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بخش كشاورزي ايران با رويكرد سري  برآورد تابع تقاضاي نفت گاز در
  1زماني ساختاري

  ****و ميثم حداد ***، محمود حقاني**، نادر مهرگان*حميد آماده
 

 21/10/1392تاريخ پذيرش:     31/2/1392تاريخ دريافت: 

  
هاي قيمتي و منظور محاسبه كشش برآورد صحيح تابع تقاضاي نفت گاز در بخش كشاورزي به

هاي مربوط به قيمت و درآمد اهميت زيادي دارد. بنابراين، در مقاله  درآمدي براي اتخاذ سياست
حاضر با وارد كردن جزء غيرقابل مشاهده روند و ايجاد يك مدل فضا ـ حالت، با استفاده از روش 

هاي اضا و محاسبه كششكارگيري الگوريتم كالمن فيلتر، به برآورد تابع تق نمايي و به راست حداكثر
و  ARDL ،ECMهاي دست آمده، از روش منظور مقايسه ضرايب به قيمتي و درآمدي اقدام شد. به

FMOLS هاي مورد استفاده در اين تحقيق به صورت سري زماني ساالنه طي نيز استفاده شد. داده
خطي بوده و  غيربود. نتايج حاكي است كه روند تخمين زده شده، تصادفي و  1353- 1389دوره 

ماهيت آن از نوع مدل سطح نسبي است. با توجه به تابع تقاضاي برآورد شده، كشش قيمتي تقاضاي 
برآورد شد. همچنين كشش درآمدي  - 13/0و  - 09/0مدت و بلندمدت به ترتيب نفت گاز در كوتاه

هكتار سطح زير  است. ضريب تعداد تراكتور در هر 57/0و  4/0مدت و بلندمدت به ترتيب  در كوتاه

                                                                                                                   
استفاده سازي تقاضاي انرژي در بخش كشاورزي ايران با  مدل«نامه كارشناسي ارشد با عنوان  اين مقاله بخشي از پايان - 1

بوده كه در دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)، با » از مدل سري زماني ساختاري
  راهنمايي جناب آقاي دكتر حميد آماده و مشاوره آقايان: دكتر نادر مهرگان و دكتر محمود حقاني انجام شده است.

.amadeh@gmailاستاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي، پست الكترونيكي:  * com.  
.mehregannader@yahooدانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه بوعلي سينا همدان، پست الكترونيكي: ** com		.  

.haghani@pwut   الكترونيكي:استاديار دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)، پست  *** ac. ir.  
دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد انرژي، دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)، پست  ****

.meisamالكترونيكي: haddad66@yahoo. com		 .(نويسنده مسؤول)  
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آالت كشاورزي  دهنده حساسيت تقاضاي نفت گاز به تغييرات تجهيزات و ماشين كشت كه نشان
 دست آمد. به 34/0است، 

  
 .JEL  :C32، D11 ،Q1 ،Q41بندي  طبقه

تقاضاي نفت گاز، كشاورزي، سري زماني ساختاري، روند ضمني، الگوريتم كالمن فيلتر، فضا ـ حالت.ها:  كليدواژه
    

 
  مقدمه  -1

هاي كشاورزي مورد استفاده هاي انرژي، براي انجام فعاليتامروزه بخش قابل توجهي از حامل
رو، دهند. ازاينگيرند و مخارج قابل توجهي را براي اين منظور به خود اختصاص ميقرار مي

بلندمدت براي هاي هاي صحيح، ارايه برنامهبرآورد درست توابع تقاضاي انرژي، اتخاذ سياست
كارگيري انرژي در اين بخش  هاي صحيح بههاي جديد و ترويج روشكارگيري فناوري به

  رسد. ضروري به نظر مي
رسد؛ بنابراين، تأمين عنوان يك نهاده توليدي به مصرف مي در بخش كشاورزي انرژي به

ايش توليدات اين بخش و اي در افزموقع، مطمئن و ارزان انرژي مورد نياز اين بخش اهميت ويژه به
هاي هاي نفتي، استفادهعنوان يكي از فرآورده به 2. نفت گاز1افزايش صادرات غيرنفتي كشور دارد

