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چکیده

 برنامهريزی مناسب. اين تأمین انرژی بصورت هوشمندانهتری انجام میپذيرد، امروزه. تأمین انرژی از مهمترين دغدغههای بشر بوده و خواهد بود،در طول تاريخ
 در بخش انرژی. وجود ديد واقع بینانهايی نسبت به آينده میباشد، مقدمهی برنامهريزی صحیح برای توسعه پايدار.برای تأمین انرژی از اهداف هر جامعه میباشد
 سعی بر مطالعهی تقاضا انرژی در بخش های مختلف، در اين مقاله.نیز اين ديد نسبت به آينده در میزان تقاضا برای انرژی و همچنین وضعیت منابع موجود میباشد
 برای. حرارتی و در نهايت نیروگاهی شده تا به ديد درست و قابل اطمینانی نسبت به آينده دست پیدا کنیم، صنعتی، حمل ونقل،مصرفی شامل بخشهای کشاورزی
 به بررسی مقاالت با موضوع های مشابه در ايران و کشورهای ديگر پرداختهايم تا عواملی که در نظر گرفته شده اند را با هم مقايسه کنیم و به مدلی مناسب،اين کار
 قادر به برنامهريزی، که اين مدل در اختیارمان قرار میدهد، با استفاده از دسترسی به افق آينده مصرف.برای میزان تقاضای انرژی در کشور ايران دست پیدا کنیم
.توسعه پايدار و اجرای طرح تأمین میزان انرژی مورد نیاز با استفاده از منابع انرژی تجديدپذير خواهیم شد
 رشد بهرهوری از انرژیهای تجديدپذير، توسعه پايدار، برنامهريزی انرژی، مدلسازی تقاضا، تقاضای انرژی:کلیدواژگان
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Abstract
Energy supply was one of the most important concerns of mankind Throughout history that recently is done more
consciously. Proper planning to supply energy is from the goals of every society. The introduction of proper planning is
the existence of a realistic view of the future. In the energy sector, there is also a view of the future in terms of demand
for energy as well as the status of available resources. In this paper, the demand for energy in different sectors of
consumption is investigated to achieve an accurate and reliable view of the future. The energy consuming sectors can be
defined as agricultural, transportation, industrial, thermal and finally the electrical power generation sector. To do so,
articles on similar topics case study of Iran and other countries were studied to compare the factors that have been
considered to achieve a suitable model for energy demand in the country of Iran. Using the future horizon of consumption,
which the model shows, make us be able to plan sustainable development and implement the amount of energy needed
using renewable energy sources.
Keywords: energy demand, demand modeling, energy planning, sustainable development, renewable energy growth

63
 ﮐﺮﯾﺘﯿﻮ ﮐﺎﻣﻨﺰ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ4 ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮى اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﮔﻮاﻫﻰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﺨﺼﯿﺺ

