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محمدرضا تقیزاده يزدی ،1حسين ميرشجاعيان حسينی ،2عزتاهلل اصغریزاده ،3حامد شكوری گنجوی
چکيده :بنزين از کليدیترين فرآوردههای انرژی در حملونقل مسافر در ايران بهشمار میرود.
مصرف روزافزون بنزين و نياز به سياستگذاریهای صحيح در راستای مديريت تقاضای بنزين،
شناخت ساختار تقاضای فرآوردۀ بنزين را به اولويت بسياری از برنامههای تحقيقاتی در ايران بدل
ساخته است .يكی از مهمترين چالشهای موجود در اين ميان ،درنظرگرفتن نااطمينانیهای ناشی از
شكستهای ساختاری اقتصادی ،تغيير در سياستگذاریها ،نبودن دادههای دقيق و ابهام در روند آتی
است .اين تحقيق تالش میکند با بهرهگيری از الگوهای متنوع شبيهسازی ،به شناختی بهتر از عوامل
مؤثر بر تقاضای بنزين در ايران دست يابد .از اينرو ،با استفاده از رگرسيونهای آماری و فازی ،به
تخمين تابع تقاضای بنزين در ايران در بازۀ زمانی  1386-1360پرداختيم و متغيرهای مؤثر بر
تقاضای بنزين معرفی شدند .سپس مدلهای دو روش با استفاده از معيارهای استاندارد مقايسه شدند.
نتايج تحقيق نشان میدهد علیرغم برتری نسبی روش رگرسيون آماری ،دو روش آماری و فازی
دارای دقت کافی و عملكرد مناسب در برآورد و پيشبينی تقاضای سرانة بنزين در ايران هستند.
همچنين ،از ميان متغيرهای تخمين ،تنها سه متغير قيمت بنزين ،متغير سهم سرانة خوردو و متغير
روند دارای اثر معنادار بر متغير وابستة مصرف سرانة بنزين است و متغير درآمد سرانه اثر معناداری بر
مصرف سرانة بنزين ندارد.
واژههای کليدی :تقاضای بنزين ايران ،رگرسيون آماری ،رگرسيون فازی.

 .1استاديار مديريت صنعتی دانشكدۀ مديريت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
 .2استاديار گروه اقتصاد بينرشتهای دانشكدۀ اقتصاد ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
 .3دانشيار گروه مديريت صنعتی دانشكدۀ مديريت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
 .4دانشيار گروه مهندسی صنايع دانشكدۀ فنی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
تاريخ دريافت مقاله1392/06/10 :
تاريخ پذيرش نهايی مقاله1393/12/6 :
نويسندۀ مسئول مقاله :محمدرضا تقیزاده يزدی
Email: mrtaghizadeh@ut.ac.ir
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مقدمه
انرژی عاملی بسيار تأثيرگذار در اقتصاد هر کشور است و مديريت صحيح عرضه و تقاضای آن ،از ضروريات
نظام برنامهريزی هر کشور بهشمار میرود .هرچند ايران جزء کشورهای عمدۀ توليدکنندۀ انرژیهای
هيدروکربوری محسوب میشود ،اما بهواسطة سياستهای حمايتی خود در راستای عرضة ارزانقيمت انرژی،
شاهد مصرف باال و روزافزون انرژی است .چنين رويكردی در زمينة فرآوردۀ بنزين ،کشور را به واردکنندۀ
صرف بدل ساخته است .بهطور کلی ،داليل اصلی مصرف باالی اين فرآورده در ايران پايينبودن قيمت بنزين،
فرسودگی خودرو ،باالبودن مصرف خودروها ،افزايش تعداد خودرو و نبودن الگوی مصرف بهينه است.
نمودار  1ميزان مصرف بنزين را در دورۀ  1386-1352نشان میدهد .براساس دادههای موجود ،در
دهههای  1360 ،1350و  1370شمسی ،بهترتيب  65 ،34/6و  120/7ميليارد ليتر بنزين در کشور مصرف
شد که بهطور متوسط بيانگر رشدی معادل  10/2درصد در سال است (ترازنامة انرژی .)1387 ،اين
افزايش روزافزون در مصرف بنزين موجب شد تا ظرفيتهای توليدی جامعه جوابگوی مصرف آن نباشد و
کشور در تأمين داخلی اين فرآورده با مشكل مواجه شود.
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نمودار  .1ميزان مصرف بنزين موتور در دورۀ زمانی ( 1386-1352هزار بشکه در روز)

منبع :ترازنامة انرژی ()1387
محاسبهها نشان میدهد دولت سهم بزرگی از توليد ناخالص داخلی را صرف پرداخت يارانة انرژی از
جمله بنزين کرده است ،درحالیکه سهم يارانة انرژی از توليد ناخالص داخلی کشور در سال  1369معادل
 5/54درصد بود .اين رقم در سال  1372به  13/93درصد افزايش يافت .هرچند اين رقم در سال ،1380
 8/35درصد کاهش داشت ،بار ديگر در سال  1381به  14/1درصد و در سال  1383به  16/9درصد
افزايش يافت .در ميان حاملهای انرژی ،سه حامل گازوئيل ،بنزين و برق بيشترين سهم يارانههای
پنهان انرژی را داشتند .در اين ميان ،سهم بنزين معادل  22درصد بود که بهطور عمده در بخش
حملونقل مسافر هزينه شد.
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وضعيت نابهنجار و مصرف لجامگسيختة حاملهای انرژی از جمله بنزين ،نياز به سياستگذاریهای
صحيح در راستای مديريت تقاضای انرژی را صدچندان میکند .بیشک نخستين گام در کنترل و
عقاليیسازی مصرف اين فرآورده ،شناخت ساختار تقاضای بنزين است .يكی از مهمترين چالشهای
موجود در اين ميان ،درنظرگرفتن نااطمينانیهای ناشی از شكستهای ساختاری اقتصادی ،تغيير در
سياستگذاریها ،نبودن دادههای دقيق و ابهام در روند آتی است .اين تحقيق در تالش است تا با
بهرهگيری از الگوهای متنوع شبيهسازی ،به شناختی بهتر از عوامل مؤثر بر تقاضای بنزين در ايران دست
يابد .از اينرو ،با استفاده از رگرسيونهای آماری و فازی ،به تخمين تابع تقاضای بنزين در ايران در بازۀ
زمانی  1386-1360پرداخته شد .سپس مدلهای دو روش با استفاده از معيارهای استاندارد مقايسه شد و
درنهايت متغيرهای مؤثر بر تقاضای بنزين معرفی شدند .نتايج تحقيق نشان میدهد علیرغم برتری
نسبی روش رگرسيون آماری ،دو روش آماری و فازی دارای دقت کافی و عملكرد مناسب در برآورد و
پيشبينی تقاضای بنزين در ايران هستند .همچنين ،از ميان متغيرهای تخمين ،تنها سه متغير قيمت
واقعی بنزين ،سهم سرانة خودرو و متغير روند دارای اثر معنادار بر تقاضای سرانة بنزين هستند.
ساختار مقالة حاضر اينگونه است :در بخش بعد ،به پيشينة تحقيق پرداخته میشود .سپس،
روششناسی رگرسيون خطی آماری و فازی ارائه میشود .در ادامه ،تابع تقاضای بنزين با استفاده از
مدلهای رگرسيون خطی آماری و فازی برآورد و تقاضای بنزين برای سالهای  1360تا  1386تخمين
زده میشود .بعد از اين مرحله ،معيارهای انتخاب مدل ارائه و عملكرد مدلهای رگرسيون خطی آماری و
فازی مقايسه میشود .بخش پايانی نيز نتيجهگيری را بيان میکند.

