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 چكيده

- اكسيداي به ويژه گاز ديگازهاي گلخانههاي اخير انتشار در دهه 

هاي زيست محيطي همچون گرم شدن كره زمين كربن و نيز بروز آسيب
هاي جهاني تبديل ترين نگرانيب و هوايي به يكي از مهمو تغييرات آ

كربن با متغيرهاي مصرف اكسيدشده است. در اين مقاله، رابطه گاز دي
در  ايران طي  يشهرنشين نرخ داخلي سرانه وانرژي برق، توليد ناخالص

با استفاده از روش رگرسيون فازي مورد بررسي  1357-1393ي هاسال
داخلي، مصرف ست. بنابر نتايج بدست آمده توليد ناخالصا قرار گرفته

اكسيد ديتاثير مثبتي بر انتشار گاز كربن يانرژي برق و جمعيت شهرنشين
) اثري 7886/0،  0068/0(  مصرف انرژي برق با ضريب فازيدارند. 

مثبت بر انتشار گاز دي اكسيد كربن دارد. بر طبق ضريب فازي به دست 
كربن اكسيددر انتشار گاز ديبرق انرژي رگذاري مصرف آمده حداكثر اث

و متوسط اثرگذاري  7818/0و حداقل اثرگذاري آن برابر 7954/0برابر 
  .باشدمي 7886/0آن برابر 

، توليد ناخالص الكتريكي كربن، انرژياكسيددي كليدي: گاز هايواژه
 .رگرسيون فازيداخلي، 

  همقدم .1
هاي انسان و افزايش امات و فعاليتزيست به واسطه اقد تخريب محيط

اخير به يكي از  دو دهه ت آب و هوايي طيهشدارهاي جهاني و تغييرا
مسايل مهم بين المللي تبديل شده است. اين موضوع عالوه بر اينكه از جنبه 

محيطي مهم است، بلكه از نظر اقتصادي نيز اهميت دارد زيرا عملكرد زيست
ممكن است تحت ها سالمتي و رفاه انسان يحتو هاي اقتصادي و فعاليت
   بگيرد.تاثير قرار 

اي سوخت هاي فسيلي هستند ي گلخانهيكي از منابع اصلي انتشارگازها
درصد از انرژي، از  85كه براساس برآورد ساالنه آژانس بين المللي انرژي، 

شوند. وابستگي هاي فسيلي مانند نفت، گاز و ذغال سنگ تامين ميسوخت
هاي اقتصادي شده افزون به انرژي موجب تعامل اين بخش با ساير بخشروز

و سرعت روند رشد و توسعه اقتصادي را وابسته به سطح مصرف انرژي 
توان يكي از انواع انرژي است كه كمتر مي ءانرژي برق جز [14]. استكرده
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جايگزين نزديكي براي آن پيدا كرد. گسترش روزافزون وسايل برقي، منبع 
صلي روشنايي بودن، غير قابل ذخيره سازي بودن آن، نياز به استفاده از برق ا

هاي دولتي هاي مختلف از جمله صنعت، نياز مبرم ادارات و سازماندر بخش
و غير دولتي به استفاده از اين انرژي و مواردي از اين قبيل اهميت بررسي 

ژي برق در ايران مصرف انر .دهدمصرف اين انرژي را بيش از پيش نشان مي
به داليل متعددي نظير: رشد سريع جمعيت، توسعه شهرنشيني، افزايش 

ها، تغييرات آب و هوا و توسعه سطح زندگي و رفاه، واقعي نبودن تعرفه
صنعتي و تجاري افزايش يافته است، كه بخش زيادي از اين افزايش تقاضا، 

اي و آلوده ازهاي گلخانهشود و مصرف آنها انتشار گاز منابع فسيلي تامين مي
به ويژه اگر مصرف انرژي با ناكارآمدي نيز [5]. شدن هوا را به دنبال دارد

  شود. ها تشديد ميمقارن باشد فرآيند توليد آالينده

رشد اقتصادي پيامدهاي ناگواري به خصوص در زمينه محيط زيست و منابع 
قتصادي در ارتباط هاي اطبيعي به همراه داشته است، زيرا بيشتر فعاليت

 افزايش توليد و اقتصادي زيست بوده در حقيقت رشدتنگاتنگ با محيط

 فسيلي هايسوخت ويژه به انرژي منابع طبيعي و از بيشتر استفاده مستلزم

و  [7]  دنبال دارد به را زيست محيط تخريب خود نوبه به هم آن است كه
 كه آن از پيش اقتصادي رشد شودمي استدالل اين ديدگاه در مقابل .[16]
 بهبود و نگهداري براي بلند مدت در باشد، تهديد يك زيست محيط براي

