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  تاثير سهميه بندي  بر تقاضاي سوخت بنزين در شهر شهركرد

   1عبداهللا رئيسي فيل آبادي

  2دكتر سيد محسن خليفه سلطاني

  3دكتر سيد كميل طيبي

  چكيده:

شود. جمعيت باال، مساحت ايران، نه تنها يك توليد كنندة عمدة انرژي، بلكه يك مصرف كنندة بزرگ انرژي نيز محسوب مي

هاي صنعتي و توسعة شهري همگي عوامل مهم بازار مصرف در كشور هستند و طبيعي است كه كشور پهناوري كشور و برنامه

مثل ايران مصارف متنوعي براي انرژي داشته باشد. معهذا سطح مصرف در ايران بسيار باال است و به داليل گوناگون بايستي از 

هاي انرژي پيش از هدفمندسازي يارانه ها، رويكردي بس نامناسب و هوضعيت كنوني نگران بود. رويكرد ايران در زمينة ياران

شده و بر اقتصاد كشور فشار  انرژيضررده براي اقتصاد كشور بوده است. از يك سو پايين بودن قيمت منابع انرژي باعث اتالف 

توزيع شده و كمترين سود را به اي نا متعادل بين طبقات اجتماعي يرمستقيم به گونهغهاي گذاشته و از سوي ديگر يارانه

با توجه به اين مطالب بررسي تاثير هدفمندي يارانه هاي انرژي بر ميزان تقاضاي مصرف  رسانند.پذير ميطبقات آسيب

در اين  كنندگان در شهرهاي  مختلف كشور الزم و ضروري به نظر مي رسد كه اين مطالعه اختصاص به شهر شهركرد دارد.

به برآورد الگوي ارائه شده در اين  VECMو  VARبا استفاده از دو روش  1390:1تا  1386:1زماني  مطالعه براي دوره

تحقيق براي شهر شهركرد پرداخته شده است. متغيرهاي استفاده شده  شامل درآمد سرانه، شاخص قيمت مصرف كننده، 

متغير مجازي هدفمندي يارانه هاي انرژي كه بر تقاضاي مصرف بنزين برآورد شده است كه نتايج كوتاه مدت و بلندمدت 

ير مي باشد: نتايج كوتاه مدت و بلندمدت همانند يكديگر نشان مي دهد كه تورم و هدفمندي انرژي تاثير منفي الگوها به قرار ز

  بر تقاضاي مصرف بنزين نشان مي دهد و درآمد سرانه تاثير مثبت و معني داري بر تقاضاي مصرف بنزين نشان مي دهد.

  درآمد سرانه، شاخص قيمت، شهركرد كلمات كليدي: هدفمندي يارانه انرژي، تقاضاي مصرف انرژي،
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 مقدمه -1

انرژي كشور، مديريت مصرف سوخت از  با توجه به اهميت بخش حمل ونقل به عنوان يكي از بخشهاي عمده مصرف 

و با توجه به اهميت ميزان تقاضا با قيمت حامل هاي سوخت و  اهميت ويژه اي در مديريت مصرف انرژي برخوردار است،

، يك كشوربا توجه به توليد روز افزون خودرو در  و بنزين به عنوان سوخت غالب خودروهاي توليديآنكه با توجه به 

كاالي استراتژيك محسوب مي گردد. در ايران همواره تأمين بنزين مصرفي كشور يكي از مسائل مهم كشور بوده است. در 

سيستم توزيع سوخت و بخصوص بنزين در كشور  سالهاي اخير نيز سناريو هاي زيادي در مورد نحوه قيمت گذاري و

مطرح بوده و مورد بررسي قرار گرفت كه از آن ميان مي توان به افزايش تدريجي قيمت آن حذف يارانه پرداختي سوخت 

اشاره نمود. طرح سهميه بندي بنزين و استفاده از كارت هوشمند سوخت  و آزاد سازي قيمت آن سهميه بندي بنزين

 1383كه در حين مذاكرات تدوين قانون بودجه سال طوريه دهاي مختلف كشور مطرح و مورد بررسي بود، بمدتها در نها

از تصويب مجلس ششم گذشت، اولين بار در متن پيشنهادات مطروحه  1382در مجلس كه در آخرين روزهاي سال 

هوشمند سوخت مطرح و به تصويب نمايندگان محترم در صحن علني بحث كنترل عرضه و مصرف بنزين به وسيله كارت 

  ).1386آمد (آقايي،  1383رسيد و در متن قانون بودجه 

 مطلوبترين به را خود جيره بايد اجبار به مصرف كننده كه است شكل بدين سياست سهميه بندي بنزين عملكرد مكانيزم

فرصت  هزينه است، ممكن باالتر هزينه با فقط يا محدود است بنزين عرضه اينكه به توجه با دهد. ممكن تخصيص وجه

 با )دولت( كننده توليد نيز عرضه سمت در يابد. مي بنزين افزايش مصرف در وري بهره باالست، بسيار كننده مصرف

تورم چگونه  بر سياست اين اثرگذاري اما ندارد. اضافي توليد نيازي به سهميه، صورت به فعلي توليد اختصاص به توجه

 ها قيمت افزايش با همراه سياست اين آيا اينكه بسته به بندي سهميه سياست تبعات و آثار كه نمود دقت است ؟ بايد

و  نشود، عرضه آزاد صورت به اضافي تقاضاي اگر مصرف بنزين چسبندگي به توجه است. با متفاوت خير، يا صورت پذيرد

 .آمد خواهد وجود به بازار در توجهي قابل تقاضاي شود، اضافه بندي جيره داخل توليد ليتر ميليون 40 حدود در فقط

 فساد اقتصادي و رانت ايجاد با كه گردد، مي بنزين بازار در شديد قيمت افزايش و سياه بازار ايجاد باعث تقاضا اضافه اين

 گزينه بنزين را آزاد عرضه با همراه بندي جيره سياه، بازار ظهور پديده مورد در قوي احتمال چنين است. وجود توام

  ).1387(هره دشت، دهد مي افزايش قبلي گزينه به را نسبت كننده مصرف رفاه مساله اين .مي سازد بهتري

 داشته باالتر قيمت در را كاال از مقاديري قدرت پرداخت و تمايل كننده مصرف كه صورتي در كننده تئوري مصرف به توجه با

تئوري  طبق اول، حالت در سياه بازار ايجاد به توجه با .يابد كاهش مي كننده مصرف رفاه شود، مساله اين مانع بازار باشد، ولي

 مي باالتر تعيين سطوح در بنزين واقعي قيمت نتيجه در و دارد شديدي وجود تقاضاي اضافه كه شرايطي در نيز، كالن اقتصاد

 را سياه بازار اثرات ايجاد بتوان اينكه شد. براي خواهد تقاضا فشار از ناشي دچار تورم اقتصاد و يابد مي افزايش تورم نرخ شود،

 .باشد داشته كمتري آزاد فاصله بازار در بنزين عرضه قيمت با شده بندي جيره قيمت بنزين ممكن حد تا بايد داد كاهش
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 شود.اجرا  بنزين بندي سهميه سياست اجراي از قبل مكملي سياست هاي سازد مي ضروري فوق، انكار غيرقابل تورمي اثرات

 ديگر استفاده از با خودروها كردن سوز دوگانه و عمومي نقل و ناوگان حمل گسترش از عبارتند آنها ترين مهم از مورد دو

 مشاهدات اقتصادي و تئوري لحاظ به نيز بنزين بندي سهميه شد، سياست داده شرح كه داليلي به جايگزين. هاي انرژي

 )… و سياه بازار( اصلي اقتصاد جريان از انحراف و ها قيمت افزايش بندي نوع سهميه دو هر در نيست. اشكال از خالي تجربي

موثر  سياست اين توفيق ميزان در شدت به افزاري نرم افزاري و سخت لحاظ به سازي زمينه اجرا، از قبل رو اين از .دارد وجود

 مصرف در رفاه جدي كاهش و برد مي باال را خصوصي بخش نقل توسط و حمل خدمات ارائه هزينه سياست اين اجراي است.

