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اين مقاله با استفاده از يك مدل اقتصاد سنجي و با استفاده از تحليل تاثير دخالت سياستي  در

)Intervention  Analysis(بر مصرف انرژي ،، به مطالعه تاثير عدم تغيير ساعت رسمي كشور 
منطقه تحت  محدوده مورد بررسي،. خواهدشدهاي ريالي مربوطه ارزيابي  برق پرداخته و هزينه

هاي مورد تحليل، آمار ساعتي  و داده) قم استانهاي تهران و( اي تهران پوشش شركت برق منطقه
نتايج حاصل از . است 1385 و 1384ردين و ارديبهشت سالهاي مصرف انرژي برق طي ماههاي فرو
دار بودن افزايش مصرف در ساعات آغازين مقاطع اوج شامگاه  برآورد اين مدل تطبيقي بيانگر معني
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به عبارتي ديگر . باشد دار نبودن كاهش مصرف، در ساعات پاياني مقطع اوج، مي و نيم روز و معني
 در مقطع داري  بار معني، همچنين رشد تقاضا ودشو  ميتر عت طوالنيساعات اوج بار به مدت يك سا

  .داشتخواهد پر باري وجود 
 مگاوات 200داري، حدود   جداي از رشد متعارف ساالنه، بطور معني بنابراين مصرف انرژي،

 در يك ساعت از اوج نيم روز، افزايش ، مگاوات ساعت27ساعت طي يك ساعت از اوج شامگاه و 
 شود مي مگاوات 76 و 391 به ترتيب 21 و 20 همچنين رشد بار در اوج شبانگاه در ساعت و يافته

كه با احتساب هزينه ريالي مربوطه بر مبناي هزينه نهايي مقطع اوج به مبلغ قابل توجهي از هزينه 
افزايش تصادفات انند اين امر بدون در نظر گرفتن ساير صدمات اجتماعي م. رسيم  مياجتماعي

  .را نيز در برخواهد داشت.. .هاي زيست محيطي و انگاه، هزينهشب
  
  

  :ها كليد واژه
دخالت سياستي، رشد تغيير ساعت رسمي، مصرف انرژي الكتريكي، مدل اقتصادسنجي، 

  متعارف، خدمات اجتماعي
  



دي
صا

قت
ه ا

ام
شن

وه
 پژ

 

265

  مقدمه
 در ابتداي فروردين و مهر ماه هر ،پس از چند سالي كه تغيير ساعت رسمي كشور

در اين مطالعه بر آنيم .  شاهد ملغي شدن اين تصميم بوديم1385 سال شد، در سال انجام مي
 تحت پوشش شركت برق  ثير عدم اجراي اين تصميم را بر مصرف انرژي برق، در محدودةأكه ت

ا استفاده از در اين راستا، بر مبناي مدلي اقتصادسنجي و ب. نيمكاي تهران، بررسي  منطقه
رد تغيير مصرف برق بر حسب كيلووات ساعت، ، به برآو»تحليل اثرات دخالت سياستي«

 مقاله ،براي رسيدن به اين هدف.  خواهدشد ارائه نيزپرداخته و برآوردهاي ريالي در اين رابطه
  : زير سازماندهي شده استهاي حاضر مطابق بخش

شود كه چه   مي دراين بخش بيان.پردازيم  مي موضوع به سابقه تاريخي؛در بخش اول
 ؛ در بخش دوم. در طرح اين موضوع پيشگام بوده اند،موجب چه ضرورتهاييكشورهايي و به 

 .گيرند  مي از نظر تغيير ساعت رسمي كشور مورد بررسي قرار،وضعيت فعلي كشورهاي جهان
در . دشو  مي ارائه،بر اين مبنا تفسيري از داليل كشورهاي اجرا كننده و اجرا نكننده اين اقدام

 ، اين ايده پرداخته و در بخش چهارمظرات طرفداران و مخالفانبه طرح ن مقاله ؛بخش سوم
 در اين رابطه به دو مدل معروف .گيرد  ميدر اين زمينه مورد بررسي قرارمطالعات انجام شده 
اي   مسئله مورد نظر در قالب شركت برق منطقه؛ دربخش پنجم.شود  ميدر اين زمينه اشاره

 به ،ار و ارقام حاصل از مصرف انرژي طي دو سال اخير مطرح شده و با استفاده از آم،تهران
در اين  .پردازيم  ميطرح فرضيه هايي در مورد تاثير تغيير ساعت رسمي بر مصرف انرژي برق

كنيم   مي ارائه،مطروحههاي   و رد يا عدم رد فرضيهشهاسپر جهت پاسخگويي به بخش، مدلي
گيري و  م، با نتيجهدر بخش ششسرانجام،  و دشو  مي ارائه نيزو بر آورد مدل همراه با نتايج

   .مقاله را به پايان خواهيم برد ،كند  مي باز كه خطوط تحقيقات آينده را ترسيمپرسشهايبيان 
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   :سابقه تاريخي موضوع
 ،شود  مي بدان اشارهDST كه امروزه با اختصار با ،ايده تغيير ساعت رسمي كشور

براي اي  پروژه« عنوان اي با  در مقاله1784 در سال 1»ينبنجامين فرانكل« توسط راولين با
 جهت روشنايي ، گرچه در آن زمان از چراغهاي نفتي.2مطرح شد» هاي روشنايي كاهش هزينه
جويي در روشنايي   در رابطه با صرفه،مطرح شده توسط ويهاي   اما ايده؛شد  ميشب استفاده

ب بودند كه نظر بسياري از دانشمندان و  آنقدر جال،و افزايش استفاده ار روشنايي روز
 در )1857 -1915 (3»ويليام ويلت« توسط ،بعدها اين ايده. صنعتگران را بخود جلب كرد

  وي پيشنهاد. قرار گرفتحمايتمورد ) 1907(» اتالف روشنايي روز« عنوان اي با مقاله
و كشيده شوند و  دقيقه جلبيست ساعتها ،وريل هر سالآ ماه ةكرد كه در هر چهارشنب مي

 ساعتها به همان ميزان به عقب برگشت داده ، يكشنبه ماه سپتامبر هر سالهايسپس در روز
 مسئله فقط به شكل يك ايده مطرح بود تا اينكه يكسال بعد از اين ،تا اين زمان. شوند

ر د  وي توانست نظر مقامات را،طرفداري ويلت از مسئله افزايش طول استفاده از روشنايي روز
را جهت اجباري اي   در انگلستان اليحه،4»رابرت پيرس«اين رابطه جلب نمايد و بدين ترتيب 

 و چندين بار به پارلمان ارائه ه تهيه شد،1909اين اليحه در . نمودن تغيير ساعت تدوين نمود
   . اما بخصوص از جانب كشاورزان مورد مخالفت قرار گرفت،شد

