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 چکیده

ها نیز شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار بر مصرف این حامل انرژی، نیازمند آن است که حـساسیت هر یک از آنمدیریت تقاضای بنزین در ایران ضمن 
سازی حداقل کنندگان بنزین در قالب یک مدل اقتصـادسنجی و با استفاده از روش مدلرو، در این مطالعه به بررسی رفتار مصـرفبررسی شود. از این 

افزار ( در سطح کشور و با نرم1375-1395های )آوری شده طی سالهای جمعده است. تابع تقاضای بنزین با استفاده از دادهمربعات معمولی پرداخته ش
Eviews کار رفته، مصرف بنزین با درآمد ملی سرانه و قیمت گازوئیل رابطهبرآورد شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که از میان متغیرهای به 
شود با باشد. بنابراین پیشنهاد میآزمون تأثیرگذاری قیمت بنزین و هدفمندی یارانه بر مصرف بنزین منفی و معنادار می ارد؛ همچنین نتیجهمستقیم د

ا در گذاران در تالش باشند که فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی رتوجه به تأثیرگذاری افزایش درآمد بر تقاضای مصرف بنزین، دولت و سیاست
ها و نواقص از این دستورکار خود قرار بدهند و همچنین با توجه به تأثیرگذاری منفی هدفمندی یارانه بر کاهش تقاضای بنزین، شایسته است ضعف

 برنامه برطرف شود.
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Abstract 

Management of gasoline demand in Iran, while identifying important and influential factors on the 

consumption of this energy carrier, needs to examine the sensitivity of each of them. Therefore, in this 

study, the behavior of gasoline consumers in the form of an econometric model and using the ordinary 

least squares modeling method has been investigated. The gasoline demand function has been 

estimated using the data collected during the years (1395-1375) in the country and with Eviews 

software. The results show that among the variables used, gasoline consumption is directly related to 

national per capita income and diesel prices; also, the result of the test of the effect of gasoline price 

and targeted subsidies on gasoline consumption is negative and significant. It is therefore suggested, 

given the impact of rising revenues on gasoline demand, the government and policymakers are trying 

to put the culture of using public transportation on their agenda, and also considering the negative 

impact of targeted subsidies on reducing gasoline demand, it is worthwhile to address the weaknesses 

and shortcomings of this program. 
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 مقدمه  -1
در حال حاضر به دلیل اینکه نفت و گاز جایگزین قابل توجهی ندارند، 

شوند که نقش های جهان شناخته میرژیترین انیکی از استراتژیک
حیاتی آنها در تجارت و اقتصاد جهانی با هیچ کاالی دیگری قابل 
مقایسه نیست. در گذشته، درآمدهای نفت و گاز سهم کمی از بودجه 

داد، اما امروزه به دالیل متکی شدن برخی برخی کشورها را تشکیل می
گاز و روبه اتمام بودن  کشورها )به خصوص ایران( به درآمدهای نفت و

تر شده است. از آنجا که ایران ها برجستهاین ذخایر، اهمیت این انرژی
باشد دارای رتبه چهارم ذخایر نفت جهان و رتبه اول ذخایر گاز جهان می

ترین منابع تأمین درآمد ارزی کشور ها یکی از مهمو این انرژی
تواند منافع ملی و یی که میهاترین عرصهباشند؛ بنابراین یکی از مهممی

المللی رقم عمومی کشورمان را در حوزه اقتصاد و سیاست در سطح بین
های انرژی مطابق گذاری حاملبزند، بخش نفت و گاز است. نحوه قیمت

ها با توجه به قیمت تسعیر ارز و قیمت فوب قانون هدفمندکردن یارانه
صورت آزاد ها بهد قیمتبای 1395صورتی است که تا سال خلیج فارس به

های رسید. بررسی دیگر عوامل مانند هزینهدر کشور به فروش می
مترتب )حمل و نقل، عوارض، مالیات و ...(، بازه افزایش یا کاهش 

ها برای مدیریت آثار نوسانات قیمت فوب و غیره نیز در قیمت
گذاری مؤثر خواهد بود. این سؤال مطرح است که با توجه به قیمت

شد، حال مسیر پیموده می %60بایست می 1392قانون، تا پایان سال 
مسیر طی شده است، آیا روند آزادسازی تا پایان  %50آنکه تاکنون فقط 

کند؟ لذا در این پژوهش سعی برنامه پنجم با شیب بیشتری حرکت می
های مختلف بر آن است که عالوه بر موارد فوق، انواع روش

ها مورد از با توجه به قانون هدفمندکردن یارانهگذاری نفت و گقیمت
در واقع هدف از این بررسی، آشنایی با رابطه میان  بررسی قرار گیرد.

های سوخت، شناخت متغیرهای تأثیرگذار بر آنها تا های حاملقیمت
پس از تصویب قانون  پایان برنامه پنجم توسعه و پس از آن بود.

 15/10/88علنی روز سه شنبه مورخ  ها در جلسههدفمندکردن یارانه
ماده این  16مجلس شورای اسالمی، دولت مکلف شد با رعایت و اجرای 

ها تا پایان برنامه پنجم ها و حذف یارانهقانون، نسبت به آزادسازی قیمت
توسعه اقدام نموده و درآمد حاصله را به نحوی که در قانون به آن اشاره 

ها از دیرباز مورد بحث ی حاملازی یارانهشده است، هزینه نماید. آزادس
این قانون  2و  1و بررسی بوده و یکی از موارد مهم مطرح شده در ماده 

باشد که در این پژوهش سعی بر آن است که به جزئیات و نحوه می
های انرژی در شده در قانون و تخمین قیمت حاملمحاسبات اشاره

قیمت فروش داخلی بنزین، ": متن قانون های آتی، پرداخته شود.سال
نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ 

های مترتب )شامل حمل و نقل، ها و با احتساب هزینهکیفیت حامل
ساله پنجم توزیع، مالیات و عوارض قانونی( به تدریج تا پایان برنامه پنج

ری اسالمی ایران، کمتر از توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهو
قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی )فوب( در خلیج فارس  90%

قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به  -تبصره ."نباشد
قیمت تحویل روی کشتی )فوب( خلیج  %95های داخلی پاالیشگاه

ها متناسب با قیمت مذکور شود و قیمت خرید فرآوردهفارس تعیین می
ها به دو عامل اصلی وابستگی تخمین قیمت حامل گردد.ن میتعیی

 مستقیم دارد:

شود و روند آن در . نرخ تسعیر ارز که در بودجه هر سال منظور می1
  ؛های آتیسال

 های آتی.های انرژی در فوب و روند حرکت آن در سال. قیمت حامل2

های آوردهگذاری فربند به تفکیک به نحوه قیمت 3قانون در  1ماده 
های نفتی در بند الف، نفتی، گاز و برق، شامل تعیین قیمت فرآورده

 تعیین قیمت گاز در بند ب و تعیین قیمت برق در بند ج پرداخته است.

های نفتی اشاره دارد که در تبصره ذیل بند الف به تعیین قیمت فرآوده
خلی، های داآن، قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پاالیشگاه

 بیشتر از قیمت فروش داخلی تعیین شده است.

ها مورد استفاده قرار ها و پتروشیمیعنوان خوراك پاالیشگاهگاز، هم به
گذاری هر عنوان حامل انرژی، که در قانون نحوه قیمتگیرد و هم بهمی

گذاری، یک به تفکیک مشخص شده است. البته برای تشویق به سرمایه
قیمت سبد صادراتی و  %65حدهای مشخص شده قیمت خوراك برای وا

های انتقال تعیین شده است. این بند، قیمت فروش داخلی بدون هزینه
گاز را معادل قیمت گاز صادراتی عنوان کرده، ولی با توجه به تبصره 

شود که منظور همان سبد گونه از متن برداشت میذیل این ماده، این
راتی گاز با توجه به نوع قرارداد با هر صادراتی بوده است؛ زیرا قیمت صاد

تعیین و محاسبه قیمت برق با توجه به متن  کشور متفاوت خواهد بود.
باشد. کیفیت قانون، بسیار بحث برانگیز بوده و تابع عوامل بسیاری می

سوخت، ارتفاع نیروگاه از سطح دریا، راندمان نیروگاه، تلفات شبکه 
رسانی و غیره، از جمله ز شبکه سوختتوزیع، کارایی عملیات، فاصله ا

گذاری برق مؤثر است که با توجه به مواردی است که در نحوه قیمت
ی این پژوهش، تحقیق و تفسیر این بند برای ما موضع و دامنه

 موضوعیت ندارد.