 نقل و حمل مخاطرات، گسترش اين .گردد مي آن اجتماعي مقبوليت در كاهش جدي باعث معضل اين كند. مي ايجاد كننده

سوال اصلي  .نمايد مي سياست، ضروري اين اجراي براي الزم شرط پيش يك عنوان به مشابه را هاي سياست ساير و عمومي

اين پژوهش عبارت است از اينكه آيا طرح سهميه بندي بنزين بر تقاضاي مصرف بنزين در شهركرد تاثيرگذار است؟ كه به 

 2012سيترا و ابوصدرا منظور پاسخگويي به اين پرسش با استفاده از داده هاي ماهيانه و با استفاده از الگوي برگرفته از مقاله 

  بررسي فرضيات و سواالت تحقيق پرداخته شده است. به  VECMو   VARو روش 

  

 ادبيات و پيشينه تحقيق -2

  بندي بنزينسياست سهميه - 2-1

ترين وجه ممكن تخصيص كننده به اجبار بايد جيره خود را به مطلوبمكانيزم عملكرد اين سياست بدين شكل است كه مصرف

كننده بسيار باالست، هزينه باالتر ممكن است، هزينه فرصت مصرف دهد. با توجه به اينكه عرضه بنزين محدود است يا فقط با

يابد. در سمت عرضه نيز توليدكننده (دولت) با توجه به اختصاص توليد فعلي به صورت وري در مصرف بنزين افزايش ميبهره

نمود كه آثار و تبعات سياست سهميه، نيازي به توليد اضافي ندارد. اما اثرگذاري اين سياست بر تورم چگونه است؟ بايد دقت 

ها صورت پذيرد يا خير، متفاوت است. با توجه به چسبندگي بندي بسته به اينكه آيا اين سياست همراه با افزايش قيمتسهميه

بندي شود، ميليون ليتر توليد داخل جيره 40مصرف بنزين اگر تقاضاي اضافي به صورت آزاد عرضه نشود، و فقط در حدود 

ضاي قابل توجهي در بازار به وجود خواهد آمد. اين اضافه تقاضا باعث ايجاد بازار سياه و افزايش شديد قيمت در بازار اضافه تقا

-گردد، كه با ايجاد رانت و فساد اقتصادي توم است. وجود چنين احتمال قوي در مورد ظهور پديده بازار سياه، جيرهبنزين مي

دهد. كننده را نسبت به گزينه قبلي افزايش ميسازد. اين مساله رفاه مصرفزينه بهتري ميبندي همراه با عرضه آزاد بنزين را گ

كننده تمايل و قدرت پرداخت مقاديري از كاال را در قيمت باالتر داشته كننده در صورتي كه مصرفبا توجه به تئوري مصرف

  ).1387بد(قادري و ميرجليلي، ياباشد، ولي بازار مانع اين مساله شود، رفاه مصرف كننده كاهش مي

با توجه به ايجاد بازار سياه در حالت اول، طبق تئوري اقتصاد كالن نيز، در شرايطي كه اضافه تقاضاي شديدي وجود دارد و در 

 يابد و اقتصاد دچار تورم ناشي از فشار تقاضاشود، نرخ تورم افزايش مينتيجه قيمت واقعي بنزين در سطوح باالتر تعيين مي

بندي شده با قيمت خواهد شد. براي اينكه بتوان اثرات ايجاد بازار سياه را كاهش داد بايد تا حد ممكن قيمت بنزين جيره

  عرضه بنزين در بازار آزاد فاصله كمتري داشته باشد.
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ن اجرا شود. دو بندي بنزيهاي مكملي قبل از اجراي سياست سهميهسازد سياستاثرات تورمي غيرقابل انكار فوق، ضروري مي

-ترين آنها عبارتند از گسترش ناوگان حمل و نقل عمومي و دوگانه سوز كردن خودروها با استفاده از ديگر انرژيمورد از مهم

بندي بنزين نيز به لحاظ تئوري اقتصادي و مشاهدات تجربي خالي هاي جايگزين. به داليلي كه شرح داده شد، سياست سهميه

  ها و انحراف از جريان اصلي اقتصاد (بازار سياه و ...) وجود دارد.بندي افزايش قيمتر دو نوع سهميهاز اشكال نيست. در ه

افزاري به شدت در ميزان توفيق اين سياست موثر است. اجراي افزاري و نرمسازي به لحاظ سختاز اين رو قبل از اجرا، زمينه

كننده ايجاد برد و كاهش جدي در رفاه مصرفخصوصي را باال مياين سياست هزينه ارائه خدمات حمل و نقل توسط بخش 

گردد. اين مخاطرات، گسترش حمل و نقل عمومي و ساير كند. اين معضل باعث كاهش جدي در مقبوليت اجتماعي آن ميمي

  ).1387لي، نمايد(قادري و ميرجليهاي مشابه را به عنوان يك پيش شرط الزم براي اجراي اين سياست، ضروري ميسياست

  بندي بنزين و پيامدهاي آنسهميه -2-2

رسد استفاده از كارت هوشمند و به نوعي هاي مختلف كنترل مصرف نابهنجار بنزين در داخل كشور، به نظر مياز ميان روش

ر نظر گرفته بندي اين محصول پااليشگاهي بهترين گزينه باشد. البته از سوي هيچ يك از مقامات ذيصالح ميزان بنزين دجيره

ليتر براي خودروهاي شخصي و  3ها حاكي از تخصيص روزانه شده براي انواع خودروهاي بنزين سوز بيان نشده است اما شنيده

  ليتر در نظر گرفته شده است. 20ساير خودروها كه در امر جابجايي مسافر نقش دارند 

در نظر گرفته شده، هنگام انتقال از پمپ بنزين به باك  بخش قابل توجهي از جيره اندك بنزيني كه براي هر خودروي شخصي

هاي شود و اگر مقداري هم باقي بماند پشت چراغپرد يا هنگام استارت زدن و گرم شدن موتور خودرو مصرف ميخودرو مي

قطره به دهان  بلعد و جيره در نظر گرفته شده در واقع مانند چكاندنرسد و غول ترافيك تهران آن را ميقرمز به مصرف مي

هاي سال از آب مفت و مجاني سيراب بوده و از اين رو نه تنها معناي تشنگي، بلكه اصوالً مفهوم عطش تشنه لبي است كه سال

  را هم درك نكرده است.

