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 تابع تخمين در فازي و آماري رگرسيون هاي روش عملكرد مقايسة

 (ايران در موردي مطالعة) بنزين تقاضاي

  4گنجوی شكوری حامد ،3زادهاصغری هللا عزت ،2حسينی ميرشجاعيان، حسين 1يزدی زادهیتق درضاممح

. رودیم شماربه رانيدر ا مسافر ونقلدر حمل یانرژ یهافرآورده نيتریديکل از بنزين :چکيده
 ن،يبنز یتقاضا تيريمد یراستادر  حيصح یهایاستگذاريس به ازين و نيبنز روزافزون مصرف
بدل  رانيدر ا یقاتيتحق یهابرنامه از یاريبس تياولو به را بنزين ۀفرآورد یساختار تقاضا شناخت

از  یناش یهاینانينااطم درنظرگرفتن ان،يم نيموجود در ا یهاچالش نيترمهم از یكيساخته است. 
 یو ابهام در روند آت قيدق یها داده ننبود ،ها یاستگذاريس در رييتغ ،یاقتصاد یساختار یهاشكست
بهتر از عوامل  یبه شناخت ،یسازهيشب متنوع یالگوها از یريگبهرهبا  کند یمتالش  قيتحق نياست. ا

 بهآماری و فازی،  یها رگرسيون از استفاده با رو،نيا. از ابديدست  رانيدر ا نيبنز یتقاضا بر مؤثر
بر  مؤثر یها و متغير ميپرداخت 1386-1360 یزمان بازۀ در در ايران بنزين تقاضای تابع تخمين

 .ندشدمقايسه  استاندارد یها معيار از استفاده با روش دو یها مدل سپس .ندشدتقاضای بنزين معرفی 
فازی  و یآمار روش دو ،آماری رگرسيون روش ینسب یبرتر رغمیعل دهدمی نشان تحقيق نتايج
. هستند رانيا در بنزين سرانةتقاضای  بينیپيشبرآورد و  درعملكرد مناسب  ودقت کافی  دارای

خوردو و متغير  ةاز ميان متغيرهای تخمين، تنها سه متغير قيمت بنزين، متغير سهم سران ،همچنين
و متغير درآمد سرانه اثر معناداری بر  استبنزين  ةمصرف سران ةروند دارای اثر معنادار بر متغير وابست

 بنزين ندارد. ةمصرف سران

 .فازی رگرسيون آماری، رگرسيون ،رانيا تقاضای بنزين :یديکل یهاواژه

 . رانيدانشگاه تهران، تهران، ا ت،يريمد ۀدانشكد یصنعت تيريمد ارياستاد. 1
 .رانياقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ا ۀدانشكد یارشتهنيب اقتصاد گروه ارياستاد. 2
 .رانيا، تهران، تهران دانشگاه، تيريمد ۀدانشكد یصنعت تيريمد گروه اريدانش. 3
 .رانيا، تهران، تهران دانشگاه، یفن ۀدانشكد عيصنا یمهندس گروه اريدانش. 4

 10/06/1392 :مقاله افتيدر خيتار
 6/12/1393: مقاله يینها رشيپذ خيتار

 يزدی زادهیتق محمدرضا: مقاله مسئول ۀسندينو
Email: mrtaghizadeh@ut.ac.ir 
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 مقدمه
 اتيضرور از آن، یتقاضا و عرضه حيصح تيريمد و است کشور هر اقتصاد در تأثيرگذاربسيار  یعامل یانرژ

 یها یانرژ ۀکننديدتول ۀعمد یکشورها ءجز يرانا هرچند .رودیم شماربه کشور هر یزيربرنامه نظام
انرژی،  يمتقارزان ةعرض یراستا در خود یتيحما یهاياستس ةواسطبه اما شود،یممحسوب  یدروکربوريه

 ۀواردکنند به را کشور ،نيبنزفرآوردۀ  نةيزمدر  یكرديرو ني. چناست یانرژو روزافزون  باالمصرف  شاهد
، نيبنز بودن قيمتمصرف باالی اين فرآورده در ايران پايين یاصلداليل  ،کلی طور هب .ساخته است صرف بدل
 . تاس نهيبهالگوی مصرف  نبودنخودرو و  باالبودن مصرف خودروها، افزايش تعداد خودرو،فرسودگی 
موجود، در  یها داده براساس. دهدینشان م 1386-1352 ۀدور دررا  نيمصرف بنز زانيم 1 نمودار

 مصرف کشور در نيبنزميليارد ليتر  7/120و  65 ،6/34 بيترتبه ،یشمس 1370 و 1360 ،1350 یها دهه
 نيا. (1387 ،یانرژ ةترازنام) استدرصد در سال  2/10معادل  یرشد انگريمتوسط ب طور  به که شد

و  اشدنب آنمصرف  یجامعه جوابگو یتوليد یها شد تا ظرفيت موجبمصرف بنزين  درافزايش روزافزون 
 . شوداين فرآورده با مشكل مواجه  یداخلمين أتکشور در 

 

 )هزار بشکه در روز( 1386-1352 یزمان دورۀ در موتور نيمصرف بنز زانيم. 1 نمودار

 (1387) یانرژ ترازنامة: منبع
 

از  یانرژ ةاراني پرداخت صرف را یداخل ناخالص ديتول از یبزرگ سهم دولت دهدیم نشان هامحاسبه
 معادل 1369 سال در کشور یداخل صلناخا ديتول از یانرژ ارانةيسهم  کهیدرحال ،است دهکر نيجمله بنز

 ،1380رقم در سال  نيا هرچند. افتي شيدرصد افزا 93/13به  1372رقم در سال  نيا .بود درصد 54/5
درصد  9/16به  1383درصد و در سال  1/14به  1381در سال  گريد ارب ،داشتدرصد کاهش  35/8
 یها ارانهي سهم نيشتريب برق و نيبنز ،ليگازوئسه حامل  ،یانرژ یها حامل انيم در. افتي شيافزا

در بخش  هعمد طور بهدرصد بود که  22معادل  نيسهم بنز ،انيم نيا در. داشتندرا  یانرژ پنهان
 .شد نهيمسافر هز ونقل حمل
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 یها یگذاراستيسبه  ازين ن،ياز جمله بنز یانرژ یها حامل ةختيگسلجامنابهنجار و مصرف  تيوضع
 و کنترل در گام نينخست شکیب. کندیم صدچندان را یانرژ یتقاضا تيريمد یراستادر  حيصح
 یها چالش نيتراز مهم یكيبنزين است.  یشناخت ساختار تقاضا ،رآوردهف نيامصرف  یسازيیعقال

در  رييتغ ،یاقتصاد یساختار یها شكست از یناش یها ینانيدرنظرگرفتن نااطم ان،يم نيموجود در ا
در تالش است تا با  قيتحق نياست. ا یو ابهام در روند آت قيدق یها داده ن، نبودها یگذاراستيس