شیوا انصاريپور ،يونس نوراللهی ،حسین يوسفی ،امین عباس گلشن فرد

-1

مقدمه

-2

روشهاي مدلسازي

پیش بینی تقاضای انرژی ،برای فعالیت هايی چون برنامه ريزی انرژی،
سیاستگذاری و اجرای پروژه های پیشنهادی و همچنین تعیین روش تامین
انرژی مورد نیاز با توجه به محدوديت های مربوط به کنترل و کاهش انتشار،
کاری بسیار ضروری میباشد[ .]1برنامهريزی انرژی ،شامل شناسايی
معیارهای مختلف و اهداف در يک محیط تعاملی میباشد[ .]2از اصلیترين
ابزارهای فعالیتهای ذکرشده ،روشهای پیکسايی و استفاده و افزايش
بهرهوری از انرژیهای تجديدپذير میباشند.
با توجه به افزايش روز افزون جمعیت جهان که پیشبینی میشود تا سال
 2030به  8.5میلیارد نفر برسد ،افزايش مصرف انرژی نیز رو به فزونی
میباشد .همچنین با افزايش وابستگی به تکنولوژی و توسعه اقتصادی ،میزان
تقاضا برای انرژی افزايش میيابد .تأمین اين انرژی ،بطور معمول از طريق
منابعی چون گاز طبیعی و مشتقات نفتی انجام میپذيرد .اين منابع دو مشکل
اساسی دارند ،يکی محدود بودن و رو به کاهش بودن ذخاير آنها و ديگری،
انتشار گازهای گلخانهايی میباشد که باعث آلودگی محیطزيست و تغییرات
اقلیمی میشود[.]1،3
در کشور ايران نیز ،مشکل آلودگی محیط زيست و همچنین ارزيابی عمر
منابع و نیاز به سیاستگذاری در حوزههای مختلف انرژی ،ضرورت انجام
مطالعات پیشبینی تقاضا برای آينده دور و نزديک را چندين برابر میکند.
برنامهريزی صحیح مبتنی بر اطالعات قابل اطمینانی از آيندهی مصرف
انرژی ،میتواند منجر به اجرای سیستمی اقتصادی با حداکثر بهرهوری و پايدار
شود].[1
با توجه به اهمیت موضوع ،در اين مقاله سعی بر شناخت روشهای
مدلسازی و تخمین تقاضای انرژی در آينده ،و عوامل موثر بر تغییرات میزان
تقاضای انرژی شده است .لذا در بخش ،2به بررسی متدهای موجود در منابع
مطالعه شده در رابطه با مدلسازی و در نتیجه تخمین تقاضای انرژی پرداخته
میشود .در بخش  3نیز ،با مطالعه موردی سکتورهای مصرفی انرژی يعنی
بخشهای حملونقل ،کشاورزی ،صنعتی ،حرارتی و نیروگاهی ،فاکتورهای
مهم و تأثیرگذار برروی مصرف در اين بخشها مشخص شدهاند .در بخش 4
جمعبندی و نتیجهگیری انجام میشود.
دراين بخش به معرفی چند روش مرسوم مدلسازی و پیشبینی تقاضای
انرژی پرداخته میشود.
با توجه به نمودار شکل ،1بطورکلی ابزارهای مدلسازی و پیشبینی تقاضا
به مدلهای آماری ،هوش ماشین ،مدل مصرف کننده نهايی و روشهای
ترکیبی و ...قابل تقسیماند.
 -2-1مدل هاي آماري

1

شامل روشهای کالسیک و بیزی میباشد که اساس اين روشها ارزيابی
دادهها بر اساس اطالعات و روابط آماری میباشد.
شبکههای بیزين از سال  1980ارائه و توسعه يافت .اين شبکهها يک
گراف جهتدار است که ارتباط بین متغیرها را بیان میکند].[4
Statistical Methods1
Trend analysis 2
Time series3
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از پرکاربردترين روشهای کالسیک ،روش هموارسازی نمايی با استفاده
از ضرائب تصحیح ،تحلیل روند2و سریهای زمانی3را میتوان نام برد.
 -1-2-1تحلیل روند

تحلیل روند يک روش غیر علّی است که توضیح میدهد چگونه مقادير
متغیر پیشبینی شده ،تعیین میشود ] .[1در تحلیل روند به نحوه برازش داده
های سری زمانی توجه میشود .روندهايی چون خطی ،درجه دوم ،درجه سوم،
لگاريتمی ،معکوس ،توانی ،ترکیبی ،لجستیک ،توانی ،نمايی و  ...مورد استفاده
قرار میگیرند که درستی آنها با توجه به مقدار  R2و  MSEمشخص
میشود ].[5
در بین روشهای تحلیل روند ،تابع کابداگالس در مدلسازی تقاضا
بسیار پرکاربرد میباشد .اين تابع برای اولین بار در سال 1928برای مدلسازی
تابع تولید بهکار گرفته شد تا اينکه امروزه برای فرموالسیون تقاضا نیز از آن
استفاده میکنند .کاربرد آن نیز به اين صورت است که طبق رابطه ، 1هر
تعداد متغیر بعنوان  Xnدر نظر گرفته میشوند و متغیر تقاضا نیز  Yمیباشد.
با گرفتن لگاريتم عدد طبیعی از هر دو طرف معادله ،معادله  2حاصل میشود
که بصورت خطی میباشد .برای بدست آوردن مدل مورد نظر ،کافی است با
استفاده از يکی از روشهای رگرسیونگیری ،ضرائب معادله را بدست آورده و
همبستگی هرکدام از متغیر هارا با مقادير  Rو  pارزيابی کرده و آن
متغیرهايی که همبستگی مناسبی ايجاد نمیکنند را حذف نمود.
)(1

)(2


… × 𝑌𝑌 = 𝑘𝑘(𝑋𝑋1 )𝑎𝑎1 × (𝑋𝑋2 )𝑎𝑎2

⋯ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝐶𝐶 + 𝑎𝑎1 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑋𝑋1 + 𝑎𝑎2 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑋𝑋2 +

در اين تابع ضرائب منفی نشان دهنده رابطه معکوس بین متغیر و تقاضا
میباشد.
 -2-2-1سري زماني

