
 31 علی اصغر سالم/  ... يسوار يخودروها ییمستقیم بهبود کارا یاثر بازگشت

 
The Direct Rebound Effect of Improving the Efficiency 

of Passenger Cars on Gasoline Consumption in Iran  
Ali Asghar Salem1    , Siab Mamipour2 , Masoumeh Azizkhani3  

Department of Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, 
Tehran, Iran, Salem@atu.ac.ir 

Department of Energy and Resource Economics, Faculty of Economics, Kharazmi 
University, Tehran, Iran, S.mamipoor@khu.ac.ir 

Department of Energy Economics, Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran, 
Iran, Masoumeh.azizkhani1986@gmail.com   

 
Article Info ABSTRACT  

Article type: 

Research Article  

 
Article history:  

Received 9 August  2022 

Received in revised form 25 

February 2023 

Accepted 26 February 2023 

Published online 4 March 

2023 

 
Keywords:  
Almost Ideal Demand System, 
Direct Rebound Effect, 
Energy Consumption, 
Gasoline Consumption 
Efficiency, Transportation 
 
JEL Classification: 
K32, C32, H20, D61 

In addition to intensified nonoptimal consumption, the 
accelerated rise of fuel consumption in the transportation 
sector is also followed by other hazards in domains such as 
the environment and national energy security and supply. 
Therefore, policymakers are particularly interested in 
improving the productivity of energy consumption with the 
intention of fuel saving. Such an approach, however, is 
faced with the rebounded effect in reality, and its positive 
impacts on reducing energy consumption are counteracted 
to a large extent. 
Aiming to estimate the direct rebound effect of improving 
gasoline consumption efficiency among urban households 
in four classes of consumption (less than 60 L, 60 to 80 L, 
80 to 120 L, and more than 120 L) from 2017 to 2020, the 
present study applies the almost ideal demand system 
(AIDS) model and the seemingly unrelated regression 
(SUR) method. 
The results indicate that the direct rebound effect of 
improving gasoline consumption efficiency in four classes 
of consumption, i.e., less than 60 L, 60 to 80 L, 80 to 120 L, 
and more than 120 L is 0.73, 0.94, 0.63, and 0.47, 
respectively. These findings imply that the higher the non-
rationed gasoline consumption, the more the saving. In fact, 
the gasoline pricing mechanism, which has been subject to 
ongoing criticism, is a significant factor in the extent of the 
rebound effect, and further amendments are required in this 
regard.  
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 ها:  کلیدواژه

ــتقیم،  ــتی مسـ ــر بازگشـ  اثـ
نقل، سیسـتم تقاضـاي   وحمل

ــده ــاً ایـ ــارایی تقریبـ آل،  کـ
 مصرف بنزین، مصرف انرژي 

 
 : JEL بندي طبقه 

K32, C32, H20, D61 

، افـزون بـر تشـدید مصـرف     نقلودر بخش حمل رشد شتابان مصرف سوخت
 يانرژ تیو امن تأمین ،ستیز طیمحهاي غیربهینه، مخاطرات دیگري در حوزه

-با هدف صرفه ،يانرژ ي در مصرفور بهبود بهره ،رودنبال دارد. از اینی بهمل
 حقیقـت، در اما  باشد،می گذاران استیمورد توجه س ،مصرف سوخت جویی در

روبرو شـده و تـا حـدود زیـادي از      اثر بازگشتیچنین رویکردي، با بروز پدیده 
 شود. آن در جهت تقلیل مصرف انرژي، خنثی می میزان اثرات مثبت

ی مسـتقیم بهبـود کـارایی مصـرف     برآورد اثر بازگشـت با هدف  در این مطالعه
 60لیتر،  60ر طبقه مصرفی (کمتر از بنزین خانوارهاي شهري به تفکیک چها

، 1396-1399هاي لیتر)، طی سال 120لیتر و بیش از  120تا  80لیتر،  80تا 
و روش رگرسـیون بـه ظـاهر نـامرتبط،      آل دهیا باًیتقر يتقاضا ستمیدل ساز م

 استفاده شده است. 
بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف بنـزین بـه    که اثر دهد یمنتایج نشان 

لیتر و  120تا  80لیتر،  80تا  60لیتر،  60فکیک چهار طبقه مصرفی کمتر از ت
 .باشدمی 47/0و  63/0،  94/0،  73/0لیتر به ترتیب برابر با  120بیش از 

اي دهد که به موازات افزایش مصـرف غیرسـهمیه   هایی نشان میچنین یافته
 يگـذار  مـت یق زمیمکانیابد. در حقیقت جویی بیشتري تحقق میبنزین، صرفه

 یاثـر بازگشـت   در میزان مهم یعاملکه همواره مورد انتقاد قرار گرفته،  بنزین
 باشد. در این زمینه الزم می يشتریاصالحات ب و است
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 مقدمه -1

بخش انرژي از اهمیت باالیی در پیکره اقتصادي کشور برخوردار بوده و اصالح 
ترین مسائل واسطه بهبود کارایی و حذف ناکارآمدي، از عمدهالگوي مصرف انرژي به

ند فزاینده باشد. یکی از انتقادهاي همیشگی در خصوص روگذاران میپیش روي سیاست
صورت تصنعی است. مصرف انرژي، تخصیص حجم وسیع یارانه و تعیین بهاي پایین به

 دالر اردیلیم 410 از شیب)، ایران با پرداخت 2021المللی انرژي (طبق گزارش آژانس بین
است.  قرارگرفته نخست جهان رده)، در 2020-2010ساله (ده یبازه زمان یطیارانه تجمعی 

چنین عملکردي عالوه بر عدم مصرف بهینه انرژي، سبب ایجاد مشکالت گوناگون 
و  1يانرژ ژول اگزا 12 حدود مصرف بادیگري از قبیل تشدید آلودگی شده است که 

، رتبه ششم انتشار دهنده آالینده در سطح 2020 سال در 2میلیون تن کربن 745انتشار 
 است. الملل، را به خود اختصاص داده بین

 نیو همچنهاي جهانی در مورد مصرف باالي انرژي  ینگرانتشدید با توجه به  
توسعه  يبرا یاز مسائل اصل یکی ي، به، حفاظت از انرژCO2کاهش  يبرادرخواست 

نقل، وچهار بخش حملطور عمده  که به )2017، 3تبدیل شده است (لی و لین داریپا
). 2018، 4این مقوله هستند (لی و همکارانمصرف خانگی؛ پیشتاز صنعت، تجارت و 

، جهاندر سطح  يا گلخانه يچهارم انتشار گازها کو ی يپنجم مصرف انرژ کیحدود 
). برمبناي ترازنامه انرژي 2016، 5باشد (استرن و همکاران مینقل وحملمربوط به بخش 

 60از  هاي نفتی بیشنقل از کل مصرف نهایی فرآوردهو، سهم بخش حمل1398سال 
درصد گازهاي  29/64باشد. این بخش با انتشار  درصد آن بنزین می 7/99درصد بوده، که 
ها  داده نیااي، بیشترین حجم آلودگی را نیز به خود اختصاص داده است. آالینده و گلخانه

 يادیز يانرژ ،ییمصرف نها يها از بخش یکیعنوان  نقل بهوکه بخش حمل دهد ینشان م
سهم بیشتري را به  ،توده مردم یزندگ تیفیو بهبود ک ینیبا شتاب شهرنش و مصرف کرده

                                                           
1. Statista.com 
2. Globalcarbonatlas.org 
3. Li & Lin. 
4. Li et al. 
5. Steren, et al. 
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عنوان سوخت اصلی این ). بنزین به2005، 1داد. (هی و همکارانخواهد خود اختصاص 
ی خانوار مصرف يدرك رفتارهاشود؛ بنابراین مسائل مربوط به بنزین و بخش شناخته می

سازي و توسعه کارایی تصمیمات آگاهانه در مسیر بهینههمواره از اهمیت فراوانی براي اخذ 
 برخوردار بوده است.

