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 و تعیین اثراتگاز نفت مثبت قیمت واقعی بنزین و هايشوكاین مطالعه با استفاده از روش تجزیه قیمت مورك به بررسی آثار 

هاي اصفهان، تهران، خراسان مل و نقل استانحدر بخش  1386-1393هاي طی سال گازنفتبنزین و  رفاهی واقعی کردن قیمت
 در مطلققه به لحاظ کن است رضوي، فارس، مازندران و خوزستان با استفاده از روش پانل دیتاي پویا پرداخته است. نتایج حاکی از آ

ثبت قیمت ناشی از شوك مگاز نفتاز تغییر مصرف  ترکوچکتغییر مصرف بنزین، ناشی از شوك مثبت قیمت واقعی بنزین، بسیار 
سطح  يرتقاییر سوخت و ااست، حساسیت تقاضاي بنزین در بلندمدت (به دلیل داشتن زمان و فرصت کافی براي تغگاز نفتواقعی 
ي بودن انهاده ه دلیل ماهیتبگاز نفتبیشتر است، اما در مورد  موردنظرهاي استان حمل و نقلدر بخش  مدتکوتاهي) نسبت به فناور
از کشش قیمتی گاز تنفکشش قیمتی تقاضاي  بلندمدتو  مدتکوتاهدر بخش تولید، وضعیت فوق برقرار نیست. در گاز نفت

 هايتسیاسر اثر است و حتی در بلندمدت هم مقدار کشش قیمتی بنزین ناچیز است و مصرف بنزین د ترکوچکتقاضاي بنزین 
معادل  رآمددتابع  عادلمی درآمد و معیار رفاه لآهاید یستم تقاضاي تقریباسر نخواهد کرد. در پایان با استفاده از قیمتی چندان تغیی

گاز نفتقیمت  ز تغییردرآمد معادل ناشی از تغییر قیمت بنزین از درآمد معادل ناشی ااستخراج شده و این نتیجه حاصل شد که 
با  ،گرید عبارت بهي انجام داد. گاز، پرداخت بیشترناشی از افزایش قیمت نفت رفتهازدست است و باید براي جبران رفاه ترکوچک

 .ابدینزین افزایش بشوند وکاهش رفاه جامعه بیشتر از حالتی است که قیمت مردم بیشتر متضرر می ،گازنفتافزایش قیمت 
 

 زیه قیمت، پانل دیتا، کشش قیمتینقل، درآمد معادل، تج و گاز، حملبنزین، نفت هاي کلیدي:واژه

                                                           
   8/10/1396 :رشیپذ خیتار                                   29/6/1396 :افتیدر خیتار 1
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 . مقدمه1

هـاي انـرژي در بخـش حامـل نیتـرمهم عنوانبهگاز نفتبنزین و  بویژه ي نفتیهافرآوردهنفت و 
 بهینـهمصرف براي  ینیبشیو پ يزیرکه لزوم برنامه هستندیکی از منابع کمیاب انرژي و  حمل و نقل

ار ایـن رآورده نیـز همـواره در نوسـان بـوده و آثـقیمـت ایـن دو فـ. شـودیآن در کشورها احساس م
بـراي  تـوانمییـر قیمـت باشـد و از متغمی تیبااهمبسیار  گذاراناستیسنوسانات بر اقتصاد نیز براي 
 ي انرژي استفاده کرد.هاحاملمدیریت مصرف و تقاضاي 

ي تقسـیم ژگـاز) بـه دو بخـش انـرژي و غیـر انـري نفتی (بنـزین و نفتهافرآوردهمصارف نهایی 
ي نفتـی در بخـش انـرژي مصـرف هـادهد بخـش عمـده فـرآوردهشود و شواهد آماري نشان میمی
 سـهم بسـیارگـاز فتنبنـزین و  ،مختلف هايسالشده در ترازنامه انرژي، طی طبق آمار ذکرشود. می

 يهـاگزاره شود.باالیی در مصرف انرژي کل کشور داشته و لزوم پرداختن به این بخش احساس می
ا رد ي تحقیق، پذیرفتـه یـهاافتهو بر اساس ی اندشده گرفتهفروض این مطالعه در نظر  عنوان بهزیر نیز 

 خواهند شد.
واقعـی  مـتیق ثر شوك مثبت قیمت واقعی بنزین بر تقاضـاي آن بیشـتر از اثـر شـوك مثبـتا -1
 است. حمل و نقلمنتخب در بخش  هاياستانبر تقاضاي آن در گاز نفت
منتخـب، نسـبت بـه  هاياسـتانمـدت، در نسبت به تقاضـاي بنـزین در کوتاهگاز نفتضاي تقا -2

 است. ترکششقیمت با

منتخب، نسبت بـه قیمـت  هاياستاندر  نسبت به تقاضاي بنزین در بلندمدت،گاز نفتتقاضاي  -3
 تر است.کششکم

در گاز نفتناشی از افزایش قیمت رآمد معادل ناشی از افزایش قیمت بنزین از درآمد معادل د -4
 منتخب بیشتر است. هاياستان
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فـارس،  ،رضـوي هاي اصـفهان، تهـران، خراسـاناسـتان 1386-1393هاي مطالعه حاضر طی سال

بـا توجـه رده و ککشور انتخاب گاز نفتمازندران و خوزستان را به دلیل سهم باالي مصرف بنزین و 
دار بـودن ایـن دو حامـل رانـهو یاگـاز نفتل در مصرف بنزین و نق و به سهم بسیار باالي بخش حمل

نسـبت بـه گـاز نفتبررسی میـزان حساسـیت تقاضـاي بنـزین و ها و با برآورد تابع تقاضاي آنانرژي، 
بـا  صـالح قیمتـیاي اثـرات رفـاهی ناشـی از ریگانـدازههـا) و محاسبه کشـش( شدههیتجزي هامتیق

از  کیـ دامکـي خواهد کرد که یارانه بیشـتر بـه ریگمیتصم ،عادلاستفاده از شاخص رفاهی درآمد م
 ها اختصاص یابد.سوخت

ه از با استفاد در باال، تخمین تابع تقاضاي انرژي ذکرشدهنوآوري مطالعه حاضر نسبت به مطالعات 
چنـد  صـورت بـهگـاز نفتبنـزین و  انهآکه در  است هاییهاي جدیدتر و سالمدل پانل پویا در سال

وي بنزینـی و و تعداد خـودر هاراهطول  مانندمتغیرهایی  واردکردنرخی عرضه شده است. همچنین ن
رفـاه  هاانـهارهـایی کـه در اثـر هدفمنـدي یمحاسبه درآمد معادل در سال ،تینها دردیزلی به مدل و 

 ي نوآوري این مطالعه است.هاجنبهاز دیگر  ،جامعه دچار تغییرات شده است
 نقل بیان و حمل در بخشهاي تقاضاي انرژي قاله، در بخش دوم، مبانی نظري مدلاین م در ادامه
نشـان داده ي منتخـب هااستانو سایر متغیرها در گاز نفتدر بخش سوم، مصرف بنزین و  ؛شده است
ر تـایج تفسـینبخش چهارم به معرفی مدل و متغیرهاي آن پرداخته و بعد از تخمین توابـع،  ؛شده است

 .است گیري ارائه شدهنتیجه، در بخش پنجم نیز تینها درو  اندشده
 . مبانی نظري و پیشینه پژوهش2

است.  شده مطرحي بسیاري در مورد تابع تقاضا و خصوصیات آن هابحثهفدهم تاکنون،  از قرن
کـه از  آورنـدیمتوابع تقاضا را از حداکثر کردن تابع مطلوبیت نسبت به قید بودجه بـه دسـت  برخی

نـوع توابـع، داراي چهـار خاصـیت اسـت کـه شـامل  نیا .ردیگیم تانش کنندهمصرفالیی بودن عق
 .استپذیري، اثر جایگزینی منفی و تقارن اثرهاي متقاطع جمع صفر، همگن بودن از درجه
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باشد. تقاضاي مشتق عبارت است از تقاضاي یـک کـاال ي مشتق میتقاضا نوع دیگر توابع تقاضا،

طــور مســتقیم و  ، بــهاثــر دارد حمــل و نقــلی کــه در تقاضــاي عــوامل هــاي دیگــر.بــراي تولیــد کاال
گرفتـه  ین در نظـرغیرمستقیم، روي تقاضاي بنزین نیز اثر دارد و این عوامل باید در تابع تقاضـاي بنـز

 حمـل و نقـلکننـد و مصـرف آن بـراي تولیـد خـدمات شود. براي مثال، رانندگان بنزین مصرف می
تق مشـ حمـل و نقـلمصرف آن، مصرف نهایی نیسـت و تقاضـاي بنـزین از تقاضـاي ، نیبنابرا .است

 یابد.یافزایش یابد، تقاضا براي بنزین نیز افزایش م حمل و نقللذا هرچه تقاضاي  .شودیم
             ند:اگروه چهار انرژي موردبحث در تقاضاي هايمدل ،طورکلیبه
 کند.هاي اقتصادي را آزمون میهایی که ارتباط مصرف و کل متغیر. مدل1
ویـژه  هایی که تخصیص سوخت را با توجه به نوع سوخت مصرفی در اقتصاد یا در بخش. مدل2

 کند.بهینه می
-می بررسی اقتصادي ویژه بخشریز ایهاي تقاضاي انرژي بخشی که مصرف را در بخش . مدل3

 کند.
و تقاضـا بـراي انـواع منـابع انـرژي و کلـی از عرضـه  بررسـی کـه انرژي هايدستگاه هاي. مدل4

 1.سازدالمللی را ممکن میهاي بینمقایسه
 روي نوع سوم است. تمرکز حاضر، در مطالعه

 بررسی آثـار افـزایش و کـاهش قیمـت يبرا   2مورك رمتقارنیاز روش تصریح غ ،در این مطالعه
ي تـابلویی و روش هـادادهو روش افزار ایویـوز و همچنین از نرم د شداستفاده خواهگاز نفتبنزین و 

سیسـتم ه و در ادامـه، بـا اسـتفاده از روش شـدبراي تخمین ضرایب اسـتفاده    3افتهیمیتعمگشتاورهاي 

                                                           
1. Samimi, Redney (p5) 
2. Mork, 1989 
3. Generalized Method of Moments 
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محاســبه گــاز نفتدرآمــد معــادل و اثــرات رفــاهی تغییــر قیمــت بنــزین و    1آلدهیــا بــایتقرتقاضــاي 