روشهای سری زمانی در واقع زير مجموعهای از مدلهای اقتصادسنجی
میباشند که در آن رفتار يک متغیر تنها با مقادير متأخر خود توضیح داده
میشود .سادگی و عدم نیاز به جمعآوری دادهها بر روی متغیرهای چندگانه
از جمله مزايای اصلی اين روش هستند ].[1
سریهای زمانی به سریهای ايستا و ناايستا تقسیم میشوند .يک سری
زمانی وقتی ايستاست که تغییر منظمی در میانگین و واريانس آن وجود
نداشته و تغییرات دورهايی اکید در آن حذف شده باشد .سری های ناايستا را
میتوان با تفاضلی نمودن يا پايدار نمودن واريانس آن به سریهای ايستا
تبديل نمود ].[6
تغییراتی که در سـریهـای زمـانی بـه دسـت میآيد ،میتواند بر اثر
عوامل طبیعی يـا عوامـل ديگـر باشد .بنابراين بايسـتی اجـزای تشـکیل
دهنـدهی آن را شناخت و آنها را اندازهگیری کرد.
4
انواع مدلهای سری زمانی عبارتند از :مدل اتورگرسیون  ،مدل میانگین
متحرک5و . ...

Auto regression (AR)4
Moving average (MA)5
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سری زمانی

روش های کالسیک

آنالیز روند

روش های بیزی
منطق فازی
الگوریتم ژنتیک
فازی-عصبی

SVM

 -2-3ابزارهاي يادگیري ماشین

شامل روشهايی چون شبکههای عصبی ،روش منطق فازی ،الگوريتم
ژنتیک ،عصبی_فازی ،و متدهای جديدتر مثل رگرسیون بردار
میباشد ].[7
شبکههای عصبی مصنوعی ،از شبکههای عصبی مغز انسان الهامگرفتهاند
و محققان در زمینههای مختلف به دلیل توانايی آن در يافتن راهحلها در
مجموعه دادههای چندبعدی ،غیرخطی و پیچیده از آن استفاده میکنند .اين
روش به راحتی با مدلهای غیرخطی و تحت ساختار دادههای ناقص انطباق
داشته و نتايج موفقی را ارائه میکند .شبکه عصبی شامل تعداد زيادی از
عناصر محاسباتی(نورون ها) هستند که با يکديگر در تعامل هستند و پس از
يادگیری الگوهای شناخت پیچیده ،اين دانش را در موقعیتهای مختلف
تعمیم میدهند].[8
شبکه عصبی سه بخش اصلی دارد .در بخش اول ،نورونهايی وجود دارند
که تعدادی ورودی را دريافت میکنند و اليه ورودی نامیده میشوند .بخش
دوم و سوم به ترتیب اليه پنهان و اليه خروجی نامیده میشوند .فرآيند آموزش
توسط اين اليهها انجام میشود و در نهايت ،خروجی در اليه خروجی با توجه
به ورودی و چگونگی آموزش آنها به دست خواهد آمد].[1
روش رگرسیون بردار پشتیبان به دلیل موفقیت خود در حل مشکالت
تبديل به يک روش داده کاوی عمومی شناخته شدهاست .زيربنای مفهومی
آن ناشی از نظريه يادگیری آماری است .اين روش يک تکنیک يادگیری
نظارت شده است که توابع نقشهبرداری ورودی -خروجی را از مجموعه
دادههای آموزشی تولید میکند و برای غلبه بر برخی کاستیهای شبکه
عصبی ،مانند مسائل ساخت شبکه ،مشکالت بیش برازش ،و تعیین تعدادی از
نقاط داده برای آموزش مدل توسعه داده شده است].[8

پشتیبا ن3

-3-3مدل مصرفکننده نهايي و روشهاي ترکیبي

استفاده از تحلیل مصرف کننده نهايی نیازمند دادههای تفصیلی در مورد
هر يک از کاربردهای نهايی ( برای مثال در بخش کشاورزی تعداد تراکتورها،
پمپها و غیره ) است که معموالً اطالعات الزم در کشورهای در حال توسعه
موجود نیست].[3
معموالً روش های ترکیبی يا هايبريد به علت جبران نقطه ضعفهای هر
روش و صحت بیشتر در پیشبینی ،از جمله روشهای مورد توجه
میباشند ] .[2بطور مثال بدست آوردن ضرائب تابع غیرخطی با استفاده از
مدل رگرسیون توزيع شده متأخر خودکار 4و يا الگوريتم ژنتیک از جمله
روشهای هیبريد میباشند.
Auto regression and moving average (ARMA)1
Auto regressive integrated moving average (ARIMA)2