 جهت ، آلمان و اتريشانندول بود كه كشورهايي مبدين ترتيب از زمان جنگ جهاني ا
بردن ساعت خود   رسماً شروع به جلو،توليد برقبراي محافظت از انرژي و سوخت مورد نياز 

 ساير كشورها به سرعت از اين . دقيقه در فاصله زماني آوريل تا اكتبر نمودندشصتمعادل 
 ، نروژ، هلند، لوكزامبورگ،يتاليا ا، فرانسه، دانمارك،عمل پيروي كرده و كشورهاي بلژيك

 كشور انگلستان نيز سه هفته بعد .نمودندرسمي  تركيه اقدام به تغيير ساعت  و سوئد،پرتغال
 قانوني بق ط را حركتچهار دقيقه طي نود الگوي ويلت را در رابطه با افزودن 1916  مي21در 

                                                 
1. Benjamin  Franklin 

جويي شده در  دوره زماني صرفه«باشد كه به معني  مي» Daylight Saving Time« معرف DSTعبارت اختصاري . 2
  :ب .ك .ر .باشد مي» روشنايي روز

Aldridge, "Franklin’s Essay on Daylight Saving", American Literature, 28(1):223-29  
3. William Willet 
4. Robert  Pearce 
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بتدريج . فتهايي نيز همراه بود با مخالود شعملي 1916  مي21به تصويب رساند كه اين امر از 
 در اين . عملي نشد1918 اين امر تا ، در آمريكا. پيوستمذكوراستراليا نيز به جمع كشورهاي 

 . به تصويب رسيد،1918 مارس 19 در ،)DST(كشور، قانون مربوط به حفظ روشنايي روز 
تغيير ساعت به امري  ، تا آنكه بعد از جنگ،اين امر تا زمان اتمام جنگ جهاني اول حاكم بود

 ماساچوست و در برخي انند م، در اياالت مختلف تبديل شد و در برخي اياالت،اختياري
دليل ناهماهنگيهايي ه  بسرانجام اما . تداوم يافت، فيالدلفيا و شيكاگو، نيويوركنظير ،شهرها

شركتهاي  خطوط هواپيمايي و ، راه آهن،اي كه اين تغيير ساعت در فعاليتهاي صنايع رسانه
 به تصويب رسيد كه ، در آمريكا، قانون زمان واحد1966 در سال ،نمود  مي ايجاد،حمل و نقل

 استفاده بيشتر از روشنايي روز در آخرين يكشنبه ماه آوريل هر ،موجب آن بطور رسميه ب
 كنگره 1972 در سال .رسد  مي به پايان، شروع شده و در آخرين يكشنبه ماه اكتبر،سال

موجب آن اگر ايالتي در دو يا چند ناحيه زماني جغرافيايي واقع ه  قانوني گذراند كه ب،آمريكا
 همچنين قانون فدرال سال . مستثني نمايد،تواند بخشي از آن ايالت را از اين قانون ، ميشود

 . را براي اولين يكشنبه ماه آوريل ابالغ نمودDST شروع ؛د كهش نيز، اينطور تعديل 1986
 بامداد اولين يكشنبه آوريل شروع شده و در ساعت 2 اين امر از ساعت  نهايتدر ب بدين ترتي

در بيشتر كشورهاي اروپايي غربي شامل .  رسد  مي بامداد آخرين يكشنبه اكتبر به اتمام2
 بامداد آخرين يكشنبه 1 از ساعت )DST( اين تغيير ساعت ،كشورهاي اتحاديه اروپايي نيز

  . يابد  مي بامداد آخرين يكشنبه اكتبر هر سال خاتمه1 و در ساعت مارس هر سال شروع شده
  

 DSTوضعيت فعلي كشورهاي جهان از نظر اجراي 
 اين .نندك مي ) DST( كشور جهان اقدام به تغيير ساعت رسمي 86امروزه تقريباً 

  كشور در آمريكاييازده ،كشور آسيايي و خاورميانه، هشت  كشور اروپايي55مجموعه شامل 
 كشور در حوزه استراليا و چهار ، كشور در آمريكايي جنوبيپنج ،شمالي و حوزه كارائيب

  .شود  مي كشور آفريقاييسهاقيانوس آرام و 
 فهرست كامل اين كشورها و و نواحي جغرافيايي اين كشورها و مناطق آمده ،در زير

 كشورهاي اروپايي الزم به توضيح است در حاليكه .ده استشدر ضميمه گزارش نيز مناطق 
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 يك  اتحاديه اروپايي،1996مند هستند در سال   بهرهDSTمتوالي از مزيت هاي  براي دهه
 كه از آخرين  ند كشورهاي مذكور تعريف نمودتماميرا براي دورة زماني تابستان استاندارد 

   .يكشنبه ماه مارس هر سال تا آخرين يكشنبه ماه اكتبر هر سال تداوم دارد
در طول تابستان دو ساعت جلوتر از زمان استاندارد است و در روسيه ر ساعات كشو
ند كه  هست يك ساعت جلوتر از زمان استاندارد، زماني روسيهة ناحييازدهطول زمستان تمام 

 دو ساعت افزايش ،دباشن ميبا توجه به اينكه مناطق مذكور داراي عرض باالي جغرافيايي 
   .ندك  ميعظيمي از انرژي را براي آنها صرفه جويي منابع ،استفاده از روشنايي روز

 ژاپن ، تنها كشور بزرگ صنعتي، را اعمال نمي كنندDST كشورهايي كه مورددر 
 از سال -تنها يك ناحيه زماني واحد داشته است- 1980  مي نيز كه از اولچيناست در 

 .كند را تعديل نمي ساعات خود ، اما در حال حاضر؛ شده استDST اقدام به 1991 تا 1986
 اغلبنيز ) تر عرض جغرافيايي پايين(داراي اي  همچنين كشورهاي مناطق استوايي و حاره

DSTفصول تمامي ساعات روشنايي روز در طول ، زيرا در اين مناطق؛آورند  را به اجرا در نمي 
ها حاصل  مزيتي براي اين كشور، جلو در تابستانبهمشابه هستند و بنابراين از كشيدن ساعت 

   .شود نمي
  

 نواحي زماني و مناطق تغيير دهنده ساعت

12- 11- 10- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1- 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12

M|Y X W V U T S R Q P O N Z A B C D E F G H I K L M|Y

  2006 در سال DSTكننده  ِ كشورهاي اعمال) DST(وز ي ريي در روشنايجو زمان صرفه
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  DSTنواحي جغرافيائي كشورهاي جهان از نظر اجراي  .1 رهنمودارشما