ك هاي ناشي از تردد عمدتاً غيرضروري سه ميليون خودروي شخصي عموماً تروزي چهار ميليون ليتر بنزين صرفاً در راهبندان

دهد. با توجه به اين مطلب ميليون دالر ساالنه را به خود اختصاص مي 400شود كه رقم تقريبي سرنشين در تهران مصرف مي

-بندي شده در تهران به هيچ عنوان كافي نميشود كه با توجه به وضعيت ترافيكي امروزه تهران، جيرهبه سادگي دريافت مي

  توان درك كرد.جود سيستم حمل و نقل عمومي و فراگير براي تهران را ميباشد. ضمن اينكه ضرورت بيش از پيش و

بيني وقوع يك معضل جدي براي از پيش 1392شهردار تهران در مراسم افتتاح دو ايستگاه جديد مترو در هفته اول تيرماه

تصميم به عنوان تدبيري  بندي بنزين احساس خطر خود را به صراحت بيان كرد و از اينكالن شهر تهران در صورت سهميه

كه زيبنده كشور ما نيست ياد كرد و از يارانه ده ميليارد دالري بخش سوخت در مقابل اعتبار چهارميليارد دالري تقويت و 

بودجه كشور كه حدود نيمي از آن به تهران تعلق  13توسعه حمل و نقل عمومي تاكيد كرد و خواستار عملي شدن تبصره 

  گيرد، شد.مي

  سهم انرژي در بخش هاي مختلف اقتصادي - 2-3

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

۵ 

 

ترين محصوالت نهايي، از نظر اقتصادي انرژي به عنوان يكي از مهمترين عوامل توليد و همچنين به عنوان يكي از ضروري

هاي نفتي آن كنندگان عمده انرژي از نوع فرآوردهباشد. همان گونه كه ذكر شد يكي از مصرفداراي اثرات قابل توجهي مي

  باشد.حمل و نقل مي بخش

كند (ترازنامه از انرژي توليد شده در كشور را مصرف مي %25دهند بخش حمل و نقل به طور متوسط ساالنه آمارها نشان مي

) سهم 1رسيده است. نمودار شماره ( %30سهم اين بخش از كل مصرف انرژي به نزديك  1382) و در سال 1382انرژي سال 

درصد در مقام نخست  26/40دهد. بخش خانگي و تجاري با مصرف كل مصرف انرژي را نشان ميهاي مختلف كشور از بخش

  درصد در جايگاه بعدي 35/3درصد و كشاورزي با  03/20درصد و صنعت با  32/28قرار دارد. بخش حمل و نقل با مصرف 

  

  
  1382هاي مختلف كشور از كل مصرف انرژي در سال ) سهم بخش1نمودار (

  1382رازنامه انرژي، معاونت امور انرژي، وزارت نيرو، سال مأخذ: ت

  

هاي كننده فرآورده) بيشترين مصرف1382ميليون بشكه معادل نفت خام (سال  8/220قرار دارند. اين بخش با مصرف ساليانه 

-ميليون بشكه) مي 4/23و كشاورزي  2/58، صنعت: 3/93كننده (خانگي و تجاري: هاي مصرفنفتي در مقايسه با ساير بخش

). اين امر براي كشوري چون ايران كه به شدت متكي به درآمدهاي نفتي است بسيار اهميت 1382باشد (ترازنامه انرژي سال 

  ).1385دارد( خاكساري و اردبيلي، 

  روند مصرف بنزين در كشور - 2-4

چندين ميليارد دالري تخصيص داده شده به اين در طي ساليان اخير، بحران مصرف باالي انرژي و به طور اخص بنزين و يارانه 

تر اينكه در تصويب لوايح بودجه ساالنه بحث توان بزرگترين چالش دولت وقت و پيشين دانست. جالبامر را به جرات مي

 برانگيزترين مبحث و تقابل دولت و مجلس چيزي جز مقوله انرژي مصرف داخل نبوده است. در اين نوشتار روند مصرف بنزين

هاي گيرد. روند مصرف بنزين طي سالو ابعاد مختلف يارانه اختصاص داده شده به آن به طور اجمالي مورد بررسي قرار مي

درصد و  6/4با  78- 74ها كمترين رشد مصرف مربوط به دوره درصد دارد كه طي اين سال 4/9حكايت از رشد  1345-1384
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-بوده است، علت اين امر ناشي از تغييرات اساسي و گسترده در زيرساختدرصد  6/15با  1352-1345بيشترين آن در دوره 

  گرايي به همراه گسترش شهرنشيني در اين مدت بوده است.هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور و گرايش به مصرف

يلي و كاهش كه همزمان با وقوع جنگ تحم 68-61هاي درصد و سال 7/9رشد مصرف اين متغير  1360-1353هاي طي سال

) قيمت بنزين به طور پيوسته افزايش يافته 1374- 1379درصد و در طول برنامه دوم توسعه ( 3/8درآمدهاي نفتي بوده است 

 1382- 1375هاي درصد و طي سال 6/4و در عوض رشد مصرف بنزين نسبت به دوره قبل كاهش داشت و در طول دوره به 

  ).1388درصد رسيده است( صوفي،  5/8به متوسط 

ميليون ليتر در روز رسيده است. به بيان  9/66ميليون ليتر در روز به  33ميزان مصرف بنزين از  1384-1375ها طي سال

ميليون به  3/28ديگر طي ده سال مصرف بنزين صد درصد افزايش پيدا كرده است، در صورتي كه توليد طي اين مدت از 

درصد مصرف صد در صد افزايش  66ه بيان ديگر در ازاي افزايش توليد به ميزان ميليون ليتر افزايش پيدا كرده است. ب 4/42

  هاي موثر در مصرف بررسي شود.داشته است. براي درك دليل اين ميزان افزايش الزم است مولفه

 76ميليون ليتر رسيد كه حاكي از مصرف متوسط روزانه  4532تيرماه گذشته به  23تا  17مصرف بنزين كشور در طي 

هاي نفتي، ميزان مصرف گازوئيل نيز در همين مدت ميليون ليتر است. بر اساس آمارهاي رسمي شركت ملي پخش فرآورده

ميليون ليتر در كشور است. دليل رشد چشمگير مصرف گازوئيل در كشور در اين مدت  77/3حاكي از مصرف متوسط روزانه 

هاي آب صوالت كشاورزي و استفاده زياد از موتورهاي ديزلي در چاهبه جز افزايش ميزان تردد، ادامه كاشت و برداشت مح

  ).1388كشاورزي و افزايش مصارف صنعتي بوده است( صوفي، 

ميليون ليتر و باالترين ميزان مصرف گازوئيل  679بيشترين مصرف بنزين كشور در اين مدت نيز مربوط به بيست و دوم تير با 

  ليتر بوده است. ميليون 777تير با  21نيز در روز 

درصدي مصرف بنزين كشور نسبت به سال گذشته، روزانه به طور متوسط بيش از  10در حال حاضر و با تداوم رشد مصرف 

ميليون  30ميليون ليتر بنزين در كشور بيش از  40شود كه با توجه به توليد حدود ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف مي 70

  رج كشور تامين شود تا ذخاير بنزين كشور در حد مطلوب باقي بماند.ليتر در روز آن بايد از خا

ميليارد دالري در ساخت و توسعه  17گذاري هاي توسعه، با سرمايههاي اخير و در پي تحقق برنامههرچند در طول سال

ر، يعني سه برابر توليد امروز ميليون ليت 120توليد بنزين داخل به مرز  1389توان اميدوار بوده كه تا سال ها، ميپااليشگاه

برسد. شايد عدم توجه به مديريت مصرف، امروز ما را با اين مشكل روبرو كرده است. مشكلي كه در هر سال باعث صرف هزينه 

  شود.ميلياردي به منظور واردات بنزين مي 6الي  5

 53بالغ بر  1382دارد، به طوري كه در سال هاي نفتي به بخش حمل و نقل اختصاص بيشترين ميزان مصرف نهايي فرآورده

