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تحليل اقتصادسنجي تقاضاي نفت گاز در زيربخش حمل و نقل 
  STSMانباشتگي و  مقايسه رهيافت هم -اي جاده

 حميد آماده

     amadeh@gmail.com ي اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائي استاديار دانشكده
 25/06/92: تاريخ پذيرش     28/04/91 :تاريخ دريافت

  چكيده 
هـاي   ي انرژي در كشور شده است تا مصرف اين منابع در سالاه حاملاي بودن قيمت  يارانه
بـا اجـراي طـرح    . ويژه در بخـش حمـل و نقـل افـزايش قابـل تـوجهي داشـته باشـد         گذشته به

ي انـرژي از جملـه گازوئيـل مـدنظر قـرار گرفتـه       ها حاملها، افزايش قيمت  هدفمندسازي يارانه
اسـت واكـنش مصـرف انـرژي بـه تغييـرات       براي بررسي اثرات اقتصادي اين افـزايش الزم  . است

در اين مقاله به برآورد تابع تقاضاي نفت گاز در زير بخـش حمـل و نقـل    . قيمتي الگوسازي شود
هـاي مختلـف    براي الگوسازي تابع تقاضاي نفت گاز از تكنيك. اي كشور پرداخته شده است جاده

و الگـوي   ARDLهيافـت  انباشـتگي يوهانسـن، ر   اقتصادسنجي از جمله الگـوي لگـاريتمي، هـم   
نتـايج نشـان   . استفاده و نتايج حاصل مقايسـه شـده اسـت   ) STSM(هاي زماني ساختاري  سري

كشـش قيمتـي و درآمـدي تقاضـاي     . كشش است دهد كه تقاضاي گازوئيل از نظر قيمتي بي مي 
هـاي بـرآورد شـده از     كشـش . بـرآورد شـده اسـت    0,93و  -0,5انرژي در بلندمدت بـه ترتيـب   

دهـد كـه اوال    نشان مي STSMچنين نتايج  هم. اي مختلف تفاوت چنداني با هم ندارنده تكنيك
انباشـتگي،   ماهيت روند تقاضاي نفت گاز تصادفي نيست و ثانيا اين روش نسبت به رهيافـت هـم  

بـر ايـن اسـاس بـراي كـاهش مصـرف نفـت گـاز در         . كنـد  تر برآورد مي هاي قيمتي را كم كشش
 . تواند راهگشا باشد ي قيمتي صرف نميها سياستي تكيه بر ا زيربخش حمل و نقل جاده

  JEL: C22 ،Q41بندي  طبقه
  .ARDL ،STSMاي،  انباشتگي، كشش قيمتي، نفت گاز، حمل و نقل جاده هم: كليد واژه
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  مقدمه - 1
از جملـه  . هاي حمل و نقل نقش مهمي در تمامي سطوح زندگي انسان دارند فعاليت

هـاي مختلـف اشـاره     فعاليت ي توان به تأثير آن در هزينه نقل مياثرات اقتصادي حمل و 
هـاي زيربنـايي اقتصـاد، نقـش      ترين بخش بخش حمل و نقل به عنوان يكي از مهم. كرد

. ي انـرژي دارد ها حاملي اقتصادي و ايجاد ارزش افزوده و البته مصرف  حياتي در توسعه
ردن مبادله و تجارت، موجبات رشد كند كه حمل و نقل با هموارك بانك جهاني تأكيد مي

هاي دسترسي به رفـاه   آورد و زمينه را هم در سطح ملي و هم در سطح جهاني فراهم مي
تجربيـات كشـورهاي توسـعه    ). 2007بانك جهاني، (دهد  و تسهيالت ملي را افزايش مي

ي حمل و نقل سبب افزايش رشد اقتصـادي و افـزوده شـدن     يافته نيز نشان داده توسعه
در سطح خرد نيز، بهبود حمل . هاي خصوصي شده است گذاري زدهي اجتماعي سرمايهبا

 . شود هاي توليد و توزيع مي و نقل به طور مستقيم سبب كاهش هزينه
اين سه زيـر بخـش   . شود بخش حمل و نقل كشور به سه زير بخش اصلي تقسيم مي

  . درياييعبارتند از حمل و نقل زميني، حمل و نقل هوايي و حمل و نقل 
اي از ابعاد مختلف مانند مصرف انـرژي، انتشـار گازهـاي آالينـده و      حمل و نقل جاده

هـاي حمـل و نقـل در كشـور محسـوب       ترين زيـر بخـش   حمل مسافر و بار يكي از مهم
از سوي ديگر بخش حمل و نقل درصد ). 1386اطالعات حمل و نقل و انرژي، (شود  مي

ترين سـهم را   بيشاي  هور و بخش حمل و نقل جادقابل توجهي از كل انرژي مصرفي كش
اطالعات حمل و نقـل و انـرژي   (در حمل و نقل بار و مسافر به خود اختصاص داده است 

توان در سه عامل جستجو  اي را مي تمايل روز افزون به حمل و نقل جاده). 1389كشور، 
بهتر شدن عملكرد  هاي مدرن و ي راه هاي اخير با ساخت شبكه اول آن كه در سال. كرد

ي  دوم آن كه بـا توسـعه  . تري يافته است  اي كارآيي بيش وسايل نقليه، حمل و نقل جاده
ي حمل و نقل كم شده و توجه معطوف به خدمات بهتر  ها اهميت هزينه اقتصادي كشور

سـوم ايـن كـه    . ي توليد و توزيـع دارد  شود، كه خود اين تأثير قابل توجهي بر هزينه مي
تـر بـه    شود، اقتصادي بودن حمل و نقل ريلـي بـيش   ي كل توليد مطرح مي نهوقتي هزي

ي خـدمات مـورد ترديـد قـرار      دليل تأخير در تحويل و ساير كمبودهاي موجود در ارائه
خصوص در مورد كاالهاي فساد پذير، رونق و اهميت حمل  گرفته و اهميت عامل زمان به

تـر از كـاميون    ي كه حمل بـا راه آهـن ارزان  حتي زمان. دهد اي را افزايش مي و نقل جاده
اي تـرجيح   باز هم حمل و نقل جـاده ، هاي توزيع هزينهباشد، ممكن است به علت گراني 
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اي انعطاف پـذيري در انتخـاب مسـير و     هاي حمل و نقل جاده از ديگر ويژگي. داده شود
  . مقدار بار و كنترل دائمي بر كاال در طي مسير است

بهينـه از ايـن    ي هاي انرژي در كشور و عدم اسـتفاده  ن بودن حاملاز سوي ديگر ارزا
منابع ارزشمند سبب شده است مصرف ايـن منـابع بـا ارزش در كشـور در خـالل چنـد       

متاسـفانه  . ويژه در بخش حمل و نقل افزايش قابل توجهي داشته باشـد  ي گذشته به دهه
مصـرف انـرژي در بخـش    سـازي   هاي گذشته بهاي الزم به موضوع بهينـه  در خالل سال

حمل و نقل داده نشده و به همين دليل مصرف انرژي در بخش حمل و نقل در مقايسـه  
اطالعـات حمـل و   . (كنـد  اي را نمايان مـي  هاي بين المللي ارقام نگران كننده با استاندارد

  .)1389نقل و انرژي كشور، 
هاي انرژي در بخش  لگذار بر تقاضاي حام ي تقاضا، يكي از عوامل تأثير مطابق نظريه

 ي رود بـا تحقيـق در زمينـه    انتظـار مـي  . هـاي انـرژي اسـت    حمل و نقل، قيمـت حامـل  
هـاي   تحليـل سياسـت   ي هاي انـرژي در ايـن زيـربخش، زمينـه     الگوسازي تقاضاي حامل

هاي انرژي بر مصرف و تقاضـاي آن در ايـن    اقتصادي مختلف از جمله تغيير قيمت حامل
تـر بـه    له با همين هدف تدوين و بـراي آگـاهي بخشـي بـيش    اين مقا. بخش فراهم شود

هاي مختلـف معمـول بـراي بـرآورد تقاضـاي انـرژي در        محققان، تالش شده است روش
  . ها مقايسه شود اي به كار گرفته شده و نتايج آن زيربخش حمل و نقل جاده

ت بسـياري  در برآورد تقاضاي نفت گاز عالوه بر ساختار الگو، روش برآورد نيز از اهمي
شـود، روش   هاي زمـاني بـراي بـرآورد تقاضـا اسـتفاده مـي       وقتي از سري. برخوردار است

اما در اين مقاله ضـمن معرفـي مفهـوم رونـد ضـمني،      . انباشتگي است معمول و غالب هم
معرفـي شـده و بـه كـار گرفتـه      )  STSM( 1هاي زماني ساختاري رهيافت جديدتر سري

