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 چكیده
جيایگزین و  ی هيا  سيوخت  از قبیل افزایش کارایی انرژی، گسترش استفاده از امروزه عواملی

منجر بيه تحيوالت وسيیعی ازجمليه      ،OECDکشورهای  در سوخت دیجداعمال استانداردهای 

بيازار شيده اسيت. از     ی در ایين ها هکاهش مصرف و تغییرات عمده در سبد مصرفی انواك فرآورد

مصيرفی ایين    در سيبد دیزل و سوخت جت سهم بياالیی را  بنزین و  ،ها هآنجا که در بین فرآورد

در تقاضای بيازار نفيت    ها هدر نتیجه تحوالت بازار این فرآورد ،دهد می کشورها به خود اختصاص

تقاضای سوخت جت، بنيزین   بینی پیشدارد. هدف از این پژوهش تخمین و  سزایی به تأثیرخام 

نتيایج تخميین    باشيد.  ميی  (DOLS) به روش حداقل مربعات پویا OECDکشورهای  و دیزل در

 همچنین کشش درآمدی .دهد اثرات درآمدی نسبت به اثرات قیمتی بیشتر بوده است می نشان

قیمتيی،  ی هيا  سیاسيت  بيرخالف باشيد. در نتیجيه    ميی  دارقیمتی هر دو از جهت آماری معنيا  و

و  محیطيی  زیسيت  یهيا  و محيدودیت  هراني یگ سيخت تشویقی و یا تنبیهی، قيوانین  ی ها سیاست

 بینيی  پیش منظور به پایاندر  دارد.ها  هاین فراورد یمهمی بر تقاضا تأثیر...  یی فنی وها پیشرفت

 هيا  سوخت ابتدا قیمت این ،OECDدر کشورهای  2025 در سالتقاضای سه فرآورده مورد نظر 

تابع تقاضيا ميورد    بینی پیش منظور بهآمده دست  بهو سپس نتایج  شده بینی پیشتخمین زده و 

 .گیرد می استفاده قرار

 JEL : C33, Q41, Q43 بندي طبقه

تقاضای سوخت جت، تقاضای دیزل، تقاضيای بنيزین، روش حيداقل مربعيات     : هاكلید واژه

 (DOLS) پویا
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 مقدمه -1

نشان دهنده تحوالت مهميی در بيازار فيرآورده اعيم از تغییير سيبد        ها آمار و بررسی

 سبک و میيان تقطیير در کشيورهای   های  فرآورده نفتی به نفعهای  مصرفی انواك فراورده
1
OECD و  محیطی زیستالزامات  کشورها به، متعهد شدن آوری فن، متحول شدن سطد

مربيوط بيه افيزایش سيطد     هيای   نگرانی) ها در مورد آالینده گیرانه سخت مقرراتاجرای 

( IMO)2 المللی دریيانوردی  آلودگی ناوگان حمل و نقل دریایی منجر گردید سازمان بین

اهش گيوگرد موجيود   را مجبور به ک ها از طریق تعیین و اعمال استاندارد سوخت، کشتی

نموده است. به همین دلیل شاهد افزایش سهم دیزل و کياهش نفيت    در سوخت مصرفی

، هيا  اشیم( و بهبود کارایی مصارف انرژی از جمله نفت، ارتقای کیفی پاالیشيگاه ب می کوره

هيای   فيرآورده  یرونيد تغییيرات تقاضيا    .3باشيد  ميی  ارتقای تکنولوژیکی و جذ، سيرمایه 

گازوئیيل و بنيزین محيرک     دهد میان تقطیرهایی مانند سوخت جيت و  می مختلف نشان

بیشيترین میيزان مصيرف    هيا   هن فيراورد باشند. در بین ایي  می جهانی نفت یاصلی تقاضا

 رطيم  عليی باشيد.   ميی  سپس سيوخت جيت  و نزدیک دیزل ای  همربوط به بنزین و با فاصل

بيه   2016تيا   2006ی هيا  سيال بین  OECDکاهش مصرف بنزین و دیزل در کشورهای 

شياهد   (... جيایگزین و ی هيا  سيوخت  کارایی و جایگزینی شیاز جمله افزا)دالیل متعدد 

 2014درصيد در سيال    71بيه   2005درصد در سيال   57از ها  هافزایش سهم این فراورد

مذکور را در بازار انرژی جهيانی  های  فراورده باشیم که این امر اهمیت بررسی تحوالت می

 96درصيد مصيرف دیيزل و     75درصد مصيرف بنيزین و    99نماید. از آنجا که  می روشن

 رد، تحوالت گذشته و آتییگ می ل و نقل صورتدرصد مصرف سوخت جت در بخش حم

 .4بازار حمل و نقل نقش مهمی در تقاضای این فراورده خواهد داشت
توابيع تقاضيای سيه فيرآورده بنيزین، دیيزل و        بینی پیشمقاله پیش رو به تخمین و 

 پييردازد. پييیش از آن توابييع مييی DOLSبييه روش  OECDهای در کشييور سييوخت جييت

گردنيد تيا از ایين طریيق جهيت       ميی  بینيی  پيیش ده تخميین و  این سه فرآورهای  قیمت

 روشاز  ها قیمت بینی پیش بتوان به توابع تقاضای بنزین، دیزل و سوخت جت بینی پیش

 

 

1. The Organisation for Economic Co-operation and Development  

2. International Maritime Organization 

3. World Energy Outlook 2017 

4. Oil Medium Term Market Report, 2016 



   OECD... 71 های نفتی در کشورهای بینی تقاضا و قیمت فرآورده تخمین و پیش 

 تحقيق نيوآوری ایين   هيای   . یکی از جنبيه پرداختانجام شده در این مطالعه های  تخمین

مراجيع   بینيی  پيیش مذکور در مقاله حاضر و نه بير اسياس   های  قیمت فرآورده بینی پیش

به قیمت نفت خيام ارتبياط    مستقیماًها  هباشد. از آنجا که قیمت فراورد می مختلف معتبر

و هيا   هقیمت فراورد بینی پیشدر صورت تغییرات ناگهانی قیمت نفت امکان تعدیل  ،دردا

نوآورانه دیگر ایين مقاليه تخميین     جنبه دارد.وجود  ها تقاضای آن بینی پیش دنبال آن به

باشيد.   ميی  OECDکشيورهای   کشش درآمدی و قیمتی بنزین، دیزل و سوخت جيت در 

 سييایر مطالعييات موجييود تنهييا بييه تخمييین تييابع تقاضييای یييک فييرآورده در برخييی     

ومین جنبه نوآورانه این مقاله اسيتفاده از سياختار پانيل    س. اند هپرداخت OECDکشورهای

  باشد. می (2004 ,1999) 2پدرونی 1هم انباشته ناهمگن

مورد نظر بيا تکیيه بير    های  مصرف فرآورده ابتدا تحوالت بازار ودر این مقاله پیش رو 

بازار اصلی مصرف بنزین، سوخت جت و دیيزل )بيازار حميل و نقيل( بيه تفکیيک بيرای        

بير  هيا   هآتی تقاضای این فيرآورد  بینی پیشگردد. در ادامه  می بررسی OECDکشورهای 

مورد استفاده جهيت تخميین   ی ها روش و سپس بررسی قرار مورد IEAساس گزارشات ا

و دالیيل   با ذکره و روش منتخ  ارائمذکور در ادبیات موجود های  توابع تقاضای فرآورده

در گام بعيد توابيع تقاضيا و    و  آن مدل مناس  انتخا، گردد. پس از می مزایای آن مطرح

پيس از آن    .ندشيو  ميی  هزدتخميین   DOLSقیمت بنزین، سوخت جت و دیزل به روش 

تقاضای این سه فرآورده، قیمت بنزین، سوخت جت و دیزل از طریق  بینی پیش منظور به

 خواهد شد. بینی پیشخام  قیمت نفت بینی پیش

 

 مباني نظري -2

اعيم از  هيا   هل تحيوالت بيازار مصيرف ایين فيرآورد     مهار تقاضای بنزین و دیزل به دلی