از  1389اي كه در سال گونه هاي مختلف اقتصادي از جمله كشاورزي دارد، بهزيادي در بخش
صرف شد كه در ميليون ليتر آن در بخش كشاورزي م 4441ميليون ليتر،  34711كل مصرف 

ترين علت آن  شود مهمكه فرض مي 3درصد افزايش داشت 20، حدود 1381مقايسه با سال 
آالت و تجهيزات با كارايي پايين است. از نفت گاز براي سوخت در موتور  استفاده از ماشين

نقل محصوالت استفاده  و حمل و سازي زمين، كاشت و برداشت محصول منظور آماده تراكتور به
هاي مرغداري و گلخانه  هاي گرمايشي در بخشهاي آبياري و سيستمشود. همچنين در سيستم مي

  شود. از نفت گاز استفاده مي

                                                                                                                   
  .1386سهيلي،  -1

2- Gas Oil 
  .1389ترازنامه انرژي،  -3
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هاي هاي انرژي) كه يكي از فرآورده در اين تحقيق، تنها تابع تقاضاي نفت گاز (يكي از حامل
دهد، تصاص مينفتي است و سهم قابل توجهي از مصرف انرژي را در اين بخش به خود اخ

تواند تأثير تحوالت شود. مدل ساختاري تقاضاي انرژي ميسازي و تجزيه و تحليل مي مدل
ساختاري را در تابع تقاضا لحاظ و روند ضمني را محاسبه كند، در اين مدل برخي از متغيرهاي 

طول زمان  توانند به صورت تصادفي دركننده كه مي فناوري و سليقه مصرف مانندقابل مشاهده  غير
رو، بعد از برآورد مدل به روش ساختاري نتايج را با ديگر  شوند. ازاينتغيير كنند، وارد مدل مي

كنيم. ويژگي خاص اين تحقيق نسبت به ساير مطالعات تجربي، هاي سري زماني مقايسه ميروش
 1تق شدهدر زمينه برآورد تابع تقاضاي انرژي بخش كشاورزي، شامل استخراج تابع تقاضاي مش

گيري از توابع هزينه، وارد كردن نقش روند ضمني  نفت گاز در بخش كشاورزي از طريق مشتق
عنوان متغير غيرقابل مشاهده و تصريح آن به صورت يك فرآيند تصادفي، استفاده از روش  به

د ها مانن) و مقايسه روش انتخابي با ساير روش2متناسب با مدل تصريح شده (سري زماني ساختاري
  است.  FMOLSو  ARDL ،ECMروش 

گيرد. در قسمت سوم مباني نظري در ادامه و در قسمت دوم، پيشينه تحقيق مورد بررسي قرار مي
تابع تقاضاي نفت گاز در بخش كشاورزي، مفهوم روند ضمني و مدل مورد استفاده در اين تحقيق 

اضاي نفت گاز در بخش كشاورزي شود. در قسمت چهارم، نتايج حاصل از برآورد تابع تقارايه مي
ها، مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت، با استفاده از مدل سري زماني ساختاري و ديگر روش

  گيري و ارايه پيشنهادها در بخش پاياني آورده شده است. نتيجه
  
  پيشينه تحقيق -2

هاي نفتي و ديگر هاي اخير در داخل و خارج مطالعات زيادي در مورد برآورد فرآوردهدر سال
هاي مختلف صورت گرفته است. در هاي مختلف اقتصادي و با روشهاي انرژي، در بخشحامل

ترين مطالعات تجربي داخلي و خارجي كه در زمينه  ، به برخي از مهم1ادامه، در جدول شماره 
  پردازيم.برآورد تابع تقاضاي انرژي در بخش كشاورزي انجام شده است، مي

  

                                                                                                                   
1- Derived Demand 
2- Structural Time Series Model 
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برخي از مطالعات تجربي داخلي و خارجي در زمينه برآورد تابع تقاضاي انرژي در  - 1 جدول
  بخش كشاورزي