 .گرددمی
 هاي تقاضاي سوخت در بخش حمل و نقلمدل
 ستامدل ای

 شود که تقاضا براي سوخت تابعی از قیمت سوخت و درآمد واقعـی اسـت.در این مدل فرض می
 :صورت زیر استعمومی این مدل به شکل

                                                           )1(  

G: ي سوخت، تقاضاGP: سوخت،  متیقY: توجـه بـه اینکـه در برخـی از  با واقعی است. درآمد
ه بـشده و اثرات آن واقعی نیست و از طرفی، میـزان مصـرف سـوخت  کنترل کشورها قیمت سوخت

در  تفادهمورداستر از دوره ها را طوالنیلیتعد کار بردن این مدل، به تعداد وسایل نقلیه بستگی دارد،
 .شـوندینمها در نظـر گرفتـه تعـدیل همه هاي زمانی،تخمین نشان داده و در صورت استفاده از سري

ی ر کشـورهاید ژهیوبـاز چنین مدلی  استفاده در صورت دسترسی به آمار و اطالعات دیگر، ،نیبنابرا
 نیست. مناسب که قیمت سوخت تحت کنترل دولت است،

 یاتمدل خصوص

تقاضـاي  ،اسـتیـک تـابع مشـتق شـده  حمـل و نقـلتابع تقاضاي سوخت در بخـش  که آنجا از
 تعـداد مـد،سوخت در این بخش ماهیتی متفاوت با سایر کاالها دارد و عالوه بر قیمت سوخت و درآ

ا ر خودروهـاداد مدلی را ارائه نمود که تع توانیمو  گذاردیمي موجود نیز روي تقاضا اثر هاخودرو
 لحاظ نماید.

)2(                                                                                                          

                                                           
1. Almost Ideal Demand System 
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 خـودروایی نرخ استفاده و اندازه کار، همچنین عالوه بر موجودي وسایل نقلیه است. يموجود :

صورت زیر براي تقاضـاي مدل فوق را به توانیمباشد که  گذارتاثیروخت  بر تقاضاي ستواند مییز ن
 سوخت حمل و نقل ارائه نمود.

                                                                                                )3(  

Char: و انـدازه اتیخصوصـ اسـتفاده از وسـایل نقلیـه، نـرخ ،خودروهـاهاي مـدل و ویژگی نوع 
ي انمونه. باشندیمنیز روي تقاضا اثر مهمی دارد و این عوامل نسبت به قیمت حساس  خودروکارایی 
 و  1)1979مربـوط بـه مطالعـات سـوئینی ( انـدنمودههایی که کارایی وسایل نقلیه را وارد الگو از مدل
 متوسـط سوئینی متغیر مهمی کـه روي مصـرف سـوخت اثـر دارد، لعهمطا در .است  2)2003ی (بالتاج

مصـرف او ایـن اسـاس،  بـر .کنـدیمکه کارایی را مایـل در هـر گـالن تعریـف  استکارایی ناوگان 
کـه البتـه  داندیمشده خودرو و مساحت پیمودهي موجود ،خودروسوخت را تابعی از نرخ استفاده از 

هـا و غیـره متیقراننـدگی،  نـهیهز هاي کالن اقتصادي نظیـر درآمـد،این متغیرها خود تابعی از متغیر
مـدلی بـراي تقاضـاي ) 1979(  3کیپند مطالعه پندیک نیز کارایی در نظر گرفته شده است. در است.

ارائه کرده که در آن تقاضاي بنزین در هر کشور تـابعی از تعـداد خـودرو، حجـم  حمل و نقلبخش 
 شد.باکارایی خودرو می ترافیک و

                                                                      )4(  

حجـم ترافیـک خـودرو  TVPCموجـودي خـودرو، Vبیانگر مصرف سـوخت،  D ،در این رابطه
 لیتــر)ودرو (مقــدار گــالن (کــارایی خــ Eشــده توســط هــر خــودرو در ســال)، طی لــومتری(متوســط ک

در سال  دشدهیودروهاي تولخدهنده کل نشان NRtنرخ استهالك و  rشده در یک کیلومتر)، مصرف
t .است 

                                                           
1. Sweeny, 1979 
2. Baltagi, 2003 
3. Pindyck, 1979 
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ري که در ) نیز مبتنی بر اتحاد مصرف سوخت است. همچنین مطالعات دیگ2003بالتاجی ( مطالعه

هـا در تعـداد خودروده از نـرخ اسـتفا ضربحاصلسوخت را از  مصرف این زمینه مطرح شده است،
 ها به دست آورده است.خودروموجودي 

یا                                                                                )5(  

ها نیز با در خودرومد است و موجودي ی از قیمت سوخت و درآتابع  خودرونرخ استفاده از 
آیـد. سـرعت تعـدیل تعـداد مـی بـه دسـتصـورت انبـاره  بـه هرلحظهنظر گرفتن سرعت تعدیل در 

 باشد.می خودروخودرو، خود تابعی از قیمت بنزین، درآمد و قیمت 

نرژي بـه ي اهالحامتغییر تقاضاي هر بخش از  زانیم دانیم که در نظریات اقتصاد خرد،تا اینجا می
 مـتیق بـاآن رابطـه معکـوس و  مـتیقا بـعوامل متعددي بستگی دارد و تقاضـاي هـر حامـل انـرژي 

 مستقیم دارد. رابطهي جانشین هايانرژ
 انرژي تقاضاي اولیه هايمدل

                                                                                                 )6(  
 i  سوختقیمت :             jقاضا براي سوخت ت:   که در آن:

             داخلی ناخالص تولید یا درآمد: j                Iسوخت قیمت : 

A  وعرض از مبدأ مدل و  )1393(فطرس،  .مدت مدل هستندکوتاه هايکششو
شود که تقاضـاي سـوخت از فرض می حمل و نقلي تابع تقاضاي سوخت براي بخش هادر مدل

 مـتیق ،، تقاضـاي بنـزین تـابعی از قیمـت بنـزیننیبنـابرا .شـودمشـتق می حمل و نقلتقاضا براي 
نیـز تـابعی از قیمـت  خـودرواست. موجـودي  خودروو موجودي  ، درآمدجایگزینسوخت 

در فـرم  و  ،ردیگـ عبـارت و موجودي وسـایل نقلیـه از دوره قبـل اسـت و یـا بـه درآمد ن،بنزی
 شود.زمان برآورد میصورت هم لگاریتمی به
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                                                                                                   )7(  

                                                                                                      )8(  
کننـد و نتـایج نشـان بیـان می مـدت رارآمـدي و قیمتـی اثـرات کوتاههاي دکشش ،در این مدل

 1.شودخودرو بیشتر شود، مصرف نیز بیشتر میچه موجودي  ند هردهمی
 گیري رفاهاندازه

ي مختلفـی ارهـایاز مع کنندگانمصـرف رفـاهی تغییرات گیرياندازه در ادبیات اقتصاد رفاه براي
سیاسـت مـوردنظر را بـا  اینکه قادرند به دلیل  3 و2 معیار شود که در بین آنها دو استفاده می
 رییـکننده در مقابـل تغمصـرف رفتاري تغییرات گی پرتو مورد ارزیابی قرار دهند و اینکهتوجه به بهین

ست بگیرد تا تغییر را تجربه نکند کننده مایل ا، مقدار پولی است که مصرفدرآمد معادل رییتغ  . 4دشونترجیح داده می تئوریکی به بقیه نظر از ،نمایندرا نیز لحاظ می هامتیق
اتفـاق  نیـاگر اسطح مطلوبیت او برابر سطح مطلوبیتی باشد که  اماهد که تغییر اتفاق بیفتد) (اجازه ند

 زیـانی اسـت کـه در اثـر افـزایش میـزان ،دیگـر عبارت به.   5گرفتافتاد در آن سطح قرار میمی
گیري پردازد تا از این اقدام جلـومی وي که درآمدي برحسب شودمی تحمیل کنندهقیمت به مصرف

 :صورت زیر بیان نمودتوان برحسب تابع مخارج بهمی رامعیار. شود
                                                                                 )9(  

گیـري زیـان گري بـراي انـدازهمعیار دیو  کننده نیستگیري زیان مصرفاما این تنها روش اندازه
ــر قیمــت وجــود دارد کــه مصــرف ــه  کنــدمی ســؤالکننده ناشــی از تغیی ــزان درآمــد بایــد ب چــه می

                                                           
1. Dahl, Carol and Sterner Thomas (1991) 
2. Compensating Variation 
3. Equivalent Variation 

المـه عاقتصـاد، دانشـگاه  کارشناسی ارشـد، دانشـکده نامهانیپاجامعه شهري ایران،  زاده، پرویز، برآورد تقاضاي خوراك درمدمح. 4
 1378طباطبایی، 

 133ی دیزجی، تئوري اقتصاد خرد، ص رج. ف5
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 کننده داده شود تا مطلوبیت وي پس از اعمال افزایش قیمت به سطح قبلی آن جبران شود. بهمصرف
د تـا بـه سـطح رضـایت هاي جدید چه مقـدار درآمـد نیـاز دارکننده در قیمتمصرف ،دیگر عبارت

ج تـوان برحسـب تـابع مخـارمی رامعیـار .خاطري معادل قبل از اعمـال تغییـر قیمـت دسـت یابـد
 صورت زیر بیان نمود:به

                                                                              )10(  
کردنـد و سـپس بـراي  ) معرفـی1980ر (و مولبوئ   2را دیتون ١لآهاید اضاي تقریباسیستم تق

کار بردند. این الگو داراي مزایایی ازجمله قابلیت تلفیق بر مبناي ه تحلیل رفتار مصرفی در انگلستان ب
بسیار ساده، قابلیت  هاي بودجه خانوار، برآورد مدل با تقریبیخانوار، داشتن فرم تابعی سازگار با داده

اعمال و آزمون قیود همگن و متقارن با برقراري روابـط خطـی بـین پارامترهـا و امکـان وارد نمـودن 
 ويگـو ال   3ی نسبت بـه الگـوي رتـردامفراوان ست که مزایايغیرهاي دموگرافیک در تحلیل تقاضامت

 .دارد   4ترانسدنتال
شناخته شد و سـپس تعـدیالتی  ایستاالگويبا عنوان  1980در سال الگوي دیتون و مولبوئر 

