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 مقدمه -1

 حال در كشورهاي درميرسد. به نظر  ممكنغير  انرژي گرفتن نظر در بدون اقتصادي توسعه سمت به حركت كنوني دنياي در

 لزوم يك منبع درآمد ملي نيز محسوب ميشود لذا عنوان عالوه بر نقش خود به عنوان عامل اصلي توليد، به انرژي توسعه،

نشان  ديگر، سوي از راه اين در انرژي اساسي نقش و سو يك از توسعه حال در در كشورهاي اقتصادي رشد سمت به حركت

 زانري برنامه و سياستگذاران تحليل ابزارهاي عنوان هانرژي ب تقاضاي هاي لمد باشد؛ انرژي مي تقاضاي شناخت اهميت دهنده

 باعث ميتواند انرژي مصرف از آگاهي. ميشوند طراحي انرژي مصرف بيني پيش و انرژي آينده خصوص در گيري تصميم جهت

 تغييرات مقابل در مناسب واكنش همچنين و بخش اين در انرژي مصرف در مؤثر عوامل درخصوص گيري تصميم روند بهبود

 در .است شده انجام زمينه اين در زيادي مطالعات و دارد طوالني تاريخي انرژي مورد در تحقيقات گردد. عوامل اين احتمالي

 چگونگي برحسب ميتوان را مطالعات ين. ااست شده برآورد انرژي حاملهاي براي اقتصاد كل تقاضاي مطالعات اين از بعضي

 شده تجميع كاالي يك بصورت ژيانر آن در كه مطالعاتي دسته يك .نمود تفكيك دسته دو به ها داده تجميع مقوله با برخورد

 بصورت را ها حامل اين از يك هر انرژي حاملهاي روي بر تجميع انجام بدون كه مطالعاتي دوم دسته و شود مي مدل وارد

 اغلب د.باش داشته وجود نيز اقالم اين دروني تعامل نحوة مشاهده و بررسي امكان كه بطوري .كند مي لحاظ مدل در منفك

 نظام مانند مدلهايي قالب در و گرفته صورت كننده مصرف نظريه بر مبتني مند نظام رويكرد از استفاده با مذكور هاي مدل

 .اند شده ارائه ترانسلوگ توابع مختلف انواع همچنين و آل ايده تقريبا تقاضاي نظام خطي، مخارج

 برخي از مطالعات خارجي عبارت اند از:

 آل ايده تقريبا تقاضاي  نظام مدل از مطالعه اين در .اند كرده بررسي را استراليا رد انرژي تقاضاي( 1110) اشترن و اكمل

 شده برآورد كاالها ساير و متفرقه، هاي انرژي طبيعي، گاز برق، براي متقاطع و خودي قيمتي كششهاي و است شده استفاده

 انرژي منابع ساير و طبيعي گاز ديگر سوي از .است انرژي منابع ساير و طبيعي گاز بين جانشيني از حاكي آنها مدل نتايج .اند

 .ميشوند تلقي لوكس كاالهاي مدل اين در

( با روش برنامه ريزي ژنتيك سيستم معادالت چند رگرسيوني تقاضاي كوتاه مدت كشور آمريكا براي 1113ليو و كابودان )

برق را تخمين زدند. در بخش خانگي كشش  بخش خانگي، تجاري، صنعتي و 4انرژي را پش يني كردند و مصرف انرژي هر 

و حساسيت مصرف كننده به تغييرات آب و هوايي زمستان  02.1، كشش درآمدي 0271، كشش جانشيني 1213قيمتي منفي 

 بدست آمد. 1243ضعيف و در حدود 

 روند .اند شده متمركز فصلي ماهيت و اصلي روند يعني انرژي، تقاضاي در موجود واقعيت دو روي( 1100) نيوميا -جاج-لستر

 همگي كه اقتصادي غير عناصر و درآمد و قيمت مثل اقتصادي عناصررا تخمين زدند. با ابن كار بين اثرات  انرژي تقاضاي اصلي