  نتايج برآورد روش برآورد محقق

 ARDLو  ECM  )1391سهيلي (

 نفت و برق مدت و بلندمدت تقاضايكوتاهقيمتيكشش
كمتر از يك، كشش درآمدي  بخش كشاورزي در گاز

مدت و بلندمدت به ترتيب  كوتاهتقاضاي برق و نفت گاز در 
  تر از يككمتر از يك و بزرگ

مهرابي بشرآبادي
 VECM )1390و نقوي (

ترين عوامل اثرگذار بر تقاضاي نفت گاز در بخش مهم
  نفت گاز كشاورزي، سطح زير كشت محصوالت و قيمت

اميرو باقرزاده
  ARDL )1388(تيموري 

 تقاضاي درآمدي و قيمتي كششبلندمدتومدتكوتاهدر
 كششبيگازنفتوبرق

 MEDEE-S  )1386(سهيلي 

مدت  تأثير عوامل فني پيشرفت فناوري در تقاضاي بلند
انرژي در بخش كشاورزي از تأثير عوامل اقتصادي قيمت و 

  افزوده واقعي بخش كشاورزي كمتر نيست.رشد ارزش

و  1ضامن
  )2012همكاران (

Cointegration 
and Granger 

Causality 

 دوطرفه عليت معادله يك انرژيوتراكتوربرايتقاضا
 انرژي مصرف علت كشاورزي در فناوري پيشرفت. دارند
  است. بوده پاكستانكشاورزيبخشدر

 و همكاران 2لو
)2011(  

منحني رشد
 3دزرسپ

 رشد منحني با چين كشاورزيبخشدرانرژيمصرف
 دارد.مطابقتدزرسپ

و  4ترك كوال
 VECM  )2011همكاران (

در بخش  ديزل مدت تقاضاي بلنددرآمديوقيمتيكشش
 برق تقاضاي و -38/0 و 47/1 برابر ترتيب كشاوزي تركيه به

  دست آمده است.به-72/0و19/0ترتيببه
  مأخذ: گردآوري تحقيق.

شود، ميگونه كه از مطالعات برآورد تابع تقاضاي انرژي در بخش كشاورزي نتيجه  همان
توان نتيجه گرفت ها در اين بخش كم و در بيشتر مطالعات كمتر از يك هستند. بنابراين، ميكشش

كه كشش تقاضاي انرژي در بخش كشاورزي كمتر از يك بوده و انرژي در اين بخش يك 
، در تمام مطالعات انجام شده در مورد برآورد 1كاالي ضروري است. با توجه به جدول شماره 

                                                                                                                   
1- Zaman et al 
2- Lu et al 
3- DoseResp 
4- Turkekul et al 
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تقاضاي انرژي در بخش كشاورزي، برآوردها بدون در نظر گرفتن متغير فناوري (در دو تابع 
هاي صورت صريح و ضمني) انجام شده است. در تحقيق حاضر متغير فناوري با استفاده از مدل

هاي ديگر كه اين متغير را شود و با روشسري زماني ساختاري به صورت ضمني وارد مدل مي
ترين مطالعات داخلي و  ، به مهم2شود. در ادامه و در جدول شماره ، مقايسه ميكنندوارد مدل نمي

هاي ديگر هاي مختلف و در بخشخارجي كه در زمينه برآورد تابع تقاضاي انرژي با روش
  پردازيم.اقتصادي انجام شده است، مي

انرژي با روش سازي تقاضاي  ترين مطالعات تجربي داخلي و خارجي در زمينه مدل مهم - 2جدول 
   سري زماني ساختاري

روش  محقق
 برآورد

انرژي/ بخش
  نتيجه برآورد اقتصادي

 و شاكري
  )1389( همكاران

سري زماني 
  ساختاري

 نفت و بنزين
نقل  و حمل/ گاز

  ايران

مدت و بلندمدت تقاضاي  كشش قيمتي كوتاه
بنزين و نفت گاز كمتر از يك بوده است. 

