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 چكیده
اصالح الگوی مصرف موثرترین راه برای حفظ و بقای منابع انرژی تجدید ناپذیر و کاهش 

های پرمصرف باشد. لذا در این مطالعه با هدف شناسایی استانآلودگی ناشی از مصرف آن می

شود با استفاده از روش پنل پویا طی دوره مصرف تالش میهای کمو تفكیک آن از استان

مصرف برآورد گردد و از های پرمصرف و کمبع تقاضای بنزین برای استان، تا5931-39زمانی 

ها، امكان اعمال تبعیض استانی های قیمتی تقاضای بنزین در این استانطریق مقایسه کشش

یانگر این مدت بقیمت بنزین بررسی گردد. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضای بنزین در کوتاه

های پرمصرف به طور قیمت بنزین، مصرف بنزین در استان است که با افزایش یک درصدی

یابد. درصد کاهش می 53/0مصرف به طور متوسط های کمندرصد و در استا 39/0متوسط 

های پرمصرف برابر و در استان 𝒆𝟑𝟑/𝟏𝟏مصرف برابر با های کمهمچنین درامد معادل در استان

های کنندگان بنزین در استانضوع است که مصرفباشد که بیانگر این مومی 𝒆𝟔𝟕/𝟔𝟓با 

شوند. مصرف متضرر میهای کمپرمصرف از افزایش قیمت واقعی بنزین بیشتر از استان

و  مصرفهای کمتوان از طریق اعمال تبعیض استانی قیمت بنزین بین استانبنابراین می
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 مقدمه  -5

يلي، با هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي و وقوع جنگ تحمها در سالدر ایران دولت

توزیع پذیر جامعه و برقراري عدالت اجتماعي و بهبود هدف حمایت از اقشار آسيب

، اما اندهاي انرژي از جمله بنزین داشتهعي در پائين نگه داشتن قيمت حاملدرآمد، س

 تداوم این وضعيت منجر به بروز مشكالت اقتصادي و زیست محيطي شده است. از

جمله اینكه دولت هرساله مبالغ هنگفتي از درآمدهاي خود را صرف پرداخت یارانه 

كند. از سوي دیگر باال بودن مصرف بنزین نسبت ن ميهاي نفتي از جمله بنزیدهفرآور

كند كه عالوه بر ایجاد كسري در تراز تجاري به توليد آن، دولت را ناچار به واردات مي

هاي مختلف، از آن شود كه در شرایط كنوني و تحریمو خروج ارز از كشور، موجب مي

ه ئين بودن قيمت این فرآوردبه عنوان ابزاري براي تهدید عليه كشور استفاده شود. پا

هاي نامناسب در توليد و استفاده از امل مؤثر در به كارگيري تكنولوژينفتي، از عو

 هاي زیست محيطي را هم به دنبالباشد كه آثار زیانبار آلودگيوسایط نقليه ناكارآ مي

 دارد.

سازي ، با هدف آزاد1389ها در سال ول اقتصادي و بحث هدفمندي یارانهطرح تح

اصل از آن به هاي انرژي، كنترل مصرف انرژي و باز توزیع درآمدهاي حقيمت حامل

هاي شكه یكي از مهمترین بخ، مورد توجه قرار گرفت. از آنجائيطور مساوي بين مردم

فتي ي نهافرآوردههاي غيرمستقيم در اقتصاد ایران، یارانه در بخش انرژي به ویژه یارانه

هاي ها، شاهد كاهش حجم یارانهجراي قانون هدفمندي یارانهاست، بعد از شروع ا

هاي انرژي و مصرف انرژي در كشور بودیم. اما با توقف اجراي پرداختي مربوط به حامل

هاي انرژي براي و افزایش یكسان قيمت حامل 1391و  1391هاي این قانون در سال

روند كاهشي مصرف انرژي ، نه تنها 1391تا  1392هاي كنندگان طي سالهمه مصرف

 دفهادامه نيافت بلكه واردات بنزین رو به فزوني گذاشته شد. لذا در این مطالعه با 

از  شودتالش ميمصرف كمي هااستاني پرمصرف و تفكيک آن از هااستانشناسایي 

 يهافرآوردهقيمتي تقاضاي بنزین كه از جمله مهمترین هاي كششطریق مقایسه 

باشد، امكان درصد را دارا مي 98بخش حمل و نقل سهمي بالغ بر نفتي است و در 

اعمال تبعيض استاني قيمت بنزین بررسي گردد و در ادامه با احتساب تغييرات رفاهي 

هاي ق شاخص رفاهي درآمد معادل، توصيهناشي از افزایش قيمت بنزین از طری

ي هاتاناسبندي قسيمپيشنهاد گردد. با توجه به ت سياستي پيرامون موضوع مطرح و

تهران،  هاياستانكشور بر اساس درصد سهم مصرف هر استان از كل مصرف كشور، 
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ي ایالم، كهگيلویه هااستانمصرف و ي پرهااستاناصفهان و خراسان رضوي به عنوان 

شناسایي شدند. لذا این مصرف كمي هااستاناحمد و خراسان شمالي به عنوان و بویر

 پاسخگویي به سواالت زیر است؛مقاله به دنبال 

هاي هاي پرمصرف در مقایسه با استانكشش قيمتي تقاضاي بنزین در استان -1

 مدت چگونه است؟مصرف در بلندمدت و كوتاهكم

مصرف هاي پرمصرف و كمدرآمد معادل ناشي از افزایش قيمت بنزین در استان -2

 به چه ميزان است؟

 مشتمل بر موارد زیر است؛با توجه به سواالت فوق، فروض تحقيق 

ي پر مصرف، بيشتر از هااستاندر بلندمدت كشش قيمتي تقاضاي بنزین در  -1

 .باشدمصرف ميكمي هااستان

ي پر مصرف، كمتر از هااستانمدت كشش قيمتي تقاضاي بنزین در در كوتاه -2

 مي باشد.مصرف كمي هااستان

 مي باشد. مصرف كمي هااستاني پر مصرف، كمتر از هااستاندرآمد معادل در  -3

از مدل  1381-93طي سال هاي هاي منتخب جهت آزمون این فروض در استان

در ادامه، این تحقيق، در بخش دوم به بيان مباني نظري گردد. پنل پویا استفاده مي

پيرامون تقاضاي بنزین و درآمد معادل و مطالعات داخلي و خارجي، در بخش سوم به 

پردازد. در بخش چهارم مدل معرفي و مصرف بنزین در كشور مي بررسي روند توليد و

و پرمصرف تخمين زده شده و در ادامه مصرف كمي هااستانتابع تقاضاي بنزین براي 

درآمد معادل ناشي از افزایش قيمت واقعي بنزین طي سالهاي مذكور به تفكيک 

چهارم تحت  . در انتهاي بخشگرددميو پرمصرف محاسبه مصرف كمي هااستان

هاي مذكور مورد ارزیابي قرار سناریوهاي مختلف قيمتي، درآمد معادل براي استان

تي هاي سياسگيري این مطالعه و ارائه توصيهبه نتيجه خواهد گرفت. در بخش پنجم

 پرداخته خواهد شد.