دست  رانيدر ا نيبنز یبر تقاضا مؤثربهتر از عوامل  یبه شناخت ،یسازهيمتنوع شب یاز الگوها یريگ بهره
 ۀباز ی آماری و فازی، به تخمين تابع تقاضای بنزين در ايران درها سيونرو، با استفاده از رگرني. از اابدي

و  شدی استاندارد مقايسه ها ی دو روش با استفاده از معيارها پرداخته شد. سپس مدل 1386-1360 یزمان
 یبرتر رغمیدهد علمی انند. نتايج تحقيق نششدبر تقاضای بنزين معرفی  مؤثری ها متغير تيدرنها
و فازی دارای دقت کافی و عملكرد مناسب در برآورد و  یروش رگرسيون آماری، دو روش آمار ینسب

تخمين، تنها سه متغير قيمت  یمتغيرها انياز م ،. همچنينهستند رانيتقاضای بنزين در ا بينی پيش
 .هستندبنزين  ةسران یخودرو و متغير روند دارای اثر معنادار بر تقاضا ةبنزين، سهم سران یواقع

 ،سپس .دوش یمتحقيق پرداخته  ةپيشين به ،بعد بخش در :است گونه نياحاضر  ةمقال ساختار
 از استفاده با بنزين اضایتق تابعادامه،  در. شود یمرگرسيون خطی آماری و فازی ارائه  شناسی روش
 تخمين 1386 تا 1360 یها سال برای بنزين تقاضایآماری و فازی برآورد و  یرگرسيون خط یها مدل
 و آماری یخط رگرسيون یهامدل عملكردو  هئارا مدل انتخاب یها معيار مرحله، نيا از بعد .شودمی زده
 .کند یم انيب را گيرینتيجه زين یپايان بخش .دوش یممقايسه  یفاز

 

 تحقيق ةپيشين
مقدار مصرف آن نقش  بينی پيشبرآورد تابع تقاضا و  ،ديآیم شماربه مصرفی مهم کاالیآنجاکه بنزين  از

با توجه  ،بنابراين ؛دارد آن مصرف سازیبهينهدولت و  یها سياستگذاری حيصح یريگشكلدر  ایعمده
 ،(1385) شيوه و ابونوریاست.  رفتهيصورت پذ نهيزم نيادر  ایبه اهميت اين موضوع، مطالعات گسترده

 یها متغير معرفی با ها آن .کردند برآورد 1381 تا 1347 یها سال درتقاضای بنزين در ايران را  تابع
 اين از هرکدام گذاریتأثيربر مصرف بنزين در ايران و برآورد تابع تقاضای آن به تبيين ميزان  گذارتأثير

. دندکرمختلف اقتصادی را بر مصرف بنزين ارزيابی  یها سياست گذاریتأثيرو چگونگی  ندپرداخت عوامل
نشان  شانو نتايج تحقيق ندکرد استفاده معمولی مربعات حداقل تكنيک و ماریآ یها از روش ها آن
بنزين  يمتق و استبر مصرف بنزين  گذارتأثير عواملتعداد خودرو، درآمد ملی و رشد جمعيت  دهد می

     .ندارد آن مصرف مقدار بر چندانی تأثير
 زمانی سری مدل کارگيری هب و سازیمدلمعرفی مفهوم روند ضمنی در  با ،(1384) نيس چيت
تابع تقاضای بنزين در  دهدمی نشان تحقيق اين نتايج. زد تخمين را بنزين تقاضای تابع ساختاری،

 مدتتقاضا نسبت به درآمد در کوتاه ،نيهمچن. دان کششبی قيمت به نسبت بلندمدت و مدت کوتاه
 نيبنز مصرف کاهش و کنترل برای کندمی پيشنهاد او. استاما در بلندمدت باکشش  کشش بی
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 ،ها خودرو يیاافزايش کار ،بنزين قيمت تدريجی افزايش یمتيق ريو غ یمتيق یها استيس از یا  مجموعه
 .شود گرفته کاربهعمومی  ونقل  حمل خدمات افزايش و کارايی یها استاندارد افزايش

ونقل را با استفاده از الگوريتم ژنتيک حملتابع تقاضای بنزين در بخش  ،(1388) همكاران و صادقی
ونقل با استفاده از تكنيک الگوريتم ژنتيک، به تخمين تابع تقاضای بنزين در بخش حمل ها آنتخمين زدند. 

و با انتخاب بهترين  نددو و نمايی پرداخت ةخطی، درج یها معادلهدر قالب  1385 تا 1353 زمانی ۀبرای دور
. کردند بينی پيش 1404تا سال  راونقل تحت سناريوهای مختلف مدل تخمين، تقاضای بنزين در بخش حمل

تقاضای بنزين تابعی از توليد ناخالص داخلی، قيمت بنزين، جمعيت، تعداد خودروهای  ،شانتحقيق در ها آن
 ةدهد مدل درجنشان می ها آن. نتايج تحقيق ندگرفت درنظر راسوز، عمر متوسط خودرو و راندمان مصرف بنزين

  .در تخمين تقاضای بنزين برخوردار است ها دو از دقت بااليی نسبت به ساير مدل
 تا 1346 ۀدورمدت و بلندمدت بنزين در    تخمين توابع تقاضای کوتاه دربارۀ ،(1385) سلگی و نوروزی

 1389 تا 1385 های سال درسناريوهای مختلف قيمتی بر مصرف آن تأثير ميزان  بينی پيشو  1383
درآمد واقعی، موجودی وسايل  مدل با متغيرهای قيمت واقعی بنزين، نهدر تحقيقشان،  ها آن .ندکرد بحث

ها نشان  نتايج تخمين .ندکرداستفاده   ARDLها از روش برای تخمين مدل و ندنقليه و کارايی تخمين زد
 تا 1385 ۀدور درمصرف بنزين  مقدار بينی پيشبا  ها آن. استکشش و ضروری  ی کميدهد بنزين کاال می

در سال  -های آتی، مصرف سال در ماندن آنسال و ثابت با افزايش قيمت در يک دادندنشان  1389
 جه،يدرنت. دهد های آتی ادامه می سال دردوباره به رشد خود و سپس  ابدي یکاهش م -افزايش قيمت

صورت پلكانی باال بهقيمت  چناچه اما رد،برای جلوگيری از رشد مصرف ندارا سياست قيمتی کارايی الزم 
 د. شوباالی مصرف  تواند مانع رشد می -به درصد افزايش توجه با -رود

با  ها ايران برآورد کردند. آندر  رامدل تصحيح خطای تقاضای بنزين  ،(1386) و قپانچی نژادزراء
بلندمدت و مدل تصحيح خطا را برآورد کردند.  ةرابط ،جوسيليوس ـ يوهانسن همجمعی روش کارگيری به

 بنزين يعنی است؛ کششبیداد تقاضا برای بنزين نسبت به قيمت و درآمد  نشان ها آننتايج تحقيق 
 ای ويژه تأثيردر کاهش مصرف آن  درآمدی غير و قيمتی و درنتيجه عوامل غير استضروری  یکاالي

