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 رويکرد تولید و فراغت از دست رفته
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 چکیده

اغلب مواقع بسيار هزینه بر است. از طرف دیگر هاي برق هر چند که ممکن است اما، کاهش تعداد خاموشی

هاي رفاهی مشتریان را کاهش خواهد داد. این مقاله ارزش برق عرضه نشده یا ارزش کاهش خاموشی، هزینه

هاي هکند. هزینرا جهت استفاده در تعيين سطح بهينه قابليت اطمينان مطالعه می( VoLL)بار از دست رفته 

رفته  ها و زمان فراغت از دستکنندگان برق در قالب توليد از دست رفته براي بنگاهخاموشی براي مصرف 

هاي این مقاله خسارت تخمين زده شد. با استناد به یافته 2933براي خانوارها با استفاده از آمار و اطالعات سال 

چنين نتایج حاکی از باشد. همریال می 93983هر یک کيلووات ساعت برق عرضه نشده به طور متوسط برابر 

هاي مختلف مصرفی وجود دارد و رفاه از هاي خاموشی بين بخشاین است که اختالف زیادي در هزینه

 ها و بلکه بيشتر حائز اهميتدست رفته خانوارها در اثر خاموشی به همان اندازه ارزش از دست رفته بنگاه

 است. 
 

 هاي برق، قابليت اطمينان، رویکرد تابع توليد.خاموشی، (VoLL)ارزش بار از دست رفته  واژگان کلیدي:

 
Keywords: Value of Lost Load (VoLL), Electricity Outages, Reliability, 

Production Function Approach . 

JEL Classification: Q40, Q41, Q43, D61, L94. 
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 مقدمه -1

اي برخوردار است. برق داراي هاي انرژي، برق به عنوان انرژي ثانویه از جایگاه ویژهدر بين حامل

بفردي است، به طوري که آن را به صورت یک عنصر الینفک از خصوصيات برجسته منحصر 

زندگی اجتماعی در تمدن کنونی درآورده است. عرضه برق شالوده اقتصادي یک کشور صنعتی به 

اي که بدون برق، صنایع مدرن قادر به توليد نبوده و شهروندان نيز ابزاري را رود به گونهشمار می

 اشت. براي آسایش و راحتی نخواهند د

هاي اخير مورد توجه خاصی قرار گرفته است. در پی بحران برق کاليفرنيا در خاموشی برق طی سال

که در آن عرضه برق جوابگوي تقاضاي آن نبوده است، توجه خاصی به بحث  1222و  1222سال 

هاگ و ایتاليا خاموشی خرابی شبکه برق در لندن، کپن 1229شده است. در سال  2امنيت عرضه

در هلند خاموشی وسيعی  1229اي را ایجاد کرد یا به عنوان مثال دیگر تابستان خشک و گرم ستردهگ

زارت ترین مسائل ورا به وجود آورد. در ایران نيز مشکل کمبود برق همواره به عنوان یکی از اصلی

 ایجاد شد. خاموشی وسيعی در همه مناطق ایران  2938نيرو مطرح بوده است به طوري که در تابستان 

اما اینکه جامعه چه ارزشی را به کند، ها اهميت پدیده خاموشی برق را به خوبی نمایان میاین مثال

باشد. به هر حال بازاري که در آن خاموشی برق قابل لحاظ کمی براي آن قائل است، مشخص نمی

 مبادله باشد، وجود ندارد. 

گذاري اثرات نداشتن برق که ارزش این با ارزش این مقاله تالشی است جهت پر کردن این شکاف،

 تواند به عنوان تقاضا براي امنيت عرضه برق تلقی گردد. اثرات می

تواند در تصميم گيري مباحث مربوط به امنيت عرضه مورد استفاده این اطالعات به دو صورت می

 واقع شود: 

د کنندگان و مالکان شبکه در مورد در سرمایه گذاري بهينه اجتماعی؛ به عنوان مثال تولي -الف

گيري دهد، تصميمنگهداري و سرمایه گذاري در شبکه که احتمال خاموشی را تحت تأثير قرار می

می کنند. دانستن ارزش امنيت عرضه اولين گام در محاسبه سطح بهينه اقتصادي خاموشی است. این 

ود که در اغلب کشورها بر اساس ش 1تواند جایگزین استانداردهاي قابليت اطمينانمسأله می

 گردد. استانداردهاي مهندسی و به صورت سرانگشتی محاسبه می

                                                           
1. Supply Security 

1 .Reliability يين باشد. یا احتمال اینکه سيستم بدون شکست به وظایف از پيش تعبيانگر احتمال عملکرد بدون نقص سيستم می

هایش در مدت زمان مشخصی عمل کند. به عبارت خيلی ساده، هرچه قابليت اطمينان یک سيستم شده با در نظر گرفتن محدودیت

 بود.باال باشد، خاموشی در آن پایين خواهد 
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با محاسباتی ساده نشان داد که قابليت اطمينان بر اساس استانداردهاي مهندسی  2388در سال  2تلسون

 .1در بخش توليد آمریکا خيلی باالتر از معيارهاي اقتصادي است

توليد و  هايفایده در سيستم -هاي هزینه همترین پيش نيازها در تحليلبه عبارت دیگر یکی از م

افزار ر نرمشود، به طوري که دهایی است که به علت قطعی برق به مشترکين تحميل میانتقال، هزینه

مورد استفاده واقع کشورها  که در برنامه ریزي بهينه توليد در همه WASP9المللی و معتبر بين

 باشد.هاي مورد نياز آن میهزینه خاموشی به عنوان یکی از دادهشود، می

 توانند کمک کنند که برقهاي ممکن: این اطالعات در مواقع کمبود برق میمدیریت خاموشی -ب

( نشان دادند که کمبود توليد در 2338) 4هایی بهتر است قطع گردد. فييرو و سراچه مناطق و بخش

التی که به نسبت به ح شود،اس حداقل کردن هزینه اقتصادي توزیع میصنایع شيلی وقتی که بر اس

 دهد.کاهش می %82هزینه خاموشی را  شود،هاي مختلف توزیع میطور متناسب بين بخش

شود. هر گونه به معنی خاموشی و قطع برق به کار برده می outageدر ادبيات انرژي الکتریکی واژه 

و به طور کلی هر گونه نوسان در سيستم برق که آن را از حالت  نوسان در ولتاژ، افت فرکانس

ده هاي خاموشی برق بسته به نوع استفاناميم. هزینهاستاندارد تعریف شده خارج کند را خاموشی می

از برق، شرایط آب و هوایی، زمان وقوع خاموشی در طول سال، هفته و حتی وقوع آن در ساعات 