مدل های آماری
مدل مصرف کننده
نهایی

هوش ماشین
مدل های هیبریدی

دیگر روش ها

انواع مدل های پیش بینی

برخی از فرآيندها وجود دارند که دارای چند ويژگی میباشند که جزء
مدلهای ترکیبی محسوب میشوند .مدلهای اتورگرسیون و میانگین
متحرک(1آرما) و مدل اتورگرسیون و میانگین متحرک تجمعی(2آريما) از
جمله مدلهای ترکیبی میباشند ].[6
روش آريما نوعی رگرسیونگیری و سری زمانی می باشد که پیشبینی
مقادير آينده با توجه به الگوی گذشته سریهای زمانی بدون استفاده از
متغیرهای مستقل ديگر را انجام میدهد ].[1
مدل آريما نیز بصورت )  ARIMA( p, q, dتوصیف میشود که  pمرتبه
خود رگرسیو q ،مرتبه میانگین متحرک و پارامتر  dمعرف مرتبه تفاضلی
میباشند ].[5

هموارسازی نمایی

شکل 1نمودار درختی برخی از روشهای مدلسازی و پیشبینی

 -3عوامل موثر در تعیین تقاضاي انرژي دربخش هاي مصرفي

در اين زمینه مقاالت و مراجع متعددی وجود دارند که به بررسی اين
موضوع میپردازند .تحقیقات انجام شده مدلی برای تخمین تقاضای انرژی در
دورههای کوتاهی چون ساعتی ،روزانه و ماهیانه و دوره طوالنی مدت يعنی
سالیانه و در برخی موارد ماهیانه ارائه میدهند به اين دلیل که عوامل تاثیرگذار
در دورههای بلند و کوتاه ممکن است متفاوت باشند .لذا هر بخش جداگانه
مورد بررسی قرارگرفته است.
 -3-1بخش حمل و نقل

يکی از فعالیت های جدايیناپذير زندگی اجتماعی بشری حملونقل
میباشد .اين بخش از آاليندهترين بخشهای مصرفی است .بیشترين حجم
سوختهای مصرفی در اين بخش مربوط به بنزين ،گازوئیل و گازمايع می
باشد[.]9
تقاضا در بخش حمل و نقل ،قابل تقسیم به دو دسته کلی شخصی يا
مسافربری و حمل بار يا ترابری میباشد .میتوان گفت بخش شخصی و
مسافربری بیشتر از ترابری تحت تاثیر عوامل محیطی و اقتصادی قرار میگیرد
و به تغییرات پاسخ سريعتری میدهد] .[10متغیرهای تقاضا در بخش
مسافربری عواملی چون پارامترهای زير میباشند:
 قیمت استفاده از هر نوع وسیله که شامل قیمت سوخت ،بلیط
وسائل نقلیه و هزينه نگهداری از وسائل نقلیه شخصی.
 کیفیت مطلوب در طول زمان سفر ،امنیت و راحتی آن با توجه
به تکرر عبور از يک مسیر
 سطح درآمد افراد جامعه
 نرخ بیکاری
 عادات و ترجیحات مصرفکنندگان ( استفاده اکثريت جمعیت از
وسائل نقلیه عمومی يا شخصی ،متوسط زمانی که افراد جامعه
حاضرند در طول روز در حال سفر باشند].[10
در بین عوامل ذکر شده ،عادات مصرفکنندگان متغیری نسبتاً ثابت
میباشد .مثالً متوسط زمانی که اشخاص حاضرند در طول روز در حال سفر
باشند مقداری برابر1.1ساعت برای هر نفر در 24ساعت و در تمامی دوران
support vector regression (SVR)3
Auto Regressive Distributed Lag Model (ARDL)4
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های تاريخی بین  0.8تا  1.2تغییر کرده است .عوامل ديگر نیز معرّف و وابسته
موقعیت اقتصادی يک کشور میباشند.
مهمترين عامل تأثیرگذار روی بخش ترابری ،تولید ناخالص داخلی
میباشد .با افزايش تولید ناخالص داخلی ،میزان حمل و نقل نیز افزايش
میيابد .اين رابطه تقريبا در تمام کشورهای جهان صادق بوده است .در برخی
از کشورها مثل اياالت متحده آمريکا ،روسیه ،ژاپن و چین اين رابطه بعد از
سال  2000میالدی ضعیفتر شد بطوریکه با افزايش تولید ناخالص داخلی،
لزوماً حمل و نقل ترابری افزايش نیافته .تأثیر اينترنت در کاهش حملونقل

در کار مديريت و يادگیری ،انجام کار در منزل 1يا برگزاری جلسات اينترنتی
و همچنین تجارت اينترنتی2ملموس