 بترتيب بلندمدت قيمتي و درآمدي هاي كشش خانگي بخش در .گذارند يم فرق انرژي تقاضاي تخمين در هستند، برونزا هم

 براورد شده است. 1211و منفي  1277

 روندهاي هوايي و آب تغييرات از تابعي را خانگي بخش در گرمسازي منظور به انرژي( تغييرات مصرف 1104) وستمن سارك

 .اند كرده مدل روزها گرمايش درجه روش به را تركيه خانگي بخش گاز گرماسازي مصرف و يدانند م دموگرافيك

 برخي از مطالعت داخلي عبارت اند از:

 در مطالعاتي مجموعه  0734-0731 سالهاي در ايي:دار و اقتصادي امور وزارت اقتصادي امور معاونت در مطالعات موعهمج

 نتايج كه گرفته صورت اقتصادي بخشهاي يكايك در و جداگانه بصورت برق و نفتي هاي فرآورده طبيعي، گاز تقاضاي خصوص

 زده تخمين توضيحي خود صورت به معادالت اين كه آنجا از .است اصلهح ضرايب بودن منفي و كشش كم مويد آنها از حاصله

 آنها قيمت به نسبت انرژي هاي حامل تقاضاي بودن كشش كم از حكايت مدت بلند و مدت كوتاه هاي كشش كليه است شده

 .دارد
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گاه آزاد اسالمي واحد تهران ( در پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشكده ي دانش0731محمد بابازاده و عبدالحسين مقنيان )

را پيش بيني كرده اند. محققين با تجزيه و تحليل سري هاي  0411-0731مركزي مقدار تقاضاي انرژي در فاصله ي سالهاي 

زماني مصرف انرژي به رابطه ي مستقيم مصرف انرژي با نرخ رشد جمعيت  و شدت انرژي  پي بردند. در اين تحقيق محققين با 

رابطه بين متغير ها را در بخش صنعتي، تجاري، خانگي و نيروگاه ها مورد تجزيه و  olsعادالت رگرسون و مدل استفاده از م

 تحليل قرار داده اند.

شبيه سازي تابع تقاضاي ايران با استفاده از الگوريتم بهينه سازي انبوه "( در مقاله اي تحت عنوان 0733علي امامي ميبدي )

ني  وضعيت آتي تقاضاي انرژي با استفاده از سير شاخص هاي كالن اقتصادي دو فرم از معادالت به منظور پيش بي "ذرات

توليد ناخالص داخلي و  ,تقاضاي انرژي  غير خطي را شبيه سازي كرده است. در اين مدل تقاضاي انرژي با متغييرهاي جمعيت

 .واردات كاال و خدمات براورد شده است

برآورد نمود.  7001الي  7691در فاصله ي سالهاي  OECDاضا انرژي را براي كشورهاي عضو تق ( تابع0731يزداني راه) 

كشورها و هم چنين رابطه مثبت بين  نتيجه تحقيق وي حاكي از وجود رابطه منفي بين قيمت نفت اوپك و تقاضا انرژي در اين

 نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و تقاضاي انرژي است.

 متوسط دماي سرد و گرم كشور، ،توليد ناخالص داخلي، شاخص قيمتهاي انرژي ،سي متغيير هاي مستقل در اين مقاله با برر

 شدت انرژي،  جمعيت و تجارت خارجي سعي در يافتن روابط و نوع آن با تقاضاي انرژي ايران داريم.

 

 

 روش تحقيق -2

 تفسير و بيني پيش توان سادگي، عين در كه است مدلهايي توسعه زماني سريهاي سنجي اقتصاد متخصصين وظيفه امروزه

 زماني سري هاي تحليل از سنتي بطور كه چرا است شده مشكلتر زمان طول در وظيفه ينا. .دباشن دارا را اقتصادي متغيرهاي

 وند،ر اجزاي به زماني سري يك تجزيه براي جديدي روشهاي تدريج به اما شد مي استفاده بيني پيش ابزار يك عنوان به تنها