اي از راهکارهاي مختلف براي هاي پس از انقالب، طیف گستردهدر طی سال 
، 1389در سال آور بنزین پیشنهاد شده است. یی و کاهش تبعات زیانجو صرفهترغیب به 

بندي و استفاده سیاست سهمیه ،يوارس يخودروها بنزیندر مصرف  ییجو صرفه منظور به
مصرف سوخت  يبرا ياستاندارد اجبار نیاول نیااز کارت سوخت اجرا شده و در حقیقت 

چشمگیري  زانیمصرف سوخت به م نیانگیم ،کار بستن آنبهسال پس از  کباشد. ی می
ماه آبانهاي بعدي، این سیاست براي مدتی لغو و دوباره در در طی سال .ه استافتیکاهش 

بهبود  ،دولتکند از نو اجرایی شده است. اقدامات صورت پذیرفته، بیان می 1398سال 
نقل اتخاذ ودر بخش حمل يحفاظت از انرژ يبرا هیعنوان روش اول را به يانرژ يور بهره

ي و کاهش مصرف انرژ يصرفه برا به راه مقرون کی عنوان کرده است. چنین رویکردي به
، 2ت (انگ و همکاراناس  شناخته شده انرژي تیامنعرضه و  شیافزا ،کربندیاکس يانتشار د

2010.( 
بخش ي انرژ يور بهره در مسیر شده عمالقدامات او ا ها استیبدون شک، س 
حال براساس آماري که سوخت داشته است؛ با اینبر مصرف  یاثرات مثبت ،ونقل حمل

اي همچنان روندي صعودي گازهاي گلخانهاعالم شده، میزان مصرف و به دنبال آن انتشار 
 لیتمادلیل کاهش هزینه سوخت،  ي، بهانرژ يور پس از بهبود بهرهداشته است. در حقیقت، 

و افزایش مسافرت با وسایل نقلیه شخصی، کارایی امور صورت پذیرفته را  یبه رانندگ
). چنین پیامد 2017، 4)؛ (مشیري و علیو2008، 3دهد (سورل و دیمیتروپولوستقلیل می
  یاصطالح یاثر بازگشتشود. نامیده می 5وري، اثر بازگشتیناشی از بهبود بهره ناخواسته

                                                           
1. He et al. 
2. Ang et al. 
3. Sorrell & Dimitropoulos 
4. Moshiri & Aliyev 
5. Rebound Effect 
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خدمات «تر در  کم نهیهز با ایجاد ییبهبود کارا دلیل به کهاست  ییها سمیمکان فیتوص يبرا
 شده و یو چه در سطح جمع يکننده، چه در سطح فرد رفتار مصرف رییتغ سبب »يانرژ

شود.  می کنندگانمصرفي و افزایش تعداد از خدمات انرژ تر یبه استفاده طوالنمنجر 
و در طول زمان ی اجتماع ي مختلفها گروه در يانرژ هر اگرچه میزان اثر بازگشتی

از  شیب هاي اجرایی سیاست که راندماندهد  نشان می آنگرفتن  دهیناداست، ولی  متفاوت
 یاثربخش یابیارز يبرا یکم اریمع کعنوان یی بهاثر بازگشت . اندازهحد برآورد شده است

هاي گیري ي، از اهمیت واالیی برخوردار بوده و براي تصمیمانرژ يور بهره هاي سیاست
با در بهتر آتی، ضرورت دارد اقدامات صورت پذیرفته در مسیر کاهش مصرف سوخت، 

 مورد سنجش و قیاس قرار بگیرد. ینظر گرفتن اثر بازگشت
با توجه به محدود بودن مطالعات صورت گرفته در زمینه، اثر بازگشتی بنزین در 

رسد بررسی این موضوع در سطح خانوار به تفکیک میزان مصرف ماهانه ایران، به نظر می
هاي مفیدي در این تر اثر بازگشتی مؤثر باشد و توصیهتواند براي ارزیابی دقیقبنزین، می

هاي مربوط به داده ،منظور دستیابی به اهداف پژوهش منظور بهینزمینه پیشنهاد کند؛ بد
مورد بررسی قرار گرفته است. بر مبناي  1396-1399خانوار در بازه زمانی  78255مخارج 

پوشی از خانوارهایی که مخارج هاي بنزین حاصل شده از بودجه خانوار، با چشمهزینه
 24093درصد ( 51کننده بنزین، مصرف خانوار 47074باشد، از ها صفر میبنزین آن

 8488لیتر ( 80الی  60درصد در گروه مصرفی  18در محدوده سهمیه ماهانه،  خانوار)
 13خانوار) و در نهایت  8550لیتر ( 120الی  80درصد در گروه مصرفی  18خانوار)، 
ی یک کنند. اگر چه اثر بازگشتلیتر بنزین مصرف می 120خانوار) بیش از  5943درصد (

باشد؛ اما همواره رفتار اکثریت، پدیده فردي بوده و اندازه آن در هر خانوار متفاوت می
رود. برآورد اثر شمار میهاي آتی بهمشیگیري و تعیین خط مالك مناسبی در تصمیم

هاي  بازگشتی به تفکیک طبقات مختلف مصرفی بنزین، با تعیین میزان اثرگذاري سیاست
وري در هر گروه، تمرکز و توجه را به رفتار مصرفی آحاد جامعه جلب و از اجرایی و بهره

بنابراین در  توان در جهت اصالح و اخذ تدابیر ارزشمند استفاده کرد، این رهنمون می
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مطالعه حاضر، رفتار مصرفی بنزین در میان خانوار در چهار طبقه مصرفی مذکور با استفاده 
 شود.آل و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط سنجیده مییدهاز مدل سیستم تقاضاي تقریباً ا

، دوم شـبخدر  ،هـمقدماز  سـپ ت.ـسا هدـش هـئارا یـکل بخش پنجدر  حاضر،مقاله 
. در شود می ناـبی، پیشینه تجربی داخلی و خارجی مسو بخشدر  شده و  ئهارا يرـنظ انیـمب

هاي پژوهش  به برآورد مدل نیزنجم ـپ بخش و درتشریح ، هشوپژروش  رم،اـچه شـبخ
 .شود ارائه میسیاستی  يتوصیههاو  ينتیجهگیر شود. در پایان، اختصاص پرداخته می

 مبانی نظري -2
انرژي  و مصرف يور بهبود بهره میانرابطه که به بررسی  یاثر بازگشتمبحث 

، مطرح و با مطالعات 1865در سال  1ی جونزاستنل امیلیتوسط وپردازد، نخستین بار  می
در طول سالیان، اثر  .ه استآغاز شدآن مدرن مطالعات دوره  )1992( ) و1979( 2بروکز

منابع و  ییشناساو مجادله اصلی براي   شده رفتهیپذ يانرژ حوزه  اقتصاددانبازگشتی توسط 
مقدار و  در خصوصعدم توافق ). 2000، 3آن مطرح است (گرینیگ و همکاراناندازه 

 ی مربوطهو مسائل اساس فیاز فقدان وضوح تعار یناش وديتا حد یاثر بازگشت تیاهم
،  )2008( تروپولوسیمیسورل و د)، 2000( 4برخوت و همکاران تی همچونطالعام باشد. می

 ییسه نوع اثر بازگشتی را شناسا)، 2018)، ژو و همکاران (2013( 5گیلگیام و همکاران
 .يو اثرات گسترده اقتصاد میمستقریاثر بازگشت غ م،یاثر بازگشت مستق :اندهکرد

از  یناش بر يمحصول انرژ کیاستفاده از  شیعنوان افزا معموالً به میاثر بازگشت مستق
، 7؛ دیمیتروپلوس و همکاران2016، 6(استرن و همکاران شود یم فیتعر ،نهیکاهش هز

 ریاستفاده از ساي تقاضا برا شیافزا عبارت است از میرمستقیاثر بازگشت غ). 2018
 )؛ که به چنین2011، 8(فریر درآمد قابل تصرف وري وبه دنبال افزایش بهره محصوالت

                                                           
1. Jevons. 
2. Brookes. 
3. Greening et al. 
4. Berkhout et al. 
5. Gillingham et al. 
6. Steren et al. 
7. Dimitropoulos et al. 
8. Freire. 
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(گوش و  شود یم گفته، اثر درآمد يثر انرژؤم متیاز کاهش ق یناش دیقدرت خر شیافزا
که  شود یم يبازده انرژ در رییتغ منجر به یثر بازگشت)؛ در نهایت، ا2014، 1بلکهورس

، 2، لو و همکاران2018(ژو و همکاران،  کند یم جادیاقتصاد کالن ا ي دراختاراثرات س
2017.( 

 شود یم میتقس میمستقریو غ میها معموالً به اثرات مستق خانواده ياثر بازگشت برا
)، اثر بازگشتی ناشی از 1). در این راستا، مجموعه نمودارهاي (2014(گوش و بلکهورس، 

تخصیص بهینه اولیه با  aالف) نقطه -1دهد. در نمودار ( بهبود کارایی انرژي را نمایش می
دهد. با بهبود کارایی انرژي و در مفروض را نشان می U1ها، درآمد و مطلوبیت اولیه  قیمت