 

 مبانی نظری -3

موجودي (، تقاضاي سوخت تابعي از قيمت، درآمد و 1991) 1طبق مطالعه استرنر

باشد. الگوهاي متعددي براي توضيح تقاضاي بنزین در بخش حمل و وسایل نقليه مي

                                                           
4 Sterner 
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(، به مرور 1992) 1استرنرو  نقل پيشنهاد و به كار گرفته شده است. به طور خاص دال

( یكي 211: 1992اند. )دال و استرنر، تلف درباره تقاضاي بنزین پرداختهمطالعات مخ

شود كه مطلوبيت سوخت تابعي از مقدار ا با این فرض شروع مين این الگوهتریاز ساده

 است: Aو یک كميت تركيبي متشكل از سایر كاالها  Gمصرف سوخت 
U(G,A) + h(I – P – PC)                                                                    (1)  

 + Pبا توجه به قيد بودجهخود را   U(G,A)به این ترتيب مصرف كنندگان مطلوبيت

PC = I كنند، كه در آن بيشينه ميP  ،قيمت بنزینPC  قيمت سایر كاالها وI  درآمد

رآمد قيمت سایر كاالها و د است. بنابراین تقاضاي بنزین بستگي به قيمت بنزین و

 دارد.
G = f (P, PC, I)                                                                                        (2)  

 نوشت:توان ميبا فرض برقراري رابطه لگاریتمي 

 
Ln G = 𝛼0  +𝛼1 ln P +𝛼2 ln PC +𝛼3 ln I + 𝜀 (3)                                      

 

ترین مشكل در این الگو این است كه زماني براي تعدیل تقاضا نسبت به قيمت اساسي

وان تميو درآمد در طول یک دوره مشخص در نظر گرفته نشده است. چنين مشكلي را 

ميزان مصرف  tبا استفاده از سازوكار تعدیل جزئي برطرف كرد، كه در آن در هر زمان 

 شود.ر قالب معادله زیر تعدیل ميد sبا ضریب   ∗𝐺نسبت به سطح مطلوب آن 

 

 (1       )                                                         𝐺𝑡
∗=𝛼0 +𝛼1𝑃𝑡+𝛼2𝐼𝑡 

                
𝐺𝑡 −  𝐺𝑡−1 = 𝑠(𝐺𝑡

∗ − 𝐺𝑡−1)         (1      )                                           

𝐺𝑡 = s 𝛼0+ s𝛼1𝑃𝑡+ s 𝛼2𝐼𝑡+ (1 - s) 𝐺𝑡−1  +𝜖𝑡      (1 )                          

 

( و مرتب سازي آنها به معادله آشنایي خواهيم رسيد 1( و )1) هايبا تركيب معادله

 دهد:به دست ميبلندمدت و كوتاه مدت را هاي كششكه هر دو 

 

𝐺𝑡= 𝑏0 +𝑏1𝑃𝑡  + 𝑏2𝐼𝑡 + 𝑏3𝐺𝑡−1 +𝜖𝑡                                                (7)  

                                                           
5 Dahl and Sterner  
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 بنابراین در این پژوهش براي برآورد تقاضاي بنزین از فرمول زیر استفاده مي شود؛
 

LN(𝐷𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑒) = 𝛼0 + 𝛼1 LN(𝑃𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑒) + 𝛼2 LN(𝑃𝐶𝑁𝐺) + 𝛼3 

LN(𝐺𝐷𝑃𝑖) + 𝛼4 LN(Veh) + 𝛼5LN(𝐷𝑖𝑠𝑖) +𝛼6 𝐿𝑁(𝑃𝑂𝑃𝑖) +𝛼7 

LN(𝐷𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑒(-1))      (8)                                                                         

)هزار مصرف كمي پرمصرف/هااستانميزان مصرف بنزین در   Dgasolineكه در آن 

قيمت گاز طبيعي )ریال بر متر مكعب(  PCNG وقيمت واقعي بنزین   Pgasolineليتر(، 

توليد ناخالص  GDPi . همچنينباشدميكه از ترازنامه انرژي كشور استخراج شده، 

تعداد خودرو  Vehجمعيت هر استان )نفر(،  POPiداخلي هر استان )ميليون ریال(، 

باشد كه از ميهاي هر استان )كيلومتر( طول راه Disiسوز هر استان و بنزین

زا هاي نفتي انرژيآمارنامه مصرف فرآوردهو هاي آماري مركز آمار ایران امهسالن

استخراج گردیده است. الزم به ذكر است قيمت اسمي بنزین از طریق شاخص ضمني، 

كننده توليد ناخالص داخلي از ده است. شاخص ضمني یا شاخص تعدیلواقعي ش

ت ناخالص داخلي به قيمت ثاب تقسيم توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري بر توليد

نيز بر اساس سيستم تقاضاي (1EV)همچنين تابع درآمد معادل به دست مي آید.

به ادبيات اقتصادي معرفي گردید، به صورت  7تقریباً ایده آل كه توسط دیتون و مولبارو

 :گرددميزیر استخراج 

𝐿𝑛𝐸𝑉 = 𝛼0 + [𝛼1𝐿𝑛𝑃𝑔𝑎𝑠
1 + 𝛼2𝐿𝑛𝑃𝐶𝑁𝐺

0 + [
1

2
𝛼3𝐿𝑛𝑃𝑔𝑎𝑠

1 × 𝐿𝑛𝑃𝐶𝑁𝐺
0 ]  +

𝑃𝑔𝑎𝑠
1

𝑃𝑔𝑎𝑠
0 [𝐿𝑛𝑀 − 𝛼0 − 𝛼1𝐿𝑛𝑃𝑔𝑎𝑠

0 − 𝛼2𝐿𝑛𝑃𝐶𝑁𝐺
0  − [

1

2
𝛼3𝐿𝑛𝑃𝑔𝑎𝑠

0 ×

𝐿𝑛𝑃𝐶𝑁𝐺
0 ]]]                                                                                                                          (9)  

 

ميانگين   Mميزان پرداختي براي حفظ سطح مطلوبيت اوليه،  EVفوق، در معادله 

Pgasبعنوان ميانگين درآمد،  هااستانتوليد ناخالص داخلي 
Pgasقيمت اوليه بنزین،  0

1 

PCNGقيمت ثانویه بنزین،
 .باشدميقيمت اوليه گاز طبيعي  0

 

 

 

                                                           
6 Equivalent Variation 
7 Deaton, Muellbauer 
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 مطالعات داخلی -3-5

اضاي سوخت در متغيرهاي تأثيرگذار بر تقاي ( در مقاله1393فطرس و همكاران )