وری انيرژی بياالتر، کياراتر شيدن      های تکنولوژیکی، تولید خودروهيایی بيا بهيره   پیشرفت

و حرکيت بيه سيمت خودروهيای کوچيک       ،فنیهای  موتورهای خودرو به دلیل پیشرفت

3و دور شدن از خودروهای های سبک  کامیون
SUV  شده است که صنعت حميل و  سب 

، نقيل عميومی   و کاراتر گردد. کاهش وزن نسل جدید وسایل نقلیيه، گسيترش حميل    نقل
 

 

1. Heterogeneous Panel Cointegration 

2. Pedroni 

3. Sport utility vehicle 
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موجيود در  هيای   فسیلی و خودروهای طیر برقی، برنامهی ها سوخت مالیات باال بر مصرف

زمینييه کيياهش ترافیييک، تييرویج بييه اشييتراک گذاشييتن ماشييین، گسييترش اسييتفاده از  

و جایگزین، گسيترش اسيتفاده   زیستی ی ها سوخت خودروهای برقی و هیبریدی، توسعه

و کاهش انيدازه موتورهيای بنيزین سيوز منجير بيه کياهش         CNGاز گاز و افزایش سهم 

استفاده  و ای گلخانههای ی کاهش انتشار گازها سیاستمصرف بنزین و دیزل شده است. 

زیادی بر مصيرف   تأثیرشود،  می دنبال OECDاقتصادی که در کشورهای  های سوخت از

در بيین   ،از ایين دو سیاسيت   متيأثر . اسيتانداردهای خيودرو   ان داشته استجهبنزین در 

داشته است. 1ر مصرف سوختبر را یثتأیشترین عوامل متعدد دیگر ب

و تيا   OECDشاهد افزایش سهم دیزل در کشيورهای   2014تا  2006ی ها سالبین 

بنيزین در   جيای  بيه یم. دلیل این امر، جایگزینی دیزل ا بوده حدی ثابت بودن سهم بنزین

از  CO2وسایل نقلیه به دلیل قیمت خرده فروشی باال و نگرانی از امنیت انرژی و انتشيار  

در گذشته نرخ پایین مالیات بر سيوخت  ) سوخت گیرانه سختطریق اتخاذ استانداردهای 

کياراتر و یيا موتورهيای دیزليی را     هيای   انگیزه برای حرکت به سمت اتومبیيل  در آمریکا

گازی سيیکل  های  این فرآورده، رشد موجودی توربین کاربردهای فراوان داد(، کاهش می

تواند از گازوئیل استفاده نمایند، تغییيرات   می ترکیبی که در زمان مختل شدن عرضه گاز

بخش حمل و نقيل   گوگرد درتر شدن قوانین مربوط به گیرانهمشخصات سوخت و سخت

یل و جيایگزینی نفيت کيوره بيا آن گردیيده و      دریایی که منجر به افزایش تقاضای گازوئ

فنی که امکان جایگزینی موتورهای دیزل سوز سواری با خودروهای بنيزین  های  پیشرفت

نقيش   هيا  ی دولتگذار قیمتی ها سیاستباشد. اگرچه در ابتدا  می آورد، می سوز را فراهم

بيود عملکيرد   اما در اداميه به  ،نمود می مهمی در مورد افزایش مصرف سوخت دیزل بازی

موتورهای دیزلی باعث گردیده افراد به خرید ایين خودروهيا تشيویق شيوند. جيایگزینی      

بيودن   صيرفه  بهجهت حمل کاال به دلیل کارا بودن و مقرون  ونیبا کامحمل و نقل ریلی 

این نوك حمل و نقل، مالیات پایین و کارایی باالتر این سيوخت نسيبت بيه بنيزین و بياال      

 موتورهای دیزلی نسبت به بنزین سوز از دیگر دالیل افزایش سهم دیيزل  وری بهرهرفتن 

مربيوط بيه استنشياق    های  تا حدی دیزلی کردن خودروها به دلیل نگرانی البته باشد. می

محدود شده است. اگرچه موتورهای جدید  OECDذرات دیزل نشت شده در کشورهای 

 

 

1. World Energy Outlook, 2016 



   OECD... 73 های نفتی در کشورهای بینی تقاضا و قیمت فرآورده تخمین و پیش 

جدیيدی  های  و طراحی هاد نموددیزلی سیستم تصفیه مناسبی برای رفع این مشکل ایج

اميا همچنيان فشيارهای سیاسيی بيرای       انيد  هدر جهت ارتقا موتورهای دیزليی انجيام داد  

 .1منفی بر گسترش دیزل داشته است تأثیربرابرکردن یارانه مالیاتی بر دیزل و بنزین 

اسيت  ای  ه)شامل اتان( و گازوئیل سومین فيراورد  LPGسوخت جت /کروسین بعد از 

تقاضای سيوخت  ) ه استداد  به خود اختصاصها  هاالیی را در میان سایر فراوردکه رشد ب

و نیز هواپیماهایی کيه بيا    2(LCCsکم هزینه ) جت به دلیل افزایش ظرفیت هواپیماهای

تحت  عمدتاً. رشد تقاضای این سوخت )درحال افزایش است 3کنند می ظرفیت کامل کار

وری  البتيه تغییيرات تکنوليوژیکی و افيزایش بهيره     . 4باشد می تحوالت اقتصاد کالن تأثیر

کيربن،  اکسيید  انرژی از طریق مدیریت کاراتر، دستیابی به هدف کياهش انتشيار گياز دی   

های جدید جهيت  گیری استانداردکارتر و به استفاده از مواد و تجهیزات مدرن و پیشرفته

ها بيرای  تر در هواپیما فتهتر و پیشرساخت هواپیما، استفاده از تجهیزات کامپیوتری جدید

بهبيود ضيری     ویيژه  بهساختاری در صنعت هواپیمایی های  و پیشرفت تر کوتاهمسیریابی 

 6منجر به کاهش سرعت رشد تقاضای سوخت جت گردیده است. 5بار

ما شاهد رونيد کاهشيی در تقاضيای فيرآورده      OECDکلی در کشورهای عضو  طور به

در ایتالیيا   ویژه بهکاهش جمعیت ) ،افزایش دمای هوا ،نفتی به دلیل رشد اقتصادی پایین

باشیم. البته مشياهدات حياکی از تفياوت عميده      می وری انرژی و... و آلمان(، افزایش بهره

 باشد. می OECDکشورهای  نیدر بنفتی های  روند سهم مصرف فرآورده

 عضيو یی آمریکيا مثال سهم مصرف بنزین در مقایسه با دیزل در کشيورهای   عنوان به

OECD  اروپایی عضو بیشتر از کشورهایOECD دهيد   می باشد. نگاهی به آمار نشان می

این در حالی است که درکانيادا و   باشد، میشدت مصرف بنزین در آمریکا در حال کاهش 

 

 

1. World Energy Outlook, 2016 

2. low cost carriers 

3. Full service carriers 

مصرف سوخت جت متأثر از عوامل متعددی است که تقاضای حمل و نقل مسافر و بار را در حمل و نقل هيوایی   .4

قیمت بلیط، تعداد مسافران جابجا شده، میزان بيار   ،GDPاز جمله این عوامل: نرخ رشد  ،دده میقرار ر یتأثتحت 

 زا هيای بيرون   وری سيوخت جيت و شيوک    تير شهرنشيینی و بهيره   حمل شده توسط این بخش، گسيترش سيریع  

 .باشد خاص بخش هوایی( میهای  اقتصادی و مالی و شوکهای  همچون بحران ییها شوک)
5. load factors 

 .شود ضری  بار وزن، از طریق نسبت وزن واقعی هواپیما به حداکثر وزن پرواز هواپیما تعریف می .6
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گيردد. بيه دلیيل افيزایش      ميی  مکزیک روند افزایشی مصرف بنيزین مشياهده   خصوص به

از بازارهيای  )ز این خودروهيا در فرانسيه و آلميان    خودروهای دیزلی و استقبال گسترده ا

در دهه گذشته شياهد افيزایش سيهم مصيرف      (نفتی در اروپاهای  بزرگ مصرف فرآورده

مربيوط بيه کياهش انتشيار     ی ها سیاستباشیم.  می دیزل نسبت به بنزین در این کشورها

CO2    در  وریآ فين باشيند و نیيز رشيد     ميی  که سازندگان خودرو در اروپيا بيا آن مواجيه

افيزایش انگیيزه    باعيث مدتر شدن این موتورهيا شيده   آموتورهای دیزلی که منجر به کار

در انگلستان نيرخ  تاکنون  1جهت جایگزین کردن خودروهای بنزینی با دیزلی شده است.