دهد  افزایش می S2به  S1کننده استفاده از بنزین را از  هزینه سوخت، مصرفنتیجه کاهش 
هاي  که نقطه بهینه جدید حاصل از چرخش خط بودجه در جهت عکس حرکت عقربه

دست  ) بهU2تفاوتی جدید ( ساعت از یک نقطه ثابت روي محور عمودي و یک منحنی بی
) S1S3) به دو بخش اثر جانشینی (S1S2آید. کل تغییرات در استفاده از خدمات انرژي ( می

مستقیم با بهبود کارایی به شود. همچنین اثر بازگشتی غیر ) تقسیم میS3S2و اثر درآمدي (
) نیز از Yو مصرف سایر کاالها و خدمات ( S2به S1دلیل اثرات مستقیم، مصرف انرژي از

Y1  بهY2 منحنی کارایی خودرو ب)، بهبود کارایی انرژي-1یابد. در نمودار ( افزایش می ،
)ε1هاي ساعت ( ) را در جهت حرکت عقربهε2دهد مصرف بنزین  چرخاند و نشان می ) می

). اثر بازگشتی با d) الزم است (نقطه S1) براي پیمودن همان مسافت قبلی (E1E2کمتر (
ذخیره ) از f) یا بخشی (نقطه e کننده تمام (نقطه  نشان داده شده است و مصرف fو  eنقاط 

 کند. انرژي حاصل از بهبود کارایی را دوباره تصرف می
ج)، افزایش کارایی خودرو موجب جابجایی منحنی تقاضاي بنزین به -1در نمودار (

,1�سمت چپ، یعنی جابجایی ( S1(D ) بهε2, S1(D  و حرکت از نقطهa  به نقطهd  خواهد
) S1ن مسافت پیموده شده قبلی ()، با همان میزاE1E2شد، که موجب ذخیره بنزین به میزان (

دهد که منحنی تقاضا دوباره به  ) زمانی رخ میRE=1شود. اثر بازگشتی مستقیم کامل ( می

                                                           
1. Ghosh & Blackhurst. 
2. Lu et al. 
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,ε1یعنی (مکان اولیه خود  S1(D نقطه)a بازگردد و اثر بازگشتی مستقیم جزئی (
)0<RE<1زمانی اتفاق می ،( افتد که منحنی تقاضا به مکانی بین نقاطa  وd )مثل𝜀𝜀2, 𝑆𝑆3(D 

                                                                                                                          ) برگشت کند.                                                                                                                 f(نقطه
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)، اثر بازگشتی را با استفاده از کشش خودقیمتی 2008سورل ودیمیتروپولوس (
 اند: محاسبه کرده 1تقاضا

)1(                                                                                                      ε = S
E

 

)2(                                                                                                    ε = PE
PS

 

) تولیدي به ازاي هر S)، کارایی به شکل واحدهاي خدمات انرژي (1در معادله (
کارایی انرژي رود و افزایش خدمات انرژي دریافتی بیانگر بهبود کار می واحد انرژي به

صورت نسبت قیمت هرواحد انرژي به قیمت یا هزینه  )، کارایی به2باشد. در معادله ( می
شود که به تناسب بهبود کارایی، هزینه گیري میتمام شده هر واحد خدمات انرژي اندازه

همچنین میزان اثر بازگشتی مستقیم از طریق  یابد.تمام شده هر واحد انرژي کاهش می
 آید:دست میات انرژي نسبت به کارایی انرژي بهکشش خدم

)3(                                                                     (𝜀𝜀
𝑆𝑆
) η𝜀𝜀 = (𝜕𝜕𝑆𝑆

𝜕𝜕𝜀𝜀
) 

 گیري شود:) دیفرانسیل𝜀𝜀) نسبت به کارایی انرژي (1اگر از معادله (
)4(                                                         +1 ηε(S)= �∂E

∂ε
� �ε

E
�+1=ηε(E)  

 باشد؛ لذا اگرکشش تقاضاي انرژي نسبت به کارایی انرژي می ηε(E)در معادله فوق 

η𝜀𝜀(𝑆𝑆) = ηε(E)شود   0 = میزان  اثر بازگشتی صفر باشد؛ در حقیقت با بهبود کارایی به 1−
0 یک درصد، مصرف انرژي نیز به همان اندازه کاهش یافته است. ولی اگر  < ηε(S) <

1−باشد اثر بازگشتی به میزان   1 < ηε(E) <   ηε(S)≥1وجود دارد و در آخر اگر  0

 باشد. می  ηε(E)≥0صورت  صل شود، اثر بازگشتی بسیار شدید و بهحا
و کشش خودقیمتی تقاضاي خدمات  ηε(S)براي ایجاد ارتباط میان اثر بازگشتی 

 شود:ی)، معادله ذیل حاصل م2) و (1کارگیري از معادالت ( به با ηPε(S)انرژي 

)5(            ∂E
∂ε

= ∂
∂ε
�S
ε
�= �1

ε
�∂S
∂ε
� - S

ε2�= �1
ε
� ∂S
∂PS

∂PS
∂ε
� - E

ε
�= 1

ε
�� ∂S
∂PS

( -PE
ε2 � -E� 

 چنانچه:
                                                           
1. Own-Price Elasticity of Demand. 
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)6(                 (E)= ∂E
∂ε
�ε
E
�= 1

E
� ∂S
∂PS

�-PS
ε
� -E�= � ∂S

∂PS
�-PS

S
� -1�=-ηPS

(S)-1 

باشد. بر کشش تقاضاي خدمات انرژي نسبت به قیمت آن می ηPS(S)) 6در معادله (
�تقاضاي انرژي) و کشش 6)، (4)، (3)، (2)، (1اساس معادالت ( ∂E

∂PE
�PE
E
�� = ηPE(E) 

 شود:) حاصل می7معادله (
)7(                                     ηε(S)= ∂S

∂ε
�ε

S
�=-ηε(E)+1=-ηPS

(S)=-ηPE
(E) 

 عبارتی اثر بازگشتی همان منفی کشش خودقیمتی تقاضاي انرژي است.به

ستم تقاضاي تقریباً ایده -2-1  1آلمدل سی
باشد آل میحاضر سیستم تقاضاي تقریباً ایدهکارگرفته شده در مطالعه  مدل اصلی به

ارائه شده است. این مدل از فرم تبعی خاصی  1980در سال  2که توسط دیتون و مولبایر
کننده در قالب توابع لگاریتمی تعمیم براي تابع مطلوبیت پیروي نکرده و ترجیحات مصرف

ت حاصل شده از این توابع در شوند؛ بنابراین سیستم معادالیافته و مستقل از قیمت تعیین می
باشد و بنا به ضرورت  فرم کلی خود و با توجه به شاخص قیمت واقعی، مدلی غیرخطی می

و نیاز به حجم وسیعی از مشاهدات براي برآورد آن، خطی کردن این مدل متداول است. 
از از گروه خاصی   و داشته  سازگاري   ترجیحات و  کننده مصرف نظریه  ن مدل، بایا

صورت ذیل به AIDSو فرم نهایی تابع تقاضاي  کند ) پیروي میPIGLOG(3ترجیحات 
 باشد:می

)8             (                        𝑤𝑤i = 𝑎𝑎𝑖𝑖 + ∑ 𝛾𝛾ijlogpj + βilog {X p� }n
j=1 

 شاخص قیمت بوده و عبارت است از: Pدر معادله فوق 
)9(  log{𝑎𝑎(𝑝𝑝)} = 𝑎𝑎0 + ∑ 𝑎𝑎𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑝𝑝𝑘𝑘 + 1

2
 ∑ ∑ 𝛾𝛾𝑘𝑘𝑗𝑗

𝑛𝑛
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛
𝑘𝑘=1

𝑛𝑛
𝑘𝑘=1 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑝𝑝𝑘𝑘  𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑝𝑝𝑗𝑗 

                                                           
1 Almost ideal demand system model 
2. Deaton & Muellbauer. 
3. Price Independent Generalized Logarithmic (PIGLOG) 
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)، به پیشـنهاد دیتـون و مولبـایر از شـاخص قیمـت      9با توجه به غیرخطی بودن معادله (
دست آمـده   آل به) استفاده شده و مدل تقریب خطی سیستم تقاضاي ایده1953استون (

 است:
)10(   wi=ai+�i

(logX-log∑ WilogPii )+∑ �ijlogpjj 
کننده، منوط به رعایت سه قید ذیل نظریه مصرفهمچنین سازگاري معادله فوق با 