هاي سوخت، درآمد قابل تصرف و محصول اي را قيمت حاملبخش حمل و نقل جاده

هاي سري زماني ناخالص داخلي و موجودي خودروها معرفي كردند و با استفاده از داده

تقاضاي انرژي بخش به برآورد تابع  حداقل مربعات معموليو روش  1392-1317

دهد كه كشش قيمتي تقاضاي بنزین نتایج نشان مياي پرداختند. نقل جاده حمل و

ي و موجود 31/1است. همچنين كشش درآمدي تقاضاي سوخت برابر با  – 11/1

اران ميبدي و همكتقاضاي انرژي دارد. امامي داري بر وسایل نقليه تأثير مثبت و معني

نل سازي پا با استفاده از روش مدلبنزین ر كنندگاناي رفتار مصرف( در مقاله1393)

دیتا بررسي كردند. آنها تقاضاي بنزین را تابعي از قيمت بنزین، توليد ناخالص داخلي، 

تعداد خودروهاي موجود در ناوگان حمل و نقل، جمعيت، قيمت گازوئيل و گاز مایع 

ي ش طبه عنوان قيمت كاالهاي جانشين در نظر گرفتند. اطالعات مورد نياز این پژوه

استان كشور جمع آوري شده است. بر اساس نتایج به  28از  1381-1381هاي سال

درصد كاهش  1/1دست آمده، اگر قيمت بنزین یک درصد افزایش یابد، مصرف آن 

یابد. درصد افزایش مي 1/1یابد، با افزایش یک درصدي درآمد، مصرف بنزین مي

سوز به ترتيب منجر به زیني جمعيت و موجودي خودروهاي بنافزایش یک درصد

 و امام وردي كریمي درصدي مصرف بنزین خواهد شد. 11/1درصدي و  7/1افزایش 

ارزیابي هزینه رفاهي ناشي از اثرات افزایش قيمت حامل "با عنوان اي مقاله( در 1392)

گيري هاي اندازهاز شاخص "كننده در ایرانهاي رفاهي مصرفي انرژي بر هزینهها

اند. در این استفاده كرده به ظاهر نامرتبطو تابع تقاضاي  EV9و CV8اهي هزینه رف

هاي قيمتي مربوطه بوط به مخارج مصرفي انرژي و شاخصهاي مرپژوهش از داده

شامل شش گروه عمده انرژي در الگوي مصرفي كشور شامل نفت گاز، نفت كوره، 

استفاده شده  1313-1389طي سالهاي  هافرآوردهبنزین، نفت سفيد، گاز مایع و سایر 

درصد كاهش  1/11ها منجر به ن داد كه واقعي كردن همزمان قيمتاست. نتایج نشا

در راستاي  عبارت دیگر درآمد معادله و ب شودميكنندگان جامعه در رفاه مصرف

هزار تومان باشد. در  11كنندگان بایستي ساالنه معادل حفظ سطح مطلوبيت مصرف

هاي انرژي باید در آزادسازي قيمت حامل ویسندگان پيشنهاد كردند كهنهایت ن

                                                           
8 Component Value 
9 Equivalent Value 
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هایي همچون بنزین و نفت سفيد با شيب تندتر بندي انجام شود و قيمت حاملاولویت

هایي مانند گازوئيل و گاز با شيب كندتري افزایش یابند. شاكري و مت حاملو قي

ري تقاضاي بنزین و نفت گاز در به تخمين مدل ساختااي مقاله(، در 1389همكاران)

اند. در این پژوهش به پرداخته1318-1381راي دوره زماني بخش حمل و نقل ایران ب

اي تابع مطلوبيت با ثرسازي سه مرحلهاز طریق حداك هافرآوردهمدل سازي تقاضاي 

 دهدنتایج برآورد نشان ميتوجه به قيد مخارج مربوطه در هر مرحله اقدام شده است. 

و  -21/1كشش قيمتي كوتاه مدت تقاضاي بنزین و نفت گاز به ترتيب برابر با  كه

. عالوه بر این باشدمي -3/1است همچنين كشش قيمتي بلندمدت بنزین برابر  -2/1

 3/1و  1/1مدت و بلندمدت به ترتيب برابر با شش درآمدي تقاضاي بنزین در كوتاهك

و در نتيجه كاالي  81/1نفت گاز برابر با  و لذا كاالي مصرفي نرمال لوكس و در مورد

 . باشدميمصرفي نرمال ضروري 

 

 مطالعات خارجی: -3-3

هاي بنزین و ت به مالياتواكنش متفاو"با عنوان اي مقاله( در 2111) 11تيئزي و ورد

ت به ندگان نسبكنبه بررسي تفاوت عكس العمل مصرف "هاي بنزین در آمریكاقيمت

هاي هاي بنزین و تغييرات قيمت بنزین در بازار، با استفاده از دادهتغييرات در ماليات

پرداختند. آنها نشان  2117-2119كنندگان آمریكایي طي دوره زماني خرد مصرف

هاي بنزین به طور معني داري بيشتر از تغييرات قيمت تغييرات در مالياتدادند كه 

با اي مقاله( در 2111) 11و همكاران بنزین در بازار بر تقاضاي بنزین موثر است. بارال

 به بررسي "تقاضاي بنزین در شهرهاي مختلف متفاوت است؟هاي كششآیا "عنوان 

 شهر كانادا و با استفاده از  11كشش قيمتي و درآمدي تقاضاي بنزین در بين 

پرداختند. آنها در این پژوهش فرضيه یكسان  2111-2119هاي فصلي طي دوره داده

ا در بين بازارها را رد كردند و به این نتيجه رسيدند كه اگرچه محدوده بودن كشش ه

باشد و به طور نسبي محدود مي -11/1تا -11/1كشش قيمتي تقاضاي بنزین بين 

ل رهایي كه حمل و نقاست اما ميانگين كشش قيمتي و درآمدي تقاضاي بنزین در بازا

با اي مقاله( در 2113) 12رانچئون و همكا تري دارند، بيشتر است.عمومي گسترده

 هايدهند، تحليل تجربي از قيمتها به مصرف بنزین یارانه ميدولتچرا "عنوان 
                                                           

10 Tiezzi and Verde 
11 Barla, el al. 
12 Cheon, et al. 
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كشور جهان طي  137ت بنزین در هاي قيماز داده "2112-2119جهاني بنزین 

