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کاربرد  ،رانیا یعیبر مصرف گاز طب ییآب و هوا راتییاثر تغ
 سانسورشده )توبیت( یونیرگرس یالگو

  بغدادآبادی طاهره حاجی حسینی
، تهران، دانشجوی دکترای اقتصاد نفت و گاز دانشگاه عالمه طباطبائی

 ایران

  

، دانشیار گروه اقتصاد انرژی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی عبدالرسول قاسمی

 تهران، ایران

  

 تیمور محمدی
، دانشیارگروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطباائی 

 تهران، ایران

  چکیده
ها در چند  های مختلف حیات اجتماعی در کانون توجه پژوهش بررسی آثار تغییرات آب و هوایی برجنبه

های  های ناشی از مصرف حامل اهمیت انرژی برای توسعه و رشد و همچنین آلودگیدهه اخیر بوده است. 
انرژی از جمله های مختلف  انرژی موجب شده است تا ارزیابی اثر تغییرات آب و هوایی بر مصرف حامل

این پژوهش با طراحی مدلی برای تقاضای گاز طبیعی با استفاده از روش گاز طبیعی ضرورت یابد. 
آب و هوایی )با کاربرد از روش  رگرسیونی توبیت که در آن عالوه بر عوامل مرسوم اقتصادی، متغیرهای 

پرداخته است. 1394تا  1332 های سال روز درجه( نیز در نظر گرفته شده، به برآورد این مدل برای ایران طی
دار تغییرات آب و هوایی بر مصرف گاز  نتایج تخمین الگو حاکی از تأیید فرضیه تحقیق مبنی بر اثر معنی

مصرف برق و نیز متغیرهای تولید ناخالص داخلی و  طبیعی در ایران طی دوره مورد بررسی است. همچنین
 اند. ز طبیعی کشور داشتهبیشترین اثر را بر مصرف گا متغیر روند

 مصرف گاز طبیعی، تغییرات آب و هوایی، مدل رگرسیون توبیتها:  کلیدواژه

 JEL :Q34 , Q54 , C34 بندی طبقه

 

  :نویسنده مسئولt.hajihoseini@gmail.com 
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 . مقدمه1
دخالت عوامل انسانی و طبیعی بوجود آمده، موجب ایجاد گرم شدن کره زمین که در اثر 

های طبیعی و انسانی  تغییرات آب و هوایی شده است. این تغییرات با اثرگذاری بر سیستم
هایی را در مورد این پدیده در سطح جهان ایجاد کرده است. تغییرات آب و هوایی  نگرانی

ای  ه حاصل آن افزایش گازهای گلخانهرا بیش از عوامل طبیعی، به تأثیر عوامل انسانی ک
 های فسیلی، دهند. عوامل انسانی از قبیل مصرف سوخت در جو زمین است، نسبت می

1تغییردر شرایط محیطی بویژه پوشش گیاهی و کاربری اراضی
هایی هستند که  نمونه 

که با تداوم روند کنونی، دمای  دهد یها نشان م توان نام برد. نتایج برخی از پژوهش می
به  2درجه افزایش خواهد یافت. 5/4 تا 5/1طور متوسط بین  به 2100هوای ایران تا سال 

تعرق فراوان،  نیمه خشک و تبخیر و و گرفتن ایران در یک کمربند خشک علت قرار
  باشد. تغییرات آب و هوایی در ایران بیش از میانگین جهانی می

 طور میانگین به 1332 -1394های کشور در بازه زمانی  شناسی، استانبر اساس آمار هوا

 1332اند که بیشترین میزان افزایش درجه حرارت نسبت به سال  تر شده درصدگرم 01/1
 باشد. درصد( می2)حدود مربوط به استان زنجان

 بلکه با تأثیراتی که آورد، افزایش دما به خودی خود مشکالت زیادی را به وجود نمی
بار خواهد  گذارد، زیان های مختلف اقتصادی و اجتماعی می مستقیم بر بخش غیر بطور

 . بود

با تغییرات متناوب  به متغیرهای آب و هوایی دارد.حساسیت زیادی نسبت  بخش انرژی
در درجه حرارت، تغییر مقدار بارش و الگوی بارش، شدت سرما وگرما در فصول مختلف 

موقع، مصرف انرژی، از جمله گاز طبیعی تحت  سرمای بی و سال و وقوع ناگهانی گرما
گیرد. با افزایش دما تقاضای زمستانی برای گازطبیعی، به علت کاهش نیاز به  تأثیر قرار می

یابد. از طرف دیگر میزان تقاضای برق جهت سرمایش در فصل تابستان  گرمایش تقلیل می
اثر باال رفتن دما در نواحی گرمسیری افزایش خواهد یافت که افزایش تقاضای برق در 

 احتماالً شدیدتر خواهد بود.

 

زدایی و تخریب محیط زیست باعث تخریب  ها، جنگل . توسعه سریع ساخت وسازهای شهری، رشد صنایع و کارخانه1
پیامد منفی باعث ای در سطح کره زمین شده است. این  روز افزون طبیعت و همچنین افزایش گازهای گلخانه

 شود. مالحظه در وضعیت آب و هوایی کره زمین می ایجاد تغییرات قابل

 (1339امانی صوفی،) .2
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BPس گزارش ساابر 
 2017ل سان پایان در طبیعی جهاز گاه شد خایر تثبیتان ذمیز 1

دل معای شدر 2016تا  2006مانی ی زهازهبادر که ده مترمکعب بوتریلیون  5/193بالغ بر 
و سیه ان، رویرر ابه سه کشون طبیعی جهازخایر گااز ذنیمی ود ست. حداشته درصد دا 9/1

از  2017درصد از انرژی مورد استفاده در جهان در سال  3/23ص دارد. همچنین ختصااقطر 
نشان  2017مصرف انرژی در جهان را در سال  1گاز طبیعی تأمین شده است. نمودار 

طبیعی در رتبه درصد و پس از آن گاز  2/34دهد که بیشترین سهم متعلق به نفت خام با  می
 بعدی قرار دارد. 

 
 7102سال مصرف انرژی جهان در (:1) نمودار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BP 2017مأخذ: 
 

  2.درصد است 56کننده انرژی، گاز طبیعی با حدود  ترین ماده تأمین در ایران مهم
بیشترین رشد مصرف گاز طبیعی در جهان از  2017در سال  BPبنابر گزارش شرکت 

غیرعضو و عضو ی هارکشودرصد( وجود داشته است که سهم  3)حدود  2010سال 
3

OECD  همچنین بر طبق گزارش این باشد.  صد میدر 3/54و  7/45به ترتیب از این رشد
میلیارد  4/241درصدی به  3/6با رشد  2017شرکت مصرف گاز طبیعی ایران در سال 

دهد که مصرف گاز طبیعی ایران در طی دوره  نشان می 2مترمکعب رسیده است. نمودار 
 

1. British Petroleum  
  (1396، ). ترازنامه انرژی2

3. Organisation for Economic Co-operation and Development 
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میلیون مترمکعب در روز در  9/6طوری که از  سیر صعودی داشته است به 1394تا  1355
.افزایش یافته است 1394میلیون مترمکعب در روز در سال  1/494به 1355سال 

1  
 

 0911-0931های  طبیعی ایران در سالمصرف گاز (: 2نمودار )

 

 

 

 

 

 

 
 

 0931زا  های نفتی انرژی مأخذ: آمارنامه فراورده
 

گاز طبیعی یک سوخت چندمنظوره است که مصرف آن مزایای زیست محیطی 
 فراوانی نسبت

ای  انتشار گازهای گلخانه های فسیلی به خصوص در مورد کیفیت هوا و به سایر سوخت
انتقال و ماهیت فصلی  از گاز طبیعی با دو چالش عمده مواجه است:بهره برداری  دارد.