 تخمین قیمت ارز: ●

توان های زیر میهای آتی، از روشبرای تخمین قیمت ارز در سال
 استفاده نمود:

های آتی با انجام های گذشته و تعمیم آن به سالروند رشد سال
 Movingمحاسبات نرخ رشد خطی، لگاریتمی، میانگین متحرك )

average تعدیل نرخ تورم خارجی و داخلی مطابق آنچه در ،)
های سوم و چهارم توسعه به آن اشاره شده است. تعیین قیمت نرخ قانون

ای به آن اشاره شده، های توسعهامهارز مطابق آنچه در قوانین برن
های معمول ارائه نماید. در این تواند تخمین بهتری نسبت به روشمی

التفاوت آن به عنوان تورم روش، تورم خارجی از تورم داخلی کسر و مابه
شود. برای تخمین نرخ رشد و قیمت ارز در مؤثر بر قیمت ارز محاسبه می

  مدل محاسباتی وجود دارد: 2نرخ تورم،  های آتی با توجه به تعدیلسال

 10الف( محاسبه متوسط تورم داخلی و کسر آن از متوسط تورم خارجی )
های آتی با در نظر گرفتن نرخ رشد سال گذشته( و تخمین سال

 های گذشته؛سال

التفاوت تورم در هر سال و تأثیر آن در قیمت ارز همان ب( محاسبه مابه
های آتی با در نظر گرفتن متوسط نرخ رشد سالهای سال و تخمین سال

 .گذشته

نوسان را در قیمت فوب در نظر  %25ی قانون هدفمندی، بازه 2ماده  
های فوب، قمیت گیرد، تا در صورت افزایش و یا کاهش قیمتمی

 فروش داخلی تغییری در یک سال نداشته باشد. 

های ن قیمتدولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسا"متن قانون: 
ها را در صورتی که تا های انرژی بر اقتصاد ملی، قیمت این حاملحامل

( قیمت تحویل در روی کشتی )فوب( خلیج %25بیست و پنج درصد )
کننده از طریق اخذ فارس نوسان کند، بدون تغییر قیمت برای مصرف

حساب التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در مابه
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های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند. در صورتی تنظیم بازار حامل
( شود، در قیمت %25ها بیش از بیست و پنج درصد )که نوسان قیمت

 ."تجدید نظر خواهد نمود

 25ی تواند در یک بازهمتن قانون، مبین این مطلب است که دولت می
ه و در سال بعدی ها اقدام نمودگذاری حاملدرصدی، نسبت به قیمت

 نوسان سال قبل را جبران نماید.

پذیر هستند و مدیریت اقتصادی های تجدیدناپذیر از منابع پایانانرژی
ای برخوردار است؛ زیرا عالوه بر اینکه انرژی مناسب آنها، از اهمیت ویژه

های تولید کاالها و خدمات در یک کاالی نهایی است، بخشی از هزینه
کارگیری انواع انرژی است. های بهاقتصادی، هزینههای مختلف بخش

این هزینه با توجه به قیمت جهانی انرژی، بسیار قابل توجه است. تولید 
های اصلی اقتصاد است و بررسی و و مصرف انرژی یکی از فعالیت

های اصلی اقتصاد تحقیق در مورد تولید و مصرف انرژی، یکی از فعالیت
مهم در تحقیقات انرژی، مدیریت انرژی است.  هایاست. یکی از زمینه

گذاری بهینه یکی از ابزارهای الزم در زمینه مدیریت انرژی، قیمت
های جویی در مصرف انرژی با اِعمال سیاستانرژی و تشویق به صرفه

های مناسب، نیاز به بررسی و قیمتی و غیرقیمتی است. اِعمال سیاست
های مختلف دارد. یکی در بخشکنندگان شناخت رفتار مصرفی مصرف

 های اصلی این بررسی برآورد تابع تقاضاست.از روش
 

 پیشینه تحقیق  -2

 داخلی:پیشینه تحقیق  ●
های ای به برآورد توابع تقاضای سوخت( در مطالعه1378نیا )اسماعیل

ای پرداخته است. این مطالعه ونقل جادهبنزین و نفت گاز در بخش حمل
نظری توابع تقاضای انرژی، تابع تقاضای سوخت را ضمن بررسی مبانی 

صورت تابعی از قیمت  ونقل زمینی در فرم لگاریتمی بهدر بخش حمل
واقعی سوخت، تولید ناخالص داخلی، موجودی وسایل نقلیه، متوسط عمر 

-های قیمتی و درآمدی مدلکند. کششخودروها و جمعیت تصریح می

  با استفاده از روش 1377-1346ی های تقاضای بنزین برای دوره
OLSپور و همکاران لطفعلی باشد.کشش بودن بنزین می، بیانگر کم

( عوامل مهم بر تقاضای برق خانگی استان ایالم را بررسی و یک 1383)
، برای برآورد مدل تقاضای 1خطی-ای از نوع لگاریتمیالگوی تک معادله

کردند. نتایج این مطرح  1355-1380های برق خانگی استان طی سال
های متقاطع برق کوچک است؛ زیرا تحقیق نشان داد که ضرایب کشش

های انرژی )نفت سفید و گاز طبیعی(، در قبال تغییر قیمت دیگر حامل
تواند از خود چندان واکنشی ی برق در بخش خانگی نمیکنندهمصرف

ق و های کاربردی برآورینشان دهد. دلیل این امر، متفاوت بودن فن
ای این بخش است. ثانیاً، به های انرژی در تجهیزات سرمایهدیگر حامل
های انرژی جانشین نظیر نفت و ای بودن دیگر حاملعلت یارانه

های محدود در قیمت آنها، اثر محسوسی بر تقاضای گازطبیعی، افزایش
کننده در طول دوره زمانی، بیشتر براساس برق نداشته است. مصرف

ی خود عمل کرده است. برق برای بخش خانگی یک عادت مصرف
کاالی ضروری است و مصرف برق در بخش خانگی تابعی از قیمت و 

ی خود، به ( در مطالعه1384ختایی و اقدامی ) باشد.هزینه خانوار نمی
پرداخته 1381-1359های بررسی کشش قیمتی تقاضای بنزین طی سال

اند. برای این منظور، ی نمودهبینپذیری تقاضای بنزین را  پیشو کشش

                                                           
1 .  Log - Lin 

( تقاضای ARDLهای گسترده )با استفاده از روش خود توضیح با وقفه
کل بنزین برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل تقاضـای بنزین، 

دهد که یک رابطه منفی ضعیف میان قیمت حقیقی بنزین و نشان می
 واحد افزایش در قیمت ای که یکتقاضای کل بنزین وجود دارد، به گونه

 شود.واحد در تقاضـای بنزین می 5/18حقیقی بنزین، منجر به کاهش 
تأثیرگذار  خود با معرفی متغیرهای ( در پژوهش1385ابونوری و مشرفی )

بر مصرف بنزین و برآورد تابع تقاضای بنزین در ایران و به تبع آن، 
ل عدم مصرف تبیین شدت تأثیرگذاری هر کدام از این عوامل، دالی

های بهینه را شناسایی کرده و همچنین چگونگی تأثیرگذاری سیاست
اند. آمارهای مختلف اقتصادی بر مصرف بنزین را مورد ارزیابی قرار داده

باشد و برای می 1347-1381به کار گرفته شده مربوط به دوره زمانی 
ده بهره گرفته ش مربعات برآورد ضرایب تابع تقاضا، از روش حداقل

 ویژه جمعیت،دهد که خودرو و درآمد ملی و بهاست. نتایج نشان می

متغیرهای بسیار تأثیرگذاری بر میزان تقاضای بنزین در ایران هستند و 
تقاضای بنزین نداشته است که این  قیمت بنزین تأثیر چندانی بر مقدار

مطلب ناشی از دستوری بودن قیمت بنزین و نیز عدم تعیین قیمت 
( با استفاده از 1386زراء نژاد و قپانچی ) باشد.ازار در ایران میتوسط ب

-و روش هم جمعی یوهانسن 1346-1382زمانی دوره   هایسری
با استفاده از  جوسیلیوس، تابع تقاضای بلندمدت بنزین و پس از آن،

( رابطه کوتاه مدت و ضریب تعدیل را برآورد Ectالگوی تصحیح خطا )
های مختلف، نتایج را مورد تجزیه و تحلیل قرار ننموده و پس از آزمو

اند. نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت است که در بلندمدت داده
کشش است و به عنوان بنزین نسبت به قیمت و درآمد، یک کاالی کم

شود. از طرفی دیگر، عوامل غیرقیمتی و می یک کاالی ضروری تلقی
قیمت  ار تأثیرگذار هستند و افزایشغیردرآمدی بر مصرف بنزین، بسی

مهرگان  بنزین به جهت اصالح الگوی مصرف به تنهایی کارساز نیست.
تقاضای کوتاه مدت و "ای تحت عنوان ( در مقاله1388و همکاران )

، تابع  تقاضای بنزین در بخش "بلندمدت بنزین در بخش حمل و نقل
را  1353-1385ی هاحمل و نقل در کوتاه مدت و بلندمدت در طی سال

، تابعی از قیمت حقیقی بنزین، تولید ناخالص داخلی، ARDLبه روش 
اند. نتایج زدهسوز تخمین تعداد خودروها و عمر متوسط خودروهای بنزین

دهد که کشش قیمتی بنزین در کوتاه حاصل از این تحقیق، نشان می
سمی و و در بلندمدت به دالیلی چون تثبیت پیاپی قیمت ا -04/0مدت 

معنی بوده است. نبود جایگزین مناسب برای آن در بخش حمل و نقل بی
به دست  89/0و  57/0کشش درآمدی کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 

سوز در آمده مربوط به تعداد خودروهای بنزینآمده است. ضریب بدست
و در نهایت، ضریب  51/0و  33/0مدت و بلندمدت به ترتیب کوتاه

سوز در کوتاه مدت ده مربوط به عمر متوسط خودروهای بنزینبرآورد ش
بوده است. سرعت تعدیل الگو  24/0و  15/0و بلندمدت به ترتیب 