هاي نفتي در اين بخش به مصرف رسيده است. الزم به يادآوري است بر اساس آمار سال درصد از كل مصرف نهايي فرآورده

ميليون خودرو  7/6درصد گازوئيل در بخش حمل و نقل است. طبق مار حدود  56درصد مصرف بنزين و  99نزديك به  1384

ميليون دستگاه آن طي پنج سال اخير وارد چرخه حمل و نقل  5/3در كشور وجود دارد كه  1384سوز) تا پايان سال (بنزين 
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شود با توجه به روند بيني ميشود. بنابراين پيشميليون دستگاه مي 4-8بيني حدود شده است. در مورد موتورسيكلت پيش

  گذارد.بد و بالطبع بر تقاضاي بنزين اثر ميتوليد خودرو در كشور كماكان اين تعداد افزايش يا

دالر در سال است. چنان چه دولت اقدام به تجهيز ناوگان حمل و  200در حال حاضر ميزان يارانه بنزين براي هر ايراني حدود 

واردات هاي بزرگ و به موازات آن هاي ساخت اتومبيلنقل عمومي كند و به جاي واردات بنزين اقدام به كمك به كارخانه

ها را تامين كرد. بر اساس توان با افزايش اندك قيمت، بخش قابل توجهي از هزينهسريع اتوبوس و ... نمايد در همين راستا مي

هزار دستگاه است كه به هيچ وجه پاسخگوي نياز كشور نيست. ميزان توليد  75هاي شهري حدود آمار موجود تعداد اتوبوس

صوفي، تواند جوابگو باشد(نسبت نياز نميار دستگاه در سال جاري است كه اين تعداد توليد به هز 5-6اتوبوس در كشور حدود 

1388.(  

  

  

  مصرف انرژي و يارانه ها در شهر شهركرد -2-5

مصرف فراورده هاي عمده نفتي (شامل بنزين،نفت سفيد ،نفت گاز ونفت كوره)استان چهارمحال وبختياري درسه  ناحيه 

با 1387هزار ليتردر سال  581837تان شهركرد،اردل ،فارسان ، كوهرنگ وكيار)بروجن ولردگان ازمركزي (شامل شهرس

كاهش يافته است.  توزيع مصرف چهار فراورده نفتي مذكور  1388هزار ليتر در سال  575042درصد به  -2/1كاهشي معدل 

درصد)،ناحيه بروجن 63ليتر (معادل  هزار 362137در بين نواحي استان نشان داده كه نواحي مركزي 1388در سال 

  درصد)،سهم مصرفي داشته اند.6/17هزار ليتر كه  (حدود 101002درصد) وناحيه لردگان  5/19هزار ليتر (معادل 111903

درصد)و كمترين مصرف 1/44هزار ليتر(253663،بيشترين مصرف فراورده هاي عمده نفتي استان به نقت گاز با 1388در سال 

  درصد)اختصاص مي يابد.7/3هزار ليتر ( 21417با به نفت كوره 

درصد) مي باشد . الزم 40هزار ليتر(230354درصد)وبنزين 1/12هزار ليتر (69608در همين سال ،ميزان مصرف نفت سفيد 

هزار ليتركاهش  داشته است كه دليل آن 26908مقدار 1385به توضيح است كه مصرف بنزين در اين سال نسبت به سال 

  ن فراورده به صورت سهميه بندي بوده است.(شركت ملي پخش فراورورده هاي نفتي استان چهارمحال وبختياري). عرضه اي

  امكانات توزيع فراورده هاي نفتي

هزار ليتر در سطح استان  14202مخزن مواد سوختي و با ظرفيت 465شعب فروش مواد سوختي با مجموع 1388در سال 

هزار ليتر ظرفيت در شهر ستان لردگان و كمترين آن 3500مخزن و122ازن مواد سوختي با فعاليت مي نمودند. بيشترين مخ

هزار ليتر در شهرستان فارسان قرار دارد.(شركت ملي پخش فرا ورده هاي نفتي استان چهارمحال 764مخزن و 23با 

  وبختياري).
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  احد هزار ليتر).( و1388) مصرف انواع فراورده هاي نفتي بر حسب نواحي استان سال 2جدول(

 ناحيه بنزين نفت سفيد نفت گاز نفت كوره جمع

 ناحيه مركزي 15154 40027 154796 15800 362137

 ناحيه بروجن 45612 1026 64425 840 111903

 ناحيه لردگان  33228 28555 34442 4777 101002

 جمع 230354 69608 253663 21417 575042

  نفتي استان چهارمحال وبختياري)(شركت ملي پخش فراورورده هاي 

  

  

  

  

  .(واحد هزار ليتر)1388)مصرف انواع فراورده هاي نفتي  بر حسب شهرستان سال 3جدول (

 شرح بنزين نفت سفيد  نفت گاز نفت كوره جمع

 شهركرد 107307 9092 82787 15231 214417

 بروجن 45612 1026 64425 840 111903

 فارسان 16653 5179 13067 94 34993

 لردگان  33228 28555 34442 4777 101002

 اردل 9373 17151 33378 297 60199

 كوهرنگ 5088 6887 4984 178 17137

 كيار 13093 1718 20580 0 35391

 1388استان  230354 69608 253663 21417 575042
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 شهري  210500 7124 175949 1579 395152

 روستاي 19854 62484 77714 19838 179890

 1387استان  233101 70961 242900 34875 581837

  (شركت ملي پخش فراورورده هاي نفتي استان چهارمحال وبختياري)

  (واحد :هزار ليتر)1388)تعداد جايگاه ظرفيت مخازن مواد سوختي در استان سال 4جدول (

تعداد پمپ 

 نفت سفيد

تعداد پمپ 

 نفت كاز

تعداد 

پمپ 

 بنزين

تعداد 

جايگاه 

 خصوصي

تعداد 

جايگاه  

 دولتي

ضرفيت 

مخازن 

ماد 

 سوختي

تعداد 

مخازن مواد 

 سوختي

تعداد 

شعب 

 فروش

 شرح

 شهركرد 79 99 3594 1 8 48 23 3

 بروجن 38 51 1580 0 7 26 13 0

 فارسان 18 23 764 0 2 6 8 1

 لردگان 106 122 3500 0 6 19 13 0

 اردل 71 80 2169 0 3 7 6 3

 كوهرنگ 52 55 1425 0 2 3 2 1

 كيار 33 35 1170 0 3 7 5 0

استان  397 465 14202 1 31 116 70 8

 1388سال

استان  397 645 14202 1 31 110 69 8

 1386سال

 درصد تغييرات 0 0 0 0 0 5 1 0

  (شركت ملي پخش فراورورده هاي نفتي استان چهارمحال وبختياري)

cngبه تفكيك شهرستان      )تعداد جايگاه هاي5(جدول   
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  شرح  1387 1388

 شهركرد 5 8

  بروجن 2 6

 فارسان 1 2

 لردگان 2 4

 اردل 0 1

 كوهرنگ 0 0

 كيار 0 1

 استان 10 22

  (شركت ملي پخش فراورورده هاي نفتي استان چهارمحال وبختياري)

-پرداخت مي اقتصاد كنوني و به خصوص امواج تورميدرآمد از جريانات پرنوسان يارانه غالباً به منظور مصون سازي اقشار كم

شود و در كل ممكن است توليدي يا مصرفي باشد. از اهداف مهم يارانه باز توزيعي درآمد است. به دليل نقص اطالعات در 