 بودن تقاضا. 
ف مصر، بخش خانگیدر طبیعی ز گاف یش مصرافزالیل دبه ل ساد سری ها فصلدر 

و صنعتی های  شبخای برز گاد باعث کمبوبد و یا یش میافزدی ایار زبسیاان به میزز گا
ز گاف مصران که میزل سام گرل فصودر طبیعی ز گازی سا هخیرذبا دد. گر  ها می هگاونیر

و  2ه کردهخیرد ذسرل فصوای برز را گاتوان  ، میستل اساد سرل فصواز کمتر 
 دد وگر  هم میاطبیعی فرز ظرفیت تولید گا متماده از ستفان امکااین ابر وه ترتیب عال بدین

 وبری روکمترهای  شچالت و نیز با مشکالل ساد سرل فصودر طبیعی ز گای تامین تقاضا
 

 (1394. شرکت ملی پاالیش و نفت ایران، )1
شود با دو هدف مقابله  زدایی گفته می خایر نزدیک به مراکز عمده مصرف که در اصطالح به آن فرایند اوج. ایجاد ذ2

شود که به سه صورت تزریق درمخازن زیرزمینی، فرایند  با شرایط اضطراری و تامین نیاز در اوج مصرف انجام می
 .گیرد انجام می LNG تزریق پروپان و فرایند تبدیل به

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0
13

55
 13

58
 13

61
 13

64
 13

67
 13

70
 13

73
 13

76
 13

79
 13

82
 13

85
 13

88
 13

91
 13

94
 

 میلیون مترمکعب در روز



 13 | حسینی و همکاران حاجی

همچنین، فصلی بودن مصرف گاز طبیعی موجب بروز تنگناهایی در زمینه  د.هد بواخو
  شود. تعهدات صادرات گاز کشور درفصل سرد سال و نیز برنامه تزریق به میادین نفتی می

ریختگی الگوی  هم روند افزایش مصرف گاز طبیعی در کشور و عواملی مانند به
موقع حاصل از تغییرات اقلیمی و فزونی درجه  ی در اثر گرما وسرمای بیمصرف گاز طبیع

ها موجب خواهد شد که قسمت عمده گاز  کننده حرارت واستفاده بیشتر از برق برای خنک
طبیعی در داخل مصرف بشود و منبع مهم برای متنوع کردن درآمدهای ارزی و فرصت 

 . بدهدحضور در بازارهای جهانی گازطبیعی را از دست 
 فرصت هدفمند، توان با مدیریت صحیح و لذا با توجه به ذخایر عظیم گازی کشور می

ایجاد کرده و از آن برای توسعه کشور بهره برد. در چنین  کشور برای بزرگی مزیت و
های  چارچوبی، مطالعه دقیق و جامع تابع تقاضای گاز طبیعی به منظور شناسایی فرصت

خوردار است. در این راستا، مقاله حاضر به طراحی و تخمین پیش رو از اهمیت خاصی بر
الگوی تقاضا برای گاز طبیعی و بررسی اثر تغییرات آب و هوایی به همراه متغیرهای 

 .اقتصادی بر مصرف گاز طبیعی ایران پرداخته است
در ادامه و پس از این مقدمه، ابتدا مبانی نظری موضوع ارائه شده، سپس پیشینه تجربی 

ها معرفی  وهش مرور گردیده است. پس از آن، مشخصات الگوی تجربی تحقیق و دادهپژ
اند. پنجمین بخش مقاله به بیان روش تحقیق اختصاص دارد آنگاه نتایج برآورد الگو  شده

 .اند های اصلی تحقیق خالصه گردیده ارائه شده است و در پایان یافته

 نظری . مبانی2
آیند اقتصادی است که منجربه تبدیل سایرعوامل تولید به انرژی یک نهاده کلیدی در فر

، عالوه بر نقشی که در 1973. انرژی و به ویژه نفت پس از سال 1شود کاالها و خدمات می
توابع مطلوبیت و تولید داشته است )نقش اقتصاد خردی( یک عامل تعیین کننده در اقتصاد 

2کالن نیز بوده است.
 

نکته کلیدی در مورد تقاضای انرژی وجود تقاضای اشتقاقی برای انرژی است، زیرا 
شود، بلکه برای نور، گرما وتولید محصوالت  انرژی به خاطر خود انرژی مصرف نمی

شود، تابعی از  شود مقدار نور، گرما وکاری که توسط هر نوع انرژی تولید می استفاده می

 

1 . Nordhaus(1980) 
2 . Huntington(1998) 
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رف کننده انرژی است. بنابراین تقاضا انرژی تابعی از محتوای انرژی وکارایی وسیله مص
چنین تعداد  های انرژی، درآمد، قیمت سایر کاالها، وهم متغیرهای رایج مانند قیمت حامل

 1باشد. می کند، وسایل وتجهیزاتی است که مصرف کننده انرژی مصرف می
تولید ناخالص یکی از عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی، تولید ناخالص داخلی است. 

ژی در نرای ایش تقاضا برافزانهایتاً و مد درآیش افزرت امستقیم به صور هم بهطوداخلی 
تومبیل ای ایش تقاضا برافزو انقل و بخش حمل ، فاهیربخش ری، تجاو بخش خانگی 

و در ها اری گذ یش سرمایهافزاغیرمستقیم مانند رهم به طوتأثیر گذار است و شخصی ی ها
  2هد.ار دتحت تأثیر قرژی را نرف اند مصرامی توژی نرای اتقاضا بر یشافزانهایت 

شود.  از پیشرفت تکنولوژی به عنوان یک عامل مؤثر نیز بر تقاضای انرژی نام برده می
وری، کاهش شدت مصرف انرژی و به دنبال آن  پیشرفت تکنولوژی باعث افزایش بهره

( نمایش  1به صورتی که در شکل)  افزایش تولید ناخالص ملی است. جریان تکنولوژی
 .داده شده، روی مصرف انرژی اثر دارد

شود، ولی  بهبود تکنولوژی از یک سو منجر به رشد اقتصادی و مصرف بیشتر انرژی می
از سوی دیگر بهبود تکنولوژی منجر به کاهش رشد مصرف انرژی است، چون با 

ها به  این ابزارها وتکنیک شود که های جدیدی حاصل می تکنولوژی ابزارها وتکنیک
 3انرژی کمتری جهت تولید نیاز دارد.

 
 
 
 
 
 
 

 تأثیر جریان تکنولوژی روی مصرف انرژی(: 1شکل )

 1333أخذ: عبدلی، م

 

1. Stevens (1390) 

 (1333ملکی،). 2

 (1333عبدلی، ). 3
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بـا افـزایش تولید و در نتیجه رشد اقتصادی، افـزایش جمعیـت و ازدیـاد شهرنشـینی 
انرژی نیز افزایش می یابد.  )شـکل گیـری پدیده مدرنیزاسیون و صنعتی شدن(، مصرف

ای دارد اما مهمترین  پدیده شهرنشینی آثـار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیار گسترده
 طور خاص طور عام و مصرف انرژی و گاز طبیعی به تأثیر آن متوجه الگوی مصرف به

 . باشد می
مؤثر است. تغییرات دما در افزایش یا کاهش بکارگیری وسایل گرمایشی و سرمایشی 

گراد(، بشر نیازی به ایجاد گرما یا کاهش گرما  درجه سانتی 20در دمای معتدل )حدود
کند. در مناطقی که دمای هوا تنوع زیادی داشته باشد وچهار فصل سال متمایز  احساس نمی

دهد که تأثیر دما در مصرف  کند. مطالعات نشان می ای پیدا می باشند دما نقش تعیین کننده
همچنین میزان مصرف انرژی در  1انرژی بیش از درآمد سرانه یا قیمت انرژی است. روزانه

مناطق جغرافیایی مختلف، متفاوت است. در کشورهای با آب و هوایی سرد در مقایسه با 
کنند.  تری برای گرم کردن استفاده می کارانه کشورهای معتدل از انرژی به صورت محافظه

هوای گرم از انرژی بیشتری برای بهبود آب و هوای  در حالی که کشورهای با آب و
کنند. عالوه بر این وسعت جغرافیایی نیز بر مصرف انرژی تأثیر  خودشان استفاده می

های حمل و نقل در کشورهای پهناور به دلیل مسافت بیشتر نسبت به کشورهای  دارد.کرایه
سعت بیشتر و آب و هوای تر بیشتر است. به عنوان مثال کشور کانادا به دلیل و کوچک

کند. ژاپن به دلیل افزایش تراکم جمعیت )ایجاد واحدهای   سرد، انرژی بیشتری مصرف می
تر و مسافت کوتاه سفرها( و آب و هوای معتدل انرژی کمتری را  مسکونی کوچک

  2کند. می مصرف
سازی تقاضای انرژی نقطه شروع، طراحی معادالت تقاضای  طور کلی برای شبیه به

دست  ها به خانوارها و بنگاه گیری افراد سازی تصمیم انرژی است. این معادالت از بهینه
انرژی و  سازی تقاضای انرژی ابتدا مخارج بین دو گروه از کاالها یعنی آیند. در مدل می

شکسته  ها یابد. سپس کل مخارج مربوط به انرژی بین انواع حامل می غیرانرژی تخصیص
پذیر  توجیه ای از نظرتئوری تنها تحت شرایط و قیود خاصی دو مرحله شود. این فرآیند می

کردن مطلوبیت خود با توجه به محدویت بودجه  طور معمول خانوار با حداکثر به 3است.