 2انرژي در قالب ساختار روند تصادفي تقاضـاي انـرژي  در اين روش روند مصرف . شود مي
)UEDT (در برآورد تابع تقاضاي انرژي بايـد بـه ايـن نكتـه     . گيرد مورد محاسبه قرار مي

توجه شود كه غير از متغيرهاي مستقل مشخص مثل قيمـت و درآمـد، عوامـل ديگـري     
ر تقاضـا مـؤثر   كنندگان و عوامل غير اقتصادي نيـز بـ   مثل كارايي فني، ترجيحات مصرف

اثر اين عوامل در طول زمان داراي روند معين و ثابتي نيسـت و درنظـر نگـرفتن    . هستند
آن در برآورد تقاضاي انرژي منجر به تورش در برآورد كشش قيمتي و درآمـدي خواهـد   

هـاي   هاي قيمتي و درآمـدي حاصـل از روش   كشش ي هدف اصلي اين مقاله مقايسه. شد
  

 

1- Structural Time Series Models 
2- Underlying Energy Demand Trend 
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ي در اين زمينه اين است كه روش بهتر بـراي بـرآورد الگـوي    سئوال اساس. مختلف است
عالوه بـر ايـن در بـرآورد    . اي كدام است تقاضاي نفت گاز در زيربخش حمل و نقل جاده

به اين سئوال نيز پاسخ داده خواهد شد كه ساختار مناسب روند در تـابع   STSMالگوي 
  .تقاضاي نفت گاز در زيربخش مورد مطالعه چيست

، چـارچوب نظـري   3، اهميت حمل و نقل جاده اي، بخـش  2ساس در بخش بر اين ا
، يافتـه هـا و   6، روش شناسي تحقيق، بخـش  5، پيشينه تحقيق، بخش 4تحقيق، بخش 

  .، نتيجه گيري وپيشنهادات پايان بخش مقاله خواهد بود7بخش 
  
  اي  اهميت حمل و نقل جاده -2

 10ي بخش حمـل و نقـل طـي     دهبر اساس آمار و اطالعات موجود، سهم ارزش افزو
ي زيـربخش   در اين ميان سهم ارزش افـزوده . سال گذشته نيز روند افزايشي داشته است

بـه عنـوان مثـال ايـن رقـم در سـال       . درصد بوده است 90اي بيش از  حمل و نقل جاده
هـاي   ، سـهم هريـك از زيـربخش   1جدول . درصد گزارش شده است 94بيش از  1379

  ). 1389بانك مركزي، (دهد  كل بخش را نشان مي ي هحمل و نقل از افزود
  

  ميليارد ريال -1376هاي حمل و نقل به قيمت ثابت سال  ي زير بخش ارزش افزوده - 1جدول 
 كل بخش حمل و نقلي  ارزش افزوده هاي حمل و نقل زير بخشي  ارزش افزوده سال

 هوايي ريلي دريايي اي جاده 

1381 19872 1058 684 597 22211 

1382 24102 1689 671 514 26976 

1383 27073 4211 527 825 31836 

1384 27777 3216 615 795 32403 

1385 30105 3004 655 845 34609 

  )1389( بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران: مأخذ
درصد كل خدمات حمـل و نقـل را شـامل     90اي بيش از  در ايران حمل و نقل جاده 

هاي  اي، نبود راه هاي خاص حمل و نقل جاده ترين دليل آن عالوه بر ويژگي مهم. شود مي
از . باشـد  آبي داخلي، وجود مناطق كويري و كوهستاني بودن قسمت عمـده كشـور مـي   

درصـد توليـد    7اي نزديـك بـه    لحاظ سهم ارزش افزوده، زيربخش حمـل و نقـل جـاده   
) 2(جـدول  . اص داده اسـت هاي اخيـر بـه خـود اخنصـ     ناخالص داخلي كشور را در سال
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اي  ي زيربخش حمل و نقل جـاده  ميزان توليد ناخالص داخلي كشور و سهم ارزش افزوده
اطالعات جامع حمـل و  (دهد  ي زماني مورد مطالعه نشان مي هاي انتهايي دوره را در سال

  ). 1389نقل و انرژي، 
  

  ميليارد ريال-خالص داخلي كشوراي از كل توليد نا ي حمل و نقل جاده سهم ارزش افزوده - 2جدول 
توليد ناخالص  سال

 داخلي

حمل و ي  ارزش افزوده
 نقل جاده اي

اي از توليد ناخالص  سهم حمل ونقل جاده
 )درصد(داخلي كشور 

1381 373706 23858 3/6 

1382 403295 26516 2/6 

1383 438182 30607 9/6 

1384 476387 34310 2/7 

1385 506378 39091 7/7 

 )1389( هاي اقتصادي بانك مركزي ي حساب اداره:  مأخذ 
  

-1384هـاي   جا شده از طريق جاده و راه آهن در كشـور در سـال   ميزان كاالي جابه
سـهم   1386در سـال  . ميليون تن بـوده اسـت   3/515و  469، 7/425به ترتيب  1386

ها  مين سالدر ه. درصد بوده است 9/5آهن  درصد و سهم راه 1/94اي  حمل و نقل جاده
و  1/32، 9/24ميزان كاالي حمل شده در داخل از طريق حمل و نقل هوايي به ترتيـب  

هـا، رقـم    هزار تن بوده، كه در مقايسه با ميزان كاالي حمل شـده از طريـق جـاده    1/37
چنين سهم هريـك   هم). 1388هاي مجلس شوراي اسالمي،  مركز پژوهش(اندكي است 
، 1/91، به ترتيب 1386جا شده در سال  تعداد مسافر جابههاي مذكور از كل  از زيربخش

  ). 1388هاي مجلس شوراي اسالمي،  مركز پژوهش(درصد بوده است  9/3و  5
-85هـاي   افزون بر اين براساس اطالعات موجود قيمت اسمي نفـت گـاز طـي سـال    

 69سـال نزديـك بـه     33به عبارتي طـي  . ريال رسيده است 165ريال به  4/2از  1353
ي  سال پايه(ريال  150در مقابل طي اين مدت قيمت واقعي نفت گاز از . رابر شده استب

). 1386ي انـرژي،   ترازنامـه (كـاهش يافتـه اسـت     1385ريـال در سـال    47به ) 1376
ي  ميليون بشكه 4/1187كل مصرف نهايي انرژي كشور معادل  1387چنين در سال  هم

. رصد آن را به خود اختصـاص داده اسـت  د 06/23نفت خام بوده كه بخش حمل و نقل 
ترين بـوده و بعـد از آن نفـت گـاز بـا سـهم        درصد بيش 7/48در اين بين سهم بنزين با 
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ي انــرژي كشــور  ترازنامــه(درصــد جايگــاه دوم را بــه خــود اختصــاص داده اســت  6/41
ي بزرگ  كننده اي مصرف در بخش حمل و نقل، زيربخش حمل و نقل جاده). 1387سال

سنگين به صورت عمـده از نفـت گـاز بـه عنـوان       ي ز است، چرا كه وسايل نقليهنفت گا
  . كنند سوخت استفاده مي

  
 چارچوب نظري -3

چنـين تـداوم افـزايش     گذاري آن و هـم  گيري در مورد سياست انرژي و قيمت تصميم
تـرين مباحـث مهـم در     هاي انرژي تا ميزان واقعـي آن، يكـي از مهـم    حامل  سطح قيمت

گيري  تصميم. هاست ويژه بعد از تصويب و اجراي قانون هدفمندي يارانه  انرژي بهي  حوزه
نمايد تأثير افزايش قيمـت انـرژي    ها لزوم الگوسازي مي در خصوص منطقي كردن قيمت

تواند به فهـم آن چـه    الگوسازي رفتار مصرف انرژي مي. دهد بر مصرف انرژي را نشان مي
كنـد بـراي    گذاران نيـز كمـك مـي    كند و به سياستدر گذشته اتفاق افتاده است كمك 

گـذاري   هـاي جديـد و سـرمايه    استفاده از فناوري ي هاي آينده در زمينه پيامدها و فرصت
). 1999، 1وي و مـردو  مـك (هاي انرژي آمادگي داشـته باشـند    بهتر حامل ي براي عرضه

مختلف اقتصادسـنجي  هاي  ها و تكنيك مطالعه و برآورد تقاضاي انرژي با استفاده از روش
هـا در كنـار    هـاي هريـك از روش   هـا و كاسـتي   تبيين الگو، شناسايي قابليت. ميسر است
هاي آماري موجود در كشور و نيز انتخاب روش مناسب تجزيه و تحليل تقاضـا   محدوديت