   [18] است ضروري زيست محيط كيفيت

- ديدر اين مقاله سعي شده است تاثير مصرف انرژي برق بر انتشار گاز

كربن در ايران مورد بررسي قرار گيرد. كه با توجه به مسائل جدي اكسيد
تواند بررسي رابطه بين مصرق انرژي برق و محيط زيست مي محيطي،زيست

هاي زيستريزان در تعيين و تصويب سياستگذاران و برنامهبه سياست
  محيطي ياري دهد.

شناسي روش است. در بخش دومبخش تنظيم شده پنجمقاله حاضر در  
تبيين مدل اختصاص دارد. در ارائه شده است. بخش سوم به  رگرسيون فازي
 پنجمو در نهايت در بخش  شود.ارائه ميتجزيه و تحليل نتايج بخش چهارم 

  رسد.گيري به پايان ميبندي و نتيجهمقاله با ارائه جمع

 

  رگرسيون فازي .2
- هايي كه درست به نظر ميكنيم، اكثر چيزدر دنيايي كه ما زندگي مي

 هاي واقعي،و سقم پديده رسند نسبتا درست هستند و در مورد صحت
هاي فازي . نظريه مجموعه[11]كندهمواره درجاتي از عدم قطعيت صدق مي

توسط پروفسور لطفي عسگرزاده معرفي شد، يكي از  1965كه در سال 
رود. منطق هايي است كه براي شناخت مسائل عدم قطعيت به كار ميروش

فازي يك منطق چند ارزشي است كه در آن به جاي درست يا نادرست، 
هاي نامحدودي از خاكستري بين سياه و سفيد وجود فيد، سايهسياه يا س

هايي را قادر است بسياري از مفاهيم، متغيرها و سيستم  . اين نظريه[1]دارد
و زمينه را براي  بندي رياضي بخشددقيق و مبهم هستند صورتكه  غير

.  [9]گيري در شرايط عدم اطمينان فراهم آورداستدالل، استنتاج و تصميم
هايي بود كه ابهام را به زاده معتقد است كه بايد به دنبال ساختن مدلعسگر

ها منزله بخشي از سيستم بپذيرد برخالف ديگران كه معتقدند كه بايد تقريب
بندي وري افزايش يابد. در منطق ارسطويي يك دستهتر كرد تا بهرهرا دقيق

اند اما در ادرستها درست يا ندرست و نادرست وجود دارد. همه گزاره
اند. مثال گزاره هوا ها مقداري درست و مقداري نادرستمنطق فازي، گزاره

سرد است يك گزاره منطقي فازي است كه صحت آن بسته به شرايط 
  .[6]كننده گاهي كم و گاهي زياد استجغرافيايي و فرد قضاوت

ي هاي بسياري دارد، اما در بعضاگرچه مدل رگرسيون كالسيك كاربرد
مواقع ساختن مدل با مشكالتي مواجه است كه عبارتند از ابهام در رابطه بين 

هاي وابسته و مستقل، ابهام در وقوع يا درجه وقوع رويدادها، تعداد كم متغير
دقتي و خطا. يا نامناسب مشاهدات، مشكالت تعريف تابع توزيع مناسب، بي

گيري اشتباه باعث نتيجهبردن تحليل رگرسيون آماري ممكن است مثال به كار
رسيون فازي هاي ديگر از قبيل رگتوان از روششود. براي حل اين مسئله مي

  .[12]استفاده كرد

بعد  .[19]شدمعرفي  توسط تاناكارگرسيون با ضرايب فازي را اولين بار 
از اولين مقاله ايشان، مقاالت متعددي در خصوص نظريه فوق الذكر به 

هاي كاربردي منتشر شد. به بر گسترش نظريه و مثال دست ديگران ، با تكيه
هاي رگرسيون امكاني هم هاي رگرسيون با ضرايب فازي، گاهي مدلمدل

هاي امكاني ها، خطاي مدل در قالب توزيعشود، زيرا در اين مدلگفته مي
-. در رگرسيون با ضرايب فازي، فرض مي[8]شودضرايب مدل منظور مي

ها دقيق، و ابهام در مدل و ضرايب رگرسيون غيرشود كه مشاهدات و مت
  شود.است. در ادامه مدل رگرسيوني امكاني تشريح مي