پيشينة تحقيق
از آنجاکه بنزين کاالی مهم مصرفی بهشمار میآيد ،برآورد تابع تقاضا و پيشبينی مقدار مصرف آن نقش
عمدهای در شكلگيری صحيح سياستگذاریهای دولت و بهينهسازی مصرف آن دارد؛ بنابراين ،با توجه
به اهميت اين موضوع ،مطالعات گستردهای در اين زمينه صورت پذيرفته است .ابونوری و شيوه (،)1385
تابع تقاضای بنزين در ايران را در سالهای  1347تا  1381برآورد کردند .آنها با معرفی متغيرهای
تأثيرگذار بر مصرف بنزين در ايران و برآورد تابع تقاضای آن به تبيين ميزان تأثيرگذاری هرکدام از اين
عوامل پرداختند و چگونگی تأثيرگذاری سياستهای مختلف اقتصادی را بر مصرف بنزين ارزيابی کردند.
آنها از روشهای آماری و تكنيک حداقل مربعات معمولی استفاده کردند و نتايج تحقيقشان نشان
میدهد تعداد خودرو ،درآمد ملی و رشد جمعيت عوامل تأثيرگذار بر مصرف بنزين است و قيمت بنزين
تأثير چندانی بر مقدار مصرف آن ندارد.
چيت نيس ( ،)1384با معرفی مفهوم روند ضمنی در مدلسازی و بهکارگيری مدل سری زمانی
ساختاری ،تابع تقاضای بنزين را تخمين زد .نتايج اين تحقيق نشان میدهد تابع تقاضای بنزين در
کوتاهمدت و بلندمدت نسبت به قيمت بیکششاند .همچنين ،تقاضا نسبت به درآمد در کوتاهمدت
بیکشش اما در بلندمدت باکشش است .او پيشنهاد میکند برای کنترل و کاهش مصرف بنزين
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مجموعهای از سياستهای قيمتی و غير قيمتی افزايش تدريجی قيمت بنزين ،افزايش کارايی خودروها،
افزايش استانداردهای کارايی و افزايش خدمات حملونقل عمومی بهکار گرفته شود.
صادقی و همكاران ( ،)1388تابع تقاضای بنزين در بخش حملونقل را با استفاده از الگوريتم ژنتيک
تخمين زدند .آنها با استفاده از تكنيک الگوريتم ژنتيک ،به تخمين تابع تقاضای بنزين در بخش حملونقل
برای دورۀ زمانی  1353تا  1385در قالب معادلههای خطی ،درجة دو و نمايی پرداختند و با انتخاب بهترين
مدل تخمين ،تقاضای بنزين در بخش حملونقل تحت سناريوهای مختلف را تا سال  1404پيشبينی کردند.
آنها در تحقيقشان ،تقاضای بنزين تابعی از توليد ناخالص داخلی ،قيمت بنزين ،جمعيت ،تعداد خودروهای
بنزينسوز ،عمر متوسط خودرو و راندمان مصرف را درنظر گرفتند .نتايج تحقيق آنها نشان میدهد مدل درجة
دو از دقت بااليی نسبت به ساير مدلها در تخمين تقاضای بنزين برخوردار است.
نوروزی و سلگی ( ،)1385دربارۀ تخمين توابع تقاضای کوتاهمدت و بلندمدت بنزين در دورۀ  1346تا
 1383و پيشبينی ميزان تأثير سناريوهای مختلف قيمتی بر مصرف آن در سالهای  1385تا 1389
بحث کردند .آنها در تحقيقشان ،نه مدل با متغيرهای قيمت واقعی بنزين ،درآمد واقعی ،موجودی وسايل
نقليه و کارايی تخمين زدند و برای تخمين مدلها از روش  ARDLاستفاده کردند .نتايج تخمينها نشان
میدهد بنزين کااليی کمکشش و ضروری است .آنها با پيشبينی مقدار مصرف بنزين در دورۀ  1385تا
 1389نشان دادند با افزايش قيمت در يک سال و ثابتماندن آن در سالهای آتی ،مصرف -در سال
افزايش قيمت -کاهش میيابد و سپس دوباره به رشد خود در سالهای آتی ادامه میدهد .درنتيجه،
سياست قيمتی کارايی الزم را برای جلوگيری از رشد مصرف ندارد ،اما چناچه قيمت بهصورت پلكانی باال
رود -با توجه به درصد افزايش -میتواند مانع رشد باالی مصرف شود.
زراءنژاد و قپانچی ( ،)1386مدل تصحيح خطای تقاضای بنزين را در ايران برآورد کردند .آنها با
بهکارگيری روش همجمعی يوهانسن ـ جوسيليوس ،رابطة بلندمدت و مدل تصحيح خطا را برآورد کردند.
نتايج تحقيق آنها نشان داد تقاضا برای بنزين نسبت به قيمت و درآمد بیکشش است؛ يعنی بنزين
کااليی ضروری است و درنتيجه عوامل غير قيمتی و غير درآمدی در کاهش مصرف آن تأثير ويژهای
دارند .ضريب جملة تصحيح خطا برابر با  -0/51برآورد شد؛ يعنی در هر سال  51درصد از بیتعادلی
ايجادشده در هر دوره تعديل میشود.
خطايی و اقدمی ( ،)1384کشش قيمتی تقاضای بنزين در سالهای  1381-1359را بررسی و
کششپذيری تقاضای بنزين را برای سالهای  1382تا  1394پيشبينی کردند .به اين منظور ،با استفاده
از روش خودتوضيح با وقفههای گسترده ( ،)ARDLتقاضای کل بنزين را برآورد کردند .نتايج برآورد تابع
تقاضای کل بنزين که تابعی از قيمت حقيقی بنزين و تعداد خودروهاست ،نشان میدهد رابطهای منفی و
ضعيف ميان قيمت حقيقی بنزين و تقاضای کل بنزين وجود دارد ،بهطوریکه يک واحد افزايش در قيمت
حقيقی بنزين ( 200ريال قيمت اسمی) به کاهش ساالنة  18/5واحد ( 1850ميليون ليتر) در تقاضای
بنزين منجر میشود .برای پيشبينی ميزان کششپذيری تقاضای بنزين در هر سه سناريوی تورمی 8 ،5
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و  22درصدی در اليحة چشمانداز برنامة چهارم توسعه ،سه حالت ( 30 ،10و  50درصد) برای افزايش
مداوم قيمت اسمی بنزين تا سال  1394درنظر گرفته شد .براساس اين محاسبهها ،افزايش ساالنة 10
درصدی قيمت اسمی بنزين تأثير مثبتی بر کششپذيری تقاضای بنزين ندارد و تا پايان دورۀ پيشبينی،
کشش تقاضای بنزين کاهش میيابد و روند نزولی آن ادامه میيابد .افزايش ساالنة  30درصدی قيمت
اسمی بنزين در سناريوهای رشد سريع و مطلوب بهطور تدريجی افزايش کششپذيری تقاضای بنزين را
موجب میشود و در سالهای پايانی دورۀ پيشبينی به  -0/5میرسد .با افزايش ساالنة  50درصد در
قيمت اسمی بنزين ،کششپذيری در هر سه سناريو سريعتر رخ داد .بهطوریکه در سالهای  1390و
 1391آستانة کششپذيری نيز مشاهده میشود.
شاکری و همكاران ( ،)1389مدل ساختاری تقاضای بنزين و نفت گاز را در بخش حملونقل ايران تخمين
زدند .آنها در تحقيقشان ،به مدلسازی تقاضای فرآوردهها از طريق حداکثرسازی سه مرحلهای تابع مطلوبيت
با توجه به قيد مخارج مربوطه در هر مرحله پرداختند .مدل پيشنهادی از نوع مدلهای سری زمانی ساختاری
است و دارای جزء غير قابل مشاهدۀ روند است که پس از تبديل مدل بهصورت حالت– فضا و با بهکارگيری
الگوريتم کالمن فيلتر از طريق روش حداکثر راستنمايی برای دورۀ زمانی  1386-1358برآورد شد .نتايج
بيانگر آن است که اوالً ماهيت روند از نوع روند هموار بود و ثانياً فرايند حرکتی آن غير خطی است .با توجه به
توابع تقاضای برآوردشده ،کشش قيمتی تقاضای بنزين کمتر از يک است ،بهطوریکه درمورد بنزين اين
کشش در کوتاهمدت و بلندمدت بهترتيب برابر  -0/24و  -0/3است .کشش درآمدی برای بنزين  1/71و
حساسيت تقاضای بنزين به تغييرات سرانة مالكيت وسايل نقلية بنزين  1/41برآورد شد.
التونی و الموتايری ( ،)1995تقاضای بنزين در کويت را برای سالهای  1970تا  1989با استفاده از مدل
همانباشتگی و تصحيح خطا تخمين زدند .نتايج تحقيق آنها نشان میدهد که تقاضای بنزين در کوتاهمدت
نسبت به قيمت و درآمد بیکشش است و کششهای قيمتی تقاضا در کوتاهمدت و بلندمدت بهترتيب  -0/37و
 -0/46و کشش درآمدی تقاضا برای کوتاهمدت و بلندمدت بهترتيب  0/47و  0/92است.
سن و الموتاری ( )2011تقاضای کل بنزين را در سنگال برای سالهای  1970تا  2008تخمين
زدند .او يک مدل خطی لگاريتمی را در مقابل يک مدل خطی برای برآورد تقاضای بنزين استفاده کرد و
از متغيرهای تأخيری بهعنوان متغيرهای مستقل در مدلهايش بهره برد .نتايج تحقيق نشان میدهد
کشش کوتاهمدت قيمت و درآمد ،کمتر از کشش بلندمدت آنهاست و تقاضای کوتاهمدت و بلندمدت
بنزين در سنگال نسبت به قيمت و درآمد بیکشش است.
پارك و ژائو ( ،)2010تقاضای بنزين آمريكا را از سال  1976تا  2008با استفاده از رگرسيون
همانباشتگی 1پيشبينی کردند .آنها به اين نتيجه رسيدند که کشش قيمت در اواخر دهة  70بهسرعت
افزايش يافت و سپس تا سال  1987کاهش يافت .بعد از فرازونشيبهای کوچک از سال  1987تا ،2000
کشش قيمت دوباره پس از سال  2000افزايش يافت .همچنين ،کشش درآمد در دورههای ذکرشده ،رفتار
مشابهی با کشش قيمت داشت ،اما از نظر مقدار بسيار کوچکتر بود.
1. Cointegrating Regression