بر مصرف يك پذير را مورد هدف قرار داد و در صورتي كه سياست پرداخت يارانه توان الزاماً اقشار آسيبپرداخت يارانه نمي

شود، زيرا در بازار اقشار مختلف درآمدي متقاضي يك كاال هستند و كاال در بازار اعمال گردد، مطلقاً چنين هدفي برآورده نمي

  توان تبعيض قيمتي براي قشر مورد هدف قائل شد.نمي

  پيشينه تحقيق - 2-6

مصرف براي فراورده هاي نفتي، برآورد وارداتي تخمين مدل هاي پيش بيني ") در مطالعه خود با عنوان 1371كريم زاده(

در ابتدا به تاريخچه نفت و نقش بخش نفت در اقتصاد ايران پرداخته و پس از نگاهي كوتاه  "فراورده هاي نفتي پنج ساله دوم

هاي  مدت به وضعيت صنايع و مصارف انرژي و چگونگي تهيه فرآورده هاي نفتي به بررسي پيشينه توليد و مصرف فراورده

مي باشد و نتايج در  1350- 70منتخب ( نفت سفيد، بنزين و نفت و گاز) پرداخته است. وي با استفاده از آمارهاي دوره زماني 

  ارتباط با اين مطالعه به قرار زير مي باشد:

سياست هاي عدم استفاده از متغير قيمت در معادالت تقاضا باعث گرديده است تا از اين مدل ها نتوان براي  ارزيابي  -1

 افزايش يا كاهش قيمت فراورده هاي نفتي استفاده نمود.

در مدل پيش بيني مصرف بنزين موتور، عدم استفاده از يك عامل موثر در مصرف بنزين يعني موجودي وسايل نقليه  -2

 ).1371مشهود است ( كريم زاده، 
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ركشور) به بررسي جايگاه مصرف بنزين دركشور ي با عنوان (بررسي عوامل مؤثربرمصرف بنزين د) در مطالعه1376آخاني( 

پرداخته است.وي دراين مقاله به مقايسه مصرف بنزين در ايران وجهان پرداخته وعوامل ومتغير هاي تاثير گذاربر مصرف بنزين 

  رابرميشمارد.وي شش موردراازعوامل مؤثربرمصرف بنزين مي داندكه عبارتند از:

  قيمت واقعي بنزين-1

  وسايل نقليه موتوري بنزين سوزموجودي -2

  نرخ رشداقتصادي-3

  شرايط جغرافيايي،اقليمي وشرايط زيربنايي-4

  نرخ رشدجمعيت-5

  سيستم حمل ونقل عمومي- 6

درقسمت آخراين مقاله نيزپيشنهاداتي درجهت جلوگيري ازبروزمشكالت اقتصادي ناشي ازافت قيمت نفت پيشنهاد مي كندكه 

فتي، خارج كردن اين وسايل نقليه باعمرباالازناوگان حمل ونقل كشور، تجهيز سيستم حمل ونقل افزايش قيمت اين فراورده ن

عمومي كشور،جلوگيري ازترددخودروهاي تك سرنشين درشهر هاي بزرگ،اجبارخودروسازان به فعال كردن واحدتحقيق 

  ي ازجمله ي آنها مي باشد.وتوسعه خودبراي ابداع روش هاي درجهت كاهش مصرف بنزين و بنزين به دليل نقص فن

) درمقاله اي تحت عنوان (برآوردهايي ازتوابع مصرف بنزين درراهكارهاي كاهش مصرف بنزين) به 1380صحفي وپاك نژاد(

بررسي سياست هاي قابل اتخاذ براي بهينه سازي مصرف بنزين ونزديك سازي قيمت اين كاالبر قيمت هاي واقعي آن پرداخته 

به كار  1950مصرف سرانه بنزين بر اساس روند نگري كه از جمله روش هاي پيش بيني بوده و عمدتا در دهه  اند.آنها با برآورد

برده مي شد، به برآورد كشش هاي جزيي كوتاه مدت و بلندمدت قيمتي و درآمدي و نيز پيش بيني مصرف سرانه بنزين 

د متغير مصرف سرانه بنزين و نرخ رشد آن در طول يك دوره پرداخته اند. بنابراين بر اساس يك مدل خطي به برآوردي از رون

ساله مبادرت ورزيده اند. بر اساس اين مدل خطي فرض شده است كه مصرف سرانه بنزين تابعي از روند زماني بوده و طي  32

روبرو بوده است.  ) منعكس مي شودDTREدوره مذكور با تغيير ساختار پس از انقالب كه در شيب تابع روند ( از طريق متغير 

محققين نتيجه مي گيرند كه علي رغم به دست آمدن كشش قيمتي پايين تقاضاي بنزين در كوتاه مدت، شواهد حاكي از 

سال نصف اثر سياست گذاري  4افزايش كشش قيمتي بنزين و نقش عوامل بازاري در بلندمدت مي باشد به طوري كه ظرف 

حال فراموش كرد سياست افزايش قيمت براي كاهش تقاضا در صورت عدم اجراي بر متغير مصرف ظاهر مي گردد. با اين 

اقدامات موازي، سيا ستي ناتمام خواهد بود كه عالوه بر كاهش رفاه مصرف كنندگان لزوما به بهينه سازي مصرف نخواهد 

ققين براي بهينه سازي انجاميد. توسعه ناوگان حمل و نقل بخش دولتي به بخش خصوصي از جمله اقدامات پيشنهادي مح

  مصرف بنزين مي باشد.
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وشواهداز لبنان مدارك  : "كوتاه مدت تقاضاي بنزينقيمت  كشش درآمد") در مقاله اي با عنوان2012(4سيترا وابوصدرا 

ه تجربي برآورد تقاضا براي بنزين با توجه به سهميه ومعافيت هاي ساختاري با استفاده ا ز دادبه صورت مطرح مي كنند كه 

نتايج مطالعه تاييد كننده قانون تضاضا مي باشد. انجام شده است.  .M1-2010: M12 :2000هاي ماهانه از لبنان دردوره 

اكثر مطالعات انجام شده در ادبيات اين است كه بنزين ازكشش قيمت و درآمد بااليي در كوتاه مدت سازگار با نتايج مطالعه 

بنزين و افزايش درآمد قيمت مصرف كنندگان به ، پاسخ ازمعافيت هاي تك و چندگانه، هنگامي كه اين حالبا .برخورداراست 

سياست هاي بهينه با توجه ،حساس هستندتغييرات متفاوت بوده است.ازآنجاكه هردوقيمت وكشش درآمد نسبت به ساختاري 

  مورد بنزين تعيين مي شود.درآمدهاي دولت و يا استانداردهاي بين المللي محيط زيست در  الگوي  به

) در مقاله اي با عنوان تقاضاي سوخت و وسيله نقليه در مراكش به بررسي بخش حمل و نقل و تقاضاي انرژي  2002(5بلهاج  

پرداخته است. محقق به اين نتيجه رسيده است كه در دوره  1996- 70و وسيله نقليه براي كشور مراكش طي دوره زماني 

براي وسايل نقليه گازوئيل سوز با سرعت بيشتري نسبت به تقاضاي وسايل نقليه بنزين سوز افزايش پيدا مورد بررسي تقاضا 

درصد تغيير كرده است و  58درصد و  26كرده است. همچنين قيمت حقيقي بنزين و گازوئيل در دوره مورد بررسي به ترتيب 

واقعي سوخت مي باشد. همچنين تمايل روز افزون به شهرنشيني  ذخيره وسايل نقليه به مقدار بااليي وابسته به درآمد و قيمت

  و افزايش مهاجرت از شهر به روستا باعث افزايش تقاضا براي وسيله نقليه و متعاقب آن افزايش تقاضا براي سوخت شده است.