متغيرهاي مستقل و   1X ،2…,XpXمتغير وابسته و Yفرض  كنيم 
باشد، صورت كلي مدل رگرسيون فازي، به شكل رابطه   nتعداد مشاهدات  

  خواهد بود:) 1(
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0دف برآورد پارامترهاي مدل يعني،ه 1 2, , , . . . , pA A A A    ، است به
ها به دست دهد. براي يافتن صورتي كه مدل بهترين برازش را براي داده

كنيم. ) استفاده مي2پارامترهاي فوق از تابع عضويت مثلثي متقارن رابطه (
  شود:تابع عضويت متقارن مثلثي به صورت زير تعريف مي
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نشان داد. يك عدد مثلثي   Ã= (a,s)توان به صورت هرعدد مثلثي را مي
 )، قابل نمايش است:1فازي به صورت شكل (

 

  

  

  

  

              

 

 a  مقدار ميانه وs  پهنايÃ كند، پارامتر را مشخص ميs  گستره عددي
 sزان فازي بودن عدد است. يعني هر مقدار كه فازي است كه نشان دهنده مي

بيشتر باشد، ميزان فازي بودن عدد نيز بيشتر است. بنابراين، خروجي 
  ) نشان داد: 3توان به صورت رابطه () را مي1رگرسيون رابطه (
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22211100 
                                                                

) به صورت 3در نتيجه ، تابع عضويت متغير خروجي رگرسيون رابطه (
 آيد:زير به دست مي
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تواند تبديل به يك مدل حالت داده هاي غير فازي در رگرسيون مي
ريزي خطي شود. در اين حالت، هدف مدل رگرسيون، تعيين بهينه برنامه

است، به قسمي كه مجموعه فازي خروجي مدل  Ãمقادير پارامترهاي 
 باشد. يعني:  h داراي درجه عضويت بزرگتر يا مساوي i(Y (رگرسيون شامل

h(y)  yµ  
، ميزان فازي hباشد. با افزايش مقدار عددي بين صفر و يك مي hمتغير 

در نظر گرفته  h=0/5يابد. در اين پژوهش ها نيز افزايش ميبودن خروجي
توان با توجه به مطالب مذكور، تابع هدف و قيد هاي شده است. بنابراين، مي

  ريزي خطي فازي را به صورت زير نشان داد: برنامه تابع
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)1(  

هاي مدل ) قيد9( ) و8هاي () تابع هدف ورابطه7به گونه اي كه رابطه (
 باشند.ريزي فازي ميبرنامه

 

  تبيين مدل .3
ر پژوهش حاضر براي  بررسي تاثير  مصرف انرژي برق بر انتشار دي د

 [17]شود. در اين تحقيق از مطالعه استفاده مي اكسيد كربن از رويكرد فازي
  استفاده شده است.

  
ln CO2 =  δ1+ δ2 lnGDPt +δ3 lnGDP2 t+ δ4 lnECt +δ5 lnFDt+ 
δ6 lnURBt + μt 

 

) به صورت رگرسيون فازي زير 1بطه (توان بر مبناي را) را مي10رابطه (
 نوشت:

ln CO2 = Ã0 + Ã1 ln GDPt + Ã2 ln GDPt
2 + Ã3 ln EC+ Ã4 ln 

URBt        

  :ارائه كردتوان به صورت زير ) مي3رابطه باال را نيز بر مبناي رابطه (
ln CO2 = (a0 , s0) + (a1 , s1)  ln GDPt + (a2 , s2)  ln GDPt

2  
+ (a3, s3) ln EC+ (a4, s4) ln URBt 

 

كه هر يك از متغيرهاي مورد استفاده در رابطـه فـوق بـه صـورت زيـر      
 شوند:تعريف مي

CO2  : ميزان انتشار گاز دي اكسيد كربن به عنوان شاخص آاليندگي
  هوا برحسب كيلو تن. (منبع: بانك جهاني)

 tGDP  توليد ناخالص داخلي سرانه واقعي به قيمت ثابت سال :
  حسب دالر آمريكا. (منبع: بانك جهاني)(بر2005

 2
tGDP : مجذور توليد ناخالص داخلي سرانه  

tEC:مصرف انرژي برق (برحسب ميليون كيلو وات ساعت). (منبع : 

  ترازنامه انرژي)

tURB(منبع: بانك جهاني) .جمعيت شهري :  

  تمام متغيرها در مبناي لگاريتم طبيعي قرار دارند.