6

صن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرييت عتی

 ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،1بهار 1394

کرت و همكاران ( ،)2010تقاضای بنزين را در سطوح ملی و محلی در مكزيک تخمين زدند .آنها از
مدلهای «همبستگی سری زمانی» و «مدل  1GMMبا دادههای تلفيقی» استفاده کردند .نتايج تحقيق
آنها نشان میدهد کشش قيمت در بلندمدت در شهر مكزيكو در بازۀ  -0/2تا  -0/26است ،درحالیکه
مطالعات قبلی که از اساس بر دادههای کل کشور متمرکز بودند ،کشش قيمت را بين  -0/6تا -0/8
تخمين زده بودند .عالوهبراين ،مدلهای بهکاررفته در آن تحقيق نشان میدهند که تغييرات در
کرايههای حملونقل عمومی ،آثار کمی بر مصرف بنزين دارد و قدر مطلق کششهای درآمد در
کوتاهمدت و بلندمدت ،بزرگتر از قدر مطلق مقادير کششهای قيمت است.
آزاده و همكاران ( ،)2010لگوريتمی هوشمند برای پيشبينی تقاضای بنزين مبتنی بر شبكههای
عصبی ،رگرسيون و طراحی آزمايشها ارائه کردند .آنها الگوريتم پيشنهادشده را برای تخمين تقاضای
ماهانة بنزين در ژاپن ،آمريكا ،کويت ،کانادا و ايران در سالهای  1992تا  2005بهکار گرفتند .متغيرهای
بهکارگرفتهشده در تحقيق آنها شامل قيمت ،توليد ناخالص داخلی ،جمعيت ،تعداد خودرو ،تقاضای بنزين
در دورۀ گذشته و ضريب همبستگی بين متغيرهاست .آنها برای انتخاب يكی از روشهای شبكههای
عصبی و رگرسيون بهمنظور تخمين تقاضای بنزين در آينده ،از روش تحليل واريانس استفاده کردند.
نتايج تحقيق آنها نشان میدهد خطای شبكههای عصبی کمتر از رگرسيون است؛ بنابراين برای
پيشبينی تقاضای بنزين مناسبتر است.