رود پيس   ميی  البته انتظار .بوده است تر نییپادیزلی کردن نسبت به سایر کشورهای اروپا 

 دیزل شاهد کاهش بیشتر بنزین در این کشور باشیم. از جایگزینی بنزین با

بنيزین، دیيزل و سيوخت جيت در کشيورهای آسيیا       هيای   بیشترین مصرف فيرآورده 

باشيد. رونيد    ميی  )کره، استرالیا و نیوزیلند و ژاپن( مربيوط ژاپين   OECDعضو پاسیفیک 

دالیل این کاهش اسيتفاده از   از .باشد می نفتی در این کشور کاهشیهای  مصرف فرآورده

ی هيا  سيوخت  ضيا بيرای  و کارآمدتر که باعث محدود شدن رشد تقا تر کوچکخودروهای 

باشد. همچنین شياهد فيروش خودروهيای کوچيک      می ژاپن شدهمربوط به حمل و نقل 

باشيیم.   ميی  دهيد،  می به خود اختصاصرا سی سی( که حدود یک سوم بازار ژاپن  660)

 فروش خودروهای بيزرگ کياهش یافتيه اسيت. همچنيین انتظيار      این در حالی است که 

وسایل نقلیه کوچک روند فيروش خودروهيای کوچيک اداميه     از رود به دلیل استقبال  می

روند کاهشی مصرف بنزین، دیزل و سوخت جت در ژاپن روند مصرف  برخالفد. البته ابی

دهيد در   ميی  نشيان  آمار .باشد می در کشور استرالیا و کره جنوبی افزایشیها  هاین فرآورد

به بعد مصرف  2009از سال  که طوری به است، درحال کاهش شدت بهژاپن مصرف دیزل 

. این در حالی است کيه مصيرف بنيزین در اسيترالیا تيا      ه استبنزین از دیزل پیشی گرفت

بیشتر از دیزل بوده و پس از آن با افزایش شدید مصرف این فرآورده، دیيزل   2006سال 

 .2صرف بنزین گردیده استجایگزین م

 

 

و  -تر زینی کارآميد تر و یا موتورهای بن هیبریدی ارزانهای  مانند عرضه ماشین -های تکنولوژیکی جدید پیشرفت .1

بنزینيی در بيازار اروپيا را افيزایش     کم شدن تفاوت قیمت بین دیزل و بنزین احتمال احیيای سيهم خودروهيای    

 دهد. می

2. Oil Medium Term Market Report, 2016 
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تيا   2017ی هيا  سيال رود روند مصرف بنزین بین  می انتظار IEA بینی پیشبر اساس 
که در نميودار   طور هماندرصد داشته باشد.  0.7النه نرخ رشد اافزایشی بوده و س 2023
رود  ميی  کاهشی بوده و انتظار 2023گردد روند آتی تقاضای بنزین تا سال  می مشاهده 1

هيزار   13684به  2017هزار بشکه در روز در سال  14538مصرف این فرآورده از میزان 
 بشکه برسد.

 

 
 IEAبر اساس سناریوي سیاست جدید  2023بنزین تا سال  تقاضاي بیني پیش .1نمودار 

 IEA, 2017منبع: 

 

هيزار بشيکه    13525رود مصرف سوخت دیزل از  می انتظار IEA بینی پیشبر اساس 

رونيد   برسيد ایين   2023هزار بشيکه در روز در سيال    13064به  2017سال در روز در 

 .باشد می درصدی تقاضای این فرآورده 0.1حاکی از کاهش رشد 

 

 
 IEAبر اساس سناریوي سیاست جدید  2023تقاضاي دیزل تا سال  بیني پیش. 2نمودار 

 IEA, 2018منبع: 
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هزار بشيکه در روز در سيال    4335تقاضای سوخت جت از  IEA بینی پیشبر اساس 

 خواهد رسید. 2023هزار بشکه در روز در سال  4314به  2017
 

 
 IEA بیني پیش. روند آتي تقاضاي سوخت جت بر اساس 3 رنمودا

 IEA,2018 منبع:

 

 نفتيی مشياهده  هيای   تقاضای فيرآورده  بینی پیشمتفاوتی جهت تخمین و ی ها روش

اقتصادسينجی،  ی هيا  روشاقتصيادی،   -فنيی ی ها روش عبارتند از: ها روشاین  ،گردد می

ی هيا  روش و تعيادل عميومی  ی هيا  روشتحلیل روند، ی ها روشستانده،  -دادهی ها روش

 عوامل دیگيری  اهداف و، فروض ها روشانتخا، هر یک از این  در باشد. می سنجیکالن

بینيی تقاضيای    شیتخميین و پي   باشد. بر اساس هدف این پژوهش کيه هميان   می دخیل

، ميدل  هيا  روشسيایر  هيای   مدل بهینه بيا توجيه بيه کاسيتی     ،باشد می نفتیهای  فراورده

 .1باشد می اقتصادسنجی

 

 

حامل، استقالل این مدل از رفتار مشياهده  های  قیمت مانند ،گذار بر تقاضای انرژیتأثیرعدم توجه به پارامترهای  .1

، عيدم وجيود معیياری    کننده مصرفشده بازار، عدم امکان تحمیل قیودی مانند همگنی و تقارن بر اساس تئوری 

فيرض ثابيت بيودن     باشد. اقتصادی می -فنیهای  معای  روش و ... از طریق این مدل از ها ینیب شیپبرای ارزیابی 

متغیرهيای   باشد. توجه نکيردن بيه تغییيرات سياختاری و     ستانده می -دادههای  ضرای  فنی از نقاط ضعف روش

از نقياط ضيعف روش تحلیيل رونيد      بلندمدت بینی پیشاعتماد بودن نتایج  رقابلیطگذار بر تقاضای انرژی و تأثیر

مسیر تعيادل جدیيد هيیچ اطالعيات      یسو بهتعادل عمومی این است که در حرکت های  از معای  روش باشد. می

 .توجهی ندارد دهد و نیز به هزینه انتقال به تعادل جدید نمی
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 متعيدد  بینيی  پيیش تخميین و  ی هيا  روشدر بيین   انتخيا، روش مناسي    ،گام بعيد 

 دلیيل اینکيه اطالعيات موجيود برخيی      باشد. از طرف دیگر به می یاقتصادسنجی ها مدل

هير   یباشد و تخميین تقاضيا   می موجود 2016تا  1996متغیرهای مورد بررسی از سال 

 پيذیر  امکيان بيا ایين تعيداد مشياهده      OECDکشيورهای منتخي     تک تکفراورده برای 

گيردد   ميی  نیز دالیلی که در ذیيل ارائيه   نتیجه به دالیل ذکر شده در باال ودر  ،باشد نمی

 گردید: تابلویی انتخا، های هروش تخمین داد

منجر به افزایش درجه اعتماد و کياهش مشيکل    ها هزیاد بودن تعداد مشاهدات و داد

هيای   فرضيیه  بيا  تير  پیشيرفته ی هيا  ميدل  باشد. این روش امکان اسيتفاده از  می خطی هم

های  نماید که در داده می آورد. همچنین اثراتی را شناسایی می مقیدکننده کمتر را فراهم

ابل شناسایی نیست. این روش تورش برآورد را از بيین بيرده یيا    مقطعی یا سری زمانی ق