 شود.پویا جمعی نامیده می الگوي  با عنواندر آن صورت گرفته است که 
ي با عنوان کشش قیمتی تقاضاي بنزین براي اقتصادهاي بـا امطالعه) در 2015(  5ارزاقی و اسکوالی

ضـاي بنـزین را بـا اسـتفاده از مـدل کشـش قیمتـی و درآمـدي تقا ،ي چگونـه اسـت؟اارانهسوخت ی
 صـورت بـه. تقاضـاي بنـزین نـداتخمـین زده 2010تـا  1998ر از سـال کشـو 32ي پانل بـراي هاداده

واقعـی،  صورت بهلگاریتم خطی و تابعی از لگاریتم قیمت واقعی بنزین، تولید ناخالص داخلی سرانه 
تقاضاي بنزین نسبت بـه قیمـت و  دهدمی و سطح شهرنشینی بوده است. نتایج برازش نشان هوا و آب

                                                           
1. Almost Ideal Demand System 
2. Deaton and Muellbauer, 1980 
3. Rotterdam 
4. Transdental 

Arzaghi and Squalli, 2015. 5 
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کشـش اسـت و هـر دو کشـش قیمتـی و درآمـدي در ، بیبلندمدتدرآمد در هر دو حالت کوتاه و 

) و بهاتاچاریـا 1994که شبیه مطالعات التونی ( اندشدهبرآورد  مدتکوتاهاز  تربزرگبسیار  بلندمدت
یمتـی و درآمـدي تقاضـاي بنـزین در هـر دو بـه مقایسـه کشـش ق بـایتقر) اسـت کـه 2009و بلیک (

 اند.و بلندمدت پرداخته مدتکوتاه
 ن،ی(بنـزي انـرژ يکشـش تقاضـاي، شـرق مـالز ي مقطعـیهاداده) با استفاده از 2015(  1یی و گتا

         2الهایــد تقریبــاي تقاضــا ســتمیستقریــب خطــی مــدل  بــا اســتفاده ازرا ) عیبــرق و گــاز مــا ،گــازنفت
)LA-AIDS( مایع  برق و گاز ن،یمصرف بنز ،درآمدکمي هانشان داد در گروه هاافتهدند. یتخمین ز

 يبرا نیگزیجا کی عنوانبرق بهدهند کشش هستند. همچنین نتایج برازش نشان مینسبت به قیمت با
در  ن،یـبـر ا عـالوهبـوده اسـت.  نیمکمـل بنـزگـاز نفت ،حـال نیدر هماست و  گازنفتو  عیگاز ما
 نیکـه بنـزیحال در ي هستندضرور هايعنوان کاالبه عیبرق و گاز ما ،گازنفت ،رآمددکمي هاگروه

 برآورد شده است. لوکسیک کاالي  عنوان به

اي کـه بـازبینی مقالـه بـه ن،یبنـزبرآورد تـابع تقاضـاي  ي به نام امقالهدر  )2005(  ٣مارکوس پاك
بـه  1360-1378ي هاسـالطـی  OECD کشـور 18هـاي روي داده 1983و بالتاجی در سال   ٤گریفین

منظـور تخمـین تـابع تقاضـاي  به ،اند، پرداخته است. در این تحقیقانجام دادههاي تابلویی روش داده
ها اسـتفاده شـده خودروها و کارایی خودروبنزین از متغیرهاي درآمد ملی سرانه، قیمت بنزین، تعداد 

است. یکی از نتـایج مـدل بالتـاجی بـر آورده شده  است. دو متغیر مجازي کشور و زمان در این مدل
دهد، اما پاك معتقـد اسـت را کاهش می خودرواست که کارایی باالتر مصرف سرانه هر  این اساس

وجود موتورهاي دیزلی کـه بـا  دلیلسال گذشته هیچ پیشرفت فنی صورت نگرفته است و به  10 یط

                                                           
1. Yii and Geetha, 2015 
2. Linear Approximate Almost Ideal Demand System 
3. Markus pock, 2005 
4. Griffin and Baltagi, 1983 
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معتقـد اسـت برآوردهـاي مـدل بالتـاجی  اوسـت. افته اکنند، مصرف بنزین کاهش یکار میگاز نفت

 .ی در مدل پاك در نظر گرفته شده استخودهمبستگاست و این  داراي خودهمبستگی زیادي
) در تحقیقی با عنوان اثرات نامتقارن تغییـرات در قیمـت و درآمـد بـر 2002(  1گیتلی و هانتینگتون

  اسـتفاده از الگـوي اسـتاندارد تقاضـابا  OECDتقاضاي انرژي، به بررسی وضعیت انرژي کشورهاي 
بـه  OECDپرداخته و به این نتیجه رسـیدند کـه تقاضـاي انـرژي کشـورهاي  1971-1997طی دوره 

 دهند.افزایش قیمت نفت بیشتر از کاهش قیمت نفت واکنش نشان می
ره یـران طـی دوي با عنوان بـرآورد تـابع تقاضـاي بنـزین در اامقاله) در 1393میبدي و همکاران (

گـذار بـر رتاثیضـمن شناسـایی عوامـل مهـم و  ،با استفاده از تکنیـک پنـل دیتـا 1386تا  1381زمانی 
کننـدگان رفرفتار مصـ ،د. در این مقالهکردننیز بررسی را  هایک از آن حـساسیت هر بنزین،مصرف 

ه اسـت. دشـ بررسـیسازي پنل دیتا بنزین در قالب یک مدل اقتصـادسنجی و با استفاده از روش مدل
 28) در سـطح 1381 -1386هـاي (طی سال شدهيآورهاي جمعتابع تقاضاي بنزین با استفاده از داده

کاررفتـه، ز آن اسـت کـه از میـان متغیرهـاي باستان کشور برآورد شده است. نتایج بـرآورد حـاکی ا
جمعیـت و  ،نقل و مصرف بنزین با تولید ناخالص داخلی، تعداد خودروهاي موجود در ناوگان حمل

مـایع بـر مصـرف  گـذاري قیمـت گـازتاثیرآزمون  همچنین نتیجه .مستقیم دارد رابطهگاز نفتقیمت 
 معنادار نیست. ،بنزین

 حمل و نقل) در پژوهشی با عنوان برآورد تابع تقاضاي انرژي در بخش 1393فطرس و همکاران (
     هاي سري زمانیو داده )OLS(  2ي ایران، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولیاجاده

قیمت  واقعی بنزین، متیق کمی عواملی چون موجودي وسایل نقلیه، تاثیر، به بررسی 1357-1392
ي اجاده حمل و نقلو گاز طبیعی و تولید ناخالص داخلی بر تقاضاي انرژي در بخش گاز نفتواقعی 

 :رسندمیذیل ایج پردازند و با برآورد تابع تقاضاي انرژي این بخش به نتمی
                                                           

1.Gately and Huntington(2002) 
2.Ordinary Least Squares 
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بـا  سـایل نقلیـهمثبت و معناداري بر تقاضـاي انـرژي دارد و تولیـد و تاثیري وسایل نقلیه موجود .1

 بگذارد. تاثیرتواند روي تقاضاي سوخت کشور مصرف انرژي باالتر می
 ضـاياش قیمتی تقکنند، کشاکثر وسایل نقلیه ایران از بنزین و گاز طبیعی استفاده می آنجا که  .2

ا رمـدت کوتاه این دو متغیر کشش قیمتی بیضرست و باال نسبتادار و بنزین و گاز طبیعی منفی، معنا
 دهد.نشان می

اثـر گـاز فتندر دوره مورد بررسـی، کشـش قیمتـی گاز نفتعلت پایین بودن قیمت واقعی  به .3
 معناداري روي تقاضاي انرژي این بخش ندارد.

 ثبت و معنادار است.م ،درآمدي تقاضاي انرژي کشش .4
هاي درآمـدي و قیمتـی در کنندگان، کشـشبراي واکنش مصـرف زمانمدتعلت افزایش  به .5

 مدت هستند.هاي کوتاهبیشتر از کشش بلندمدت
از اثـرات  ارزیـابی هزینـه رفـاهی ناشـیبـا عنـوان  يامقالـه) در 1392کریمی و همکاران (شریف

 هاياستفاده از شاخص ، بارانیاکننده در هاي رفاهی مصرفهاي انرژي بر هزینهافزایش قیمت حامل
فـزایش ابـه بررسـی اثـر  AIDSکـارگیري تـابع تقاضـاي و با ب  CVو   EVگیري هزینه رفاهی اندازه

مقالـه بـا  پردازنـد. ایـنکننـدگان در ایـران مـیهاي انرژي بر روي هزینه رفاهی مصـرفقیمت حامل
کوره و گـاز مـایع) و گـاز، نفـتبنزین، نفت سفید، نفت( يانرژهاي هاي قیمت حاملاستفاده از داده
هـا یـا همـان د که افزایش در قیمترسبه این نتیجه می 1353-1387ها در بازه زمانی سهم مصرف آن

کننـدگان را درصـد رفـاه مصـرف 5/16 ،ولـتدها بر اساس سناریوي پیشـنهادي واقعی کردن قیمت
نه ایسـتی سـاالمد افراد جامعه در راستاي نیل به سـطح رفـاه اولیـه بدهد و براي جبران درآکاهش می

 هزار ریال به هر نفر پرداخت شود. 510مبلغ 
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 گازنفتبررسی وضعیت مصرف بنزین و . 3

در  حمـل و نقـل سـوخت مصـرفی در بخـش نیترپرمصرفو  نیترگاز مهمنفتبنزین و 
رضـوي، فـارس، مازنـدران و خوزسـتان بـه هاي اصفهان، تهران، خراساناستانایران هستند و 

 اند. شده گاز کشور انتخابدلیل سهم باالي مصرف بنزین و نفت
آمـده اسـت و  1392ها از مصـرف بنـزین کـل کشـور در سـال در جدول زیر سهم استان

ین کـل کشـور را درصـد از بنـز 5هرکـدام بـیش از  بردهنـامي هااسـتانشود که مشاهده  می
 نیز همین روند برقرار است. موردمطالعه هايسالدر سایر کنند. مصرف می

 
 هاي . میزان و سهم مصرف بنزین استان1جدول 

 1392منتخب در سال 

 هااستان
 مصرف بنزین 

 لیتر)(هزار 
 سهم هر استان از مصرف بنزین

 کل کشور (درصد) 