 هر كه چرا ميشود بيني پيش دقت افزايش موجب زماني سري يك پوياي روند تجزيه .يافت توسعه نامنظم اي چرخه فصلي،

 مشاهدة پنجاه ميكنيم فرض .نمود يابي برون آينده هاي دوره براي توان مي را زماني سري بيني پيش قابل اجزاي از يك

 سري ميتوان زماني سري روشهاي از استفاده با .كنيم بيني پيش را ها داده اين آيندة مقادير ميخواهيم و است دست در آماري

 تغيير زمان طول در را ها داده سري ميانگين روند، جزء .نمود تجزيه نامنظم جزء و فصلي و روند اجزاي به را مذكور هاي داده

 د.دار وجود قله نقطه يك زماني، دورة دوازده ره ازاي به آن در كه ميشود چرخهاي الگوي يك ايجاد باعث فصلي جزء و ميدهد

 دارد وجود بسياري زماني سريهاي .نيست اي ساده و مشخص توزيع داراي ها داده از سري يك فصلي و روند اجزاي عمل در

 يك نامنظم جزء چه اگر كه است آن اينجا در مهم نكته .است تصادفي اجزاي بر مشتمل آنها نامنظم و فصلي روند، اجزاي كه

 توجه با .است بيني پيش قابل حدودي تا ليكن نيست شدهاي تعريف و مشخص الگوي يك داراي هها داد از زماني سري

 مقادير كه ترتيب بدين .هستند منظمي الگوي داراي سري اين در موجود منفي و مثبت تغييرات كه ميشود روشن دقيقتر

 جزء در مثبت همبستگي اين وجود از مدت كوتاه هاي بيني پيش در .دارند دنبال به را مثبتي مقادير دوره، هر در مثبت

 پيش مقادير و. ميكند ميل صفر سمت به تصادفي جزء زمان، طي كه داشت توجه بايد اما .ودميش استفاده زماني سري تصادفي

 تغييرات كلي نيبي پيش .ميكند ميل صفر سمت به سرعت به t=50 از پس زماني هاي دوره براي نامنظم جزء شده بيني

 سري يك تغييرات بيني پيش عمومي روش .يزمان سري اجزاي تك تك بيني پيش جمع حاصل از عبارتست زماني سري

 ناميده حركت معادله اصطالحا معادله ناي .است نموده توليد را تصادفي فرايند اين كه اي معادله يافتن از عبارتست زماني

 .شود مي بيني پيش زماني سري آتي مقادير له،معاد اين از استفاده با سپس .دميشو
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توابعي از چند عامل مؤثر  باشد كه ميزان مصرف به صورت اعم متدولوژي هاي موجود در تخمين تابع تقاضا به اين صورت مي

 . بر ميزان مصرف انرژي در نظر گرفته شده و براي يك سري زماني مشخص به تخمين تابع تقاضا پرداخته مي شود

 ن پروژه تابع تقاضاي انرژي بصورت زير در نظر گرفته شده است:در اي

 
Masraf: f(gdp,gheymat,sheddat,jamiyat,tejarat,sard,garm) 

 Masrafبيانگر مصرف نهايي انرژي است كه دادهاي آن از تراز نامه ي انرژي استخراج شد :. 

GDPاي بانك مركزي استخراج گرديد.: يا همان توليد ناخالص ملي كه دادهاي آن از سري زماني ه 

Gheymat  :  داده هاي مربوط به شاخص قيمت حاملهاي انرژي از سايت مركز آمار گرفته شد و ميانگين قيمت انرژي

 محاسبه شد. 

Sheddat: آمارهاي مربوط به شدت انرژي از ترازنامه ي انرژي براي سالهاي مختلف استخراج شد 

Jamiyatسايت مركز آمار براي سالهاي مورد بررسي دريافت شد : برآورد جمعيت كشور از 

Tejarat متغير حجم معامالت بازرگاني خارجي از جمع واردات و صادرات )غير نفتي( كشور طي سالهاي مورد بررسي بدست:

  آمده است و اطالعات آن از سايت مركز آمار اخذ شده است

garm,sard برداشت شد. و دادهاي روزهاي سرد در واقع ميانگين دما در زمستان : اين متغيرها از آمارهاي مركز هواشناسي

 سال مورد نظر و روزهاي گرم ميانگين دما در تابستان آن سال است.