 طيول  در واحيدها را  حتی و متغیرها میان کند و نیز امکان در نظر گرفتن ارتباط می کم

تير   کشيورها موفيق   بيه  انفرادی مربوط اثرات کنترل در همچنین ؛ وگیرد می زمان در نظر

 .است

 

 اقتصاد نظري بیني پیشي ها مدل

از متغیرهيای اقتصيادی    اقتصادسنجیی ها در مدل بینی پیشی ها سایر مدل برخالف

 هيا  . ایين ميدل  گردد می ، استفادهستعلی با متغیر وابسته مرتبط ا طور بهو اجتماعی که 

رابطه متغیرهای وابسته و مستقل را با استفاده از یک یا چند معادليه رگرسيیون را بیيان    

است که روند بلندميدت   اقتصادسنجیی ها ز مدل. مدل رگرسیون خطی یکی ادننمای می

 متغیير یيک یيا چنيد    دارای تواننيد   ميی  ها این مدل .دهد می ی زمانی را نشانها در سری

در ميواردی قيدرت    نیيز  طیرخطیباشند. عالوه بر مدل رگرسیون خطی، مدل رگرسیون 

یی از جمليه  هيا  روشسری زمانی  بینی پیشی ها روشتوصیف کنندگی باالتری دارد. در 

 ناتورگرسيیو  -متحيرک  بینيی  پیش ناتورگرسیو بینی پیش، متحرک میانگین بینی پیش

 .وجود دارند

 



 1398 پاییز/ 62 ی / شمارهپانزدهممطالعات اقتصاد انرژی/ سال   نامه فصل 78
 

 

 پیشینه تحقیق -3

محاسبه کشش قیمتيی و درآميدی    هنتیج در برخی مطالعات تنها به تخمین تقاضا و

و برخيی   انيد  هیک فرآورده در یک کشور خاص یا منطقيه منتخي  و یيا جهيان پرداختي     

ت دیگر نیز به بررسی تقاضا و محاسبه کشش قیمتی و درآمدی دو یا چند فيرآورده  مقاال

 .اند همختلف پرداختی ها روشبه  جهاندر یک کشور یا منطقه و یا 

به  (2007) 3و نرایان و سمیت (1997) 2(، الفاریس1995) 1مطالعاتی از جمله التونی

ی هيا  گيروه و سيایر   OPECکشيورهای   در برخيی نفتيی  هيای   بررسی تقاضيای فيرآورده  

 5(؛ السياولوی 1995) 4. در مطالعات دیگير ماننيد المطعيوی و اليتن    اند های پرداخت منطقه

در یيک  هيا   ه( به بررسی تقاضای فيرآورد 2007) و احمدیان و همکاران (1988 و 1997)

 ای نیيز در مطالعيه   (2013) 6نورا .اند هپرداخت OPECکشور خاص از مجموعه کشورهای 

کشيور عضيو    7)سوخت جيت، بنيزین و دیيزل( در     به بررسی تقاضای سه فراورده نفتی

OPEC به روش DOLS و روش FMOLS ( تقاضيای  1997) 7السياالوی  .ه اسيت پرداخت

نفتيی  هيای   تقاضيای فيرآورده   (1997) 8الفيریس  ونفتی عربستان سيعودی  های  فرآورده

 .اند هد بررسی قرار داد( را مورGCC) فارس خلیجکشورهای عضو شورای همکاری 

بر روی تخمین تقاضای یک فراورده تکیيه دارنيد. مطالعيات     صرفاًبرخی مطالعات نیز 

 12(، بنتزن1995) 11المورانی و التونی ، (2006) 10(، دویتا و همکاران2003) 9آلوز و بنو

( از روش تحلیيل  1995) 15سيمینی  و (1999) 14(، رامانيدان 2006) 13پلمیس (،1994)

متغیرهای جهت  ترین متداول تقاضای بنزین استفاده نمودند. سازی مدلهمجمعی جهت 

 

 

1. Eltony 

2. Al Faris 

3. Narayan and Smyth 

4. Al-Mutairi, Eltony 

5. Al-Sahlawi 

6. Nourah 

7. l-Sahlawi 

8. Al-Faris 

9. Alves and Bueno 

10. De Vita et al 

11. Eltony and Al- Mutairi 

12. Bentzen 

13. Polemis 

14. Ramanathan 

15. Samini 
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های  واقعی، قیمت واقعی بنزین، قیمت انرژی درآمد بررسی تقاضای بنزین عبارتند از:در 

 1دیگر از جمله آکيین و همکياران   مطالعات جایگزین و تعداد خودروی سرانه، روند زمان

 (، لیيو 1998) ( سيان 1993) 3(، بیيرول وگيورر  1993) ( التيونی 1994) 2بنتزن (2008)

 (، روکيا و آلیکيا تيرا   1999) (، جاسيون و همکياران  2007) (، دی اس و همکاران2004)

(، 1992( گيودوین ) 2006) 6پلميیس  (،2003) 5بنيو ( آلوز و 2006) 4(، زو و چو2004)

 8، ویييوی لييی (1995) 7(، نييوی2010) (، وادود و همکيياران2000( کیسيير )1982دال )

بررسيی تيابع    ( نیز بيه 2012) 9( و سیدینا2009) دی جی پدرگال و همکاران، (2014)

 .اند هتقاضای بنزین پرداخت

قیمتيی کروسيین را    کشيش ( 1979پین دایيک )  ( و1974) کندی (،1985) 10پیت

جعليی  های  سیونتوجه به بحث رگرعدم . اشکال برخی از این مطالعات اند همحاسبه نمود

 مطالعيه  باشيد.  ميی  و فرم تبعی صحید مدل، واریانس ناهمسانی و کم بيودن مشياهدات  

و  بيه بررسيی مصيرف کروسيین و مطالعيه بنیيت چيز        (1999) 11ناهمکيار رجینيدار و  

بيه شيکل    2025تقاضای سوخت جت تا سيال   بینی پیش( به بررسی 2011) 12همکاران

ایين مطالعيات اشيکاالت    در تابلویی پرداختند که ای  هل جهان به روش دادو کای  همنطق

 د.فوق را رفع گردی

ادبیات موجود مربوط به تخمین تقاضای دیزل نسبت بيه تقاضيای بنيزین در جهيان     

( در ایين زمینيه انجيام    2016تا  2000 از سالخالصه در گذشته ) طور بهشد. با می تر کم

 15بالحيه ، (2002) 14بالهياج ، (2001) 13کورتوبیباشد. دال و  می شده است به شرح ذیل

 

 

1. Akinboade 

2. Bentzen 

3. Birol and Guerer 

4. Sun, Liu, De´ es et al., Judson et al., Roca and Alca´ ntara and Zou and Chau 

5. Alves and Bueno 

6. Polemis 

7. Newey 

8. Weiwei Liu 

9. Seydina 

10. Pitt 

11. Rajindar K.Koshal 

12. Benoit Cheze 

13. Dahl C, Kurtubi 

14. Belhaj M 

15. Belhaj 
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(، 2007) 4پيوک (، 2006) 3همکاران(، دی ویتا و 2006) 2پلمیز(، 2007) 1لیو، (2002)

 پييوک، 6(2009) و بييالک، لييوتی و همکيياران بهتاچاریييا ،5(2009) همکييارانپييدرگال و 

، 9(2012) همکياران و محميد گنزاليز و    سيولمن  ،8(2010) همکارانو  الیمی ،7(2010)

 12، فیلیي  بيارال و همکياران   11(2014) گراهيام ، رامیيل و  10(2012) همکياران گنزالز و 

 15و زا ودود (2015) 14همکيياران(، وینبييراک و 2014) 13بييارال و همکيياران ، (2014)

در این مطالعيات   که شده است.( مطالعاتی در زمینه تخمین تقاضای دیزل انجام 2016)

ی هيا  روشکشورها و مناطق منتخ  از  مجموعه تقاضای این فرآورده در برخی کشورها،

و مدل تصحید خطا تخميین زده   16روش تعدیل جزئی ویا،تابلویی پ های هداد همجمعی،

، درجيه  GDPقیميت دیيزل،    متغیرهای مورد استفاده در این مطالعات عمدتاًشده است. 