، تعداد وقوع خاموشی، اعالم یا عدم اعالم قبلی آن و عوامل متعدد مختلف روز، طول مدت خاموشی

ار تنگاتنگی ها ارتباط بسيباشد. در این ميان این هزینههاي مختلف بسيار متغير میدیگري بين بخش

( استفاده از برق 2باشد؛ )با نوع استفاده از برق دارد. استفاده از برق در حالت کلی به دو صورت می

( استفاده از برق به عنوان کاالي نهایی. لذا از این نقطه 1اي و نهاده توليد و )کاالي واسطه به عنوان

 نظر خسارات ناشی از خاموشی در دو بخش قابل بررسی است:

خسارات خاموشی در واحدهاي توليدي که شامل توليد از دست رفته، از بين رفتن تجهيزات  -الف

 و مواردي از این دست است.  و ماشين آالت، ضایعات مواد اوليه

خسارات خاموشی در بخش مصرف کنندگان خانگی که مواردي همچون؛ فاسد شدن مواد  –ب

غذایی، خرابی وسایل الکتریکی، عدم استفاده مطلوب از اوقات فراغت، نداشتن روشنایی براي 

                                                           
1. Telson (1975) 
2. M.de Nooij et al. (2007), P. 278 
3. Wien Automatic System Planning  
4. Serra and Fierro (1997) 
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داري، عدم تماشاي ها، ایجاد اخالل در انجام کارهاي خانهمطالعه، نابسامانی در برگزاري مهمانی

 شود. برنامه دلخواه از تلویزیون و به طور کلی کاهش رفاه مصرف کنندگان را شامل می

( در بخش مصرف VoLLهدف این مقاله برآورد ارزش برق عرضه نشده یا ارزش بار از دست رفته )

ز طریق اکنندگان خانگی از طریق تخمين ارزش فراغت از دست رفته خانوارها و در بخش توليدي 

 هاست.برآورد ارزش توليدات از دست رفته بنگاه
 

 نگاه کلی به وضع موجود  -2

فوق توزیع  هاي انتقال وشبکه برق در کشور ما از دو بخش اصلی تشکيل شده است. بخش اول شبکه

کيلوولت را شامل شده و اصطالحاً شبکه فشار قوي  422و  192، 291، 09است که سطح ولتاژهاي 

دستگاه ترانسفورماتور  4122کيلومتر مدار خط و  221330شود. این بخش که در برگيرنده میناميده 

قانون  44هاي ابالغی اصل اي بوده و طبق سياستشرکت برق منطقه 20است تحت مالکيت و اداره 

هاي باشد که اصطالحاً آنها را شبکههاي توزیع میاساسی دولتی خواهد ماند. بخش دوم شامل شبکه

دستگاه  843433کيلومتر خط و  341484نامند. این بخش در برگيرنده فشار ضعيف می

باشد. الزم به شرکت توزیع نيروي برق می 93ترانسفورماتور بوده و به لحاظ جغرافيائی تحت اداره 

اي بوده و هاي برق منطقهتحت مالکيت شرکت 2930ها نيز تا سال ذکر است که این شبکه

 بردارياي در بحث سرمایه گذاري و نگهداري و بهرهع پيمانکار برق منطقههاي توزیشرکت

هاي توزیع نيروي برق در به دنبال قانون استقالل شرکت 2930هاي توزیع بودند، اما از سال شبکه

هاي توزیع مستقل شده و تأسيسات توزیع نيز به آنها واگذار شرکت 2930ها مصوب سال استان

ستند و اي ههاي برق منطقهها نيز تحت مالکيت شرکتحال حاضر اغلب نيروگاهگردید. البته در 

هاي مدیریت توليد واگذار شده است. اما آنچه مسلم است این است بهره برداري از آنها به شرکت

ید به ها باهاي اصلی انتقال، بقيه بخشقانون اساسی به جز شبکه 44هاي اصل که بر اساس سياست

تی واگذار شود که به تدریج در حال واگذاري است. وظيفه شبکه انتقال و فوق توزیع بخش غير دول

هاي ها تحویل گرفته و در نهایت در سطح ولتاژ توزیع تحویل شبکهاین است که برق را از نيروگاه

هاي توزیع نيز برق را از شبکه انتقال تحویل گرفته و بدست مصرف کنندگان توزیع دهند. شبکه

رسانند. شرکت مدیریت توليد انتقال و توزیع نيروي برق )توانير( نيز به عنوان شرکت برق مینهایی 

 هاي توليد، انتقال و توزیع را در اینمادر تخصصی نقش برقراري هماهنگی و سازماندهی بين بخش

 کند. ميان ایفا می
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دغام صورت کامالً ا اجزاء اصلی صنعت برق که شامل توليد، انتقال و توزیع است در گذشته به

و به دنبال تأسيس شرکت مدیریت شبکه برق ایران و تشکيل  2939شد اما از سال اداره می 2عمودي

سعی گردید که در راستاي ترویج رقابت در صنعت برق  1بازار برق و طرح مباحث تجدید ساختار

ه در حال اي کنهاین سه بخش یاد شده به لحاظ سازمانی و تشکيالتی از هم تفکيک شود به گو

هاي توليد کننده در یک فضاي رقابتی در بازار برق شرکت کرده و در ها و شرکتحاضر نيروگاه

فروشند و به بازار برق می 9صورت برنده شدن، برق توليدي خود را در ازاي دریافت نرخ پيشنهادي

عرضه برق  کنند. لذا در بخشمیهاي انتقال نيز بابت انتقال برق حق ترانزیت دریافت مالکان شبکه

ا از هاي توزیع نيز بسته به نيازشان، برق رتا حدودي رقابت برقرار شده است. از طرف دیگر شرکت

 رسانند. بازار برق خریداري کرده و به دست مشترکين می

 لسطح قابليت اطمينان عرضه برق در کشور ما در مقایسه با کشورهاي غربی نسبتاً پایين است. جدو

 دهد.نشان می 2933تا  2932هاي ( ميزان خاموشی به ازاي هر مشترك در سال را طی سال2)
 

 هاي مختلف: میزان خاموشی مشترکین طی سال1جدول 

 1831 1833 1831 1831 1831 1831 1838 1831 1831 سال

 خاموشی هر مشترك

 2228 2244 8222 334 819 811 883 022 004 )دقيقه در سال(

 2933تا  2932هاي آمار تفصيلی صنعت برق سال :مأخذ

به طور متوسط بر طبق آمار  33تا  32هاي (، در ایران هر مشترکی طی سال2با عنایت به جدول )

ساعت خاموشی در سال داشته است، در حالی که به عنوان مثال در  12رسمی منتشر شده تقریباً 