087 
   را اعمال DSTمناطق يا كشورهايي كه  

 كنند مي
000 

 را اعمال DSTيا كشورهايي كه  مناطق

  كنند نمي

 
  موافقين و مخالفين تغيير ساعت 

 در كشور ما مطالعه جامعي در مورد ارد،دي اقدام به تغيير ساعت موافقين و مخالفين
تغيير ساعت در  اما در سطح جهاني موافقين ؛نظر سنجي از موافقين و مخالفين نشده است

  : 1وارد زير توجه دارنداستدالل خود به م
 صرفه جويي ،دهد  مي مطالعات انجام شده نشان:جويي در مصرف برق  صرفه)الف

 درطول .تواند مصرف برق زمان اوج را كاهش دهد ، ميدر روشنايي روز در زمستان و تابستان
 و مصرف هشد  منتقل،تر صبح  مصرف برق به ساعات با تقاضاي كمتر و ارزان،ماههاي تابستان

   .كند  ميانرژي را كم

                                                 
1. Colorado Legislative Council Staff, "Daylight Saving Time", Issue Brief, No.03-08, (May 
2003), pp.2-3. 
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ر كشور اي د مطالعهبا : جويي در مصرف نفت و سوختهاي فسيلي  صرفه)ب
 بشكه نفت خام 10,000معادل ، DST جراياآشكار شد كه  1970 ة دهدرآمريكا 
   . در روز را سبب شده استجويي صرفه

 با پديده وارونگي هوا ، در پاييز و زمستان: كاهش سطوح منواكسيد كربن )ج
 طوستايجاد شده هاي   حاصل را شكسته و تلهCOتواند   مي نور خورشيد.شويم  ميواجهم

 از ، بدين ترتيب با بهره گيري بيشتر از روشنايي روز و نور خورشيد.هواي سرد را از بين ببرد
هايي است كه از  ثيرات آاليندهأ جداي از ت،اين اثر. دشو  بدين شكل كم مي،ها غلظت آالينده

   .دشو  مير انرژي حاصلمصرف كمت
  استفاده بهتر از نور :كاهش صدمات ترافيكي و مرگ و مير ناشي از تصادفات) د

 باعث كاهش ،روشنايي روز و تردد خودروها در اين فاصله و عدم انتقال ترددها به شب هنگام
   .شود  ميتصادفات و صدمات جاني و مالي مربوطه

 به منزل در روشنايي بازگشتشدن و دليل تعطيل ه  ب: كاهش جرم و جنايت)ه
 نيز  باعث كاهش جرم و جنايت، كشيدن ساعات به جلو و استفاده بهتر از روشنايي روز،روز
  .شود مي

چنين باشد كه آنها نيز   مي داراي مخالفيني نيزDST ،در مقابل اين طرفداران
  : كنند استدالل مي
رد نهادهاي مختلف سردرگمي و ناهماهنگي فراوان بين ساعات عملك) الف
  .اقتصادي
شامل زراعت و (عدم امكان ايجاد تطابق براي بخش كشاورزي ) ب
توان گياهان و دامها را با اين تغيير ساعت هماهنگ نمود و لذا   بدين معنا كه نمي.)دامپروري

دليل ناهماهنگي با ساير ه  ولي ب؛عمالً اين تغيير ساعت براي اين بخش تفاوتي ايجاد نكرده
   .شوند  مي متضرر،هابخش

شامل (ر تجهيزات زندگي آنها بيشت كه امروزه :زحمت تعديل ساعت براي مردم) ج
   .گيرد  ميرا در بر..) . وVCR ، تلويزيون،ضبط صوت
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 بويژه در روزهاي اوليه تغيير :تغيير رفتار مردم بخصوص هنگام رانندگي) د
  منجر به سوانح،ليل تعجيل در رانندگيده اند و ب ساعت كه هنوز خود را با آن منطبق نكرده

   .دشو مي
در خيابان و (خطري كه كودكان و ساير افراد را صبحهاي نيمه روشن ) ه
  . كند تهديد مي...) مدرسه و
  . اختالل خواب در افرادي كه نسبت به اين امر حساس هستند) و
  

  ثير تغيير ساعت أ تةمطالعات انجام شده در زمين
 به اثرات تغيير ساعت پرداخته ،نجام شده كه در قالب يك گزارش ا،مطالعات متعددي

 داللت بر آن دارد كه ، وزارت راه و ترابري اياالت متحدهطوست يك نظر خواهي انجام شده .اند
توانند   مي وشته زيرا زمان روشن عصرگاهي بيشتري دا؛نندك  مي استقبالDSTمردم از 

 ميليون 7/2 از 1976 همچنين يك تحقيق در سال .در عصر انجام دهند كارهاي بيشتري را
 DSTحاصل از هاي جويي  درصد مردم از صرفه68نفر در كشور استراليا داللت  بر آن دارد كه 

 مطالعات متعدد ديگري در انگلستان و ساير كشورهاي اروپايي انجام شده كه . رضايت دارند
ي و سالمتي بيشتر، و لذا منافع بهداشت مرگ و مير و ترافيك شبانه كمتر ،داللت بر تصادفات

ثير تغيير ساعت رسمي كشور بر مصرف انرژي برق، أاما در رابطه با ت.  دارندDSTناشي از 
  : زير اشاره نمودةتوان به دو مطالعه عمد بطور مشخص مي

ا روي مصرف برق كاليفرنيبر  DST عنوان اثرات بااين مطالعه : 1مدل كاليفرنيا) الف
 به برآورد يك مدل آماري ، در تحليل مزبور.ون انرژي كاليفرنيا انجام شده استتوسط كميسي

 سطح مصرف برق را به ، مدل مربوطه.مصرف برق ساعتي براي كاليفرنيا پرداخته شده است
  : شود كه  ميسازد كه در اين ارتباط به اين نكات توجه  ميزمان روز مرتبط

   ؟ روز كاري هست يا نه، آيا روز مربوطه-
   شرايط جوي ساعت مزبور چيست؟ -

                                                 
1. On California Electricity Use "California Energy Commission", Effects of Daylight 
Saving Time. http://www.energy.ca.gov/reports, 2001. 
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   آيا نور خورشيد بطور كامل وجود دارد يا خير؟-
   متغيرهاي جمعيت شناختي و اقتصادي مربوطه در چه وضعيتي هستند؟ -
 متوسط ، بدين ترتيب اين رهيافت. همچنين عمل متقابل اين متغيرها چگونه است-

روزانه را به الگوي نور خورشيد و تغيير در مصرف ناشي از يك ساعت جلوكشيدن ساعت 
 ، طول روز، تغيير شرايط فصلي،شرايط آب و هواي روزانه مرتبط نمود و در اين راستا

 اين مدل بر اساس الگوي .گيرد  ميتعطيالت و شرايط اقتصادي را ثابت و تحت كنترل
  كه است معادله خطي24 شامل ، مدل. است2»زلنر «)SUR (1ظاهر غيرمرتبطه رگرسيون ب