میباشد].[10

در [ ،]2با در نظر گرفتن عواملی چون جمعیت بخش شهرنشین و
روستايی و همچنین تعداد وسائل نقلیه به بهترين همبستگی در پاسخ
مدلسازی رسیده .همچنین نتیجه نشان داده است که تعداد جمعیت روستايی
تأثیر منفی روی میزان تقاضا دارد .علت اين رابطه معکوس میتواند ناچیز
بودن مسافرتهای بین شهر و روستا در مقابل کم بودن مسافت حملونقل در
نواحی روستايی باشد .بین دو عامل جمعیت شهرنشین و تعداد وسائل نقلیه،
ضريب جمعیت بزرگتر و در نتیجه اثر بیشتری روی تقاضا دارد].[3
میرحسین موسوی و همکاران در [ ،]11تقاضای مشتريان بنزين و
گازوئیل را در بخش حملونقل مدلسازی کردهاند .در اين تحقیق ،با استفاده
از روش سری زمانی ،بوسیلهی ترند مصرفی 36سال گذشته ،روند مصرف برای
آينده را مدل کرده و با استفاده از الگوريتم فیلتر کالمن پارامترها تعیین
شدهاند .توابع بدست آمده بیانگر اين هستند که تقاضای بنزين و گازوئیل
کشش خیلی کمی دارند .کشش بنزين در تغییر قیمت بین  -0.17و -0.23
میباشد و برای گازوئیل بسیار ناچیز میباشد .کشش بنزين و گازوئیل در
تغییر درآمد به ترتیب بین 0.34تا 0.48و  0.33تا  0.52میباشند .با اين
وجود در ] [11به اين مهم اشاره شده که قیمت سوخت در کشور ايران در
مقايسه با ديگر کشورها بسیار پايینتر میباشد و روند افزايش قیمت بايد
سرعت بیشتری داشته باشد.
همانطور که در جدول 1نیز مشخص شده [12] ،نیز عواملی چون
جمعیت،تولید ناخالص داخلی و تعداد وسائل نقلیه را بهعنوان مهمترين عوامل
تاثیرگذار برشمرده است.
 -3-2بخش کشاورزي

کشاورزی ،کممصرفترين بخش مصرفی میباشد .از موارد مصرفی
انرژی میتوان به پمپاژ آب از چاه و آبیاری ،سوخت مصرفی ماشینآالت مورد
استفاده و همچنین روشنايی میباشند که مصرفکننده بنزين ،گازوئیل و نفت
سفید و الکتريسیته میباشد [.]9
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،کشاورزی بخش غالب در
توسعه اقتصادی است .کشاورزی در ايران نیز ،يک فعالیت مرکزی در اقتصاد
است که حدود  10%از تولید ناخالص داخلی و  %20اشتغال و همچنین
20%صادرات غیرنفتی را تشکیل میدهد اما متوسط مصرف انرژی در اين
بخش در ايران حدود سه برابر مصرف جهانی میباشد[.]1
رضا مقدسی و همکاران در[ ]13با استفاده از تابع لگاريتمی کاب-داگالس
مصرف انرژی در قسمت کشاورزی را در کشور ايران مدلسازی کردهاند .نتايج
اين مدلسازی حاکی از ايناند که يک درصد تغییر در نیروی کار ،هزينه اولیه
Teleworking1
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و انرژی مصرفی ،به ترتیب منجر به 0.09 ،4.07و 0.49درصد تغییر در تولید
محصوالت کشاورزی میشود .همچنین در بلند مدت ،در کشور ايران ،بین
فاکتور کلی تولید و مصرف انرژی رابطه منفی وجود دارد .علت اين رابطه
میتواند ارزان بودن قیمت انرژی و استفاده غیربهینه از آن باشد.
در [ ،]1با در نظر گرفتن  4حوزه مصرف انرژی اين بخش و استفاده از
متدولوژی آريما و دادههای 24سال گذشته ،تخمین تقاضا از سال 2015تا
 2026انجام شده است .نتايج حاکی از کاهش مصرف سه نوع سوخت رايج و
افزايش مصرف برق میباشد .همچنین ،در اين مقاله به تأثیر وجود يارانه و
دور بودن قیمت حامل های انرژی از قیمت های جهانی و همچنین رشد
تکنولوژی ،اشاره شدهاست.
در جدول 2به مقاالت ديگر بررسی شده نیز اشاره شده ]14[ .تقاضای
انرژی بخش کشاورزی در کشور پاکستان را به عواملی چون:
 میزان تولیدات بخش کشاورزی در کشور
 تکنولوژی مورد استفاده در کشاورزی
 يارانه سوخت اين بخش
 تعداد کشاورزیهای غیرديمی
وابسته دانسته است .برای اين کار از روند لگاريتمی استفاده شده است.
 -3-3بخش صنعت

