می. دار نیستند درصد معنی 5در سطح  آن

 . تر است حالت مقید از این لحاظ مناسب

ــاطع د کشــش ــی و متق ــاي قیمت ــد و ه ــت مقی ر دو حال

. آورده شده است) 5(مقید در این بخش در جدول شماره  غیر

هاي خـود قیمتـی در هـر دو     دهد که کشش نتایج نشان می

حالت با هم تفاوت چندانی ندارد و در هر دو حالـت کشـش   

تر از یـک   منفی و کوچک) - 0.3و  - 0.01(خود قیمتی برق 

. ش اسـت کشـ  است یعنی انرژي در این بخش کـاالیی بـی  

و - 0.22(همچنین کشش خودقیمتی حامل نفت در دو حالت 

 .است که با تئوري سازگار است) - 1.77

هـاي   کشش بودن تقاضـا بـراي حامـل    دالیل عمده کم

انرژي نسبت بـه قیمـت خـودي ایـن اسـت کـه در بخـش        

ي دیگر تولیدي از ها دادهکشاورزي جایگزینی بین انرژي با 

اهمیـت   .پـذیر نیسـت   امکـان قبیل کار و سرمایه به سادگی 

حیاتی آب در تولید محصوالت کشـاورزي از دیگـر دالیلـی    

اسـت کــه تولیدکننــده محصــوالت کشــاورزي را نــاگزیر از  

ضرورت سـرعت  . نماید مصرف انرژي براي استخراج آب می

زیاد و فرصت کم در فرآوري محصوالت کشاورزي از دیگـر  

انـرژي   دالیلی است که باعث کم کشش شدن تقاضا بـراي 

  . شود در این بخش می

در هر دو حالت مقید و غیر مقید کشش متقـاطع گـروه   

نسـبت بـه هـم نتیجـه     ) 0.98(هـاي نفتـی و بـرق     فرآورده

و مثبت بودن ضریب نشان از وجود  دهد مییکسانی را ارائه 

هـاي درآمـدي    نتـایج کشـش   .رابطه جانشینی بین آنها دارد

نشان داده ) 6(شماره محاسبه شده در هر دو حالت در جدول 

  .شده است

  

هاي به دست آمده در هر  که کشش دهد میاین نتایج نشان 

دو حالت مقید و غیرمقید یکسان نیستند و در حالت غیرمقید 

هاي نفتی به عنوان یک کـاالي پسـت و در حالـت     فرآورده

مقید به عنوان یک کاالي معمولی محاسبه شده است و برق 

ري در هـر دو حالـت محسـوب    به عنوان یک کـاالي ضـرو  

 .شود می

  

 گیري بحث و نتیجه .5

همان گونه که قبالً نیز اشاره شد هـدف اصـلی ایـن مقالـه     

هاي عمده انرژي بخش کشاورزي  برآورد تابع تقاضاي حامل

آل طی  ایده تقریباًاستان ایالم با استفاده از سیستم تقاضاي 

 و بـراي سـه بخـش اصـلی بـرق،      1390تا  1367هاي  سال

ها به منظور تعیـین عوامـل    هاي نفتی و سایر انرژي فرآورده

مؤثر بر الگـوي مصـرف انـرژي و تعیـین روابـط مکملـی و       

هاي انرژي در بخش کشاورزي استان ایـالم   جانشینی حامل

هاي تقاضا،  با بررسی نتایج حاصل از برآورد کشش. باشد می

 هاي هاي خود قیمتی حامل شود که اوالً؛ کشش مشاهده می

انرژي کوچکتر از یک است و ایـن بـدان معنـی اسـت کـه      

دلیل . شوند هاي انرژي کاالهاي ضروري محسوب می حامل

هاي انرژي نسـبت   کشش بودن تقاضا براي حامل  عمده کم

به قیمت خودي در بخش کشاورزي عدم وجـود جـایگزینی   

ي دیگر تولیدي از قبیل کار و سـرمایه  ها دادهبین انرژي با 

هاي  ن کشش خود قیمتی برق بیش از فرآوردههمچنی. است

ــذاري و     ــت گ ــر سیاس ــن ام ــده ای ــل عم ــت، دلی ــی اس نفت

هاي گذشـته بـه عمـل     هایی است که دولت در سال تشویق

آورده است، به عنوان مثال، به جـاي گسـترش موتورهـاي    

هاي عمیق، نوع سوخت آنهـا را بـه بـرق تبـدیل      دیزلی چاه

اقتصادي بوده است   ، کامالًاین امر از نظر دولت. نموده است

هاي باالي حمل و نقـل انتقـال نفـت تـا      و از تحمیل هزینه

اعماق روستاها بـراي تغذیـه موتورهـاي دیزلـی خـودداري      

 . شود می

همچنین در هر دو حالت مقید و غیرمقید کشش متقاطع 

هاي نفتی و برق نسبت به هم نتیجه یکسـانی   گروه فرآورده

ن از وجود رابطه جانشینی بـین آنهـا   که نشا دهد میرا ارائه 

  . دارد

که حامل برق  دهد میبررسی کشش درآمدي نیز نشان 

به عنوان یک کاالي ضروري در هر دو حالت مقیـد و غیـر   

  .شود میمقید محسوب 

iic
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 .غیر مقید هاي انرژي در حالت مقید و و متقاطع حامل هاي قیمتی مقایسه کشش. 5جدول 

  مقید  غیر مقید

  سایر  نفت  برق  شرح  سایر  نفت  برق  شرح

  29/0  98/0  -3/0  برق  - 45/0  77/0  - 01/0  برق

  2/0  - 77/1  11/1  نفت  - 14/0  - 22/0  98/0  نفت

  - 1  -067/0  42/0  سایر  - 1  064/0  41/0  سایر

 تحقیق هاي یافته: مأخذ

  

 هاي انرژي مقایسه کشش درآمدي حامل. 6جدول 

  مقید  غیر مقید

  سایر  نفت  برق  شرح  سایر  نفت  برق  شرح

  1  07/0  5/0  کشش  1  - 08/0  58/0  کشش

تحقیق هاي یافته: مأخذ
   

  

  منابع

برآورد تابع تقاضاي برق خانگی اسـتان  "). 1391( الهام پورآزرم،

فصلنامه جستارهاي اقتصادي ایران، سال دوم، ، "خوزستان
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