ــت    ــوردار اس ــياري برخ ــت بس ــهيلي، (از اهمي ــاي  ). 1387س ــه از الگوه ــن مقال   در اي
در . ماني براي بـرآورد تقاضـاي گازوئيـل اسـتفاده شـده اسـت      هاي ز اقتصادسنجي سري

هاي اقتصادسنجي معمول فناوري و آثار آن بر تقاضاي انرژي بـه طـور روشـن مـورد      الگو
هـاي معمـول، بـه طـور ضـمني و توسـط        موضوع فنـاوري در الگـو  . گيرد اشاره قرار نمي

گيـري از   ين در بهـره ي آغـاز  نقطـه ). 1387سـهيلي،  (گيرد  ها مورد توجه قرار مي كشش
هاي اقتصادسنجي براي برآورد تقاضاي انـرژي، طراحـي معـادالت تقاضـاي انـرژي       روش
ي عليت بين متغيرهـاي كـالن    ها با توجه به رابطه در الگوهاي غيرساختاري، مدل. است

ي  شود تقاضاي انـرژي بـا بـازده رابطـه     در اين الگوها فرض مي. شوند اقتصادي تنظيم مي
ي سـاختاري بـين    زيـر رابطـه   ي الگوي سـاده . ي معكوس دارد ا قيمت رابطهمستقيم و ب

  . دهد عوامل نامبرده را توضيح مي
  Et = f(Pt , Yt)  

  

 

1- McVeigh and Mordue 
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به ترتيب مقدار مصرف حامل انرژي يـا تقاضـاي انـرژي، قيمـت      Yو  E ،Pكه در آن 
ابع بـراي بـرآورد اقتصادسـنجي تـ    . ي بخش اقتصادي است انرژي و توليد يا ارزش افزوده

مزيـت هـم الگـوي    . شود تقاضاي انرژي به طور معمول از الگوهاي لگاريتمي استفاده مي
طـور مسـتقيم ارائـه     هـاي عوامـل قيمـت و درآمـد را بـه      لگاريتمي اين است كه كشـش 

انباشتگي بـراي بـرآورد تـابع تقاضـاي      هاي اخير از هم از نظر روش نيز در سال. كنند مي
همـين قسـمت    ي هايي از كاربرد اين روش در ادامه نمونه .انرژي زياد استفاده شده است

  . ارائه شده است
يكي از وجوه الگوسازي تقاضاي انرژي، ساختار وقفه در مصرف انـرژي اسـت كـه در    

تـوان در هنگـام طراحـي الگـوي      سـاختار وقفـه را مـي   . ي بـاال وارد نشـده اسـت    معادله
هـاي   با اضافه كردن وقفـه . الگو كرد هاي مناسب وارد اقتصادسنجي و پس از انجام آزمون

مصرف انرژي، تقاضاي انرژي تـابعي از قيمـت واقعـي، بـازده و مقـدار مصـرف انـرژي در        
هاي وارد كردن وقفه در الگـوي   يكي از روش). 1995، 1صميمي(ي قبل خواهد بود  دوره

ي بـا ايـن تعـديل در الگـو، در حقيقـت الگـو      . تقاضاي انرژي، ساختار تعديل جزيي است
هـاي   هاي حاصل از بـرآورد كشـش   آيد و بنابراين كشش مدت به دست مي تقاضاي كوتاه

  . مدت خواهند بود كوتاه
  
  ي تحقيق پيشينه -4

، تابع تقاضاي بنزين در بخش حمل و نقل را بـا اسـتفاده   )1388(صادقي و همكاران 
از توليـد ناخـالص    در اين مقاله تقاضاي بنـزين تـابعي  . اند از الگوريتم ژنتيك برآورد كرده

داخلي، قيمت بنزين، تعداد خودروهـاي بنـزين سـوز، عمـر متوسـط خـودرو و رانـدمان        
ي دو  دهد كه الگـوي درجـه    نتايج اين مطالعه نشان مي. مصرف در نظر گرفته شده است

مهرگـان و  . از دقت بااليي نسبت به ساير الگوها در تخمين تقاضاي بنزين برخوردار است
مدت و بلندمدت بنزين در بخش حمـل و نقـل را بـرآورد     ، تقاضاي كوتاه)1388(قرباني 
اسـتفاده  ) ARDL( 2تـوزيعي  ي در اين مقاله از رهيافت خودرگرسيون بـا وقفـه  . اند كرده

شده و تقاضاي بنـزين تـابعي از قيمـت حقيقـي بنـزين، توليـد ناخـالص داخلـي، تعـداد          
نتـايج نشـان   . گرفته شـده اسـت   خودروها و عمر متوسط خودروهاي بنزين سوز در نظر

  

 

1- Samimi 
2- Autoregressive Distributed Lag 
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، و در بلندمـدت بـه داليلـي چـون     -04/0دهد كشش قيمتي بنزين در كوتاه مـدت   مي
تثبيت پياپي قيمت اسمي و نبـود جـايگزين مناسـب بـراي آن در بخـش حمـل و نقـل        

 89/0و  57/0مدت و بلندمدت نيز بـه ترتيـب    كشش درآمدي كوتاه. معني بوده است بي
كشش مربوط به تعداد خودروهـاي بنـزين سـوز در كوتـاه مـدت و      . به دست آمده است
، بـا بررسـي نقـش متـروي     )1384(مزرعتي . باشد مي 51/0و  33/0بلندمدت به ترتيب 

بيني كرده  پيش 1400تهران در كاهش مصرف بنزين مصرف اين حامل انرژي را تا سال 
ت واقعي بنزين، درآمد در اين مطالعه متغيرهاي تعداد خودروهاي بنزين سوز، قيم. است

مصرف عوامل مؤثر بر مصرف بنزين در كشور عنوان   ي ملي واقعي، جمعيت و متغير وقفه
جهـانگرد  . و تابع تقاضاي بنزين بـا روش حـداقل مربعـات معمـولي بـرآورد شـده اسـت       

در ايـن مطالعـه   . اي به تخمين تابع تقاضاي گازوئيل پرداختـه اسـت   ، در مطالعه)1384(
 ي اي بار، مصرف سـرانه  گازوئيل در بخش جاده ي وئيل تابعي از مصرف سرانهتقاضاي گاز

اي، توليد ناخالص داخلي واقعي سرانه و قيمت واقعي گازوئيل در  گازوئيل در بخش جاده
در نظر گرفته شده و سپس اثرات تـورمي و مصـرفي تعـديل قيمـت      1346-80ي  دوره

ده از الگـوي داده سـتانده و الگوهـاي    هـاي حمـل و نقـل بـا اسـتفا      گازوئيل بر زيربخش
دهد كه پايين بودن كشـش   نتايج اين تحقيق نشان مي .اقتصادسنجي بررسي شده است

و بزرگ بودن كشش درآمدي نسبت به كشش قيمتي از سـوي ديگـر،    سو قيمتي از يك
جـويي مصـرف    شود هرگونه تالش براي افزايش قيمت تنهـا بـه منظـور صـرفه     سبب مي

اي به تحليـل كشـش قيمتـي     ، در مطالعه)1384(ختايي و اقدامي . شود گازوئيل خنثي
 1394تقاضاي بنزين در بخش حمـل و نقـل زمينـي ايـران و پـيش بينـي آن تـا سـال         

تقاضـاي كـل بنـزين بـرآورد      ARDLبراي اين منظور با استفاده از رهيافـت  . اند پرداخته
يف بين قيمت حقيقـي بنـزين   ي منفي و ضع داده است يك رابطه نتايج نشان . شده است

طوري كه يك واحد افزايش در قيمت حقيقي بنـزين   و تقاضاي كل بنزين وجود دارد، به
هـا   چنـين آن  هـم . شـود  ميليون ليتر در تقاضاي بنزين مي 1850منجر به كاهش ساالنه 

اند كه عوامل غير قيمتي به ويژه رشد تعداد خودروها، در روند آتي تقاضـاي   نتيجه گرفته
كشـش قيمتـي تقاضـاي بنـزين را     ) 1384(چيتنيس . سزايي داشته است نزين نقش بهب

دست آورده و  هاي زماني ساختاري و مفهوم روند ضمني به براي ايران با استفاده از سري
كشش بـوده، امـا    مدت نسبت به قيمت بي نشان داده است كه تقاضا در بلندمدت و كوتاه