بخش صنعت ،از مهمترين بخشهای انرژیبر و همچنین موثر بر رشد
اقتصادی است بطوریکه نزديک به يک سوم تولیدات انرژی به مصرف اين
بخش میرسند[ .]15اين بخش شامل زيرشاخه های زيادی چون کارگاهها و
کارخانهها ،پااليشگاهها و صنايع پتروشیمی و ...میباشد[.]9
مقاله ] [15به بررسی کشش تقاضا در بخش صنعتی ،باتوجه به تغییر
درآمد و قیمت در اتحاديه اروپا میپردازد .روش استفاده شده يک مدل چند
مرحلهای پويا میباشد که ورودی آن اطالعات مصرفی مربوط به سالهای
 1995تا  2009میباشد .در نتیجه اين تحقیق ،اگر قیمت حاملهای سوخت
و درآمد صنعت هرکدام  %10افزايش پیدا کنند ،در دراز مدت ،تقاضای انرژی
اين بخش به ترتیب  %8.1افزايش و  %6.8کاهش میيابد.
تأثیر تغییرات قیمت بخش صنعتی بر روی بازدهی مصرف انرژی
بخش پتروشیمی کشور ايران در ] [16بررسی شدهاست .اين مدلسازی بوسیله
تابع کاب-داگالس انجام شده است .البته برخی از پارامترهای تعیین کننده
بازدهی برای سادهسازی در نظر گرفته نشدهاند .پارامترهايی چون نسبت
نیروی کار به انرژی ،نسبت سرمايه به کل مصرف انرژی ،هزينه نیرویکار و
هزينه سرمايه و تکنولوژی .نتیجه اين تحقیق بیانگر تأثیر مثبت افزايش قیمت
در بازدهی انرژی يا به عبارت ديگر ،در بهبود شدت انرژی دارد.
در نتیجه مدلسازی مصرف انرژی بخش صنعتی با پارامترهای اقتصاد
کالن در کشور نپال در] [3قابل انجام نبوده است .باتوجه به اينکه از روش
کاب-داگالس استفاده شده و ضرائب با استفاده از رگرسیون بدست آمدهاند،
نبودن رابطه توصیف کننده ارتباط مصرف با متغیر های مورد نظر با مقدار p
در رگرسیون تشخیص داده میشود.اگر مقدار  pاز  0.05بیشتر باشد نشان
دهندهی عدم ارتباط مناسب بین دو پارامتر است .دلیل اين اتصال ضعیف

مصرف انرژی در صنعت و تولید ناخالص داخلی ممکن است به دلیل فقدان
در نظر گرفتن مصرف سوخت در شرکتها و کارخانه ها همراه خروجی
اقتصادی آنها باشد.

e-commerce2

بررسی عوامل موثر بر تقاضای انرژی بهمنظور برنامهريزی توسعه پايدار در کشور

در بررسی انجام شده در کشور ژاپن] [17کشش تقاضای انرژی نسبت
به تغییرات قیمت و درآمد مشخص شد مصرفکنندگان بخش صنعتی و
خانگی بعد از نابسامانی توزيع برق و بحران اقتصادی حساسیت کمتری نسبت
به قیمت داشته و بعد از حادثه فوکوشیما اين کشش بیشتر شده است اما
کشش درآمد در طول دوره مورد مطالعه ثابت بوده است.

سال
انتشار

جدول 1بررسی مقاالت و منابع مربوط به تقاضای بخش حملونقل

منطقه

روش

تعداد داده

2014

نپال

کاب داگالس

14

2019

-

-

-

2017

ترکیه

کلونی زنبور

44

2019

ايران

فیلتر کالمن

36

سال
انتشار

معیارها

تعداد وسايل نقلیه
جمعیت شهری
جمعیت روستايی
قیمت
درآمد
کیفیت وسايل
جمعیت و میانگین سنی
جمعیت
تولید ناخالص داخلی
تعداد وسايل نقلیه
درآمد
قیمت
تکنولوژی

جدول 2بررسی مقاالت و منابع مربوط به تقاضای بخش کشاورزی
منطقه

روش

تعداد داده

2014

نپال

کاب داگالس

14

2018

ايران

آريما

16

2016

ايران

کاب داگالس

38

2012

پاکستان

روند لگاريتمی

35

معیارها
تولید ناخالص داخلی
بخش کشاورزی
ترند مصرفی گذشته
تعداد کشاورزان
میزان سرمايهگذاری
ترند مصرف
میزان تولید غالت
میزان کشاورزی غیرديمی
يارانه
تکنولوژی