تر از يك،  كشش درآمدي براي بنزين بزرگ
دست  تر از يك به اما براي نفت گاز كوچك

 آمده است.

 همكاران و امامي
گاز طبيعي/ شهر   فيلتر كالمن  )1389(

  تهران

 دسته دو به را بخش اين در تقاضابرمؤثرعوامل
 درآمد انرژي، حامل قيمت مانند مشاهده قابل

 مشاهده غيرقابل عوامل و دما وكننده  مصرف
 وكنندگان  مصرف ساليق و ها مانند عادت

 كردند؛ بندي تقسيم گازسوز وسايل فناوري
 ترتيب به تقاضا درآمدي و قيمتي كشش

  .است شده برآورد 114/0و-098/0

  قرباني و مهرگان
)1388(  ARDL  

 بنزين/
  نقل و  حمل

 اما ،-04/0مدت  كوتاه در بنزينقيمتيكشش
 كشش. است بوده معنا بي بلندمدت در

 ترتيب به بلندمدت مدت و كوتاه در درآمدي
  .است بوده51/0و33/0

  آماده و همكاران
)1388(  

ARDL و 
ECM  

انرژي/ تمام 
هاي  بخش

  اقتصادي

 تدـبلندم و تدـمهكوتا عليتمعادلهيك
ق در بر ژينرا نهايي فمصراز  هفطر كـي

 ينوده در افزا ارزش شدربه  ورزيكشا بخش
  .د داردجووبخش
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 2ادامه جدول 

 1عثمان سنه
)2012(  

رگرسيون
خطي و 
 لگاريتمي

بنزين/ 
  نقل و حمل

 در بنزين تقاضاي درآمدي و قيمتيهايكشش
 هم و مدت است بلند از تر مدت كوچك كوتاه
  هستند.انعطاف غيرقابل قيمتهمودرآمد

  2ديالور و هانت
)2011(  

سري زماني 
  ساختاري

برق/ صنعت 
  تركيه

بخش صنعت كشش درآمدي تقاضاي برق در 
دست  به -16/0و كشش قيمتي  15/0تركيه 

 آمده است.

 3سليمان سعيد
)2009(  

سري زماني 
  ساختاري

برق/  خانگي 
  كره جنوبي

 انرژي تقاضاي ضمني روند ازبراي محاسبه
كشش قيمتي و درآمدي . است شده استفاده

و   -27/0بلندمدت تقاضاي برق به ترتيب 
  برآورد شده است.33/1

  گردآوري تحقيق.مأخذ: 

  مباني نظري -3
گيرد و در صورتي عنوان يك نهاده در توليد محصوالت كشاورزي مورد استفاده قرار مي انرژي به

طور كلي  شود. بهكه در توابع تقاضا و توليد لحاظ نشود، موجب اريب در برآورد اين توابع مي
است و از تقاضا براي  تقاضاي انرژي در بخش كشاورزي به ضرورت يك تقاضاي مشتق شده

دست آوردن توابع تقاضاي نهاده وجود  شود. دو روش براي بهمحصوالت كشاورزي ناشي مي
 گيري از تابع سود نسبت به قيمت هر نهاده ها با مشتقدر روش اول، تقاضاي مستقيم نهاده ؛دارد

گيري از تابع هزينه  ها با مشتقشود. در روش دوم، تقاضاي غيرمستقيم (شرطي) نهاده استخراج مي
آيد. در اين تحقيق به دليل در دسترس نبودن آمار و اطالعات دست مي نسبت به قيمت هر نهاده به

دست آوردن توابع تقاضاي نفت گاز در  كافي از قيمت محصوالت كشاورزي از روش دوم براي به
بخش كشاورزي معرفي در را كنيم. در اين روش ابتدا يك تابع توليد بخش كشاورزي استفاده مي

گيري از تابع هزينه نسبت به قيمت نفت  با مشتق ،كنيم. سپسو تابع هزينه همزاد با آن را تعيين مي
  آيد.دست مي گاز، تابع تقاضاي نفت گاز به