 جهت تخمين از يك مدل خطي ب شكل زير استفاده شده است:

masraf=α+ GDP+ gheymat+ sheddat+ jamiyat+ tejarat+ sard+ garm+  

 ( استفاده شده است.olsبراي تخمين از مدل حداقل مربعات معمولي )

 بايد ابتدا همچنين .باشد حداقل شده برآورد معادله از مشاهدات فواصل مجذورات مجموع كه است اين بر تالش مدلدر اين 

 اين غير در. كرد استفاده الگو اين از توان مي آنگاه باشند، مانا سطح در متغيرها همه اگر. گيرد قرار بررسي مورد هاغيرمت پايايي

 فرض سه بر مبتني مدل اين. كرد پايا را مستقل متغيرهاي باالتر هاي مرتبه يا اول مرتبه تفاضلگيري با توان مي صورت

 . پسماندها بين همبستگي خود وجود خطا عدم جمالت واريانس بودن ثابت، خطا جمالت ميانگين بودن صفر: است كالسيك

 
 آزمون ريشه واحد براي پايايي -7-7

 از. هستند پايا استفاده مورد زماني در كارهاي تجربي بر اين فرض استوار است كه متغيرهاي سري  olsاستفاده از برآورد 

 اين از استفاده از قبل رو اين ز. انيستند پايا اقتصاد در زماني سري غيرهايمت از بسياري كه است آن غالب باور ديگر طرفي

ي سر نمودار متغير يك پايائي تعيين براي ميتوان. كرد حاصل اطمينان آنها ييپايا عدم يا پايائي به نسبت است الزم متغيرها

 است، بوده برخوردار صعودي روند يك از زمان طول در متغير كهد باش آن از حاكي نمودار اين گر. اكرد مشاهدها آنر زماني

 امكان اين لبتها .باشد پايا نميتواند بنابراين. است نمانده باقي ثابت زمان طول در متغير اين انگينيم كه گرفت نتيجه ميتوان

 اينجاست در. اشدب پاياي زمان روند اين حول در است، زماني روند داراي كه حالي عين در زماني سري متغير يك كه دارد وجود

 در آن حركت كلير مسي كه است قطعي زماني روند داراي متغيري. ميشود مطرح تصادفي روندهاي و قطعي روندهاي بحث كه

 اي گونه به كند، تغيير تصادفي صورت به زمان طول در متغير يك زماني روند اگر ماد. اباش بيني پيش قابل كامال زمان طول

تصادفي است. وجود ريشه واحد موجب  روند داراي متغير اين كه ميگويند اصطالحا نباشد، بيني شپي قابل آن حركت مسير كه

ميشود كه مدل داراي رگرسيون كاذب شود و ضرايب برآورد قابل اعتماد نيستند، پس ابتدا بايد پايايي متغيرها مورد بررسي 

 قرار بگيرد.
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 قرار استفاده مورد زماني سري فرايند يك پايائي تشخيص براي امروزه كه است آزمونهائي معمولترين از يكي واحد ريشه آزمون

  ل است، فرآيند خود توضيح مرتبه او  يوقت كه است استوار منطق اين بر آزمون اين اساس. ميگيرد

ورد شود و برابر يك بودن آن مورد آزمون قرار معادله فوق برآ ناپاياست. بنابراين اگر به روش حداقل مربعات معمولي ضريب 

 گيرد مي تواند پايايي يا ناپايايي يك فرآيند سري زماني را به اثبات برساند. 