 29/7 1808298 اصفهان
 84/19 4924620 تهران
 05/7 1749539 رضويخراسان

 88/4 1210329 خوزستان

 63/6 1646629 فارس

 32/5 1321034 مازندران

 01/51 12660449 جمع

 1392کل مصرف بنزین کشور در سال  25320898

 1392مأخذ: ترازنامه انرژي سال 
 

 
 
 
 
 



 
 1397 تابستان /11شماره  /چهارمانرژي/ سال  ریزيو برنامه هاي سیاستگذاريپژوهش فصلنامه 144

 

 
 هاي مختلفهاي سالیران، آمارنامهمرکز آمار ا -هاي مختلفمأخذ: ترازنامه انرژي سال 

 هاي منتخب (نفرلیتر)مقایسه مصرف سرانه بنزین در کشور و استان. 1نمودار
 

 ،بـه دلیـل توریسـتی بـودن هااسـتاندر اکثـر ایـن  ،شـودمشـاهده مـی )1(طور که در نمودار همان
 مصرف بنزین از میانگین مصرف بنزین در کل کشور بیشتر است.
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 ي مختلفهاسال يهاآمارنامهرکز آمار ایران، م -هاي مختلفمأخذ: ترازنامه انرژي سال

 
 هاي منتخب  (نفرلیتر). مقایسه مصرف سرانه نفت در کشور و استان2نمودار

 
ي صـنعتی، هااسـتان در اکثـراًگـاز نفتتوضـیح داد کـه مصـرف  طـورنیاباید گاز نفتدر مورد 

بـه زسـتان ن خودر اسـتا ،شـودمشاهده می )2(که در نمودار  طورهمانمعدنی و بندري بیشتر است و 
مصـرف  ،یع بـزرگي باربري و در استان اصفهان به دلیل وجود معـادن و صـنابندرهاو  هاانهیپا لیدل

 است. ترکینزدبه مصرف سرانه کل کشور گاز نفت
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ش بوده است. حتی بـا و بنزین همواره رو به افزایگاز نفتقیمت اسمی ، یموردبررسهاي طی سال

ي اسـمی هـامتیق هـم بـاز، هاارانـهطـی طـرح هدفمنـدي یگاز نفتچند نرخی شدن قیمت بنزین و 
هـاي اسـمی در نـرخگـاز نفتي بنزین و هاسوخت. براي این مطالعه سهم هریک از اندبودهافزایشی 

ي هـادهفرآوراز شرکت ملـی پخـش گاز نفتمختلف پس از دریافت آمار تفکیکی مصرف بنزین و 
چنـد نرخـی بـوده گـاز نفتهایی که قیمت بنزین و سال رد ،آن بر اساسه و شدنفتی ایران استخراج 

 رسـیده و بـا هرسـالدر گـاز نفتاست، با استفاده از میانگین وزنی به یک نرخ اسمی بـراي بنـزین و 
 اند.واقعی شده) 1383=100ی (کاالها و خدمات مصرفاستفاده از شاخص قیمت 

  1383 سـالبـت بـه قیمـت ثاگاز نفتو روند قیمت اسمی و واقعی بنزین ) 4(و) 3(در نمودارهاي 
 شود.مشاهده می  1393تا  1385 هايسالطی 

 

 
 ي تحقیقهاافتهی -هاي سري زمانیانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، دادهب -هاي مختلفمأخذ: ترازنامه انرژي سال

 . روند تغییرات قیمت اسمی بنزین و نفت و گاز3نمودار
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 ي تحقیقهافتهای -هاي سري زمانیانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، دادهب -هاي مختلفرژي سالمأخذ: ترازنامه ان   

 . روند تغییرات قیمت اسمی بنزین و نفت و گاز4نمودار

 
 کـدیگر بـودهیمتمایز از  کامالرفتار قیمت اسمی و واقعی  ،شودهمچنان که در نمودارها دیده می

قیمـت واقعـی  تاثیرهاي موردبررسی تحت مصرف بنزین در سال، )4(و  )1(است و با مقایسه نمودار 
 و برعکس.است مصرف کاهش یافته  ،قیمت واقعی افزایش یافتهکه یزمانبوده و 

وبــوس، را بــه تفکیــک ســواري، ات خودروهــاتعــداد  خــود آمــاري هايبنددســتهمرکــز آمــار در 
 آالتنیماشــاکســی، آمبــوالنس، کامیونــت، کــامیون، تریلــی، موتورســیکلت، تبــوس، وانــت ومینی

هـاي وخت، دادهس اساسبر  خودروهاي بنددستهدهد. در این مطالعه براي رائه میکشاورزي و سایر ا
نـی و خودروهـاي بنزی عنـوان بـه و آمبـوالنس یتاکس کلت،یموتورس ،يسواري خودروهامربوط به 

 يکشاورز آالتنیماش ،یلیتر ت،ونی، وانت و کامبوسینی، ماتوبوسي خودروهاهاي مربوط به داده
دروهـاي تعـداد خو)6(و )5( ينمودارهـاخودروهاي دیزلی لحاظ شده اسـت. در  عنوان بهرا  ریو سا

 ید.کنیمها را مشاهده بنزینی و دیزلی استان
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 هاي مختلفهاي سالمأخذ: مرکز آمار ایران، آمارنامه

 دروهاي بنزینی بجز تهرانو. تعداد خ5نمودار
 

 
 هاي مختلفهاي سالمأخذ: مرکز آمار ایران، آمارنامه      

 بجز تهران هاي دیزلیدروو. تعداد خ6نمودار
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اهشـی و ک 1392روند کلی تعداد خودروهاي بنزینـی و دیزلـی تـا سـال  )6(و  )5( ينمودارهادر 

مصـرف بنـزین  تعداد خـودرو و 1390تا سال  )1(و  )5(بعدازآن افزایشی است. با مقایسه نمودارهاي 
کـه تعـداد حالی در اسـت به بعد مصرف بنزین افـزایش یافتـه 1390از سال  ، اماهردو کاهشی هستند

تـورم  ودر قـدرت خریـد  تـوانرا می امـرهمچنـان کاهشـی اسـت. علـت ایـن  1392خودرو تا سال 
 افزایش یابد. آن کرد که باعث شده قیمت واقعی سوخت کاهش و مصرفجستجو

ن شده در آ گذاريتعداد خودروي شماره واقع درتعداد خودرو،  هنیزم درکشور  آمار موجود در
 موجودي شده با تعداد خودروگذاريباشد. بدیهی است تعداد خودرو شمارهسال و در آن استان می

در گاز نفتزین و و اینکه مصرف بن هادادهاما به دلیل محدودیت  ،و در حال فعالیت برابر نیست
ه و با بسنده کرد هادادهشود، به همین ي آن استان انجام نمیخودروهامنتخب فقط توسط ي هااستان

 .این متغیر نیز وارد مدل شده است ،و مبانی نظري شدهانجامتوجه به مطالعات 
ي روستایی هااهري تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازي و هاراهکلی  دستهو دبه  هاراه

 وشـهري اسـت ه اول شامل آزادراه، بزرگراه، راه اصـلی، راه فرعـی و راه درونشوند. دستتقسیم می
 ،ي هـر اسـتانهـاراهي آسفالته و شوسه است. در این مطالعه براي محاسبه طول هاراهدسته دوم شامل 

انتظـار  ،شده است. طبـق مبـانی نظـري و مطالعـات تجربـی مجموع دسته اول و دوم مالك قرار داده
، )7(نمودارهـاي  اهدهمشـداشته باشد. بـا گاز نفترابطه مستقیم با مصرف بنزین و  هاراهرود طول می

کننـد. فـراز و مـی تاییـدمبـانی نظـري را  تقریبـا هـادادهدریافـت کـه  توانیها مآنو مقایسه  )2(، )1(
رافیایی جغ راتییتغو یا  هاراهي بنددستهبه دلیل تغییر  عمدتاً زین هاراهدر طول  شدهمشاهدههاي نشیب

 .هاستاستاني جغرافیایی هايبنددستهدر  روستاهاو اضافه و کم شدن شهرها و 
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 هاي مختلفهاي سالمأخذ: مرکز آمار ایران، آمارنامه

 ها (کیلومتر). طول راه7نمودار
 

 معرفی مدل و متغیرهاي آن .4
قاضاي نفت نسبت بـه افـزایش و ) ادعا کرده که معموالً یک واکنش نامتقارن در ت1989مورك (

 هايشـوكبنابراین براي بررسـی ایـن اثـر نامتقـارن بایـد  .قیمت نفت وجود دارد هايشوكکاهش 
 هايشـوكمثبت و منفی قیمت واقعی از یکدیگر تفکیک شوند تا اثر هریک جداگانه بررسی شود. 

ــزین و  ــی بن ــت واقع ــت قیم ــاز نفتمثب ــب بهگ ــه ترتی ــورتب  و و  ص
  و صـورت به ترتیب بـهگاز نفتمنفی قیمت واقعی بنزین و  هايشوك
 آیند:صورت زیر به دست می است که به شدهدادهنشان 

                                    )11(  
                                            )21(  

                                     )31(  
                                             )41(  
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قیمـــت حقیقـــی  ،بـــه ترتیـــب کـــه در آن

 1هستند. و و بنزین در زمانگاز نفت
رضـوي، فـارس، سان، تهـران، خرااصـفهان يهااستانبراي گاز نفتتابع تقاضاي ترکیبی بنزین و 

 هايوكشـ درآمـد سـرانهشوند تا آثار عواملی مثـل زیر تعریف می ورتص بهمازندران و خوزستان 
مـدت بررسـی شـوند و در بلندمدت و کوتاهگاز نفتمثبت و منفی قیمت بر تقاضاي ترکیبی بنزین و 

     یرتــاث کیــ کــدام شــودقیمتــی و درآمــدي تعیــین شــده و مشــخص  هايسیاســتپــذیري تاثیرمیــزان 
 بیشتري دارد.
 )51(  

ـــه بـــا ـــان   ، الدر رابط ـــاي بنـــزین در زم  صـــورت بـــهi در اســـتان tتقاض
شـوك لگـاریتمی، صورتبهt شوك مثبت قیمت بنزین در زمانلگاریتمی،

 صـورتبهiدر اسـتان t درآمـد سـرانه در زمـان  لگـاریتمی، صورتبهt بنزین در زمان متیق یمنف
تعــداد  لگــاریتمی،  صــورت بــهt در زمــان گــاز نفتقیمــت  .لگــاریتمی، 

در t  در زمـان هـاراهطـول  لگـاریتمی،  صـورت بـه iدر استان t خودروهاي بنزین سوز در زمان 
صـورت  بـه iدر اسـتان  t-1تقاضاي بنزین در زمان لگاریتمی و  صورت به iاستان 

 گردد.زیر معرفی می صورتبهنیز گاز نفتتابع تقاضاي  لگاریتمی است.
 