  

                                                                                                                   
1- Seydina Ousmane Sene 
2- Dilaver and Hunt 
3- Suleiman Sa’ad 
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  گيريم:به صورت زير در نظر مي را تابع توليد بنگاه
Y)                                          1معادله  ( = f(X)  

نهاده  x1بردار عوامل توليد،  X=(x1,x2)ميزان توليد محصوالت كشاورزي و  Yكه در آن، 
انرژي است. بدين ترتيب تابع هزينه كل توليد در هر سطح داده شده از  نهاده غير x2انرژي و 

c = ∑w  كننده سود، به صورت زير است:(حداكثر)   محصول براي بنگاه ماكزيمم x (Y,W) = c(Y,W)      2( معادله(  
نشان داد كه هرگاه از تابع هزينه  1هاست.  شفاردبردار قيمت نسبي نهاده W(w1,w2)كه در آن، 

x  آيد:دست مي ها مشتق بگيريم، تابع تقاضاي شرطي آن نهاده بهبنگاه نسبت به قيمت هر يك از نهاده (Y,W) = 
( , )

)3معادله (                           

,c(Wام و i نهادهقيمت  Wام، iتقاضاي نهاده  xكه در آن،  Y)  تابع هزينه است. اين دسته از
ها، مشروط به سطح گويند، زيرا تقاضا براي نهادهتوابع را توابع تقاضاي شرطي يا غيرمستقيم مي

بندي  دستههاي انرژي حال در فرآيند جديدي، نهاده انرژي به انواع حامل .2خاصي از توليد است
هاي نفتي، برق هاي انرژي در حالت كلي به چهار گروه اصلي گاز طبيعي، فرآوردهشود. حاملمي

). با توجه به هدف تحقيق كه برآورد x1=x1(x11,x12,x13,x14)شوند (سنگ تقسيم مي و زغال
از تقاضاي نفت گاز در بخش كشاورزي است، در تابع توليد، نهاده انرژي در دو گروه نفت گ

 ها در دو گروه سرمايه وهاي انرژي در بخش كشاورزي و ساير نهاده(فرآورده نفتي) و ساير حامل
Y  شود: نيروي كار در نظر گرفته مي = f(x	 , x , L, K)                                ) 4معادله(  

هاي انرژي در بخش كشاورزي ساير حامل xoe (e,g,o,ga)نهاده نفت گاز و  xgكه در آن، 
به ترتيب سرمايه و نيروي كار است.  با  L,K: بنزين و ga: نفت، o: گازطبيعي، g: برق، eشامل 

نفت گاز به صورت زير  تابع تقاضاي نهاده Yحداقل كردن هزينه توليد در سطح مشخصي از 
x  شود:استخراج مي 	= 	 x (Y,W )5معادله (                                         	(  

  درآمد بخش كشاورزي است.  Yنفت گاز و  نسبي نهاده قيمت  Wgكه در آن، 

                                                                                                                   
1- Shephards 

  .1384مهرآرا و عبدي،  -2
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 هامعرفي متغيرهاي الگو و تجزيه و تحليل داده -4

متغيرهاي توانند وارد مدل شوند، اما اصل قلت در بررسي تابع تقاضاي نفت گاز، متغيرهاي زيادي مي
اي كه فاقد ارزش علمي هاي پيچيدهكند كه براي توصيف واقعيت نبايد از مدلتوضيحي حكم مي

هستند، استفاده كرد. از سويي، اگر متغيرهاي كليدي و اثرگذار وارد مدل نشوند، دچار خطاي 
نشان  تواند واقعيت را به صورتي كه وجود دارد،گاه نميچند يك مدل هيچ شويم. هرتصريح مي

دهد. با استفاده از مباني نظري و استخراج تابع تقاضاي نفت گاز به صورت شرطي و مشتق شده، 
قيمت نفت  :توان از جمله متغيرهاي اصلي و تأثيرگذار بر تقاضاي نفت گاز در بخش كشاورزي به مي

 عنوان نهاده جانشين نفت گاز (در گاز در بخش كشاورزي، قيمت برق در بخش كشاورزي به
مصارف گرمايش و پمپاژ آب)، درآمد كشاورزان و تعداد تراكتور در سطح زير كشت، اشاره كرد. 