درصد از عدم تعادل  64برآورد شده است؛ یعنی در هر سال  -64/0
شود. آزادسازی قیمت بنزین، گازسوز ایجاد شده در دوره قبل تعدیل می

سوز، گسترش و ایجاد تنوع در ناوگان حمل و کردن وسایل نقلیه بنزین
نقل عمومی شهری و بین شهری، کاهش عمر متوسط خودروهای 

سوز و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، از پیشنهادات مطرح بنزین
( در پژوهش خود، 1389شاکری و دیگران ) باشد.شده در این مقاله می

تی بنزین و نفت گاز در های نفسازی توابع تقاضای فرآوردهبه مدل
ای تابع مطلوبیت بخش حمل و نقل، از طریق حداکثرسازی سه مرحله

اند. مدل پیشنهادی در هر مرحله پرداخته با توجه به قید مخارج مربوطه
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های سری زمانی ساختاری بوده و دارای جزء غیرقابل از نوع مدل
و با  فضا-مشاهده روند است که پس از تبدیل مدل به صورت حالت

بکارگیری الگوریتم کالمن فیلتر، از طریق روش حداکثر راست نمایی 
برآورد شده است. نتایج حاکی از کم  1356-1386برای دوره زمانی 

 باشد.مدت و بلندمدت( و نفت گاز میکشش بودن بنزین )در کوتاه
 1346-1388(، تابع تقاضای بنزین را در دوره 1390نصراصفهانی )

قعی بنزین و تولید ناخالص داخلی واقعی برآورد برحسب قیمت وا
دهد که تابع آمده از این تحقیق نشان می است. نتایج بدستکرده

کشش است. مدت نسبت به قیمت و درآمد بیتقاضای بنزین در کوتاه
مدت بزرگتر است. های کوتاهشدت از کششهای بلندمدت بهکشش

سوز تقریباً ثابت وسایل نقلیه بنزینمدت، نویسنده اعتقاد دارد که در کوتاه
فروش، توانند نسبت بهاست ولی در بلندمدت، دارندگان خودرو می

( خود به 1395خانزادی ) تعویض و یا خرید خودروی جدید اقدام نمایند.
های مختلف تحلیل عوامل تأثیرگذار بر تقاضای بنزین در بخش

و نقل(، اقتصادی )صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات و حمل 
های تقاضای این عوامل و ارائه راهکارهایی جهت گیری کششاندازه

با  1395-1372ها طی دوره کاهش تقاضای بنزین در این بخش
بنزین در هر بخش، قیمت واقعی بنزین و های مصرف بکارگیری متغیر

ارزش افزوده هر بخش و با استفاده از الگوی پویای خودتوضیح با 
آمده در پردازد. براساس نتایج بدست( میARDL) های گستردهوقفه

های جمعی در بلندمدت در بخشاین تحقیق، فرضیه وجود رابطه هم
درصد  5ها به جز بخش کشاورزی، در سطح مختلف، در تمامی بخش

شود. نتایج حاصل از الگوی بلندمدت تقاضای بنزین در پذیرفته می
مدت تقاضای بنزین در دهد که در بلندهای مختلف، نشان میبخش
های مختلف تحت تأثیر قیمت آن نبوده و دارای کشش قیمتی بخش

ای بودن ساختار قیمت این باشد. دلیل اصلی این امر، یارانهپایین می
است. های غیرواقعی برای این فرآورده ذکر شدهفرآورده و وجود قیمت

ف های مختلکشش درآمدی تقاضای بنزین در بلندمدت برای بخش
اقتصادی، کمتر از یک بوده که حاکی از ضروری بودن این فرآورده در 

باشد. نتایج حاصل از الگوی تصحیح های مختلف اقتصادی میبخش
های مختلف، حاکی از پایین خطا در معادالت تقاضای بنزین در بخش

مدت های مختلف در کوتاهبودن کشش قیمتی تقاضای بنزین در بخش
های مدت تقاضای بنزین در بخشدی کوتاهباشد. کشش درآممی

های صنعت و معدن و کشاورزی و خدمات، بیشتر از یک و در بخش
باشد. در نهایت، ضریب جمله تصحیح حمل و نقل، کمتر از یک می
ها به جز بخش کشاورزی که به نظر خطای برآوردی در تمامی مدل

برای این بخش جمعی در بلندمدت رسد به دلیل عدم وجود رابطه هممی
باشد، نشان از سرعت تعدیل باالی الگوهای کوتاه مدت به سمت تعادل 

 بلندمدت دارد.
 خارجی:پیشینه تحقیق  ●

مدت کوتاه ( در پژوهش خود، به بررسی رفتـار بلندمـدت و2003) 1الوس
با استـفاده از  1974-1999تابـع تقاضـای بنـزین در برزیـل در دوره 

رداخته است. در این مطالعه، عالوه بر قیمت بنزین پ جمعیهای همروش
و درآمد، قیمت الکل نیز به منظور تخمین کشش قیمتی متقاطع میان 
بنزین و الکل به عنوان متغیر توضیحی لحاظ شده است. نتایج به دست 

کشش بودن بنزین نسبت به قیمت در آمده در این مطالعه، حاکی از بی

                                                           
1 . Alos 

زده همچنین، کشش متقاطع قیمتی تخمینمدت است. بلندمدت و کوتاه
کنندگان نسبت به تعدیالت دهد که مصرفشده الکل و بنزین نشان می

( در 2010) 2پاك قیمت سوخت، حتی در بلندمدت، تأثیرپذیر نیستند.
کشور اروپایی در دوره  14های ترکیبی متشکل از ای، از دادهمطالعه
یا برای تقاضای بنزین برآورد یک مدل پو برای 2004-1990زمانی 

 هایی که سهمدهند که تصریحاستفاده نموده است. نتایج نشان می

های مالکیت خودرو، قیمت گیرند، کششخودروهای دیزلی را نادیده می
( 2010) 3پارك و ژائو  کنند.برآورد می مدت را بیش از حدو درآمد کوتاه

تا  1976سال در پژوهش خود، تقاضای بنزین ایاالت متحده را از 
جمعی متغیر با زمان، برآورد نمودند. استفاده از رگرسیون هم ، با2008
انحراف از یک تعادل  ی مدل تصحیح خطا، نشان داده است کهنتیجه

شود و تحلیل رفاه بیانگر آن است که بلندمدت به سرعت اصالح می
رفه مالیات از مالیات درآمد به مالیات بنزین دارای ص جایی طرحجابه

( در پژوهش خود، به برآورد تقاضای تجمعی 2011) 4خواهد بود. سنه
پردازد. براساس نتایج می 2008تا  1970برای بنزین در سنگال از سال 

مدت کمتر از کشش بلندمدت است و تقاضای این مطالعه، کشش کوتاه
مدت و بنزین در سنگال نسبت به قیمت و درآمد در هر دو حالت کوتاه

تقاضای بنزین را در   (2013) 5واسرفالن و گتنس پرگر است. بلندمدت
اند. در این تحقیق، تعداد وسایل نقلیه سوئیس مورد بررسی قرار داده

موتوری نیز به عنوان متغیر توضیحی در تابع تقاضا وارد شده است. نتایج 
اصل از این مطالعه بیانگر آن است که یک درصد افزایش در تعداد ح

دهد. این درصد افزایش می 75/0وسایل نقلیه موتوری، مصرف بنزین را 
ی استرنر و دال نیز مورد توجه قرار گرفته بود که در این امر در مطالعه

گزارش شده  91/0-40/0تحقیق، کشش وسایل نقلیه موتوری در دامنه 
(، تقاضای بنزین به صورت 2014) 6برانز و همکاران مطالعه در است.

پذیر از کارایی سوخت، مسافت سرانه طی شده توسط هر تابعی ضرب
اتومبیل و مالکیت اتومبیل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از 

مدت و های قیمتی کوتاهدهد که میانگین کششاین مطالعه نشان می
است، در نتیجه تقاضای  -84/0و  -34/0رابر با بلندمدت به ترتیب ب

باشد. همچنین اثر تغییر بنزین نسبت به قیمت بنزین چندان حساس نمی
مدت تحت تأثیر کارایی قیمت بنزین بر تقاضای آن در بلندمدت و کوتاه

سوخت و مسافت طی شده هر اتومبیل و با درجه کمتری تحت تأثیر 
از صد  ( بیش2016) 7استرنر دارد.تغییر در مالکیت اتومبیل قرار 

داده  شده در مورد تقاضای گازوئیل را مورد بررسی قراری انجاممطالعه
های های مختلف تقاضای ایستا، پویا و تعدیل جزئی و متغیراست. مدل

های توضیحی در این همراه با وقفه متغیر وابسته با تغییراتی در متغیر
های این تحقیق، است. در تمامی مدلتحقیق مورد توجه قرار گرفته

های توضیحی مورد عنوان متغیردرآمد واقعی و قیمت واقعی بنزین به
ها یا اندازه ها، تعداد اتومبیلمدل اند. در بعضیگرفته استفاده قرار

ای برای متغیر کارایی اتومبیل در مدل بکار ها به عنوان نمایندهاتومبیل
 -41/0الی  -12/0مدت در محدوده تی کوتاهاند. کشش قیمشدهگرفته 