روششناسي رگرسيون خطي آماري و فازي
در تقسيمبندیای کلی ،روشهای رگرسيونی در طبقة روشهای شبيهسازی در مقابل روشهای
بهينهسازی جای میگيرد .هدف از روشهای شبيهسازی ،همانندسازی رياضی روابط ميان متغيرها در
جهان حقيقی است .بهدليل تعداد بسيار باالی متغيرهای دخيل در فرايند شبيهسازی و روابط متعدد و
متداخل آنها ،در مدلهای شبيهسازی– همچون تمامی روشهای مدلسازی -سعی میشود متغيرهای
کماهميتتر از مدل حذف شوند و فقط روابط ميان متغيرهای اصلی و معنادار بررسی شوند .از اينرو،
مدلهای شبيهسازی ،شامل بخشی به نام پسماند هستند که تمامی متغيرهای حذفشده يا
ناديدهانگاشتهشده در آن جای میگيرند .محاسبه و بررسی پسماندها– که در عمل از تفاضل ميان مقدار
واقعی و مقدار تخمينزدهشدۀ متغير وابسته بهدست میآيد -عالوهبر فراهمآوردن امكان ارزيابی دقت و
صحت مدل تصريحشده ،امكان مقايسة عملكرد روشهای مختلف شبيهسازی را برای مدلسازان ايجاد
میکند (گجراتی .)1389 ،چنانچه اشاره شد ،هدف از تحقيق حاضر مقايسة عملكرد مدلهای رگرسيون
خطی آماری و فازی در تخمين تقاضای بنزين در ايران است .از اينرو ،در بخش حاضر به معرفی
روششناسی مدلهای رگرسيون خطی آماری و فازی پرداخته میشود و بخش بعدی مقاله به تخمين و
ارزيابی عملكرد روشهای باال اختصاص میيابد.
1. Generalized method of moments
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روششناسي رگرسيون خطي آماري
بهطور نسبی ،روشهای خطی تخمين آماری يا اقتصادسنجی ،روشهای معمول برای تخمين تقاضای
انرژی در ميان محققان حوزۀ انرژی است .چنانكه امروزه نيز متداول است ،مدلسازی اقتصادسنجی از
سه مرحله تشكيل میشود :تشخيص ،تخمين و پيشبينی /تبيين و تفسير .ابتدا ساختار سيستم مورد
بررسی با يک يا مجموعهای از معادلهها تصريح میشود .سپس ارزش ضرايب متغيرهای توضيحی مدل
بر مبنای دادههای تاريخی ،مقطعی يا تلفيقی تخمين زده میشود .در گام آخر ،برآورد نهايی روابط ميان
متغيرهای توضيحی و متغير وابسته بهمنظور پيشبينی عملكرد آيندۀ سيستم يا تبيين و تفسير روابط ميان
متغيرهای سيستم استفاده میشود .ضعف عمدۀ مدلهای اقتصادسنجی ريشه در فرضهای زيربنايی
نظرية اقتصادی دارد :فرضهايی دربارۀ رفتار عقاليی عوامل اقتصادی ،دردسترسبودن اطالعاتی که
تصميمگير واقعی در اختيار ندارد (فرضهای اطالعات کامل) و فرضهايی در زمينة تعادل در سيستم
مورد بررسی .بسياری از اقتصاددانان به ايدهآل و انتزاعیبودن اين فرضها اذعان دارند ،اما در عين حال
به نتايج قویای اشاره میکنند که از اين مدلها منتج میشود.
حجم وسيعی از تحقيقات تجربی در روانشناسی و مطالعات سازمانی نشان میدهد برخالف
روششناسی اقتصادسنجی مبنی بر حداقلسازی مجموع مربعات اجزای پسماند مدل ،رفتار مردم مبتنی
بر بهينهسازی نيست .آنها توان ذهنی را برای تصميمگيریهای بهينه ندارند .حتی اگر توان
محاسبههای کافی داشته باشند ،اطالعات مورد نياز را برای بهينهسازی در اختيار ندارند .درعوض آنها
تالش میکنند اهداف شخصی و سازمانی متنوعی را دنبال کنند ،از شيوههای رايج تصميمگيری استفاده
کنند و از بسياری از اطالعات موجود برای کاهش پيچيدگی مسائل صرف نظر کنند .اقتصادسنجی دچار
محدوديتهای ذاتی و جدی آماری نيز است .تكنيک رگرسيون که در تخمين پارامترها استفاده میشود،
تنها در شرايط ويژهای– که به آن فرضهای کالسيک گفته میشود -تخمينی بدون تورش بهدست
میدهد .تكية اقتصادسنجی بر تخمين براساس دادههای عددی از ديگر ضعفهای آن است .تمرکز دقيق
بر دادههای کمّی موجب میشود مدلساز از عوامل کمتر محسوس صرفنظر کند .هرچند مدلسازان
سعی میکنند اين خأل را با معرفی متغيرهای مجازی پر کنند ،اما هنوز نمیتوانند بسياری از متغيرهای
قابل مشاهدهای در مدلشان بگنجانند که اندازهگيری نشدند يا قابليت تبديل را به مقادير عددی ندارند .از
جمله متغيرهايی که در مدلهای اقتصادسنجی بهعلت نبودن دادههای کمّی حذف شدند ،بسياری از
عوامل تعيينکنندۀ تصميمگيری مانند اهداف ،آرزوها ،برداشتها و استنباطهاست.
بهطور مشابه ،مدلهای اقتصادسنجی نمیتوانند هيچ پيشبينی يا تفسيری را دربارۀ شرايطی بيان
کنند که پيش از اين تجربه نشده است .متخصصان اقتصادسنجی فرض میکنند همبستگیای که توسط