 . 4تدقيقه در سال اس 92کشور هلند این عدد تقریباً

توانند از یک شرکت توزیع به شرکت دیگري متصل شوند، انگيزه از آنجاکه مشترکين برق نمی

اقتصادي براي ارتباط دادن سطح قابليت اطمينان عرضه شده به ترجيحات مصرف کنندگان وجود 

هاي برق ممکن است اتفاق ندارد. لذا هر دو مورد کمتر و یا بيش از حد سرمایه گذاري در شبکه

                                                           
1. Vertical Integration  
2. Restructuring 

اي بر اسیاس قيمت پيشنهادي  اسیت که در آن دریافتی هر توليد کننده  Pay as Bidسیيسیتم حراج بازار برق ایران به صیورت    . 3

است که در آن نرخ دریافتی همه توليد کنندگان یکسان و  Uniform Pricingخودش است، نوع دیگر این سيستم در سطح دنيا 

 باشد. برابر قيمت تسویه کننده بازار می

4. Baarsma (2009) 
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تواند هاي خاموشی برق میبر پایه هزینه 2رسد که یک سيستم مقررات گذارييفتد. به نظر میب

هاي خاموشی در طول یک مدت مشخص براي مقررات مشکل یاد شده را رفع کند. لذا دانستن هزینه

 گذاري سطح قابليت اطمينان ضروري است.
 

 پیشینه تحقیق  -3

موضوع و همچنين جهت استفاده از متدولوژي تحقيق، به چند در این قسمت به منظور تکميل سابقه 

گذاري کاالهاي غير بازاري به ویژه خاموشی نمونه از کارهاي تجربی انجام شده در ارتباط با ارزش

هاي برآورد ارزش بار از دست برق به طور خالصه اشاره شده و در ادامه یک طبقه بندي از روش

 رفته ارائه خواهد شد.
 

 طالعات داخلیم -3-1

در بخش داخلی عمدتاً بحث برآورد هزینه خاموشییی مربوط به بخش توليدي اسییت که در زیر به  

  شود:مهمترین آنها اشاره می

   تحقيق در زمينه هزینه خاموشی ”در گزارشی تحت عنوان  2932پژوهشیگاه نيرو در سال

زینه نموده است که هاي به واحدهاي صنعتی، سعی با ارائه پرسیشنامه “ مشیترکان صینعتی  

ها محاسیبه کند. در این گزارش با اسیتفاده از اطالعات بدست   خاموشیی را در این بخش 

هاي وارده بر آمده از طریق پرسیییشییینامه از واحدهاي صییینعتی و معدنی و برآورد زیان 

 واحدهاي مذکور، هزینه خاموشی به ترتيب زیر بدست آمده است:

 اي ساعت در خاموشی لحظه هزار ریال بر کيلووات 29/10 -الف

 هزار ریال بر کيلووات ساعت در خاموشی یک ساعته  300/21 -ب

 هزار ریال بر کيلووات ساعت در خاموشی دو ساعته  424/22 -ج

 هزار ریال بر کيلووات ساعت در خاموشی چهار ساعته  111/3 -د

  نایع و وزارت ص با عنایت به تأثيرات جنگ تحميلی بر توان توليد کشییور، 2902در دهه

معادن براي انعکاس اثرات آن تالش نموده که با ارسییال پرسییشیینامه اوليه و سییاده، هزینه 

خاموشی براي این واحدها را از طریق محاسبه کل ارزش توليدات از دست رفته محاسبه 

هاي ناشیییی از قطع برق در زیان”کند. حاصیییل تالش مذکور در گزارشیییی تحت عنوان 

                                                           
1. Regulatory 
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این وزارتخانه منتشر گردید که در آن کل ارزش توليدات از دست توسط “ کارخانجات

 ميليارد ریال گزارش شده است.  228رفته 

  در یک پروژه تحقيقاتی به کارفرمائی سازمان  2983دانشگاه تربيت مدرس نيز در سال

هاي مختلف مصرفی با اتکا به مدیریت و برنامه ریزي، هزینه خاموشی را در بخش

از طریق ارسال پرسشنامه جمع آوري شده بود و با استفاده از  2984در سال اطالعاتی که 

 توصيفی محاسبه نموده است. -روش تحليلی 

 

 مطالعات خارجی -3-2

 امنيت عرضه برق در کشور هلند را با استفاده از  1228در سال  2مایکل نویج و همکارانش

رهيافت تابع توليد و با محاسبه توليد از دست رفته براي واحدهاي توليدي و فراغت از 

، اند که با قطع برقاند. آنها در واقع فرض کردهدست رفته براي خانوارها بررسی کرده

دهند و خانوارها نيز اوقات فراغت خود یواحدهاي توليدي توليد خودشان را از دست م

گذاري هر کدام از این عوامل هزینه خاموشی برق را از دست خواهند داد. سپس با ارزش

به  1دهد که یک کيلووات ساعت برق عرضه نشدهاند. نتایج آنها نشان میرا تخمين زده

ر و همزمان در طول ها به طور برابیورو ارزش دارد. البته چون همه بخش 0/3طور متوسط 

روز فعال نيستند، ایشان این ارزش را در اوقات مختلف روز نيز با توجه به ساعات کارکرد 

اند. نکته جالب توجه در این تحقيق هزینه رفاهی هاي مختلف توليدي محاسبه کردهبخش

 باشد.باالي خاموشی برق براي خانوارها می

 هاي ي ناشی از کمبود برق را براي بخشهاي اقتصادهزینه 2334در سال  9چن و وال

اند. ایشان جهت بررسی اثرات مستقيم و اثرات بين صنعتی کشور تایوان بررسی کرده

کر اند. نکته قابل ذستانده لئون تيف استفاده نموده –بخشی خامیوشی از چارچوب داده 

يت ه ارزش امنگذاري توليدات از دست رفتاین است که در این مطالعه نيز از طریق ارزش

 عرضه برق برآورد شده است.