 

 (1333شکوری گنجوی،). 1
 (1339. گلی،)2
 (1336سهیلی،) .3
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یک مصرف کننده با درآمد مشخص و بودجه محدود قادر است که مقدار  1کند. عمل می
آورد. از مماس شدن خط بودجه و  دست بهمعینی از انرژی و سایر کاالها و خدمات را 

کننده قادر است از مقدار تعادلی انرژی و  شود و مصرف منحنی بی تفاوتی تعادل حاصل می
یابد با توجه به  سایر کاالها و خدمات مصرف نماید. هنگامی که قیمت انرژی افزایش می

ت و با انتقال به برای مصرف در اختیار خواهد داش قید بودجه مقادیر کمتری از انرژی را
شود و منجر به کاهش  تر تعادل جدیدی حاصل می تفاوتی پایین خط بودجه و منحنی بی

کننده، مجموع واکنش  ها در سطح مصرف تجمیع این واکنش شود کننده می رفاه مصرف
دهد. کاهش در میزان تقاضا در بازار نسبتاً  تقاضای بازار را نسبت به تغییرات قیمت نشان می

مدت است. در  کشش تقاضای انرژی در کوتاه است که عمدتاً به دلیل ماهیت بی محدود
دنیای واقعی که فرض ثبات سایر شرایط برقرار نیست، تعدیالت در قالب یک وضعیت پویا 

افتد. این واکنش پویا عمدتأ تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله تغییر درآمدها،  اتفاق می
کنندگان، تغییرات تکنولوژی و تغییر در انتظارات  مصرف مخارج اقتصاد، آثار وفاداری

 2.شود انجام می
دست آورد لذا  توان روابط تقاضا را برای متغیرهای تأثیرگذار را به با بهینه سازی می

های  توان به دو دسته عوامل اقتصادی مانند درآمد، قیمت عوامل مؤثر تقاضای انرژی را می
و عوامل غیراقتصادی مانند  های جایگزین وسایر موارد نسبی، شدت انرژی، قیمت حامل

رطوبت  عادات مصرفی، تغییر الگوی جامعه، متغیرهای آب و هوایی، تغییرات دما، میزان
 کند: صورت زیر تعریف می طور خاص تقاضا برای انرژی را به به 3و...تقسیم نمود.

(1) f (P, Y, Z)  =E 

 Zدرآمد واقعی یا سطح فعالیت و  Yمت و نماینده قی Pمصرف انرژی،  Eکه در آن 
برداری از متغیرهای مستقل تأثیرگذار مانند آب و هوای و عوامل جغرافیایی و غیره 

 باشد. در این پژوهش با در نظرگرفتن عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای گاز طبیعی مانند می
قتصادی نظیر متغیر تولید ناخالص داخلی، قیمت واقعی گاز و قیمت برق، از عوامل غیر ا

درجه حرارت برای نشان دادن حساسیت دما به مصرف گاز طبیعی در طراحی الگوی 
 تقاضای گاز طبیعی استفاده شده است.

 

1. Green, (2003) 

 (1396. فریدزاد،)2
3. Olsen, (1988) 
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رود که مصرف گازطبیعی با تولید ناخالص داخلی،  لذا در این پژوهش انتظار می
مصرف گاز طبیعی رود  جمعیت و شدت انرژی رابطه مثبت داشته باشد. از طرفی انتظار می

و با نیاز برای سرمایش رابطه منفی داشته باشد. همچنین  با نیاز برای گرمایش رابطه مثبت
های نفتی، به عنوان یک کاالی جانشین،  عالمت مورد انتظار برای متغیر مصرف فرآورده

 منفی و برای متغیر روند مثبت است.

  . پیشینه پژوهش3

مصرف انرژی صورت گرفته است. عمده این مطالعات به مطالعات نسبتاً زیادی در حوزه 
بررسی رابطه بین مصرف انرژی وگاز طبیعی و متغیرهایی همچون درآمد و قیمت پرداخته 

ترین این  اند. در این قسمت به شاخص و یا متغیرهای آب و هوایی را در مدل وارد کرده
  شود. ها اشاره می پژوهش

 . مطالعات داخلی1-3
ف ما بر مصرات دثر تغییربررسی ا»( در پژوهشی تحت عنوان 1339کاران )کریمی و هم

، صنعتی، خانگیی ها بخشر در کشوز ا بر مصرف گارما ت دتأثیرا، «در ایرانطبیعی ز گا
ن مختلف ایرای ها ناستان در ماز همو نقل و حملری و تجا، عمومی، گاهیونیرورزی، اـکش
ی ها دهادست آوردند. از د ر بهتمامیکشوی برااحد ل ویک مدر داده و سی قراربررد مو

ل ساه ما 24ر در کشون استا 25ی راـبزه ر حوـهز در اـمصرف گو هوا ی مادبه ط مربو
ه ـبل سای ها هماو مقاطع نوان ها به ع ننظر گرفتن استادر با استفاده شده و  1337و 1336

دو ابطه بین این رتبیین  یبرامناسب تلفیقی ی ها دهان دگرسیو، رمانیی زها یسرعنوان 
بر اساس نتایج آنها، متغیر دما و گرفته است. ر قراده استفارد مومصرفی بخش  7در ر ـمتغی

ونقل، تجاری، عمومی و کشاورزی و خانگی رابطه  های حمل  مصرف گاز طبیعی در بخش
 معکوس داشته است.

ز گارف صابینی م پیش»( در پژوهشی تحت عنوان 1390سیدجوادین و همکاران )
نقد ر و سیاسی کشوو جتماعی دی، اقتصاافق برنامه پنجم توسعه ر در اطبیعی کشو

مصرفی ر فتارسپس و خته داپرر کشوز در گاف ند مصرروسی ربربه  «مرتبطی ها سیاست
با کرده و آن را در مقایسه ق برنامه پنجم توسعه پیش بینی ـفای ابررا مختلف ی هازه حودر 

ی سوز از ینکه تخصیص گاالیل یند. به دنما ت تحلیل میـنفوزارت ب وـمصی ها برنامه
ی و آب و یط جواایی مانند شرـجانب بخش تقاضا به متغیرهف آن از مصرو عرضه دی مبا
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لمللی ا منیت بینامباحث ژی، نری اها سایر حاملز و قیمت گا، خلیدامنیت ، اییاهو
ست د نتایج بهاستفاده شده است.  های به صورت ماهانه ی دارد، از دادهبستگی شدیدوا
در یی اهوآب و یط اشر، هددمی ن اـنش EVIEWS6ار زـفم ارـنده از تفاـساا ـبه مدآ

بخش ف مصرر فتاده و ربوار تأثیرگذر یاـعمومی بسو بخش خانگی ز در گاف مصر
 است.  بخش خانگی مکمل یکدیگرو گاهی ونیر