 باشد: توسط پارامترهاي مدل می
ij           1تجمیع قید

i
γ =∑ 0           i

i
β =∑ 0            i

i
α =∑ 1 

ij                                                                    2قیدهمگنی
j
γ =∑ 0 

ij 3تقارن قید jiγ = γ 
کننده است. قید قیود اشاره شده مربوط به فرض عقالنیت در نظریه تقاضاي مصرف

تجمیع به معناي یک شدن مجموع سهم مخارج؛ قید همگنی با ملغی کردن توهم پولی، 
ها و میزان درآمد براي اقالم تقاضا شده به یک نسبت کند اگر تابع تقاضا، قیمتان میبی

ماند و در نهایت قید تقارن عنوان تغییر کنند، میزان کاالي تقاضا شده بدون تغییر می
دلیل تغییر در قیمت کاالهاي دیگر (پس از نماید با تغییر نسبی در مصرف یک کاال به می

درآمد حقیقی)، بایستی همگام با تغییر قیمت کاالي اول، برابر تغییر متناسب جبران تغییر در 
باشد، که در اصطالح به این نوع تقارن بر اثر جانشینی تغییر  در تقاضاي کاالهاي دیگر

 شود.نامیده می 4قیمت کاالها، تقارن اسالتسکی
ترین ابزار جهت شناخت ترجیحات هاي قیمتی و درآمدي از مهمکشش

مردان براي اخذ تصمیمات اقتصادي است. در مدل کنندگان و مورد استفاده دولت مصرف
آل، سهم گروه هر کاالیی از بودجه خانوار، متغیر وابسته بوده و ملزم به سیستم تقاضاي ایده
(مارشالی و هیکسی)، درآمدي و تقاطعی  هاي قیمتیباشد؛ فرمول کششمحاسبه کشش می

 از:به ترتیب عبارت است 

                                                           
1. Adding-Up Restriction 
2. Homogeneity Restriction 
3. Symmetry Restriction 
4. Symmetry Slutsky 
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)11(                                                        𝑒𝑒ii = −1 + γii
Wi
− βi 

)12               (                                     èii = −1 + (γii
Wi
− 𝑤𝑤i) 

)13                            (                                       eix = 1 + βi
Wi

 
)14  (                                                                       eij = γij

Wi
− Wj 

منظور دستیابی به اهداف این مطالعه، فرض شده است که تابع مطلوبیت براي به
-کند؛ فرآیند تصمیمخانوارها وجود دارد و این تابع مطلوبیت، از نظریه تقاضا پیروي می

شمار دیگري است و افزون بر عوامل اقتصادي، موارد بیاي مبهم گیري در خانوارها، مقوله
شناسی شامل اندازه خانوار، جنسیت، سن، جمعیتمتغیرهاي  بنابرایندر آن نقش دارند؛ 

وضعیت تأهل، داشتن شغل، تحصیالت و مالکیت مسکن سرپرست خانوار در مدل اضافه 
مصرف ماهانه بنزین توسط بندي انجام گرفته بر مبناي میزان د. با توجه به طبقهشومی

 شود:خانوار، متغیر دامی، نیز تعریف و در معادله نهایی اضافه می
)15                                             (wi = ai + ∑ γijlogpj + βi log�X p� � +n

j=1

∑ ∂ikhkm
k=1  + ∑ µigDUMg + ∑ ∑ θijglogpjDUMg

r
g=1

n
j=1

r
g=1 

 +∑ λigr
g=1 log�X p� �DUMg + εi 

؛ پوشاك و کفش ؛کاالیی (خوراکیه گروهبیانگر سهم نُ Wدر این معادله 
غیر از نقل بهوحمل؛ بنزین؛ بهداشت و درمان؛ مسکن،آب، فاضالب، سوخت، روشنایی

سایر کاالها و ؛ غذاهاي آماده، هتل و رستوران؛ بنزین؛ خدمات فرهنگی و تفریحات
قیمت  Pjمدل بوده و  پارامترهاي   λig , θijg ,  µig , ∂ik , βi , γij , ai است. خدمات)

X کاال،  P�  ،مخارج واقعی با استفاده از شاخص استونP  شاخص قیمت استون وhk  شاخص
و شامل اندازه خانوار،  )k=1,2,3,4,5,6,7(شناختی خانوارها هاي جمعیتمربوط به ویژگی

مالک مسکن، جنسیت، سن، تحصیالت، صاحب درآمد و متأهل بودن سرپرست خانوار 
بندي بنزین و براي طبقه )g=1,2,3(متغیرهاي دامی است که  دهندهنانش DUMgباشد.  می

لیتر  120و در نهایت بیش از ) DUM2(لیتر  120تا  80)، DUM1(لیتر  80تا  60در سه طبقه 
 به مدل اضافه شده است.)، DUM3(مصرف ماهانه 
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 مروري بر مطالعات تجربی -3
 تحقق براي مانعی به انرژي بازگشت اثر شهرنشینی، اقتصادي و توسعه فرآیند در
شده و مورد توجه تعداد زیادي از  جویی، تبدیلصرفه هاي سیاست انتظار مورد اهداف

اي به زیست قرار گرفته است. مطالعات عدیدهخصوص بخش انرژي و محیطاقتصاددانان به
ها، با سرعت در فعالیت افزایش و اقتصادي این پدیده پرداخته و دامنه آن به موازات رشد

و گسترده  میمستقریغ م،یمستق(سه نوع اثر بازگشت  طور کلیباشد. بهحال گسترش می
هاي هاي کلی، بودجه خانوار) در حیطهکارگیري از دو نوع داده (دادهبا به) ياقتصاد

 ست.ا  قرار گرفته بررسیمورد در سطح خرد و کالن  مختلف انرژي
 ياز ابزارها ياگسترده فیطتوجه به حوزه کاربردي،  با ق،یتحق يهادر مورد روش 

). در 2017، 1ژانگ و همکاران اند (به کار گرفته شده یاثرات بازگشت یابیارز يبرا یلیتحل
اثر که به بررسی  )2015( 3) و یو و کریدنتس2015( 2مطالعاتی چون بروبرگ و همکاران

)، CGE( 4محاسباتی عمومی تعادلدر بخش صنعت پرداخته شده از روش  يبازگشت انرژ
ها دادهاین روش داراي محاسبات پیچیده و الزامات دقیق در کیفیت استفاده شده است؛ 

)، براي نخستین 2015( 5کند. ارا و همکارانمی دشوار انرژي را اثر بازگشت بوده و محاسبه
 بخش مسکونی يانرژ تقاضاي ) به بررسی اثر بازگشتیSFA( 6کردیروکارگیري مرتبه با به

 نقل وحمل براي را بازگشتی )، نیز اثرات2017( 7اند. لیورکا و جامسب امریکا پرداخته در
تواند اثر یم) SFA( کردیرواند؛ با اینکه  کرده تحلیلوتجزیه اروپایی کشور 15 در ايجاده

 براي فقط مدل اما اینبزند،  نیزمان تخمطور هم را به يانرژ ییو کارا يبازگشت انرژ
سومین مدل مورد استفاده . )2019، 8(جین و کیم دارد کاربرد تابلویی و مقطعی هايداده

 نیتعامل و تأثیر بباشد که با در نظر گرفتن ) ، میI–O( 9ستانده-داده مدلدر مطالعات، 

                                                           
1. Zhang et al. 
2. Broberg et al. 
3. Yu et al. 
4 Computable General Equilibrium 
5. Orea et al. 
6. Stochastic Frontier Approach 
7. Llorca & Jamasb 
8. Jin, & Kim 
9. The Input-Output 
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 1ی در مطالعاتی چون لی و لیناثرات بازگشت لیتحلوهیتجز يبرا ،مختلف يها بخش
 يروش برا نیا گرفته است. همچنینمورد استفاده قرار )، 2016( 2) و لی و جیانگ2015(

 3در مطالعاتی چون توماس و آزوادوها  رخانوا میمستقریغ يبرآورد اثر بازگشت انرژ
پسماند و در ؛ با این حال است شده  گرفته کاربه )،2018( 4) و ون و همکاران2013(

باشد. مدل بعدي برانگیز می، چالشکردیرو نیاستفاده در ا مورد يها دسترس بودن داده
 5) است و در مطالعاتی از جمله (وانگ و همکارانAIDSآل (سیستم تقاضاي تقریباً ایده

)؛ با استفاده از 2022)؛ (ژو و همکاران، 2018)؛ (لی و همکاران، 2013، 6)؛ (لین و لیو2012
مانند (لی و  اند. محققان دیگريگشتی پرداختههاي بودجه خانوار به بررسی اثربازداده