فرض بر اين است كه رفتاري كه  درنظر گرفته شده و در آن هر يك براي يك ساعت از روز
   از خود نشان، بعد از ظهر5 مثالً در ساعت ؛مردم و نهادها نسبت به روشنايي و شرايط جوي

و ) مثالً مقارن با هجوم مردم از محل كار به منزل(  است پنجدهند، مختص همان ساعت  مي
 اين فرض براي هر . متفاوت است،افتد  مي بعد از ظهر، اتفاق6 از آنچه در ساعت اين واكنش

 همچنين اين واقعيت نيز وجود دارد كه جمالت خطاي . برقرار است،يك از ساعات روز
 گرچه شرايط مصرف ، بنابراين.ند هست طي هر روز داراي همبستگي شديدي با هم،تخمين

 ظاهري است و ، اما اين عدم ارتباط؛ ساعت ديگر است ظاهراً مستقل از،برق در هر ساعت
 يا SURهمين جهت از روش ه  بين معادالت وجود دارد و ب، همبستگي شديد،دراصل

 تا 1998هاي  برآورد اين مطالعه سالة دور. استفاده شده است،ظاهر نامرتبطه بهاي  رگرسيون
حليل مذكور شامل سه سناريو  ت. است2001سازي سال  بيني و شبيه  و دوره پيشبوده 2000

دوم ؛ )شود  مينسبت به آنچه كه در حال حاضر اعمال  (DSTيكي عدم اقدام به : باشد مي
 كه به معني جلوكشيدن يك 3 دوبل DST يا DDST  ؛ در زمستان و سومDSTانجام 

   .دشو  مي عالوه بر آن چيزي است كه در حال حاضر اعمال،ساعت ديگر
 معادله 24د كه شامل شير براي هر ساعت از شبانه روز برآورد بدين ترتيب معادله ز

  : شود  ميخطي
( ) ( ) ( ) ( ) uDeWdWDcEmbaMW htthhthnththhht +++++=

,,
  

                                                 
1. Seemingly Unrelated Regression 
2. Zellner 
3. Double DST 
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  D نشانگر شرايط جوي و W ، بيانگر روز كاريWD   ، بيانگر اشتغالEmكه 

  .نمايانگر روشنايي روز است
  :كه

• Mwhمصرف برق برحسب مگاوات كاليفرنيا ، 

• h ؛شود  مي را  شامل24 تا 1كه  زيرنويس حاكي از ساعت است  

• tاست؛ زيرنويس حاكي از روزها   

 اشاره به تعداد شاغلين در مشاغل غير كشاورزي طي ماه مربوطه برحسب ،اشتغال •
  ؛تعداد نفر دارد

است كه مشخص ) Dummy(اي از متغيرهاي مجازي  روزكاري، شامل مجموعه •
 كننده روزهاي كاري و نيز روز شنبه است، 

 رطوبت، بارومتر، فشار، اننداي از معيارهاي جوي م ي، شامل مجموعهشرايط جو •
شكل ه  ب،د كه متغيرهاي فوقوش مي... سرعت باد، شفافيت، پوشش ابر، حرارت و

 يك ميانگين وزني لحاظ شده اند، 

روشنايي روز، درصد ساعت داراي روشنايي كامل و درصدي از ساعات نيمه روشن  •
  .باشد مي

 برآورد شده و ITSUR(1(ظاهر نامرتبط تكراري ه  رگرسيون باين مدل با روش
براي اين .  مورد استفاده قرار گرفتDSTسپس جهت شبيه سازي اثرات سناريوهاي مختلف 

ب شرايط جوي و نور روشنايي روز يك ي مصرف ساعات مختلف با استفاده از ضرا،منظور
 از همان ،ب مربوطهير متغيرها و ضراجاي سايه  و ب. مورد استفاده قرار گرفتند،ساعت جلوتر

 ةوسيل ه مصرف ساعات مختلف ب، يعني با فرض وجود تخمينها؛ب استفاده شديمتغيرها و ضرا
  : ده استشسازي  بيني و شبيه  پيش،الگوي زير
  

( ) ( ) ( ) ( ) uDeWdWDcEmbaMW htthhthnththhht +++++=
−− ,1,1

  

                                                 
1. Iterative SUR 
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  D نشانگر شرايط جوي و W ، بيانگر روز كاريWD   ، بيانگر اشتغالEmكه 
  بر مصرف انرژيDSTنتايج اين شبيه سازي را در رابطه با تأثير .  روشنايي روز استنمايانگر

  : توان اينطور خالصه كرد  مي
 زمستاني و DST سياست عدم اعمال با متوسط مصرف انرژي برق را ،زير  نمودار.1

  : دهد  مي زمستاني نشانDSTمتوسط مصرف انرژي برق را تحت 
 مگاوات 1149 ،تغيير متوسط دراوج: شد  مي اعمال1998-2000 در مارس DSTاگر 

 مگاوات ساعت معادل -3698 ،تغيير متوسط در كل مصرف روزانه،  درصد اوج5/3معادل 
   درصد مصرف-6/0

  
  )ل آوريليبه عالوه اوا (شده مارس برآورد الگوي بار. 1نمودار

   و وضعيت فعليDST سناريوهاي با استفاده از
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40000

45000
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  مقاله مذكور: منبع
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  كاهش، مگاوات1150 درصد يا 5/3 معادل ، مصرف برق در نقطه اوج،بدين ترتيب
  .يابد مي

 ؛شود  ميمصرف برق در ساعات صبح افزايش و در عصر به ميزان قابل توجهي كم
، اتفاق  مگاوات ساعت در روز صرفه جويي3700 درصد يا 6 به ميزان ،كه در كلاي  بگونه
   .افتد مي

 يعني آگوست در شكل ؛دوبل براي يك ماه نمونه از تابستان DST نتايج اعمال .2
  :  آمده است)2(

 -192تغيير متوسط در اوج : شد  مي اعمال1998-2000 دوبل در آگوست DSTاگر 
 مگاوات ساعت 1053 ،يير متوسط در كل مصرف روزانهغت، در صد اوج-4/0 معادل ،مگاوات
  . درصد مصرف-1/0معادل 

  
  با استفاده از )ل آوريليبه عالوه اوا (برآوردشده مارس الگوي بار. 2نمودار

   و وضعيت فعليDSTسناريوهاي 
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30000

35000

40000

45000
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م

ي  وضعيت فعل  DST  ل  دوب
  

  مقاله مذكور: منبع 

  
 190 مصرف ساعت اوج را به ميزان ، دوبلDSTدهد كه تحميل    مياين شكل نشان

 75 فقط ،دهد كه با محاسبه فاصله اعتماد براي اين تخمين  مي درصد كاهش4/0مگاوات يا 
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 بدين ترتيب نمي توان نسبت به كاهش .اطمينان نسبت به اين كاهش وجود دارددرصد 
   . خيلي مطمئن بود،مصرف انرژي در اين حالت