سازی  ذخیره بینی تقاضا و پیش»( در پژوهشی تحت عنوان 1391جوان و همکاران )
های شبکه عصبی  فصلی گاز طبیعی در طول برنامه پنجم توسعه با استفاده از روش

 سازی آن پرداخته اند. به تحقیق پیرامون میزان تقاضای آینده کشور وذخیره «ARIMA1و

روش تا پایان برنامه پنجم توسعه با استفاده از دو  منظور میزان مصرف ماهانه گاز بدین
بینی شده و با محاسبه اختالف مصرف  های عصبی پیش ( و شبکهARIMAباکس جنکینز )

دست  سازی گاز طبیعی را به های الزم برای ذخیره داخلی در فصول سرد وگرم سال ظرفیت
بر اساس محاسبات انجام شده در این پژوهش، تا پایان برنامه پنجم توسعه ساالنه به  آوردند.
ماه  4های سرد سال ) سازی برای پاسخ به تقاضا در ماه د مترمکعب ذخیرهمیلیار 14بیش از 

ریزی شده برای ذخیره  ظرفیت برنامه میلیارد 4عالوه بر   سال( نیاز است. به این ترتیب،
میلیارد مترمکعب ظرفیت ذخیره سازی جدید جهت  10گازتوسط شرکت ملی گاز، ساالنه 

 عرضه و تقاضای گاز الزم است. پاسخ به تقاضای فصلی گازبرای مدیریت
استفاده از روش روز درجه در »( در پژوهشی تحت عنوان 1391صادقی و همکاران )

به بررسی عوامل مؤثر بر  «برآورد تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی: رویکرد پانل دیتا
 اند. در این پژوهش با استفاده از آمارهای تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی پرداخته

های کشور در بخش خانگی و متغیرهای قیمت برق، قیمت گاز، روز درجه گرمایش،  استان
فصل سال با روش اقتصاد  4روز درجه سرمایش، درآمد سرانه و متغیرهای مجازی در 

سنجی پنل با اثرات ثابت به تخمین تقاضای گاز طبیعی به صورت یک معادله واحد برای 
دهد که تقاضای گاز طبیعی  نتایج پژوهش نشان میاند.  دست آورده کشور ایران به

( کاالی ضروری برای 076/0کشش بوده و با توجه به کشش درآمدی ) کم
های  کشش بودن، سیاست دهد، به علت کم کنندگان است. این نتیجه نشان می مصرف

قیمتی ابزار مناسبی برای کنترل تقاضا نیست. با توجه به کشش متقاطع برق وگاز برق 
 باشد. شین چندان مناسبی برای گاز طبیعی نمیجان

 

1 . Auto Regressiive Integrate Moving Average 
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تحلیل رابطه متغیرهای آب و »( در پژوهشی تحت عنوان 1393مجرد و همکاران )
های گردش عمومی جو در  هوایی و مصرف برق و تقاضای تخمین زده شده توسط مدل

به بررسی رابطه متغیرهای آب و هوایی با مصرف برق و پیش بینی مصرف  «غرب ایران
ایالم و ، همدان، کردستان، های کرمانشاه رق تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی در استانب

 13های مورد استفاده در این مطالعه شامل: اطالعات هواشناسی  لرستان پرداخته است. داده
( است که دربرگیرنده حداقل 2014تا  1937ساله ) 23ایستگاه در منطقه طی یک دوره 

رت، رطوبت نسبی، سرعت باد، ساعات آفتاب و بارندگی، دما، حداکثر درجه حرا
سازی شده توسط مدل  های شبیه های مصرف ماهانه برق در طی دوره مربوطه و داده داده

و روز  باشند. در این مطالعه، مقادیر روز درجه حرارت گرمایشی گردش عمومی جو می
و روش معادالت رگرسیون های حداقل و حداکثر دما  با استفاده از داده درجه سرمایشی

( 2030-2012ها در دوره ) چندگانه محاسبه شده است. میزان مصرف برق در کلیه ایستگاه
دهد روز درجه گرمایش و سرمایش  با دوسناریو برآورد گردیده است. نتایج نشان می

ه دار را بر مصرف برق دارند. میانگین دماهای حداقل و حداکثر در منطق بیشترین تأثیر معنی
و تحت  01/2و  95/1طور متوسط تحت سناریوی اول، به ترتیب  در دوره مذکور به

گراد افزایش خواهد داشت. از این رو، میزان  درجه سانتی 31/3و  64/3سناریوی دوم 
و بر اساس   درصد 30مصرف برق در دوره گرم سال بر اساس سناریوی اول در حدود 

های  ه بیشترین افزایش مربوط به ایستگاهدرصد است ک 150سناریوی دوم نزدیک به 
 باشد. های سرد کوهستانی می گرمسیری منطقه و کمترین آن مربوط به ایستگاه

 . مطالعات خارجی2-3
کشور  12( در مقاله خود به برآورد تقاضای گاز طبیعی خانگی 2011و همکار ) 1برنستین
طور  اند. در این مطالعه به تهپرداخ 2003-1930با استفاده از سری زمانی  OECDانتخابی 

 -51/0، نسبت به قیمت0/ 94متوسط، کشش بلندمدت تقاضای گاز طبیعی نسبت به درآمد 
مدت ارزیابی شده توسط  به دست آمده است. پویایی کوتاه 35/1. نسبت به آب و هوای 

باشد وکشش  می -53/0دهد که متوسط ضریب تعدیل  برآورد مدل تصحیح خطا نشان می
و کشش آب و هوا در  -24/0و کشش قیمت در کوتاه مدت  45/0درآمدی کوتاه مدت 

های  طور متوسط نصف کشش مدت به های کوتاه است. از این رو کشش 72/0کوتاه مدت 
 بلندمدت است.

 

1. Bernstein 
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پویایی مصرف گاز طبیعی و تولید »( در پژوهشی تحت عنوان 2013و همکاران )1داس
بررسی رابطه بین مصرف گاز طبیعی و تولید ناخالص به  «ناخالص داخلی در بنگالدش

دهد که  اند. نتایج پژوهش نشان می پرداخته 2010تا  1930داخلی در بنگالدش طی دوره 
علیت یک جهته مثبت از تولید ناخالص داخلی به مصرف گاز طبیعی وجود دارد وحرکات 

 برعکسش صادق نیست. گذارد، اما  تولید ناخالص داخلی بر مصرف گاز طبیعی تأثیر می
تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی در »( در مقاله ای تحت عنوان 2014و همکاران ) 2کنی

اند. در این مقاله سعی شده  به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای برگاز طبیعی پرداخته «ایران
مورد  3است تا تابع تقاضای گاز طبیعی در ایران با استفاده از مدل رگرسیونی انتقال مالیم

مطالعه قرار گیرد. برای این منظور، تولید ناخالص داخلی، قیمت واقعی گاز طبیعی و دما به 
دهند، استفاده  توضیح می 2009تا  1971عنوان متغیرهایی که تقاضای گاز طبیعی را از سال 

رگرسیونی انتقال مالیم یک مدل از دهد که تقاضای گاز طبیعی  شود. نتایج نشان می می
شود.  کند و قیمت واقعی گاز طبیعی به عنوان متغیر انتقال شناخته می پیروی می 4لجستیک

و مقدار آستانه  10دهد که پارامتر شیب تقریباً برابر با مقدار باال  نتایج برآورد نیز نشان می
ریال برای هر مترمکعب مصرف گاز طبیعی است، همچنین تقاضای گاز طبیعی به  32/31

های اخیر است، اما درجه حرارت تأثیر  ید ناخالص داخلی طی سالشدت تحت تأثیر تول
 قابل توجهی بر تقاضای گاز طبیعی در ایران ندارد.