 
  ( ADF)آزمون ديكي فولر تعميم يافته  -7-7-7

 به صورت زير باشد: Pداراي فرآيند خود توضيح از مرتبه ي  فرض ميكنيم جمله اخالل 

(7)                                                                                               = α +  

 (1) = 

توزيع شده اند. از آنجا كه معموال اين باور وجود دارد كه تفاضل  )IID( ها به صورت همانند و مستقل از يكديگر كه در آن 

( 7661است، صيد و ديكي ) (MA)مرتبه اول بسياري از متغيرهاي سري زماني اقتصاد كالن شامل جمالت ميانگين متحرك 

ميتواند توسط يك فرآيند  است و  ARMA(p,q)نتيجه فوق را به موردي تعميم دادند كه در آن جمالت اخالل داراي فرآيند 

AR(k)  تقريب زده شود، در اين فرآيندk  به اندازه ي كافي بزرگ است كه تقريب خوبي از فرآيندARMA(p,q)  حاصل

فولر تعميم يافته به صورت -تقريبا نوفه سفيد باشند، در چنين شرايطي روش آزمون ديكي شود در نتيجه جمالت اخالل 

 ش يابد.افزاي نمونه حجم افزايش با مناسبي گونه به kت، مشروط به اينكه حدي معتبر اس

 

 نتايج و بحث -3

 ابتدا آزمونهاي مربوط به مدل را انجام ميدهيم و مدل نهايي را اجرا ميكنيم

 
 آزمون ديكي فولر داده ها -3-1

 olsميتوان از الگوي  باشند مانا سطح در متغيرها متما اگر. شوند بررسي ها هيي )مانايي( دادپايا بايد آزموني هر انجام از قبل

 مانايي بررسي به آن از بعد ميشوند مطرح ديگر مدلهاي آنگاه باشند، نامانا بصورت متغيرها از برخي اگر حال. استفاده كرد

 مي انجام غيرهامت از يك هر مورد در را يافته تعميم فولر ديكي آزمون ابتدا اساس براين، پرداخت خواهيم پسماند جمالت

 .دهيم

از  %70يا  %5يا  %7مي باشد، اگر قدر مطلق مقادير بدست امده از آزمون در سطح   Eviewsبهترين نرم افزار آزمون كننده 

قدر مطلق مقادير بحراني بزرگتر شد، آنگاه متغير مورد بررسي در همان سطح مانا است و در غير اين صورت با يك يا چند بار 

 به پايايي متغير مورد نظر خواهيم رسيدتفاضل گيري 

با بررسي به عمل آمده براي داده هاي مصرف  مشخص شد داده هاي مصرف ناماناست و با تفاضل گيري مرتبه دوم مانا شد و 

و تجارت خارجي نيز با تفاضل مرتبه ي دوم مانا شدند، شدت انرژي با يك بار تفاضل گيري  GDPهمينطور دادهاي مربوط به 

 نا شد و داده هاي مربوط به ميانگين دماي هواي سرد و گرم مانا بودند.ما

 
 بررسي خودهمبستگي مدل -3-2

در تحليل رگرسيون داده هاي سري  عدم وجود خود همبستگي بين جمالت خطا از فروض اساسي كالسيك محسوب مي شود.

بدون تورش است خطاهاي استاندارد وقتي خود  olsزماني خود همبستگي خطاها يك مشكل است.  زماني كه برآورد ضرايب 

مقدار بيشتر از مقدار واقعي  tهاي پايين مثبت است، كمتر از مقدار واقعي تخمين زده مي شوند )و lagهمبستگي خطاها در 

 است( براي بررسي خود همبستگي مدل از آزمون براش گادفري استفاده شده است.