 اين .دشو  مي دوبل بيانDST و  DST منافع مالي ناشي از ،در پايان اين تحقيق
 ،ات پيك هزينه نهايي در تابستان و در ساع.منافع بستگي به هزينه نهايي توليد برق دارد

 DST بنابراين گرچه  .يز و زمستان استينه نهايي در ساعات غير اوج و پايخيلي بيشتر از هز
 را به  فراواني ولي منافع اقتصادي و پولي؛دنك  زيادي را صرفه جويي نميبسيار انرژي ،دوبل

   .همراه دارد
  

   زمستانيDSTكاهش در اوج روزانه مصرف برق كاليفرنيادر اثر : 3نمودار
   دوبل تابستانيDSTو 
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  مقاله مذكور: منبع 

  
  ؛ استباالجويي انرژي برق مربوط به شكل  گرچه الگوي صرفه

 350 تا 100 زمستان چيزي حدود DST  ،اما با توجه به هزينه نهايي مربوطه
را  ميليون دالر صرفه جويي 900 تا 300چيزي بين )  دوبلDDST) DSTميليون دالر و 
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 خوش بينانه و بد بينانه از هزينه نهاييهاي  وجود تخمينه دليل ب،امنه ارقام اين د.در بر دارد
   .است

 » بر مصرف انرژي ايندياناDSTاثرات « عنوان با اين مطالعه :1مدل اينديانا ) ب
مورد استفاده هاي   داده. انجام شده است2001توسط مؤسسه سياست مالي اينديانا در سال 

ها شامل مصرف انرژي ساعتي بر حسب   داده. است2000 و 1999 ،1998هاي  مربوط به سال
 از ساعات طلوع و غروب خورشيد .باشد  ميمگاوات براي شصت و نه ناحيه ايندياناي مركزي

آب و هوايي از هاي  براي هر روز و نيز اشتغال ماهانه شاغلين بخش غير كشاورزي و داده
استفاده به .. . شفافيت و، پوشش ابر،عت باد سر، بارومتر، رطوبت، شامل حرارت؛مناطق مختلف
هاي   اين مطالعه نيز تشابه زيادي با مدل كاليفرنيا دارد و از تكنيك رگرسيون.عمل آمده است

روز از  هر يك براي يك ساعت ، مدل خطي24 .كند  مياستفاده) SUR(ظاهر غيرمرتبط ه ب
   .دشو  ميبرآورد

  : معادله تخميني عبارتست از 
b3 )رارتدرجه ح (

b2)اشتغال) +  
b1 ) روزكاري+) 

Megawatts = c+ 

b6) سرعت باد(
b5) فشار بارومتريك+( 

b4) رطوبت(+ 
+  

b9)  طلوع خورشيد (
b8)  پوشش ابر( + 

b7) شفافيت( + 
  + 

+e )بارندگي(b13
b12)نيم روشني عصر( +

b11)نيم روشني صبح  + (
b10)غروب خورشيد( +

 +  

  

نهايت مدل تعديل شده زير در  ،معنادار نمودن تأثير برخي از متغيرهاكه به دليل 
  : دشبرآورد 

b2)  اشتغال+ (
b1) روزكاري(   +

 Megawatts=c+  

b5 )فشار بارومتريك(
b4) رطوبت+( 

b3 )درجه حرارت+ ( 
  

  +  b6) سرعت باد (  b7+ )شفافيت( 

b10   )  نيم روشني صبح (
b9)  غروب خورشيد + (

b8) طلوع خورشيد  +(
+   

   +e)نيم روشني عصر (b11
   + 

                                                 
  .همان. 1
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 آن هم . از شبيه سازي استفاده شد، را برآورد نمودDSTحال براي اينكه بتوان تأثير 
ب متغيرهاي ساعتي براي متغيرهاي آب و هوايي و يضراهاي بدين شكل كه براي تخمين

 ساير براي . از مقادير متغيرهاي يك ساعت جلوتر استفاده شد،روشنايي براي هر ساعت
 از آنجايي كه صرفه ، به عبارت ديگر.ب و متغيرهاي مربوطه استفاده شديهمان ضرامتغيرها از 

 لذا رفتار مصرفي برق ؛شود كه يك ساعت به جلو انتقال يابيم  ميجويي در روشنايي روز باعث
 7 در ساعت DSTبدون استفاده از  شب همان است كه 8 در ساعت DST با استفاده از

 داللت بر ، نتايج اين مطالعه.شود  ميمصرف حاصله شبيه سازي بدين ترتيب .صبح بوده است
تر   بطور مشخص.شود  مي ايجاد، تغييراتي در مصرف برق در روز،DSTآن دارد كه طي 

 ولي در ؛ كمتر،DSTمصرف برق در طول ساعات صبح و قبل از ظهر، نسبت به حالت غير 
   .شود  مي بيشتر،ساعات شب

  
سمي كشور بر مصرف انرژي محدوده برق بررسي تأثير تغيير ساعت ر

  تهران 
هدف نهايي مقاله فعلي اين است كه ببينيم تغيير ساعت رسمي كشور چه تأثيري بر 

آماري مصرف انرژي طي دو ماه  هاي   رسم داده.مصرف انرژي در محدوده برق تهران دارد
ي  الگوي مصرف  حكايت از تغيير معني دار، و مقايسه آنها1385 و 1384آغازين سالهاي 

  : دارد) جداي از رشد ساالنه(
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اه  ودار ۴- مصرف برق درروزبيست وپنجم ارديبهشت م نم

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

ساعت 

ات 
گاو

م 84
85

ل

  
  .)1385(آمار صورتحسابهاي روزانه برق تهران، شركت مديريت شبكه، :   منبع 

  

اه     م ارديبهشت م ودار ۵- مصرف برق درروزمصرف بيست وشش نم
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  .)1385(آمار صورتحسابهاي روزانه برق تهران، شركت مديريت شبكه، :    منبع

  
  :ند ك  مي چند سوال و فرضيه اساسي را در ذهن ايجاد،مالحظه اين نمودارها

 رشد ، مصرف برق،1385 و 1384طي روزهاي مذكور در اين مطالعه تطبيقي سال  .1
 نداشته DSTتواند ربطي به اعمال   مي البته اين فرضيه؛داري داشته است معني
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 ،DSTثير أكننده ت  اين است كه در معادله تبيين، اما آنچه حائز اهميت است.باشد
 . مجبوريم اين رشد را لحاظ نماييم،ريمخواهيم نتايج نا اريب و سازگاري بگي  مياگر