تغییرات اقلیمی و تقاضای »ای تحت عنوان  در مقاله 2014وهمکاران در سال  5رانسون
ن به پژوهش در باره تقاضای انرژی و آثاری که تغییرات اقلیمی بر آ «انرژی گرمایشی

اند. قیمت سوخت، کاالی مرکب، مخارج مصرف انرژی متغیرهایی  گذارد، پرداخته می
های تابلویی و تخمین رگرسیون مورد ارزیابی  است که با استفاده از روش داده

اند. همچنین  شکل دما وتقاضای انرژی رسیده Uاند و به نتایجی مانند: رابطه  قرارگرفته
تقاضا برای گرمایش و افزایش تقاضا برای خنک تغییرات آب و هوایی باعث کاهش 

 کننده خواهد شد. 
اثر تغییرات آب و هوایی روی »( در پژوهشی تحت عنوان 2016) و همکاران 6محمود

تأثیر تغییرات اقلیمی بر تقاضای برق در پاکستان در  «تقاضای برق: مطالعه موردی پاکستان

 

1. Das 
2. Kani 
3. Smooth Transition Regression (STR) 
4. Logistic Smooth Transition Regression (LSTR) 
5. Ranson 
6. Mahmood 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032113001019#!
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له با کاربرد روز درجه سرمایش و گرمایش و اند. این مقا ای و ملی بررسی داده سطح منطقه
نتایج کنترل سایر عوامل مؤثر، رابطه بین تغییرات دما و تقاضای برق را برآورد کرده است. 

نتایج به دست آمده  دار تقاضای برق به افزایش دما است. دهنده واکنش مثبت و معنی نشان
اقتصادی، -ر عوامل اجتماعیدهد با رشد تولید ناخالص داخلی و جمعیت و سای می نشان

شود، افزایش  تقاضای برق در آینده بیش از آن که توسط درجه حرارت پیش بینی می
 خواهد یافت.

به  «تأثیرات اقلیمی: دما و مصرف برق»( در پژوهشی با عنوان 2019وهمکاران ) 1ژانگ
تواند بر  ن میاند: اول، افزایش یا کاهش دما تا چه میزا گویی به دو سوا ل پرداخته پاسخ

مصرف برق خانگی تأثیر بگذارد؟ و دوم، دمایی که ناشی از آب و هوای متفاوت است 
های  های سال چگونه بر مصرف برق خانگی اثرگذار است؟ این مطالعه با استفاده از داده

با استفاده از روش پانل با اثر ثابت انجام شده است. متغیرهای مورد استفاده  2015تا  2006
دل متغیرهای ابتدایی، مانند دما، بارش، رطوبت نسبی، سرعت باد، فشار اتمسفر و تابش در م

باشد.در این  خورشیدی، ومتغیرهای مشتق شده از جمله روز درجه گرمایش و سرمایش می
دهد  پژوهش کشور چین به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شده است. نتایج نشان می

درصد  002/0هش یک درجه دما در روزهای زمستان، مصرف برق در مناطق جنوب با کا
یابد و افزایش یک درجه دما در روزهای تابستان منجر به افزایش مصرف برق  افزایش می

  شود. درصد می 015/0به اندازه 
وجه تمایز این تحقیق با مطالعات قبلی در این زمینه، استفاده از روش رگرسیونی توبیت 

 روز درجه برای تخمین تقاضای گاز طبیعی در ایران است.در ترکیب با کاربرد روش 

 ها . معرفی الگوی تجربی پژوهش و داده4
 31( از 1332 -1394ی )هالفاصله سادر هش وین پژز در انیارد موت طالعار و اماآ

ر از ترازنامه انرژی و مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اخذ شده است. با توجه کشون ستاا
 گیرد: مدل زیر مورد استفاده قرار میبه مبانی نظری، 

Tcgas = f (GDP, coil, hdd, cdd,     ,t,EC, cElec, pop) (2)  

های کشور )میلیون مترمکعب(  متغیر وابسته در مدل، مصرف گاز طبیعی به تفکیک استان
ها و واحدهای کوره  ها ونیروگاه که شامل مصرف نهایی و مصرف بخش انرژی )پاالیشگاه

 

1. Zhang 
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)تولید ناخالص داخلی( به قیمت  GDPباشد. متغیرهای مستقل مدل عبارتند از:  ( میبلند
های  های نفتی به جزء بنزین به تفکیک استان مصرف فرآورده coilو  1333ثابت سال 

باشد. نحوه وارد کردن متغیر دما در مدل از  ها نیز می کشور )هزار لیتر(، که شامل نیروگاه
است. در این پژوهش از روش روز درجه برای وارد کردن متغیر اهمیت باالیی برخوردار

شود. استفاده از روش روز درجه برای برآورد تقاضای انرژی یک روش  دما استفاده می
ی در رـگیارقراز ی ـماییِ ناشی دهاوت تفارایج است. این روش در ایران به دلیل 

ف رـد مصـی، از دیـقلیمو ااعی ـتفار عوـتن ینـهمچنوت و ایی متفاـفیاجغری اـه ضرـع
د دارد. در این برراـر کـیگارد دوـمژی و نراتولید ، رمایشـسو ایش ـگرمای رـبژی رـنا

شود، که این آستانه  روش یک آستانه دمایی برای گرمایش و سرمایش در نظر گرفته می
شناسی اهون مازساان یرمتفاوت است. در ا های اقلیمی بسته به اهداف مطالعه و ویژگی

 (.1390)مسعودیان  1.ستده اجه تعیین کردر 21و  13ب ـترتی  هـبمقادیر را ین ر اکشو
 

Hdd = ∑                 دمایآستانه    
 

Cdd=∑             (3)  
 

دمای آستانه است که در این دما نیازی به گرمایش و سرمایش    میانگین دمای هوا و   
متغیری است که چنانچه میانگین دمای هوا بیشتر از     )دمای مطلوب(وجود ندارد. 

گیرد )صادقی  می دمای آستانه باشد مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر را
های کشور  (. در این پژوهش با استفاده از رابطه باال و میانگین دمای هوا در استان1391

)نیاز  HDDها حداکثر از سه ایستگاه در سطح استان( متغیرهای  )در صورت وجود داده
قیمت گاز طبیعی      . )نیاز برای سرمایش( بدست آمده است CDDبرای گرمایش( و

باشد. با توجه به تقسیمات سیاسی،  هر استان تعدیل شده است، می CPI که با شاخص
تعدیل درآمارهای مربوطه انجام  1390و 1334های  های البرز و خراسان در سال استان

شدت انرژی است که از تقسیم مصرف نهایی انرژی بر  ECمتغیر روند و t .شده است
مصرف برق )گیگاوات  cElec تولید ناخالص داخلی هر استان بدست آمده است.

ها است. متغیر  شامل برق تولیدی بخش خصوصی و بخش حمل ونقل وپاالیشگاه ساعت(
pop های البرز وخراسان به دلیل تقسیمات  های کشور است که برای استان جمعیت استان

 سیاسی تعدیل انجام شده است.
 

 (1390. مسعودیان )1
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از طبیعی صفر شود کمترین مقدار مصرف گ ( مشاهده می1طور که از جدول ) همان
گزارش شده است. این مقدار متعلق به استان سیستان وبلوچستان و استان خراسان جنوبی 

 وشمالی، استان ایالم
 

 ها توصیف آماری داده(: 1جدول )

 کمینه بیشینه انحراف معیار میانگین عالمت اختصاری متغیر

 tcgas 977/4039 105/4451 1/21942 0 مصرف گاز طبیعی

gdps 5/599542 9/396513 54370761 ناخالص داخلیتولید 
 655335362

 

 coil 1762119 1247317 6936635 139703 های نفتی مصرف فرآورده

 EC 24/3 33/2 32/9 0 شدت انرژی

 pgas 7146277/0 2043433/0 337335/1 4747342/0 قیمت واقعی گاز

 cElec 125/5432 96/59110 32223 2/544 مصرف برق

 t 7 7463/3 13 1 روند

 HDD1 96/57 3/25 3/110 0 روز درجه گرمایش

 pop 2373731 2263270 1310000000 455340 جمعیت

 CDD1 74/42 14/25 9/117 0 روز درجه سرمایش 

 مأخذ: محاسبات تحقیق
 

ها به دلیل  ها و یا در بعضی از سال و استان هرمزگان بوده که به علت نبود زیر ساخت
(، یا عدم وجود انشعابات امکان مصرف گاز طبیعی فراهم نبوده 1333و1332) افت فشار