به  "ن در برزيلكشش هاي متقاطع كوتاه مدت و بلندمدت تقاضاي بنزي") در مقاله اي تحت عنوان 2003( 6الوس و بونو

پرداخته اند. آنها با استفاده  1974تا  1999مطالعه و  محاسبه كشش هاي درآمدي، قيمتي و متقاطع بنزين براي دوره زماني 

گرينجر به برآورد مدل خود پرداخته اند. قيمت اتانول متغير  –از مدل همجمعي و با استفاده از روش دو مرحله اي انگل 

مدل به كار رفته است از آنجا كه سري ها داراي مرتبه همجمعي يك بوده اند، امكان آزمون همجمعي جديدي است كه در اين 

  فراهم مي شود.

درصد به لحاظ آماري با معنا بوده اند. ضرايب كشش ها مطابق با تئوري بوده  15ضرايب قيمت هاي بنزين و اتانول در سطح 

گزين مي باشند، عالمت مورد انتظار براي كشش متقاطع قيمت مثبت مي باشد. اند. از آنجا كه بنزين و اتانول دو كاالي جاي

  اگر چه كشش متقاطع مثبت است، اما مقدار مطلق آن اندك مي باشد.

نتايج برآورد مدل تصحيح خطا ( جهت تعيين ضرايب كوتاه مدت ) نيز بيانگر آن است كه عالمت كشش ها مطابق با تئوري 

انتظار مي رود، كشش قيمتي كوتاه مدت از مقدار بلندمدت آن كوچكتر است. از آنجا كه ضرايب بنزين مي باشند. همانگونه كه 

و اتانول اختالف معناداري با صفر ندارند، مي توان نتيجه گيري كرد كه تقاضاي بنزين در كوتاه مدت كامال بي كشش مي 

 بي كشش مي باشد كه خود حاوي اطالعات مهمي باشد. كشش قيمتي بنزين دربلندمدت بي كشش و در كوتاه مدت كامال

  جهت سياست گذاري مي باشد.

                                                           
4-Bernard BenSita, WalidMarrouch, SalahAbosedra 
5-Belhaj 
6-Ellus and Bonou 
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) در مقاله اي با عنوان(تحليل تقاضاي مصرف بنزين دركشور نيجريه)به تخمين تابع تقاضا براي 1986(7دايو وادگلبرگ   

اقتصادي ،وجود كنترل از سوي دولت بنزين دركشور پرداخته اند.محقق با اشاره به نقش قيمت درتابع تقاضاازنظر مباني تئوري 

براي پائين نگه داشتن قيمت ابن كاال،محدوديت عوامل زير بناي و محدوديت روش هاي جايگزين حمل ونقل را دليل بدون 

كشش بودن قيمت بنزين در اين كشور وديگركشورهاي مشابه عضو اوپك دانسته،به همين دليل علي رغم آنكه مصرف رو به 

مزمان با كاهش قيمت هاي واقعي آن كشش هاي معنادار قيمتي رادر مدل اقتصادسنجي تقاضا بنزين نشان افزايش ينزين ه

  مي دهد.

دسته بندي در قيمت نفت خام و فرضيه هدف گذاري منطقه ")، در مطالعه اي با عنوان 2012( 8بهاراتي، كرين و كامينسكي

براي نفت خام را بوسيله دسته بندي قيمت نفت، براي دوره زماني  )TPZ9(، فرضيه هدف گذاري منطقه اي قيمت "اي قيمت

فرض بر اين است كه دسته بندي قيمت زماني رخ مي  براي كشورهاي عضو اوپك، مورد مطالعه قرار مي دهد. 2008-1983

آزمون كردن فرضيه دهد كه اوپك قادر به دفاع از مزيت هاي ناشي از افزايش و يا كاهش در توليدات نفتي باشد. به منظور 

هاي پژوهش از رهيافت اقتصاد سنجي سيستم معادالت همزمان بهره گيري شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه 

، دسته بندي مي شود. عالوه بر اين، درجه دسته بندي زماني 9قيمت ها به شدت در اطراف زير دوره ها با ارزش دالري 

فيت توليد باال است و همچنين زماني كه توليد به طور قابل توجهي بيش از سهميه هاي كاهش مي يابد كه استفاده از ظر

مشخص شده باشد، كه اين منطبق با وقتي است كه اوپك در دفاع از منطقه ناتوان مي باشد. اين نتايج، فرضيه هدف گذاري 

  منطقه اي قيمت نفت خام را پشتيباني مي كند.

انعطاف پذيري در پيش بيني تقاضاي برق با حجم ")، در مطالعه اي با عنوان 2013( 10زجيمنو، الرسگوتي، لزوان و روي

، مقدمه اي از منابع انرژي تجديد پذير، به خصوص قدرت باد، كه به شرايط آب و هوايي و  ذخيره "سيگنال هاي قيمت/مصرف

ه با مشكل ذخيره سازي انرژي، نياز به حداقل سازي اين نوع انرژي، محدود است؛ را ارائه كرده است. يكي از راه هاي مقابل

رساندن ذخيره سازي آن، يعني تغيير از يك سيستم مبتني بر توليد برق در پاسخ به نيازهاي غير قابل پيش بيني تقاضا مي 

ك باشد. تقاضا را مي توان به طور غير مستقيم از طريق سيگنال حجم قيمت/مصرف شناسايي مي شود. در اين مطالعه از ي

مدل رياضي به پيش بيني تقاضاي برق براي يك گروه از مصرف كنندگان داخلي، براي مديريت تقاضا بهره گيري شده است. 

پرداخته  JAVAبه منظور آزمون كردن فرضيات پژوهش از يك مدل بهينه سازي برنامه ريزي خطي با استفاده از نرم افزار 

تا  15:00مصرف كننده در بازه زماني ساعت  15932دن مصرف مربوط به شده است. اين مدل به مطالعه موردي محدود كر

در روزهاي خاصي از ماه تابستان پرداخته است. بر اساس اين برنامه، مصرف كنندكان سيگنال هايي دريافت مي كنند  17:45

د. همچنين نتايج نشان كه پيشنهاد مي دهد مشوق هاي مالي بر كاهش در حجم مصرف در زمان اوج تقاضاي مصرف، ارائه شو

  مي دهد كه در پاسخ به اين مشوق ها، نتايج متفاوتي نشان داده شده است.  

                                                           
7-Daive and Edgolberg 
8 Bharati and Crain and Kaminski 
9 target pricing zone (TPZ) 
10 Gorriaa and Jimenob and Laresgoiti and Lezauna, and Ruizb 
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در پايان الزم به ذكر است كه كليه مطالعات صورت گرفته در زمينه تقاضاي انرژي و هدفمندي يارانه ها در كشورهاي مختلف 

  نگرفته است كه از جنبه هاي نوآوري اين مطالعه مي باشد. صورت گرفته است و تاكنون به صورت استاني و شهرستاني صورت 

  

  الگوي تحقيق -3

اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر شيوه پژوهش، به صورت توصيفي تحليلي مي باشد. براي جمع آوري مطالب 

ي برآورد الگوي شده است. برا مربوط به ادبيات موضوع از روش كتابخانه اي نظير كتب، مجالت، مقاالت، پايان نامه ها استفاده

استفاده مي شود.  روش گردآوري اطالعات جهت تاييد ورود  فرضيه تحقيق به روش  VECMو VARتحقيق از روش 

تا  1386ميداني ميباشد. قلمروي مكاني مورد تحقيق شهرستان شهركرد ودوره زماني مورد نظراز ماهيانه از فرورين سال

  ارايه شده استفاده شده است جهت تخمين مدل Excelو  Eviewsمي باشد. در اين  تحقيق از نرم افزار  1391فروردين 

كه با توجه به آنكه در اين مطالعه به تاثيرپذيري متغيرهاي تاثيرگذار بر تقاضاي مصرف بنزين پرداخته مي شود لذا بر اين 

  اساس در اين مطالعه از دو الگو استفاده شده است. 