 اين آزمون به شكل زير است:
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 عدم وجود خود همبستگي

  وجود خود همبستگي 
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خروجي نرم افزار تست براش گادفري -(1جدول )  
 

 

 

 

 

 

 

دارد.و احتمال آزمون فرض يك مبني بر عدم وجود خود همبستگي رد نميشود و مدل ما خود همبستگي نبا توجه  به مقدار   

 

 
 بررسي واريانس ناهمساني مدل -3-3

همچنان بدون تورش باقي مي ماند، اما واريانس  olsبا وجود واريانس ناهمساني  برآوردهاي مدل از ضرايب به كمك روش 

ضرايب در اين شرايط تورش دار خواهد بود. يعني در اين شرايط واريانس برآوردي ضرايب  براي olsبرآورد شده با روش 

در اين شرايط  olsمقاديري بيشتر و يا كمتر از واريانس حقيقي جامعه را ارايه ميدهد، از اين رو استنتاج هايي كه كه به روش 

انس برآورد شده مقداري كوچيكتر از واريانس جتمعه صوزت ميگيرد ممكن است صحيح نباشد. به عنوان مثال فرض كنيم واري

محاسبه ميشود مقدار بزرگتري از مقدار واقعي آماره را نمايان ميسازد و  tرا ارايه دهد، در اين صورت مقداري كه براي آماره ي 

ز اين رو فرضيه صفر كه داللت اين امكان را ايجاد ميكند كه به شكل غير واقعي مقدار آماره در ناحيه ي بحراني قرار بگيرد.  و ا

بر معنادار نبودن ضريب برآورد شد دارد رد ميگردد، حال آنكه ممكن است ضزيب مذكور  معنادار بوده باشد. از ديگر نتايجي 

كه واريانس ناهمساني به همراه دارد عدم اعتبار فاصله اطمينان ميباشد. از آنجا كه برآورد صحيحي از واريانس نداريم طبيعتا 

 فاصله ي اطمينان نيز كه بر اساس اين واريانس ساخته ميشود قابل اعتماد نيست،

 ، آزمون فرض به شكل زير است:استفاده مي كنيم Whiteبراي تشخيص واريانس ناهمساني از آزمون 

 

 ثابت بودن واريانس جمله ي خطا

  واريانس ناهمساني
 

 

فزار آزمون وايتخروجي نرم ا -(2جدول )   
     
     F-statistic 076.72.0     Prob. F(7,9) 075907 
Obs*R-squared 675299..     Prob. Chi-Square(7) 08886 
Scaled explained SS 07999900     Prob. Chi-Square(7) 075556 
     
      

 

 ريانس ناهمساني نيست.با توجه به آماره آزمون و احتمال آن مدل دچار مشكل وا
 

 

 

 

 

     
     F-statistic 77227609     Prob. F(2,7) 07272. 
Obs*R-squared 97.2062.     Prob. Chi-Square(2) 070569 
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 نرمال بودن جمله ي خطال-3-4

داراي   يكي از فروض اصلي كالسيك اين است كه تابع توزيع جمله ي اخالل را نرمال بدانيم، بنابراين ميتوان گفت كه 

 توزيع مستقل نرمال با ميانگين صفر  و واريانس ثابت است. آزمون فرض ما به شكل زير است:

 

 نرمال بودن جمله ي خطا

  عدم نرمال نبودن جمله ي خطا

 

 

 
 

 خروجي نرم افزار تست نرمال بودن خطا –1كل ش

 

 با نوجه به احتمال آزمون مشخص ميشود كه توزيع خطا نرمال است و اين فرض كالسيك در مدل مورد بررسي برقرار است.
 
 فرم تابعي غلط-3-5

اينكه ارتكاب خطاي تصريح به صورت اجتناب ناپذير صورت ميگيرد، بنابراين آگاهي از وجود و يا عدم وجود اين دسته  نظر به

بسيار از موارد مشكل تر از آگاهي از نتايج اين خطاهاست. در بسياري از موارد خطاي تصريح از خطاها در هر مساله خاص در 

است عدم فرمول بندي صحيح مدل در اثر ضعيف بودن تئوري و يا عدم  به طور سهوي بروز مي كند كه علت آن ممكن

 دسترسي به دتده هاي صحيح آن جهت آزمون مدل باشد.

بهترين شاخص براي تشخيص اينكه مدل داراي تصريح غلط است، كشف اين موضوع است كه مدل مورد نظر داراي مشخصه 

 .رمزي اسفاده شده است Resetهاي آماري نامطلوب ميباشد. در اين رابطه از آزمون 

  

 صحت فرم مدل

  عدم صحت فرم مدل
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 با توجه به احتمال و آماره ي آزمون فرم تبعي مدل تاييد ميشود.