استفاده كردند. نتایج این تحقيق حاكي از آن است كه  2112-2119هاي سال

ري را تنفت، نسبت به دیگر كشورها قيمت بنزین پائين كشورهاي توليدكننده عمده

مدت كوتاههاي كشش"با عنوان اي مقاله( در 2112) 13كنند. ليم و همكارانارائه مي

به بررسي تابع تقاضاي دیزل در دوره زماني  "و بلندمدت تقاضاي سوخت در كره

اند. آنها در ههمجمعي و مدل تصحيح خطا پرداخت و با استفاده از روش 2111-1981

مدت و كشش قيمتي تقاضاي دیزل در كوتاه این تحقيق به این نتيجه رسيدند كه

و كشش درآمدي تقاضاي دیزل در  -117/1و  -317/1بلندمدت به ترتيب برابر با 

قع با افزایش . در واباشدمي 178/1و در بلندمدت برابر با  189/1مدت برابر با كوتاه

ت، مصرف كنندگان استفاده از حمل و نقل عمومي را ترجيح مدقيمت دیزل در كوتاه

دیزل در بلندمدت بيشتر از  مي دهند ولي با توجه به اینكه كشش قيمتي تقاضاي

نبال خرید و یا استفاده از كنندگان در بلندمدت به دمدت است، مصرفكوتاه

 هاي كاراتر خواهند بود. ماشين

رت گرفته در این راستا اكثراً در زمينه همانطور كه مالحظه گردید مطالعات صو

سي اثر اجراي طرح برآورد تابع تقاضاي بنزین و شناسایي عوامل مؤثر برآن و برر

این تحقيق، در بررسي استاني  نوآوري. باشدميها بر مصرف بنزین هدفمندي یارانه

ور از . بدین منظباشدميروند مصرف بنزین و اعمال تبعيض استاني در قيمت بنزین 

قيمتي و درآمدي و همچنين براي محاسبه هاي كششروش پنل پویا براي احتساب 

مصرف، از روش هاي پرمصرف و كمش قيمت در استانتغييرات رفاهي ناشي از افزای

 .گرددميدرآمد معادل استفاده 

 

 بررسی وضعیت تولید و مصرف بنزین در ایران -9

دهد كه نشان مي 1381-93هاي نفتي طي سالي عمده هافرآوردهبررسي توليد 

هزار متر مكعب در روز بوده  1/11بيشترین افزایش توليد مربوط به بنزین موتور با 

ي هااست. طي ساليان اخير وزارت نفت اقدامات متعددي را در زمينه احداث پاالیشگاه

جمله  طرح ها و طرح هاي بنزین سازي از سازي پاالیشگاهجدید، توسعه و بهينه

سازي پاالیشگاه الوان، احداث پاالیشگاه پارس فرآیند شيراز، افزایش ظرفيت و بهينه

 9/3طرح احداث مجتمع كت كراكر و واحدهاي تابعه پاالیشگاه آبادان با ظرفيت 
                                                           

13 Lim, et al. 
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رازنامه )ت ميليون ليتر در روز بنزین به منظور افزایش توليد بنزین انجام داده است

 .(221: 1393انرژي، 

درصد رشد به نسبت به سال گذشته 1/11با  1381مصرف بنزین در كشور در سال 

ميليون ليتر رسيد. افزایش توليد و تقاضاي خودرو در دهه اخير و همچنين  817/21به 

باال بودن متوسط مصرف سوخت خودروهاي داخلي به دليل پائين بودن فناوري به 

ليد آنها، از دالیل عمده افزایش مصرف بخش حمل و نقل است. اما در كار رفته در تو

ميليون ليتر رسيد 119/21درصد كاهش نسبت به سال گذشته به  11با  1381سال 

بندي بنزین از تيرماه این سال و افزایش مصرف عمدتاً ناشي از اجراي طرح سهميه كه

مصرف بنزین  1387در سال گاز طبيعي و گاز مایع در بخش حمل و نقل بوده است. 

ميليون ليتر رسيد. این ميزان  191/21درصد افزایش نسبت به سال قبل به  1/1با 

افزایش ناشي از عرضه بنزین آزاد و شارژ سهميه بنزین در سه ماهه دوم سال به دليل 

مصرف بنزین نسبت به سال قبل  1388وقوع سفرهاي تابستاني بوده است. در سال 

ان كاهش به ميليون ليتر رسيد كه این ميز 119/23داشت و به  درصد كاهش 1/3

تفاده بندي و كاهش سهميه خودروهاي سواري و همچنين اسدليل اعمال طرح سهميه

. در ادامه روند كاهشي باشدمياستفاده از گاز طبيعي از كارت هوشمند سوخت و 

يتر رسيد كه لميليون  879/21درصد كاهش به  2/2با  1391مصرف بنزین در سال 

ها، هاي قيمتي سوخت به دنبال اجراي طرح هدفمندي یارانهناشي از اعمال سياست

مصرف بنزین نسبت به سال قبل  1391. اما در سال باشدميعرضه بنزین با سه نرخ 

ميليون ليتر افزایش یافت. پس از افزایش نرخ ارز،  211/23درصد افزایش به  3/1با 

این با اجراي طرح هدفمندي یارانه ها كنترل شده بود، قاچاق سوخت كه پيش از 

دوباره براي سودجویان صرفه اقتصادي پيدا كرد. این افزایش مصرف بنزین در شرایطي 

هاي بوده و بخشي از خودروارزان تر  گازرخ داد كه قيمت سوخت جایگزین آن یعني 

ته زین در نظر گرفترل مصرف بنكشور دوگانه سوز بوده و اگر این تمهيدات براي كن

مصرف  1392یافت. در سال درصد افزایش مي 3/1شد، مصرف بنزین بيش از نمي

ميليون ليتر رسيد. در  993/21درصد افزایش به  1/7بنزین نسبت به سال گذشته با 

درصد افزایش داشته و به  1/1، 1392مصرف بنزین نسبت به سال  1393سال 

ظر گرفتن درصد سهم هر استان از كل مصرف ميليون ليتر رسيد. با در ن 388/21

به ترتيب  1393یابيم كه در سال درمي هااستانبندي بنزین به عنوان مالک رتبه

درصد در رتبه هاي اول  7و  3/7، 21ي تهران، اصفهان و خراسان رضوي با هااستان
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، 7/1ا ب خراسان شمالي، كهگيلویه و بویر احمد و ایالم به ترتيب هاياستانتا سوم و 

زا هاي نفتي انرژيامه مصرف فرآوردهآمارن) هاي آخر قرار دارنددرصد در رتبه 1/1و 7/1

  اند.( كه در این مطالعه مورد بررسي قرار گرفته121: 1393

 

 نتایج تجربی -1

ي تهران، اصفهان هااستان( در 8در این قسمت تابع تقاضاي بنزین با استفاده از رابطه )

ي خراسان شمالي، كهگيلویه هامصرف و استانهاي پررضوي به عنوان استانو خراسان 

روش  با 1381-93طي دوره زماني مصرف كمي هااستاناحمد و ایالم به عنوان و بویر

هاي تابلویي، از آزمون لوین، براي بررسي پایایي داده شود.پنل پویا تخمين زده مي

 ( استفاده شده است.2112) 11لين و چو

 
 مصرفهاي كمنتایج آزمون پایایي متغيرهاي مدل مربوط به استان: 5ول جد

مقدار احتمال         آماره آزمون نماد متغير نام متغير

(p-value) 