از  انرژي بازگشت اثر گیري اندازه )؛ براي2019، 8)، (شائو و همکاران2019، 7همکاران
اند. در کردهسولو استفاده  ماندهیباق دهیبر اساس ا يتکنولوژ شرفتیپ بر مبناي دیتابع تول

 رگرسیون )؛2013، 9(ژانگ و پنگپانل  مدل مانند اقتصادسنجی هاي روش نهایت سایر
 )؛ نیز براي محاسبه اثر بازگشتی استفاده شده است.10،2020چندك (بالید و همکاران

ی (اوال و بر اقتصاد کل يمطالعات موجود در مورد اثر بازگشت انرژ گر،ید ياز سو
، 13(بنتزن دیتول( منفرد مانند يهاو بخش) 2019، 12؛ یان و همکاران2022، 11همکاران

، 16(لین و همکاران خانوار)؛ 2017، 15)؛ (لین و تان2019، 14)؛ (لی و همکاران2003
)؛ 2013، 18)؛ برق (ژانگ و پنگ2021، 17هاي مسکونی (دو و همکاران)؛ ساختمان2013

                                                           
1. Li & Lin 
2. Li & Jiang 
3. Thomas & Azevedo 
4. Wen et al. 
5. Wang et al. 
6. Lin & Liu 
7. Li et al. 
8. Shao et al. 
9. Zhang et al. 
10. Belaïd et al. 
11. Ullah et al. 
12. Yan et al. 
13. Bentzen 
14. Li et al. 
15 .Lin, & Tan 
16. Lin et al. 
17. Du et al. 
18. Zhang & Peng 
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ت. مطالعات بخش متمرکز اسنقل) و) و حمل2021، 2)؛ (لین و ژو2020، 1(بلیاد و همکاران
کنند برخی مطالعات مانند هاي مورد استفاده متفاوت عمل میدهونقل نیز از نظر نوع داحمل

) بر 2022)؛ (استرن و همکاران، 2016، 4بورگر و همکاران يد)؛ (2014، 3(وبر و فارسی
مبناي مسافت پیموده شده به بررسی اثربازگشتی پرداخته و برخی مطالعات دیگر مانند 

با استفاده از  )؛)2022و و همکاران ()، ژ2019( 5)، چن و همکاران2017(مشیري و علیو (
 اند.هاي ریز خانوار، اثر بازگشتی را بررسی کردهداده

اي در مورد اثر بازگشتی بنزین بر مبناي رفتار مصرفی خانوار  در داخل کشور مطالعه
کارگیري  )، با به1393هاي صورت پذیرفته، خوشکالم (یافت نشده است؛ بر اساس بررسی

بازگشتی ، به بررسی اثر سازي شده تریس حسابداري اجتماعی شبیهماو  CGE مدلاز 
ه و میزان اثر بازگشتی براي بنزین را پرداخت 1385براي سال نقل وهاي حمل زیربخش

)، با استفاده از سیستم تقاضاي 1390زادگان (اي و ابراهیمدست آورده است. شرزه به 45/27
درصدي براي  98ی اثر بازگشت، 1350-1387اي ههاي سطح خرد براي سالو داده آل ایده

)، نیز 1391نیا و اختیاري (لبرآورد کرده است. اسماعی خانوار یمصرفانواع مختلف انرژي 
 درصد نشان داده است. 9حدود را  ناشی از بهبود راندمان خودرو اثرات بازگشتی

 سازي تجربی مدل -4
دستیابی به تخمین دقیق و بدون تورش از کشش قیمتی تقاضا، مشروط به انتخاب فرم 

هاي درست کارگیري روش تخمین و نوع شاخص ها، بهتبعی مناسب، تعداد مکفی از داده
 .کرداستفاده توان می یمختلف یسنجاقتصاد يهااز مدل اثر بازگشتی، نیتخم ياباشد. برمی

حاصل  يمصرف انرژ ییکارا و متیق يها کشش نیبا تخم میاثر بازگشت مستق معموالً
 هینقلایلوس شده یو مسافت ط مربوط به بازده يها دادهشود؛ با توجه به عدم دسترسی به می

-، راهمعادالت تقاضا ستمیس از ی با استفادهبرآورد اثر بازگشت، )2012، 6(وانگ و همکاران

                                                           
1. Belaïd et al. 
2. Lin & Zhu 
3. Weber & Farsi 
4. De Borger et al. 
5. Chen et al. 
6. Wang et al. 

https://www.sid.ir/search/paper/%D8%A7%D8%AB%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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 يها گروه يبرا ها متیو ق ها نهیمربوط به هز يها است که تنها به داده نیگزیجا حل
 نهیو هز تیمعادالت تقاضا از توابع مطلوب ستمیس ن،یبر ا رد. افزوندا ازین ییمختلف کاال

 لذا در مطالعه حاضر از فرماز اقتصاد خرد دارد.  یمحکم ينظر هیمشتق شده است و پا
-آل خطی، شاخص استون و معادالت کشش که در بخشتابعی سیستم تقاضاي تقریباً ایده

 1شماري از جمله چن و همکاراندر مطالعات بی هاي قبلی ارائه آمده، استفاده شده است و
)؛ 2011( 3)، ماتووس و سیلوا2018)، لی و همکاران (2022( 2)، میا و همکاران2022(

 کار گرفته شده است. به

ستفادهداده -4-1  هاي مورد ا
شود. اثر هاي خانوار استفاده میهاي کلی یا دادهبراي محاسبه اثر بازگشتی از داده
هاي بودجه خانوار، براي باشد و استفاده از داده بازگشتی اساساً یک پدیده فردي می

در این  کننده خودرو در برابر تغییرات کارایی، قابل اطمینان است.ارزیابی رفتار مصرف
ها شامل: الف) راستا، دست یافتن به هدف مطالعه حاضر، مستلزم حصول دو گروه از داده

هاي کاالیی در گروه هاي قیمتیهاي خرد از بودجه خانوار؛ ب)شاخصاطالعات و داده
 1396-1399مناطق مختلف شهري کشور است که از مرکز آمار ایران طی بازه زمانی 

» ونقلحمل«زیر گروهی از گروه » بنزین«اطالعات بودجه خانوار دریافت شده است. در 
ونقل حمل«و » بنزین«به دو دسته مجزا با عنوان » نقلوحمل«باشد به همین دلیل گروه می
بنابراین در مجموع نُه گروه کاالیی شامل خوراکی؛  جدا شده است،» غیر از بنزین به

وشنایی؛ بهداشت و درمان؛ خدمات ، فاضالب، سوخت، رآب پوشاك و کفش؛ مسکن،
غیر از بنزین؛ و نقل بهفرهنگی و تفریحات؛ غذاهاي آماده، هتل و رستوران؛ بنزین؛ حمل

هاي کاالیی) مورد هاي خانوار براي سایرگروهسایر کاالها و خدمات (مشمول تمام هزینه
برقراري قید بررسی قرار گرفته و یک معادله به دلخواه (سایر کاالها و خدمات) جهت 

پژوهش  يها از داده یکل ریتصو کیارائه  منظورشود. بهتجمیع در تخمین نهایی حذف می
 شود. ) ارائه می3( ها در قالب جدول داده آماري يها از شاخص یحاضر، برخ

                                                           
1. Chen et al. 
2. Miao et al. 
3. Matos & Silva. 
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 1396-1399هاي مختلف کاالیی در طی دوره آمار توصیفی مخارج گروه .3جدول 

 انحراف معیار حداکثر حداقل میانه میانگین گروه کاالیی
 1235/0 8876/0 0 2820/0 2919/0 خوراك
 0590/0 8453/0 0 0026/0 03432/0 پوشاك
 1541/0 9864/0 0054/0 2769/0 3044/0 مسکن

 0928/0 9597/0 0 0204/0 0575/0 بهداشت و درمان
 0239/0 3848/0 0 0104/0 0180/0 بنزین

 0915/0 9488/0 0 0275/0 0522/0 حمل و نقل بجز بنزین
 0269/0 7718/0 0 0018/0 0112/0 فرهنگی و تفریحی
 0237/0 9196/0 0 0 0073/0 هتل و رستوران

 1238/0 9583/0 0 2015/0 2228/0 سایر کاالها
 هـاي  یافتـه کشـور و   يشهر يمد خانوارهادرآ و نهیهز از يریطرح آمارگ ران،یمنبع: مرکز آمار ا

 قیتحق

رآورد مدلروش  -4-2  ب
استفاده  SUREظاهر نامرتبطاز روش رگرسیون به AIDSبراي برآورد مدل خطی 

گیري این روش به علت وجود همبستگی میان اجزاء اخالل کار به شود. از بیشترین موارد می
هاي معادالت تقاضا، انگل و نیز توابع توان از تخمین سیستممعادالت سهم مخارج، می

برد. در این روش براي تخمین پیوسته و مشترك ضرایب موردنظر در  هزینه ترانسلوگ نام
یک مجموعه معادالت رگرسیونی خطی از رهیافت مربعات تعمیم یافته، استفاده شده 

شود. ) و یکی از معادالت تقاضا از دستگاه معادالت کنار گذاشته می1962، 1(زلنر
له حذف شده را بر مبناي قید پارامترهاي سایر معادالت برآورد و پارامترهاي معاد

شود. آنچه مطرح است در فرآیند حذف معادله، پذیري و سایر پارامترها محاسبه می جمع

                                                           
1. Zellner. 
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باشد، بنابراین تفاوتی در حذف ها برابر یک میپذیري، مجموع سهمطبق قید جمع
 معادالت وجود ندارد.