                   )61(  
 

                                                           
هاي انرژي بر توابع تقاضاي نیروي کار و رات نامتقارن شوك قیمت حاملاث) ، 1396سجادي (زهرا و  رهرامی، ویدا. و1

 .85-114، صص 6، شماره و سیاستگذاري انرژي ایرانریزي هاي برنامهشپژوه ، فصلنامههاي صنعتیسرمایه کارگاه
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ـــانگـــاز نفتتقاضـــاي  کـــه در آن  ـــهi در اســـتان  t در زم لگـــاریتمی،  صـــورت ب

شـوك منفـی گـاریتمی،ل صـورت بـه t در زمانگاز نفتشوك مثبت قیمت 
 صـورت بـهt قیمـت بنـزین در زمـان لگـاریتمی  صـورت بـهt در زمـانگـاز نفتقیمـت 

 لگـاریتمی، صورت به  iدر استان   t در زمان گازسوزتعداد خودروهاي نفت لگاریتمی، 
صورت لگاریتمی  بهt در زمان هاراهطول  لگاریتمی،  صورت به iدر استان t درآمد در زمان  

 صورت لگاریتمی است. به iدر استان  t-1در زمان گاز نفتتقاضاي و 
واقعـی  1383ل مت ثابت سابه قی کنندهمصرفي اسمی با استفاده از شاخص قیمت رهایمتغتمامی 

 .اندشدهو وارد مدل  شده
که توسـط   GMM( 1( افتهیمیتعمگشتاورهاي در این پژوهش براي برآورد ضرایب مدل از روش 

ایـن روش،  لهیوس بهتخمین مدل  الزمه. شودیماست، استفاده  افتهی گسترش   2)1991آرالنو و باند (
سـازگاري  کـهازآنجا. کننـدیمعمـل  هاتفاضـل بـر اسـاسمـاً معرفی متغیرهاي ابزاري است که عمو

هـا بـا همبسـتگی آنو فـرض عدمرهـاي ابـزاري بسـتگی دارد یبه معتبر بودن متغ GMM زنندهتخمین 
 اسـتفاده   3جمالت خطا باید برقرار باشد، لذا بـراي آزمـون ایـن موضـوع، اغلـب از آزمـون سـارگان

 .سنجدیمرا  کاررفتهبي رهاي ابزاریمتغ کلکه اعتبار  شودیم
یافتـه لگـاریتمی ) تعمیمتـابع مخـارج (هزینـه«مبتنی بر آل (دهیا تقریبابا استفاده از سیستم تقاضاي 

هـاي زیـر فرمـولسازي تابع مطلوبیت نسبت بـه قیـد بودجـه بـه حداکثراست) و با    4»مستقل از قیمت
 معادل خواهیم رسید. درآمدبراي محاسبه 

 

                                                           
1. Generalized Method of Moments 
2. Arellano and Bond 
3. Sargan Test 
4. Price Independent Generalized Logarithmic (PIGLOG) 
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 :گازنفتی قیمت بنزین تغییر کند با فرض ثبات قیمت ادل وقتمعمحاسبه درآمد 

 )71(                                        
 

دهنده پرداختی براي حفظ نشان ،به ترتیب در معادله فوق
گـاز نفتسطح مطلوبیت اولیه، درآمد متوسط، قیمت ثانویه بنزین، قیمت اولیه بنـزین و قیمـت اولیـه 

 .است
 بنزین:تغییر کند با فرض ثبات قیمت گاز نفتمحاسبه درآمد معادل وقتی قیمت 

        )81(                                             

 
از  کیکـدامبه  که یارانه باید کندمشخص می )18(و  )17(مقایسه درآمد معادل حاصل از روابط 

ین بـیش از اگر درآمـد معـادل ناشـی از افـزایش قیمـت بنـز ،مثال عنوان بهبد. ها اختصاص یاسوخت
اخت پول بیشتري پرد براي جبران رفاه بنزین باید ،باشدگاز نفتدرآمد معادل ناشی از افزایش قیمت 

بـدون  یمـت بنـزینیعنـی ق ،بنابراین براي حفظ رفاه جامعه بهتر است یارانه به بنزین تعلق گیرد .گردد
 افزایش یابد.گاز نفتیر بماند و قیمت تغی

 
 ي آماريهاداده

ي منتخـب هااسـتانراي ب 1386-1393ي هاسالدر این پژوهش طی  شدهاستفادهاطالعات آماري 
ل تقاضـاي باشـد. در بـرآورد مـدرضوي، خوزستان، فارس و مازندران) می(اصفهان، تهران، خراسان

ي هاسـالي انـرژي هاترازنامـهر متغیـر مقـدار مصـرف از ، آماحمل و نقلدر بخش گاز نفتبنزین و 
 باشند.هزار لیتر در سال می صورتبهاست که  شدهي آورجمعمختلف 
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ایـران  محصول ناخـالص داخلـی بـه قیمـت بـازار از مرکـز آمـار صورت به درآمدآمار مربوط به 

مرکـزي،  از بانـک 1383به قیمت ثابت سال  کنندهمصرفو به کمک شاخص قیمت  شده استخراج
ه صـورت جمعیت بـو با تقسیم بر آمده  به دست 1383به قیمت ثابت سال  درآمد صورت بهواقعی و 

 ووزارت راه  خـذمأاز مرکـز آمـار ایـران و بـه  هاراهدرآمد سرانه درآمده است. آمار مربوط به طول 
ومتر و برحسـب کیلـي شهري و روستایی هاراهمجموع  صورت بهشهرسازي استخراج شده است که 

ــه تعــداد مــی ــوط ب ــار مرب ــاباشــد. آم ــی خودروه ــهي بنزینــی و دیزل  تعــداد خودروهــاي صــورت ب
 راج شده است.شده از نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران و برحسب دستگاه استخيگذارشماره

اسـتخراج ریال  برحسبي مختلف هاسالاز ترازنامه انرژي گاز نفتآمار مربوط به قیمت بنزین و 
در  هـاهفرآوردگاز، بـه دلیـل میـزان مصـرف متفـاوت ایـن اي محاسبه قیمت اسمی بنزین و نفتو بر
، در سـال مثـال عنـوان بـهي مختلف در یک سال از روش میانگین وزنی استفاده شده است (هامتیق

 3500و  1500 ،165بـا نـرخ اسـمی گاز نفتریال و  7000و  3000، 1000بنزین با نرخ اسمی  1389
بنـزین و  ریـال بـراي 2084ریال مصرف شده است که با استفاده از روش میانگین وزنی، نرخ اسـمی 

ي میـانگین بـا هـامتیق، ایـن تیـنها در .محاسبه شده اسـت) 1389در سال گاز نفتریال براي  671
ین مطالعـه ا از آنجا که. اندشدهواقعی  1383به قیمت ثابت سال  کنندهمصرفاستفاده شاخص قیمت 
ته و توضـیحی ، از لگـاریتم متغیرهـاي وابسـاستو بلندمدت  مدتکوتاههاي به دنبال برآورد کشش

 خواهند بود. مدتکوتاهي هاکشش دهندهنشانشود و ضرایب برآوردي استفاده می
 برآورد ضرایب و تفسیر نتایج

 )LLC() 2002، لـین و چـو (هاي تابلویی، از آزمـون لـویندر این مطالعه براي بررسی پایایی داده
گیري تفاضـل بـارککـه بـا ی هـاراهطـول متغیـر  رازیـغمتغیرهـا، تمام  )2(طبق جدول شده و استفاده 

 ست، در سطح پایا هستند.پایا
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 . نتایج آزمون پایایی متغیرها2جدول 

 متغیر آماره مقدار احتمال وضعیت

I(٠) (پایا در سطح) نیبنزلگاریتم مصرف  -31,5010 0,0000 LDGASOLINE 

I(0) (پایا در سطح) گاز لگاریتم مصرف نفت -2,26868 0,0116LDGASOIL 

I(0) (پایا در سطح) نیبنزلگاریتم قیمت واقعی  -4,03272 0,0000 LPGASOLINE 

I(0) (پایا در سطح) گاز لگاریتم قیمت واقعی نفت -3,28553 0,0005LPGASOIL 

I(0) (پایا در سطح) نیبنزشوك مثبت قیمت واقعی  -9,70145 0,0000 
PGASOLINEP 

I(٠) (پایا در سطح) شوك منفی قیمت واقعی بنزین -10,5207 0,0000 
PGASOLINEN 

I(0) (پایا در سطح) گازنفتشوك مثبت قیمت واقعی  -6,49091 0,0000 
PGASOILP 

I(٠) (پایا در سطح) گازنفتشوك منفی قیمت واقعی  -17,0313 0,0000 
PGASOILN 

I(0) (پایا در سطح) سرانه  درآمدلگاریتم  -3,45760 0,0003LY 

I(1 پایا با یک)(ها راهلگاریتم طول  -2,15523 0,0156 بار تفاضل گیريLW 

I(0) (پایا در سطح) ي بنزینیخودروهالگاریتم تعداد  -26,0798 0,0000 
LNCGASOLINE 

I(0) (پایا در سطح) ي دیزلیخودروهاتم تعداد لگاری -7,48775 0,0000 
LNCGASOIL 

 ي تحقیقهاافتهمأخذ: ی
بـه نتـایج بهتـر و  هـاراهبا حـذف طـول  شدههیتجزدر حالت قیمت  شدهانجامدر تمام برآوردهاي 

 حذف شده و با حذف ایـنگاز نفتبنابراین، متغیر طول راه از مدل تقاضاي  .دارتري حاصل شدامعن
 ی نیست.جمعهم آزمونیرها، نیازي به بودن سایر متغ I(0)متغیر و 

لیمر  Fاز آزمون  ،پانل بودن مدل است. به این منظورر برآورد مدل، تعیین پانل یا غیرگام اول د
ست و فرضیه مقابل بیانگر این مبدأهاشود. فرضیه صفر آزمون برابر بودن تمام عرض از استفاده می

صفر مبین لزوم استفاده از  رد فرضیه ،رو از این .متفاوت است مبدأهااست که حداقل یکی از عرض 
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صفر بیانگر لزوم استفاده از روش حداقل مربعات  هاي تابلویی وعدم توانایی در رد فرضیهروش داده