 .باشد می موجودی سرانه وسایل نقلیه دیزل و بنزین و حرارت

 

 برآوردمدل تحقیق و روش  -4

جهت تخمین توابع تقاضای بنزین، سيوخت جيت و دیيزل از روش حيداقل مربعيات      

بيرای بررسيی روابيط     یمناسيب  شود. این ميدل روش  می ( استفادهDOLSمعمولی پویا )

باشد. این روش  می تابلوییهای  بلندمدت بین متغیرهای توضیحی و وابسته مدل در داده

( مطرح شد 1993) واتسوناستاک و  توسطکه  ترکیبی پویاهای  جهت برآورد مدل داده

یی در روش کمینه مربعات معمولی، واکنش یک متغیر وابسيته نسيبت   ها با اعمال تعدیل

ایين روش  هيای   برتيری  ترین مهم از .کند می متغیرهای مستقل را بررسی تغییرپذیریبه 
 

 

1. Liu G 

2. Polemis ML 

3. De Vita G, Endresen K, Hunt LC 

4. Pock M 

5. Pedregal DJ, Dejuan O, Gomez N, Tobarra MA 

6. Bhattacharyya S, Blake A 

7. POCK 

8. Iwayemi A, Adenikinju A, Babatunde MA 

9. Suleiman S, Muhammad S. 

10. Gonzalez-Marrero RM, Lorenzo-Alegria R, Marrero GA 

11. Ramli AR, Graham DJ 

12. Philippe Barla 

13. Barla P, Gilbert-Gonthier M, Kuelah JT 

14. Winebrake JJ, Green EH, Comer B, Li C, Froman S, Shelby M. 

15. Zia Wadud 

16. reduced-form partial adjustment model (PAM) 
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کوچيک نیيز    بردار هم انباشتگی این است کيه در نمونيه  های  زننده تخمیندر مقایسه با 

توزیع مجيانبی   یو دارا کند میکاربرد داشته و از این جهت از تورش همزمان جلوگیری 

نرمال است. همچنین این روش کارایی بیشتری داشته و امکان استنباط آماری معتبير را  

 (.2000 کائو،) سازد می فراهم

 دررا  همجمعيی  بيردار  تخميین  امکيان همچنيین   پویا، مربعات تخمین حداقل روش

. نقياط قوت تخمین زننده کند میفراهم  باشد، متفاوت متغیرها هجمعی مرتبه که حالتی

DOLS آسان بودن محاسبه ایين تخميین    :ها عبارتند از در مقایسه با سایر تخمین زننده

زننده، سازگار بودن تخمین بلندمدت پارامترها با ایين روش، طیير نرميال بيودن توزیييع      

روش ، کوچيک هيای   آمده در نمونيه دست  بههای  بودن تخمین مجيانبی آن، بدون تورش

یيی و خودهمبسيتگی، عيدم همبسيتگی پسيماندها      زا درونمناس  برای تصحید مشکل 

یيی متغیرهيای   زا درون تيأثیر آمده از این روش با متغیرهای مستقل مدل، عيدم  دست  به

بيودن   تير  کوچيک سيازگاری تخميین زننيده و     ویژه بهی مجيانبی ها ویژگیتوضيیحی بر 

روش  در مقایسيه بيا  از ایين روش  آميده  دسيت   بيه هيای   میانگین مجذور خطای تخمین

 روش یيک  پویيا  مربعيات  حيداقل  روش ایين،  حداکثر راست نمایی یوهانسون. عالوه بير 

 بيا  را اخيالل  جميالت  و توضيیحی  متغیرهيای  بيین  همبستگی مشکل و بوده پارامتریک

 رفيع  وابسته و توضیحی پیشین و پسین متغیرهای دار وقفه تفاضل داشتن مقادیر ملحوظ

 پویيا  مربعيات  حداقل روش که است داده نشان مونت کارلو سازی شبیه . مطالعاتکند می

 اصيالح  کيامالً  مربعيات  حداقل نظیر بلندمدت تخمین رابطه یها روش سایر با مقایسه در

1شده
در اداميه جهيت    .اسيت  کوچکهای  نمونه در یتر کمخطای  میانگین مجذور دارای 

تخمین توابع تقاضای سوخت جت، بنزین و دیزل فرم تبعی ذیيل در نظير گرفتيه شيده     

 است:

 Lcaviationit = f (Lpjetfuelit،LGDPit، LTit) 

 Lcdieselit = f (Lpdieselit، LGDPit، LTit) 

 Lcgasolineit = f( Lpgasolineit، LGDPit،LTit) 

 

 

1. Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS) 
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 ثابيت متغیرهای مورد استفاده عبارتند از: لگاریتم تولید ناخيالص داخليی بيه قیميت     

، لگاریتم مصرف سرانه بنزین، لگاریتم مصرف سرانه دیزل، لگاریتم مصرف سيرانه  2010

سوخت جت، لگاریتم قیمت دیزل، لگاریتم قیمت بنزین، لگاریتم قیميت سيوخت جيت،    

م متغیر روند که شاخصی از روند تکنوليوژی  ، لگاریتکننده مصرفلگاریتم شاخص قیمت 

 است.

 OECDبيرای سيه منطقيه     2016 تيا  1996مورد استفاده مربوط بيه دوره   یها هداد

کشيورهای   برحسي  هيا   ه. دادباشد می 3آمریکا OECDو  2آسیا پاسیفیک OECD ،1اروپا

 کشيور  هير  در هير فيرآورده  مصرف ) عیتجمسپس با  و آوری جمع OECDعضو مختلف 

 GDP، تجمیيع  شود می استفاده هر منطقهوزن برای محاسبه قیمت فرآورده در  عنوان به 

 آیيد.  ميی دسيت   بيه هر منطقيه  های  ( دادهشود می و مصرف از جمع ساده کشورها حاصل

 .دست آمده است به IEAشده از پایگاه آماری  آوری جمعو آمار  اطالعات

 

 هاي تحقیق یافته -5
مورد بررسی بيه کميک   های  متغیرها بایستی مانایی سری پیش از تحلیل روابط میان

هيای   داده بيا  متناسي   آزميون  دسته کلی، دو طور بهد. شوریشه واحد بررسی های  آزمون

 که است آن بر فرض نخست، دسته در .شده است معرفی اقتصادسنجی ادبیات به ترکیبی

 ها آزمون دوم دسته یکسانند. مختلف مقاطع بین )پارامترهای( خودرگرسیونی در ضرای 

 گروه باشند. از می مقاطع میان در خودرگرسیونی ضرای  تغییرپذیری فرض بر مبتنی نیز

 5(2003) انهمکيار  ایيم و  و از گيروه دوم آزميون   4(2002) دیگيران لوین و  آزمون اول،

در ایين   .شيوند  ميی  گرفتيه  کار به تجربی مطالعات در یا گسترده طور به و هستند تر جیرا

 6معروف ریشه واحد در الگوی ترکیبی شامل آزمون لوین، لین و چو مطالعه از دو آزمون

 

 

، جمهوری چک، دانمارک، فندالند، فرانسه، آلميان، یونيان، ایرلنيد، ایتالیيا، نيروژ، لهسيتان،       بلژیک اتریش،هلند،  .1

 پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه و انگلستان

 استرالیا، کره جنوبی، ژاپن و نیوزلند .2

 آمریکا، مکزیک و کانادا .3

4. LLC 

5. IPS 

6. Levin, Lin & Cho 



   OECD... 83 های نفتی در کشورهای بینی تقاضا و قیمت فرآورده تخمین و پیش 

( استفاده شده اسيت. در صيورت عيدم رد    2003) 1( و آزمون ایم، پسران و شین1993)

بایست از آزميون هيم انباشيتگی     می ،باشد می فرضیه صفر که مبنی بر وجود ریشه واحد