 وضعيت

با یكبار تفاضل گيري پایا  LDGAS 91111/9- 1111/1 لگاریتم مصرف بنزین

 است

 پایا است در سطح LP 913113/1 1281/1 لگاریتم قيمت واقعي بنزین

 در سطح پایا است LPCNG 11999/3- 1111/1 لگاریتم قيمت گاز طبيعي

 در سطح پایا است LGDP 11721/1- 1111/1 لگاریتم توليد ناخالص داخلي 

 در سطح پایا است LPOP 11321/3- 1112/1 لگاریتم جمعيت

 استدر سطح پایا  LVEH 12738/2- 1213/1 لگاریتم تعداد خودرو بنزین سوز

 در سطح پایا است LDIS 89171/3- 1111/1 لگاریتم طول راه ها

 : یافته هاي تحقيقخذأم      

 

 هاي پرمصرفنتایج آزمون پایایي متغيرهاي مدل مربوط به استان: 3جدول 
آماره  نماد متغير نام متغير

 آزمون

مقدار احتمال 

(p-value) 

 وضعيت

 با یكبار تفاضل گيري پایا است LDGAS 11819/9- 1111/1 لگاریتم مصرف بنزین

 در سطح پایا است LP 91313/1 1281/1 لگاریتم قيمت واقعي بنزین

 در سطح پایا است LPCNG 11999/3- 1111/1 لگاریتم قيمت گاز طبيعي

 با دو بار تفاضل گيري پایا است LGDP 12912/1- 1111/1 لگاریتم توليد ناخالص داخلي 

 در سطح پایا است LPOP 1193/11- 1111/1 لگاریتم جمعيت

لگاریتم تعداد خودرو بنزین 

 سوز

LVEH 1111/3- 1112/1 با یكبار تفاضل گيري پایا است 

 با یكبار تفاضل گيري پایا است LDIS 31191/2- 1193/1 لگاریتم طول راه ها

 هاي تحقيق: یافتهخذأم      

                                                           
14 Levin, Lin and Chu  
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وجود رابطه تعادلي بلندمدت ( 2( و )1در جداول )با توجه به نتایج پایایي متغيرها 

براي بررسي  11شود. لذا در این مرحله از آزمون همجمعي كائو بين متغيرها بررسي مي

، (3جدول ). طبق نتایج گرددميوجود همجمعي بين متغيرها در بلندمدت استفاده 

 متغيرهاي هر دو مدل همجمع هستند.

 
 هاي كم مصرفكائو در استانهمجمعي نتایج آزمون : 9جدول 

 اماره آزمون t - statistics (p-valueمقدار احتمال )

1113/1 7127/1- ADF 

 هاي پرمصرفنتایج آزمون همجمعي كائو در استان

 اماره آزمون t - statistics (p-valueمقدار احتمال )

1911/1 331978/1 ADF 

 هاي تحقيق: یافتهخذأم         

 

. در این آزمون فرضيه صفر شودميليمر پنل بودن مدل بررسي  Fبا استفاده از آزمون 

كه  استهاست و فرضيه مقابل مبني بر این بر برابر بودن تمام عرض از مبدأ مبني

 ها متفاوت است.حداقل یكي از عرض از مبدأ

 
 هاي كم مصرفليمر مربوط به استان Fنتایج مربوط به آزمون : 1جدول 

 سطح احتمال Fمقدار آماره  (p-valueمقدار احتمال )

1372/1 1718/1 Cross-section F 

 هاي تحقيق: یافتهخذأم        

 

 هاي پرمصرفليمر مربوط به استان Fنتایج مربوط به آزمون : 1جدول 
 سطح احتمال Fمقدار آماره  (p-valueمقدار احتمال )

1193/1 112211/1 Cross-section F 

 هاي تحقيق: یافتهخذأم        

 

توان از روش ليمر رد شده، مي F( فرضيه صفر آزمون 1( و )1جداول )نتایج طبق 

به بررسي  11هاي تابلویي استفاده كرد. در مرحله دوم با استفاده از آزمون هاسمنداده

. فرضيه صفر این شود( پرداخته مي18یا اثرات تصادفي 17روش برآورد )اثرات ثابت

                                                           
15 Kao 
16 Hausman Test 
17 Fixed Effect 
18 Random Effect 
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آزمون مبني بر برقراري مدل اثرات تصادفي و فرضيه مقابل آن بيانگر برقراري مدل 

 .باشدمياثرات ثابت 

 
 هاي كم مصرفنتایج مربوط به آزمون هاسمن مربوط به استان: 1جدول 

 سطح احتمال مقدار آماره  (p-valueمقدار احتمال )

1111/1 111321/3 Chi-Sq Statistic 

 هاي تحقيقیافته: خذأم      

 

 هاي پر مصرفنتایج مربوط به آزمون هاسمن مربوط به استان: 7جدول 
 سطح احتمال مقدار آماره  (p-valueمقدار احتمال )

1111/1 718111/1 Chi-Sq Statistic 

 هاي تحقيق: یافتهخذأم      

 

سوم تابع با باشند. در مرحله ( دو مدل داراي اثرات ثابت مي7) ( و1ول )اطبق جد

 شود؛( برازش ميGMMروش پنل پویا )

 
هاي كم مصرف نتایج مربوط به برآورد تابع تقاضاي بنزین مربوط به استان: 3جدول 

 GMM با روش
-pمقدار احتمال )

value) 

t-statistic متغير ضریب 

1111/1 81977/11 19319/12 C 

1111/1 217119/9- 18191/1- LP 

1111/1 11111/1 13198/1 LPCNG 

1127/1 91731/1 117311/1 LGDP 

1191/1 191331/3 211111/1 LPOP 

1111/1 123171/3 117111/1 LVEH 

121/1 732311/2 111111/1 LDIS 

1198/1 179119/3 133317/1 LDGAS(-1) 

92/1 2R 

 هاي تحقيق: یافتهخذأم       

هاي پرمصرف با بنزین مربوط به استاننتایج مربوط به برآورد تابع تقاضاي : 3جدول 

 GMM روش
مقدار احتمال 

(p-value) 

t-statistic متغير ضریب 

1111/1 881131/3- 211182/1- C 

1111/1 821911/1- 231121/1- LP 

1111/1 311131/1 111981/1 LPCNG 

1112/1 111711/7 321318/1 LGDP 

1111/1 871828/8 213323/1 LPOP 
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1111/1 223313/8 121112/1 LVEH 

1112/1 171119/1 111132/1 LDIS 

1129/1 172191/1 118111/1 LDGAS(-1) 

98/1 2R 

 هاي تحقيق: یافتهخذأم       

 