                                                           
2 . Pak 

3 . Park 

4 . Sene, S.O. (2011), “Estimating the demand for 

gasoline in developing countries: Senegal”, Energy 

Economics, article in press 

5 . Wasserfallen 

6 . Brons, Martijn 

7 . Sterner 



  211-200 ، صفحه1399سال  تابستان، فصل  دوم هعلم و صنعت روز، دوره دوم ، شمار

 

204 

 

قرار دارد.  -97/0الی  -23/0و کشش قیمتی بلندمدت در محدوده 
الی  14/0ترتیب در دامنه مدت و بلندمدت نیز بهکشش درآمدی کوتاه

( در مطالعه خود، 2017) 1راماناتان قرار دارد. 31/1الی  6/0و  58/0
و قیمت بنزین را با استفاده از  رابطه میان تقاضای بنزین، درآمد ملی

انباشتگی و مدل تصحیح خطا در کشور هند و دوره زمانی روش هم
مورد آزمون قرار داده است. براساس نتایج این مطالعه،  1972-1994

مدت و بلندمدت به کشش درآمدی تقاضای بنزین در هند در کوتاه
تقاضای بنزین  باشد. از طرف دیگر،می 682/2و  178/1ترتیب برابر با 

باشد. نتایج حاصل از مدل مدت و بلندمدت کم کشش میدر کوتاه
( نسبت به تعادل %28تصحیح خطا، نشانگر تعدیل آرام تقاضای بنزین )

 باشد.بلندمدت در سال اول می

 روش تحقیق   -3

پژوهش حاضر از آنجایی که به مطالعه تخمین تابع تقاضای بنزین و 
جامعه  ازد، از نوع توصیفی همبستگی است.پردعوامل مؤثر بر آن می

های مورد ها، رویدادها و پدیدهآماری عبارت است از کلیه افراد، گروه
(. 1390عالقه محقق که وی تصمیم دارد آنها را بررسی نماید )سکاران، 

در تحقیق حاضر، از روش  باشد.جامعه آماری این تحقیق کشور ایران می
های مورد نظر از بانک مرکزی و ده است. دادهای استفاده گردیکتابخانه

پژوهش حاضر شامل یک متغیر  آوری شده است.مرکز آمار ایران جمع
های انرژی و متغیر مستقل است؛ متغیر وابسته قیمت حامل 4وابسته و 

متغیرهای مستقل به ترتیب قیمت بنزین، قیمت گازوئیل، هدفمندی 
ی بررسی فرضیات پژوهش و تحلیل برا باشد.ها و درآمد ملی مییارانه

روابط ساختاری بین متغیرها، از تحلیل عاملی تأییدی و روش معادالت 
های رگرسیونی برای شود. در این پژوهش، از روشساختاری استفاده می

های سنتی و معمول روش شود.ها استفاده میتجزیه و تحلیل داده
های سری زمانی از داده اقتصادسنجی در برآورد ضرایب الگو با استفاده

بر این فرض استوار هستند که متغیرهای الگو ساکن هستند. یک متغیر 
سری زمانی وقتی ساکن است که میانگین، واریانس، کوواریانس و 
ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت بماند. اگر متغیرهای سری 

تی اگر زمانی مورد استفاده در برآورد ضرایب الگو، غیرساکن باشند، ح
داری بین متغیرهای الگو وجود نداشته باشد به علت هیچ رابطه معنی

شود ممکن است محقق به طور کاذب باال برآورد میمدل به 2Rاینکه 
استنباط غلطی در مورد میزان ارتباط بین متغیرها کشانده شود. وجود 

معمول  Fو  tهای شود تا آزمونمتغیرهای غیرساکن در الگو باعث می
های بحرانی یز از اعتبار الزم برخوردار نباشند. در چنین شرایطی، کمیتن

های بحرانی صحیحی برای ، کمیتFو  tهای ارائه شده توسط توزیع
گیری شود انجام آزمون نیستند. در این حالت ممکن است به غلط نتیجه

داری بین متغیرهای الگو وجود دارد، در حالی که رابطه محکم و معنی
باشد. از اقعیت جز این بوده و نتیجه حاصله یک رگرسیون کاذب میکه و

 2Rتوان به باال )نزدیک به یک( بودن های رگرسیون کاذب میمشخصه
و آماره دوربین واتسن پایین )نزدیک به صفر( اشاره نمود. مطابق با 

ی جمعی نظریه همگرائی، بایستی ابتدا وضعیت ایستائی و درجه
خص گردد. در این تحقیق از آزمون ریشه واحد های زمانی مشسری
استفاده شده است. بنابراین ابتدا  یافتهفولر تعمیم-و دیکی فولر-دیکی
های پذیری( به کمک آزمونها )ساکناست روند حرکت دادهالزم 

های ارائه شده برای مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. از میان آزمون

                                                           
1 . Ramanathan 

یافته کاربرد فولر تعمیم-فولر و دیکی-پذیری، آزمون دیکیساکن
و   2DFفولر(-تری دارند. برای انجام آزمون ریشه واحد )دیکیگسترده
سری زمانی، از  بر روی هر متغیر  3ADFته(یاففولر تعمیم-)دیکی

 شود:رابطه رگرسیونی زیر استفاده می
 

(1) 
ttt uyy  1 یا ttt uyy  1 

(2) 
ttt uyay  1 یا 

ttt uyay  1 

(3) 
ttt uytay  1 یا 

ttt uytay  1 

( فرض شده است که معادله، 1انی است. در فرمول )روند زم t که در آن
عرض از مبدأ ندارد. همچنین فرض شده است که معادله، روند زمانی 

( برآورد 1ندارد. اگر هرکدام از این فرضیات نقض گردد، باید فرمول )
( معادله 3( معادله دارای عرض از مبدأ و در فرمول )2شود. در فرمول )

هم دارای روند زمانی است. برای آزمون  هم دارای عرض از مبدأ و

دارای ریشه واحد است و یا به عبارت دیگر ناپایا  tyاینکه سری زمانی 

 دهیم:است، آزمون فرضیه زیر را تشکیل می
 

1:1 H 1:0 H 

 

ضیه صفر و فرضیه فوق به صورت آزمون فر tyهمچنین در حالت 

 شود:زیر تنظیم می
 

(4)  0:0 H 

 0:1 H 
 

بنابراین فرضیه صفر عبارت از وجود ریشه واحد )ناپایایی( است. در 
( 2کوچکتر از یک باشد، آنگاه فرمول ) معادالت فوق اگر قدر مطلق

( یک فرآیند 3یک فرآیند خودتوضیح پایا و فرمول ) ( مبین3و )
خودتوضیح پایا در حول و حوش روند زمانی است. اما اگر در معادالت 

یک فرآیند جمعی  ty(، 4باشد، آنگاه براساس فرمول ) 1فوق 

(، 4ول )از مرتبه یک است و در واقع گام تصادفی است. براساس فرم

ty  یک فرآیند گام تصادفی با عرض از مبدأ است و براساس

یک فرآیند گام تصادفی حول و حوش یک  ty، های ذکر شدهفرمول

برای آزمون ناپایایی، ابتدا فرض را بر این قرار  روند زمانی است.
یک فرآیند خودتوضیح دادیم که سری زمانی مورد بحث، دارای می

را بر آن اساس آزمون  1مرتبه اول است و سپس فرضیه 
کردیم. اکنون اگر این فرض صحیح نباشد و سری زمانی تحت می

باشد، رابطه مورد برآورد برای  Pبررسی، دارای فرآیند خودتوضیح مرتبه 
یح برخوردار نخواهد بود و این امر از تصریح پویایی صح آزمون 

موجب خواهد شد تا جمالت رگرسیون دچار خودهمبستگی شوند. وقتی 
-توان از آزمون دیکیجمالت خطا دچار خودهمبستگی باشند دیگر نمی

یافته فولر تعمیم-فولر برای پایایی استفاده کرد. بنابراین از رابطه دیکی
 گردد:به صورت زیر استفاده می

                                                           
2 . Dickey-Fuller (DF) 

3 . Augmented Dickey-Fuller (ADF) 
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(5) 
 tit

p

i

itt yytay   



 
1

1
 

 

توان نتیجه گرفت که سری مورد نظر می 0در صورتی که 
نکته بسیار حائز اهمیت آن است که شکل  باشد.دارای ریشه واحد می

های آزمون دقیقاً بستگی به شکل مدلی دارد که استفاده توزیع آماره
، باید نقاط بحرانی متناسب را شود. بنابراین برای معتبر بودن آزمونمی
ها ناشناخته است، بهتر است مدل با کار گرفت. چون فرآیند تولید دادهبه

حداکثر پارامترهای جبری ساخته شود. علت آن است که در این حالت، 
یابد. حال اگر با چنین مدلی خطر قبول یک فرضیه صفر غلط کاهش می

ضیه صفر رد شود، نتیجه را که به سمت قبول ناپایائی اریب دارد، فر
تر تلقی نمود. اگر با این مدل عمومی، ناپایائی رد نشد، توان مطمئنمی

تر مدل های سادهیابد و آزمون با شکلپارامترهای جبری کاهش می
شود؛ هر جا فرض صفر رد شود دیگر نیاز به ادامه آزمون نیست تکرار می

با مدل مورد نظر یعنی وجود  و سری موردِ نظر پایا خواهد بود، اگر حتی
ها را . در صورت وجود خودهمبستگی، وقفهریشه واحد، قابل رد نباشد

های متغیر وابسته را که دهیم تا مشکل حل شود. تعداد وقفهافزایش می
خودهمبستگی، بین جمالت اخالل در  الزم است برای از بین بردن