  :مي باشد كه به قرار زير است012211مدل مورد استفاده دراين مطالعه با استفاده از الگوي سيترا و ابوصدرا 

)1(  

 

qt   مصرف بنزين و ميزان تقاضاي بنزين در سال :t در شهر شهركرد مي باشد 

Pt  شاخص قيمت در سال :t مي باشد 

Z  :  درآمدافراد مي باشد كه در اين پژوهش از شاخص ارزش افزوده در شهر شهركرد استفاده شده است و با استفاده

  از نرم افزار ديتاهاي اين متغير ماهانه شده است. 

qt-1.نيز تقاضاي بنزين در دوره قبل در شهر شهركرد مي باشد    

  د.دميشودوتخمين زده ميشودرادامه سال تغييرقيمت بنزين به عنوان متغيرمجازي وار

Diو قبل از تاريخ هدفمندي يارانه ها برابر با  1كه مقدار اين متغير بعد از هدفمندي يارانه ها برابر ،متغيرمجازي است

استفاده ازمدل اتورگرسيوتقاضاي بنزين  به منظور برآورد الگو اول مانايي متغيرهابررسي ميشود، بعد با صفر مي باشد.

  .شود به صورت زيرتخمين زده ميEviewesدرشهركرد با استفاده از نرم افزار 

                                                           

11- Sita&Abosedra 
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  برآورد الگو -4

  ابتدا به بررسي مانايي متغيرهاي تحقيق پرداخته مي شود:

  ) ارائه شده است:1در جدول ( I)1خالصه نتايج آزمون هاي ياد شده در تفاضل مرتبه اول (      

  

  هاي سري زمانيبر داده   ADF) نتايج آزمون1جدول (

  نتيجه  Prob  فولر -ديكيτآماره   متغيرها

 I(1)  0.0226   3.267036-  شاخص درآمد 

  I(1)  0.0000   6.952066-  مصرف بنزين

  I(1)  0.0000   7.211525-  شاخص قيمت

  ، يافته هاي پژوهش Eviewsمنبع : خروجي نرم افزار 

  ابتدا به بررسي وقفه بهينه پرداخته مي شود:

  نتايج حاصل از تعيين تعداد وقفه بهينه در الگوي پژوهش ( متغير وابسته مصرف بنزين)

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -101.3748 NA   0.000948  4.390615  4.546549  4.449543 

1  595.0733 
  1247.803

* 
  4.63e-

16* 
 -

23.96139* 
 -

23.18172* 
 -

23.66675* 

  Eviewsمنبع : خروجي نرم افزار 

 طول بر ها اكثرآماره تأييد به توجه با لذا Eviewsبا توجه به نتايج حاصل از تعيين وقفه بهينه در محيط نرم  افزاري  

باشد چرا كه بيشترين مي  1گردد (تعداد وقفه بهينه برابر مي استفاده بلندمدت تعادلي روابط برآورد جهت وقفه اين وقفه از

 بيزين حاصله را داراست). -مقدار آكائيك و شوارتز

  به برآورد الگو پرداخته مي شود. VARسپس با استفاده از روش 

  در الگوي تقاضاي بنزين VARبرآورد الگوي 

 Q PP Y D1 
Q(-1)  0.195477 -0.311073  0.002345  24.59330 

  (0.52549)  (0.38013)  (0.00660)  (36.3259) 
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 [ 0.37199] [-0.81834] [ 0.35519] [ 0.67702] 
 Q PP Y D1 

PP(-1) -0.231583  0.993032 -3.84E-05  0.086811 
  (0.08174)  (0.00040)  (7.0E-06)  (0.03863) 
 [-2.83289] [ 2456.28] [-5.47440] [ 2.24699] 
 Q PP Y D1 

Y(-1)  0.316845  1.233760  0.992056 -17.45389 
  (0.11890)  (0.08601)  (0.01249)  (8.21914) 

 [ 2.66484] [ 14.3447] [ 6.6432] [-2.12357] 
 Q PP Y D1 

D1(-1) -0.158485 -0.006874  8.71E-05  1.164860 
  (0.14077)  (0.00545)  (9.5E-05)  (0.52100) 
 [-1.12583] [-1.26077] [ 0.91943] [ 2.23583] 
 Q PP Y D1 

C  2.631076 -11.98089  0.144483  34.80846 
  (4.46711)  (3.23140)  (0.05612)  (308.800) 
 [ 0.58899] [-3.70765] [ 2.57446 ] [ 0.11272] 

 R-squared  0.755742  0.650154  0.895674
2 

 0.704866 

 Adj. R-squared  0.733021  0.632001  0.885671 0.677412 

  منبع: يافته هاي تحقيق ( متغيرها به صورت لگاريتمي استفاده شده است).

درصد است كه نشان از برازش خوب الگو است. نتايج كوتاه مدت  75قدرت توضيح دهندگي در الگوي مورد نظر به ميزان 

  الگوي تقاضاي مصرف بنزين به قرار زير مي باشد:

درآمد افراد در شهركرد تاثير مثبت و معني داري بر تقاضاي مصرف بنزين در استان را نشان مي دهد به گونه اي كه به ازاي 

  درصد ميزان مصرف بنزين در استان افزايش مي يابد.  31يك درصد تغيير در درآمد افراد به ميزان 

منفي و معني دار مي باشد به گونه اي كه يك درصد تغيير  تاثير شاخص قيمت بر تقاضاي مصرف بنزين در استان ( شهركرد)

  درصد در تقاضاي مصرف بنزين در شهركرد مي شود.  23در ميزان شاخص قيمت باعث كاهشي به ميزان 

تاثير متغير هدفمندي يارانه انرژي بر تقاضاي مصرف گاز در استان ( شهركرد) منفي و معني دار مي باشد به گونه اي كه يك 

  درصد در تقاضاي مصرف بنزين در شهركرد مي شود.  15تغيير در ميزان هدفمندي يارانه انرژي باعث كاهشي به ميزان  درصد

  تعيين بردارهاي هم انباشتگي

)(نتايج آزمون اثر و حداكثر مقادير ويژه maxλ در الگوي تقاضاي بنزين  

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
Hypothesiz

ed 
 Trace 0.05  

No. of Eigenvalue Statistic Critical Prob.** 
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CE(s) Value 
None *  0.940120  139.4108  29.79707  0.0001 

At most 1  0.103093  7.086532  15.49471  0.5676 
At most 2  0.041106  1.972797  3.841466  0.1602 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
Hypothesiz

ed 
 Max-Eigen 0.05  

No. of 
CE(s) 

Eigenvalue Statistic Critical 
Value 

Prob.** 

None *  0.940120  132.3243  21.13162  0.0001 

At most 1  0.103093  5.113736  14.26460  0.7274 
At most 2  0.041106  1.972797  3.841466  0.1602 