افزون بـر ايـن تقاضـا نسـبت بـه      . ز كوتاه مدت استتر ا واكنش مزبور در بلندمدت بيش
بنابراين سياست كاهش . كشش، ولي در بلندمدت با كشش است مدت بي درآمد در كوتاه
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مصرف انرژي از طريق سياست افزايش قيمت در كوتاه مدت چندان مؤثر نيست، امـا در  
 انـرژي  مصرف بين ي رابطه ،)1388( همكاران و آماده. تواند اثر داشته باشد بلندمدت مي

 رهيافـت  از حاصـل  نتـايج . ندا هكرد بررسي ايران اقتصاد مختلف هاي بخش در را توليد و
ARDL ،يهـا  حامـل  مصـرف  و مختلـف  هـاي  بخـش  توليد بين بلندمدتي  رابطه وجود 
ها از طريـق حداكثرسـازي    ، تقاضاي فرآورده)1389(موسوي . كرده است تأييد را انرژي

لوبيت با توجه به قيد مخارج مربوطه در هر مرحله را مـدل سـازي   اي تابع مط سه مرحله
هـاي سـري زمـاني سـاختاري اسـت و داراي جـزء        مدل پيشنهادي وي مدل. كرده است

فضـا و بـا    -باشـد كـه پـس از تبـديل الگـو بـه صـورت حالـت         غيرقابل مشاهده روند مي
ي زماني  يي براي دورهكارگيري الگوريتم كالمن فيلتر از طريق روش حداكثر راست نما به
نتايج حاكي از آن است كه اوالً ماهيت رونـد از نـوع رونـد    . برآورد شده است 86-1358

با توجه بـه توابـع تقاضـاي بـرآورد     . هموار بوده و ثانياً فرايند حركتي آن غيرخطي است
و  -24/0مدت و بلندمـدت بـه ترتيـب برابـر      شده، كشش قيمتي تقاضاي بنزين در كوتاه

هـا   كشـش درآمـدي بـراي ايـن فـرآورده     . بـوده اسـت   -2/0و براي نفت گاز برابر  -3/0
، به استخراج تابع تقاضـاي انـرژي در   )1995( صميمي. باشد مي 84/0و  71/1ترتيب  به

انباشـتگي   در ايـن مطالعـه از تكنيـك هـم    . اي استراليا پرداختـه اسـت   حمل و نقل جاده
انباشتگي به طور معمول بـراي آزمـون    هم وي يادآورد شده است كه. استفاده شده است

اي مورد استفاده قـرار   مدت تقاضاي انرژي حمل و نقل جاده هاي بلندمدت و كوتاه ويژگي
وي به اين نتيجه رسيده است كه كشـش درآمـدي و قيمتـي تقاضـاي انـرژي      . گيرد مي
اضـاي  مدت براي تق ي كوتاه چنين كشش ارزش افزوده هم. است -0,12و  0,52ترتيب  به

 2، يـوبرت و كارانفيـل  )2007( 1اليـس و همكـاران  . تخمين زده شده اسـت  0,25انرژي 
ي بـين مصـرف    براي بررسي رابطـه ) 2007( 3فرونت و مونت) 2008(، كارانفيل )2008(

 4اوغلـو  چنـين هاليسـي   هـم . اند انرژي و متغيرهاي اقتصادي از تحليل عليت استفاده كرده
ــراي -اي انگــل ، از روش دو مرحلــه)2000( 5و بــاكراتس و همكــاران) 2007( گرنجــر ب

  . اند ي بين انرژي، فعاليت اقتصادي و قيمت استفاده كرده الگوسازي رابطه
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  تحقيقروش شناسي  -5
هاي زماني كالن اين تمايل وجـود دارد كـه هـم جهـت بـا يكـديگر        تر سري در بيش
اط كـاذب بـين   دسـت آوردن يـك ارتبـ    روش سـنتي بـراي اجتنـاب از بـه    . حركت كنند

متغيرهاي سري زماني آن بوده است كه روند زماني را در بين متغيرهـاي مسـتقل الگـو    
ي رگرسـيون اثـر    اضـافه كـردن ايـن متغيـر بـه صـورت آشـكار در معادلـه        . لحاظ كنند

شـود و در نتيجـه ضـرايب     روندزدايي داشته و موجب تأثير روند از متغيرهـاي الگـو مـي   
ايـن روش زمـاني   . خالص متغيرهـا بـر يكـديگر را نشـان دهنـد     الگو تأثير  ي برآورد شده

وقتي متغيرهاي روند مانـا  . تواند درست باشد كه روند زماني قطعي باشد و نه تصادفي مي
توان با اضافه كردن يك روند زماني در بين متغيرها از بروز رگرسيون كـاذب   هستند، مي

د، تنها راه چاره آن است كـه تفاضـل   جلوگيري كرد، اما وقتي متغيرهاي روند مانا نيستن
در اين مورد نيز اين نكته مطرح اسـت كـه   . متغير در رگرسيون مورد استفاده قرار گيرد

ي بلندمدت بين سطح متغيرها عنـوان شـده    هاي اقتصادي بر اساس رابطه تر تئوري بيش
العـات  هـا، بنـابراين بـراي حفـظ اط     ي اول يـا دوم آن  است و نه بر مبناي تفاضل مرتبـه 

. شـود  انباشـتگي كمـك گرفتـه مـي     بلندمدت در رابطه با سطح متغيرهـا از مفهـوم هـم   
در اين آزمـون الگـوي   . است) 1987(گرنجر -انباشتگي آزمون انگل ترين آزمون هم ساده

هـاي   شـود و سـپس مانـايي باقيمانـده     رگرسيون با استفاده از حداقل مربعات برآورد مـي 
آزمون ديگر آزمون يوهانسـن  . شود فولر آزمون مي -ديكي رگرسيون با استفاده از آزمون

سـومين  . است كه در واقع مبتني بر يك الگـوي خودرگرسـيون بـرداري اسـت    ) 1988(
بـه طـور   . اسـت  ARDLروش براي برآورد بردار ضرايب بلندمـدت اسـتفاده از رهيافـت    

) 2001(از الگوي تعديل شده توسط پسران، شين و اسميت  ARDLمعمول در رهيافت 
درنظـر گـرفتن سـاختار وقفـه در      ARDLيكي از مزاياي مهم رهيافت . شود استفاده مي

  . الگوي تقاضاي انرژي است
  

  مفهوم روند ضمني در تقاضاي انرژي
تـر از   هـاي سـري زمـاني بـيش     تقاضاي انرژي با اسـتفاده از داده  ي اگرچه در مطالعه

هـاي   شـتگي بـراي الگوسـازي پيچيـدگي    انبا شود، اما هم انباشتگي استفاده مي تحليل هم
تقاضاي انرژي و برآورد روند ضمني غيرخطي تقاضـاي انـرژي از انعطـاف الزم برخـوردار     
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ي واحـد و   هاي ريشـه  به همين دليل هاروي ضمن نقد آزمون). 1997،  1هاروي(نيست 
از  ها را گوشزد كرده و به همين دليل استفاده هاي ضعيف آماري آن انباشتگي، ويژگي هم

STSM كند را توصيه مي.  
هايي كه به طور معمول براي الگوسازي تقاضاي انرژي مـورد اسـتفاده قـرار     در روش

 ي گيرند، اثر پيشرفت فناوري و كارايي صنعت در مصرف انـرژي و موجـودي سـرمايه    مي
مفهوم روند ضمني تقاضاي انـرژي اسـت مـد نظـر قـرار       ي بخش كه در واقع دربردارنده

تقاضـاي  . بهبود فناروي و موجودي سرمايه عامل مهمي در مصرف انرژي است. گيرد نمي
انرژي در اصل يك تقاضاي مشتق شده و يا به عبارتي تقاضا براي خدمات انرژي با توجه 

بنابراين مقـدار انـرژي مصـرفي بـا     . به سرمايه و فناوري موجود در يك زمان معين است
اين وسـايل در بخـش حمـل و    . رتبط استانرژي م ي كننده سطح فناوري وسايل مصرف

در روش . فعال در حمل بار و مسـافر هسـتند   ي اي در واقع همان وسايط نقليه نقل جاده
STSM در حقيقت كـارايي فنـي،   . شود تري از روند ضمني در نظر گرفته مي مفهوم كلي

د، كننده و عوامل غير اقتصادي بايد در الگـوي اقتصادسـنجي وارد شـون    ترجيحات مصرف
از سوي ديگر اثر اين عوامل در طول زمـان  . گيري اين عوامل وجود ندارد اما امكان اندازه

. ممكن است تغييـر كنـد و هريـك در جهـت مختلفـي بـر تقاضـاي انـرژي اثـر بگـذارد          
د كـه بهبـود فنـاوري مصـرف انـرژي بايـد در        ) 1981( 2استوك و ويلكاكس بين معتقدـن