 -و شوارز (AICهای آکائیک )رگرسیون لحاظ کرد، توسط ضابطه
شود. با توضیحات داده شده در قسمت باال، با ین میتعی (SBCبیزین )

فولر -فولر و دیکی-آزمون دیکی  Eviewsافزار استفاده از نرم
تک متغیرهای مورد نظر انجام خواهد شد و نتایج یافته برای تکتعمیم

های تحقیق به گردد. بنابراین فرضیهخالصه شده در جدولی ثبت می
 باشند:شرح ذیل می

 گذارد.نزین بر تقاضای مصرف بنزین تأثیر معنادار می. قیمت ب1

 گذارد.ها بر تقاضای مصرف بنزین تأثیر معنادار می. هدفمندی یارانه2

 گذارد.. قیمت گازوئیل بر تقاضای مصرف بنزین تأثیر معنادار می3

 گذارد.. درآمد ملی بر تقاضای مصرف بنزین تأثیر معنادار می4
به صورت تک معادله یا سیستم معادالت ، 1های اقتصادسنجیمدل

های شوند که بخشی از فعالیترگرسیونی وابسته به یکدیگر تصریح می
کنند. در تصریح اقتصادسنجی، مدل سازی و تبیین میاقتصادی را مدل

های اقتصادی سازگار بوده و برآورد آن آل، مدلی است که با نظریهایده
شده باشد و بتواند با خطای شاهدههای منیز آسان و سازگار با داده

کمتری مدل را برآورد کند. در انتخاب مدل باید بین این سه خصوصیت 
 ذکر شده، تعادل منطقی برقرار باشد.

 

LD لگاریتم تقاضای بنزین به عنوان متغیر وابسته در مدل لحاظ شده :
 است. 

LP .لگاریتم قیمت بنزین : 
 H: و  1های این متغیر به صورت عدد ادهها؛ دلگاریتم هدفمندی یارانه
هایی که هدفمندسازی اجرا شده است، عدد اند، یعنی در سالوارد شده 0

 های قبل از آن، عدد صفر وارد شده است.یک و در سال
LPG.لگاریتم قیمت گازوئیل : 

LY.لگاریتم درآمد ملی : 
 
(6                        )LD= f(LP,H,LPG,LY) 

 
 

                                                           
1.Econonettric 

 نتایج  -4

 هاتحقیق و تجزیه و تحلیل داده ●
های بانک مرکـزی داده ای و ازهای این پژوهش از روش کتابخانهداده

های های اینترنتی مرکز آمار ایران و برخی سازمانو همچنین از سایت
آوری جمع 1375-1395رسمی کشور به صورت سالیانه در سری زمانی 

ست که بـا توجـه بـه ایسـتا تحقیق، الزم ا قبل از برآورد مدل اند.شده
های زمانی های زمانی در اقتصاد کالن، ماهیت سرینبودن اغلب سری

بررسی شـود. در صـورت ناایسـتا بـودن  ایستاییمورد استفاده از لحاظ 
ی واحد در آنها، احتمال بررسی و در نتیجه وجود ریشه های موردسری

تشـخیص  وقوع رگرسیون کاذب افزایش خواهـد یافـت. امـروزه بـرای
ی واحـد اسـتفاده های ریشهایستایی یک فرآیند سری زمانی، از آزمون

سـری زمـانی مـورد اسـتفاده در ایـن  ایسـتایی گردد. در زیر، نتایجمی
 پژوهش آورده شده است.

 متغیرها ایستاییی بررسی درجه ●
به منظور بررسی ایستایی متغیرهای مورد استفاده در مدل، از آزمون 

یافته استفاده شده و نتایج این آزمون در سطح، برای تعمیمفولر  -دیکی
( نشان داده 1کلیه متغیرهای مورد استفاده در هر دو مدل در جدول )

 شده است.
 افتهیمیتعم فولر -یکید آزمون جینتا -1جدول 

 متغیر

 آزمون فیلیپس پرون

 مقادیر بحرانی مکینون

0.10 0.05 0.01 Pp 

LD 3.24- 3.62- 4.41- 2.12- 

LP 2.68- 2.99- 3.75- 63/2- 

H 2.63- 2.99- 3.75- 6.05- 

LPG 3.25- 3.63- 4.44- 6.46- 

LY 3.36- 3.02- 5.04- 6.54- 

 متغیر

 آزمون دیکی فولر

 مقادیر بحرانی مکینون

آماره 
دیکی 

 فولر

0.10 0.05 0.01 Pp 

LD 4.49- 3.65- 3.26- 3.54- 

LP 2.63- 2.98- 3.75- 2.54- 

H 2.63- 2.99- 3.75- 6.05- 

LPG 3.26- 3.65- 4.49- 3.35- 

LY 3.80- 3.02- 2.65- 4.50- 

 منبع: محاسبات محقق* 

 
 و (LP)، گازوئیل (H)ها ، هدفمندی یارانه(LP)متغیر قیمت بنزین 

 با یکبار (LD) در سطح ایستا هستند و تقاضای بنزین (LY) درآمد
واحد را برای  ی( نتایج آزمون ریشه2باشد. جدول )تفاضل ایستا می

 دهد.های سری زمانی نشان میتفاضل مرتبه اول داده
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 (اول مرتبه تفاضل) افتهیمیتعم فولر -یکید آزمون جینتا -2 جدول

 منبع: محاسبات محقق* 
 

 تخمین معادله بلندمدت ●
با  پردازیم.به تخمین معادله بلندمدت می ،پس از بررسی ایستایی متغیرها

ته از مرتبه صفر است )سری جمع بس teسری  ،توجه به مانایی متغیرها

~)0(ایستا است یا  Iet). توانیم نتیجه بگیریم که بین متغیرهای می

از پارامتر  OLSرابطه همگرایی وجود دارد و برآورد  ،تحت مطالعه
 برآوردی سازگار است. ،همگرایی

 

LD =5/69 - 0/84 LP - 0/039 H + 0/18 

LPG 

+0/06 LY + 0/68 AR(1) +MA0/74 (1) 

 

t:  (5/27)  (2/71)  (-3/76)  (3/07)  (16/31) 

𝑅2= 0/75   ,    D.W= 1/85   ,   F= 255/22 

 
ب متغیرهای مستقل یاز آنجا که مدل مذکور شکل لگاریتمی دارد، ضرا

که به صورت لگاریتمی هستند حساسیت و کشش متغیر وابسته  به آن 
 کنند.را بیان می

ثیر أمتغیر قیمت بنزین بر تقاضای مصرف بنزین ت تحقیق:فرضیه اول 
 گذارد.معنادار می

نشان ،دار بوده و ضریب کشش آنمعنی (LP)متغیر قیمت بنزین 
 یک است.ثیر منفی این متغیر بر تابع تقاضای مصرف بنزین أدهنده ت

باعث تغییر  ،درصد تغییر در قیمت بنزین با فرض ثابت بودن سایر عوامل
 درصد در تقاضای مصرف بنزین خواهد شد. 84/0

ها بر تقاضای مصرف بنزین متغیر هدفمندی یارانه فرضیه دوم تحقیق:
 گذارد.ثیر معنادار میأت

 ،دار بوده و ضریب کشش آن( نیز معنیHها )متغیر هدفمندی یارانه
درصد  یکباشد. دهنده اثر منفی این متغیر بر تقاضای بنزین مینشان

شود باعث می ،ین متغیر با فرض ثابت بودن سایر عواملتغییر در ا
 درصد تغییر کند. 039/0تقاضای مصرف بنزین به میزان 

ثیر أمتغیر قیمت گازوئیل بر تقاضای مصرف بنزین ت فرضیه سوم تحقیق:
 گذارد.معنادار می

 ،دار بوده و ضریب کشش آن( نیز معنیLPGمتغیر قیمت گازوئیل )
درصد  یکباشد و ت این متغیر بر تقاضای بنزین میدهنده اثر مثبنشان

شود باعث می ،تغییر در این متغیر با فرض ثابت بودن سایر عوامل
 درصد تغییر کند. 016/0 تقاضای مصرف بنزین به میزان

ثیر أمتغیر درآمد ملی بر تقاضای مصرف بنزین ت فرضیه چهارم تحقیق:
دار بوده و ضریب نیز معنی( LYمتغیر درآمد ملی ) گذارد.معنادار می
دهنده اثر مثبت این متغیر بر تقاضای مصرف بنزین مینشان ،کشش آن

 ،درصد تغییر در این متغیر با فرض ثابت بودن سایر عوامل یکباشد و 
در  درصد تغییر کند. 06/0 شود تقاضای مصرف بنزین به میزانباعث می

ست که نشان درصد به دست آمده ا 84معادل  2Rمدل مورد نظر 
وجود آمده در متغیر وابسته، توسط هدرصد از تغییرات ب 84دهد می

نیز حاکی  D-Wشود. آماره تغییرات متغیرهای مستقل توضیح داده می
نیز  Fباشد و آماره از عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت خطا می

 کند.دار بودن کل مدل را تأیید میمعنی
 

 شناسی و ارزیابی قوت مدلبهای مختلف جهت آسیآزمون ●
اخالل  ییکی از فروض اصلی مدل کالسیک خطی این است که اجزا