                                                           
1 .Nooij Mde, Bijvoet CC, Koopmans CC (2007) 
2. Value of Last Load (VOLL) 
3. Chen C, Vella A (1994)  
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 هاي هاي رفاهی ناشی از خاموشی برق در بخشبه بررسی هزینه 1223در سال  2کاترگا

گذاري مشروط گيري از روش ارزشخانگی سه شهر بزرگ کشور اوگاندا با بهره

(CVM( و تخمين تمایل به پرداخت خانوار )WTP پرداخته است. به دليل اینکه زمان )

هاي خاموشی هستند، وي سواالت وقوع خاموشی و طول مدت آن عوامل مؤثري در هزینه

ها را در هشت سناریوي مختلف بسته به زمان وقوع خاموشی و طول مدت آن پرسشنامه

مطرح نموده و در  9و انتها باز 1طراحی کرده و سؤاالت را نيز به دو شکل کارت پرداخت

 هاي این تحقيقخانوارها پرداخته است. نحوه پرداخت در پرسشنامه WTPنهایت به تخمين 

نندگان ها نصب شده و عرضه کبه شکلی بود که فرض شود یک سيستم پشتيبان در خانه

این تجهيزات فقط در مواقع خاموشی صورتحساب صادر کرده و خانوارها بابت آن 

وبيت عی نيز با استفاده از مدل تاجتما -پرداختی داشته باشند. اثرات متغيرهاي اقتصادي 

بررسی شده و نتایج حاکی از این است که انرژي الکتریکی به عنوان منبع اصلی جهت 

ترین و معنی دارترین ضرایب هاي جایگزینی اصلیدرآمد و هزینه پخت و پز در خانوارها،

 بوده است. WTPدر 

 تمایل به پرداخت خانوارهاي سوئدي را جهت  1228در سال  4کارلسون و مارتينسون

اند. ایشان در مطالعه خود با بهره گيري از روش اجتناب از خاموشی برق بررسی کرده

( پرسش شوندگان را با نه نوع خاموشی مواجه ساخته و از CVMگذاري مشروط )ارزش

 ا باز پرسيدند. سپس از آنجاها را به صورت سؤاالت انتهمربوط به این خاموشی WTPآنها 

ها وجود داشته هاي پرسشنامههاي صفر زیادي بين جوابکه ناهمگنی مقطعی و جواب

هاي آنها، اند. بر اساس یافتهاست، از مدل توبيت با پارامترهاي تصادفی استفاده کرده

WTP  خانوارها به طور مستقيم با طول مدت خاموشی رابطه دارد و همچنين تمایل به

 باشد.هاي بدون برنامه ریزي باال میپرداخت خانوارها براي خاموشی

 هاي خاموشی را براي مشترکين تجاري و صنعتی هزینه 1221در سال  8مولتنر و الیتون

هاي برق آمریکا بررسی کردند. ایشان نيز براي رفع ناهمگنی مقطعی و یکی از شرکت

استفاده کردند که  0پارامترهاي تصادفیهاي صفر از مدل رگرسيون سانسور شده با جواب

                                                           
1. Kateregga E. (2009)  
2. Payment Cards  
3. Open- Ended 
4. Carlsson F, Martinson P (2007)  
5. Moeltner K and Layton D. (2002) 
6. Censored Random Coefficients Model  
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دهد که داد پارامترها بين پرسش شوندگان تغيير کند. نتایج بررسی آنها نشان میاجازه می

 شود. فرضيه ثبات پارامتري و همچنين همگنی مقطعی قویاً رد می

 

 گذاري بهبود خاموشی برقهاي ارزشروش -3-3

ازاري جهت مبادله خاموشی برق وجود ندارد، بنابراین یک نيز گفته شد چون ب طور که قبالًهمان

قيمت بازاري که هزینه نهائی خاموشی در هر دقيقه را نشان دهد، موجود نيست. با عنایت به کارهاي 

گذاري که در محاسبه اثرات خاموشی برق هاي ارزشتوان روشتجربی مذکور در قسمت قبل می

 طبقه بندي نمود: قابل کاربرد هستند را به صورت زیر 

: مخارج در تجهيزات پشتيبان و استفاده از قراردادهاي 2رفتار بازار )ترجيحات آشکار شده( -الف

تواند اطالعاتی را نشان دهد که خانوارها و صنایع چگونه خاموشی برق را مبتنی بر قطع برق می

ها پشتيبان، تمایل به پرداخت خانوارکنند. به عنوان مثال ميزان هزینه در تجهيزات گذاري میارزش

 [(.28دهد )منبع ]ها جهت اجتناب از خاموشی را نشان میو یا بنگاه

شود که از خاموشی برق چقدر متأثر : در این روش از مردم سؤال می1روش ترجيحات بيان شده -ب

امه تمایل قالب پرسشنشوند و چقدر حاضرند براي بهبود آن بپردازند. به عبارت دیگر در این روش در می

به پرداخت )یا تمایل به دریافت( افراد جهت اجتناب از خاموشی بيشتر )یا تحميل خاموشی بيشتر( مورد 

لترناتيوها ارائه اي از آگيرد و بسته به اینکه نوع پرسش مستقيم باشد و یا به صورت مجموعهسؤال قرار می

انتخاب بيان شده مبتنی یا روش  9(CVMشروط )گذاري مهاي مختلفی از جمله روش ارزششود، روش

 .5[(20[ و ]21[، ]4گردد )منابع ]مطرح می 4هاي کاالبر مشخصه

: در این روش تالش بر این است که اثرات خاموشی برق از طریق توليد از 0رویکرد تابع توليد -ج

[ و 29خیانوارها مورد بررسی قرار گيرد )منابع ] 3ها و همچنين فراغت از دست رفیتهبنگاه 8دست رفته

محقق به  از طرف [(. از آنجا که حتی در روش ترجيحات بيان شده نيز بایستی یک پيشنهاد اوليه14]

                                                           
1. Revealed Preferences 
2. Stated Preferences  
3. Contingent Valuation Method 
4. Attribute Based Stated Choice Method 

 .( رجوع شود2932زاده )جهت مطالعه بيشتر در این زمينه به عباس. 5
6. Production – Function Approach 
7. Lost Production 
8. Lost Leisure  
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پرسش شوندگان ارائه شود، روش توليد یا فراغت از دست رفته عليرغم سادگی مبناي اوليه اغلب 

 شود. مطالعات محسوب می

: در این روش نيز غالباً به طور مشخص و به دنبال وقوع یک خاموشی، ميزان 2ورديمطالعات م -د

[(. مزیت اینگونه مطالعات 3[ و ]2گيرد )منابع ]ها و خانوارها مورد سؤال قرار میخسارت واقعی بنگاه

ه ها باست که در روش ترجيحات بيان شده خاموشیهاي مورد مطالعه موردي واقعی بودن خاموشی

باشد. با این حال در این روش به دليل تعداد زیاد عواقب ممکن هر خاموشی، صورت فرضی می

 اشد.برسيدن به یک تصویر کلی و عموميت بخشيدن به نتایج مطالعه بسيار مشکل می

روش اول بيشتر در مورد کشورهایی  هاي چهارگانه فوق،با توجه به مطالب بيان شده از بين روش