و  مصرفكمي هااستانطبق نتایج به دست آمده از تخمين تابع تقاضاي بنزین در 

مدت و در ، كشش قيمتي تقاضاي بنزین در كوتاه(9( و )8)ول اپرمصرف در جد

باشد. به عبارت مي -23/1و -18/1مصرف به ترتيب برابر با مصرف و پركم هاياستان

ي هااناستكنندگان بنزین به افزایش قيمت واقعي بنزین در دیگر حساسيت مصرف

هم  اهاناستهر چند كه حتي در این  باشدمصرف ميكمي هااستانپرمصرف بيشتر از 

ت آن را توان علتقاضاي بنزین نسبت به تغيير قيمت آن هنوز كم كشش است كه مي

ي پرمصرف هااستاندر وجود سيستم حمل و نقل عمومي پيشرفته و گسترده در 

دانست. بر اساس جداول فوق، با افزایش یک درصدي مصرف كمي هااستاننسبت به 

مدت و با فرض ثابت متوسط، در كوتاهرف بنزین به طور در قيمت گاز طبيعي، مص

ي هااستاندرصد و در 13/1مصرف كمي هااستانبودن سایر متغيرها، در 

 ومصرف كمي هااستانیابد. از مقایسه این كشش در درصد افزایش مي 11/1پرمصرف

كنندگان بنزین با افزایش ي پرمصرف مصرفهااستانتوان گفت كه در پرمصرف مي

دهند كه آن هم به دليل وجود حساسيت بيشتري از خود نشان مي عيقيمت گاز طبي

ي هااستاني پرمصرف نسبت به هااستانتعداد خودروهاي دوگانه سوز بيشتر در 

مصرف  دار براخالص داخلي تأثير مستقيم و معني. همچنين توليد نباشدمصرف ميكم

ت و با مداخلي در كوتاهصدي توليد ناخالص دبنزین دارد به طوریكه با افزایش یک در

مصرف كم هاياستانفرض ثابت بودن سایر متغيرها، به طور متوسط مصرف بنزین در 

یابد. با مقایسه كشش درصد افزایش مي 32/1مصرف ي پرهااستاندرصد و در 11/1

 ن نمود كه با افزایش درآمدتوان بيا، ميهااستاندرآمدي تقاضاي بنزین در این 

هاي پرمصرف، تقاضاي بنزین بيشتري نسبت به زین در استانكنندگان بنمصرف

گونه بيان كرد كه توان دليل آن را اینخواهند داشت كه ميمصرف كم هاياستان

، هااستانتر در این م حمل و نقل عمومي بهتر و گستردهعليرغم وجود سيست

شخصي را به كنندگان در پي افزایش درآمد خود، استفاده از وسایل نقليه مصرف

دهند. همچنين با توجه به پایين بودن استفاده از وسایل نقليه عمومي ترجيح مي

ي پرمصرف، افزایش درآمد به هااستاننسبت به مصرف كمي هااستاندرآمد سرانه در 
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موثر واقع شود و بتوانند وسيله  هااستانقدري نيست كه بر قدرت خرید مردم این 

بنزین  مصرف طبق نتایج برازش متغير جمعيت با ميزان نقليه شخصي تهيه نمایند.

م زین سوز نيز رابطه مستقيداري دارد. متغير تعداد خودروهاي بنرابطه مستقيم و معني

ت توان نتيجه گرفمي هاي مربوطهداري با مصرف بنزین دارد. با مقایسه كششو معني

به دليل ایجاد حجم  ي پرمصرف،هااستانیک درصد افزایش در تعداد خودروها در 

ترافيک باالتر، تأثير بيشتري بر افزایش مصرف بنزین خواهد داشت هر چند كه این 

 ها برطول راه. باشدميچندان قابل توجه نمصرف كمي هااستانافزایش نسبت به 

تر هاي بيشتوان گفت با احداث راهي دارد، ميدارمصرف بنزین رابطه مستقيم و معني

 و با توجه به عدم وجود سيستم حمل و نقل عمومي گستردهمصرف كمي هااستاندر 

كنندگان با استفاده بيشتر از وسيله نقليه شخصي ها، مصرفو پيشرفته در این استان

ود. پرمصرف موثرتر خواهند ب هاياستانخود بر افرایش بيشتر مصرف بنزین نسبت به 

مصرف، با توجه به مصرف و پركمي هااستانبراي آزمون اعتبار متغيرهاي ابزاري در 

است، فرضيه صفر آزمون سارگان  37/3و 19/3 كه به ترتيب برابر با J-Statisticآماره 

توان رد كرد. مبني بر عدم همبسته بودن متغيرهاي ابزاري با اجزاي اخالل را نمي

اي . برباشدميبنابراین متغيرهاي ابزاري مورد استفاده در تخمين مدل داراي اعتبار 

و پر مصرف از فرمول زیر مصرف كمي هااستانبه دست آوردن كشش بلندمدت در 

 استفاده مي شود.

كشش بلندمدت =
كشش كوتاه مدت

1 − ضریب متغير وابسته با وقفه
 

 

 هاي كم مصرف و پرمصرفهاي كوتاه مدت و بلندمدت در استانمقایسه كشش: 50جدول 

 شرح
 مصرفهاي پر استان هاي كم مصرفاستان

 بلندمدت كوتاه مدت بلندمدت كوتاه مدت

231121/1 -218831/1 -181981/1 كشش قيمتي تقاضاي بنزین

- 
131111/1- 

 111213/1 321318/1 111131/1 117311/1 كشش درآمدي تقاضاي بنزین

 هاي تحقيق: یافتهخذمأ               

 

، فرضيه اول مبني بر اینكه كشش قيمتي تقاضاي بنزین در (11)اساس جدول بر

، صحيح باشدمصرف ميكمي هااستانپرمصرف، در بلندمدت بيشتر از  هاياستان

خواهد بود. در واقع به دليل سرعت باالي گسترش سيستم حمل و نقل عمومي 
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اي و غيرضروري باالتر و و همچنين مصارف حاشيهپيشرفته از جمله متر

مصرف واكنش كمي هااستاني پرمصرف نسبت به هااستانكنندگان در مصرف

ر د مصرف،ي پرهااستانكنندگان بنزین نسبت به تغييرات قيمت آن در مصرف

خواهد بود. مصرف كمي هااستانكنندگان در بلندمدت بيشتر از واكنش مصرف

ي پر هاناستاهمچنين فرضيه دوم مبني بر اینكه كشش قيمتي تقاضاي بنزین در 

، رد خواهد شد. چرا كه باشدمصرف ميكمهاي كمتر از استانمدت كوتاهمصرف، در 

يه ني وسيله نقلبه دليل وجود سيستم حمل و نقل عمومي گسترده و امكان جایگزی

ي پرمصرف قادر خواهند بود واكنش هااستانكنندگان بنزین در شخصي با آن، مصرف

ي هااستانمدت، در مقایسه با بنزین در كوتاهت به افزایش قيمت بيشتري نسب

برند، از خود نشان دهند. رنج ميكه از سيستم حمل و نقل عمومي ضعيف مصرف كم

مصرف و مقایسه مصرف و پركمي هااستانبعد از تخمين تابع تقاضاي بنزین در 

 شود.محاسبه مي هااستانبه دست آمده، درآمد معادل در این هاي كشش
 

 مصرف و پرمصرفهاي كماطالعات مورد نياز براي محاسبه درآمد معادل در استان: 55جدول 
 نماد شرح نماد استان هاي كم مصرف استان هاي پرمصرف