 یتعادل یبدرصد از  51يعنی در هر سال  ؛شد برآورد -51/0تصحيح خطا برابر با  ةجمل ضريبدارند. 
 .شودايجادشده در هر دوره تعديل می

بررسی و  را 1381-1359 هایسال درکشش قيمتی تقاضای بنزين  ،(1384) اقدمی و خطايی
با استفاده  ،اين منظور  ه. بکردند بينی پيش 1394 تا 1382های برای سال را تقاضای بنزينپذيری  کشش

. نتايج برآورد تابع کردندبرآورد  راتقاضای کل بنزين  ،(ARDLی گسترده )ها از روش خودتوضيح با وقفه
منفی و  یا دهد رابطهنشان می ،تعداد خودروهاستتقاضای کل بنزين که تابعی از قيمت حقيقی بنزين و 

که يک واحد افزايش در قيمت طوریضعيف ميان قيمت حقيقی بنزين و تقاضای کل بنزين وجود دارد، به
ميليون ليتر( در تقاضای  1850واحد ) 5/18 ةساالنريال قيمت اسمی( به کاهش  200حقيقی بنزين )

 8، 5پذيری تقاضای بنزين در هر سه سناريوی تورمی کششميزان  بينی پيششود. برای منجر میبنزين 
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درصد( برای افزايش  50و  30، 10سه حالت ) ،چهارم توسعه ةبرنامانداز چشم ةاليحدرصدی در  22و 
 10 ةافزايش ساالن ،ها محاسبهدرنظر گرفته شد. براساس اين  1394مداوم قيمت اسمی بنزين تا سال 

، بينی پيش ۀو تا پايان دور ردپذيری تقاضای بنزين ندامثبتی بر کششتأثير ن درصدی قيمت اسمی بنزي
درصدی قيمت  30 ةساالنيابد. افزايش و روند نزولی آن ادامه می بديا یمکشش تقاضای بنزين کاهش 

پذيری تقاضای بنزين را کششطور تدريجی افزايش بهاسمی بنزين در سناريوهای رشد سريع و مطلوب 
درصد در  50 ةساالنرسد. با افزايش می -5/0 به بينی پيش ۀدورهای پايانی شود و در سالمیموجب 

و  1390های که در سالطوریتر رخ داد. بهسريعپذيری در هر سه سناريو کشش ،قيمت اسمی بنزين
 .شودپذيری نيز مشاهده میکشش ةآستان 1391

ونقل ايران تخمين در بخش حمل رامدل ساختاری تقاضای بنزين و نفت گاز  ،(1389) همكاران و شاکری
ای تابع مطلوبيت از طريق حداکثرسازی سه مرحله ها سازی تقاضای فرآوردهدر تحقيقشان، به مدل ها آنزدند. 

تاری ی سری زمانی ساخها . مدل پيشنهادی از نوع مدلپرداختندبا توجه به قيد مخارج مربوطه در هر مرحله 
 کارگيریبه با و فضا –صورت حالتروند است که پس از تبديل مدل به ۀقابل مشاهد و دارای جزء غير است

 نتايج. شد برآورد 1386-1358 زمانی ۀدور برای نمايیراست حداکثر روش طريق از فيلتر کالمن الگوريتم
خطی است. با توجه به  فرايند حرکتی آن غير ند از نوع روند هموار بود و ثانياًرو ماهيت اوالً که است آن انگريب

که درمورد بنزين اين طوری، بهاستتوابع تقاضای برآوردشده، کشش قيمتی تقاضای بنزين کمتر از يک 
و  71/1 بنزين. کشش درآمدی برای است -3/0 و -24/0ترتيب برابر مدت و بلندمدت به  کشش در کوتاه

 . شد برآورد 41/1 بنزين ةمالكيت وسايل نقلي ةانحساسيت تقاضای بنزين به تغييرات سر
استفاده از مدل  با 1989تا  1970 یها تقاضای بنزين در کويت را برای سال ،(1995) الموتايری و التونی

 مدتکوتاه در بنزين تقاضای که دهدنشان می ها آنو تصحيح خطا تخمين زدند. نتايج تحقيق  انباشتگیهم
 و -37/0 ترتيببه بلندمدت و مدتکوتاه در تقاضا قيمتی یها کششو  است کششبی درآمد و قيمت به نسبت

  .است 92/0و  47/0 ترتيببه بلندمدت و مدت  کوتاه برای تقاضا درآمدی کشش و -46/0
 تخمين 2008 تا 1970 یها سال برای سنگال در راکل بنزين  تقاضای (2011) یو الموتار سن 

 و کرد استفاده بنزين تقاضای برآورد برای خطی مدل کيخطی لگاريتمی را در مقابل  مدل کي. او ندزد
 دهد مینشان  تحقيق نتايج. برد بهره يشها مدل در مستقل یها متغير عنوانبه خيریأت یها متغير از

و بلندمدت  مدتکوتاهو تقاضای  ستها کمتر از کشش بلندمدت آن ،درآمد و قيمت مدتکوتاه کشش
 . است کشش  بی درآمد و قيمت به نسبت سنگال در بنزين

 رگرسيون از استفاده با 2008 تا 1976 سال از را آمريكاتقاضای بنزين  ،(2010) ژائوو  پارك
 سرعتبه 70 ةبه اين نتيجه رسيدند که کشش قيمت در اواخر ده ها کردند. آن بينی پيش 1انباشتگی هم

، 2000 تا 1987 سال از کوچک یها فرازونشيب از بعد. يافت کاهش 1987 سال تا سپس و يافت افزايش
 رفتار ذکرشده، یها کشش درآمد در دوره ،همچنين. يافت افزايش 2000 سال از پس دوباره قيمت کشش

  .بود تراما از نظر مقدار بسيار کوچک ،داشت قيمت کشش با مشابهی
                                                 
1. Cointegrating Regression 
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از  ها آن .زدند تخمين مكزيک در محلی و ملی سطوح در را بنزين تقاضای ،(2010) همكاران و تکر
GMM مدل»و  «زمانی سری همبستگی» یها مدل

استفاده کردند. نتايج تحقيق  «تلفيقی یها داده با 1
 کهدرحالی است، -26/0تا  -2/0 ۀدر باز ودر شهر مكزيك مدتبلند در قيمت کشش دهدمی نشان ها آن

 -8/0 تا -6/0 بين را قيمت کشش بودند، متمرکز کشور کل یها داده بر اساس ازمطالعات قبلی که 
 در تغييرات که دهندمی نشان تحقيق آندر  کاررفته هب یها مدل براين،عالوه. بودند زده تخمين

 در درآمد یها کششمطلق  قدرو  رددا بنزين مصرف رب یکم آثار ،عمومی ونقلحمل یها کرايه
 .استقيمت  یها  کشش مقادير مطلق قدر از تربزرگ ،بلندمدت و مدت کوتاه