ه مصرف کنندگان از تجهيزات پشتيبان استفاده نموده و یا قراردادهاي مبتنی بر مقدار کاربرد دارد ک

زمينه  ترین روش در اینمشخص قابليت اطمينان وجود داشته باشد و شاید بتوان روش دوم را مناسب

 نجا عالوهاي که در ایتلقی نمود که مبتنی بر نمونه گيري و جمع آوري اطالعات ميدانی است. نکته

بر هزینه بر بودن این روش وجود دارد این است که در اغلب رویکردهاي روش ترجيحات بيان شده 

ر یک باشد که اگیک مبناي مناسب پيشنهادي اوليه جهت ارائه به پرسش شوندگان مورد نياز می

وش رمبناي مناسبی در این زمينه وجود نداشته باشد، نتایج حاصل از آن دچار تردید خواهد بود. در 

 ايهاي اوليهشود، نه تنها پيش فرضسوم که بر اساس آمارهاي ملی و در مقياس کالن انجام می

يرد. لذا در عين گباشد بلکه تحت تأثير تورش انتخاب پرسش شوندگان نيز قرار نمیمورد نياز نمی

حات جيشود به طوري که حتی در روش ترسادگی در اکثر مطالعات رد پایی از این روش دیده می

 شود، دربيان شده هم که امروزه کاملترین روش انعکاس ارزش کاالهاي غير بازاري محسوب می

ه هاي تحقيق، آنها را با نتایج روش توليد و فراغت از دست رفته مقایسنهایت جهت بررسی اعتبار یافته

رسی اثرات هاي خاصی و جهت برطور که گفته شد از روش چهارم نيز در حالتنمایند. همانمی

 باشد. هاي آن به کل جامعه مشکل میشود و تعميم یافتهیک خاموشی خاص استفاده می

( با استفاده از رهيافت تابع توليد، ارزش 1228در این مقاله با اقتباس از روش نویج و همکاران )

خمين تفراغت از دست رفته براي خانوارها و ارزش توليدات از دست رفته براي واحدهاي توليدي 

شود تا مبنایی براي تحقيقات بعدي در راستاي استفاده از نتایج آن در ارائه پيشنهادات اوليه زده می

 به پرسش شوندگان در قالب روش ترجيحات بيان شده قرار گيرد.

 
 

                                                           
1. Case Studies 
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 روش تحقیق و مبانی نظري آن -4

 رويکرد تابع تولید -4-1

ی ها کاالها و خدماتاز هم هستند. محصول بنگاهها و خانوارها بطور کامل متفاوت محصوالت بنگاه

لذا در بخش توليدي خاموشی برق سه نوع خسارت را براي آید. است که در فرآیند توليد بدست می

 یابد و برخی از توليدات نيز از دستنماید؛ نخست، ميزان توليد آنها کاهش میها تحميل میبنگاه

خاموشی  ها به دنبال یکنشده(. بنابراین ارزش افزوده بنگاه هاي کامپيوتري ذخيرهرود )مثل فایلمی

ها افزایش یابد. یک مثال در این زمينه هاي بنگاهیابد. دوم اینکه ممکن است هزینهکاهش می

نکه باشد و باالخره سوم ایکاري میهاي باال به کارکنان بعد از وقوع خاموشی جهت اضافهپرداختی

رود؛ مثل سرد شدن فوالد در صنایع که داغ کردن دوباره آن از بين می هاي توليدبرخی از نهاده

طلبد. رویکرد تابع توليد فقط توليدات از دست رفته در خالل خاموشی هزینه و زمان زیادي را می

دهد و فرض بر این است که خسارت ناشی از خاموشی براي یک بنگاه برق را مورد بررسی قرار می

توانست توليد کند. لذا در این روش ارزش اي که در آن مدت بنگاه میافزودهبرابر است با ارزش 

حاسبه کند، ماي که هر بخش بطور متوسط به ازاي هر یک کيلووات ساعت برق توليد میافزوده

شود که این ارزش در واقع بيانگر خسارت متوسط هر یک کيلووات ساعت برق عرضه نشده می

(VoLLمی )ها در خالل خاموشی به سایر هایی که بنگاهممکن است در حالت . این روش2باشد

پردازند، منجر به تخمين بيش از حد خسارت خاموشی گردد، اما از طرف هاي ممکن میفعاليت

، لذا در مجموع 1گيرددیگر زمان مورد نياز جهت راه اندازي مجدد فرآیندهاي توليدي را در نظر نمی

تواند یک تخمين قابل قبولی را از خسارت خاموشی در بخش می فوقاین روش با توجه به مطالب 

 توليدي ارائه دهد. 

توليد و  هايتوان با اصالح روشهاي توليدي میالبته ممکن است این شبهه ایجاد شود که در بخش

بهينه سازي مصرف، بخشی از کاهش عرضه برق را خنثی نمود که در جواب باید گفت که در بخش 

دليل ماهيت ذاتی آن به دنبال خروجی غير منتطره یک خط یا پست و وقوع یک خاموشی، برق به 

ذارد. ضمن گگردد و بنابراین جایی براي بهينه سازي مصرف باقی نمیبرق به طور کلی قطع می

                                                           
1. Nooij Mde, Bijvoet CC, Koopmans CC (2007), P. 287 

ها مبالغ قابل توجهی هستند. به عنوان مثال صنایع کشور کانادا بعد از یک خاموشی یک ساعته به طور متوسط به دو این نوع هزینه. 2

 . (Wojczynski et al 1984) ساعت زمان براي راه اندازي مجدد نياز دارد
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پردازد که امکان اصالح اینکه این روش به بررسی اثرات خاموشی برق در وضعيت فعلی می

 باشد. کوتاه مدت مقدور نمی هاي توليدي درروش

اما در بخش خانوارها محصول اصلی، بهتر صرف کردن زمان فراغت است. بنابراین در بخش 

خانوارها نه تنها خود کاالي خاموشی یک کاالي غير بازاري است، بلکه محصول توليد شده از برق 

ا رویکرد تابع توليد بباشد. نيز در این بخش که همان فراغت است، یک کاالي غير بازاري می

هاي خاموشی در بخش گذاري فراغت از دست رفته در اثر خاموشی برق، هزینهارزش

زند. از آنجا که فراغت یک کاالي بازاري نيست، کنندگان خانگی را تخمين میمصرف

گذاري فراغت که توسط طلبد که در ادامه مدل ارزشگذاري آن رویکرد دیگري را میارزش

 گردد.معرفی شده است، ارائه می 1و با الهام از مدل بکر 2موناسينگ

 