مین نشود مدل أباشند. اگر این فرض تدارای واریانس یکسان می ،مدل
گردد. اگر در حالت ناهمسانی رو میبا مشکل ناهمسانی واریانس روبه

 یگر واریانسِ معمولی استفاده شود، د OLSهای زناز تخمین ،واریانس
معمولی بدست نخواهد آمد و  OLSوسیله فرمول هها بزناین تخمین

کننده خواهد براساس آن شدیداً گمراه F,Tدار بودن های معنیآزمون
توان گفت که روش آزمون معمولی دارای اعتبار این صورت می بود. در

ل های ناهمسانــی واریــانــس شــامــترین آزمونکمی است. مهم
ARCH (Auto Regressive Conditional 

Heteroskedasticity)، نـاهـمسانـی عمـومــی وایت (White 

GeneralHeteroskedasticity Test ) و حاصــل
 باشند.می( Recursive Estimates) جـــــــمـع انــبـاشــتــه

ناهمبستگی جمالت اخالل یا خطا  ،فرض دیگر مدل رگرسیون خطی
سبب ایجاد همبستگی سریالی با خودهمبستگی  ،ن فرضاست. نقض ای

 .های زمانی استگردد. خودهمبستگی یکی از عوارض عمومی سریمی
ممکن است  OLSهای زندر صورت وجود خودهمبستگی، تخمین

ولی دیگر کارا نیستند. در نتیجه در این  ،بدون تورش و سازگار باشند
های تشخیصی اد کرد. آزموناعتم Fو  tهای توان به آزمونحالت نمی

و آزمون  Q، آزمون 1واتسون -دوربین :همبستگی سریالی عبارتند از
LM2 . 

از فروض دیگر تجزیه و تحلیل رگرسیون کالسیک، تعیین و تصریح 
استفاده است. آزمون تشخیص خطای تصریح  صحیح مدل مورد

RESETRamsey3 .است 
بودن توزیع جمالت  از فروض دیگر تحلیل رگرسیون کالسیک، نرمال

اگر توزیع جمالت خطا نرمال نباشد، توزیع ضرایب برآورد  .4اخالل است
شده نیز نرمال نخواهد بود. برای تشخیص این ویژگی از آزمون 

Normality شود.استفاده می 
 هایدر ایـنجا از آزمـون ،برای تحقیق و تحلیل فــروض فـوق

Normality, LM , White , ARCH وRamsey RESE 
 گردد.استفاده می

                                                           
1. Durbin Watson 

2  . Lagrange Multiplier 

3  . Regression specification Error test 

4  . Normality 
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 LMآزمون  ●
تنها خودهمبستگی مرتبه اول را مورد آزمون قرار  ،واتسون-آماره دوربین

مستلزم آن است که در میان متغیرهای  ،از سوی دیگر هد ودمی
که در  LMهای متغیر وابسته وجود نداشته باشد. آزمون وقفه ،مستقل

های ترین آزمونی از کاملاست، یک 1واقع همان آزمون بریوش گادفری
خودهمسبتگی است که برای تعیین بود و نبود مشکل خودهمبستگی 

رود. همچنین این آزمون حتی برای مواقعی که کار میهجمالت پسماند ب
قابل اجرا  ،خیری در سمت راست معادله وجود داشته باشدأمتغیر وابسته ت

مثالً در  ؛ودشاین آزمون براساس رگرسیون کمکی انجام می است.
معادله کمکی  ،رگرسیونی که در آن دو متغیر مستقل وجود داشته باشد

 چنین خواهد بود:
)q-t,…,e1-t,…,e2,x1= F(xte 

و احتماالت مربوطه  Squared-obs*Rو  Fنتایج آزمون آماره 
 صفر بودن همه ضرایب پسماندهای با ،فرض صفر در این آزمون .2است

پیش از اضافه کردن خودبازگشت در  LMوقفه است. نتیجه آزمون 
 (3جدول )و پس از اضافه کردن خودبازگشت به مدل در  (4) جدول

=  163/11 و F= 665/7نشان داده شده است. با توجه به مقادیر 
obs*R-Squared  003624/0و میزان احتماالت آنها که به ترتیب 

جد گرفت که جمالت پسماند وا توان نتیجهمیاست،  00376/0و 
 LMو نتایج آزمون  (3جدول )همبستگی هستند، حال آنکه با توجه به 

-obs*Rو  Fدهد که مقدار نشان می AR(1)پس از افزودن 

Squared  و احتماالت آنها به ترتیب به  00/15و  53/17به ترتیب به
که حاکی از آن است که همبستگی موجود در  رسیده 35/0و  34/0

یعنی عدم وجود همبستگی در جمالت  ؛است جمالت پسماند از بین رفته
 .دانپسماند رد نشده، جمالت پسماند فاقد همبستگی شده

 
 LM آزمون نتایج -3 جدول

 Fآماره   53/17 سطح احتمال 34/0

  2Xآماره  00/15 سطح احتمال 35/0

 Eviewsافزار منبع: خروجی نرم* 

 
 Normalityآزمون  ●

مال بودن توزیع جمالت پسماند است. یکی دیگر از فروض کالسیک، نر
جهت تشخیص نرمال بودن توزیع پسماندها  Normalityاز آزمون 

گردد. آماره نرمال بودن جمالت پسماند مبتنی بر چولگی استفاده می
«Skewness»  و کشیدگی«Kurtosis»  پسماندها است. این

و کند از پسماندها را رسم می «Histogram»آزمون یک هیستوگرام 
را برای آزمون نرمال بودن آنها محاسبه  Jarque- Beraآماره 

مبتنی بر نرمال بودن توزیع پسماندها است. آماره  ،کند. فرضیه صفرمی
Jarque- Bera است. نتایج  2با درجه آزادی  ،دو -دارای توزیع چی

 .آمده است (1) شکلدر  Normalityحاصل از آزمون 

 
 
 
 

                                                           
1 . Breush Gadfrey 

  1384سن خونساري، ح شيرين بخش، . 2

 پسماند جمالت روی بر Normality آزمون از حاصل نتایج -1 شکل
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-0.005 0.000 0.005

Series: Residuals
Sample 1375 1395
Observations 21

Mean       0.000604
Median   0.002105
Maximum  0.006739
Minimum -0.006951
Std. Dev.   0.003709
Skewness  -0.531518
Kurtosis   2.231753

Jarque-Bera  1.505218
Probability  0.471136

 
 Eviewsافزار منبع: خروجی نرم* 

 
و ضریب احتمال آن  50/1 که برابر Jarque-Beraبا توجه به آماره 

 Jarque-Beraین بودن ضریب احتمال آماره یاست. پا 47/0نیز 
یعنی نرمال بودن توزیع جمالت پسماند  ،رد کردن فرضیه صفر ینشانه

مردود نبودن فرضیه صفر و پذیرش فرض  ینشانه ،و باال بودن آن
نرمال بودن توزیع جمالت پسماند است. بنابراین هم میزان آماره مذکور 

نشان از پذیرش فرضیه صفر و نرمال بودن  ،و هم ضریب احتمال آن
 توزیع جمالت پسماند دارد.

 بررسی ناهمسانی واریانس )آزمون وایت( نتایج حاصل از ●

 ،کنیمبه آن برخورد می یکی از موضوعات مهمی که در اقتصادسنجی
واریانس ناهمسانی به این معناست که  ناهمسانی است. موضوع واریانس

 هایدارای واریانس ،رگرسیون مقادیر جمالت در تخمین مدل خطا

این است که  یدهندهنشان ،نتایج حاصل از آزمون وایت نابرابر هستند.
در نتیجه   ؛لذا ناهمسانی واریانس وجود ندارد ،ضرایب معنادار نیست

ای هفرضیه صفر مبنی بر عدم وجود ناهمسانی واریانس در بین داده
 یدهندهشود. نتایج حاصله نشانپذیزفته می 05/0مدل در سطح خطای 

 ست.های مدل اعدم وجود ناهمسانی واریانس در بین داده

 انسیروا یناهمسان آزمون نتایج -4 جدول

 Fآماره  93/1 سطح احتمال 14/0

 2Xآماره  88/12 سطح احتمال 16/0

 

 
 

 رانیا در نیبنز مصرف روند -2 شکل
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 گیرینتیجه -5

نیاز  ،طور کلی انرژی در کشور های نفتی و بهرشد سریع مصرف فرآورده
ناسب در زمینه استفاده از منابع انرژی را ضروری به اتخاذ تصمیمات م

ای نزدیک در آینده ،سازد. بدون شک ادامه روند فعلی مصرف انرژیمی
ای برای کشور خواهد شد. در میان منابع موجب ایجاد مشکالت عدیده

عنوان بخش مهمی از های نفتی بهسازی فرآوردهتهیه و فراهم انرژی،
از  ،های مختلف اقتصادی کشورفاده در بخشمورد است یانرژی ثانویه

گازوئیل به عنوان  بنزین و ،اهمیت فراوانی برخوردار است. در این بین
نقل کشور با توجه به اهمیت  و سوخت مورد استفاده در بخش حمل

گروهی از  اند.بسیار مورد توجه قرار گرفته ،هاالعاده این حاملفوق
هایی مانند از سیاستکه با استفاده نظران اقتصادی معتقدند صاحب

کننده را به سمت توان مصرفمی ،های انرژیاصالح قیمت حامل
گروهی دیگر از  ،ها هدایت نمود و در مقابلاین حامل یمصرف بهینه

های حامل این باورند که اگرچه اصالح قیمت نظران اقتصادی برصاحب
اما  ،ری در کشور مطرح استناپذیر و ضروانرژی به عنوان امری اجتناب

های انرژی، های قیمتی در مورد حاملالزم است قبل از اجرای سیاست
ها فراهم این حامل یشرایط الزم جهت حرکت به سمت مصرف بهینه

هایی در جهت م است ضرورت اجرای طرحشود. بنابراین آنچه که مسلّ
ان در می ،سوخت در کشور به عنوان هدفی واحد یمصرف بهینه

باشد، اما در مورد روش و زمان نظران اقتصادی مورد اجماع میصاحب
نظرات متفاوتی وجود  ،های الزمسیاست از خر هر یکأاجرا و تقدم و ت

برانگیزترین بخش ترین و چالشمهم ،هاطرح هدفمند کردن یارانه دارد.
ها مورد توجه از طرح تحوالت اقتصادی است که بیش از سایر حوزه

است. همچنین در گذاری دولت قرار گرفتهل کارشناسی و سیاستمحاف
ها، افزایش قیمت میان موارد مربوط به طرح هدفمند کردن یارانه

های ترین بحثترین و پرچالشهای انرژی به یکی از مهمحامل
ای از مجموعه ،پژوهش علمی اقتصادی در کشور تبدیل شده است.