دادههای تاريخی بهدست آوردند در آينده نيز باقی میماند .درواقع ،مدلهای اقتصادسنجی معموالً دامنة
زمانی محدودی را دربر میگيرند و هيچ دادهای در ورای اين تجربة تاريخی ندارند .درنتيجه ،اين مدلها
اغلب قاطع و محكم نيستند و در مواجهه با شرايط و سياستهای جديد با شكست روبهرو میشوند.
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علیرغم تمامی مشكالت باال و هجمههای واردشده به روششناسی و عملكرد مدل اقتصادسنجی،
مدلهای تخمين آماری نيز هنوز مدلهای پيشتاز در عرصة شبيهسازیاند .اين پيشتازی مرهون چند
دليل عمده است .نخست آنكه مدلهای اقتصادسنجی بهطور عمده براساس تئوریهای اقتصادی شكل
میگيرند و از اينرو ،در کنار تخمين و برآورد آماری ،منطق نظری نيز دارند .اين در حالی است که
بسياری از مدلهای شبيهسازی ديگر براساس تخمينهای صرفاً عددی بهدست میآيند .دوم آنكه تالش
مستمر پژوهشگران حوزۀ اقتصادسنجی ،بسياری از ضعفهای موجود اين مدلها را برطرف ساخت؛ برای
مثال ،امروزه با بهکارگيری مدلهای عليت انگل و گرانجر میتوانيم دريابيم که آيا رابطة ميان متغيرهای
توضيحی و وابستة مدل ،فقط همبستگیای آماری است يا رابطهای علی و معلولی .سوم آنكه فرايند
مدلسازی اقتصادسنجی دارای مزايايی است که بسياری از روشهای ديگر از آن عاجزند؛ برای مثال ،در
بسياری از روشهای شبيهسازی (مانند رگرسيونهای فازی) ،نمیتوان مرحلهای مانند تشخيص در
مدلسازی اقتصادسنجی يافت؛ بهعبارت ديگر ،بهجز مقايسة عملكرد تصريحات مختلف در يک روش
شبيهسازی ،راهی ديگر برای شناخت متغيرهای معنادار و بیمعنا در سيستم مورد نظر وجود ندارد .اين در
حالی است که روششناسی اقتصادسنجی سرشار از آزمونهای آماری است که بهصورت گامبهگام امكان
نزديکشدن به تصريح بهينه را فراهم میآورند .درنهايت ،بايد گفت هنگامیکه سخن از عملكرد يک
روش بهينهسازی به ميان میآيد ،میتوان مجموعهای از نقاط قوت و ضعف را درنظر آورد .روششناسی
اقتصادسنجی نيز از اين امر مستثنی نيست ،اما آنچه بهطور قطع میتوان گفت ،آن است که هنوز راهی
طوالنی برای دستيابی به مدلهای بهينة شبيهسازی باقی است( .استرن.)2000 ،
روششناسي رگرسيون خطي فازي
بهطور کلی ،دو دسته مدلهای فازی وجود دارند :دستة اول مدلهايیاند که ارتباط متغيرهای موجود در
آنها فازی است و دستة ديگر ،مدلهايیاند که متغيرهای فازی را شامل میشوند .در اين تحقيق ،تمرکز
بر مدلهايی است که دادهها در آنها قطعی (غير فازی) ولی ارتباط بين متغيرها فازی است؛ بهعبارت
ديگر ،مدل مورد بحث در اين تحقيق ،شامل خروجی فازی ،ضرايب فازی و يک بردار ورودی غير فازی
است .ايدۀ اصلی اين رويكرد ،مينيممکردن فازیبودن مدل با استفاده از حداقلکردن گسترۀ کلی ضرايب
فازی با بهکارگيری دادههای موجود است.
مدلهای رگرسيون خطی فازی ،مدلهايی رقيب برای روشهای اقتصادسنجی بهشمار میآيند .اين
مدلها میتوانند يكی از نقاط ضعف عمدۀ روشهای اقتصادسنجی يعنی فرض اطالعات کامل را پوشش
دهند .همچنين ،در موارد زير رگرسيون آماری با مشكل مواجه میشود و از صحت کافی برای پيشبينی
برخوردار نيست ،درصورتیکه رگرسيون خطی فازی میتواند استفاده شود و نتايج قابل قبولی ارائه دهد
(ساويچ و پدريكز:)1991 ،
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 تعداد مشاهدهها کم باشد.
 مشكلبودن تشخيص توزيع نرمال پسماندها
 مشخصنبودن رابطة رياضی بين متغيرهای توضيحی و وابسته
 ابهام در امكان 1رخداد متغيرهای مدل
 بیدقتی و انحراف ناشی از خطیسازی روابط
بهمنظور آشنايی بيشتر با روششناسی رگرسيون خطی فازی ،ادامة اين بخش به معرفی يكی از
مدلهای رگرسيون فازی اختصاص میيابد که در اين تحقيق استفاده شد .همانطورکه از رابطة 1
برمیآيد ،ضرايب متغيرهای مدل فازی ،ورودیهای غير فازی و خروجیهای مدل فازی بود و مدل پايه
بهصورت يک تابع خطی درنظر گرفته شد:
() 1
y  f x , A  A  A X  A X  ...  A X
n

n

2

2

1

1

0





(i=1,2,…,n) Aiها اعداد فازی مثلثی   pi , ci هستند ،بهگونهایکه  piپارامتر ميانه و ci
پارامتر گسترۀ عدد فازی است و مقدار پارامتر گستره بر ميزان فازیبودن داللت میکند .تابع عضويت
مربوط به ضريب فازی  A iدر نمودار  2ارائه و بهصورت رابطة  2بيان میشود.
) Aˆ i (a