 .باشدیم  1معمولی تجمیع شده
 لیمر Fمربوط به آزمون  نتایج .3جدول

 شدهگرفتهآماره بکار Fمقدار آماره  احتمال
0,0421 3,045632 F بنزین 
0,0321 4,361702 F گازنفت 
0,0191 3,282804 F )است) شدههیتجزقیمت بنزین  که یزمان 
0,0251 3,852113 F)است) شدههیتجزگاز نفتقیمت  که یزمان 

 ي تحقیقهاافتهمأخذ: ی
رد تابع هاي تابلویی براي برآونتایج این آزمون بیانگر رد فرضیه صفر و لزوم استفاده از روش داده

هـاي تـابلویی، بـا مـدل بـا داده تاییـداسـت. پـس از  حمل و نقـلدر بخش گاز نفتتقاضاي بنزین و 
) پرداختــه  3یــا اثــرات تصــادفی  2اســتفاده از آزمــون هاســمن بــه بررســی روش بــرآورد (اثــرات ثابــت

 .شودمی
 آزمون هاسمن نتایج .4جدول 

 شدهگرفتهآماره بکار مقدار آماره احتمال آماره
1,00 0,00 Chi-square بنزین 
1,00 0,00 Chi-square گازنفت 
0,00 26,542462 Chi-square )است) شدههیتجزن قیمت بنزی که یزمان 
1,00 0,00 Chi-square)است) شدههیتجزگاز نفتقیمت  که یزمان 

 ي تحقیقهاافتهمأخذ: ی
براي بنزین نشده ت قیمت تجزیهدر حالمشخص است، آماره خی دو،  )4(که از جدول  طورهمان

فـرض صـفر آزمـون  ،جـهیدرنت .اسـت 1,0000و احتمـال متنـاظر آن برابـر  0,0000برابـر گاز نفتو 
هاسمن مبنی بر وجود اثرات تصادفی در مدل رد نشده و مدل داراي اثرات تصادفی است. در حالـت 

در مورد بنزین فرض صـفر آزمـون  اما ،داراي مدل با اثر تصادفی استگاز نفتنیز  شدههیتجزقیمت 
                                                           

1. Pooled Least Square 
2. Fixed Effect 
3. Random Effect 
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 ازآنجاکـههاسمن مبنی بر وجود اثرات تصادفی در مدل رد شـده و مـدل داراي اثـرات ثابـت اسـت. 

   1لذا بنا بـر نظـر آرنـالو و بانـد ،باشدهاي پویا میی در این مطالعه استفاده از روش دادهموردبررسمدل 
 .شوداستفاده می GMMبراي تخمین مدل پویا از روش 

 شدههیتجزي هامتیق بانتایج برآورد مدل پویا در مورد بنزین  .5جدول 
 متغیر ضرایب t-statistic ارزش احتمال

0,0000 58,21749 4,102751 C 

0,0000 167,8388- 0,024050- PGASOLINEP 

0,0000 319,7650 0,917648 PGASOLINEN 

0,0000 156,5460- 0,003788- LPGASOIL 

0,0000 217,0286 0,259902 LY 

0,0000 20,35013- 0,018049- LNCGASOLINE 
0,0000 158,5294 0,500869 LDGASOLINE(-1) 

54,36982  J-Stastistic 

0,943407 2R 

 ي تحقیقهاافتهمأخذ: ی
 )PGASOLINEP( نزینشود که شوك مثبت قیمت واقعی بمالحظه می ،)5(جدول  بر اساس

ات در تغییر یک درصد افزایش ،گرید عبارت بهمیزان مصرف آن دارد.  بر داریمعنعکس و  تاثیر
منتخب را  هاياستان حمل و نقل، مصرف آن در بخش مدتکوتاهمثبت قیمت واقعی بنزین، در 

ت قیمت تقاضاي بنزین نسبت به شوك مثب مدتکوتاهدهد. لذا کشش درصد کاهش می 024/0
ست از طرفی، شوك منفی قیمت واقعی ا -024/0ي منتخب هااستان حمل و نقلواقعی آن در بخش 

فزایش اي بر میزان مصرف آن دارد و یک درصد دارامعنمستقیم و  تاثیر )PGASOLINEN(بنزین 
اي هاستان لحمل و نق، مصرف آن در بخش مدتکوتاهدر تغییرات منفی قیمت واقعی بنزین، در 

ه شوك منفی بتقاضاي بنزین نسبت  مدتکوتاهدهد. لذا کشش درصد افزایش می 92/0منتخب را 
 + است.92/0هاي منتخب استان حمل و نقلقیمت واقعی آن در بخش 

                                                           
1. Arrelano and Bonad 
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، قلنحمل و ن در بخش مثبت و منفی قیمت واقعی بنزی هايشوكاز  آمدهستبدبا مقایسه نتایج 

شاهده مو  ییدتاي انرژي هاحاملوجود اثرات نامتقارن قیمتی در تقاضاي  یعنی فرض ضمنی تحقیق 
، بسیار متفاوت از اثر یک درصد کاهش )-024/0شود که اثر یک درصد افزایش قیمت واقعی (می

در سطح  )LPGASOIL(گاز نفت+)، در مصرف بنزین است. متغیر قیمت واقعی 92/0قیمت واقعی (
است  آن از ) حاکی-0037/0از این متغیر ( آمدهبدست. نتیجه استدار امعن مدتکوتاهدرصد در  95

فزایش قیمت به میزان بسیار اندکی مکمل یکدیگرند، زیرا یک درصد اگاز نفتکه بنزین و 
ي موتور اورنفبه  . این نتیجه با توجهدهدیمدرصد کاهش  0037/0مصرف بنزین را تنها گاز نفت

است.  ركدابلقي بنزینی و دیزلی و جانشینی بسیار اندك این دو حامل انرژي با یکدیگر خودروها
بنزین در  درصد بر مصرف 95ي در سطح دارامعنمثبت و  تاثیر )LY(متغیر درآمد سرانه واقعی 

مصرف آن را  درصد 26/0یک درصد افزایش در درآمد سرانه  کهيطوربهداشته، مدت کوتاه
 افزایش داده است.

رصد د 95در سطح  مدتکوتاهنیز در  )LNCGASOLINE(سوز متغیر تعداد خودروي بنزین
کاهش  رصدد 018/0افزایش در تعداد خودروي بنزینی، مصرف بنزین را  درصدبوده و یک  دارامعن
داد ط به تعآمار مربو کهازآنجااما  ،دهد. این حالت با مبانی نظري نظریات مصرف سازگاري نداردمی

از  وباشد ی میرسموردبري هااستانشده در آن سال در يگذارشمارهتعداد خودروهاي  صرفاًخودرو 
 اص داردافرین اختصتوریستی بودن به میزان زیادي به مس لیبه دل هااستانمصرف بنزین این  ،طرفی

 را توجیه کرد. آمدهستدبتا حدودي نتیجه  توانیم
شـود. فرضـیه صـفر براي آزمون اعتبار متغیرهاي ابزاري در مـدل از آزمـون سـارگان اسـتفاده مـی

 دهندهنشـانآیـد و رتبـه متغیرهـاي ابـزاري بـه دسـت مـی Jسـتفاده از آمـاره آزمون سـارگان کـه بـا ا
همبسته بودن متغیرهاي ابزاري با اجزاي اخالل است که داللت بر معتبـر بـودن متغیرهـاي ابـزاري عدم

ــدهاستفاده ــدل دارد.  ش ــههماندر م ــی گون ــه م ــه مالحظ ــود،ک ــایج  ش ــاس نت ــر اس ــتدبب از  آمدهس
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بنابراین، اعتبار  .توان رد کرده بودن متغیرهاي ابزاري با اجزاي اخالل را نمیهمبستعدم) jمدل(آزمون

، 2Rشده و مدل نیازي به متغیرهاي ابزاري بیشتري ندارد و مطابق معیار  تاییدمتغیرهاي ابزاري در مدل 
 درصد است. 94قدرت توضیح دهندگی مدل باال بوده و معادل 

ول فرضیه ا نقل وحمل بر تقاضاي آن در بخش گاز نفتمت در ادامه، با محاسبه اثر افزایش قی
 تحقیق را آزمون خواهیم کرد.

 شدههیتجزي هامتیقگاز با نتایج برآورد مدل پویا در مورد نفت .6جدول 
 متغیر ضرایب t-statistic ارزش احتمال

0,0000 21,30590- 954,2718- C 
0,0000 23,05428- 2,975274- PGASOILP 
0,0000 21,66615- 2,256123 PGASOILN 
0,0000 47,31955 0,006835 LPGASOLINE 
0,0000 22,19696 11,49641 LY 
0,0000 21,78359 2,269519 LNCGASOIL 
0,0000 21,52684 55,31212 LDGASOIL(-1) 

24,0000 J-Stastistic 
0,999432 2R 

 ي تحقیقهاافتهمأخذ: ی
 )PGASOILP(گـاز نفتشود کـه شـوك مثبـت قیمـت واقعـی یمالحظه م ،)6(جدول  بر اساس

در  زایشیـک درصـد افـ ،گـرید عبـارت بـهدارد. گـاز نفتبر میـزان مصـرف  رداامعنعکس و  تاثیر
هـاي اسـتان قـلنحمـل و ، مصرف آن در بخـش مدتکوتاهگاز، درتغییرات مثبت قیمت واقعی نفت

نسـبت بـه شـوك گـاز نفتتقاضـاي  مـدتاهکوتدهد. لذا کشش درصد کاهش می 97/2منتخب را 
منفـی  از طرفی، شـوكاست.  -97/2هاي منتخب استان حمل و نقلمثبت قیمت واقعی آن در بخش 

و یـک  ي بـر میـزان مصـرف آن دارددارامعنـو  میمسـتق تاثیر )PGASOILN( گازنفتقیمت واقعی 
حمل و بخش  ، مصرف آن درتمدکوتاه، در زگانفتدرصد افزایش در تغییرات منفی قیمت واقعی 

گـاز نفتتقاضـاي  مـدتکوتاهدهد. لـذا کشـش درصد افزایش می 256/3هاي منتخب را استان نقل
 + است.256/3هاي منتخب استان حمل و نقلنسبت به شوك منفی قیمت واقعی آن در بخش 
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حمـل و  در بخـشگـاز نفتمثبت و منفی قیمت واقعـی  هايشوكاز  آمدهستدببا مقایسه نتایج 

 و  تاییـدي انـرژي هـاحاملوجود اثرات نامتقـارن قیمتـی در تقاضـاي  یعنی، فرض ضمنی تحقیق نقل
، متفاوت از اثر یک درصد کـاهش )-97/2که اثر یک درصد افزایش قیمت واقعی ( شودمشاهده می

 است.گاز نفت+) در مصرف 256/3قیمت واقعی (
. تاسـدار امعنـ مـدتکوتاهدرصـد در  95طح در سـ )LPGASOLINE( نیبنزمتغیر قیمت واقعی 

بـه میـزان بسـیار گـاز نفت) حاکی از ایـن اسـت کـه بنـزین و 0068/0از این متغیر ( آمدهستدبنتیجه 
 0068/0را تنهـا گـاز نفتمصـرف  بنـزیناندکی جانشین یکدیگرند، زیرا یک درصد افزایش قیمـت 

 .دهدیمدرصد افزایش 
رصد بر مصـرف د 95و بسیار باالیی در سطح  دارامعنمثبت و  تاثیر )LY(متغیر درآمد سرانه واقعی 

درصـد  49/11انه یک درصد افزایش در درآمد سر که يطور بهداشته است، مدت کوتاهدر گاز نفت
 مـدتکوتاهنیـز در  )LNCGASOIL(متغیر تعداد خودروي دیزلـی مصرف آن را افزایش داده است. 