 است.
مورد پژوهش بیشترین افزایش دما را تجربه کرده است و های  استان زنجان در طی سال

مصرف گاز طبیعی در این استان روند  درصد است.19دما در این استان  نرخ رشد افزایش
برای مصرف گاز  ها به دلیل نبود زیر ساخت 1332های  صعودی دارد که البته در سال

چایگزین و افزایش درجه حرارت بوده است و نمودار زیر های  طبیعی واستفاده از سوخت
 استان البرز دهد. می رابطه مصرف گاز طبیعی و میانگین دما در استان زنجان را نشان

بیشترین رشد  )درصد( به ترتیب 10درصد(و قزوین14) خراسان شمالی و درصد(16)
 اند. را در بازه مورد نظر داشته افزایش دما
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 مصرف گاز طبیعی و میانگین دما در استان زنجان :3نمودار 

 . روش تحقیق5
ها و برخی از  شده برای مصرف گاز طبیعی در برخی از استان مسأله صفربودن مقدار مشاهده

های  آوری داده مشکل بسیار رایج در جمعیک   ای است. اساساً شده ها پدیده شناخته سال
شود، مقادیر  اقتصاد خرد، سانسور متغیر وابسته است. هنگامی که متغیر وابسته سانسور می

هایی از آن که در ادبیات  شوند(. نمونه )یا گزارش می گیرند در یک دامنه محدود قرار می
، تعداد ساعات کار زنان، وامشوند، عبارتند از: خرید خانگی کاالهای باد تجربی اشاره می

 1های تعطیالت. هزینه، های مختلف کاال های خانوار در گروه هزینه
های اقتصاد خرد را ناشی از  مشاهده صفر برای متغیر وابسته در داده (2000جونز )

کننده بالقوه  عدم انتخاب کاالی مورد نظر توسط فرد )مصرف داند: نخست، عوامل زیر می
کننده بالقوه است ولی در این دوره میزان مصرفش برابر صفراست.  صرفم نبودن(. دوم،

سوم، مصرف کننده بالقوه است، در این دوره مصرف مثبت هم داشته است ولی به دلیل 
فاصله زیاد بین دو دفعه خریدش صفر گزارش شده است. دربررسی تقاضا ی یک کاال 

باشد. در حالی که تقاضا بیانگر  مخارج مصرفی زمانی وجود دارد که خرید صورت گرفته
تمایل به خرید کاال است و ممکن است که هنوز آن را در بازار مشاهده نکرده باشیم. بنابر 

  این اگر 
مقدار    مقدار تقاضا باشد، یک متغیر پنهان یا مشاهده نشده است، ولی  

  باشد. بنابر این معادله رگرسیون را برای مشاهده شده تقاضا می
   تعریف،اما در عمل از   

 

1 . green(2003) 
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کنیم. در این حالت، بسیاری از مشاهدات برابر صفر هستند، چون خریدی انجام  استفاده می
الگویی ارائه کرد که به مدل توبیت معروف شد. مدل توبیت به منظور  1نگرفته است.

بررسی روابط خطی در شرایطی که در مورد متغیر وابسته یک حد بحرانی در سمت راست 
تر از حد  شود. وجود موارد فراتر از حد بحرانی یا پائین یا چپ مشاهده گردد، استفاده می

کل جدی و اریب در معادله رگرسیون است. به بحرانی در متغیر وابسته بیانگر یک مش
عبارت دیگر این سطح از پراکنش سبب خطای جدی در شرایط استفاده از رگرسیون 

توبین برای تخمین مدل توبیت استفاده از روش حداکثر راستنمایی را پیشنهاد  .شود می خطی
یک ماکزیمم  کرد و آلسن ثابت کرد که تابع حداکثر راستنمایی برای مدل توبیت تنها

 2.طور مجانبی نرمال نیز هستند های آن سازگار و به داشته و برآورده
   درتابع تقاضای گاز طبیعی متغیر

معرف گرایش به مصرف گاز طبیعی است که   
کننده  مشاهده است زیرا تمایل به مصرف گاز وجود دارد. این مقدار تقاضا منعکس غیرقابل

های دیگری مانند محدویت عرضه گاز طبیعی از قبیل افت  نیازهای جامعه نبوده و محدویت
مکان مصرف گاز برای فشار گاز، نبود انشعابات، نبود زیرساخت برای عرضه گاز طبیعی ا

ها در بعضی از سالها وجود نداشته، این در حالی است که تمایل به مصرف گاز  برخی استان
   ها وجود داشته است. بنابر این برای این استان

ها صفر گزارش  برای تعدادی از داده  
امکان  توان از مدل توبیت استفاده کرد. ساختار الگوی توبیت شود. در این موارد می می

کند. به عبارتی در برآورد  می استفاده از هر دو گروه از مشاهدات صفر وغیر صفر را فراهم
 3شود.  الگوی توبیت از مجموعه تقاضاکنندگان بالفعل و بالقوه استفاده می

کند، اما دربعضی از موارد  در مدل توبیت، متغیر وابسته به صورت پیوسته تغییر می
 است. لذا متغیر وابسته دو حالت دارد: مقدار آن برابر با صفر

 (Y=0برابر صفر است ) -الف 
 تواند اختیار کند.  هر مقداری را می Yمثبت است که در این صورت  -ب

شود. در این مدل  مدل رگرسیون خطی در عدد صفر سانسور می در چنین شرایطی،

  ,0) (رگرسیونی جزء اخالل دارای همسانی واریانس و توزیع نرمال است که درآن 
 و       

 باشد. مشاهده دارای توزیع نرمال می متغیر وابسته غیرقابل

 

1 . Tobin, (1958) 

2. Oladele, O.I. and Kareem, A.I. (2003). 

3 . Mcdonald, (1982) 
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 شود: صورت زیر تعریف می شده به مشاهده   
 

   
  =   

      (4)  

   
      =0 

 

   
  0    =   

  
 

  از آنجا که 
توزیع نرمال دارد، لذا طبق معادله باال توزیع پیوسته روی مقادیر مثبت دارد.   

  مشابه با چگالی  xبا معین بودن    به ویژه آنکه تابع چگالی 
برای مقادیر  xبا معین بودن   

 است لذا خواهیم داشت: xدارای توزیع نرمال و مستقل از    باشد. عالوه بر این،  مثبت می
 

p (     |   =p(    
   |   = p(   -   

  ) (5)  
 

= p (
  

 
  

   
  

 
) = (

    
  

 
)=1-  (

    
  

 
) 

 

 عبارت است از:   این توزیع بنابر

       
 

√   
  

      
    

    (6)  
 

 دهیم: با استفاده از این تابع توزیع،ا تابع درستنمایی را به صورت زیر تشکیل می
 

L=p (  =0) p (   0) =(1-  )   (  )=           
 
 

  
∑      

    

   ) (7)  
 

 1لگاریتم تابع درستنمایی عبارت است از
 

LnL=∑  
 

    ⌊             
∑      

    

  ⌋+∑   ⌊      
  

  

   ⌋    (3)  

 

=Y( با در نظر گرفتن 1937اولسن )
 

 
∅و    

 

 
، تابع درستنمایی را به صورت زیر معرفی 

 کند: می
 

LnL=∑  
 

    ⌊                   
    ⌋+∑   ⌊        

   ⌋    (9)  

 

 2.آید های حداکثر درستنمایی بدست می زننده تخمین   و  نسبت به  lnLگیری از  با مشتق
 Ln(1-  )تفاوت تابع درستنمایی در مدل توبیت با رگرسیون معمولی به خاطر وجودجمله

3شود. ها می زننده . در نظر نگرفتن این مقدار باعث تورش و ناسازگاری تخمیناست
 

 

1. Wooldridge, (2013) 
2. Green, (2003) 

3. Wooldridge, (2013) 
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   Eرا بر    اثر   
   دهد اما چون نشان می    | 