 𝛼0 عرض از مبدأ 19391/12 -211182/1

 𝛼1 كشش قيمتي تقاضاي بنزین در كوتاه مدت -18181981 -231121/1

طبيعي تقاضاي بنزین در كوتاه كشش قيمت گاز  131981/1 111981/1

 مدت

𝛼2 

 𝛼3 كشش قيمتي تقاضاي بنزین در بلندمدت -218831/1 -131111/1

 𝑃𝐶𝑁𝐺 1381قيمت گاز طبيعي در سال  11 11

 𝑃0 (1381قيمت واقعي اوليه بنزین )در سال 81/187 81/187

 𝑃1 (1393قيمت واقعي ثانویه بنزین )در سال  81/1197 81/1197

 هاي تحقيق: یافتهخذمأ  
 

 گردد؛ و پرمصرف محاسبه ميمصرف كمي هااستانطبق فرمول زیر، درآمد معادل در 

𝐿𝑛𝐸𝑉 = 𝛼0 + [𝛼1𝐿𝑛𝑃𝑔𝑎𝑠
1 + 𝛼2𝐿𝑛𝑃𝐶𝑁𝐺

0 + [
1

2
𝛼3𝐿𝑛𝑃𝑔𝑎𝑠

1 × 𝐿𝑛𝑃𝐶𝑁𝐺
0 ]  +

𝑃𝑔𝑎𝑠
1

𝑃𝑔𝑎𝑠
0 [𝐿𝑛𝑀 − 𝛼0 − 𝛼1𝐿𝑛𝑃𝑔𝑎𝑠

0 − 𝛼2𝐿𝑛𝑃𝐶𝑁𝐺
0 − [

1

2
𝛼3𝐿𝑛𝑃𝑔𝑎𝑠

0 ×

𝐿𝑛𝑃𝐶𝑁𝐺
0 ]]]                                                                                                         (11)     

 

 هاي كم مصرف و پر مصرفدرآمد معادل ناشي از تغيير قيمت بنزین در استان: 53جدول 

 هاي پر مصرفدر استان درآمد معادل هاي كم مصرفدرآمد معادل در استان

𝑒33/11   𝑒67/65 

 هاي تحقيق: یافتهخذأم           



 1398 . بهار1 شماره .11ي دوره هاي اقتصادي سابق(.)بررسياقتصاد مقداري ي فصلنامه                 011
 

 

 1381ریال در سال  81/178، با تغيير قيمت واقعي بنزین از (12)واقع طبق جدول  در

ریال  11و با فرض ثابت بودن قيمت گاز طبيعي در  1393ریال در سال  81/1197به 

برابر مصرف كم هاياستان، درآمد معادل ناشي از این افزایش قيمت در 1381در سال 

. بر این اساس درآمد باشدمي 𝑒67/65مصرف برابر با ي پرهااستانو در  𝑒33/11با 

به  1381ریال در سال 81/178معادل ناشي از افزایش قيمت واقعي بنزین از 

مصرف كمي هااستاني پرمصرف بيشتر از هااستان، در 1393ریال در سال  81/1197

و این بدین معني است كه براي جبران رفاه از دست رفته ناشي از افزایش  باشدمي

مصرف كم يهااستاني پرمصرف باید پول بيشتري نسبت به هااستانقيمت بنزین به 

ش پرمصرف از افزای هاياستانكنندگان بنزین در پرداخت شود. به عبارت دیگر مصرف

ج به شوند. بر اساس نتایمصرف متضرر ميكمي هااستانقيمت واقعي بنزین بيشتر از 

صرف مي پرهااستانمد معادل در دست آمده فرضيه سوم این تحقيق مبني بر اینكه درآ

شود. در مرحله آخر درآمد معادل ناشي باشد، رد ميمصرف ميكمي هااستانكمتر از 

ي مختلف را محاسبه نموده و از افزایش قيمت اسمي بنزین تحت سه سناریو قيمت

ناریو شود. سمقایسه مي هااستانهاي رفاهي ناشي از افزایش قيمت بنزین در این هزینه

، افزایش قيمت هر ليتر مصرفكمهاي پرمصرف و ول، دوم و سوم به ترتيب در استانا

ریال  11111ریال، افزایش قيمت هر ليتر بنزین از  11111ریال به  11111بنزین از 

ریال به قيمت فوب خليج  11111ریال و افزایش قيمت هر ليتر بنزین از  21111به 

 ریال است.19 31111فارس یعني حدود 

 
بررسي درآمد معادل در استان هاي كم مصرف و پرمصرف تحت سناریوهاي قيمتي : 59دول ج

 مختلف

 استان هاي پر مصرف استان هاي كم مصرف عنوان سناریو

 𝑒25/06 𝑒39/22 سناریو اول

 𝑒32/17 𝑒58/29 سناریو دوم

 𝑒46/58 𝑒96/77 سناریو سوم

 هاي تحقيق: یافتهخذمأ        
 

                                                           
ا توزیع، هاي بارگيري تها مبني بر اینكه قيمت بنزین باید با احتساب هزینهبا توجه به قانون هدفمندي یارانه 19

 فارس برسددرصد قيمت فوب خليج  91حداقل به 
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، با اجرایي شدن سناریو اول درآمد معادل (13)اساس نتایج به دست آمده در جدول بر