0

~

نمودار  .2تابع عضويت مثلثی ضرايب فازی ( ) Ai

1. Possibility
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 a  pi
, pi  ci  a  pi  ci
1 
ci


A i (a )  

0, otherwise



اکنون با مشخصشدن تابع عضويت ضرايب فازی مدل و بهکارگيری اصل گسترش ،تابع عضويت
خروجی فازی بهصورت زير بهدست میآيد )زاده:)1975 ،
y  f (x , ai )  φ



a



max(min Ai (ai ) ),
i


y (y )  

0,



i

()3
Otherwise

حال با مد نظر قراردادن مدل پاية  1و رابطة  ،3تابع عضويت خروجی فازی بهصورت زير حاصل شد
n

که نشان میدهد پارامتر ميانه و گسترۀ اين خروجیهای فازی بهترتيب

i

p x
i

i 1

n

و ci x i
i 1

است.

 y   pi x i
i 1
1 
, xi 0
n

ci x i


i 1

y (y )  


1, x i  0, y  0



0, x i  0, y  0
n

()4

فرض کنيد تعداد مشاهدههای در دسترس  mباشد ،در اينصورت میتوان رابطة  1را بهصورت زير
نشان داد:
()5

y j  ( p0,c0 )  ( p1,c1 )x 1 j  ( p2 ,c2 )x 2 j  ...  ( p n ,c n )x nj
j  1, 2,..., m

~
حال تالش بر اين است تا ضرايب )  Ai  ( pi , ciبهنحوی محاسبه شود که مقدار پارامتر گسترۀ
عدد فازی خروجی مربوط به مجموعه دادهها حداقل شود؛ بنابراين ،تابع هدف بهصورت زير بهدست
میآيد )مونتگمری و پک:)1982 ،
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n

n

m

) Min  (c0   c i x ij

()6

j 1 i 1

i 1

شايان ذکر است هدف مدل رگرسيون ،تعيين مقادير بهينة پارامترهاست ،بهطوریکه مشاهدۀ  y jبا
~ باشد؛ بنابراين داريم:
درجة عضويت حداقل  hمتعلق به ) y ( y
() 7
y ( y j )  h , j  1, 2,..., m
درجة عضويت  hتوسط کاربر تعيينشده و نمودار  2تابع عضويت خروجی فازی را نشان میدهد؛
بهعبارت ديگر ،رابطة  7بيان میکند خروجی فازی بايد بين دو مقدار  Aو ( Bدر نمودار  )3قرار گيرد.

~
)y(y
1

h
yj
y

B

xij

A
n
 ci
i 1

p i x ij

n

i 1

n

i 1 i

c xij

نمودار  .3تابع عضويت متغير وابستة خروجی مدل رگرسيون

با جايگزينی رابطة  4در رابطة  ،7نامعادلههای زير حاصل شد که همان محدوديتهای مدل
برنامهريزی خطی برای مينيممکردن تابع هدف  6هستند:

j  1, 2,..., m
() 8

j  1, 2,..., m

n

n

i 1

i 1

n

n

i 1

i 1

y j  p0   p i x ij  (1  h )(c0  c i x ij ),
y j  p0   p i x ij  (1  h )(c0  c i x ij ),

بنابراين ،برای محاسبة ضرايب مدل رگرسيون خطی فازی ( )1از مدل برنامهريزی خطی زير استفاده
میشود .در اين مدل ،پارامترهای  ciو  piمربوط به مدل رگرسيون خطی فازی ،متغيرهای تصميمگيریاند.
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n

n

m

) Min  (c0   c i x ij
j 1 i 1

i 1

s .t .

()9

j  1, 2,..., m
j  1, 2,..., m

n

n

i 1

i 1

n

n

i 1

i 1

y j  p0   p i x ij  (1  h )(c0   c i x ij ),
y j  p0   p i x ij  (1  h )(c0  c i x ij ),
pi  0

c i  0,

برآورد تقاضاي بنزين در ايران با استفاده از مدلهاي رگرسيون خطي آماري و
فازي
تاکنون مطالعات گستردهای در زمينة برآورد تقاضای بنزين صورت پذيرفت که بهطور عمده در بخش
پيشينة تحقيق به آن اشاره شد .با توجه به مطالعات صورتپذيرفته و دادههای در دسترس ،رابطة 10
بهمنظور تخمين تابع تقاضای بنزين در ايران برای دورۀ زمانی  1386-1360تصريح شد.
()10
) ln(gasoline_pct )  c  α1ln(gnp_ pct )  α 2ln(gasoline_ pricet
 α 3 ln(car_ pct 1 )  α 4dum_cng t  α 5wart  6trend t  u t
در رابطة باال ln(gasoline_ pc) ،لگاريتم طبيعی سهم سرانة مصرف بنزين c ،عرض از مبدأ،
) ln(gnp_ pcلگاريتم طبيعی توليد واقعی سرانة ناخالص داخلیln(gasoline _ price) ،
لگاريتم طبيعی قيمت واقعی بنزين ln(car_ pct 1 ) ،لگاريتم طبيعی سهم سرانة خودروی بنزينی در
سال قبل dum _ cng ،متغير مجازی معرف خودروهای گازسوز ( war ،)1386-1378متغير
مجازی جنگ ( trend ،)1368-1360متغير روند و  utجزء پسماند مدلاند .علت بهکارگيری متغير
تأخيری سهم سرانة خودرو ،پرهيز از همخطی احتمالی ميان سهم سرانة خودرو و درآمد سرانه بهعنوان
يكی از متغيرهای تعيينکنندۀ سهم سرانة خودرو است.
پيششرط هرگونه تخمين در مدلهای اقتصادسنجی ،اطمينان از مانايی متغيرهای مستقل و وابستة
مورد استفاده در تحقيق است .بررسی نتايج آزمونهای متعدد مانايی همچون ديكی– فولر 1و ديكی-
فولر تعميميافته 2بيانگر مانايی فرمهای لگاريتمی متغيرهای اين تحقيق است .بهمنظور صرفهجويی در
فضای مقاله ،از ارائة جدول نتايج آزمونهای مانايی خودداری شد .نتايج تخمين رابطة  10با استفاده از
رگرسيونهای آماری سری زمانی در جدول  10ارائه میشود.
1. Dicky-Fuller
2. Augmented Dicky-Fuller
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جدول  .1برآورد تابع تقاضای بنزين با استفاده از روش تخمين رگرسيون آماری سری زمانی
مدل 4