 گذاري فراغتمدل ارزش -4-2

یک خانواده نوعی را در نظر بگيرید که در یک دوره زمانی معين به دنبال حداکثر سازي مطلوبيت 

 باشد: به صورت زیر می Uاست که در آن مطلوبيت 
 

)I,V,S(UU          )2( 
 

آن بخش از فراغت است که وابستگی شدیدي به برق داشته و بدون برق امکان  Sدر رابطه فوق 

نيز بيانگر درآمد یا  Iو  باشدفراغتی است که مستقل از برق می Vلذت بردن از آن وجود ندارد، 

توان به صورت را می Sباشد. اوقات فراغت مخارج صرف شده جهت لذت بردن از اوقات فراغت می

)تجهيزات برقی  z)مصرف برق بر حسب کيلووات ساعت(،  e)زمان بر حسب ساعت(،  tبعی از تا

 m)زمان( و  نيز تابعی از  Vها( نشان داد و به طور مشابه فراغت )سایر نهاده xمثل تلویزیون( و 

 باشد: ها( می)سایر نهاده
 

),,,( xzetSS        )1a(  

)m,(VV         )1b(  
 

                                                           
1. Munasinghe M. (1979) 
2. Becker (1965) 
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)  ( بودهt( و زمان )kتابعی از موجودي وسایل برقی خانوارها ) zو  eعالوه بر این 

)t,k(ee,)t,k(zz توان به صورت زیر ( و محدودیت یا قيد بودجه خانوار را نيز می

 نوشت:
 

m.rx.ck.be.p)tH(wI      )9( 
 

قيمت هر کيلووات  pحداکثر زمان خانوارها در یک دوره زمانی،  Hدستمزد ساعتی،  wکه در آن 

 r، و xهاي هزینه هر واحد سایر نهاده k ،cدرآمد معادل از دست رفته براي هر واحد  bساعت برق، 

 باشد. می mنيز هزینه هر واحد 

توان با یم با توجه به تعاریف فوق مسئله حداکثر سازي مطلوبيت خانوارها نسبت به قيد بودجه را

 استفاده از تابع الگرانژ به صورت زیر نوشت: 
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 و جمع این سه رابطه خواهيم داشت: dxو  dt ،dk( به ترتيب در c8( و )a8( ،)b8با ضرب روابط )
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0)dx.cdk.bde.pdt.w.(
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dS.
S
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    )0( 

 

به صورت زیر به دست  S(، نرخ نهایی جانشينی درآمد و فراغت d8بر رابطه ) (0با تقسيم رابطه )

 آید:می
 

dx.cdk.bde.pdt.wdS.MRS S,I      )8( 
 

در رابطه فوق 
ttanUcons

S,I
dS

dI

IU

SU
MRS 









  ارزش پولی نهایی فراغتS  را نشان

دهد که بيانگر ميزان درآمدي است که باید افزایش یابد تا فراغت از دست رفته خانوارها را جبران می

 نماید. 

t(e(با توجه به اینکه مصرف برق نيز تابعی از زمان است ) ( لذا رابطه ،)توان به ( را می8

 صورت زیر نوشت:
 

kbxct
t

pwSMRS SI 



 ..)..(.,


    )3( 

دهد را نشان می Sسمت چپ رابطه فوق کاهش رفاه مصرف کننده به دنبال فراغت از دست رفته 

هایی است و سمت راست نيز نشان دهنده ارزش نهاده tکه ناشی از یک خاموشی با طول مدت 

است که براي استفاده از فراغت ضروري هستند. از آنجا که هزینه برق مصرفی خانوارها در خالل 

یابد، لذا خالص رفاه از دست رفته خانوارها یا هزینه خاموشی به ميزان برق عرضه نشده کاهش می

 خاموشی آنها به صورت زیر خواهد بود: 
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k.bx.ct.wt.
t

.pS.MRSOC S,I 



    )3( 

( بوده و بقيه قابل اغماض هستند. براي wاز دیدگاه تجربی جزء اصلی و مسلط رابطه فوق، دستمزد )

نشان دادن این موضوع به عنوان مثال یک تلویزیون را در نظر بگيرید که تقریباً گران ترین وسایل 

با این فرض که قيمت خرید آن یک ميليون  شود.برقی براي استفاده از اوقات فراغت محسوب می

 2تومان 202222تومان با ده سال عمر مفيد و نرخ تنزیل نيز ده درصد باشد، ارزش ساليانه آن تقریباً 

در هر  k.bساعت، در این صورت مقدار  4بوده و با فرض استفاده روزانه از تلویزیون به ميزان 

زان تقریبی صد تومان خواهد بود که در مقایسه با دستمزد ساعتی رقم ناچيزي ساعت از خاموشی به مي

نيز یک رقم بسيار ناچيزي است، لذا در کارهاي  x.cتوان نشان داد که جزء است. به طور مشابه می

ن اتجربی فرض بر این است که ارزش یک ساعت فراغت از دست رفته در اثر خاموشی برابر ميز

 باشد.دستمزد ساعتی می

 

 هاي تحقیقيافته -5

 ها در بخش تولید کاالها و خدماتارزش محصوالت بنگاه -5-1

طور که قبالً نيز گفته شد، در بخش توليدي از برق در راستاي توليد کاالها و خدمات استفاده همان

 افزوده آنها در توليد ناخالصگردد. ارزش این توليدات نيز در مقياس کالن با استفاده از ارزش می

ق هاي برهاي مختلف به تفکيک تعرفهارزش افزوده بخش 2933شود. در سال داخلی مشخص می

 باشد.( می1مصرفی به صورت جدول )
 هاي برق مصرفیهاي تولیدي به تفکیک تعرفه: ارزش افزوده بخش2جدول 

 ارزش افزوده )میلیارد ریال( نام بخش

 2888084 صنعتی

 422308 کشاورزی

 883288 عمومی

 2488803 سایر مصارف

 مرکز آمار ایران مأخذ:

                                                           

1. 
 