شود، عالوه بر عوامل يادشده تقاضاي نفت گاز تحت تأثير ساير عوامل اقتصادي نيز  يادآوري مي
فسيلي در  هايسوخت عمده اند. مصرفهست كه به دليل فقدان اطالعات كافي، در مدل وارد نشده

 و سبزيجات و جاتصيفي مرغداري، زراعت، هاي زيربخش در كه است گاز نفت بخش كشاورزي
زيربخش  سهم مصرف نفت گاز در .شودمي مصرف قارچ پرورش و دامداري و گلخانه و گل

به  گاز كشور نفت كل مصرف درصد 13 حدود ،1385 سال در طوري كه به باالست، مرغداري بسيار
 در انرژي مصرف كشاورزي، بخش در مطرح موارد ديگر داشت. از اختصاص هامرغداري مصرف
 كه است آالت كشاورزي ماشين همچنين و توتون هايكن خشك شالي، هايكن خشك ها، گلخانه
 سوخت مصرفسازي  بهينه شركت كار در دستور و است نگرفته صورت آنها معيار تدوين تاكنون
به  متأسفانه. دارند گاز نفت در مصرف بسزايي نقش كشاورزي آالت ماشين بين، اين در. دارد قرار
 آالت تا ماشين اين كشور، استفاده از آالت در ماشين اين توليد فناوري بودن قديمي و فرسودگي دليل

ميزان مصرف نفت گاز بخش كشاورزي طي  .1گيردجهاني صورت مي استاندارد از باالتر درصد 40
، نشان داده شده است. ميزان مصرف به صورت صعودي، 1نمودار شماره هاي مورد بررسي در سال

اي كه بعد از پيروزي انقالب رشد بيشتري گرفته است، بعد از گونه اما با نرخ كاهنده افزايش يافته، به
به  1373ها اين مقدار بيشتر از قبل افزايش يافته تا جايي كه در سال جنگ تحميلي و كاهش تحريم

هزار ليتر). روند قيمت  4882268هاي مورد مطالعه در اين تحقيق رسيده است (در سال خود حداكثر
، 2در نمودار شماره  1353- 1389هاي اسمي و حقيقي نفت گاز و برق در بخش كشاورزي طي سال

                                                                                                                   
  سازي مصرف سوخت. ، بخش هفتم، بهينه1385ترازنامه هيدروكربوري  -1
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  شناسي روش - 
ها كه با روش تابع تقاضاي شرطي توضيح حال با استفاده از مباني نظري تقاضاي مشتق شده نهاده

	Q  پردازيم.سازي تابع تقاضاي نفت گاز در بخش كشاورزي مي به مدل ،داده شد = 	α + β P +	β P +	β Y +	β TS                   )6( معادله     

LQ  گيريم:از دو طرف معادله باال لگاريتم مي هاحال براي آسان كردن محاسبه كشش = c +	β LP + β LP + β LY +	β LTS	          ) 7معادله(                                    
  كه در آن:

 LQ : (هزار ليتر در سال) لگاريتم مصرف نفت گاز در بخش كشاورزي  : LP (ليتر/ ريال) لگاريتم قيمت واقعي نفت گاز در بخش كشاورزي 

 : LP(كيلووات ساعت/ ريال) لگاريتم قيمت واقعي برق در بخش كشاورزي  LY  :بخش كشاورزي است (ميليارد ريال). افزوده لگاريتم درآمد كشاورزان يا ارزش  : LTS ) هكتار)1لگاريتم شاخص تعداد تراكتور بر سطح زير كشت /  
  1مفهوم روند ضمني - 

رو، بايد  توليد و تقاضا، متغير پيشرفت فناوري است، ازاينيكي از عوامل مهم تأثيرگذار در توابع 
طور كه در قسمت مباني نظري به آن اشاره شد،  اي داشت. همانسازي به آن توجه ويژه در مدل