ستم معادالت مقید  -4-3 رآورد سی  AIDSب
دالت مقید با در نظر گرفتن قیود تقارن و همگنی برآورد در این قسمت، سیستم معا

بردن قید جمعی محاسبه شده  کار به نیز با» گروه سایر کاالها و خدمات«شده و معادله 
 باشند:است؛ تصریح فرم تبعی بعد از اعمال قیود به شرح جدول ذیل می

بندي مصرف . برآورد سیستم معادالت تقاضاي مصرفی خانوار به تفکیک طبقه4جدول
 بنزین

 مسکن پوشاك خوراك شرح
 بهداشت

 درمانو 
 بنزین

حمل و 
 نقل

و  فرهنگی
 تفریحی

و  هتل
 رستوران

متر
ک

 از 
 تریل 60

رف
مص

 
انه

ماه
 

 نیبنز

 از عرض
 مبدأ

251/1*** 25/0-*** 281/1*** 428/0-
*** 017/0*** 451/0-*** 057/0-*** 061/0-*** 

 ***-005/0 ***-019/0 005/0 *002/0 ***035/0 ***-025/0 ***-055/0 ***075/0 خوراك 

 ***-009/0 001/0 ***007/0 **002/0 ***009/0 ***-031/0 ***061/0 ***-055/0 پوشاك 

 ***-005/0 *002/0 ***011/0 ***-006/0 ***-034/0 ***092/0 ***-031/0 ***-025/0 مسکن

 و بهداشت
 ماندر

035/0*** 009/0*** 034/0-*** 020/0-*** 014/0*** 025/0-*** 001/0 000/0 

 ***009/0 **-001/0 ***-010/0 **002/0 ***014/0 ***-006/0 **002/0 *002/0 نیبنز 

 ***-006/0 **-002/0 *-006/0 ***-010/0 ***-025/0 ***011/0 ***007/0 005/0 نقلوحمل

 و یفرهنگ
 یحیفرت

019/0-*** 001/0 001/0* 001/0 001/0-** 002/0-** 007/0*** 008/0*** 

و  هتل
 رستوران

005/0-*** 009/0-*** 005/0-*** 000/0 009/0*** 006/0-*** 008/0*** 001/0 

 ***005/0 ***004/0 ***038/0 ***-001/0 ***038/0 ***-065/0 ***022/0 ***-074/0 درآمد

 
 

 ی
 

رف  تریل
مص

 
اا

  

 از عرض
 مبدأ

159/0*** 146/0-*** 252/0-*** 142/0-*** 479/0*** 393/0-
*** 

025/0-** 058/0-*** 
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 **-009/0 ***018/0 **023/0 **-006/0 **-025/0 009/0 -008/0 -001/0 خوراك 

 -001/0 -001/0 -001/0 ***-006/0 011/0 -001/0 -006/0 -008/0 پوشاك 

 000/0 003/0 ***037/0 ***011/0 **020/0 ***041/0 -001/0 009/0 مسکن

 و بهداشت
 ماندر

025/0-** 011/0 020/0** 035/0*** 009/0-*** 007/0- 000/0 0014/0 

 **004/0 *003/0 ***008/0 -001/0 ***-009/0 ***011/0 ***-006/0 **-006/0 نیبنز 

 001/0 ***-013/0 ***-037/0 ***008/0 -007/0 ***037/0 -001/0 **023/0 نقلوحمل

 ویفرهنگ
 یحیفرت

018/0** 001/0- 003/0 000/0 003/0* 013/0-*** 001/0 002/0- 

و  هتل
 رستوران

009/0-** 0014/0- 000/0 001/0 004/0** 001/0 002/0- 003/0- 

 ***002/0 000/0 ***019/0 ***-027/0 000/0 ***017/0 ***004/0 ***-007/0 درآمد

 نیب
 یال 80

12
0

 تریل 
رف

مص
 

انه
ماه

 
 نیبنز

 از عرض
 مبدأ

066/0 174/0-*** 282/0-*** 082/0-** 606/0*** 540/0-*** 032/0-*** 040/0-*** 

 -004/0 **012/0 ***0513/0 ***011/0 ***-079/0 ***041/0 *-017/0 -0022/0 خوراك 

 006/0 004/0 -008/0 ***-014/0 ***022/0 003/0 -004/0 -017/0 پوشاك 

 **-006/0 **006/0 ***018/0 ***-007/0 007/0 ***069/0 003/0 041/0 مسکن

 و  بهداشت
 ماندر

079/0- 022/0*** 007/0 008/0 006/0-*** 012/0 006/0- 014/0-*** 

 ***011/0 001/0 ***006/0 ***012/0 ***-006/0 ***-007/0 ***-014/0 011/0 نیبنز 

 -001/0 ***013/0 ***-031/0 ***006/0 012/0 ***018/0 -008/0 051/0 نقلوحمل

 و یفرهنگ
 یحیفرت

0127/0 004/0 006/0 006/0- 001/0 013/0-*** 000/0 002/0- 

 و هتل
 رستوران

004/0- 006/0 006/0-** 014/0-*** 011/0*** 001/0- 002/0- 008/0-*** 

 ***003/0 *001/0 ***028/0 ***-034/0 000/0 ***019/0 ***006/0 000/0 درآمد

یب
 از شتر

12
0

 
 تریل

رف
مص

 
انه

ماه
 

 نیبنز

 از عرض
 مبدأ

0100/0 107/0-*** 302/0-*** 094/0-** 767/0*** 626/0-*** 061/0-*** 029/0-* 

 ***-018/0 -007/0 ***683/0 ***-021/0 ***-040/0 ***0382/0 -011/0 013/0 خوراك 
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 001/0 004/0 ***-032/0 005/0 ***044/0 000/0 ***037/0 -011/0 پوشاك 

 -005/0 005/0 ***031/0 ***-010/0 002/0 ***0481/0 000/0 038/0 مسکن

 و بهداشت
 ماندر

040/0- 044/0*** 0022/0 014/0 001/0- 018/0-* 000/0 010/0-** 

 001/0 ***007/0 ***014/0 ***026/0 -001/0 ***-010/0 005/0 -021/0 نیبنز 

 *006/0 **-010/0 ***-050/0 ***014/0 *-018/0 ***310/0 ***-032/0 068/0 نقلوحمل

 و یفرهنگ
 یحیفرت

007/0- 004/0 005/0 000/0 007/0*** 010/0-** 003/0 001/0- 

 و هتل
 رستوران

018/0- 001/0 005/0- 010/0-** 001/0 006/0* 001/0- 011/0-*** 

 ***003/0 ***0033/0 ***033/0 ***-043/0 -001/0 ***019/0 *002/0 002/0 درآمد

یمتغ
جيرها

یمع
 ت

خت
شنا

 ی

 اندازه
 خانوار

017/0 002/0*** 018/0-*** 006/0-*** 0001/0*** 003/0-*** 001/0*** 000/0*** 

 ***000/0 ***000/0 ***000/0 ***-000/0 ***000/0 ***002/0 ***000/0 000/0 سن

 033/0 002/0 013/0 ***006/0 ***-049/0 -010/0 -004/0 017/0 تیجنس

 000/0 ***000/0 ***-002/0 ***00009/0 ***-001/0 ***002/0 ***000/0 -002/0 التیتحص

 000/0 000/0 -001/0 ***003/0 ***-011/0 ***005/0 ***-006/0 000/0 شاغل

 ***-003/0 ***-001/0 002/0 ***004/0 **003/0 ***-049/0 **-006/0 029/0 متاهل

 000/0 ***001/0 ***003/0 ***001/0 ***-005/0 ***-046/0 ***003/0 021/0 مالک

 دهند.) درصد را نمایش می 10و  5، 1و * به ترتیب سطح معناداري  **، ***( تحقیقهاي  یافته منبع:
 