  .شود  مي بخوبي جداDSTثير أبدين ترتيب ت
 در ،تر و در برخي موارد با رشد باالتري نسبت به متوسط كل روز مقطع اوج بادوام .2

 13 تا 12قبالً اين ساعت در ( ايجاد شده است 12 تا 11مانند ساعت ميانه روز 
 پرسش ).شد  مياي تجاري با افت مصرف مواجهافتاد كه با تعطيلي واحده  مياتفاق

  دار است يا نه؟ همچنين آيا كاهش بعدي در ساعت  معني،ثيرأاين است كه آيا اين ت
دار است يا نه؟  همان ميزان معنيبه دليل تعطيلي واحدهاي كاري نيز ه  ب15-14

  ولي؛دار يعني آيا فقط مصرف انرژي به جلو منتقل شده يا آنكه افزايش معني
 .دار است كاهش متعاقب غير معني

مقطع اوج شامگاه داراي طول وسيع تري نسبت به قبل شده و گرچه افزايش در  .3
 اما كاهش انتهاي دامنه آن نيز آيا معني ؛دار است  معني؛مصرف به جلو كشيده شده

 دار است يا خير؟ 

االتري شود كه آيا مصرف زمان پر باري داراي رشد ب  ميهمچنين اين فرضيه مطرح .4
  نسبت به رشد متعارف و معمول ساالنه بوده است يا نه؟ 

 
 پژوهش طي مراحل ،مربوطههاي   فرضيهپذيرش و رد يا پرسشهابراي پاسخ به اين 

  :يابد ادامه ميزير 
  :هاي مورد استفاده داده) الف

 روزهاي فروردين و ارديبهشت سالهاي تمامينياز به مصرف ساعتي انرژي برق براي   
تلفات شبكه و افت فركانس در نظر گرفتن  براي محدوده شركت برق تهران با 1385و  1384

  . به عنوان متغير وابسته مورد استفاده قرار گرفته است؛و خاموشي
   :تكنيك و مدل مورد استفاده) ب

 اما بايد بيان كرد كه تكنيك ؛اند  بهره گرفتهSUREگرچه مطالعات مشابه از تكنيك 
 است كه فعالً براي مطالعه هاچندين سال از مصرف روزها و ساعتهاي  ادهمذكور نيازمند د
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 اميد است با جمع آوري ،كنيم  مياز روش ديگري استفاده؛ بنابراين فعلي در دسترس نيست
   . غني ساختSURE مطالعه را بتوان با تكنيك ،اطالعات الزم

تواند   ميت كهاس» تحليل دخالت سياستي«تكنيك مورد استفاده در اين پژوهش 
 بررسي اثرات يك دخالت براياز اين تكنيك .  را بخود بگيردDSTشكل اعمال يا عدم اعمال 

مصرف انرژي هاي   با توجه به اينكه داده.شود  مي استفاده،هاي اقتصادي سياستي در پديده
وان ت  ميزماني،هاي  وقفه جهت نمايش وقفهاي   با استفاده از چند جمله،يك سري زماني است

  :  مورد برآورد را بطور كلي به شكل زير بيان كرد ةرابط
  

ε tthtt LBLA DCYaY )()(
00

+++= −  
  

در نظر با ) خود رگرسيوني ميانگين متحرك( ARMAكه نمايش يك مدل كلي 
Dtبردار متغيرهاي  سياستگذاري گرفتن 

در صورت برونزا بودن اين متغير ها از يك . است 
شود    مي استفادهVARMAو در غير اينصورت از يك مدل سيستمي اي  عادلهمدل تك م

) L( A و )L( B ،وقفه هستند كه در برآورد نهايي مدل با جمالت اي  چند جملهAR و MA 
yt .اند  وارد شده

ε ميزان مصرف انرژي ساعتي و  t
   . جمله خطاي معادله است

 است Dt حاوي متغيرهاي داللت كننده يا مجازي ،ردار متغيرهاي دخالت سياستيب
   .داردثر بودن دخالت سياستي مربوط ؤكه معناداري ضريب آنها حكايت از م

 ، روزانه،است كه نه تنها به مقادير با وقفه ساعتياي   پديده،ي كه مصرف برقياز آنجا
 17 امروز ما از برق، با مصرف ساعت 17مصرف ساعت  (بستگي دارد فصلي و حتي ساالنه 

ثير أ بلكه تحت ت؛) ولي در سال قبل، همبستگي دارد؛ همين روز و فصل17روز قبل و ساعت 
مين جهت براي هر يك از ساعات  ه به.باشد  ميساعت مورد مصرف و روز مورد مصرف نيز

DHم  يك متغير مجازي، با نا،روز دار شبانه معني i
)24، 000، 1 = i( و براي هر يك از 

  .روزهاي هفته نيز يك متغير مجازي  استفاده شده است كه هيچيك معنادار نشدند
  : شود  برآورد مي معادله به شكل زير،بنابراين
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DH عنصر از 23كه براي جلوگيري از ايجاد همخطي كامل فقط تا  i

لحاظ شده 
 نمايش عادات مصرفي و براي ساعت قبل برق، 24 از مصرف L ( A(به عنوان عنصر . است

 و براي MA )1( از فرآيند B )L( جهت جمله ونهادي و چسبندگي مربوطه استفاده شده 
عمل  استفاده به 1 و 24ايجاد جمالت خطاي كامالً تصادفي از عناصر خودرگرسيوني مرتبه 

 ،DD11، DD14 نيز از چهار متغير Dt براي بردار متغيرهاي دخالت سياستي ،آمده است
DD19 و DD22براي در نظر گرفتن تغيير مصرف شامگاه ناشي از يعني  ؛ استفاده شده

ثير كاهش مصرف أ و براي لحاظ تDD19 از 19جلوكشيده شدن مصرف اوج در ساعت 
 و 19 در ساعات 1384 اين متغير ها براي ارقام سال . استفاده كرده ايمDD22 از 22ساعت 

 همچنين در رابطه با .گيرند  ميخوده   رقم يك ب85 صفر و براي ارقام مربوطه در سال 22
ثير افزايش مصرف ناشي از جلو كشيده أ براي در نظر گرفتن ت،تغيير الگوي مصرف روزانه
ثير كاهش مصرف أ و براي در نظر گرفتن ت11 براي ساعت DD11شدن مصرف اوج روزانه از 

ثير روي أ براي تDD14دليل جلوكشيده شدن ساعت از  ه احتمالي در ساعات بعد ازظهر، ب
 از ، همچنين براي نشان دادن رشد خارج از حد متعارف در مقطع اوج.، استفاده شد14ساعت 

بررسي براي   واستفاده شده است ،21 و 20 براي ساعات DP21 و DP20دو متغير مجازي 
 متغير مربوطه واحد مدل شد كه به دليل معني دار نبودن ضريب ،ثير احتمالي درجه حرارتأت