تعادلی بلندمدت که منجر به حرکيت بيه سيمت تعيادل یيک      جهت بررسی وجود رابطه 

 شود، استفاده گردد. می سیستم

آزميون ماننيد آزميون     نیاز چنيد تيابلویی  های  بررسی وجود همجمعی داده منظور به

 کيائو گردد. در مطالعه حاضر از آزمون  می استفاده 4و آزمون فیشر 3، آزمون پدرونی2کائو

صفر در این آزميون نبيود هيم انباشيتگی یيا رابطيه        . فرضیهشده است استفاده (1999)

ناکيافی بيودن    مناسي  بيودن آن بياوجود   باشد. دلیل استفاده از این آزمون  می بلندمدت

وجود رابطه بلندمدت قيوی بيین متغیرهيای ميدل     ، براساس این آزمون باشد. میها  هداد

تخميین   منظيور  بيه ا، رابطه هم انباشتگی پنهان بین متغیره تأییدگردد. پس از  می تأیید

 (DOLS) مورد بررسی از روش حداقل مربعيات معميولی پویيا   های  توابع تقاضای فراورده

 شود. می استفاده

بایسيت در ابتيدا    ميی  تقاضای بنزین، سوخت جت و دیيزل  بینی پیشدر ادامه جهت 

نمود و در گام  بینی پیشرا  ها توابع قیمت این سه فرآورده را تخمین زده و سپس قیمت

آميده اسيت را   دسيت   بيه  زا درون طور بهقیمت این سه فرآورده که  بینی پیشبعد مقادیر 

تقاضای بنيزین،   بینی پیش نمود تادر معادالت تقاضا جاگذاری  GDP بینی پیشهمراه با 

 آید. دست  بهسوخت جت و دیزل 

اسياس قیميت    جيت بير   و سوختی بنزین، دیزل گذار که پایه قیمت با توجه به این

به عبارت دیگر قیمت این سه فراورده وابستگی شدیدی بيه تغییيرات    .باشد می نفت خام

را  آنهيا جداگانيه   صيورت  بهدر نتیجه جهت تخمین قیمت این سه فراورده  ،این بازار دارد

 ذیل تيابع قیميت ایين سيه فيرآورده را نشيان       تصرید گیریم. می تابع قیمت نفت در نظر

 دهد: می
 Lpjetit = f(Lpoilit) 
 Lpgasolineit = f(Lpoilit) 
 Lpdieselit = f(Lpoilit) 

 

 

1. Im, Pesaran& Shin 

2. KAO 

3. Pedroni 

4. fisher 
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لگياریتم قیميت سيوخت     lpjetباشند.  می لگاریتم صورت به ها که در این توابع قیمت

باشيد. پيس از    می لگاریتم قیمت دیزل lpdieselلگاریتم قیمت بنزین و  lpgasolineجت، 
از طریيق   زا درون طيور  بهها  هفرآوردن قیمت ای بینی پیش یگام بعددر تخمین توابع فوق 

گیرد که توسط مراجع موثق ماننيد اوپيک گيزارش     می قیمت نفت خام صورت بینی پیش
 .شده است

 
 ایجنت

متغیرهای مورد استفاده در تخمین تابع تقاضای بنزین، سوخت جت و دیزل عبارتند 
)قیميت   هيا  سوخت از لگاریتم تولید ناخالص داخلی، لگاریتم قیمت واقعی هر یک از این

لگاریتم مصرف سيرانه  ، (کننده مصرفبخش بر شاخص قیمت  ها سوخت اسمی هر یک از
بخيش بير جمعیيت( و     هيا  سيوخت  مصرف هر یيک از ) بررسیمورد ی ها سوخت هر یک

آسيیا،   OECDباشد. حوزه جغرافیایی مطالعه حاضر سه منطقه کشورهای  می متغیر روند
OECD  اروپا وOECD آوری جميع باشد. در ابتدا اطالعات هریيک از کشيورها    می امریکا 

 آید. میدست  بهسرجمع به شکل سه منطقه مذکور  صورت بهشده و سپس 

شيین   های ایيم، پسيران و   مرحله اول بررسی مانایی متغیرهای مدل بر اساس آزمون
(IPS)  و لوین، لین و چو(LLC برای مقادیر سطد و تفاضل مرتبه اول متغیرهيای )  الگيو 
 در متغیرهيا  درصد، هميه  1 داری معنی سطد د درشو می که مشاهده طور همانباشد.  می

 .شوند می ایستا یگیر تفاضل بار یک با و هستند ناایستا سطد
 

 آزمون ریشه واحد .1جدول 
Fist difference level  

Levin,Lin & 
Chu 

Im, pesaran & 
shin W-stat 

Levin,Lin & 
Chu 

Im, pesaran & 
shin W-stat 

series 

12.81(0.04) -1.8(0.03) 0.47(0.99) 2.9(0.99) lncgasoline 

15.54(0.01) -2.23(0.01) 4.23(0.64) 0.10(0.54) lncdiesel 

14.14(0.02) -2.09(0.01) 2.32(0.88) 0.84(0.79) Lncjetfuel 

13.80(0.03) -1.93(0.02) 4.72(0.58) 0.17(0.43) lpgasoline 

11.6(0.07) -1.5(0.05) 3.52(0.74) 0.20(0.58) lnpdiesel 

22.24(0.00) -3.36(0.00) 4.33(0.63) -0.07(0.47) lnpjetfuel 

16.44(0.01) -2.45(0.00) 5.82(0.44) -0.40(0.34) lnGDP 

 تحقیقهای  یافته منبع:



   OECD... 85 های نفتی در کشورهای بینی تقاضا و قیمت فرآورده تخمین و پیش 

 کيارگیری  بيه هسيتند، مرحليه بعيد     I(1)الگو  متغیرهای همه شد مشخص که اکنون

 .اسيت  آنها بلندمدت میان ارتباط وجود عدم یا وجود تشخیص جهت انباشتگی هم آزمون

 دشيو  ميی  که مشياهده  طور همانذیل جداول نتایج آزمون همجمعی کائو آمده است.  در

وجيود  رابطه بلندمدت بین متغیرهای معادالت تقاضای سوخت جت، بنزین و دیيزل   یک

 .دارد

 
 آزمون همجمعي .2جدول 

t-statisitc(prob) Kao Residual Cointegration 

-2.69(0.00) ADF(Gasoline demand) 

-1.28(0.01) ADF(jetfuel demand) 

-2.6(0.00) ADF(diesel demand) 

 تحقیقهای  یافته منبع:

 

 حيداقل  رهیافيت  از برآورد ضرای  تابع تقاضای دیزل، بنزین و سوخت جت منظور به

 .گردد می استفاده مدل متغیرهای بین بلندمدت رابطه بررسی ، جهت1پویا مربعات

در  DOLSتوابع تقاضای بنزین، سوخت جيت و دیيزل بيه روش     رابطه تخمین نتایج

 گردد. می جداول ذیل مشاهده

 
 نتایج تخمین تابع تقاضاي سوخت جت .3جدول 

Prob Coefficient  

0.09 -0.08 Lnpjetfuel 

0.03 1.47 LGDP 

0.03 -0.49 LT 

 تحقیقهای  یافته منبع:
 

 نتایج تخمین تابع تقاضاي دیزل .4جدول 
Prob Coefficient  

0.00 -0.1 lpdiesel 

0.00 1.03 LGDP 

0.00 0.2 LT 

 تحقیقهای  یافته منبع:
 

 

1. Dynamic Ordinary Least Square (DOLS) 
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 نتایج تخمین تابع تقاضاي بنزین .5جدول 

Prob Coefficient  

0.00 -0.79 lpgasoline 

0.02 1.72 LGDP 

0.00 -1.54 LT 

 تحقیقهای  یافته منبع:

 

 تميامی متغیرهيا اعيم از قیميت ایين      در توابع تقاضای سوخت جت، دیيزل و بنيزین  
بر مصيرف دارد. بيین متغیرهيای     معناداریاثرات  GDP، تغییرات تکنولوژی و ها سوخت