 یها تقاضای بنزين مبتنی بر شبكه بينی پيشهوشمند برای  یلگوريتم ،(2010) همكاران و آزاده
الگوريتم پيشنهادشده را برای تخمين تقاضای  ها ارائه کردند. آن ها آزمايش طراحی و رگرسيون عصبی،

 یها متغيرگرفتند.  کار هب 2005 تا 1992 یها سال درکانادا و ايران  کويت، ،آمريكابنزين در ژاپن،  ةماهان
شامل قيمت، توليد ناخالص داخلی، جمعيت، تعداد خودرو، تقاضای بنزين  ها آندر تحقيق  شدهکارگرفته هب

 یها شبكه یها برای انتخاب يكی از روش ها آن. ستها متغير بين همبستگی ضريب و گذشته دورۀدر 
تخمين تقاضای بنزين در آينده، از روش تحليل واريانس استفاده کردند.  منظوربه رگرسيون و عصبی

بنابراين برای  است؛عصبی کمتر از رگرسيون  یها شبكه خطای دهدنشان می ها آننتايج تحقيق 
   .است ترتقاضای بنزين مناسب بينی پيش

 

 فازيو  يآمار خطي رگرسيون يشناسروش
 یها در مقابل روش یسازهيشب یها روش ةدر طبق یونيرگرس یها روش ،یکل یا یبندميدر تقس

در  رهايمتغ انيروابط م یاضير یهمانندساز ،یسازهيشب یها . هدف از روشرديگیم یجا یساز ينهبه
و روابط متعدد و  یسازيهشب ايندفردر  ليدخ یرهايمتغ یباال اريتعداد بس ليدلاست. به یقيجهان حق

 یرهايشود متغیم یسع -یسازمدل یها روش یهمچون تمام –یسازيهشب یها ها، در مدلمتداخل آن
رو، ني. از اندشو یو معنادار بررس یاصل یرهايمتغ انيروابط م فقطتر از مدل حذف شوند و تياهمکم

 اي شدهحذف یرهايمتغ یتمام که هستندبه نام پسماند  یشامل بخش ،یسازهيشب یها مدل
 مقدار انيم تفاضل از عمل درکه  –پسماندها یبررس و محاسبه. رنديگیم یجا آن در شده انگاشته ناديده

دقت و  یابيارز امكان آوردنفراهم برعالوه -ديآیم دست هبوابسته  ريمتغ ۀشدزدهنيو مقدار تخم یواقع
 جاديا سازانمدل یبرا را یسازهيشب مختلف یها عملكرد روش ةسيمقا امكان شده،حيصحت مدل تصر

 ونيرگرس یها عملكرد مدل يسةمقاحاضر  قياشاره شد، هدف از تحق چهچنان. (1389 ،ی)گجرات دکنیم
 یدر بخش حاضر به معرف ،رواين ازاست.  رانيدر ا نيبنز یتقاضا نيدر تخم یو فاز یآمار یخط

 و نيتخم به مقاله یبعدو بخش  شودیپرداخته م یو فاز یآمار یخط ونيرگرس یها مدل شناسی روش
 .ابديیم اختصاص باال یها عملكرد روش یابيارز

                                                 
1. Generalized method of moments 
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 يآمار يخط ونيرگرس يشناسروش
 یتقاضا نيتخم یمعمول برا یها روش ،یاقتصادسنج اي یآمار نيتخم یخط یها روش ،ینسب طوربه

 ازسازی اقتصادسنجی  متداول است، مدل زينچنانكه امروزه  است. یانرژ ۀحوز محققان انيدر م یانرژ
 مورد. ابتدا ساختار سيستم ريو تفس نييتب /بينی : تشخيص، تخمين و پيششودیم ليتشكسه مرحله 

مدل  یحيتوض یرهايمتغ بيضراسپس ارزش  .دشومی حيتصر ها همعادلای از  مجموعه اي کي اب یبررس
 انيم روابطنهايی  برآورد. در گام آخر، شود تخمين زده می یقيتلف اي یمقطع ،های تاريخی بر مبنای داده

 انيم روابط ريتفس و نييتب ايبينی عملكرد آيندۀ سيستم  پيش منظوربه وابسته ريو متغ یحيتوضای هريمتغ
زيربنايی  یها سنجی ريشه در فرضاقتصادهای  مدل ۀضعف عمد .شود یماستفاده  ستميس یرهايمتغ

بودن اطالعاتی که دربارۀ رفتار عقاليی عوامل اقتصادی، دردسترس يیها فرض :اقتصادی دارد ةنظري
 ستميدر س تعادل  نةيزم در يیها فرضاطالعات کامل( و  یها فرضگير واقعی در اختيار ندارد ) تصميم

اذعان دارند، اما در عين حال ها  فرضبودن اين   آل و انتزاعی . بسياری از اقتصاددانان به ايدهیبررس مورد
 . شود ها منتج می که از اين مدلکنند  اشاره میای  به نتايج قوی

 برخالفدهد  می  شناسی و مطالعات سازمانی نشانحجم وسيعی از تحقيقات تجربی در روان
رفتار مردم مبتنی مدل،  پسماند یاجزامجموع مربعات  یسازحداقلبر  یمبن یاقتصادسنج شناسی روش

های بهينه ندارند. حتی اگر توان  گيری برای تصميمرا ها توان ذهنی سازی نيست. آن بر بهينه
ها درعوض آنسازی در اختيار ندارند.  برای بهينهرا اطالعات مورد نياز  ،ی کافی داشته باشندها محاسبه

گيری استفاده  های رايج تصميم از شيوه ،کنند اهداف شخصی و سازمانی متنوعی را دنبال کنند تالش می
نظر کنند. اقتصادسنجی دچار   و از بسياری از اطالعات موجود برای کاهش پيچيدگی مسائل صرف دننک

 ،شود پارامترها استفاده می . تكنيک رگرسيون که در تخميناست زينهای ذاتی و جدی آماری  محدوديت
دست  هتخمينی بدون تورش ب -شودمیگفته  کيکالس یها فرضکه به آن  –یا ژهيوشرايط  در تنها
آن است. تمرکز دقيق  یها های عددی از ديگر ضعف اقتصادسنجی بر تخمين براساس داده ةدهد. تكي می

 سازانمدل هرچندنظر کند.  صرف ساز از عوامل کمتر محسوس شود مدل می موجبی های کمّ بر داده
 یها رياز متغ یاريبس توانند ینمپر کنند، اما هنوز  یمجاز یرهايمتغ یمعرف با را خأل نيا کنندیم یسع

از ندارند.  یعدد ريمقاد به را ليتبد تيقابل اي  ندگيری نشد که اندازه بگنجانند مدلشان درای  قابل مشاهده
بسياری از  ند،های کمّی حذف شد داده نبودنعلت به اقتصادسنجیهای  جمله متغيرهايی که در مدل