خانوارهـاي   آل بنـزین را بـراي  )، نتایج تخمین سیستم تقاضاي تقریباً ایـده 4جدول (
دهنده خوبی بـرازش مـدل   دهد، که نشانشهري بر مبناي میزان مصرف بنزین نشان می

هـاي درآمـدي و قیمتـی    باشد. اکنون با توجه به معادالت مقید برآورد شـده، کشـش   می
 شود.هاي کاالیی مورد بررسی محاسبه می گروه
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شش -4-4 شتیمحاسبه ک  هاي قیمتی، کارایی و اثر بازگ
حاضر، بررسی اثر بازگشـتی مسـتقیم بهبـود کـارایی در مصـرف      هدف اصلی مطالعه 

هاي قیمتی تقاضـاي بنـزین   وسیله محاسبه کشش بنزین براي خانوارهاي شهري ایران به
هـاي قبلـی، کشـش قیمتـی،     کارگیري از معادالت نگاشته شـده در بخـش   است؛ لذا با به

 ) محاسبه شده است.5کشش کارایی و اثر بازگشتی طبق جدول (

 بندي مصرف. برآورد انواع کشش و اثر بازگشتی مستقیم به تفکیک طبقه5ول جد
 ماه)-بنزین (لیتر

گروه 
 کاالیی

 120بیشتر از  120الی  80 80الی  60 60کمتر از  شرح

 خوراك

 2430/0 2553/0 2709/0 3060/0 میانگین سهم کاالها
 -0716/0 -0752/0 -0815/0 -0745/0 ضریب درآمدي

 0896/0 0734/0 0747/0 0757/0 خودقیمتیضریب 
 -5595/0 -6369/0 -6425/0 -6778/0 کشش قیمتی مارشالی
 -3881/0 -4568/0 -4532/0 -4463/0 کشش قیمتی هیکسی

 7051/0 7051/0 6989/0 7564/0 کشش درآمدي

 پوشاك

 0447/0 0384/0 0374/0 0320/0 میانگین سهم کاالها
 0250/0 0289/0 0269/0 0224/0 ضریب درآمدي

 0983/0 0566/0 0552/0 0612/0 ضریب خودقیمتی
 1712/1 4454/0 4472/0 8874/0 کشش قیمتی مارشالی
 2411/1 5128/0 5115/0 9419/0 کشش قیمتی هیکسی

 5601/1 7535/1 7180/1 6983/1 کشش درآمدي

 مسکن

 2364/0 2638/0 2633/0 3243/0 میانگین سهم کاالها
 -0463/0 -0460/0 -0478/0 -0657/0 ضریب درآمدي

 1402/0 1620/0 1331/0 0920/0 ضریب خودقیمتی
 -3603/0 -3400/0 -4464/0 -6503/0 کشش قیمتی مارشالی
 -1702/0 -1222/0 -2309/0 -3917/0 کشش قیمتی هیکسی

 8039/0 8254/0 8182/0 7973/0 کشش درآمدي

بهداشت و 
 درمان

 0549/0 0497/0 0492/0 0602/0 سهم کاالهامیانگین 
 0370/0 0386/0 0350/0 0381/0 ضریب درآمدي

 -0058/0 -0113/0 0152/0 -0200/0 ضریب خودقیمتی
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 -1428/1 -2668/1 -7250/0 -3700/1 کشش قیمتی مارشالی
 -0508/1 -1784/1 -6408/0 -2716/1 کشش قیمتی هیکسی

 6751/1 7759/1 7109/1 6326/1 کشش درآمدي

 بنزین

 0599/0 0424/0 0325/0 0075/0 میانگین سهم کاالها
 -0448/0 -0362/0 -0284/0 -0012/0 ضریب درآمدي

 0286/0 0140/0 0007/0 0020/0 ضریب خودقیمتی
 -4763/0 -6328/0 -9479/0 -7306/0 کشش قیمتی مارشالی
 -4612/0 -6266/0 -9438/0 -7243/0 کشش قیمتی هیکسی

 2521/0 1471/0 1270/0 8336/0 کشش درآمدي

 نقلوحمل

 07998/0 0744/0 0703/0 0430/0 میانگین سهم کاالها
 0718/0 0667/0 0573/0 0382/0 ضریب درآمدي

 -0577/0 -0386/0 -0443/0 -0069/0 ضریب خودقیمتی
 -7935/1 -5853/1 -6873/1 -1988/1 کشش قیمتی مارشالی

 -6416/1 -4441/1 -5595/1 -1175/1 قیمتی هیکسیکشش 
 8986/1 8968/1 8151/1 8868/1 کشش درآمدي

فرهنگی و 
 تفریحی

 0152/0 0123/0 0122/0 0105/0 میانگین سهم کاالها
 0082/0 0059/0 0055/0 0048/0 ضریب درآمدي

 0104/0 0063/0 0082/0 0072/0 ضریب خودقیمتی
 -3242/0 -4902/0 -3378/0 -3217/0 کشش قیمتی مارشالی
 -3007/0 -4718/0 -3200/0 -3063/0 کشش قیمتی هیکسی

 5384/1 4832/1 4503/1 4626/1 کشش درآمدي

هتل و 
 رستوران

 0117/0 0092/0 0080/0 0064/0 میانگین سهم کاالها
 0086/0 0085/0 0081/0 0053/0 ضریب درآمدي

 -0096/0 -0068/0 -0018/0 0015/0 ضریب خودقیمتی
 -8312/1 -7511/1 -2348/1 -7636/0 کشش قیمتی مارشالی
 -8108/1 -7333/1 -2186/1 -7518/0 کشش قیمتی هیکسی

 7398/1 9238/1 0145/2 8216/1 کشش درآمدي

 سایر کاالها
 و خدمات

 2539/0 2541/0 2557/0 2096/0 میانگین سهم کاالها
 0118/0 0087/0 0248/0 0325/0 ضریب درآمدي

 -2941/0 -2557/0 -2412/0 -2129/0 ضریب خودقیمتی
 -1705/2 -0152/2 -9680/1 -0486/2 کشش قیمتی مارشالی
 -9047/1 -7523/1 -6874/1 -8064/1 کشش قیمتی هیکسی

 0467/1 0345/1 0972/1 1554/1 کشش درآمدي
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 تحقیق هاي یافته: منبع
 

هاي مختلف کاالیی در چهار طبقه مصرفی بنزین، گروهدست آمده  هاي بهکشش
هاي کاالیی تقریباً از حساسیت یکسانی برخوردار بوده و نوسان موجود براي برخی از گروه

دهد کشش قیمتی رفت نتایج نشان میباشد. مطابق با آنچه انتظار میپوشی می قابل چشم
دي براي سه گروه کاالیی هاي کاالیی منفی شده است. کشش درآمتقاضا در گروه

، فاضالب، سوخت، روشنایی؛ و بنزین کمتر از یک شده و ضروري آب خوراك؛ مسکن،
هاي کاالیی مورد بررسی لوکس کند و مابقی گروهبودن این سه گروه کاالیی را تأیید می

، باشد می بنزین يبرآورد اثر بازگشت برا مطالعه حاضر،از آنجا که هدف باشند. می
) آورده 6صورت مجزا در جدول ( ی، درآمدي، کارایی و اثر بازگشتی بهمتیقي ها کشش

 .شده است
 
-بنزین (لیتر بندي مصرف. برآورد انواع کشش و اثر بازگشتی مستقیم به تفکیک طبقه6جدول

 ماه)
گروه 
 کاالیی

 120بیشتر از  120الی  80 80الی  60 60کمتر از  شرح

 -4763/0 -6328/0 -9479/0 -7306/0 کشش قیمتی مارشالی 
 -4612/0 -6266/0 -9438/0 -7243/0 کشش قیمتی هیکسی 

 

 2521/0 1471/0 1270/0 8336/0 کشش درآمدي
 -5236/0 -3671/0 -0520/0 -2693/0 کشش کارایی
 4763/0 6328/0 9479/0 7306/0 اثر بازگشتی

  تحقیق هاي یافته: منبع
 

دهد در بیشتر از میزان سهمیه در ماه، نشان میکشش قیمتی بنزین براي مصرف 
اي داشته است و در مصارف باالتر، راستاي افزایش مصرف، کشش قیمتی جریان کاهنده