  

  انجام شده است. VECMبا توجه به دو آزمون با يك بردار همجمع مي شود. اين آزمون به منظور تخمين به روش 

  برآورد الگوي تصحيح خطاي برداري

  در الگوي تقاضاي بنزين برآورد الگوي تصحيح خطاي برداري

Cointegrating Eq:  CointEq1 
Q(-1)  1.000000 

  
PP(-1) -0.245652 

  (0.01818) 
 [-13.5082] 
  

Y(-1)  0.923424 
  (0.03059) 
 [ 29.9161] 

  
D1(-1)  -0.415563 

  (0.00715) 
 [ -58.0460] 
  

C -26.15610 

  منبع: يافته هاي تحقيق

  نتايج در بلندمدت در الگوي تقاضاي مصرف بنزين به قرار زير است:

درآمد افراد در شهركرد تاثير مثبت و معني داري بر تقاضاي مصرف بنزين در استان را نشان مي دهد به گونه اي كه به ازاي 

  ميزان مصرف بنزين در استان افزايش مي يابد.  92يك درصد تغيير در درآمد افراد به ميزان 

و معني دار مي باشد به گونه اي كه يك درصد تغيير  تاثير شاخص قيمت بر تقاضاي مصرف بنزين در استان ( شهركرد) منفي
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  درصد در تقاضاي مصرف بنزين در شهركرد مي شود.  24در ميزان شاخص قيمت باعث كاهشي به ميزان 

تاثير متغير هدفمندي يارانه انرژي بر تقاضاي مصرف گاز در استان ( شهركرد) منفي و معني دار مي باشد به گونه اي كه يك 

  درصد در تقاضاي مصرف بنزين در شهركرد مي شود.  41ر در ميزان هدفمندي يارانه انرژي باعث كاهشي به ميزان درصد تغيي

  آزمون نرماليتي باقيمانده هاي تخمين تقاضاي بنزين

Compone
nt 

Jarque-
Bera 

df Prob. 

1  3.171524 2  0.2048 
2  5.541181 2  0.0626 
3  3.724271 2  0.1553 
4  0.881701 2  0.6435 

  

  با توجه به احتمال و عدم معني داري آماره جاكوبرا نشان از نرمال بودن برآورد الگوي تقاضاي مصرف بنزين مي باشد. 

  

  

  ها در متغير تقاضاي مصرف بنزينعكس العمل متغير درآمد سرانه نسبت به تكانه

ساله بر ميزان تقاضاي مصرف بنزين باعث افزايش در ميزان مصرف بنزين در  5شوك هاي وارد شده بر درآمد سرانه در دوره 

  استان چهارمهال بختياري( شهركرد) شده است. در سال سوم و چهارم به بيشترين ميزان خود رسيده است. 
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  ي مصرف بنزينها در متغير تقاضاعكس العمل متغير شاخص قيمت به تكانه

ساله بر ميزان تقاضاي مصرف بنزين باعث كاهش در ميزان مصرف بنزين در  5شوك هاي وارد شده بر شاخص قيمت در دوره 

  استان چهارمهال بختياري( شهركرد) شده است. از دوره دوم به بعد تقريبا داري شيب يكنواختي بوده است. 

  

  ها در متغير تقاضاي مصرف بنزيننسبت به تكانهعكس العمل متغير هدفمندي يارانه انرژي   

ساله بر ميزان تقاضاي مصرف گاز باعث كاهش در ميزان مصرف  5شوك هاي وارد شده بر هدفمندي يارانه انرژي  در دوره 

است بنزين در استان چهارمهال بختياري( شهركرد) شده است. از دوره دوم به بعد تقريبا از شيب يكنواختي برخوردار بوده 

  و در دوره پنجم داراي روند صعودي در نمودار است. 
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  نتيجه گيري و پيشنهادات= 5

در الگوي كوتاه مدت درآمد افراد در شهركرد تاثير مثبت و معني داري بر تقاضاي مصرف بنزين در استان را نشان مي دهد به 

يزان مصرف بنزين در استان افزايش مي يابد. تاثير درصد م 31گونه اي كه به ازاي يك درصد تغيير در درآمد افراد به ميزان 

شاخص قيمت بر تقاضاي مصرف بنزين در استان ( شهركرد) منفي و معني دار مي باشد به گونه اي كه يك درصد تغيير در 

  درصد در تقاضاي مصرف بنزين در شهركرد مي شود.  23ميزان شاخص قيمت باعث كاهشي به ميزان 

مد افراد در شهركرد تاثير مثبت و معني داري بر تقاضاي مصرف بنزين در استان را نشان مي دهد به در الگوي بلندمدت درآ

ميزان مصرف بنزين در استان افزايش مي يابد.  تاثير شاخص  92گونه اي كه به ازاي يك درصد تغيير در درآمد افراد به ميزان 

معني دار مي باشد به گونه اي كه يك درصد تغيير در ميزان قيمت بر تقاضاي مصرف بنزين در استان ( شهركرد) منفي و 

  درصد در تقاضاي مصرف بنزين در شهركرد مي شود.  24شاخص قيمت باعث كاهشي به ميزان 

  با توجه به نتايج حاصل از اين مقاله پيشنهادات زير ارائه مي شود:

بنزين و گاز، قانون تقاضا برقرار مي باشد و با با توجه به نتايج تحقيق و اثر منفي ضريب قيمت در دو مدل تقاضاي  -

توجه به بزرگتر بودن ضريب اين متغير در مدل تقاضاي بنزين، حاكي از آن است كه تقاضاي بنزين حساستر از 

تقاضاي گاز مي باشد و كشش قيمتي تقاضاي بنزين بزرگتر از گاز مي باشد. در واقع تغييرات قيمتي بيشتر و بهتر بر 

زين موثر مي باشد، لذا سياست هاي قيمتگذاري و مديريت فرآورده هاي نفتي با تاكيد بر بنزين مي تواند تقاضاي بن

 بهتر و موثر باشد.

همچنين با توجه به اثرگذاري مثبت شاخص درآمد بر تقاضاي بنزين، مي توان تحليل كرد كه كشش درآمدي در  -

سرانه، تقاضاي بنزين را افزايش مي دهند، با توجه به ضرايب بين اين دو تقاضا مثبت بوده و افراد با افزايش درآمد 

  صفر و يك اين متغير، مي توان تحليل كرد كه اين يك كاالي معمولي و ضروري براي جامعه مي باشد.

از طرف ديگر با توجه به منفي و معنادار بودن ضرايب هدفمندي در دو مدل تقاضا، مي توان تحليل كرد كه  -

دودي توانسته مصرف انرژي را كاهش دهد و با توجه به ضريب بزرگتر اين ضريب در مدل تقاضاي هدفمندي تا ح

بنزين، مي توان تحليل كرد كه هدفمندي يارانه هاي انرژي اثر بزرگتري بر مصرف بنزين در كشور داشته است. اين 

ت نشان دهد. اين تحليل مي موضوع مي تواند، حساسيت بيشتر مصرف كنندگان بنزين را نسبت به تغييرات قيم

  تواند با توجه به نوع كاالي مصرفي و موارد استفاده آن توجيه كرد.

لذا مهمترين پيشنهاد سياستي، استفاده از سياست هاي مديريت قيمت  انرژي با تاكيد بر قيمت بنزين به عنوان يك  -

  متغير تاثير گذار بر تقاضاي انرژي در كشور مي باشد.
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