زاي پيشـرفت فنـاوري در    ر گيرد و بايد اثـرات بـرون  الگوسازي تقاضاي انرژي مد نظر قرا
انـد، هرچنـد معتقدنـد كـه      ها در اين مورد روند خطي را قبول كرده آن. نظر گرفته شود

كنـد كـه درسـت اسـت فنـاوري در       بحـث مـي  ) 1983( 3كوريس. ساختار كاملي نيست
در الگـو پيـدا   گيـري و واردكـردن آن    تقاضاي انرژي مهم است، اما بايد راهي براي اندازه

در غيراين صورت بايد اثرات فناوري را در واكنش به قيمـت انـرژي يـا بـه عبـارتي      . كرد
نيـز معتقدنـد   ) 2003( 4هانـت و همكـاران  . كشش قيمتي مصرف انرژي مشـاهده كـرد  

افـزون بـر ايـن تمـايز بـين اثـرات       . پيشرفت فني بايد در الگوي تقاضاي انرژي وارد شود
هـا معتقدنـد عـالوه بـر اثـر       آن. زاي قيمت و درآمد بسيار مهم است زا و اثرات درون برون

زاي ديگـري نيـز هسـتند كـه تقاضـاي       تغيير فني و تغيير در كارايي انرژي، عوامل برون
  

 

1- Harvey 
2- Beenstock and Willcocks 
3- Kouris 
4- Hunt et al 
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كننده، سـاختار   عواملي مثل سليقه و ترجيحات مصرف. دهند انرژي را تحت تأثير قرار مي
هـا مفهـوم رونـد ضـمني      ايـن اسـاس آن   بـر . اجتماعي و اقتصادي و عواملي از اين قبيل

ممكن است آن طور كه روند  UEDTساختار . اند را توسعه داده (UEDT)تقاضاي انرژي 
در حقيقـت ايـن جـزء    . شـود، خطـي نباشـد    خطي معين در تابع تقاضاي خطي وارد مي

هايي از كاهش يـا افـزايش مصـرف     ممكن است غيرخطي و يا حتي تصادفي باشد و دوره
پـذير    بر اين اساس الگوسازي روند ضـمني بايـد بـه صـورتي انعطـاف     . دربرگيرد انرژي را

تواند ايـن هـدف را بـراورده كنـد،      هايي كه مي براي اين منظور يكي از روش. انجام گيرد
ي هـاروي و   وسـيله  اسـت كـه بـه    STSMهاي زماني ساختاري يـا   استفاده از روش سري

در حقيقـت  . معرفـي شـده اسـت   ) 1997( و هاروي) 1993( 1، شفارد)1986(همكاران 
STSM  بـه دو قسـمت؛ يكـي اثـر     ) مصرف حامل انـرژي (به معني تفكيك متغير وابسته

. است 2متغيرهاي توضيحي مثل قيمت و درآمد و ديگري شامل روند و اجزاء غير معمول
دهـد   كند و اجازه مي تري ايجاد مي پذيري بيش اين ساختار نسبت به روند خطي انعطاف

كننـد   پارامترها طي زمان تغيير مـي  STSMدر حقيقت در . ييرات روند تصادفي باشندتغ
  . و متغيرهاي مستقل تابعي از زمان هستند

، تقاضـاي الكتريسـيته در منـاطق    STSM، با اسـتفاده از  )1993( 3هاروي و كوپمان
نيـز بـا    )2000(هانت و همكاران . اند شمال غربي اياالت متحده را برآورد و تحليل كرده

ــراي مصــرف نهــايي ذغــال ســنگ، گــاز، نفــت،    UEDT، جــزء STSMاســتفاده از  را ب
 UEDTانـد كـه    الكتريسيته و كل انرژي در انگلستان برآورد كرده و به اين نتيجه رسيده

دهد كه تقاضاي انرژي تحـت تـأثير عوامـل     اين نشان مي. داراي ساختاري تصادفي است
، در بررسي تقاضاي نفـت در بخـش   )2003( 4نت و نينومياها. زا قرار دارد ناشناخته برون

انـد كـه رونـد     به ايـن نتيجـه رسـيده    STSMحمل و نقل انگلستان و ژاپن با استفاده از 
آماراويكمـا و  . تواند ساختار رونـد ضـمني را توضـيح دهـد     تصادفي بهتر از روند معين مي

مختلـف بـرآورد كـرده و بـه      هاي تابع تقاضاي برق در سريالنكا را با روش) 2008(هانت 
انباشـتگي بـه دسـت     نتايجي مشابه رهيافـت هـم   STSMاند كه روش  اين نتيجه رسيده

دهد رونـد غيرخطـي در الگـو در     تنها روشي است كه اجازه مي STSMدهد، هرچند  مي
  . نظر گرفته شود

  

 

1- Shephard 
2- Trend and Irregular Components 
3- Koopman 
4- Ninomiya 
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اي كشـور   شود تقاضاي انرژي در زيربخش حمـل و نقـل جـاده    فرض مي STSMدر 
  . زير قابل بيان باشدصورت  به

  E� � f�P�, Y�, UEDT��   ــه در آن ــرژي،   Eك ــده مصــرف ان ــان دهن ــدهYنش ــزوده،  ي نشــان دهن  Pارزش اف
رونـد تقاضـاي    ي نيـز نشـان دهنـده    UEDTقيمت واقعي حامل انـرژي و   ي دهنده نشان

 ايـن سـاختار  . اسـت  UEDTي بسيار مهـم سـاختار جـزء     نكته. انرژي در زيربخش باشد
  :شود عبارت به صورت زير بيان مي

  Μ� � µ��� � β��� � η�;   ��~����0, ����  
  β� � β��� � ξ�;      ξ�~NID�0, σ���  

گـر شـيب رونـد     نيز بيان �βو  UEDTسطح روند يا  ي نشان دهنده �µدر روابط باال 
. هســتند ���و  ���ســفيد بـا ميـانگين و واريـانس     ي اجـزاء اخـالل نوفـه    �ξو  �η. اسـت 

دهد به باال  به روند اجازه مي ��. شود واريانس بزرگ موجب حركات تصادفي در روند مي
). 1993هاروي و شفارد، (دهد شيب روند تغيير كند  اجازه مي � يا پايين حركت كند و 

اي به وسـيله ابـر    ز در زيربخش حمل و نقل جادهدر حقيقت شكل روند تقاضاي نفت گا
ابـر پارامترهـا و سـاير پارامترهـاي الگـو بـه       . شـود  مـي  تعيـين  �
σو  ���، σ	1σپارامترهاي

بـراي  . شـوند  بـرآورد مـي   2تركيبي از روش حداكثر درستنمايي و فيلتر كـالمن  ي وسيله
هـاي جنبـي را    رسـيوني و نيـز باقيمانـده   ي رگ هاي معادلـه  توان باقيمانده ارزيابي الگو مي

توان مداخالت غيرمعمول در تقاضـاي انـرژي    با اين روش حتي مي. برآورد و بررسي كرد
تـر سـبب شكسـت يـا تغييـر سـاختاري در الگـو         اين مداخالت بيش. را نيز توصيف كرد

 �µ ي برآورد شـده فقـط بـه وسـيله     UEDTاي وجود نداشته باشد  اگر مداخله. شوند مي
  . شود توضيح داده مي

ي عمومي تقاضاي انرژي شكل تابعي خطي را فرض كنيم، بـا توجـه    اگر براي معادله
  .شود به مطالب ذكر شده اين معادله به صورت زير بيان مي
  E� � β�P� � β�Y� � µ� � u�  

 �βو  �βدر اين تابع اگـر متغيرهـا بـه صـورت لگـاريتمي بيـان شـوند، پارامترهـاي         
، UEDTدر تصـريح  . دهند هاي قيمتي و درآمدي مصرف حامل انرژي را نشان مي كشش

انباشـتگي رونـد    هـاي هـم   بايد غيرثابت باشد، در حالي كه به طـور معمـول در روش   �"
  

 

1- Hyper-parameters 
2- Kalmam Filter 
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ي تابع تقاضاي انرژي به صورت زيـر   صورت معين در نظر گرفته شده و بنابراين معادله به
  :شود بيان مي

  E� � β� � β�P� � β�Y� � β�t � u�          همان طور كه مطرح شد تـابع معمـول تقاضـاي انـرژي داراي رونـد معـين و خطـي
گرنجـر پويـا، رهيافـت    -ايستا، انگـل ) 1987(گرنجر -هاي انگل روش ي تر به وسيله بيش