ها، روابط اجتماعی پدیده یت که دربارهای اسهای سازمان یافتهفعالیت
رسد. های معین توسط پژوهشگر به انجام میفرضیه حول محور

بنابراین بایستی پویایی  ،نقش اساسی و مهمی در نوآوری دارد ،پژوهش
و تحول جامعه و اعتالی فرهنگ آن را در پژوهش جستجو نمود. در 

ک جامعه است. واقع پژوهش رکن تحول، توسعه و اعتالی فرهنگ ی
توجه ویژه به  ،یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه کشورهای صنعتی

های علوم است. ارتقاء فرهنگ پژوهش و تحقیقات در تمام عرصه
باور و اشتیاق محققان دانشگاهی و  و پژوهش و تحقیق، به اعتقاد

توجه به  ،بستگی دارد. در این راستاپژوهشگران کشور نسبت به تحقیق 
های اقتصادی، ی فعالیته منجر به توسعه و پیشرفت در عرصهتحقیق ک

شود، یکی از مباحث مهمی است که در جامعه می ... اجتماعی، فنّی، و
چرا که علم بدون عمل ؛ پرداختن به آن از اهمیت خاصی برخوردار است

آوری فن درعصر .1و عمل بدون علم، هر دو آفت زندگی اجتماعی هستند
 ،ش روزافزون علم و رشد سریع تکنولوژی در جهاناطالعات و گستر

جانبه و پایدار همه یتوجه ویژه به جایگاه پژوهش و تحقیق برای توسعه
رسانی یابی و اطالعاطالع باشد.ناپذیر میامری اجتناب ،ایران در کشور

شود که زمینه درست، زمانی به طور منطقی و مطلوب محقق می

                                                           
 های تحقیقاتی وتعاونی جایگاه تحقیقات و پژوهش و"الشیخ، محمدباقر.. سبط1

، دفتر امور تعاونی برداریبهره . وزارت تعاون، معاونت نظارت و"پژوهشی ایران
 .1387خدمات. زمستان 

های پژوهش است. سازی یکی از رسالتمپژوهشی داشته باشد و تصمی
در گرو ارزشمندی  ،تشویق و ترغیب و حمایت محققین این مرز و بوم

و  فرهنگ باشد.ریزی میتحقیق و مدنظر قرار دادن پژوهش برای برنامه
 فراوانی گرایش ،اسالمی در دوره و چه از اسالم پیش چه ایران تمدن
. است داشته و اخالق و نیز معنویت و توسعه علم، تکنولوژی به نسبت
 ایران در تمدن و فنی علمی هایپیشرفت برای بسیار استواری یشالوده

های چهره آن که طی در عصر اسالمی ویژههاست؛ ب شده ریزیپی
 و مولوی ، سهروردی، خیام، خوارزمیسینا، رازیمانند ابن سرشناسی

 روزگار جهان آن با سایر کشورهای در مقایسه ایران برای اصیخ جایگاه
باید  ،ساختند. بنابراین برای گسترش علم و تحقیق در ایران فراهم

تحقیق را تقویت کرد و عوامل منفی را  یعوامل مثبت اثرگذار در توسعه
هدف اصلی این تحقیق، تخمین تابع   .2رنگ نمودبا مرور زمان کم

ها با  استفاده از نزین در ایران بعد و قبل از هدفمندی یارانهتقاضای ب
باشد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و های اقتصادسنجی میروش

تحلیل های آماری و اقتصادسنجی با تکیه برروش ،روش بررسی آن
 است. Eviewsافزار های زمانی و استفاده از نرمهای رگرسیونی سری

تا  1375ی در بازه های زمانیاطالعات ساالنه سریدر این تحقیق از 
تجربی  ،سال( استفاده شده است. روش پژوهش 21 )به مدت 1395

صنعت  است که منجر به برآورد تابع تقاضای حمل و نقل مسافر در
. مدل تقاضای مورد بررسی براساس نظریهشودی کشور ایران مییهوا

این  در گردد.برآورد می ایصورت تک معادلهههای اقتصاد کالن ب
های نیز روش های لگاریتمی و شبه لگاریتمی خطی وپژوهش از مدل

استفاده فراوان شده است.  ،پیشرفته اقتصادی جهت تخمین مدل تقاضا
توان از سریمی ،برای برآورد تابع تقاضای بنزین در سیستم حمل و نقل

آن در  فزاینده شک موضوع بنزین و مصرفبی های زمانی استفاده کرد.
 یونقل، از مسائل مهم اقتصاد ایران است که جهت ارائهبخش حمل

راهکارهای مناسب در این زمینه، بررسی عوامل مؤثر بر میزان تقاضا از 
سازی ای برخوردار است. پس از بیان مبانی نظری مدلالعادهاهمیت فوق

زین کشور و تقاضای انرژی، هدف این مطالعه برآورد تابع تقاضای بن
شناسایی و بررسی میزان تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر تقاضای آن بود که 

های کشور طی دوره از اطالعات و داده ،برای دستیابی به این هدف
 .استفاده شده است 1375 -1395زمانی 

ثیر أمتغیر قیمت بنزین بر تقاضای مصرف بنزین ت فرضیه اول تحقیق:
دار بوده و ضریب معنی (LP)مت بنزین متغیر قی گذارد.معنادار می
ثیر منفی این متغیر بر تابع تقاضای مصرف أدهنده تنشان ،کشش آن
درصد تغییر در قیمت بنزین با فرض ثابت بودن  یکباشد، بنزین می

در تقاضای مصرف بنزین خواهد شد.  %84باعث تغییر  ،سایر عوامل
(، ابونوری و 1378یا )نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه اسماعیلی ن

قیمت ( سازگاری دارد. 1393( و میبدی و همکاران )1391همکاران )
تواند عامل مهم دیگری در میزان تقاضای بنزین در ایران بنزین نیز می

توجه به قیمت کنـونی بنـزین در کشـور  باشد. چنانچه مالحظه گردید با
تغییرات  ،باشددارا می کـه نسبت به درآمد خانوارها سهم بسیار اندکی را

حول ایـن قیمـت تـأثیر چندانی در مصرف و تقاضای بنزین نخواهد 
داشت؛ چرا کـه اگـر بنـا باشـد مصـرف بـه قیمـت واکنش نشان بدهد، 

 قیمت بنزین باید بسیار فراتر از سطح کنونی باشد.

                                                           
دان خرد، مجموعه مقاالت دکتر سیدحسین نصر، به همت دکتر جاو .2

 .1382، نتشارات سروش، چاپ اولن حسینی، احسسید
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 ،البته پیشنهاد قابل ذکر این است که حتماً افزایش قیمت صورت گیرد
ـرا کـه بایـد این مطلب را متذکر شد که افزایش قیمـت از جنبـهچ

هـای متعـدد و متفـاوتی قابـل بررسی است؛ برای مثال ممکن است 
فشار فراوانی بر روی خانوارها بیاورد و از نظر اجتماعی و  ،افزایش قیمت

سیاسی برای جامعه مشکل آفرین باشد؛ اما اگر بخواهیم تنها از دید 
با توجه به ایـن مطلـب کـه  ،و کارایی به موضوع بنگریم اقتصادی

های باالی درآمدی است و سـهم زیـاد یارانـه بنـزین در اختیـار دهک
نیز موضوع قاچاق بنزین که انگیزه آن ناشی از تفـاوت قیمـت بنزین در 

افزایش قیمت بنزین به عنوان  ،باشدایران و کشورهای همسایه می
شود. حل این مشکل با حل ممکن به ذهن متبادر میتـرین راهنزدیک

های اقتصادی کشور طـور قابـل تـوجهی بـر سایر جنبههتوجه به اینکه ب
تواند تا حدود زیـادی مشـکالت اجتمـاعی مربوط به تأثیرگذار است، می

این موضوع را حل کرده و برای رفع سایر مشکالت اقتصادی کشور 
 .راهگشا باشد
ها بر تقاضای مصرف بنزین متغیر هدفمندی یارانه تحقیق: فرضیه دوم