را گاز نفتافزایش در تعداد خودروي دیزلی، مصرف  درصده و یک بود دارامعندرصد  95در سطح 
 دهد.افزایش می درصد27/2

تـوان رد مـیهمبسته بودن متغیرهـاي ابـزاري بـا اجـزاي اخـالل را نعدمدهد که نشان می  jآزمون 
شـتري یبي ابـزاري شده و مدل نیـازي بـه متغیرهـا تاییداعتبار متغیرهاي ابزاري در مدل  ،کرد، بنابراین

 درصد است. 99، قدرت توضیح دهندگی مدل باال بوده و معادل 2Rندارد و مطابق معیار 

 
 گازنفتبرآورد شده ناشی از شوك مثبت قیمت بنزین و  مدتکوتاهي هاکشش. 7جدول

 متغیر ضرایب t-statistic ارزش احتمال
0,0000 167,8388- 0,024050- PGASOLINEP 
0,0000 23,05428- 2,975274- PGASOILP 

 ي تحقیقهاافتهمأخذ: ی
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ر مصـرف بنـزین، ناشـی از تغییـ قـدر مطلـقشود، به لحاظ یممشاهده  )7(که در جدول  طورهمان

ت قیمـت ناشـی از شـوك مثبـگـاز نفتاز تغییـر مصـرف  ترکوچکشوك مثبت قیمت بنزین بسیار 
واکـنش گـاز نفت یش قیمـتبه افزا کنندگانمصرفشود و است و فرض اول تحقیق رد میگاز نفت

 دهند.بیشتري نشان می
و تخمـین گـاز نفـتبه برآورد تابع تقاضاي بنـزین و  ازیچهار ندو تا  در ادامه، براي آزمون فروض

 ي کوتاه و بلندمدت داریم.هاکشش
 در مورد بنزین GMMنتایج مربوط به برآورد مدل پویا با استفاده از رویکرد  .8جدول 

 متغیر ضرایب t-statistic ارزش احتمال
0,0000 19,99183- 14,96738- C 
0,0000 129,6928- 0,037218- LPGASOLINE 
0,1317 1,560672 0,000140 LPGASOIL 

0,0000 60,32446 1,219259 LY 

0,0000 44,15843 1,088344 LW 
0,0000 26,50301 0,122574 LNCGASOLINE 
0,0000 15,19412 0,241409 LDGASOLINE(-1) 

5,344128 J-Stastistic 

0,999952 2R 

 ي تحقیقهاافتهمأخذ: ی
کس ع تاثیر )LPGASOLINE( نزینقیمت واقعی ب تغییرشود که مالحظه می ،)8(جدول  بر اساس

در  ، یــک درصــد افــزایش در قیمــت بنــزینگــرید عبــارت بــهبــر میــزان مصــرف آن دارد.  دارامعنــو 
هد. لذا دهاي منتخب را کاهش میاستان حمل و نقلآن در بخش درصد مصرف  037/0، مدتکوتاه

منتخـب  هـاياستان حمل و نقلتقاضاي بنزین نسبت به قیمت واقعی آن در بخش  مدتکوتاهکشش 
 است. -037/0

 ،ک اسـتاگرچه بسیار کوچ )LPGASOIL(گاز نفتشده براي متغیر قیمت واقعی مقادیر برآورد
ي خودروهـاوتـور مي اورنف. این نتیجه با توجه به نیستدار امعن مدتهکوتادرصد در  95اما در سطح 

 است. دركقابلبنزینی و دیزلی و جانشینی بسیار اندك این دو حامل انرژي با یکدیگر 
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مصرف بنزین  دار و باالیی برمثبت، معنی تاثیردرصد  95در سطح  )LY(متغیر درآمد سرانه واقعی 

 22/1ا رمصـرف بنـزین  ،یک درصد تغییـر در درآمـد سـرانه کهيطوربهداشته است،  مدتکوتاهدر 
مثبـت و  تـاثیر مـدتکوتاهدرصـد و در  95در سـطح  )LW( هـاراهدهد. متغیـر طـول درصد تغییر می

مصــرف  ،هــاراهتغییــر در طــول  درصــدبــا یــک  کــهيطور بــه ،ي بــر تقاضــاي بنــزین داردداریمعنــ
نیـز در  )LNCGASOLINE(تعـداد خـودروي بنـزین سـوز  متغیـر کنـد.تغییـر مـی درصد09/1بنزین
ینی، مصـرف تغییر در تعداد خودروي بنز درصدبوده و یک  داریمعندرصد  95در سطح  مدتکوتاه

 دهد.تغییر می درصد 12/0بنزین را 
رد کـرد،  تـوانهمبسته بودن متغیرهـاي ابـزاري بـا اجـزاي اخـالل را نمـیعدم ، jآزمون  اساسبر 

دارد و نـري بیشـتري شده و مدل نیازي به متغیرهاي ابـزا تاییداعتبار متغیرهاي ابزاري در مدل بنابراین 
 درصد است. 99، قدرت توضیح دهندگی مدل باال بوده و معادل 2Rمطابق معیار 

 گازدر مورد نفت GMMنتایج مربوط به برآورد مدل پویا با استفاده از رویکرد  .9جدول 
 متغیر ضرایب t-statistic ارزش احتمال

0,0000 35,21382- 61,10181- C 

0,0000 4,235923 0,001852- LPGASOIL 
0,0000 28,41421- 0,020146- LPGASOLINE 

0,0000 40,86274 2,346996 LY 

0,0000 38,14219 0,365624 LNCGASOIL 
0,0000 42,44165 2,967356 LDGASOIL(-1) 

23,29069 J-Stastistic  

0,993977 2R  

 ي تحقیقهاافتهمأخذ: ی
 است. شده حذفگاز نفتی کردن نتایج تخمین از مدل تقاضاي معنیببه دلیل  (w)هاراه*طول 
عکـس و  تـاثیر )LPGASOIL(گـاز نفتشود که قیمـت واقعـی مالحظه می ،)9(جدول  بر اساس

، در گـازنفتقیمـت  یـک درصـد افـزایش در ،گـرید عبـارت بـهبر میزان مصرف آن دارد.  داریمعن
دهـد. هاي منتخب را کاهش مـیاستان حمل و نقلدرصد مصرف آن در بخش  0018/0، مدتکوتاه
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هـاي اسـتان حمـل و نقـلنسبت به قیمت واقعی آن در بخش گاز نفتتقاضاي  مدتکوتاهلذا کشش 

 است. -0018/0منتخب 
درصـد در  95در سـطح  )LPGASOLINE(شده بـراي متغیـر قیمـت واقعـی بنـزین مقادیر برآورد

ل بـودن ایـن دو مکمـ دهندهنشـان)، -02/0( و مقـادیر آن بـا عالمـت منفـیاست دار معنی مدتکوتاه
 ،هده شـدسوخت به میزان بسیار کمی است. اگرچه در برآورد قبلی جانشین بودن این دو سوخت مشا

 .است شده ظاهرگاز نفتمکمل  عنوان بهگاز، بنزین اما در بررسی تابع تقاضاي نفت
مصـرف  دار و بـاالیی بـرمثبـت، معنـی تـاثیردرصـد  95در سـطح  )LY(متغیر درآمد سرانه واقعی 

گاز نفتمصرف  ،هیک درصد تغییر در درآمد سران کهيطور بهداشته است،  مدتکوتاهدر گاز نفت
 دهد.درصد تغییر می 3/2را 

 دارامعنـدرصـد  95سـطح در  مدتکوتاهنیز در  )LNCGASOIL(ي دیزلی هامتغیر تعداد خودرو
 دهد.ییر میتغ درصد 36/0را گاز نفتي دیزلی، مصرف هاتغییر در تعداد خودرو درصد کبوده و ی
بنـابراین،  .ردتوان رد کـنمی  jهمبستگی متغیرهاي ابزاري با اجزاي اخالل را بر اساس آزمون عدم

طـابق منـدارد و  به متغیرهـاي ابـزاري بیشـتري شده و مدل نیازي تاییداعتبار متغیرهاي ابزاري در مدل 
 درصد است. 99دهندگی مدل باال بوده و معادل ، قدرت توضیح2Rمعیار 

 3و  2روض بـراي آزمـون فـگاز نفتقیمتی بنزین و  بلندمدتي کوتاه و هاکشش )10در جدول(
 آورده شده است.