در ايـن  شود، اما  برآورد مي) 1988(و رهيافت يوهانسن ) 2001(پسران، شين و اسميت 
اي عـالوه بـر    مقاله براي برآورد تـابع تقاضـاي انـرژي در زيـربخش جمـل و نقـل جـاده       

نسـبت بـه    STSM. شـود  نيـز اسـتفاده مـي    STSMهاي ذكر شـده از روش نـوين    روش
ي انباشـتگي متغيرهـاي    در ايـن روش مرتبـه  . هاي معمول از چند نظر تفاوت دارد روش

. ليل نگراني بابت رگرسيون كاذب وجـود نـدارد  به همين د. انفرادي اهميت زيادي ندارد
مـدت و   شـده و اثـرات كوتـاه    در اين روش يك روند تصادفي غيرقابل مشاهده وارد الگـو  

تقاضـاي   ي ي فرضـي اوليـه   بر اين اساس معادله. شود بلندمدت در يك معادله برآورد مي
  :توان به صورت پويا و به شكل زير در نظر گرفت انرژي را مي
  Et�µt�β1Et-1�β2Et-2�δ1Yt�…�δ2Yt-2�α1Pt�…�α2Pt-2�ut  

كه در بـاال ارائـه شـد در ايـن معادلـه در نظـر گرفتـه         �µمعادالت مربوط به ساختار 
هـاي   تـوان بـر اسـاس معيارهـا و آزمـون      متغيرهاي مختلف را مي ي تعداد وقفه. شوند مي

 STSMهر دو صفر باشند، الگوي  �	σو  ��σاگر در يك حالت محدود . كردمعمول تعيين 
�σابر پارامترهـاي  . شود به الگوي معمول تقاضا با روند معين تبديل مي

�، σ	�  وσ
نقـش   �
تعدادي . كنند ساختار روند ضمني را تعيين ميو اي الگو دارند  هاي پايه ي در ويژگيمهم

  .اند آورده شده )3(در جدول  UEDTهاي روند معمول در الگوسازي از ساختار
  

  ساختارهاي روند ضمني -3جدول 
 ساختار سطح و شيب روند سطح روند ثابت سطح روند تصادفي

Local Level Deterministic Constant 
شيب روند صفر؛ 
β � 0 , σ�� � 0 

Local Level & 
Deterministic trend Deterministic Trend 

شيب روند ثابت؛ 
β ' 0 , σ�� � 0 

Local Linear Trend Smooth Trend 
شيب روند تصادفي؛ 
β ' 0 , σ�� ' 0 

  ، با تعديل)1384(چيتنيس : مأخذ 
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وجـود   با توجه به ساختارهاي مختلفي كه براي در نظر گرفتن رونـد زمـاني در الگـو   
پيشـنهاد   ،)1987(هـاروي  . رونـد اسـت   انتخاب ساختاري  نحوههم يكي از نكات م، دارد
هـاي آمـاري الگـوي بـرآورد شـده و نيـز        به ويژگـي ، كند براي انتخاب بين ساختارها مي

در اين مقاله از همين رهنمـود بـراي   . انطباق با نظريه اقتصادي مورد مطالعه توجه شود
  . ه استاستفاده شد STATAار افز انتخاب ساختار مطلوب روند زماني در محيط نرم

و با اسـتفاده از   1385تا  1355ي ها سالهاي  الگوهاي معرفي شده با استفاده از داده
از شـاخص  ، هاي مـورد اسـتفاده   در داده. ندا هافزارهاي مناسب در هر روش برآورد شد نرم

نـوان  زيربخش به قيمت ثابت به عي  ، ارزش افزودهقيمت واقعي نفت گاز به عنوان قيمت
عنـوان مصـرف حامـل    و ميزان نفت گاز مصرفي زيربخش برحسب هزار ليتـر بـه    درآمد

با توجه به محـدود  . است  آمدهنتايج برآورد الگو در قيمت بعد ارائه  ه وانرژي استفاده شد
زماني در دسترس براي متغيرهاي مورد استفاده، امكان گسترش سـري  هاي  سريبودن 
زمـاني مـورد   هـاي   سـري شود به دليل كوتـاه بـودن    آوري ميياد .مهيا نبوده استزماني 
  . بايستي احتياط و دقت در تعميم نتايج مقاله مد نظر قرار گيرد ،استفاده
  

  تحقيق يافته هاي - 6
استفاده  (ADF)براي آزمون مانايي متغيرهاي مدل از آزمون ديكي فولر تعميم يافته 

مطـابق جـدول هـر چهـار متغيـر مـورد       . ارائه شده است 4و نتايج اين آزمون در جدول 
  . استفاده در اين مقاله در سطح نامانا هستند

  
  براي سطح لگاريتم متغيرها ADFآزمون  -4جدول 

 مقادير آزمون نام متغير نماد متغير
 مقادير بحراني در سطح

10% 5% 1% 

LC 85/3 -04/3 - 66/2 - 66/1 مصرف سوخت- 

LP 653/3 - 957/2 - 617/2 - 365/1 قيمت واقعي - 

LY 67/3 - 963/2 - 621/2 - 322/0 ارزش افزوده - 

LV 37/4 - 6/3 -23/3  -37/0 تعداد ناوگان- 

 هاي پژوهش يافته: مأخذ    
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. آورده شـده اسـت   5ي اول تمام متغيرها در جدول  نتايج آزمون مانايي تفاضل مرتبه
بـه عبـارت ديگـر    . ندي اول تمامي متغيرها مانـا هسـت   شود كه تفاضل مرتبه مشاهده مي

  .باشند  ي يك مي تمامي متغيرهاي مورد استفاده انباشته از مرتبه
  

  براي تفاضل اول لگاريتم متغيرها ADFآزمون  - 5جدول 
 مقادير آزمون نام متغير نماد متغير

 مقادير بحراني در سطح

10% 5% 1% 

LC 66/3 - 96/2 - 61/2 -78/4 مصرف سوخت - 

LP 661/3 - 96/2 - 619/2 - 847/4 قيمت واقعي- 

LY 67/3 - 963/2 - 621/2 - 348/4 ارزش افزوده - 

LV 67/3 - 963/2 - 621/2  -74/5 تعداد ناوگان - 

 هاي پژوهش يافته: مأخذ  

  
  انباشتگي و برآورد تابع تقاضا  آزمون هم

ي  هاي زماني مورد استفاده همگي انباشـته از درجـه   طور كه مشاهده شد سري همان
اولـين  . كنـد  هاي زماني را فراهم مي انباشتگي بين سري ين وضعيت امكان هما. هستند 1

براي انجام اين آزمون كـه  . گرنجر است-انباشتگي آزمون انگل روش مورد استفاده در هم
شـود، ابتـدا بايـد     انباشتگي نيز ناميـده مـي   گرنجر در هم-اي انگل گاهي روش دو مرحله

هاي الگـو آزمـون    آورد شده و سپس مانايي باقيماندهبر OLSي تابع تقاضا با روش  معادله
  . شود

  
  OLSنتايج برآورد الگوي لگاريتمي با استفاده از  -6جدول 

 متغير ضرايب T احتمال

000/0 10,7  3,83 C 

000/0 7,507 - 0,48- LP 

000/0 12,59 0,93 LY 

0,908R2= 0,901Ad.R2= )0,000(148,2 F= 0,84DW= 
  ژوهشهاي پ يافته: مأخذ

الگوي برآورد شده از نظر معناداري متغيرهاي درنظر گرفته شده و نيز از نظر قـدرت   
تنهـا مشـكلي   . چنين الگو به طور كلي معنادار است هم. دهندگي قابل قبول است توضيح
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، مشـكل خودهمبسـتگي   DWتواند وجود داشته باشد با توجه بـه مقـدار    كه در الگو مي
و  LMهـاي   مبستگي و نيـز واريـانس ناهمسـاني از ازمـون    براي اطمينان از خوده. است

White شود استفاده شده است كه نتيجه در جدول ذيل مالحظه مي .  
  