10

1i
i)1.01(

1
1000000  
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 زمان فراغت و ارزش آن در ايران -5-2

شوند؛ از دست دادن امکانات به طور کلی خانوارها در اثر خاموشی برق با دو نوع خسارت مواجه می

ان غذایی در یخچال. البته در تابستجهت استفاده از اوقات فراغت و از دست دادن کاالهایی مثل مواد 

 شود که در اثر خاموشی برق کلمسایل مبتالبه دیگري نيز خواهند داشت. در این مقاله فرض می

 ود.شاوقات فراغت خانوارها از دست می رود که به وسيله ارزش نهایی زمان فراغت ارزشگذاري می

انجام شده است،  2933ایران در سال بر اساس طرح آمارگيري گذران وقت که توسط مرکز آمار 

 باشد.سال در طول یک شبانه روز به صورت جدول زیر می 28ساعات سپري شده توسط افراد باالي 

 ساله و بیشتر                 )دقیقه : ساعت( 15هاي روزانه افراد متوسط ساعات سپري شده در فعالیت :3جدول 

 کل های فعالیتگروه

 جمعیت غیر فعال جمعیت فعال

 محصل دارخانه اربیک شاغل
دارای درآمد 

 بدون کار
 سایر

 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 کل

 22:23 22:12 22:24 22:20 22:82 20:92 21:98 های شغلیکار و فعالیت -1

 28:43 20:28 24:13 24:18 24:19 21:81 24:29 نگهداری و مراقبت شخصی -1

 22:21 22:21 22:24 22:21 22:24 22:29 22:29 های داوطلبانه و خیریهفعالیت -8

های آموزشی و فعالیت -1

 فراگیری
22:18 22:23 22:42 22:23 22:82 22:20 22:93 

 22:81 21:44 22:89 28:98 22:83 22:14 29:22 های خانه داریفعالیت -1

 28:11 24:42 28:92 29:99 20:24 29:29 29:84 اوفات فراغت -1

 22:91 22:14 22:48 22:22 22:49 22:29 2:23 تفریح و سرگرمی -1-1

های استفاده از رسانه -1-1

 جمعی
21:19 22:82 29:93 21:24 29:12 21:93 29:29 

 22:13 22:12 22:18 22:28 22:92 22:23 22:21 های ورزشیفعالیت -8-1

 22:23 22:23 22:83 22:21 22:29 22:82 22:83 مشارکت اجتماعی -1-1

 نتایج طرح آمارگيري گذران وقت توسط مرکز آمار ایران مأخذ:
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ر باشد و از طرف دیگاز آنجاکه ارزش زمان فراغت براي شاغلين و جمعيت بدون شغل متفاوت می

ر با باشد، در یک جدول دیگاین ارزش براي جمعيت غير فعال و جمعيت بيکار تقریباً مشابه می

استفاده از ميانگين وزنی ترکيب جمعيت غير فعال و بيکار، متوسط ساعات سپري شده توسط افراد 

 گردد.به تفکيک دو گروه جمعيت داراي شغل و جمعيت بدون شغل ارائه می

ساعت در هفته اوقات  8/12با عنایت به این جدول هر فرد داراي شغل در ایران به طور متوسط 

کند. هر فرد بدون شغل نيز به ساعت نيز در طول هفته صرف کارهاي خانه می 8/22فراغت دارد و 

ساعت نيز صرف کارهاي  8/14دقيقه در هفته اوقات فراغت داشته و  42ساعت و  91طور متوسط 

ی هاي محقق متوسط دستمزد ساعتهاي مرکز آمار ایران و بررسینماید. بر اساس نمونه گيريمی خانه

. براي افراد داراي شغل ارزش یک ساعت 2ریال بوده است 18222تقریباً  2933در ایران در سال 

از  وها و افراد محصل ریال بوده و براي افراد بدون شغل مثل جمعيت بازنشسته 18222فراغت برابر 

 شود. چون این گروه افراد زمان فراغت بيشترياین قبيل افراد، نصف ارزش فوق در نظر گرفته می

نسبت به شاغلين دارند و همچنين نظر به اینکه افراد بيکار معموالً از مهارت پایينی نيز برخوردارند و 

روه رزش زمان این گد، انمایندر صورت اشتغال به کار دستمزد ساعتی کمتري را نيز دریافت می

 . البته این مطلب بدان معنی نيست که ارزش زمان فراغت براي این افراد صفر است.1باشدکمتر می

ميليون نفر جمعيت کل کشور تقریباً  82مرکز آمار ایران، از  2938بر اساس نتایج سرشماري سال 

ان این مفروضات ارزش زم شوند. باميليون نفر داراي شغل بوده و مابقی بدون شغل محسوب می 12

 9باشد.ميليارد ریال می 1823133فراغت خانوارها ساالنه به ميزان 
 

 ساله و بیشتر )دقیقه : ساعت( 15هاي روزانه افراد : متوسط ساعات سپري شده در فعالیت4جدول 

 جمعیت بدون شغل جمعیت دارای شغل های فعالیتگروه

 14:22 14:22 کل

 2:23 0:92 های شغلیکار و فعالیت -1

 24:42 21:81 نگهداری و مراقبت شخصی -1

 2:29 2:29 های داوطلبانه و خیریهفعالیت -8

 2:43 2:23 های آموزشی و فراگیریفعالیت -1

                                                           
 2932نتایج آمارگيري از دستمزد نيروي انسانی نيمه اول  -مرکز آمار ایران .2

2. Nooij et al (2007), P. 284 
3. 20476395*25000*(21.5+10.5)*52+(70495782-20476395)*25000*0.5*(32.6+24.5)*52 
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 9:92 2:14 های خانه داریفعالیت -1

 4:42 9:29 اوفات فراغت -1

 2:13 2:29 تفریح و سرگرمی -1-1

 1:82 2:82 های جمعیاستفاده از رسانه -1-1

 2:28 2:23 های ورزشیفعالیت -8-1

 2:24 2:82 مشارکت اجتماعی -1-1

 نتایج طرح آمارگيري گذران وقت توسط مرکز آمار ایران و محاسبات محقق مأخذ:

 

 ارزش برق عرضه نشده در ايران -5-3

ها که در ترین سبکمتعارفهاي مختلفی قابل ارائه است. یکی از هاي خاموشی برق به سبکهزینه

هاي برق نيز کاربرد فراوانی دارد، خسارت به ازاي یک واحد برق عرضه نشده برنامه ریزي شبکه

شود. در این قسمت ناميده می 2(VoLLاست. این خسارت تحت عنوان ارزش بار از دست رفته )

ر ها که دتوليدات سایر بخشارزش بار از دست رفته با توجه به ارزش فراغت خانوارها و ارزش 

گردد. ارائه می 2933هاي قبلی بيان شد و همچنين با استفاده از ميزان برق مصرفی آنها در سال قسمت

سط دهد که هر بخشی به طور متوباشد. ستون آخر این جدول نشان میبيانگر این نتایج می 8جدول 

کند که این ارزش در واقع بيانگر به ازاي یک کيلووات ساعت برق چه ميزان ارزش ایجاد می

 باشد.خسارت متوسط هر یک کيلووات ساعت برق عرضه نشده می

 

 1331هاي برق مصرفی در سال : ارزش يک کیلووات ساعت برق عرضه نشده به تفکیک تعرفه5جدول 