متغیر پنهان است، بایستی به جای   
  امید ریاضی 

های  نیاز به احتمال    |  )Eبرای محاسبهرا محاسبه کنیم.  Yامید ریاضی   

به ازای مقادیر  Y شرطی داریم. در مدل توبیت دو نوع امید ریاضی داریم: امید ریاضی شرطی
 مشاهده نشده است. اگر اولی را Yاست که مشروط به مقادیر  Yو امید ریاضی  Y مثبت

 .1توان محاسبه کرد داشته باشیم دومی را می
 

E[y|x] = Prob [y = 0|x]0 + Prob [y > 0|x]  E [y* |x, y* > 0] (10 )  
 

   |       = x +    [   |    > -x]  (11) 
 

               = x +  
      

  
 


 

 (12)  

 

   |       = x +   
 


   

 

     به  است که مشروط Yمعادله فوق از این جهت مهم است که بیانگر ارزش انتظاری 
  2باشد. به عالوه یک جمله اکیداً مثبت می xبوده و برابر با 

تا حدودی پیچیده است.  Yبر    کند تعیین اثر نهایی  از مدل توبیت تبعیت می Yوقتی 
اثرات نهایی اثرات تغییر در متغیر وابسته ناشی از تغییر در متغیر مستقل با ثابت نگه داشتن 

) (. عبارت2013سایر متغیرهای مستقل است )تیپاراتوس
 


 بر   دهد که اثر  . نشان می(

Y  فقط وابسته به ضریب آن یعنی  کند که این  مینیست و عوامل دیگری نیز آن را تعدیل
کند تعیین  از مدل توبیت تبعیت می Yوقتی  عوامل به جمالت داخل پراتنز هم بستگی دارد.

 Yیک متغیر پیوسته باشد اثر نهایی آن بر    تا حدودی پیچیده است. اگر Yبر    اثر نهایی 
 آید:  دست می به صورت زیر به

     
 |       

   
     

  

  

  

 
 (10)  

 

 ( .2013ولدریچ،(ها را محاسبه کرد توان کشش با استفاده از این رابطه می

  . برآورد الگو و تفسیر نتایج6

انجام شده است. اما پیش از تشریح  Stata15تخمین مدل توبیت با استفاده از نرم افزار 
نتایج آزمون و ارزیابی فرضیه تحقیق الزم است نکویی مدل برازش شده ارزیابی شود. در 

 

1. Wooldridge, (2013) 
2. Wooldridge, (2013) 
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دار بودن رگرسیون پی برد. در  توان به معنی مدل توبیت با استفاده ازاحتمال آماره والد می
 به جای آن از آماره از پایایی واعتبار الزم برخوردار نیست و   مدل رگرسیون توبیت،

شود که هر چه قدر مطلق آن بزرگتر باشد حاکی از مناسب  لگاریتم درستنمایی استفاده می
 کند. ها را گزارش می مقادیر این آماره 2باشد. جدول  بودن مدل می

 

 آماره والد و لگاریتم درستنمایی (:2جدول)

Log likelihood prob Wald chi2(9) 

8/265729- 000/0  84/39067  

 مأخذ: محاسبات تحقیق
 

بودن مدل  دار و مناسب آماره والد و لگاریتم درستنمایی محاسباتی حاکی از معنی
  1.است

( آمده، حاکی از انطباق عالئم ضرایب برآورد شده 4جدول ) نتایج برآورد مدل که در
حاصل  LRباشد. آماره  و معنادار بودن کلیه متغیرهای مستقل مدل می با مبانی نظری

باشد که نشان دهنده قدرت مدل در توضیح دهندگی  می 520000بکارگیری این متغیرها 
 کند. ( مقادیر این آماره را گزارش می3باشد. جدول) متغیرهای مستقل می

 

 LR آماره (:3جدول )
prob LR 

000/0 520000 
 مأخذ: محاسبات تحقیق

 

طور که در قسمت قبل توضیح داده شد در مدل توبیت به دلیل پیچیدگی اثر متغیر  همان
برآورد اثرات نهایی مدل شود.  مستقل بر وابسته از اثرات نهایی برای تفسیر نتایج استفاده می

 گاز طبیعی در ایران،دهد که مهمترین عوامل مؤثر بر مصرف  نشان می 4توبیت در جدول 
با توجه  باشند. تولید ناخالص داخلی، روند، سرمایش و مصرف برق میبه ترتیب، متغیرهای 

 ها را اینگونه تفسیر نمود: توان یافته کشش، می به برآورد اثرات نهایی به صورت نیم
ثری است که با افزایش یک درصد این متغیر، مصرف ؤتولید ناخالص داخلی عامل م

 یابد. میلیون مترمکعب افزایش می1476گاز طبیعی معادل 

 

1. Mcdonald, (1982) 
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 نتایج برآورد مدل توبیت(: 4) جدول

 متغیرها ضریب براورد شده خطای استاندارد P>|z| Z اثرات نهایی

219 000/0  54/21  13/3  5/67  EC 

6/922  000/0  2/17  25/1  5/21  CDD1 

1/105  000/0  9/3  5/11  15/46  HDD1 

7/622-  000/0  3/13-  000013/0  0003/0-  coil 

904 000/0  7/32  005/0  166/0  cElec 

5/1193  000/0  5/75  2/2  5/170  t 

71/1476  000/0  4/62  00003/0  002/0  gdps 

2/67-  000/0  3/2-  6/33  15/94-  pgas 

6/407  000/0  4/7  00002/0  00017/0  pop 

 000/0  3/63  5 /33  2/2453  sigma_e 

 000/0  05/237  9/4  2/1133  Sigma u 

 مأخذ: محاسبات تحقیق
 

متغیر روند، میزان  دهد با تغییر یک درصد نشان می tضریب برآوردشده برای متغیر 
یابد. در این بازه زمانی استفاده  میلیون مترمکعب افزایش می1193مصرف گاز طبیعی معادل 

های کشور از حالت سنتی به  ها وتبدیل نیروگاه از گاز طبیعی به عنوان سوخت در نیروگاه
اند  ترین تغییرات تکنولوژیک در این حوزه بوده های گازی، مهم گاهسیکل ترکیبی و نیرو

 که باعث افزایش مصرف گاز طبیعی شده است.
متغیر روز درجه سرمایش نیز بر مصرف گاز طبیعی تأثیر دارد. با افزایش درجه حرارت 

 های سرمایشی، مصرف گاز طبیعی نیز افزایش خواهد داشت. با و استفاده بیشتر از سیستم
میلیون  922افزایش یک درصد در متغیر روز درجه سرمایش، مصرف گاز طبیعی 

 یابد. مترمکعب افزایش می
متغیر  مصرف برق عامل تأثیر گذار بعدی است. از آنجایی که در تولید برق از گاز 

شود لذا این متغیر هم در بخش نیروگاهی به عنوان سوخت و هم در  طبیعی استفاده می
شود، بنابراین، با افزایش یک  و تجاری برای خنک شدن استفاده می های خانگی بخش

میلیون مترمکعب افزایش خواهد  904درصدی در مصرف برق، مصرف گاز طبیعی معادل 
میلیون 219شدت انرژی متغیر مهم دیگری است که یک درصد افزایش آن، حدود  داشت.

 دهد. مترمکعب مصرف گاز طبیعی را افزایش می
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دهد با یک درصد افزایش جمعیت، مصرف گاز طبیعی معادل  نین نشان مینتایج همچ
با کاهش درجه حرارت نیز استفاده از گاز طبیعی  یابد. میلیون مترمکعب افزایش می 407

یابد. افزایش یک درصدی در روز درجه گرمایش موجب  می برای گرم شدن افزایش
ایج برآورد همچنین حاکی از آن است نت شود. میلیون مترمکعبی گاز طبیعی می 105افزایش

های نفتی به عنوان کاالهای جانشین برای گاز  که یک درصد افزایش در مصرف فرآورده
شود. افزایش یک در صدی در  میلیون مترمکعب گاز طبیعی می622موجب کاهش طبیعی،

میلیون مترمکعب افزایش خواهد داد.  219شدت انرژی نیز مصرف گاز طبیعی را معادل 
باشد. با یک درصد افزایش قیمت  عالمت متغیر قیمت مطابق با انتظارات بوده و معنادار می

 یابد. میلیون مترمکعب مصرف گاز طبیعی کاهش می 67

 گیری و پیشنهادها . نتیجه7
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی بر تقاضای گاز 

متغیرهای آب و هوایی انجام شده است. این مطالعه با رویکرد طبیعی در ایران با تأکید بر 
تا  1332های  های کشور در بازه زمانی سال های پنلی استان رگرسیونی توبیت مبتنی بر داده

متغیر توضیحی که با توجه به مبانی نظری، پیشینه تحقیق و شرایط کشور،  9، با 1394
 انتخاب شده، صورت گرفته است.