 .ستها ها و استنباط گيری مانند اهداف، آرزوها، برداشت تصميم ۀکنندعوامل تعيين
بيان  یطيشرا بارۀدررا  یريتفس اي بينی پيش چيهتوانند  سنجی نمیاقتصادهای  طور مشابه، مدلبه

ای که توسط  کنند همبستگی سنجی فرض میاقتصادمتخصصان . است  پيش از اين تجربه نشدهکه  کنند
 ةسنجی معموالً دامناقتصادهای  ماند. درواقع، مدل یمباقی  زيندست آوردند در آينده های تاريخی به داده

ها  تاريخی ندارند. درنتيجه، اين مدل ةای در ورای اين تجرب گيرند و هيچ داده می زمانی محدودی را دربر
 . شوند می رو روبههای جديد با شكست  قاطع و محكم نيستند و در مواجهه با شرايط و سياستاغلب 
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 ،یو عملكرد مدل اقتصادسنج یشناسواردشده به روش یها و هجمه باالمشكالت  یتمام رغمیعل
مرهون چند  یشتازيپ نيا. ندا یسازهيشب ةعرص در شتازيپ یها مدل هنوز نيز یآمار نيتخم یها مدل

شكل  یاقتصاد یها یبراساس تئور هعمد طور به یاقتصادسنج یها مدل آنكه نخست. است عمده ليدل
 که ستا یحال در نيا. دارند زين ینظر منطق ،یآمار برآورد و نيدر کنار تخم ،رونيا از و رنديگیم

 تالش آنكه دوم. نديآیم دست هب یعدد صرفاً یها نيتخم براساس گريد یسازهيشب یها از مدل یاريبس
 یراب ؛ساخت برطرف را هامدل نيموجود ا یها از ضعف یاريبس ،یاقتصادسنج ۀحوز پژوهشگران مستمر

 یرهايمتغ انيم ةرابط ايآکه  ميابيدر ميتوانیم گرانجر و انگل تيعل یها مدل یريکارگامروزه با به ،مثال
 فرايند. سوم آنكه یمعلول و یعل یا رابطه اياست  یآمار یا یهمبستگ فقطمدل،  ةو وابست یحيتوض
در  ،مثال یراب ؛عاجزند آن از ديگر یها روش از یارياست که بس يیايمزا یدارا یاقتصادسنج سازی مدل

 در صيمانند تشخ یامرحله توانینم ،(یفاز یها وني)مانند رگرس یسازهيشب یها از روش یاريبس
 روش کيمختلف در  حاتيتصر عملكرد مقايسة جزبه گر،يد عبارتبه ؛افتي یاقتصادسنج سازی مدل

 در نيا. ندارد وجود نظر مورد ستميس در معنایمعنادار و ب یرهايشناخت متغ یبرا گريد یراه ،یسازهيشب
 امكان گامبهگام صورتاست که به یآمار یها مونزسرشار از آ یاقتصادسنج یشناساست که روش یحال
 کيسخن از عملكرد  کهیهنگام گفت ديبا ،تيدرنها. دنآوریم فراهم را نهيبه حيتصر به شدنکينزد

 یشناسروشاز نقاط قوت و ضعف را درنظر آورد.  یامجموعه توانیم د،يآیم انيبه م یسازنهيبه روش
 یراه هنوزآن است که  ،گفت توانیم قطع طوراما آنچه به ،ستين یمستثن امر نيا از زين یاقتصادسنج

 .(2000)استرن،  .است یباق یسازشبيه ةنيبه یها به مدل یابيدست یبرا یطوالن

 

 يفاز يخط ونيرگرس يشناسروش
 در موجود یها متغير ارتباط که ندا يیها اول مدل ةدست: دارند وجود فازی یها دو دسته مدل ،کلی طور هب

تمرکز  ،تحقيق اين در. شوندمی شامل را فازی یها متغير که دان يیها ديگر، مدل ةدستو  استفازی  هاآن
 عبارتهب ؛است)غير فازی( ولی ارتباط بين متغيرها فازی  قطعی ها در آن ها که داده است يیها بر مدل

ديگر، مدل مورد بحث در اين تحقيق، شامل خروجی فازی، ضرايب فازی و يک بردار ورودی غير فازی 
کلی ضرايب  ۀگستر کردنحداقل از استفاده با مدل بودنفازی کردناصلی اين رويكرد، مينيمم ۀايد. است
 .استموجود  یها داده کارگيری هب با فازی

 نيا. نديآیم شماربه یاقتصادسنج یها روش یبرا بيرق يیها مدل ،یفاز یخط ونيرگرس یها مدل
فرض اطالعات کامل را پوشش  یعني یاقتصادسنج یها روش عمدۀاز نقاط ضعف  یكي توانند یم ها مدل
 بينی پيش برای کافی صحت از و شود یمدر موارد زير رگرسيون آماری با مشكل مواجه  ،همچنين. دهند

 دهد هئو نتايج قابل قبولی ارا شوداستفاده  تواندمی فازی خطی رگرسيون کهدرصورتی ،ستينبرخوردار 
 :(1991 كز،يو پدر چي)ساو
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 کم باشد ها همشاهد تعداد. 

 ها پسماند نرمال توزيع تشخيص بودن  مشكل 

 وابسته و توضيحی یها رياضی بين متغير ةرابط نبودن  مشخص 

 مدل یها متغيررخداد  1امكان در ابهام 

 روابط سازیو انحراف ناشی از خطی یدقت یب 
از  یكي یمعرف بهبخش  نيا ةادام ،یفاز یخط ونيرگرس یشناسروش با بيشتر يیآشنا منظوربه 
 1 رابطةاز  کهطورهمان .شداستفاده  قيتحق نيا در که ابدي یم اختصاصفازی  گرسيونر یها مدل
و مدل پايه  بودفازی  مدل یها خروجی غير فازی و یها ورودی ،فازی مدل یها متغير ضرايب ،آيد یبرم

 :شد گرفته درنظر خطی تابع يک صورت هب
(1)  , ... n ny f x A A A X A X A X     0 1 1 2 2 

iA(i=1,2,…,n) مثلثی فازی اعداد ها  ii cp  icميانه و  پارامترip کهیا گونه هب ،هستند,

عضويت  تابع. کندمی داللت بودنو مقدار پارامتر گستره بر ميزان فازی استعدد فازی  ۀگستر پارامتر
مربوط به ضريب فازی 

iA  شودمیبيان  2 ةرابط صورتبه و هئارا 2 نموداردر. 