 
 اجراي مدل -3-6

 پس طي فروض كالسيك مدل اجرا شد و احتمال هر يك از متغيرها بصورت زير بدست آمد:

 
 متغيرها probمحاسبات تحقيق  -(4جدول )

Garm Sard jamiyat Tejarat sheddat gheymat GDP  
121173 12171 12.110 127.11 121411 121131 121103 Prob 

 
 با توجه به احتمال ها در ميابيم كه متغيير هاي تجارت خارجي، و جمعيت معنادار نيستند و در مدل نهايي حذف ميشوند.

 ميشود: runو مدل مجددا 

 
 محاسبات تحقيق ضرايب متغيير ها -(5جدول )

garm sard Sheddat Gheymat GDP c  
12033 12301- 12333 121.3- 4247 1231. Coeffiend 

121001 121013 121714 121114 121117 121071 Prob 
 

 محاسبات تحقيق خروجي مدل نهايي-(6جدول)

Durbin-Watson stat: 127414 Prob (F -statistic):  1211117  R-squared: 123173 
 

 است: شكل رگرسيون نهايي به اين شكل
masraf=1231.+4247GDP-121.3gheymat+12333sheddat -12301sard+12033garm 

 

 متغير ها معني دار بودن  آنها را تاييد ميكند. probنشان ميدهد كه رگرسيون بطور كلي معنادار است و مقداره  Fآماره ي 

تغييرات متغيير وابسته توسط معادله درصد  31كه نشانگر توضيح دهندگي مدل است بيان ميكند كه  R-squaredمقدار 

 .رگرسيون تبيين ميشود

 مقداره آماره ي دوبين واتسون باينگر عدم همبستگي مدل است.
 

  رمزي  Reset خروجي نرم افزار آزمون-(3جدول )
     
     
 Value Df Probability  

t-statistic 77792022 8 076866  

F-statistic 77265982 (7, 8) 076866  

Likelihood ratio 72992672  7 077020  
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 نتيجه گيري-4

 توجه به معادله ي بدست آمده نتيجه هاي زير از بررسي تابع تقاضاي كشور حاصل ميشود:با 

 4247بطوري كه يك واحد افزايش در توليد ملي تقاضا را به مقدار و تقاضاي انرژي وجود دارد  GDPرابطه ي مثبتي بين -

 افزايش ميدهد

تقاضاي انرژي با شاخص قيمت هاي انرژي همانطور كه انتظار ميرفت رابطه اي عكس دارد، بطوري كه افزايش يك واحدي در -

 واحد ميشود. 121.3شاخص قيمتهاي انرژي موجب كاهش تقاضاي انرژي به مقدار 

نرژي با تقاضاي انرژي رابطه اي مثبت دارد، افزايش شدت انرژي يعني براي توليد يك واحد محصول به انرژي بيشتري شدت ا-

نياز داريم، بنابراين دور از انتظار نبود كه افزايش شدت انرژي تقاضاي انرژي را افزايش دهد، يك واحد افزايش در شدت انرژي 

 واحد مي شود. 1.333موجب افزايش تقاضاي انرژي به مقدار 

تقاضاي انرژي با دماي هواي زمستان كشور رابطه اي عكس دارد، وقتي در زمستان هوا گرم تر ميشود مصرف انرژي كمتر -

 واحد كم شود 12301ميشود، يك واحد افزايش دما در زمستان موجب ميشود تقاضاي انرژي كشور به ميزان 

طه اي مستقيم دارد، هرچه در تابستان دماي هوا گرم تر شود )به موچب باال دماي هواي تابستان با مصرف انرژي كشور راب-

رفتن مصرف برق وسايل سرمايشي( تقاضاي انرژي افزايش ميابد، هر واحد گرم تر شدن هواي تابستان موجب افزايش تقاضاي 

 واحد ميشود. 12033انرژي به مقدار 
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