دهد، متغیرهای تولید ناخالص داخلی، روند، شدت  ن پژوهش نشان میهای ای یافته
انرژی، مصرف برق و دما، به ترتیب بیشترین اثر را بر مصرف گاز طبیعی کشور طی دوره 

 اند. مورد بررسی داشته
تأکید ویژه این مطالعه بر اثر تغییرات آب و هوایی بر مصرف گاز طبیعی است که نتایج 

ر این عامل را نشان داد. در برنامه ریزی بلندمدت انرژی در بخش تقاضا دا تخمین اثر معنی
الزم است تا عالوه بر درنظر گرفتن متغیرهای متداول، به تأثیر تغییرات آب و هوایی به 
عنوان یکی از کالن روندهای مهم مؤثر بر مصرف انرژی نیز توجه شود. اینگونه 

متفاوت هر استان، حساسیت نسبت به افزایش  های گذاری، با در نظر گرفتن اقلیم سیاست
تری با تغییر مصرف  تواند به صورت مناسب ریزی متناسب با آن، می درجه حرارت و برنامه

های مرتبط با آن، مانند تأمین نیاز بخش خانگی در فصل سرد  فصلی گاز طبیعی و چالش
های  راتی و برنامههای دیگر و انجام تعهدات صاد سال و بوجود آمدن کمبودها در بخش

آورد که بتوان  تزریق گاز به مخازن نفت مواجه نماید. همچنین، این امکان را فراهم می
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انداز مصرف گاز طبیعی کشور در  آثار بلندمدت تغییرات آب و هوایی را بر چشم
 پژوهی لحاظ نمود. چارچوب مطالعات آینده

 . تعارض منافع 8
 تعارض منافع وجود ندارد.

 . منابع9
 ان ویردر اطبیعی ز گای تقاضاو عرضه برآورد »(، 1390ابونوری، عباسعلی و غفوری، شیرین )

 .117-136 فحات، ص12، شماره 4، سال مدلسازی اقتصادی ،«1404فق ای ابینی بر پیش
، ترجمه علی طاهری فرد و سید جعفر حسینی و جالل دهنوی، اقتصاد انرژی، (1390) استیونس، پل

 امام صادق )ع(. تهران: دانشگاه
 نفتی ایرانهای  (، شرکت ملی پخش فرآورده1394نفتی انرژی زا، )های  آمارنامه مصرف فراورده

 (، دفتر برنامه ریزی اقتصاد کالن برق و انرژی1394ترازنامه انرژی سال )
 (، دفتر برنامه ریزی اقتصاد کالن برق و انرژی1396ترازنامه انرژی سال )

بینی تقاضا و  پیش»(، 1391، مهرزاد و قنبری، علیرضا و بیاری، لیلی )، افشین و زمانیجوان
های شبکه  سازی فصلی گاز طبیعی در طول برنامه پنجم توسعه با استفاده از روش ذخیره

 .49-70، صفحات 34، شماره 9، سال انرژی فصلنامه مطالعات اقتصاد، «ARIMAعصبی و 
انداز  آشکارسازی، ارزیابی اثرات و چشم (،1396اقلیم) دفتر مرجع ملی هیات بین الدولی تغییر

 تغییر اقلیم در ایران طی قرن بیست ویکم، سازمان هواشناسی کشور.
فصلنامه ، «الگوهای تقاضا و تحلیل دینامیک تقاضای انرژی در ایران»(، 1336سهیلی،کیومرث )

 .67-36، صفحات 2، شماره 7، دوره پژوهشهای اقتصادی
بینی پیش »(، 1390پور، سید وحید )  حسینی، محمدعلی و حسینی سیدجوادین، سید رضا و شاه

ر سیاسی کشوو جتماعی دی، اقتصاافق برنامه پنجم توسعه ر در اطبیعی کشوز گارف مصا
 .109-126، صفحات7، شماره 3، سال مدیریت بازرگانی، مرتبط«ی ها نقد سیاستو 

ن مازبر میانگین ا هوی ماات دثر تغییرمطالعه ا»(، 1333جالل ) شکوری گنجوی، حامد و نظرزاده،
 .27-40، صفحات 20، شماره9، سال انرژی ایران، «رکشودر لکتریکی ژی انرانه ف روزامصر

جویی مصرف  بررسی اثر پیشرفت تکنولوژی بر صرفه» (،1333عبدلی، قهرمان و رهرامی، ویدا )
فصلنامه ، «ه از تابع تولید کاب داگالسانرژی در بخش صنعت وکشاورزی با استفاد

 .23-41، صفحات 23، شماره 6، سال مطالعات انرژی
، تهران: مرکز چاپ و «ها اقتصاد انرژی: تعاریف، مفاهیم، بازارها و سیاست» (،1397فریدزاد، علی )

 نشر دانشگاه عالمه طباطبائی.
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بررسی اثر تغییرات دما بر »(، 1339کریمی، تورج و صادقی مقدم، محمد رضا و رهنما، روح اهلل )
 .24، سال هفتم، شماره فصلنامه مطالعات انرژی، «مصرف گاز طبیعی در ایران

بررسی تابع تقاضای گاز طبیعی در »(، 1336کشاورز حداد، غالمرضا و میرباقری جم، محمد ) 
 .137-160، صفحات 32ایران، شماره های اقتصادی  فصلنامه پژوهش، «ایران

شاخص ده از ستفاابا آن تجزیه ر و کشوژی نرت اسی شدبرر»(، 1339یکتا ) ، نب و اشرفیگلی، زی
 . 54ره شما، 13ل سا، دیقتصای اسیاستهاو هشها وفصلنامه پژ، «انیردر افیشر آل  هیدا

بینی  رابطه متغیرهای آب هوایی با مصرف برق وپیش»(،1393مجرد، فیروز وسلمانی، افسانه )
های جغرافیای  ، پژوهش«های گردش عمومی جو در غرب ایران مدلتقاضای برق با 

 .301-315، صفحات2، شماره51طبیعی، دوره
 13واکاوی میانگین مجموع»(، 1390مسعودیان، ابوالفضل و علیخانی، بهلول و ابراهیمی، رضا ) 

جغرافیا و پایداری محیط  ،«روز درجه مورد نیاز )گرمایش وسرمایش( در قلمرو ایران
 .23-36، صفحات 1، شماره 1، سال ژوهشنامه جغرافیایی()پ

مجله ، «بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در ایران»(،1333ملکی،رضا)
 .31-119،صفحات39،شمارهبرنامه و بودجه

استفاده از روش روز درجه در برآورد »(، 1391مهرگان، نادر و صادقی، حسین و امانی، مسعود )
فصلنامه مطالعات اقتصاد ، «تقاضای گاز طبیعی بخش خانگی در ایران: با رویکرد پنل دیتا

 .169-137صفحات   ،32، شماره 9، سال انرژی
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Abstract 
Investigating the effects of climate change on different aspects of social life 

has been the focus of research in recent decades. The importance of energy 

for development and growth as well as pollution caused by energy carriers 

has made it necessary to assess the impact of climate change on the 

consumption of various energy carriers including natural gas. This study 

designed a model for natural gas demand in which in addition to the 

conventional economic factors, climate variables are considered. Then, we 

estimate this model for Iran during the years 2003-2015. In addition, 

variables of GDP and electricity consumption as well as trend variable had 

the greatest effect on natural gas consumption in the country. 

Keywords: Natural Gas Consumption, Climate Change, Tobit 

Regression Model 
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