پس از آن متغیر روند قرار  ،دارد ها سوخت بیشترین اثر را بر مصرف این GDPذکر شده 
بسیار کمی بير مصيرف داشيته اسيت. بياال بيود        تأثیرقیمت  ،دارد. در تمامی توابع تقاضا

حاکی از پر کشش بودن این متغیير در   ها فرآورده ریساضری  قیمت در بنزین نسبت به 
 رود بيه عليت کيم کشيش     می باشد. انتظار می ها هتابع تقاضای بنزین نسبت سایر فرآورد

درآميدی  ی هيا  سیاسيت  برخالفقیمتی ی ها سیاستودن ضرای  قیمت در توابع تقاضا ب
. از ایين روسيت کيه در    داشيته باشيند  ميورد نظير   هيای   ی بر مصرف فرآوردهتر کم تأثیر

اروپا به دلیيل کيارایی بياالی موتورهيای دیزليی،       OECD خصوص به OECDکشورهای 
و وضع  محیطی زیستهای  محدودیت دیزل سوز،های  پایین بودن هزینه عملیاتی ماشین

فنيی شياهد افيزایش تقاضيای ایين فيرآورده       های  سوخت و پیشرفت گیرانه سختقوانین 
باشیم. به شکلی که در ابتدا در اروپا اهيرم فشيار جهيت     می افزایش قیمت دیزل رطم علی

بيودن  ولی در ادامه کياراتر   ،باال بر این سوخت بودهای  مالیات ،جایگزینی دیزل با بنزین
برای این جایگزینی گردید. کشش درآميدی بياال    ها موتورهای دیزلی منجر به تشویق آن

 ش درآميد، افيراد از انيرژی و وسيایل    در این منطقه حاکی از این امر اسيت کيه بيا افيزای    
سوبسيید در   . در این میيان پرداخيت  نمایند می نمایند بیشتر استفاده می مصرف بر انرژی

 را دچيار تعليل   به کارایی و تنوك بخشیدن به منابع انيرژی  بخش انرژی سرعت بخشیدن
 نماید. می
باشيد دلیيل    می در تمامی معادالت ضری  تکنولوژی منفی ،تقاضای دیزل تابع جز به

 گيردد، زیيرا   بياز ميی  موجيود اقتصيادی و بيازار ایين فيراورده       یها تیواقع هباین تفاوت 
شيدن   تير  تکنوليوژیکی منجير بيه پیشيرفته    های  نیز ذکر شد پیشرفت قبالًکه  طور همان

به هميین دلیيل    ،آن با موتورهای بنزین سوز گردیده است ینیگزیو جاموتورهای دیزلی 
 باشیم. می با رشد تکنولوژی شاهد کاهش مصرف بنزین و افزایش مصرف دیزل

 



   OECD... 87 های نفتی در کشورهای بینی تقاضا و قیمت فرآورده تخمین و پیش 

 قیمت و تقاضا بنزین، سوخت جت و دیزل بیني پیش
تقاضای بنزین، سوخت جت و دیزل در مرحله اول قیميت ایين سيه     بینی پیشجهت 

وارد گيردد. در   هيا  قیمتهای  بینی پیشگردد تا در معادالت تقاضا  می بینی پیشفرآورده 

شود و سيپس   می قیمت سوخت جت، دیزل و بنزین تخمین زده اول توابع در گامنتیجه 

قیميت نفيت   هيای   بینيی  یشپي قیمت دیزل، بنزین و سوخت جت را بر اساس  بینی پیش

آمده در توابع تخمین زده شيده تقاضيای   دست  بهآوریم در مرحله آخر نتایج  میدست  به

رشد تولید ناخيالص داخليی،    بینی پیشبنزین، دیزل و سوخت جت قرار داده و بر اساس 

 .خواهد آمددست  بهها  هتقاضا این فرآورد بینی پیش

 قیمت بنزین، سوخت جت و دیزل بیني پیشتخمین و 
 جت بر اساس قیميت نفيت خيام    و سوختی بنزین، دیزل گذار از آنجا که پایه قیمت

جداگانيه   صيورت  بيه ( در نتیجه جهت تخمین قیمت این سه فراورده 1ضمیمه ) باشد می

گیریم. تصرید ذیل تيابع قیميت ایين سيه فيرآورده را       می را تابع قیمت نفت در نظر آنها

 دهد: می نشان
lpjetit = c + b(lpoil) 

lpgasoline = c + b(lpoil) 
lpdiesel = c + b(lpoil) 

لگياریتم قیميت بنيزین و     lpgasolineلگاریتم قیمت سيوخت جيت،    lpjetکه در آن 

lpdiesel هيا  ایين قیميت   بینيی  پيیش  منظور بهباشد. در گام بعد  می لگاریتم قیمت دیزل 

نفت خام را بير اسياس گيزارش منيابع و      قیمت بینی پیشبایست  می ابتدا زا درون طور به

قیمت سيوخت   بینی پیشآورد و در معادله قرار داد. در این مرحله دست  بهمراجع موثق 

 .خواهد آمددست  بهجت، دیزل و بنزین 

 
 نتایج تخمین تابع قیمت سوخت جت .6جدول 

t-statistic Coefficient  

0.00 0.42 C 

0.00 0.94 Lpoil 

 تحقیقهای  یافته منبع:
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 تخمین تابع قیمت دیزل نتایج .7جدول 

t-statistic Coefficient  

0.00 1.77 C 

0.00 0.52 Lpoil 

 های تحقیق یافته منبع:

 

 تخمین تابع قیمت بنزین نتایج .8جدول 

t-statistic Coefficient  

0.00 2.16 C 

0.00 0.32 Lpoil 

 تحقیقهای  یافته منبع:

 

تقاضيای   بینيی  پيیش تيوان   ميی  مذکورهای  قیمت فرآورده بینی پیشپس از محاسبه 

بنزین، سوخت جت و دیزل را از طریق توابيع تخميین زده شيده در مرحليه قبيل و نیيز       

شيود   ميی  از مراجيع معتبير حاصيل    زا بيرون  صورت به متغیرهای توضیحی که بینی پیش

تقاضيای سيه فيرآورده     یبین پیشآمده در مورد دست  به(. نتایج 2ضمیمه ) دورآ دست  به

دسيت   بهجهت مقایسه نتایج  .شود می مشاهده 9در جدول  OECDمذکور در کشورهای 

بيرای سيال    IEAتقاضای بنزین، سوخت جيت و دیيزل    بینی پیش ،آمده از مدل موجود

 باشد.   می قابل دسترس 2023

 

 OECDو دیزل در كشورهاي  تقاضاي بنزین، سوخت جت بیني پیش .9جدول 

 ()متریك تن در سال IEA بیني پیشبر اساس 

 (بیني پیش)میزان  2023 )میزان محقق شده( 2017 واحد متریك تن در سال

 549412600 583740850 تقاضای بنزین

 188953200 189873000 تقاضای سوخت جت

 619886800 641761250 تقاضای دیزل

 OIL MARKET REPORT 2018  منبع:

 
  



   OECD... 89 های نفتی در کشورهای بینی تقاضا و قیمت فرآورده تخمین و پیش 

بر  OECDو دیزل در كشورهاي  تقاضاي بنزین، سوخت جت بیني پیش مقایسه .10جدول 

 (متریك تن در سال) گزارشو مدل تخمین زده شده در  IEA تخمیناساس 

 IEA (2023) بیني پیش (2025) مدل بیني پیش واحد متریك تن در سال

 549412600 520343641 تقاضای بنزین

 188953200 178482301 تقاضای سوخت جت

 619886800 558072812 تقاضای دیزل

 های تحقیقمنبع: یافته
 

روند کاهشی رشيد تقاضيای    بینی پیشدر نظر گرفتن شود  طور که مشاهده می همان

از مدل تخمین زده شده بسیار نزدیيک   آمدهدست  بهنتایج  2025تا سال ها  هاین فرآورد

 .باشد می IEA توسطبه نتایج گزارش شده 

 