  تحليل نتايج .4
پرداخته  )ia و is(ت از مطالعه به تخمين ضرايب فازي در اين قسم

كند. به عبارت را مشخص مي Aپهناي  Sمقدار ميانه و  aشود كه در آن، مي
گستره عددي فازي است كه نشان دهنده ميزان فازي بودن  Sديگر پارامتر 

قدار آن بيشتر باشد، ميزان فازي بودن عدد نيز بيشتر عدد است و هرچه م
براي برآورد مدل  WINQSBافزاري در اين مقاله از برنامه نرم خواهد بود.

 ) ارائه شده است. 1استفاده شده است. نتايج بدست آمده در جدول (

 
ا: نتايج برآورد پارامتره1جدول شماره   

                                                                         هاي تحقيق                منبع: يافته
  

) تاثير مثبتي 5936/0، 0076/0توليد ناخالص داخلي با ضريب فازي( 
بر انتشار گاز دي اكسيد كربن دارد. بر طبق ضريب فازي به دست آمده 

و حداقل  6012/0برابر  حداكثر اثرگذاري متغير توليد ناخالص داخلي
- مي 5936/0باشد و متوسط اثرگذاري آن برابر مي 586/0اثرگذاري آن برابر 

باشد. افزايش توليد ناخالص داخلي واقعي سرانه به مفهوم افزايش توليد كاال 
هاي توليدي ها و خدمات با صرف نهادهو خدمات است و افزايش توليد كاال

به دليل اينكه اغلب منابع انرژي به كار رفته در يابد و نظير انرژي افزايش مي
بخش صنعت و خدمات منشا فسيلي دارند اين شكل  فرآيند توليد، خصوصاً

شود. يافته پژوهش با اكسيد كربن ميانرژي منجر به افزايش انتشار گاز دي
  سازگار است. [3]يمطالعه

) -8276/0، 0006/0توليد ناخالص داخلي به توان دو با ضريب فازي (
اثر منفي بر انتشار گاز دي اكسيد كربن دارد. بر طبق ضريب فازي به دست 

توان بيان كرد كه تاثير توليد ناخالص داخلي به توان دو بر انتشاز آمده مي

 عرض از مبدا
0a  

١۶٣١/٧  S0 ٩٢٣۴/٠  

GDPt 
1a  ۵٩٣۶/٠  S1 ٠٠٧۶/٠  

GDPt
2 

2a  ٨٢٧٦/٠-  S2 ٠٠٠۶/٠  

ECt 
3a  ٧٨٨۶/٠  S3 ٠٠۶٨/٠  

URBt 
4a  ٠٨٣۴/١  S4 ١٢٨٠/٠  

)٨(

 )٩(  

)١١(

)١٢(

)١٠(
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نخواهد بود و  - 8282/0و كمتر از  -827/0گاز دي اكسيد كربن بيشتر از
باشد. مي  -8276/0نگيرد و متوسط اثرگذاري آعددي بين اين دو قرار مي

در واقع توان دوم توليد ناخالص داخلي نشان دهنده افزايش بسيار زياد اين 
اين  .اي داردهاي گلخانهباشد كه اثر منفي و معناداري بر انتشار گازمتغير مي

  سازگار است. [13]و  [2]هاي نويسندگان يافته با مطالعه
) اثري مثبت 7886/0،  0068/0(  برق با ضريب فازيانرژي مصرف 

بر انتشار گاز دي اكسيد كربن دارد. بر طبق ضريب فازي به دست آمده 
و حداقل اثرگذاري آن برابر  7954/0حداكثر اثرگذاري متغير مصرف برق 

باشد. وابستگي روزافزون مي 7886/0و متوسط اثرگذاري آن برابر  7818/0
هاي اقتصادي شده خشموجب تعامل اين بخش با ساير بالكتريكي به انرژي 

توان يكي از انواع انرژي است كه كمتر مي ءجزالكتريكي انرژي  است.
جايگزين نزديكي براي آن پيدا كرد. مصرف انرژي برق در ايران به داليل 
متعددي نظير: رشد سريع جمعيت، توسعه شهرنشيني، افزايش سطح زندگي 

و توسعه صنعتي و تجاري  ها، تغييرات آب و هواو رفاه، واقعي نبودن تعرفه
افزايش يافته است، كه بخش زيادي از اين افزايش تقاضا، از منابع فسيلي 

اي و آلوده شدن انتشار گازهاي گلخانهموجب مصرف آنها  كه شودتامين مي
  سازگار است. [5]و  [14]ي هايافته پژوهش با مطالعهاين  .شودميهوا 