شماره
منبع

حذف شده است .در فرمول بدست آمده جمعیت شهرنشین ضريب منفی دارد
که نشاندهندهی رابطه معکوس آن با تغییرات تقاضای انرژی میباشد.
ماتیاس برگر و همکاران در [ ]18به رابطه کامالً مستقیم بخش خانگی
با دمای محیط اشاره کردهاند .همچنین بیان میکنند در اين بخش ترند
مصرفی گذشته اثرسودبخشی بر مدلسازی درازمدت نخواهد داشت به اين
علت که تکنولوژیها و وسائل گرمايشی نقطه تعادل مشخصی دارد که نسبت
به محیط و سطوح سنجیده میشود و مصرف انرژی متفاوت نیز دارند.
۱۶۰۰۰

۱۳۹۱۹.۵

۱۴۰۰۰

][3

۱۲۰۰۰
۱۰۰۰۰

][10

۶۴۵۴.۲

۵۲۰۳.۳

۸۰۰۰
۶۰۰۰
۴۰۰۰

۸۵۵.۷ ۸۳۱.۴

][12

لوازم خانگی
][11

۲۰۰۰

ساير

سرمايش

۰

شکل 2مصرف انرژی بخش خانگی کشورهای عضو  IEAدر سال  – 2015واحد بر
حسب پتاژول[[9

ترکیب نقشه های تراکم جمعیت با پروفايل متوسط دمايی منطقه به همراه

شماره
منبع
][3

][1
][13

][14

 -3-4بخش حرارتي

انرژی مصرف شده برای ايجاد گرمايش در اين بخش قرار میگیرد .شکل1
تقاضای انرژی بخش خانگی را به تفکیک اهداف و میزان مصرف نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود ،نیاز به گرمايش باالترين میزان تقاضا را
دربرمیگیرد .از آنجايی که بیشترين نیاز به گرمايش بین مشتريان بخشهای
مسکونی میباشد ،اين بخش به خانگی ،تجاری و عمومی يا به اختصار خانگی
نیز شناخته میشود .اين بخش بزرگترين مصرف کنندهی نفت سفید میباشد.
از ديگر سوخت های مصرفی میتوان گاز طبیعی و درصد کمتری نیز گازوئیل
را نام برد].[9
در مدلسازی انجام شده در[ ،]3عوامل موثر بر تقاضای بخش خانگی
جمعیت شهرنشین ،روستانشین و تعداد مصرفکنندگان خصوصی در نظر
گرفته شدهاند .الزم به ذکر است که تولید ناخالص داخلی نیز در نظر گرفته
شده اما به دلیل باال بودن مقدار  pو نابستگی آن به مصرف خانگی از فرمول
Heating Degree Days (HDD)1

روزهای نیازمند به گرمايش1يک معیار مناسب برای سنجش تقاضای حرارتی
منطقه میتواند باشد .البته در صورت تمايل به انجام مطالعات دقیقتر ،معیار
های ديگری چون موقعیتهای زندگی فردی جامعه (نرخ بیکاری،
بازنشستگان) ،روزهای تعطیل يک دوره مشخص ... ،را نیز میتوان در نظر
گرفت[.]18
در مطالعهايی مربوط به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس ،موضوع
مصرفگرايی جامعه به علت پايین بودن قیمت سوخت بیان شده و برای
بررسی تقاضای انرژی در بخش خانگی ،تعداد روزهای نیازمند گرمايش و
سرمايش  2،تولید ناخالص داخلی که افزايش آن موجب رفاه و مصرف بیشتر
میشود مورد بررسی قرار گرفتهاند[.]19
در [ ]20و [ ]21نیز کشش درآمد و قیمت سوخت بررسی شده و بیان
شده است که قیمت در بلندمدت کشسان نمیباشد به علت رواج مصرف بهینه
و استفاده از وسايل با بازدهی باالتر[.]21
سال
انتشار

2014

جدول 3بررسی مقاالت و منابع مربوط به تقاضای بخش صنعتی
منطقه

روش

تعداد
داده

نپال

کاب داگالس

14

2018

اروپا

مدل دينامیک
چنداليه

15

2018

ايران

کاب داگالس

18

2017

ژاپن

فیلترکالمن

23

معیارها
تولید ناخالص داخلی
مصرف کنندگان خصوصی
جمعیت
قیمت سوخت
درآمد
قیمت
نیروی کار
سرمايه
قیمت سوخت
درآمد