 

)(ˆ aAi

0

 
) يب فازیاضر یمثلثتابع عضويت  .2 نمودار

iA
~

) 

  

                                                 
1. Possibility 
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(2) 

,

( )

,

i

i i i i

i

i

a p
p c a p c

c

A a

otherwise

 
    




 




1

0

 

 تابع عضويت ،اصل گسترش کارگيری هب و مدل فازی ضرايبعضويت  تابع شدنمشخص اب اکنون
 :(1975 زاده،( آيدمی دست هبزير  صورت هخروجی فازی ب

(3) 

   max(min ( ) ), ( , ) φ

( )

,

i i i i
i

A a a y f x a

y y

Otherwise

  


 



0

 

 شد حاصلزير  صورت هتابع عضويت خروجی فازی ب ،3 رابطةو  1 ةپاي مدل قراردادن نظر مد با حال

 ترتيببه فازی یها اين خروجی ۀگستر و ميانه پارامتر دهدمی نشان که
n

i i

i

p x



1

و  
n

i i

i

c x



1

 

 .است

(4) 

,

( )

, ,

, ,

n

i i

i

in

i i

i

i

i

y p x

x

c x

y y

x y

x y








  




 

  


  





1

1

1 0

1 0 0

0 0 0

 

 زير صورت هرا ب 1 ةرابط توانمی صورتدر اين ،باشد  mدر دسترس  یاه همشاهد تعداد کنيد فرض
 :داد نشان

(5) 
( , ) ( , ) ( , ) ... ( , )

, ,...,

j j j n n njy p c p c x p c x p c x

j m

    



0 0 1 1 1 2 2 2

1 2
 

),(ضرايبتالش بر اين است تا  حال
~

iii cpA  ۀکه مقدار پارامتر گستر شود محاسبه نحویبه 

 دست هبزير  صورت هتابع هدف ب ،بنابراين ؛شود حداقل ها عدد فازی خروجی مربوط به مجموعه داده
 :(1982 پک، و مونتگمری( آيد می



 11   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ... های رگرسيون آماری مقايسة عملکرد روش

 

(6) ( )
m n n

i ij

j i i

Min c c x
  

 0
1 1 1

 

با  jy ۀمشاهد کهطوری هب ،پارامترهاست ةبهين مقادير تعيين رگرسيون، مدل هدفاست  ذکر انيشا

~)(متعلق به   hعضويت حداقل ةدرج yy بنابراين داريم: ؛باشد  

(7) ( ) , , ,...,jy y h j m 1 2 

 ؛دهدتابع عضويت خروجی فازی را نشان می 2 نمودارو  شدهتعيينتوسط کاربر  h عضويت درجة
 ( قرار گيرد.3 نمودار)در  Bو  Aبين دو مقدار  دباي فازی خروجی کندبيان می 7 رابطة ،ديگر عبارت  هب

A B




n

i
iji

xc
1




n

i
iji xc

1




n

i
iji

xp
1

j
y

y

)(~ yy

h

1

 
 رگرسيون مدل خروجی ةوابستتابع عضويت متغير  .3 نمودار

 
 مدل یها يتدمحدو همان که شد حاصل زير یها معادلهنا ،7 ةدر رابط 4 ةرابط جايگزينی با
 :هستند 6تابع هدف  کردن  مينيمم برای خطی ريزی برنامه

(8) 

( )( ), , ,...,

( )( ), , ,...,

n n

j i ij i ij

i i

n n

j i ij i ij

i i

y p p x h c c x j m

y p p x h c c x j m

 

 

     

     

 

 

0 0
1 1

0 0
1 1

1 1 2

1 1 2

 

 ادهفاست زير خطی ريزیبرنامه( از مدل 1) فازی خطیضرايب مدل رگرسيون  ةبرای محاسب ،بنابراين

 . اند گيریتصميم یها متغير ،فازی خطی ونيرگرس مدل به مربوطipو  icیها پارامتر ،مدل اين در. شود می
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(9) 

( )

. .

( )( ), , ,...,

( )( ), , ,...,

,

m n n

i ij

j i i

n n

j i ij i ij

i i

n n

j i ij i ij

i i

i i

Min c c x

s t

y p p x h c c x j m

y p p x h c c x j m

c p

  

 

 



     

     

 

 

 

 

0
1 1 1

0 0
1 1

0 0
1 1

1 1 2

1 1 2

0 0

 

 

و  يآمار يخط رگرسيون يها مدل از استفاده با رانيدر ا بنزين يتقاضا برآورد

 يفاز
 بخش در عمده طوربه که رفتيپذ صورت نيبنز یتقاضا برآورد نةيزم در یاگستردهمطالعات  تاکنون

 10 رابطةدر دسترس،  یها داده و رفتهيپذصورتاشاره شد. با توجه به مطالعات  نآ هب قيتحق ةنيشيپ
 . شد حيتصر 1386-1360 یزمان دورۀ یبرا رانيا در نيبنز یتقاضا تابع نيتخم منظور به

(10) 

t t t

t t t t t

ln(gasoline_pc ) c α ln(gnp_ pc ) α ln(gasoline_ price )

α ln(car_ pc ) α dum_cng α war trend u

  

    

1 2

3 1 4 5 6

  

_ln(gasoline ،باال رابطة در pc) ن،يبنز مصرف سرانةسهم  یعيطب تميلگار c  مبدأعرض از، 
ln(gnp_ pc) یداخل ناخالص سرانة یواقع ديتول یعيطب تميلگار، ln(gasoline _ price) 

_tln(car ن،يبنز یواقع متيق یعيطب تميلگار pc )1 در  بنزينی یخودرو سرانةسهم  یعيطب تميلگار

cngdumسال قبل،   ريمتغ war(، 1386-1378گازسوز ) یخودروها معرف یمجاز ريمتغ _

 ريمتغ یريکارگبه علت. ندا جزء پسماند مدل tuو  روند ريمتغ trend،(1368-1360جنگ ) یمجاز

 عنوانبه سرانه درآمدخودرو و  ةسران سهم انيم یاحتمال یهمخط از زيخودرو، پره ةسهم سران یريخأت
 خودرو است.  ةسهم سران ۀکنندنييتع یرهاياز متغ یكي

 وابستةمستقل و  یرهايمتغ يیمانا از نانياطم ،یاقتصادسنج یها مدل در نيتخم هرگونه شرطپيش
 -یكيو د 1فولر –یكيهمچون د يیمتعدد مانا یها آزمون جينتا یبررس. است قيتحق در استفاده مورد
در  يیجوصرفه منظوربهاست.  قيتحق نيا یرهايمتغ یتميلگار یها فرم يیمانا گرانيب 2افتهيتعميم فولر
با استفاده از  10 رابطة نيتخم جينتا. شد یخوددار يیمانا یها آزمون جينتا جدول ارائةمقاله، از  یفضا

 .شود یم هئارا 10در جدول  یزمان یسر یآمار یها ونيرگرس

                                                 
1. Dicky-Fuller 

2. Augmented Dicky-Fuller 
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 یزمان یسر یآمار ونيرگرس نيتخم روش از استفاده با نيبنز یتقاضا تابع برآورد. 1 جدول

 ريمتغ نام 1 مدل 2 مدل 3 مدل 4 مدل

-------- -------- 48/9- 
*36/8 

51/18- 
*39/17 

C 

-------- -------- 05/0 
*11/0 

04/0 
*11/0 

ln(gnp_pc) 