) اثري مثبت بر 0834/1، 1280/0جمعيت شهري با ضريب فازي (
انتشار گاز دي اكسيد كربن دارد. بر طبق ضريب فازي به دست آمده حداكثر 

و  9554/0و حداقل اثرگذاري آن برابر 2114/1اثرگذاري متغير جمعيت 
قرن بيست و يكم با يك گذار باشد. مي 0834/1متوسط اثرگذاري آن 

شهرنشين  يـتمعنـي كـه جمع بـدين است  جمعيتي تاريخي آغاز شده
جايي جمعيتي،  نيمي از جمعيت جهان را در برگرفته و مهاجرت و جابه

 80اسـت. شـهرها بـيش از رونـد شهرنشيني نابهنجار معاصر را تشديد كرده
كنند. بر اساس درصـد گازهـاي آالينده و مخرب جهان را توليد مي

درصد  60رها شه 2030شود تا سال بينـي ميگزارشات سـازمان ملـل، پـيش
هـاي بنـابراين، نگرانـي .از جمعيت جهـان را در خـود جـاي دهنـد

هاي محيطـي در مـورد افـزايش جمعيـت شـهري و افـزايش آسيبزيـست
محيطي وجود دارد. رشد سريع جمعيـت شهرنـشين سـبب گـسترش زيست
 يتقاضا هاي اقتصادي و افزايش روند روز افزون مصرف منابع وفعاليت
شـود. جمعيـت بيشتر به محصوالت مـي برق و صنعت حمل و نقل انرژي

انجامد. بيشتري نيازمند است. توليد بيشتر، بـه ايجـاد مـشاغل بـيشتـر مي
و از طرفي به علت تغيير روش زندگي از روش  افزايش اشتغال و توليد،

گرمازا،  ها، سيستم حمل و نقل و موادسنتي به مدرن و استفاده از زيرساخت
محيطـي و محصوالت جانبي هاي زيستبه افزايش گازها و انواع آالينده

و  [15]هاي هبا مطالع اين يافته .شودي زمين منجر ميرسان به كرهآسيب
  سازگار است. [10]

  

  گيري:نتيجهبندي و جمع .5
 تغيير در مهم عوامل از يكي عنوان به اي،گلخانه گازهاي افزايش غلظت

و  آب وضعيت كوچك در تغييري است و جهان مطرح هوايي و آب وضعيت
در اين مقاله با  شود. اقليمي بزرگ شديد تغييرات منشأ تواندمي هوايي

استفاده از روش رگرسيون فازي تاثير مصرف انرژي برق و توليد ناخالص 
داخلي، نرخ شهرنشني بر انتشار گاز دي اكسيد كربن مورد بررسي قرار 

-شان داد كه مصرف انرژي برق تاثير مثبت بر انتشار گاز ديگرفت. نتايج ن

وسايل برقي  بهامروزه با افزايش روزافزون نيازهاي انسان  .كربن دارداكسيد
هاي مختلف از جمله صنعت، نياز مبرم و نياز به استفاده از برق در بخش

- ث ميهاي دولتي و غير دولتي به استفاده از اين انرژي باعادارات و سازمان

شود و مصرف شود بخش زيادي از اين افزايش تقاضا، از منابع فسيلي تامين 
همچنين  توليد ناخالص داخلي همراه باشد. اي انتشار گازهاي گلخانهبا آنها 

تاثيري مثبت بر انتشار سرانه گاز دي اكسيد كربن نيز سرانه و نرخ شهرنشني 
صورت مجذور درآمد  هاي مضاعف درآمد سرانه (بهدارند ولي افزايش

  ار گاز دي اكسيد كربن دارد.سرانه) تاثير منفي بر انتش
) اثري مثبت 7886/0،  0068/0(  مصرف انرژي برق با ضريب فازي

بر انتشار گاز دي اكسيد كربن دارد. بر طبق ضريب فازي به دست آمده 
و حداقل اثرگذاري آن برابر  7954/0حداكثر اثرگذاري متغير مصرف برق 

  باشد.مي 7886/0و متوسط اثرگذاري آن برابر  7818/0
كربن در كشور اكسيدبا توجه به روند رو به افزايش سرانه انتشار دي

محيطي جديدي اتخاذ گردد تا به اين هاي زيستالزم است سياست  ايران،
  زيست كاهش يابد.  ترتيب تخريب محيط
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