 گذارد.ثیر معنادار میأت
 ،دار بوده و ضریب کشش آن( نیز معنیHها )متغیر هدفمندی یارانه

درصد  یکباشد و دهنده اثر منفی این متغیر بر  تقاضای بنزین مینشان
شود میباعث  ،تغییر در این متغیر با فرض ثابت بودن سایر عوامل

درصد تغییر کند. نتایج این  039/0تقاضای مصرف بنزین به میزان 
( و میبدی و همکاران 1378مطالعه با نتایج مطالعه اسماعیلی نیا )

 ( سازگاری دارد.1393)
ثیر أمتغیر قیمت گازوئیل بر تقاضای مصرف بنزین ت فرضیه سوم تحقیق:

 گذارد.معنادار می
 ،دار بوده و ضریب کشش آنز معنی( نیLPGمتغیر قیمت گازوئیل )

درصد  یکباشد و دهنده اثر مثبت این متغیر بر  تقاضای بنزین مینشان
شود باعث می ،تغییر در این متغیر با فرض ثابت بودن سایر عوامل

 درصد تغییر کند. 18/0تقاضای مصرف بنزین به میزان 
 ،ی بنزینعالمت ضرایب مربوط به شاخص قیمت گازوئیل در تابع تقاضا

ها نقش کاالی جانشین را برای بنزین حاکی از آن است که این فرآورده
توان نتیجه گرفت که می ،دارند. با توجه به مقدار ضرایب برآورد شده

درصدی  18یک درصد افزایش قیمت گازوئیل، منجر به افزایش حدود 
 مصرف بنزین خواهد شد.

ثیر أاضای مصرف بنزین تمتغیر درآمد ملی بر تق فرضیه چهارم تحقیق:
 گذارد.معنادار می

 ،دار بوده و ضریب کشش آن( نیز معنیLYمتغیر درآمد سرانه ملی )
باشد و دهنده اثر مثبت این متغیر بر  تقاضای مصرف بنزین مینشان
باعث  ،درصد تغییر در این متغیر با فرض ثابت بودن سایر عوامل یک
کشش  کند. درصد تغییر 06/0 شود تقاضای مصرف بنزین به میزانمی

محاسبه  06/0 ،درآمدی سرانه حاصل از تولید ناخالص داخلی بدون نفت
دهد افزایش یک درصدی تولید ناخالص داخلی شده است که نشان می

درصدی مصرف بنزین  06/0بدون احتساب نفت، منجر به افزایش 
ابزاری عنوان ثر بر مصرف بنزین که بهؤتوان عوامل ممی .خواهد شد

گیرد گذاری و مدیریت تقاضای بنزین مورد استفاده قرار میبرای سیاست
 ،را با توجه به خروجی تخمین مشاهده نمود که ضرایب برای متغیرها

 ،کنندگان نسبت به متغیرهای مختلفیکسان نبوده و حساسیت مصرف
بدین صورت که شاخص  ،متفاوت است. بعد از متغیر اصلی قیمت بنزین

مؤثرترین متغیر در تقاضای  18/0با کشش ( LPG) گازوئیلقیمت 

متغیرهای درآمد  و شاخص  ،باشد و پس از آنبنزین کشور می
بیشترین کشش را  039/0و  06/0ترتیب با مقادیر ها بههدفمندی یارانه

های قیمتی در مدیریت بر نقش سیاست ،دارا هستند. نتایج به دست آمده
د. بنابراین شاخص قیمت گازوئیل، شاخص تقاضای بنزین داللت دار

ترتیب بر میزان مصرف قیمت بنزین،  و در نهایت درآمد سرانه ملی به
میان تعداد خودرو و مصـرف  یبا توجه به رابطه .بنزین کشور مؤثرند

با توجه به  و نیز های آیندهسال بنـزین و افـزایش تولیـد خـودرو در
جهان،   شخصـی در هـر هـزار نفـر در یاستاندارد تعداد خودرو یفاصله

هـایی ماننـد افـزایش سـریع تعـداد حـلشـود از راهپیشـنهاد مـی
خصوص در شهرهای بزرگ، کنترل کامل هشهری بدرون هـایاتوبـوس

بزرگ در مورد وسایل نقلیه غیرعمومی،  و محدودیت تردد در شهرهـای
بر پایه گازسوز،  صرفاًگذاری برای خودروهای با سبک جدیـد پالك
دوگانه  سـوز یـاگـذاری بـرای خـودروهـای سـبک جدیـد بنـزینپالك

سـوز با تعویض قانونمند پالك یک خودروی سبک بنزین سوز، صرفاً
سریع  یحمل و نقل، توسعه یخارج نمودن آن از چرخه فرسـوده و

وارداتی خودروهای  یکاهش تعرفه های تحویل گـاز فشـرده وایستگاه
کوتاه مدت  هـایحـلبا پایه گازسوز و دوگانه سوز بـه عنـوان راه

بنـابراین افـزایش ظرفیـت  .شودکاهش مصرف بنزین در کشور استفاده 
تولیـد و اصالحات مستمر پاالیشگاهی با هدف صادرات و رفع نیاز 
داخلـی، اعطـای مجـوز بـه بخش خصوصـی جهـت واردات و فـروش 

های حمل و نقل شرکت هـا،هـا، بیمـهلـزم نمـودن بانـکبنـزین، م
هوایی و زمینـی و گمـرك بـرای برقـراری و تکمیـل سـریع و مطمئن 

های الکترونیکی، ارائه خدمات با هدف کاهش سفرهای درونسامانه
سـازی بنـدی شـده، آگـاههـای واقعـی و زمـانالب برنامهقشـهری در 

مصرف سوخت و اجرای  یدهندهامـل افزایشعمـومی در مـورد عو
دقیق مقررات مربوط به معاینه فنی خودروهـا و گسـترش فراگیـر 

شـهری بـه عنـوان شـهری و بـرونناوگـان حمـل و نقـل ریلـی درون
مدت و بلندمدت در زمینه کاهش مصرف بنزین مطرح های میانحلراه
یان تعداد خودروها و تقاضای با توجه به وجود رابطه مثبت م باشند.می

بایست مورد توجه نکات قابل توجه دیگری نیز می ،بنزین در کشور
شود در درجه که در ایـن زمینـه پیشنهاد می گذاران قرار گیردسیاست

سوز با سـرعت بیشتری سیاست گازسوز نمودن خودروهای بنزین ،اول
و فراهم نمودن گاز ادامه یابد. در این زمینه الزم است نسبت به تهیه 

مورد نیـاز جهت استفاده خودروهای گازسوز در تمامی ایام سال توجهی 
تواند کلیات طرح خاص شود. بدیهی است بروز مشکل در این زمینه می

تواند با تسهیل شرایط دولت می ،رو سازد. در درجه دومهرا با شکست روب
ـاال که دارای ی بژهای وارداتی با تکنولوالزم جهت ورود اتومبیل

 ین هسـتند و اتخـاذ مقـررات تنبیهی،یاستاندارد مصرف بنـزین پـا
هـای درآمدی باالی کشور را به سمت استفاده از خودروهای کم گـروه

افزایش و بهبود سریع سیستم حمل و نقل عمومی و  .مصرف سوق دهد
 ،هاهای الزم جهت کاهش ترافیک نظیر احداث بزرگراهتوسعه زیرساخت
کننده را بـه استفاده بیشتر از وسایل حمل تواند مصرفاز یک طرف می

بـا کـاهش ترافیک در  ،و نقل عمومی تشویق کنـد و از طرف دیگـر
ایجاد دولت الکترونیک و  شهرها تا میزان زیادی از مصرف بنزین بکاهد.

فراهم کـردن شـرایط الزم جهـت عـدم نیـاز بـه مراجعـه حضوری در 
های دولتی به میزان زیادی از سفرهای غیرضروری خواهـد ارگان

 کاسـت که کاهش تقاضای بنزین را به دنبال خواهد داشت.
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افزایش مصرف بنزین به دلیل هزینه فرصـت آن در ایران معقول 
های مولد اقتصادی کشور تواند در بخشنیست و همین امکانات می

تواند باعث بنزین میرویه هزینه شود. آثار زیست محیطی مصرف بی
افزایش هزینه درمان و مرگ و میر در کشور شود. در این راستا و با در 

گردد که دولت با اتخاذ سیاستپیشنهاد می ،نظر گرفتن نتایج مدل
ویژه گسترش امکانات حمل و نقل عمومی، نسبت به کاهش هایی به

رزد و کنندگان به استفاده از اتومبیل شخصی اهتمام وتمایل مصرف
کنندگان از گاز مایع و اسـتفاده مصـرف یهمچنین امکانات عرضـه

های جایگزین را با هـدف کاهش مصـرف گاز مایع و سایر سوخت
 .بنزین در کشـور افزایش دهد

 پیشنهادات  ●
 ،ثیرگذاری افزایش درآمد بر تقاضای مصرف بنزینأبا توجه به ت. 1

که فرهنگ استفاده از وسایل گذاران در تالش باشند دولت و سیاست
 در دستورکار خود قرار بدهند.  را نقلیه عمومی

کاهش تقاضای  ثیرگذاری منفی هدفمندی یارانه برأبا توجه به ت. 2
 شود. این برنامه برطرف از ها و نواقصشایسته است ضعف ،بنزین
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