مدل 3

مدل 2

مدل 1

نام متغير

--------

--------

--------

--------

***-0/30
*0/03
-------***0/56
*0/03
--------

***-0/30
*0/03
***0/63
*0/03
--------

-9/48
*8/36
0/05
*0/11
***-0/24
*0/06
***0/49
*0/12
--------

-18/51
*17/39
0/04
*0/11
-0/13
*0/11
***0/47
*0/14
--------

C

--------

--------

--------

--------

--------

***0/001
*0/00
1/62

***0/0018
*0/00
1/53

0/008
*0/005
1/52

-0/10
*0/11
-0/04
*0/08
0/01
*0/01
1/60

0/94

0/93

0/93

0/94

)ln(gnp_pc

)ln(gasolin e_price

) ln(car_pct1

) ln(car_pct
dum _ cng

war
trend
Durbin-Watson
statistic
R2

* ميزان انحراف از معيار ضرايب تخمين
*** معناداری ضرايب در سطح اعتماد  1درصد
منبع :محاسبههای نويسندگان

مدل  1در جدول  1بيانگر بیمعنابودن بسياری از متغيرهای توضيحی تحقيق در معادلة  10است.
متغيرهای بیمعنا گامبهگام از اين مدل حذف شد تا درنهايت بهترين تخمين در مدل  3بهدست آمد.
نتايج مدل  3نشان میدهند از ميان متغيرهای تخمين ،تنها سه متغير قيمت بنزين ،متغير تأخيری سهم
سرانة خوردو و متغير روند ،اثر معنادار بر متغير وابستة مصرف سرانة بنزين دارند .از آنجاکه متغير درآمد
سرانه بهدليل نداشتن اثری معنادار بر متغير وابسته حذف شد ،امكان وجود همخطی ميان متغيرهای آن و
متغير سهم سرانة خودرو از بين رفت .از اينرو ،میتوان بهمنظور افزايش درجة آزادی مدل ،بهجای جزء
تأخيری متغير سهم سرانة خودرو ،از ميزان جاری آن استفاده کرد .مدل  4نتايج اين تغيير را نشان
میدهد.
همانطورکه در جدول  1نمايان است ،نتايج نهايی تخمين مدل نشان میدهند کشش قيمت واقعی
تقاضای سرانة بنزين در ايران و در دورۀ مورد بررسی مقداری برابر  0/30و کشش سهم سرانه خودرو در
تقاضای سرانة بنزين برابر  0/56است .درنتيجه ،اگر قيمت واقعی بنزين در ايران  100درصد افزايش يابد،
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تقاضای سرانة آن  30درصد کاهش میيابد .در مقابل ،اگر سهم سرانة خودرو در ايران دو برابر شود،
تقاضای سرانة بنزين در ايران  56درصد رشد میيابد.
با شناخت تصريح صحيح رابطة  ،10نوبت به تخمين رگرسيون خطی فازی با ضرايب فازی،
ورودیهای غير فازی و خروجیهای فازی میرسد .مدل مورد بررسی در اين بخش به شكل رابطة 11
است.
()11
) ln(gasoline_pct )  ( p1 , c1 )ln(gasoline_pricet )  ( p2 , c2 )ln(car_pct
( p 3 , c 3 )trend t  u t
t  1360  1386
در ابتدا ،بهمنظور محاسبة ضرايب رابطة  ،11يک مدل برنامهريزی خطی مطابق با مدل  9ساخته شد
و جوابهای بهينة آن محاسبه شد .مقادير در جدول  2ارائه شدند .نتايج روش تخمين فازی در جدول 2
نه تنها دارای عالئم مبتنی بر نظريات اقتصادی است (کشش منفی قيمت و کشش مثبت سهم سرانة
خودرو) ،بلكه از نظر مقدار بسيار نزديک به مقادير مدل رگرسيونی آماری است.
جدول  .2برآورد تابع تقاضای بنزين با استفاده از روش تخمين رگرسيون خطی فازی
گسترۀ چپ و راست ()c

عدد ميانه ()p

نام متغير

0/0704

-0/2992

)ln(gasolin e_price

0/0345

0/5415

)ln(car_pc

0/0001

0/016

trend

منبع :محاسبههای نويسندگان

اکنون با توجه به تابع تقاضای بنزين که با روشهای اقتصادسنجی و فازی بهدست آمد ،بهمنظور
بررسی عملكرد اين دو روش ،برآورد برای سالهای  1360تا  1386انجام گرفت و نتايج عددی در
ضميمة مقاله ارائه شدند .نمودارهای مربوط به دادههای واقعی و پيشبينیشده در نمودار  4آورده شدند.
همانطورکه از اين نمودارها نيز مشخص است ،مقادير پيشبينیشده به مقادير واقعی نزديک است؛
بهعبارت ديگر ،مدلهای ارائهشده برای پيشبينی تقاضای سرانة بنزين از دقت کافی برخوردارند .اينكه از
نظر دقت عملكرد کداميک برتری نسبی دارد ،موضوعی است که بايد بررسی شود.
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نمودار  .4دادههای واقعی و پيشبينیشدۀ روش رگرسيون آماری

نمودار  .5دادههای واقعی و پيشبينیشدۀ روش رگرسيون فازی

مقايسة عملكرد مدلهاي رگرسيون خطي آماري و فازي
در اين بخش ،دربارۀ چندين معيار برای مقايسة عملكرد مدلهای ارائهشده برای پيشبينی تقاضای سرانة
بنزين بحث میشود .در ابتدا ،معيارهای انتخاب مدل تشريح و برای هر مدل بهطور جداگانه محاسبه
میشوند .درنهايت ،مدلهای اقتصادسنجی و فازی استخراجشده برای پيشبينی تقاضای بنزين مقايسه
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میشوند .هدف از اين رويكرد آن است که عملكرد روشهای اقتصادسنجی و فازی مقايسه شوند تا
جايگاه اين روشها در پيشبينی تقاضای بنزين مشخص شود .معيارهای انتخاب مدل و مقادير
محاسبهشده در زمينة مدلهای اقتصادسنجی و فازی ،بهترتيب در جدولهای  3و  4ارائه شدند.
نتايج جدول  4نشان میدهد روش رگرسيون آماری دارای برتری جزئی نسبت به رگرسيون فازی
است .با وجود اين ،اين برتری آنقدر جزئی است که در عمل تفاوت ويژهای ميان اين دو روش در دقت
برآورد و پيشبينی قابل مشاهده نيست.
جدول  .3معيارهای مقايسة مدلهای اقتصادسنجی و فازی
فرمول