 F Probe آزمون  مشكل
 LM 14,53 0,000 خودهمبستگي

 White 1,04 0,414 واريانس ناهمساني 
  هاي پژوهش يافته: مأخذ
  

ستگي است، اما واريانس ناهمسـاني  مطابق جدول، الگوي برآورد شده داراي خودهمب
هاي رفع خودهمبستگي منجر به كاهش  ي اساسي اين است كه تمامي روش نكته. ندارد

. يكي از پيامدهاي اين اقدامات غيرمعنادار شدن متغير قيمـت اسـت  . شود اعتبار الگو مي
ده در ترين متغير وارد شـ  اين در حالي است كه با توجه به هدف برآورد الگو، قيمت مهم

  . باشد الگو مي
چنـين كشـش    هـم . است -0,48مطابق نتايج حاصل كشش قيمتي مصرف نفت گاز 

دهـد بـا افـزايش     اين مقادير نشان مي. برآورد شده است 0,93درآمدي مصرف نفت گاز 
و نيـز بـا افـزايش    . يابـد  درصد كاهش مي 0,48يك درصدي قيمت نفت گاز، مصرف آن 

بـا  . يابـد  درصد افزايش مي 0,93خش، مصرف نفت گاز ي زيرب يك درصدي ارزش افزوده
هـاي بلندمـدت در    توان كشش فوق را مي ي هاي برآورد شده توجه به ساختار الگو كشش

ي ديگري كه در اين الگو مطرح است وجـود رونـد در متغيرهـاي الگـو      نكته. نظر گرفت
نتيجـه نشـان   . سـت براي آزمون وجود روند، عامل روند در الگوي بـاال وارد شـده ا  . است
معنـادار بـودن عامـل رونـد     . دهد كه روند داراي اثري معنادار بر متغير وابسته اسـت  مي

دهد در واقع مصرف حامل انرژي در زيربخش داراي روند است كـه در الگـو در    نشان مي
هـاي آمـاري الگـو تغييـري      البته وارد كردن عامل روند در ويژگي. نظر گرفته نشده است

ند اما اثر مهم و قابل توجه آن كاهش كشش قيمتـي مصـرف نفـت گـاز بـه      ك ايجاد نمي
 0,109چنين در حضور روند كشش درآمدي، مصرف نفت گاز نيـز بـه    هم. است -0,18

  . يابد كاهش مي
اساسي اين است كه آيا بين متغيرهاي  ي هاي زماني نكته با توجه به استفاده از سري

هاي  براي آزمون اين موضوع باقيمانده. دارد يا خير وارد شده در الگو هم انباشتگي وجود
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نتيجـه  . ها برآورده شـده اسـت   مانايي باقيمانده ADFالگو محاسبه و با استفاده از آزمون 
  :شود مشاهده مي) 7(در جدول 

  
  پسماندهاي الگوي لگاريتمي آزمون مانايي -7جدول 

 مقادير آزمون
 مقادير بحراني در سطح

10% 5% 1% 
4,72- 2,62- 2,96- 3,66 - 

  هاي پژوهش يافته: مأخذ
  

شـود، بنـابراين    ي واحد جمالت پسـماند رد مـي   شود ريشه طوركه مشاهده مي همان
ي تعادل بلندمدت براي تقاضاي نفت گـاز در حمـل و نقـل     يك رابطه 6ي جدول  نتيجه
تعـديل جزيـي   توان از فرايند  مدت مي براي برآورد الگوي كوتاه. دهد اي را نشان مي جاده

مصرف انرژي با يـك   ي با تنظيم الگو بر اساس تعديل جزيي، متغير وابسته. كمك گرفت
قابـل   OLSمدت با روش  اين الگوي كوتاه. شود وقفه در بين متغيرهاي توضيحي وارد مي

  . شود مالحظه مي 8برآورد در جدول  ي نتيجه. برآورد است
  

  OLSت با مد برآورد الگوي لگاريتمي كوتاه -8جدول 
 متغير ضرايب t احتمال
0,001 3,68 0,758 C 

06/0 1,88- 0,066 - LP 

02/0 2,47 0,12 LY 

000/0 17,17 0,83 LC(-1) 

0,991R2= 0,99Ad.R2= )000,0(1050,73F= 1,74DW= 
 هاي پژوهش يافته: مأخذ

ايـن كشـش   . مدت بسيار كم كشش اسـت  تقاضاي نفت گاز نسبت به قيمت در كوتاه 
مـدت مصـرف نفـت     چنين كشش درآمدي كوتاه هم. محاسبه شده است -066/0ابر با بر

اين نتيجـه اتكـا   . تر است برآورد شده است كه از مقدار بلندمدت آن بسيار كم 0,12گاز 
اي  هاي قيمتي را براي كاهش مصرف نفت گاز در زيربخش حمل و نقل جـاده  به سياست

ي ايـن   هـايي بـراي افـزايش ارزش افـزوده     نامـه خصوص كـه بر  به. كند با ابهام مواجه مي
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دهد كه مشكل  براي خودهمبستگي نشان مي LMآزمون . زيربخش نيز مورد توجه باشد
  .خودهمبستگي الگو برطرف شده است

ي بلندمــدت مصــرف انــرژي در زيــربخش، از آزمــون  در ادامــه بــراي بــرآورد رابطــه
ت ابتـدا الزم اسـت تعـداد بردارهـاي     در اين رهيافـ . انباشتگي يوهانسن استفاده شود هم
 eignvalueو حـداكثر   Traceهـاي   براي اين منظـور از آزمـون  . انباشتگي تعيين شود هم

  .آمده است) 9(نتيجه در جدول . استفاده شده است
  

  انباشتگي آزمون تعداد بردار هم- 9جدول 
 روند خطي روند خطي بدون روند بدون روند ساختار روند

 دارد دارد دارد ندارد جزء ثابت

 دارد ندارد ندارد ندارد روند

 Trace 0 1 1 1آزمون 

 Max-Eig 0 1 1 1آزمون 

  . استفاده شده است 0,05 در سطح MacKinnon-Haug-Michelisاز مقادير بحراني : توضيح
  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  
. شـده اسـت  انباشتگي در نظر گرفته شده و برآورد  بر اساس جدول باال يك بردار هم

  : انباشتگي به صورت نرمال شده در زير آمده است برآورد بردار هم ي نتيجه
  

  انباشتگي نرمال شده  بردار هم - 10جدول 
 خطاي معيار ضريب متغير
LP 0,505 - 0,046 
LY 0,938 0,063 
C 3,89 0,3005 

Log Likelihood 161,85  
  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  
شـود در رهيافـت يوهانسـن كشـش قيمتـي بلندمـدت        همان طور كه مشـاهده مـي  

دسـت آمـده از    نتـايج بـه  . برآورد شده است 0,938و كشش درآمدي بلندمدت  -0,505
افزون بـر ايـن در ايـن    . رهيافت يوهانسن با برآورد الگوي لگاريتمي تفاوت چنداني ندارد
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صـورت   رهيافت نيز فرض شده است كه الگو داراي روند چه به صورت خطـي و چـه بـه   
  . غيرخطي نيست

هايي كه براي الگوسازي مصرف انـرژي زيـاد مـورد اسـتفاده قـرار       يكي ديگر از روش
 Microfitاز نرم افزار  ARDLبراي برآورد الگوي . باشد مي ARDLگرفته است، رهيافت 

كـار رفتـه و در    در اين رهيافت براي تعيين وقفه بهينه معيار شوارتز بـه . استفاده شد 4.1
هاي مـورد اسـتفاده،    با توجه به ساالنه بودن داده. ، تعيين شده است2حداكثر وقفه  ابتدا
در جـدول زيـر    ARDLبـرآورد الگـوي    ي نتيجـه . غيرمنطقي اسـت  2تر از  بيش ي وقفه

  . شود مشاهده مي
  

  ARDLنتايج برآورد الگوي  -11جدول 
 t Probe ضريب متغير

C 1,09 4,83 0,000 
LC(-1) 0,74 13,15 0,000 

LP 0,0013 - 0,33- 0,97 
LP(-1) 0,12- 2,55- 0,017 

LY 0,33 4,35 0,000 
LY(-1) 0,33- 3,09- 0,005 
LY(-2) 0,22 2,88 0,008 

)0,000(684,2F= 1,49DW= 0,992Adj.R2= 0,994R2= 
)0,13(1,49Durbin h=          )0,35 (0,91Serial Correlation F= 

)0,83 (0,044RESET F=         )0,11 (2,69Heteroscedasticity F= 
  يافته هاي پژوهش: مأخذ

 

ي بين مصرف نفت گاز بـا قيمـت و    براساس نتايج جدول باال ضرايب بلندمدت رابطه 
  . به صورت زير برآورد شده است ARDL(1,1,2)درآمد زيربخش مبتني بر الگوي 

  
  ARDLانباشتگي بلندمدت حاصل از رهيافت  بردار هم -12جدول 

 t Probe ضريب  متغير
C 4,21 9,83 0,000 
LP 0,46- 7,109 - 0,000 
LY 0,85 9,42 0,000 

  يافته هاي پژوهش: مأخذ
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كشش بلندمدت قيمتي مصـرف نفـت    ARDLشود با استفاده از رهيافت  مشاهده مي
الگوي لگـاريتمي   ي برآورد شده است كه تفاوت اندكي با كشش برآورد شده  -0,46گاز 