شماره
منبع

][3

][15
][16

][17

Cooling Degree Days (CDD)2
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سال
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%13

نفت گاز
][18

نفت کوره

] [20
] [21

)𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺(ln(𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) = −38.134 + 0.822 ln
)𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(+ 1.185 ln

مطالعات انجام شده برای پیش بینی تقاضای انرژی در واحدهای
نیروگاهی در چین تنها با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی انجام شده
است].[24
همچنین برای پیشبینی و مدلسازی تقاضای الکتريسیته در ترکیه
عواملی چون قیمت برق و تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شدهاند].[25

75%

گاز طبیعی

][19

مهمترين بخش مصرفی انرژی ،تولید برق میباشد به دلیل اينکه محصول
اين بخش به مصرف چهار سکتور ديگری که در قسمت های قبل به آنها
اشاره شد میرسد .لذا اختصاص  %39از کل مصرف جهانی انرژی به اين بخش
تعجب برانگیز نمیباشد] .[1به همین علت ،مطالعات توسعه پايدار و بهینه
سازی بیشتر در اين بخش مقرون به صرفه هستند.
حجم سوختهای مصرفی کشور ايران در اين بخش در سال  ،1395بر
اساس ترازنامه انرژی در شکل 3آمده است .همانطور که مشخص است ،گاز
طبیعی بیشترين سهم را دارد.
سوختهای فسیلی سهم عمدهايی در تامین انرژی مورد نیاز نیروگاهی و
همچنین زندگی بشری را دارند اما رويکرد تأمین انرژی ازين منابع به علت
عدم اطمینان در دسترسی و ارتقای امنیت انرژی و همچنین مسائل زيست
محیطی ،رو به کاهش است].[22
مدلسازی تقاضا در صنعت برق را میتوان معادلهايی هیبريدی از شاخص
های  4بخش ديگر دانست اما بصورت کلی نیز میتوان آن را بررسی کرد.
رشد شهرنشینی ،پارامترهای اقتصادی مثل قیمت برق و تولید ناخالص
داخلی ،رفتار و ترجیحات مصرفکنندگان و همچنین عوامل آب و هوايی
مخصوصاً متوسط دمايی فصلهای گرم سال میتوانند باعث تغییر در مصرف
برق و در نتیجه افزايش مصرف سوخت بخش نیروگاهی شوند].[23
عواملی که در [ ]3بیشترين میزان همبستگی را برای مدلسازی بلندمدت
نتیجه دادند ،تولید ناخالص داخلی و جمعیت میباشند .فرمول حاصله در
رابطه  3نشان داده شده .همانطور که مشخص است هردو شاخص اثر فزاينده
روی تقاضای برق دارند.
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 -3-5بخش نیرگاهي

)(3

8% 4%

شکل 3حجم سوخت های مصرفی نیروگاه های کشور در سال ]9[1395

 -4نتیجه گیري

با توجه به نقش بسیار مهم بخش نیروگاهی ،میتوان روی تأمین انرژی
اين بخش متمرکز بود و به دلیل اين که  4بخش ديگر يعنی کشاورزی،
صنعتی ،حرارتی و حمل و نقل نیز مصرف برق دارند ،تأثیر تقاضای آن بخشها
را در بخش نیروگاهی اثر داد و برنامهريزی را در اين بخش انجام داد.
انرژیهای تجديدپذير نظیر انرژی خورشیدی ،با مزايايی چون در
دسترس بودن ،پايین بودن هزينههای متغیر و تولید آلودگی زيست محیطی
ناچیز ،گزينهی بسیار مناسبی برای تامین انرژی هستند امّا هزينه اولیه زياد،
فضای موردنیاز زياد نسبت به توان تولیدی و ديگر مسائل استفاده از آنها را
محدود میکند] .[26با استفاده از مدل مناسب از تقاضای بلنددوره ،میتوان
با توجه به محدوديتهای استفاده از منابع تجديدپذير ،برنامهريزی بهینه انجام
داد.
از 17مقالهی بررسی شده در اين تحقیق تنها 4مقاله از روشهای
غیرآماری استفاده نموده اند و در تحقیقی با ابعاد بزرگتر در]53 ،[7مقاله
مرتبط با اين موضوع بررسی شده اند .شکل 4بیانگر نتیجهی اين تحقیق
میباشد که حدود  60درصد مقاالت متدهای آماری را مورد استفاده قرار
دادهاند و بعد از آن بیشتر از روش های هوش ماشین استفاده شدهاست.
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