 

مدت بلند کشش
مدت کوتاه کشش
وقفه با وابسته متغیر ضریب
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 GMMاساس برآورد به روش  بلندمدت بر کوتاه وي هاکشش .10جدول

 متغیر ضرایب دوره
 LPGASOLINE -0,037218 مدتکوتاه

 0,001852- LPGASOIL 

 LPGASOLINE -0,049062 بلندمدت

 0,000941 LPGASOIL 
 ي تحقیقهاافتهمأخذ: ی

از قدر مطلق  ترکوچک مدتکوتاهزین در قیمتی بن قدر مطلق کشش ،رودیمکه انتظار  طورهمان
 دلیـلبـه  مـدتکوتاهدر  حمـل و نقـلبلندمدت آن است، زیرا افزایش قیمت بنزین در بخش  کشش

ساسـیت حزیادي در میزان مصرف و تقاضاي آن نخواهد داشت. در بلندمدت  تاثیري فنی، هایژگیو
ر قیمـت بـا افـزایش یـک درصـد د کـه يطور بهتقاضاي بنزین نسبت به قیمت آن بیشتر خواهد بود، 

درصـد کـاهش 049/0ي منتخـب در بلندمـدت، هااسـتان حمـل و نقـلبنزین، مصـرف آن در بخـش 
گاز نفت دمدتبلنکشش قیمتی  قدر مطلقاما شرایط کمی متفاوت است و گاز نفتیابد. در مورد می

ي منتخـب هاناسـتای در موردبررسي هاسالآن در  مدتکوتاهکشش قیمتی  قدر مطلقاز  ترکوچک
شـکلی وجـود مبـه لحـاظ نظـري  مـدتکوتاهتوجیه کرد کـه در  گونهتوان اینرا می مسالهاست. این 

گـاز نفتولیـد، تقاضـاي تنهـاده  عنوان بهدر تولید گاز نفتبه دلیل استفاده از  بلندمدتندارد، اما در 
 خود دارد. متیق بارفتاري مستقیم 

در مطلق، کشـش ي منتخب به لحاظ قهااستاندر  مدتکوتاهشد که در  نشان داده) 10(در جدول 
، فـرض دوم رد بنـابراین .تر اسـتکوچـکاز کشش قیمتـی تقاضـاي بنـزین گاز نفتقیمتی تقاضاي 

تقاضـاي  از قدر مطلـق کشـش قیمتـیگاز نفتکشش قیمتی تقاضاي  بلندمدت. از طرفی، در شودمی
 شود.فته میاست و فرض سوم پذیر ترکوچکبنزین 

 قرار داده و بـا 18و  17ي هافرمولرا در  هانیتخماز  آمدهستدبنتایج  ،براي بررسی فرض چهارم
 گیرد.ي انجام میریگجهینت آمدهستدباستفاده از درآمد معادل 
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 براي محاسبه درآمد معادل 17در فرمول  ازیموردني هاداده. 11جدول 

 عرض از مبدأ بنزین -14,9674
 مدت تقاضاي بنزینکشش کوتاه -0,03722

 گاز در تابع تقاضاي بنزینمدت قیمت نفتکشش کوتاه 0,00014

 کشش بلندمدت تقاضاي بنزین 0,04906

 گازنفتقیمت اولیه  1,130266

 قیمت اولیه بنزین 6,850095

 قیمت ثانویه بنزین 13,52506

 M)ي منتخبهادرآمد متوسط (میانگین درآمد سرانه استان 312955

 ي تحقیقهاافتهمأخذ: ی         
 براي محاسبه درآمد معادل 18در فرمول  ازیموردني هاداده. 12جدول

 گازنفتعرض از مبدأ  -61,1018
 گازنفتمدت تقاضاي کشش کوتاه -0,00185

 گازنفتمدت قیمت بنزین در تابع تقاضاي کوتاه کشش -0,02015

 گازنفتکشش بلندمدت تقاضاي  0,000941

 گازنفتقیمت اولیه  1,130266
 گازنفتقیمت ثانویه  5,837825

 قیمت اولیه بنزین 6,850095

 M)ي منتخبهااناست درآمد متوسط (میانگین درآمد سرانه 312955

 ي تحقیقهاافتهمأخذ: ی  
معـادل ناشـی از افـزایش  درآمـدبـه محاسـبه  18و  17ي هافرمولي فوق در هادادهي گذاریجابا 

 بـه 1386ریال در سـال  6,850095با تغییر قیمت واقعی بنزین از گاز می پردازیم. نفتقیمت بنزین و 
ریـال در سـال  1,130266در سـطح گـاز نفتیمت و با فرض اینکه ق 1393ریال در سال  13,52506

 برابـر  17ثابت باقی بمانـد، درآمـد معـادل ناشـی از ایـن افـزایش قیمـت بـا اسـتفاده از فرمـول  1386

ــا تغییــر قیمــت واقعــی  ،اســت. از طرفــی  بــه 1386ریــال در ســال  1,130266از گــاز نفتب
 1386ریال در سال  6,850095ر سطح و با فرض اینکه قیمت بنزین د 1393ریال در سال  5,837825

است.  برابر  18ثابت باقی بماند، درآمد معادل ناشی از این افزایش قیمت با استفاده از فرمول 
در ایـن گـاز نفتبرابر شـدن قیمـت  5برابر شدن قیمت بنزین و  2 تقریبابا توجه به  آمدهستدبنتایج 
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ادل ناشی از تغییر قیمت بنزین از درآمد معادل ناشـی درآمد مع ،هاافتهبر اساس ی منطقی است. هاسال

هستند کـه بـراي  انتایج بدین معن شود.است و فرض چهارم رد می ترکوچکگاز نفتاز تغییر قیمت 
 عبـارت بـه گـردد.باید پول بیشتري پرداخت گاز نفتناشی از افزایش قیمت  رفتهازدستجبران رفاه 

شوند و رفاه جامعه بیشتر از حـالتی کـه قیمـت ردم بیشتر متضرر میمگاز نفتبا افزایش قیمت  ،گرید
جهت جلوگیري از این ضرر و گاز نفتاختصاص یارانه به  ،بنابراین .یابدبنزین تغییر کند، کاهش می

 گردد.کاهش رفاه توصیه می
توصـیه  ترکشـشباید گفت که در هر مقطعی اختصاص یارانه بـه سـوخت با هاکششدر رابطه با 

ه نتـایج جـدول بـی با توجـه موردبررسي هاسالي منتخب و در هااستاندر  ،گردد. در این تحقیقمی
در قـبه لحاظ  هاآني تقاضا زیرا ،باید یارانه را به بنزین اختصاص داد بلندمدتو  مدتکوتاهدر  )10(

 است.گاز نفتاز  ترکششمطلق با
 گیري. نتیجه 5

 1386-1393ي هاسـالهـاي منتخـب در قاضاي انرژي در استانپس از تخمین تابع ت ،در این مقاله
را  آنهـامثبت و منفی، اثر  هايشوكبه گاز نفت، با تجزیه قیمت واقعی بنزین و گازنفتبراي بنزین و 

به تفکیک بر تقاضاي آنها تخمین زده و فرض اول آزمون شد. نتایج حاکی از آن است که به لحـاظ 
از تغییـر  ترکوچـکن، ناشی از شوك مثبت قیمـت واقعـی بنـزین بسـیار تغییر مصرف بنزی قدر مطلق

بـراي  گذاراناسـتیسایـن، بـربنـا .اسـتگاز نفتناشی از شوك مثبت قیمت واقعی گاز نفتمصرف 
تمرکز بیشـتري داشـته باشـند. گاز نفتروي  توانندیماصالح الگوي مصرف با استفاده از اهرم قیمت 

برآورد مدل نشان داد که حساسیت تقاضـاي بنـزین در بلندمـدت (بـه دلیـل  در ادامه، نتایج حاصل از
در بخـش  مـدتکوتاهي) نسبت به اورنفداشتن زمان و فرصت کافی براي تغییر سوخت و ارتقا سطح 

شـده تا با نتیجه حاصـل از مطالعـات ذکربیشتر است (این نتیجه همراس موردنظرهاي استان حمل و نقل
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در بخـش گـاز نفتي انهـادهبـه دلیـل ماهیـت گاز نفت، اما در مورد باشد)می در بخش پیشینه تحقیق

 تولید، وضعیت فوق برقرار نیست.
و  مـدتاهکوتآزمون و این نتیجه حاصل شد کـه در  3و  2فروض  )10(با استفاده از نتایج جدول 

و بـر مبنـاي است  ترکوچکاز کشش قیمتی تقاضاي بنزین گاز نفتکشش قیمتی تقاضاي  بلندمدت
 ها بهتر است که یارانه را به بنزین اختصاص داد.کشش

هاي منتخـب در با افزایش یک درصد در قیمت بنزین، مصرف آن در بخـش حمـل و نقـل اسـتان
اسـت و  یابد. بنابراین، حتی در بلندمدت هم مقدار کشـش نـاچیزدرصد کاهش می 049/0بلندمدت، 

هاي ، اسـتفاده از سیاسـترو از ایـنکرد. چندان تغییر نخواهدمتی هاي قیمصرف بنزین در اثر سیاست
ا یـشـته باشـند و ي با استاندارد باالتر که پیمایش بر لیتـر بیشـتري داهاسوختقیمتی جهت جایگزینی 

. در توانـد مفیـد باشـدیا خودروهاي برقـی و هیبریـدي مـی LPGو  CNGي جایگزین مثل هاسوخت
گـاز از کشـش قیمتـی تقاضـاي بودن کشـش قیمتـی تقاضـاي نفت ترنیز به دلیل کوچک مدتکوتاه

 اجرایی کرد. مدتکوتاهگاز در توان در مورد نفتبنزین، پیشنهاد سیاستی فوق را می
معـادل پرداختـه و  درآمدشده به محاسبه و نتایج برآورد 18و  17ي هافرمولدر پایان با استفاده از 
قیمت  از تغییر ی از تغییر قیمت بنزین از درآمد معادل ناشیدرآمد معادل ناشاین نتیجه حاصل شد که 

بایـد  گـازنفتت ناشـی از افـزایش قیمـ رفتهازدسـتاسـت و بـراي جبـران رفـاه  ترکوچکگاز نفت
و شـوند تضرر میممردم بیشتر  ،گازنفتبا افزایش قیمت  ،گرید عبارت بهپرداخت بیشتري انجام داد. 

بـه  ص یارانـهبنـابراین، اختصـا .التی است که قیمت بنزین افـزایش یابـدرفاه جامعه بیشتر از ح کاهش
ي تحقیق کـه هاتهافبا استناد به یگردد. جهت جلوگیري از این ضرر و کاهش رفاه توصیه میگاز نفت

یج مـدت اسـت و اسـتفاده از نتـاحاکی از کوچک بودن کشش قیمتی تقاضـاي بنـزین حتـی در بلنـد
ي بـر ریگمیتصـمه توان گفت کـپیشنهاد کلی می عنوانبهبه درآمد معادل، برآوردهاي اولیه در محاس

 گردد.توصیه میگاز نفتتخصیص یارانه به  ،مبناي معیار درآمد معادل بهتر است و به دالیل فوق
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