بـرآورد   0,85صرف نفـت گـاز نيـز    چنين كشش درآمدي م هم. و رهيافت يوهانسن دارد
  . هاي مختلف نيز چندان قابل توجه نيست تفاوت اين كشش در روش. شده است

از نـرم افـزار    STSMدر ادامه براي برآورد الگـوي تـابع تقاضـاي نفـت گـاز در روش      
STATA12 در ابتدا حداكثر دو وقفه براي متغيرهـاي توضـيحي در   . استفاده شده است

هـاي مـورد اسـتفاده، درنظـر گـرفتن       با توجه به ساالنه بودن داده. تنظر گرفته شده اس
هـاي انـرژي بـراي     هرچند در ساختار تقاضاي حامل. تر از دو وقفه غيرمنطقي است بيش

بـراي تعيـين   . متغيرهاي قيمت و درآمد عدم وجود وقفـه بـه طـور كلـي منطقـي اسـت      
هـاي بـرآوردي اسـتفاده     شساختار روند ضمني از معيار معناداري ضرايب و عالمت كشـ 

تر از بقيه است مدنظر قرار گرفتـه   كه كامل Local Linear Trendابتدا ساختار . شود مي
 Smoothدر ادامـه سـاختارهاي   . دست آمده است و كشش قيمتي مثبت و غيرمعنادار به

Trend ،Local Level  وLocal Level with Deterministic Trend  وDeterministic 

Trend دسـت آمـد   ترين نتيجه از ساختار آخري بـه  بهترين و منطقي. رآورد شده استب .
  :شود مالحظه مي) 13(در جدول  Deterministic Trendنتيجه برآورد الگو با ساختار 

  
  نتيجه برآورد الگوي روند ضمني  -13جدول 

 t Probe ضريب متغير

LP 0,139- 5,27- 0,000 

LY 0,07 4,76 0,000 

 LC 0,00078 3,94 0,000واريانس 

  يافته هاي پژوهش: مأخذ
  

بـرآورد شـده    -0,139مطابق جدول باال كشش قيمتي مصرف نفت گاز در بلندمدت 
هـا   هـاي بلندمـدت حاصـل از سـاير روش     اين برآورد به ظاهر در مقايسه با كشش. است

يسـه  برآورد شده است كه در مقا 0,07كشش بلندمدت درآمدي نيز . تفاوت زيادي دارد
افـزون بـر ايـن مالحظـه     . هـاي بسـيار كوچـك اسـت     هاي حاصل از ساير روش با كشش

شـيب رونـد   . شود كه روند مناسـب بـراي تقاضـاي نفـت گـاز تصـادفي نبـوده اسـت         مي
تـوان بـه    سطح روند نيز غيرتصادفي است، بنـابراين مـي  . غيرتصادفي و عددي ثابت است
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ـ     راي الگوسـازي تقاضـاي نفـت گـاز در     اين نتيجه رسيد كه روند معـين بهتـرين رونـد ب
تـوان بـه صـورت     اين ساختار را به طور خالصه مـي . اي است زيربخش حمل و نقل جاده

µ� � µ��� � β  وβ � β و  -0,042مـدت قيمتـي    چنـين كشـش كوتـاه    هم. نشان داد
. برآورد شده، هرچند اين كشش معنادار نشـده اسـت   0,019مدت درآمدي  كشش كوتاه
 ي هـاي بلندمـدت قيمتـي و درآمـدي بـرآورد شـده       بهتر نتـايج، كشـش   ي براي مقايسه

  .اند هاي مختلف در جدول زير خالصه شده روش
  

  هاي قيمتي و درآمدي  هاي مختلف براي كشش مقايسه برآورد روش - 14جدول 
 ARDL STSM يوهانسن گرنجر-انگل 

 -  -0,46 - 0,505 -0,48 كشش قيمتي بلندمدت

 -  0,85 0,938 0,93 ي بلندمدتدرآمدكشش 

 - 0,139 -  -0,15 -0,18 كشش قيمتي بلندمدت با روند

 0,07 -  0,00025 0,109 ي بلندمدت با رونددرآمدكشش 

  يافته هاي پژوهش: مأخذ    
  

تفـاوت   ARDLگرنجـر، يوهانسـن و   -هـاي انگـل   هاي قيمتي بلندمـدت روش  كشش
هـاي نيـز صـادق      ايـن روش  درآمدي حاصـل از   همين ويژگي براي كشش. زيادي ندارند

امـا چـون   . كنند يكساني را ارائه مي ي ها نتيجه توان پذيرفت اين روش است، بنابراين مي
. با آن مقايسـه نشـده اسـت    STSMروش  ي روند وارد نشده، نتيجه ARDLدر رهيافت 

با الگوي لگاريتمي و رهيافت يوهانسن كه رونـد   STSMبرآورد حاصل از روش  ي مقايسه
 STSMدهـد بـه طـور كلـي      ها وارد شده است نشان مـي  رت ثابت و خطي در آنبه صو
بـا روش   STSMتفاوت كشـش قيمتـي روش   . دهد تري را نتيجه مي هاي كوچك كشش
OLS  اسـت كـه قابـل     0,011و با رهيافت يوهانسن بسيار انـدك و حـدود    0,05حدود
حدود  OLSوش با ر STSMچنين تفاوت كشش درآمدي روش  هم. باشد پوشي مي چشم
امـا در رهيافـت يوهانسـن كشـش درآمـدي      . است كه باز هم مقداري اندك است 0,04

  . آيد مصرف بسيار اندك برآورد شده است كه به نظر غيرمنطقي مي
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  و پيشنهادات نتيجه گيري -7
در برآورد معادالت تقاضاي انرژي عالوه بر ساختار الگوي اقتصادسنجي، روش بـرآورد  

عالوه بر اين در نظر گرفتن روند و سـاختار آن نيـز در   . ري برخوردار استاز اهميت بسيا
دهـد كـه    نتايج اين مقاله نشان مي. هاي قيمتي و درآمدي بسيار مهم است برآورد كشش

كشش  اي نسبت به قيمت بي به طور كلي مصرف نفت گاز در زيربخش حمل و نقل جاده
محـض از   ي ك اسـت، بنـابراين اسـتفاده   مدت بسيار اند مقدار اين كشش در كوتاه. است

هـاي   جـويي در مصـرف حامـل    هاي الزم براي صرفه تواند انگيزه هاي قيمتي نمي سياست
تـر سياســت افـزايش قيمـت، بايســتي     بـراي تـأثير بهتــر و بـيش   . انـرژي را ايجـاد كنــد  

كننـده امكـان تغييـر     در اين شرايط مصـرف . كننده در شرايط بلندمدت قرار گيرد مصرف
تـوان كشـش قيمتـي     هاي ثابت را داراست و در اين شـرايط مـي   وري و بهبود سرمايهفنا

  . را مالك قرار داد -0,5حدود 
ي قابل توجه اين است  نكته. تر از يك است كشش درآمدي مصرف انرژي نيز كوچك

هاي افزايس درآمـد   كه با توجه به مثبت بودن كشش درآمدي مصرف نفت گاز، سياست
هاي قيمتـي در كـاهش مصـرف را     ي زيربخش ممكن است اثرات سياست و ارزش افزوده

. ي اساسي در نظر گرفتن روند در الگوسازي تقاضاي نفت گـاز اسـت   اما نكته .خنثي كند
شـود   در نظـر گـرفتن رونـد سـبب مـي     . هـاي مختلـف معنـادار اسـت     اين روند در روش

با توجه به روند كنـد  . هاي قيمتي و درآمدي بلندمدت بسيار كوچك برآورد شوند كشش
ها كه طـي آن قيمـت نفـت     اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ي كاهش مصرف در نتيجه

تر و به  رسد اين كشش قيمتي كوچك منطقي برابر شده است، به نظر مي 10گاز حدودا 
دهـد كـه    نيـز نشـان مـي    STSMروش  ي نتيجـه . تر باشـد  كنندگان نزديك رفتار مصرف

افـزون بـر   . تواند براي تقاضاي نفت گاز مطلوب باشـد  ما معين ميساختار روند غيرثابت ا
تـرين قابليـت اتكـا را     شود رهيافت يوهانسن كم اين وقتي روند در الگو در نظر گرفته مي

شود ضمن در نظر گـرفتن رونـد معـين از     بنابراين به محققان پيشنهاد مي. باشد دارا مي
  . اده كنندبراي الگوسازي تقاضاي انرژي استف STSMروش 
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