شود. کشش درآمدي بنزین نیز براي مصرف از میزان حساسیت نسبت به قیمت، کم می
از میزان سهمیه به موازات افزایش سقف مصرف بنزین بیش بیشتر از میزان سهمیه در ماه، 
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 يآشکار یاثر بازگشتدهد )، نشان می6شود. جدول (ماهانه، حساسیت درآمدي کمتر می
اثر بازگشتی براي مصرف بیش از سهمیه،  وجود دارد. بنزین در تمام طبقات مصرفی يبرا

لیتر مصرف ماهانه با کسب  60-80کنندگان مربوط به طبقه روندي نزولی داشته و مصرف
بدان  نیا، بیشترین اثر بازگشتی را در بین طبقات مختلف دارد. درصد 94از مقدار بیش 

حاصل  ي،ور مورد انتظار پس از بهبود در بهرهیی جو از صرفه درصد 6ا است که تنه یمعن
 ،میدلیل وجود اثر بازگشت مستق به بنزیناز کاهش بالقوه در مصرف و مابقی  خواهد شد

ء کارایی مصرف بنزین در خانوارهاي متعلق به این طبقه، شود. از سوي دیگر ارتقامی یخنث
 باشد.اثرات ذخیره مصرف کمتري نسبت به سایر طبقات مصرفی دارا می

تر از واحد هستند که  اثر بازگشت کم يداراتمامی طبقات مصرفی بنزین،  نیهمچن
کاهش  يانرژ يور با بهبود بهره ينقل تا حدوحملبخش در  بنزینمصرف  دهد ینشان م

 یطراح ؤثر نبوده وم بنزیندر کاهش مصرف  ییبه تنها يور بهبود بهره در حقیقت. ابدی یم
با د. باشمی يضرور ،با هدف کاهش اثر بازگشت ،هاي همراه اقدامات و سیاست يو اجرا

هاي هر مطالعه، میزان اثر بازگشتی متفاوت است (استرن و توجه به تفاوت در داده
هاي هزینه خانوار در میان مطالعاتی مانند پژوهش حاضر که از داده)؛ 2022، 1همکاران

درصد را  62) براي فلسطین اشغالی اثر بازگشتی 2022اند، استرن و همکاران (استفاده کرده
 77الی  68)،  براي کشور فرانسه بین 2019( 2اند، کلومبل و همکاران دست آورده به

درصد را  100شور چین اثر بازگشتی بیش از )، براي ک2018درصد؛ و لی و همکاران (
که  )2007 ( تروپولوسیمیسورل و دبینی اند، لذا نتایج حاصل شده با پیشمحاسبه کرده

 تواند یمتوسعه کشورهاي در حالنقل در وحمل خشب میاثر بازگشت مستقاند  عنوان کرده
معتقد  مطالعات که از برخی دیدگاه و با سازگار است، باشد افتهی توسعه يباالتر از کشورها

 یافته توسعه کشورهاي به نسبت تري جدي بازگشتی اثر توسعه، حال در هستند کشورهاي
 ).2006، 4)؛ (کیو و لی2006، 3مطابقت دارد (فوکت و پیرسون دارند،

                                                           
1. Steren et al. 
2. Coulombel et al. 
3. Fouquet & Pearson 
4. Qiao & Li 
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غیر از متغیر شود، به) مالحظه می4دست آمده که در جدول ( طبق نتایج بههمچنین  
رابطه معکوس با مصرف بنزین دارد سایر متغیرهاي دموگرافیک شامل مجازي سن که 

(اندازه خانوار، مالک مسکن بودن، جنسیت، تحصیالت، شاغل و صاحب درآمد بودن و 
متأهل یا مجرد بودن سرپرست خانوار)، رابطه مستقیم و معناداري با مصرف بنزین نشان 

 دهند. می

 گیري و پیشنهادهانتیجه -5
 وريبهره واسطه افزایش انرژي به مصرف کاهش بازگشتی، اثر طالعاتم بناي سنگ

 انرژي مصرف به گذرا نگاهی شود؛می ايگلخانه گازهاي انتشار مهار به منجر که باشد می
 باشد،می تناقض اهداف تعیین شده، در با است، دادن رخ حال در آنچه دهدمی نشان

این تضاد  ارائه راهکار مناسب، الزم است میزانمنظور درك عمیق مسئله و  به بنابراین
 دالیل عدم موفقیت در دستیابی به آن، توضیح داده شود. همگام با رشد و مشخص

و ورود پدیده موتوري شدن (بردلی و  شهرنشینی، حرکت در مسیر صنعتی شدن
ردم روزمره م یدر زندگ ینقش مهم ،ندهیطور فزا به ینقل شخصوحمل)، 2015، 1همکاران

 جهیو در نت بنزین يها نهیهز کند و به مرور زمان افزایش نیز خواهد یافت. کاهشیم فایا
دنبال دارد را به در سطح اقتصاد کالن يانرژ بیشتر ، مصرفبیشتر آن توسط افرادمصرف 

رفت فراوان، از میزان اثربخشی . چنین عملکردي با هدر)2018، 2(مونیون و همکاران
 شود.کاهد و باعث انتشار بیشتر آالینده می وي انرژي میهاي بهره سیاست

خانوار  بنزین بر مبناي میزان مصرف ماهانه در سطحاثر بازگشت به بررسی مطالعه  نیا
ظاهر آل و روش رگرسیون بهسیستم تقاضاي تقریباً ایدهاستفاده از مدل  اب شهري کشور

الت سهم مخارج نُه گروه کاالیی، پردازد. معادمی 1396-1399هاي براي سال نامرتبط
تفکیک محاسبه هاي قیمتی، درآمدي، کارایی و اثر بازگشتی بنزین به برآورد و کشش

دهد در راستاي افزایش مصرف بنزین بیش از مقدار دست آمده نشان می شده است. نتایج به
ه ماهیانه تا بیست سهمیه ماهانه، میزان اثر بازگشتی خانوار روند نزولی دارد و خانوارهایی ک

                                                           
1. Bradley et al. 
2 Munyon et al. 
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لیتر)، بیشترین اثر بازگشتی را داشته و حدود   80الی  60کنند (لیتر باالي سهمیه مصرف می
کنندگان به چرخه جویی بالقوه، دوباره توسط این طبقه از مصرفدرصد از میزان صرفه 94

لیتر  120و بیش از  120الی  80گردد. اثر بازگشتی براي طبقات مصرف بین مصرف باز می
صورت پذیرفته،  يور است که بهبود بهره یبدان معن نیادرصد شده و  47و  63به ترتیب 

 را تحقق بخشد. يحفظ انرژ ای دهد و را کاهش يمصرف انرژنتوانسته است 
هاي دموگرافیک خانوارها مورد بررسی قرار گرفته و همچنین در این مطالعه، ویژگی

اندازه خانوار، جنسیت، سن، وضعیت تأهل، داشتن شناختی (از میان هفت متغیر جمعیت
شغل، تحصیالت و مالکیت مسکن سرپرست خانوار) فقط متغیر سن رابطه معکوس با 

 مصرف بنزین داشته است.
خودرو،  بازار در سوخت دوباره مصرف افزایش جویی،صرفه هرگونه از فراتر

تأثیر  تحت را آلودگی و صدا ازدحام، تصادف، هايهزینه مانند حیاتی دیگري پارامترهاي
). با توجه به نتایج حاصل شده، الزم است 2020 ،1همکاران و گرین( دهد می قرار

تمهیداتی در جهت بهبود مصرف با در نظر گرفتن دغدغه اثر بازگشتی صورت پذیرد. 
 صی. نقاباشد نبودن آن می و بازار محور دستوري و متیقی بنزین، بازگشتاثر  یاصل لیدل

ی، الملل نیدر بازار ب متیق راتییتغگذاري و عدم انعکاس قیمت زمیود در مکانموج
بر رفتار  کرده ومحروم  يحفاظت از انرژ ی در خصوص اهمیتشهروندان را از آگاه

ضعف ناوگان عمومی و تفسیر استفاده از  مخرب گذاشته است.کنندگان تأثیر مصرف
مصرف بنزین شده است. اگرچه اصالح  شیافزا عنوان سطح رفاه، سبب خودرو شخصی به

و حتی حذف یارانه براي کاهش مصرف بنزین و بهبود کارایی ضرورت دارد، ولی لزوماً 
شود، در این رهیافت، کافی نیست و با بسنده کردن به آن، نتیجه دلخواه حاصل نمی

ي، ورمنظور کاهش مصرف و افزایش بهرههاي غیرقیمتی براي تشویق خانوار به سیاست
 هاي اصالح یارانه را ایفا خواهد کرد. نقش مکمل سیاست

                                                           
1. Green et al. 
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