معيار

RSS
TSS

R2

Adjusted
R2

َ Akaike
Informati
on
Criterion
)(AIC

n 1
n k

R 2  1

) R 2  1  (1  R 2

) ln AIC  (2k / n
)  ln(RSS / n

تشريح معيار
اين معيار دقت برازش داخل نمونه را اندازه میگيرد و هيچ تضمينی
نمیکند که مدل ارائهشده برای پيشبينی آينده دقت کافی ندارد.
برای مقايسة دو يا چند مدل ،متغيرهای مستقل و وابسته بايد يكسان
باشند.
وقتی تعداد متغيرهای مدل اضافه میشوند ،مقدار اين معيار افزايش
میيابد و میتواند گمراهکننده باشد.
 nتعداد مشاهدهها و  kتعداد ضرايب تخمين است.
همواره  R 2  R 2است.
در اينجا ،تعداد ضرايب تخمين ( )kدر محاسبة  R 2مؤثر است و
2
برخالف  Rکه با افزايش تعداد ضرايب افزايش میيابد ،مقدار R 2
فقط در صورتی افزايش میيابد که قدر مطلق مقدار  tمتغير
اضافهشده بيشتر از يک باشد؛ بنابراين بهمنظور مقايسه ،استفاده از
معيار  R 2بهتر از معيار  R 2است.
در اين معيار ،با افزايش تعداد ضرايب جريمه افزايش میيابد.
) (2k / nفاکتور جريمه است که نسبت به معيار  R 2از ميزان
باالتری برخوردار است.
در مقايسة دو يا چند مدل ،مدل با مقدار کمتر  AICترجيح داده می
شود.
اين معيار ،ارزيابی عملكرد پيشبينی داخل نمونه و بيرون نمونه را
درنظر میگيرد.
در اين معيار [( k ) ln n] ،فاکتور جريمه است و جريمة بيشتری را

n
Schwarz
بهدليل افزايش تعداد ضرايب نسبت به معيار  AICدرنظر میگيرد.
Informati
k
RSS
( ln SIC  ln n  lnدر مقايسة دو يا چند مدل ،مدل با مقدار کمتر  AICترجيح داده می
on
)
n
n
Criterion
شود.
)(SIC
اين معيار ،ارزيابی عملكرد پيشبينی داخل نمونه و بيرون نمونه را
درنظر میگيرد.
 Pتعداد ضرايب مدل است.
’Mallows
RSS p
s Cp
)  C p  ˆ 2  (n  2 pدر مقايسة دو يا چند مدل ،مقدار کمتر  C pترجيح داده میشود.
منبع :گجراتی ()1389
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جدول  .4مقادير معيارهای مقايسة مدلهای اقتصادسنجی و فازی
معيار

مدل اقتصادسنجی

مدل فازی

R2
R2

0/9468

0/9453

0/9424

0/9407

-5/1848
-5/0408
4/7660

-5/1571
-5/0131
5/4894

AIC
SIC

Cp
منبع :محاسبههای نويسندگان

نتيجهگيري
مديريت تقاضای بنزين ،يكی از معضالت اصلی کشور بهشمار میرود .در خالل دهههای گذشته،
بیتوجهی به قيمتگذاری صحيح ،ارتقانيافتن کيفيت خودروها و گسترشنيافتن حملونقل عمومی به
شكاف گسترده ميان توليد و مصرف اين فرآورده و گسترش بسيار سريع واردات آن منجر شد .از اينرو،
بررسی عوامل تأثيرگذار بر تقاضای بنزين در راستای شناخت ساختار رفتاری مصرف ،امری حياتی بهشمار
میرود .هدف اين تحقيق ،مقايسة عملكرد رويكردهای اقتصادسنجی و فازی در تخمين تابع تقاضای
بنزين و شناسايی متغيرهای مؤثر بر تقاضای بنزين بود .متغيرهای مورد استفاده در برآورد تابع تقاضای
بنزين عبارتاند از :توليد واقعی سرانة ناخالص داخلی ،قيمت واقعی بنزين ،تعداد سرانة خودروی بنزينی،
متغير روند ،متغير مجازی معرف خودروهای گازسوز و متغير مجازی جنگ.
نتايج تحقيق نشان میدهد روشهای رگرسيون آماری و فازی ،تفاوت دقت بسيار کمی دارند و
دارای دقت کافی در برآورد و پيشبينی تقاضای سرانة بنزين هستند .همچنين ،از ميان متغيرهای
تخمين ،تنها سه متغير قيمت بنزين ،متغير سهم سرانة خوردو و متغير روند دارای اثر معنادار بر متغير
وابستة مصرف سرانة بنزين است و متغير درآمد سرانه اثر معناداری بر مصرف سرانة بنزين ندارد.
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روش رگرسيون آماری
مقدار پيشبينی

مقدار پيشبينی

حد باال

حد پايين

1360

-0/3256

-0/3196

-0/1382

-0/5010
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-0/2646

-0/2601

-0/0915

-0/4286

1362
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-0/2147

-0/0543

-0/3751
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-0/1774

-0/1750

-0/0220

-0/3281
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-0/1665

-0/1643

-0/0157

-0/3129

1365

-0/1109

-0/1098

0/0231

-0/2427
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-0/1109

-0/1097

0/0215

-0/2409
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-0/0645

-0/0643

0/0544

-0/1829
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-0/0072
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0/1522
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0/0785
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0/2518

0/3051
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0/2568
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0/1947
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0/2684
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1379
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0/2442

0/3733

0/1151

1381

0/3441
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0/4615

0/1997

1382

0/4021

0/3861

0/5310

0/2411

1383

0/4763

0/4574

0/6128

0/3020

1384

0/5948

0/5721

0/7246

0/4196
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