 براي اينكه اين ،جهت در نظر گرفتن رشد متعارف ساليانه مصرف برق. دش حذف ،مربوطه
ثير رشد أت تا شده نيز لحاظ )Trend( يك متغير روند .ثير سياست تركيب شودأرشد با ت
   . جدا نمايدDSTثير عدم اعمال أ فصلي و روزانه مصرف برق را از ت،ساليانه

  
  : روش تخمين) ج
 غيرخطي بودن ذاتي نيزدليل وجود الگوي ميانگين متحرك و خودرگرسيوني و ه ب

) NLS(يا حداقل مربعات غيرخطي ) MLE(توان از روش حداكثر راستنمايي  ، ميمدل
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 .يجه روش حداقل مربعات غير خطي به همگرايي حاصله ذكر شده استاستفاده نمود كه نت
) معيارهاي آكائيك و شوارتز (SC و AICدر اين راستا نيز مدل يا كمترين ميزان معيار 

  .دشو  ميانتخاب
  :نتايج تخمين) د
برخي (اند  داري از صفر نداشته پس از حذف متغيرهايي كه ضرايب آنها تفاوت معني  

  :شكل زير بدست آمده استه نتايج ب) ني روزاز ساعات ميا
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  مدل توسط نرم افزارهاي   خروجي برآورد.1جدول 
Dependent Variable: Q 
Method: Least Squares 
Date: 06/06/06   Time: 13:14 
Sample(adjusted): 26 2976 
Included observations: 2951 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 10 iterations 
Backcast: 25 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Q(-24) 0.331113 0.015153 21.85152 0.0000 
DU1 2207.331 75.39293 29.27769 0.0000 
DU2 2168.111 75.41485 28.74912 0.0000 
DU3 2226.747 73.85125 30.15178 0.0000 
DU4 2157.268 74.41719 28.98885 0.0000 
DU5 2181.644 74.32865 29.35132 0.0000 
DU6 2223.420 74.53739 29.82959 0.0000 
DU7 2186.588 75.48547 28.96700 0.0000 
DH1 -305.8053 12.62568 -24.22089 0.0000 
DH2 -499.9815 19.19556 -26.04673 0.0000 
DH3 -603.2640 22.70886 -26.56514 0.0000 
DH4 -644.4724 24.33653 -26.48169 0.0000 
DH5 -654.7173 24.76602 -26.43611 0.0000 
DH6 -650.8627 24.28789 -26.79783 0.0000 
DH7 -607.4035 22.51399 -26.97894 0.0000 
DH8 -435.7648 18.05653 -24.13337 0.0000 
DH9 -180.6613 10.73671 -16.82651 0.0000 
DH20 165.8086 13.33166 12.43720 0.0000 
DH21 508.4737 20.70411 24.55907 0.0000 
DH22 469.3163 18.95452 24.76013 0.0000 
DH23 278.1738 11.47327 24.24538 0.0000 
@TREND 0.138816 0.031082 4.466161 0.0000 
DD11 27.20989 8.826260 3.082833 0.0021 
DD14 -17.35712 8.668967 -2.002214 0.0454 
DD19 197.6961 13.77134 14.35562 0.0000 
DD22 -17.27172 17.97418 -0.960918 0.3367 
DP20 391.0677 23.62352 16.55417 0.0000 
DP21 76.11646 24.31735 3.130130 0.0018 
AR(1) 0.899094 0.007782 115.5348 0.0000 
MA(1) 0.308327 0.017960 17.16775 0.0000 

R-squared 0.978229     Mean dependent var 3393.214 
Adjusted R-squared 0.978013     S.D. dependent var 741.0099 
S.E. of regression 109.8783     Akaike info criterion 12.24674 
Sum squared resid 35265932     Schwarz criterion 12.30763 
Log likelihood -18040.06     F-statistic 4525.729 
Durbin-Watson stat 1.990893     Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots .90 
Inverted MA Roots       -.31 
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.  رگرسيون در حد بسيار خوبي قابل نتيجه گيري استشود،  ميهمانطور كه مشاهده
بيانگر آن است  2R . است مشهود،قضاوت راجع به خوبي مدلهاي وب بودن تمام شاخصمطل

 ، متغيرهاي مورد نظرا استفاده از درصد تغييرات مصرف ساعتي در هر روز، ب98كه حدود 
ثير كاذب متغيرهاي توضيحي احتمالي حدود أ همچنين پس از حذف ت.شود  ميتوضيح داده

 رقم مالك .گيرد  مي عناصر فوق صورتتوسط ،توضيح دهي مصرف برق) 2R ( درصد97
تخميني، حداقل است و هاي   مدل، در بين تمامي)SC(و شوارتز ) AIC (ئيكاطالعات آكا

باشد   ميآن، بيانگر معني دار بودن كلي خط رگرسيون) عمالً صفر (Prob همراه با Fمقدار 
 حكايت از قابليت اتكا به ي،بلقم تابع  راستنمايي با افزايش شديد نسبت به مدل مقدار لگاريت
صرفنظر از متغيرهاي سياست ( متغيرهاي اساسي مدل تماميبدين ترتيب . مدل، دارد

داري كه به ازاي آنها تابع   يعني سطح معني؛مربوطههاي  Prob(، معني دار هستند)دخالتي
  .) نزديك صفر است دارد، قرارداري آزمون در مرز معني

 از DST اثر ؛ لحاظ شده،كه متغير روند جهت در نظر گرفتن رشد زماني يياز آنجا
 ارزيابي  مثبتكه است 13/0 ضريب اين روند معادل .شود  ميرشد متعارف ساالنه جدا

 اين امر فرضيه اول را مبني بر معنا دار بودن رشد .حكايت از رشد مثبت داردشود و  مي
   .كند  ميدأييبرق، طي زمان را تمصرف 

 اگر .توان راجع به نتايج سياست عدم تغيير ساعت رسمي كشور، قضاوت نمود  ميحال
ثيري بر ميزان مصرف كل أكرد و ت  ميعدم تغيير ساعت، صرفاً الگوي مصرف را به جلو منتقل

رايبي  با ض، هر دو معني دارDD14 و DD11انرژي، نمي داشت، بايد ضرايب متغيرهاي 
 ).شد  مي مثبتDD11بايد ضريب (شدند   مي ولي با عالمت مخالف ظاهر؛كمابيش يكسان

دهد كه   مي مالحظه نتايج نشان.شد  ميييدأ  تDD22 و DD19همين امر بايد براي ضرايب 
 هستند D19 و D11 منفي و عالمت مخالف نسبت DD22 و DD14گرچه واقعاً ضرايب 