***30/0- 
*03/0 

***30/0- 
*03/0 

***24/0- 
*06/0 

13/0- 
*11/0 

e_price)ln(gasolin

 
-------- ***63/0 

*03/0 

***49/0 
*12/0 

***47/0 
*14/0 

)ln(car_pc 1t
 

***56/0 
*03/0 

-------- -------- -------- )ln(car_pct
 

-------- -------- -------- 10/0- 
*11/0 

cngdum _ 

-------- -------- -------- 04/0- 
*08/0 

war 

***001/0 
*00/0 

***0018/0 
*00/0 

008/0 
*005/0 

01/0 
*01/0 

trend 

62/1 53/1 52/1 60/1 Durbin-Watson 

statistic 

94/0 93/0 93/0 94/0 R
2

 

  نيتخم بيضرا اريمع از انحراف زانيم* 
 درصد 1 اعتماد سطح در بيضرا یمعنادار*** 
 سندگانينو یها محاسبه: منبع

 
است.  10 ةمعادل در قيتحق یحيتوض یرهاياز متغ یاريبس معنابودنیب گرانيب 1در جدول  1 مدل

. آمد دست هب 3 مدل در نيتخم نيبهتر تيدرنها تا شد حذف مدل نيا از گامبهگام معنابی های متغير
سهم  یريخأت ريمتغ ن،يبنز متيق ريمتغ سه تنها ن،يتخم یرهايمتغ انيم از دهندیم نشان 3 مدل جينتا

 درآمد ريمتغ آنجاکه از. دارند نيبنز سرانةمصرف  ةوابست رياثر معنادار بر متغ ،روند ريخوردو و متغ ةسران
آن و  یرهايمتغ انيم یهمخط وجود امكان ،شد حذف وابسته ريمعنادار بر متغ یاثر نداشتن ليدلبه سرانه

جزء  یجامدل، به یآزاد ةدرج شيافزا منظوربه توانیم ،رونيا از. رفت نيخودرو از ب ةسران سهم ريمتغ
 نشان را رييتغ نيا جينتا 4آن استفاده کرد. مدل  یجار زانياز م ،خودرو ةسران سهم ريمتغ یريخأت

 .دهد می
 یواقع متيق کشش دهندیم نشان مدل نيتخم يینها جينتا است، انينما 1در جدول  طورکههمان

و کشش سهم سرانه خودرو در  30/0برابر  یمقدار یمورد بررس ۀدور در و رانيا درسرانة بنزين  تقاضای
 ابد،ي شيافزا درصد 100 رانيا در نيبنز یواقع متيق اگر ،جهيدرنتاست.  56/0 برابرسرانة بنزين  تقاضای
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دو برابر شود،  رانيخودرو در ا ةسران سهم اگر مقابل، در. ابديیم کاهش درصد 30 نآ ةسران یتقاضا
  .  ابديیم رشد درصد 56 رانيا درسرانة بنزين  تقاضای

 فازی، ضرايب با یفاز یخط ونيرگرس نينوبت به تخم ،10 رابطة حيصح حيتصر شناخت با
 11 رابطةبخش به شكل  نيدر ا یبررس مورد مدل. رسدیمفازی  یها غير فازی و خروجی یها ورودی

  .است

(11 ) 
( , ) ( , )

( , )

t t t

t t

ln(gasoline_pc ) p c ln(gasoline_price ) p c ln(car_pc )

p c trend u

t

 

 

 

1 1 2 2

3 3

1360 1386

 

 شد ساخته 9با مدل  مطابقخطی  ريزیبرنامهمدل  يک ،11 رابطةضرايب  ةمحاسب منظوربه ،ابتدا در
 2نتايج روش تخمين فازی در جدول  ارائه شدند. 2جدول  در. مقادير شدآن محاسبه  ةبهين یها بو جوا

 سرانةمبتنی بر نظريات اقتصادی است )کشش منفی قيمت و کشش مثبت سهم  مئنه تنها دارای عال
 .است آماری رگرسيونی مدل مقادير به نزديک بسيار مقدار نظر از بلكه(، خودرو
 

 فازی خطی ونيرگرس نيبا استفاده از روش تخم نيبنز یبرآورد تابع تقاضا .2 جدول

 ريمتغ نام (p) هانيم عدد (c) راست و چپ گسترۀ

0704/0 2992/0- e_price)ln(gasolin 
0345/0 5415/0 ln(car_pc) 
0001/0 016/0 

trend 
 سندگانينو یها محاسبهمنبع: 

 
 منظوربه ،دست آمد به فازی و اقتصادسنجی یها روش با کهبا توجه به تابع تقاضای بنزين  اکنون

و نتايج عددی در  گرفت انجام 1386 تا 1360 یها سال برای برآوردبررسی عملكرد اين دو روش، 
 .شدند آورده 4 نموداردر  شدهبينی پيشواقعی و  یها داده به مربوط یها نمودار. شدند هئمقاله ارا ةضميم
 ؛استبه مقادير واقعی نزديک  شدهبينی پيشنيز مشخص است، مقادير  ها نمودار اين از طورکههمان

اينكه از  برخوردارند. یکاف دقت ازسرانة بنزين  تقاضای بينی پيشبرای  شدههئارا یها مدل ديگر، عبارت هب
 .دشوموضوعی است که بايد بررسی  ،داردبرتری نسبی  يکنظر دقت عملكرد کدام
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 آماریروش رگرسيون  ۀشدبينی پيشواقعی و  یها داده .4 نمودار

 

 
 روش رگرسيون فازی ۀشدبينی پيشواقعی و  یها داده .5 نمودار

 

 يو فاز يآمار يخطرگرسيون  يها مدل عملكرد مقايسة

 ةتقاضای سران بينی پيشبرای  شدهارائه یها مدل عملكرد ةمقايس برای معيار چندين دربارۀ ،بخش اين در
جداگانه محاسبه  طور هبرای هر مدل ب وانتخاب مدل تشريح  یها معيار ،ابتدا در .شود یم بحثبنزين 

تقاضای بنزين مقايسه  بينی پيشبرای  شدهاستخراج فازی و اقتصادسنجی یها مدل ،تينهادر. ندشو یم
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تا  ندشواقتصادسنجی و فازی مقايسه  یها روش عملكرد که است آنرويكرد  اين از. هدف ندشو یم
. معيارهای انتخاب مدل و مقادير دشوتقاضای بنزين مشخص  بينی پيشدر  ها جايگاه اين روش

 .شدند هئارا 4و  3 یها جدول در بيترت  به ،یو فاز یاقتصادسنج یها مدل نةيزم در شده محاسبه
 یفاز ونيرگرس به نسبت یئجز یبرتر یدارا یآمار ونيرگرس روش دهدیم نشان 4 جدول جينتا

 دقت در روش دو نيا انيم یا ژهيواست که در عمل تفاوت  یئجز آنقدر یبرتر نيا ،نيا وجود با. است
 .ستين مشاهده قابل ینيب  شيپ و برآورد