 و پیشنهادهاگیري  نتیجه -6

عمده مانند بنيزین، دیيزل و   های  در این مقاله به تخمین تابع تقاضای برخی فرآورده

به تفکیک مورد  ها سوخت جت پرداخته شد. در ابتدا روند مصرف و تقاضای این فرآورده

بررسی قرار گرفت. پس بعد از بررسی مطالعات انجام شده در زمینه تخمین تيابع تقاضيا   

روش انتخا، گردید. روش تخمین حداقل مربعات پویا به  ترین مناس نفتی های  فرآورده

بلندمدت پارامترهيا، توزیيع   های  از قبیل سازگاری تخمین دالیل متعدد و مزایایی زیادی

انتخا،  ... کوچک وهای  مجانبی نرمال، مجذور خطای پایین بدون تورش بودن در نمونه

ميت دیيزل، بنيزین و سيوخت جيت، لگياریتم       گردید. متغیرهای مدل شامل لگياریتم قی 

، جمعیيت و  کننيده  مصيرف جت و لگاریتم شاخص قیمت  و سوختمصرف دیزل، بنزین 

برای سه  2016تا  1996تکنولوژی بودند. دوره زمانی مورد بررسی از سال  شاخص روند

 .  باشد یم ایآس OECDاروپا و  OECDامریکا،  OECDمنطقه 

 پویيا نتایج تخمین تابع تقاضا سوخت جت، بنزین و دیزل بيه روش حيداقل مربعيات    

(DOLS حاکی از )درآمدی و قیمتيی و ضيرای  تکنوليوژی در    های  بودن کشش معنادار

 باشد. همچنین اگرچه کشش درآمدی در تمامی معيادالت بياال   می تمامی معادالت تقاضا

بارتی تغییرات قیمتی چندان بر تقاضيای  . به عاست کشش قیمتی بسیار ناچیز ،باشد می

عميده دارد.   تأثیردر این منطقه اثری ندارد در حالی که تغییرات درآمدی ها  هاین فراورد
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تشيویقی و یيا تنبیهيی، قيوانین     ی هيا  سیاسيت قیمتيی،  ی هيا  سیاست برخالفدر نتیجه 

مهميی بير    تيأثیر ...  یی فنيی و هيا  و پیشيرفت  محیطی زیست ها و محدودیت گیرانه سخت

نمایيد،   ميی  تأییيد آميده را  دسيت   بيه دارد. مشاهدات تجربيی نتيایج   ها  هتقاضا این فراورد

افزایش قیمت دیزل به دلیيل افيزایش تقاضيا بيرای ایين فيراورده،        باوجودمثال  عنوان به

 تشویقی و... منجر به افزایش سهم این فرآورده شده است.ی ها سیاستکارایی باال، 

تقاضای بنزین، دیزل و سوخت جت ابتدا قیمت این سه فيرآورده   بینی پیش منظور به

نميودیم. در   بینيی  پیش ها قیمت نفت خام آن بینی پیشرا تخمین زده و سپس بر اساس 

قیميت ایين سيه فيرآورده جهيت       بینيی  پيیش آميده از  دسيت   بههای  مرحله بعد، از داده

 نتيایج نشيان داد انتظيار    .تقاضای دیزل، بنزین و سوخت جت استفاده نمودیم بینی پیش

تن در سال و تقاضيای بنيزین بيه     558072812تقاضای دیزل به  2025رود تا سال  می

 .برسد تن در سال 178482301به  تن در سال و تقاضای سوخت جت 520343641
 

 :1 ضمیمه
 IEA بیني پیشقیمت نفت خام بر اساس  بیني پیش

 توسعه پایدار سیاست رایج سیاست جدید مقدار تحقق یافته 

 2000 2010 2016 2025 2030 2035 2040 2025 2040 2025 2040 

قیمت نفت 
 خام

38 86 41 83 94 103 111 97 139 72 64 

 World Energy Outlook 2017  منبع:

 

 :2 ضمیمه

 IEA جدیدبر اساس سناریوي سیاست  ساالنه GDPمتوسط نرخ رشد 

 14-2000 20-2014 30-2020 40-2030 2040-2014 

OECD 1.6% 2% 1.9% 1.7% 1.9% 

 %2.2 %2.1 %2.2 %2.3 %1.8 قاره آمریکا

 %2 %2.0 %2.0 %2.3 %1.7 ایاالت متحده آمریکا

 %1.7 %1.5 %1.7 %2 %1.4 اروپا

 %1.4 %1.3 %1.6 %1.4 %1.7 اقیانوسیه

 World Energy Outlook 2016 منبع:
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 منابع

 بيین  تمایزهای تحلیل (.1395) ارجمندی امین علیپور، مرتضوی، علیرضا ابوالقاسم سید

 195-213 ،3 کشاورزی شماره ایران، اقتصاد در محیطی زیست توسعه فرایند و بخشی

 با ایران در مسکن حبا، شناسایی (.1393) رجبی خیابانی، محسن ختائی، ناصر محمود

 1-26، 4، شماره 8اقتصادی، سال  یساز مدل پنل، فصلنامه جمعی هم رویکرد

های  عدم تقارن آثار تکانه (.1393) لقاسم گل خندان، داود گل خندانامحمد موالیی، ابو

هيم   طیرخطيی نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت: کياربردی از رهیافيت   

 .201-229، 10 انباشتگی پانلی، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، شماره

در  زیسيت  محيیط اثر کیفیيت نهادهيا بير آليودگی      (.1391) یعبدالهمجید مداح، مریم 

چارچو، منحنی کوزنتس با استفاده از الگوی پانل دیتا ایسيتا و پویيا، فصيلنامه اقتصياد     

 .171-186، 5انرژی، سال دوم، شماره و  زیست محیط

 بر مرکزی بانک لاستقال ، چگونه1394یزدانی، طیبی، نفیسه کمیل سید یزدانی، مهدی 

 پولی، اقتصاد دو فصلنامه ؟است اثرگذار نوظهور بازارهای کشورهای در اقتصاد مالی ثبات

 9 شمارة دوم، و بیست سال جدید، دوره( سابق و توسعه دانش) مالی

 تيأثیر  بررسيی  (.1395) مجاوریيان  مجتبيی  سيید  امیرنيژاد،  حمیيد  اسدپورکردی، مریم

 آبيی، اقتصياد   پنبيه  عملکيرد  بير  هيوایی  و آ، متغیرهيای  تغییير  ميدت  کوتاه و بلندمدت

 .111-129، 2 شمارهکشاورزی، 

بینی تقاضيای   فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، تخمین و پیش(. 1396مریم کشاورزیان )

 .118-87، 52سوخت جت در بخش حمل و نقل هوایی در جهان، شماره 

Oil Information, IEA, 2000-2014  
Oil Medium Term Market Report 2000- 2016 
OIL MARKET REPORT 2018 

IEA, WORLD ENERGY STATISTICS 2000-2016  

IEA, world Energy Outlook, 2006-2016 

KEY OIL TRENDS 2015 
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Abstract 
Today, factors such as increasing energy efficiency, use of alternative fuels, and 

application of  new fuel standards and new environmental laws in OECD countries 

have led to wide-range of changes in the structure of demand for fossil fuels. Given 

the importance of light derivatives, namely gasoline, jet fuel and diesel in the 

demand basked of OECD countries we focus on these products. 

We use the least squares dynamic method (DOLS) to estimate the demand 

function for jet fuel, gasoline and diesel. The results of the estimation indicate a high 

and meaningful level of income elasticity of demand, while price elasticity is less 

pronounced, but still significant.  We also notice that incentive and punitive policies, 

strict rules and environmental constraints and technical advancements have an 

important impact on the demand for these products. Finally, in order to predict the 

demand for these three products in the OECD countries for 2025, we first estimate 

the prices of these fuels, and then use these prices to estimate the demand function 

of these products. 
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