 𝑒39/22ي پرمصرف برابر با هااستانو در  𝑒25/06برابر با مصرف كمي هااستاندر 

پرمصرف  هاياستانكنندگان در ه عبارت دیگر در این سناریو مصرفخواهد بود. ب

شوند و براي جبران رفاه از دست رفته ناشي ميمتضرر مصرف كم هاياستانبيشتر از 

پول بيشتري پرداخت شود. تحت  هااستاناز افزایش قيمت بنزین باید به این 

 هاياستانپرمصرف بيشتر از  هاياستانسناریوهاي دوم و سوم نيز درآمد معادل در 

شود اختالف درآمد معادل بين باشد اما همانطور كه مالحظه ميمصرف ميكم

ي پرمصرف درآمد معادل تحت سناریو هااستانناریوهاي زیاد است به طوریكه در س

است و تحت سناریو سوم این   𝑒58/29و تحت سناریو دوم برابر با  𝑒39/22اول برابر با 

هم درآمد معادل مصرف كم هاياستانیابد. در اختالف در درامد معادل افزایش مي

و تحت سناریو   𝑒32/17و تحت سناریو دوم برابر با   𝑒25/06تحت سناریو اول برابر با 

شود افزایش ش مي یابد. همانطور كه مشاهده ميافزای 𝑒46/58سوم این مقدار به 

ي هااستاننسبت به مصرف كمي هااستاندرآمد معادل تحت سناریو اول تا سوم در 

 . باشدميتري پرمصرف با شيب مالیم
 

 و ارائه پیشنهادات گیرینتیجه  -1

 هاياستانهاي تابلویي تابع تقاضاي بنزین براي در این پژوهش با استفاده از داده

و با استفاده از روش پنل پویا برآورد  1381-93و پرمصرف طي دوره زماني مصرف كم

ر مدت دشد. بر اساس نتایج به دست آمده كشش قيمتي تقاضاي بنزین در كوتاه

و در بلندمدت برابر  -23/1و -18/1و پرمصرف به ترتيب برابر با مصرف كمي هااستان

كنندگان بنزین به باشد. به عبارت دیگر حساسيت مصرفمي 21 -11/1و  -21/1با 

ي پر مصرف به دليل وجود سيستم حمل و هااستانافزایش قيمت واقعي بنزین در 

 است.مصرف كمي هااستاناي باال بيشتر از نقل عمومي گسترده و مصارف حاشيه

و پرمصرف به مصرف كم هاياستاندر مدت كوتاهكشش درآمدي مصرف بنزین در 

كنندگان بنزین در باشد لذا با افزایش درآمد  مصرفمي 32/1و  11/1ترتيب برابر با 

واهند خمصرف كمي هااستاني پرمصرف، تقاضاي بنزین بيشتري نسبت به هااستان

                                                           
 مصرف وهاي كممدت در استانهاي قيمتي تقاضاي بنزین در كوتاهدر راستاي معنادار بودن تقاوت كشش 21

ها در كوتاه مدت، از آزمون والد استفاده گردید پرمصرف و همچنين كشش درآمدي تقاضاي بنزین در این استان

 ها رد شد.كه در همه حاالت، برابري كشش
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تر م حمل و نقل عمومي بهتر و گستردهگفت عليرغم وجود سيستتوان داشت كه مي

كنندگان در پي افزایش درآمد خود، استفاده از وسایل نقليه ، مصرفهااستاندر این 

دهند. همچنين با توجه به شخصي را به استفاده از وسایل نقليه عمومي ترجيح مي

پرمصرف،  هاياستان نسبت بهمصرف كم هاياستانپایين بودن درآمد سرانه در 

موثر واقع شود و  هااستانافزایش درآمد به قدري نيست كه بر قدرت خرید مردم این 

بتوانند وسيله نقليه شخصي تهيه نمایند. بعد از تخمين تابع تقاضاي بنزین در 

به دست آمده، با تغيير قيمت هاي كششو پرمصرف و مقایسه مصرف كم هاياستان

و با  1393ریال در سال  81/1197به  1381ریال در سال  81/187واقعي بنزین از 

، درآمد معادل ناشي از 1381ریال در سال  11فرض ثابت بودن قيمت گاز طبيعي در 

پرمصرف  هاياستانو در  𝑒33/11برابر با مصرف كم هاياستاناین افزایش قيمت در 

. این بدین معني است كه براي جبران رفاه از دست رفته ناشي باشدمي 𝑒67/65 برابر با

 هايستاناپرمصرف باید پول بيشتري نسبت به  هاياستاناز افزایش قيمت بنزین به 

صرف ي پرمهااستانكنندگان بنزین در مصرف پرداخت شود. به عبارت دیگر مصرفكم

مرحله  شوند. درمتضرر ميمصرف كمي هااستاناز افزایش قيمت واقعي بنزین بيشتر از 

آخر درآمد معادل ناشي از افزایش قيمت اسمي بنزین تحت سه سناریو قيمتي مختلف 

محاسبه و مقایسه گردید. با اجرایي شدن سناریو اول یعني افزایش قيمت بنزین از 

 𝑒25/06برابر با مصرف كمي هااستانریال درآمد معادل در  11111ریال به  11111

هاي دوم و سوم نيز خواهد بود. تحت سناریو 𝑒39/22ي پرمصرف برابر با هااستانو در 

 و افزایش باشدمصرف ميكمي هااستاني پرمصرف بيشتر از هااستاندرآمد معادل در 

ي هااستاننسبت به مصرف كمي هااستاندرآمد معادل تحت سناریو اول تا سوم در 

ف ال. همچنين الزم به ذكر است كه به دليل اختباشدميري پر مصرف با شيب مالیمت

ي پرمصرف باید هااستانهاي مختلف به خصوص در زیاد درآمد معادل تحت سناریو

كه تحت سناریو دوم و سوم به گذاران جانب احتياط را رعایت نمایند چراسياست

شود و ممكن ي ي پر مصرف فشار زیادي وارد مهااستانكنندگان به ویژه در مصرف

هاي اجتماعي و مشكالت سياسي شود. بنابراین ها و نارضایتياست باعث بروز آشوب

گرفت كه با توجه به توان نتيجه با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه مي

و پر مصرف و همچنين بيشتر بودن مصرف كمي هااستانهاي بين تفاوت در كشش

رمصرف، ميتوان از طریق اعمال تبعيض استاني قيمت ي پهااستاندرآمد معادل در 
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و پرمصرف، با هدف كنترل روند مصرف بنزین در این مصرف كم هاياستانبنزین بين 

 موثر واقع شد.  هااستان

براي اعمال تبعيض استاني قيمت بنزین اوالً اختالف قيمت بين  گرددمي پيشنهاد

 توان كارت سوخت استانيگردد ثانياً مي ها به نحوي نباشد كه موجب آربيتراژاستان

كنندگان بنزین خارج از استان مورد نظر با قيمت آزاد سوخت صادر گردد تا مصرف

ه ب هاي اطالعات اقتصادي كه منجرخود را تأمين كنند. با توجه به ضعف زیرساخت

گردد، الزم است استفاده از مصرف ميكممصرف و عدم شناسایي دقيق مشتركين پر

هاي سوخت هاي سوخت از سر گرفته شود چرا كه به راحتي از طریق كارتارتك

گيري خواهد بود. در نتيجه افزایش قيمت رژي خانوارها قابل سنجش و اندازهمصرف ان

سوخت براي مشتركين پر مصرف هم عادالنه خواهد بود و هم بر كاهش مصرف سوخت 

 ،اهتبعيض قيمت در استانطرح اي امكان عملي اجرالزم به ذكر است كه موثر است. 

هاي همجوار نيازمند بهبود تمركززدایي مالي در كشور است كه در استانمخصوصا 

كي از یگذاران قرار گيرد. باید به عنوان پيش شرط موفقيت این طرح مدنظر سياست

توان به آن اشاره نمود اینست كه همزمان با افزایش قيمت راهكارهاي دیگري كه مي

ریزي شود تا به موازات بنزین، یک برنامه توسعه وسایل حمل و نقل عمومي برنامه

افزایش قيمت بنزین مردم شاهد بهبود كارایي حمل و نقل عمومي از محل افزایش 

قيمت بنزین باشند. چراكه با كاهش مصرف بنزین، امنيت انرژي كشور و آلودگي هوا 

 د گرفت.به طور قابل توجهي تحت تأثير قرار خواه
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