 
 فازی و اقتصادسنجی یها مدل مقايسة یها معيار .3 جدول

 معيار تشريح فرمول معيار

R 2 
RSS

R
TSS

 2 1 

  تضمينی هيچ و رديگ یماين معيار دقت برازش داخل نمونه را اندازه 
 .ددارنآينده دقت کافی  بينی پيشبرای  شدههئارا مدل که کندنمی
 يكسان بايد وابسته و مستقل یها دو يا چند مدل، متغير ةمقايس برای
 .باشند
 شيافزامقدار اين معيار  ،شوندمی اضافه مدل یها متغير تعداد وقتی

  .باشد کنندهگمراه تواندمی و ابديیم

Adjusted 
R 2 

( )
n

R R
n k


  



2 2 11 1 

n  و ها مشاهده تعداد k است. نيتخم بيضرا تعداد  
R همواره R2  .است 2

R ةمحاسب در( k) نيتخم بيضراتعداد  ،اينجا در و  است مؤثر 2
Rبرخالف  Rمقدار ،ابديیم افزايش بيضرابا افزايش تعداد  که2 2 

متغير  tکه قدر مطلق مقدار  يابدفقط در صورتی افزايش می
 از استفادهمقايسه،  منظوربنابراين به ؛باشد يک از بيشتر شده  اضافه
Rمعيار Rبهتر از معيار  2  .است 2

َAkaike 

Informati
on 

Criterion 
(AIC) 

ln ( / )

ln( / )

AIC k n

RSS n





2 

. ابديیم شيافزا مهيجر بيضراافزايش تعداد  با معيار، اين در
)/2( nk  نسبت به معيار  که استفاکتور جريمهR  زانيم از 2

 .است برخوردار یباالتر
میترجيح داده  AIC کمتر مقدار با مدل مدل، چند يا دو مقايسة در

 .شود
داخل نمونه و بيرون نمونه را  بينی پيشارزيابی عملكرد  ،معيار اين

 .گيرددرنظر می

Schwarz 
Informati

on 
Criterion 

(SIC) 

)ln(lnln
n

RSS
n

n

k
SIC  

)](ln[،معيار اين در n
n

k  بيشتری را  ةو جريم استفاکتور جريمه

 .رديگیمدرنظر  AICنسبت به معيار  بيضراافزايش تعداد  ليدل به
ترجيح داده می AICدو يا چند مدل، مدل با مقدار کمتر  ةمقايس در

 .شود
داخل نمونه و بيرون نمونه را  بينی پيشمعيار، ارزيابی عملكرد  اين

 .گيرددرنظر می
Mallows’

s 
pC ( )

ˆ

p

p

RSS
C n p


  2 2 

P  است. مدل بيضراتعداد 
کمتر  مقدار مدل، چند يا دو مقايسة در

pC  شودمیترجيح داده. 

 (1389) یگجراتمنبع: 
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 فازی و اقتصادسنجی یها مدل ةمقايس یها مقادير معيار .4 جدول

 فازی مدل اقتصادسنجی مدل معيار

R 2
 9468/0 9453/0 

R 2
 9424/0 9407/0 

AIC 1848/5- 1571/5- 
SIC 0408/5- 0131/5- 

pC 7660/4 4894/5 

 سندگانينو یها محاسبهمنبع:                   

 

  گيرينتيجه
گذشته،  یها دهه خالل در. رودیم شماربه کشور اصلی معضالت از يكیبنزين،  یتقاضا تيريمد

به  یعموم ونقلحمل افتنين خودروها و گسترش تيفيک افتنينارتقا ح،يصح یگذارمتيبه ق یتوجه یب
 رو،نيا ازبسيار سريع واردات آن منجر شد.  گسترش وو مصرف اين فرآورده  توليد انيشكاف گسترده م

 شمار هشناخت ساختار رفتاری مصرف، امری حياتی ب یراستابر تقاضای بنزين در  گذارتأثيربررسی عوامل 
 تقاضای تابع تخمين در فازی و اقتصادسنجی یها عملكرد رويكرد ةمقايس تحقيق، اين هدف. رودمی

 تقاضای تابع برآورد در استفاده مورد یها بر تقاضای بنزين بود. متغير مؤثر یها متغير شناسايی و بنزين
بنزينی،  یخودرو ةناخالص داخلی، قيمت واقعی بنزين، تعداد سران ةتوليد واقعی سران :از ندا عبارت بنزين

 .جنگ مجازی متغير و گازسوز یها متغير روند، متغير مجازی معرف خودرو
و  دارندتفاوت دقت بسيار کمی  ،فازی و آماری رگرسيون یها روش دهدنتايج تحقيق نشان می

 متغيرهای ميان از ،همچنين. هستند بنزين سرانة تقاضای بينی پيشدارای دقت کافی در برآورد و 
خوردو و متغير روند دارای اثر معنادار بر متغير  ةسران سهم متغير بنزين، قيمت متغير سه تنها تخمين،

 بنزين ندارد. ةو متغير درآمد سرانه اثر معناداری بر مصرف سران استبنزين  ةمصرف سران ةوابست
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 با استفاده از  1386تا  1360سال  ازسرانة بنزين  تقاضایبرآورد  نتايج. 1 ضميمة

 فازی و آماری رگرسيون یها روش

 سال
 فازی رگرسيون روش آماری رگرسيون روش

 پايين حد باال حد بينی پيش مقدار بينی پيش مقدار

1360 -0/3256 -0/3196 -0/1382 -0/5010 

1361 -0/2646 -0/2601 -0/0915 -0/4286 

1362 -0/2181 -0/2147 -0/0543 -0/3751 

1363 -0/1774 -0/1750 -0/0220 -0/3281 

1364 -0/1665 -0/1643 -0/0157 -0/3129 

1365 -0/1109 -0/1098 0/0231 -0/2427 

1366 -0/1109 -0/1097 0/0215 -0/2409 

1367 -0/0645 -0/0643 0/0544 -0/1829 

1368 -0/0369 -0/0371 0/0727 -0/1469 

1369 -0/0149 -0/0156 0/0881 -0/1193 

1370 0/0002 -0/0009 0/1012 -0/1029 

1371 0/0836 0/0805 0/1681 -0/0072 

1372 0/1572 0/1522 0/2260 0/0785 

1373 0/2592 0/2518 0/3051 0/1985 

1374 0/1878 0/1819 0/2568 0/1070 

1375 0/1947 0/1883 0/2684 0/1081 

1376 0/2126 0/2053 0/2909 0/1198 

1377 0/2304 0/2223 0/3140 0/1306 

1378 0/1548 0/1478 0/2685 0/0271 

1379 0/2113 0/2025 0/3246 0/0804 

1380 0/2548 0/2442 0/3733 0/1151 

1381 0/3441 0/3306 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 

1385 0/7133 0/6870 0/8354 0/5385 

1386 0/7695 0/7410 0/8977 0/5842 

 