 D19 و D11 اما در حالي كه حجم ضرايب ؛)يده شده استيعني الگوي مصرف به جلو كش(
حتي ( به مراتب كوچكتر DD22 و DD14 ضرايب ة انداز،بسيار بزرگتر و معني دار هستند

 بدين معني ؛ هستند) %1داري  در سطح معني( و غير معنا دار )بطور قدر مطلق كمتر از نصف
 ولي كاهش مصرف در انتهاي ؛دشو  ميييدأت كه افزايش شديد مصرف در ساعاتي جلوتر،
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 DD14 مربوطه كه براي Prob اين قضاوت بر مبناي .شود ييد نميأ مورد نظر، تةساعات دور
  صورت است، درصد1 كمتر از DD11 و DD19 درصد و براي 1 باالتر از DD22و 
تر  نيدوم و سوم مبني بر اينكه مقطع اوج شامگاه و نيم روز طوالهاي   بنابراين فرضيه.گيرد مي

 اين امر با .دشو  رد نمي،شده و داراي رشد شديدتري نسبت به رشد متعارف ساالنه بوده اند
 اهميت ، داراي هزينه نهايي متفاوت در زمان اوج و خارج اوج استاغلبتوجه به اينكه برق، 

  محاسبه نماييم باز زيان حاصله رقم،يابد و  حتي چنانچه بر مبناي هزينه متوسط  ميبيشتري
اين محاسبه بر مبناي اين مالحظه است كه ميزان افزايش مصرف در . باشد  ميمعني داري

 ميليون 27 معادل 11 هزار كيلووات ساعت و در ساعت 200 بطور متوسط حدود 19ساعت 
 مگاوات و 391 به ترتيب 21 و 20 همچنين نمو در بار الزم در ساعات ،كيلووات ساعت است

ر حداكثر در مقطع پر باري نيز با رشد معني داري جداي از رشد  يعني با؛ مگاوات است76
 و بسته به روز هفته متفاوت بودهرقمي متوسط  ،ثيرأ اين ت.متعارف ساالنه مواجه بوده است
ثير أ قرار داد تا ت1توان متغير مجازي روز مربوطه را مساوي   مياست كه براي هر روز مشخص
   .خاص براي آن روز بدست آيد

اي  شركت برق منطقه  بر مبناي تحقيقات انجام شده در، ازنظر ريالي، ترتيببدين
 بابت ، طي شش ماهه ابتداي سال DST، ميزان افزايش هزينه نسبت به حالت غير 1تهران 

 بوده  حدود شصت وپنج ميليارد ريال، حدود بيست ميليارد ريال و بابت ديماند،انرژي مربوطه
باري سال به دليل افزايش تقاضا  كه رشد مربوطه در مقاطع پر و نيز بايد توجه داشت است

   .برد  مينسبت به سقف توليد احتمال بروز خاموشي را باال

                                                 
رق وري شركت با، دفتر تحقيقات و فن»اي تهران الگوي بهينه قيمتگذاري برق در شركت برق منطقه«عسگري، علي . 1

  .)1384(اي تهران،  منطقه
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  گيري  نتيجه
در اين پژوهش با استفاده از آمار ساعتي مصرف انرژي طي دو ماه فروردين و 

صرف برق و  تأثير عدم تغيير ساعت رسمي كشور بر م،1385 و 1384ارديبهشت سالهاي 
 از ،نكشيدن ساعت  داللت بر آن دارند كه با جلو، نتايج.شده است بررسي ،الگوي مصرف برق

 ولي از طرف ؛ نيم روز و شبانگاه به جلو كشيده شد)Peak(نظر ساعت رسمي، مقطع اوج 
 لذا مقطع اوج نيم روز و شبانگاه ؛ مصرف كم نشده است،ديگر در ساعات انتهاي اين مقطع

  همچنين مقطع .تر شده و رشد باالتري نسبت به حد متوسط متعارف داشته استطوالني 
 . معني دار است،DSTاوج نيز به بار بيشتري نياز دارد و رشد مربوطه نسبت به حالت غير از 

 هزينه ، بر مبناي مطالعه انجام شده در زمينه هزينه توليد برق،بدون احتساب هزينه خاموشي
  ميليارد ريال85 جمعاً حدود ،تهراناي   در شركت برق منطقه،مراضافي ناشي از اين ا

  .باشد مي
با توجه به اينكه اين مطالعه صرفاٌ در رابطه با مصرف برق در محدوده برق تهران بوده 

توان  مي آنها ة بازي وجود دارد كه بايد پژوهشهاي آتي بدانها بپردازد، از جملپرسشهاياست، 
    : اشاره كردموارد زيربه 

گيرد كه قطعاً   ميرا در بر1385 و 1384 ماه اول سالهاي دواين مطالعه فقط  .1
 بر حسب فصول پژوهش را لذا بايد مطالعاتي، اين ؛ كل سال باشدةتواند نمايند نمي

   .مختلف سال توسعه دهد
 كل كشور دراين مطالعه فقط براي محدوده شركت برق تهران بوده كه الزم است  .2

 .گسترش يابد

هاي   ولي توليد برق نيازمند نهاده؛ مطالعه فقط براي حامل انرژي برق بودهاين .3
كل بخش انرژي بر  مطالعاتي كه ناظر نمايد مياست كه الزم ... .سوخت فسيلي و

  .انجام شودباشند، 

 جرم و ، عالوه بر تأثير بر مصرف برق و انرژي، بر آلودگي محيط زيست.تغيير ساعت .4
  .طلبد  مي كه هريك مطالعه مستقلي را؛ارد تصادفات اثر د وجنايت
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 هزينه نهايي ة نيازمند محاسب،ارزشيابي زيان اقتصادي تغيير يا عدم تغيير ساعت .5
  .طلبد ي را ميتر تر و عميق جامعاين امر پژوهشهاي  كه  است)اجتماعي(

اقتصادي هاي بايد فوايد احتمالي از عدم تغيير ساعت نيز محاسبه شده و با زيان .6
  .وطه مقايسه شوندمرب

 سرعت باد ، رطوبت،ثير درجه حرارت محيطأ تحت ت،ثير بر مصرفأاينكه تسرانجام  .7
دار   طي دو ماهه ابتداي سال معني، حاضر درجه حرارتة در مطالع.نيز هست.. .و

 اين متغير ،كه در برگيرنده ماههاي گرم باشداي   در مطالعهبه يقيننشد ولي 
  . مد نظر قرار گيرد،د در تحقيقات آتيباشد كه باي  ميدار معني
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  :نوشتها پي

  
   .)1385(، »آمار مربوط به صورت حسابهاي روزانه برق تهران« شركت مديريت شبكه .1
وري شركت برق ا دفتر تحقيقات و فن.»اي تهران گذاري برق در شركت برق منطقه الگوي بهينه قيمت «. عسگري ، علي.2

  .)1384(اي تهران،  منطقه
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