 نام بخش

میزان برق 

مصرفی 

 )گیگاوات ساعت(

سهم مصرف 

برق ازکل 

 )درصد(

ارزش محصوالت 

 )میلیارد ریال(

سهم ارزش 

محصوالت از 

 کل )درصد(

 ارزش بار از دست رفته

(VoLL)  ریال بر(

 ساعت( کیلووات

%94 02323 خانگی  1823133 93%  40202 

%94 02430 صنعتی  2888084 19%  18083 

 28292 %0 422308 %29 14233 کشاورزی

 90823 %22 883288 %21 12923 عمومی

 224934 %12 2488803 %8 21818 سایر مصارف

 93983 %222 0392081 %222 232028 جمع

 مرکز آمار ایران، آمار تفصيلی صنعت برق و محاسبات محقق مأخذ:

                                                           
1. Value of Lost Load 
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دهد، هر یک کيلووات ساعت برق عرضه نشده به طور متوسط همان طور که جدول فوق نشان می

ریال، در بخش صنعتی معادل  40202ریال ارزش دارد. در بخش خانگی این ارزش معادل  93983

ریال و باالخره در  90823ریال، در بخش عمومی  28292ریال، در بخش کشاورزي معادل  18083

 ریال است.  224934باشد، معادل بخش سایر مصارف که عمدتاً شامل مصارف تجاري می

شتر از نگی بينکتیه جالب تیوجه در این ميیان این است کیه ارزش بیار از دست رفتیه در بخش خا

( 1228هاي این مقاله با نتایج مقاله مایکل نویج و دیگران )باشد که از این حيث یافتهبخش صنعتی می

باشد. بنابراین عليرغم باور عمومی مبنی بر خسارت باالي خاموشی برق در بخش کامالً همسو می

نعتی باالتر از بخش ص دهد که خسارت خاموشی در بخش خانگیصنعتی، نتایج این مقاله نشان می

دهد که اختصاص خاموشی برق در مواقع کمبود برق به بخش صنعتی در است و این نکته نشان می

 مقایسه با بخش خانگی فارغ از مسائل اجتماعی، پشتوانه اقتصادي نيز دارد. 

 

 خالصه، نتیجه گیري و پیشنهادات  -6

هاي رفاهی خاموشی استفاده شده است. در هزینهدر این مقاله از رویکرد تابع توليد جهت تخمين 

بخش خانوارها بر اساس آمارهاي موجود در مورد نحوه گذراندن وقت توسط افراد، ساعات فراغت 

گذاري گردید که در آن ارزش یک ساعت فراغت افراد با استناد به مدل موناسينگ و بکر ارزش

ارزش زمان فراغت جمعيت ایران در طول سال  باشد. از این رو کلنهایی برابر دستمزد ساعتی می

باشد. ارزش محصوالت بخش توليدي نيز با استفاده از ارزش افزوده ميليارد ریال می 1823133برابر 

محاسبه گردید و در نهایت ارزش یک کيلووات ساعت  2933آنها در توليد ناخالص داخلی سال 

ست اسبه شد. نتایج این مقاله حاکی از آن اهاي برق مصرفی محبرق عرضه نشده به تفکيک تعرفه

که اوالً، خسارت خاموشی و یا به عبارت دیگر ارزش برق عرضه نشده بسته به نوع استفاده از برق 

باشد. ثانياً، ارزش یک کيلووات ساعت برق عرضه نشده در بخش سایر مصارف کامالً متفاوت می

ورزي ميان کمترین ارزش مربوط به بخش کشاو بخش خانگی بيشتر از بخش صنعتی است و در این 

باشد. نکته جالب توجه این است که رفاه از دست رفته خانوارها )فراغت از دست رفته( در اثر می

باشد، لذا ها و شاید هم بيشتر حائز اهميت میخاموشی برق به اندازه ارزش افزوده از دست رفته بنگاه

ه بخش ریزي قابليت اطمينان بایستی بهاي شبکه و برنامهریزي سيستمدر مسائل مربوط به برنامه

 خانگی توجه کافی مبذول گردد. 
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عضی شود، در بهاي شبکه برق توجه چندانی به موازین اقتصادي نمیگذارياز آنجا که در سرمایه

د. گيرگذاري کمتر از حد صورت میگذاري بيش از حد و در بعضی دیگر سرمایهجاها سرمایه

هاي ها و تخصيص بهينه منابع بين طرحتواند در توجيیه اقتصیادي طیرحاي این مقاله میهیافته

گذاران این رشته بنماید. عالوه بر این در مواقع کمبود برق اگر مختلف، کمک زیادي به سياست

هاي مختلف توزیع شود، در مجموع چنانچه خاموشی برق بر اساس معيارهاي اقتصادي بين بخش

ناشی از خاموشی حداقل خواهد بود. با اینکه این تحقيق اطالعات مهمیی را در مورد  خسارت کل

ه را در موارد هاي این مقالتواند یافتهاثرات اقتصادي قطعی برق بدست داد، اما قطعاً تحقيقات آتی می

 زیر ارتقاء بخشد؛ 

آنجا  ارائه گردید. از در این مقاله ارزش یک کيلووات ساعت برق عرضه نشده به طور متوسط -الف

ساعت شبانه روز و همچنين در طول هفته فعال  14ها به طور برابر و همزمان در طول که همه بخش

نيستند، لذا پرداختن به این موضوع و برآورد ارزش بار از دست رفته در ساعات مختلف روز و ایام 

 کند. ا را دو چندان میمختلف هفته از جمله روزهاي تعطيل و روزهاي کاري، دقت برآورده

گذاري کاالهاي غير طور که قبالً نيز گفته شد، شاید مناسب ترین روش جهت ارزشهمان -ب

هاي ایین بازاري، روش ترجيحات بيان شده باشد. لذا پرداختین به این موضوع و استفیاده از یافته

ند حوزه مناسبی را جهت توامقاله در تعيين دامنه مبالغ پيشنهادي به پرسش شونیدگیان، میی

 عالقمندان فراهم کند.

هاي بهتر، آرزوي همه تحقيقات کاربردي است. در طول این تحقيق مشخص سخن آخر اینکه داده

هاي ملی وجود ندارد و در برخی شد که هماهنگی چندانی بين آمارهاي صنعت برق و آمار حساب

ارشناسان برق مصرفی، با استفاده از نظرات ک موارد نيز تفکيک توليد ناخالص داخلی بر اساس تعرفه

قات تواند براي تحقيمربوطه و در قالب فروض صورت گرفت، لذا هماهنگی بين این دو بخش می

 کاربردي در این زمينه سودمند واقع شود. 
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