تقاضاي نفت گاز در بخش كشاورزي يك تابع مشتق شده است. به اين معنا كه ابتدا تقاضا براي 
سپس، براي توليد محصوالت كشاورزي از طريق آيد و وجود مي محصوالت كشاورزي به

آيد. بنابراين، ميزان وجود مي كنندگان محصوالت (كشاورزان)، تقاضا براي نفت گاز به عرضه
آالت و تجهيزات  تقاضاي نفت گاز در اين بخش بستگي به سطح فناوري به كار رفته در ماشين

نفت گازسوز در اين بخش با توجه به آالت و تجهيزات  ماشين 2كشاورزي دارد. افزايش كارايي
تنها از  شود. پيشرفت فناوري نهثبات ساير عوامل، به كاهش مصرف سوخت در اين بخش منجر مي

 و اقتصادي (جمعيت هاي ديگر مانند سليقه، عوامل غيرنظر فني مورد توجه است، بلكه از جنبه
  رد.تواند مورد تحليل قرار گيعوامل جغرافيايي و اجتماعي) مي

                                                                                                                   
1- Underlying Trend 

  . ستامنظور كاهش مصرف سوخت  باال به ناوريفآالت با  كارگيري ماشين منظور از افزايش كارايي در اينجا، به -  2
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 كننده تغيير در كارايي از طريق توسعه فناوري و بهبود طرف عرضه اقتصاد، از عوامل مهم تعيين 
روند است. فناوري در حقيقت نوع مشخصي از دانش مرتبط با فعاليت انسان است. بخشي از اين 

اي آالت (فناوري متبلور) و بخش ديگر در مردم، ساختارهاي سازماني و الگوه دانش در ماشين
افتد كه تجهيزات . زماني پيشرفت فناوري متبلور اتفاق مي1متبلور) نهفته است رفتاري (فناوري غير

كننده انرژي، فرسوده و ناكارا هستند و تجهيزات جديد با كارايي باالتر و مصرف انرژي  مصرف
اما در فناوري گذاري در اين مورد بپردازيم،  رو، بايد به سرمايه شود. ازاين ميآن كمتر جايگزين 

گذاري جديد نيست، بلكه به رفتار  متبلور نيازي به تعويض وسايل و تجهيزات و انجام سرمايه غير
تواند كننده بستگي دارد. از سوي ديگر، هر يك از اين دو نوع فناوري مي كننده و توليد مصرف
زاي آن  يرد و بخش درونگطور مستقل طي زمان انجام مي زا به زا باشند. بخش برون زا و برون درون

زاي تغييرات  دهند. با توجه به اينكه جزء دروندر اثر تغييراتي است كه در ساير عوامل رخ مي
سازي اين جزء از  رو، مدل گيرد، ازاينتكنيكي (فني) در طول زمان الزاماً با نرخ ثابتي انجام نمي

سبي خواهد بود. برخالف جزء تغييرات تكنيكي (فني) به صورت تابع خطي از زمان روش نامنا
زا را به صورت تابع خطي ساده از زمان در نظر  توان پيشرفت تكنيكي (فني) برونزا، مي درون

زا) در نحوه واكنش آنها به  گرفت. يك تفاوت بين پيشرفت فناوري متبلور و غيرمتبلور (جزء درون
ر اين است كه در اثر تغييرات قيمت طور مثال، انتظار ب به ؛تغييرات ساير عوامل موثر بر تقاضاست

گاز در بخش كشاورزي ايران فناوري متبلور نسبت به فناوري غيرمتبلور با وقفه زماني بيشتري  نفت
. با توجه به 2واكنش دهد، زيرا نيازمند تغييرات ساختاري در نحوه توليد و ارايه خدمات است

متبلور) در  فناوري (چه متبلور و چه غيردهنده  مطالب گفته شده ارجح است كه متغيرهاي توضيح
توان آنها را وارد مدل گيري و متغير بودن در طي زمان نمي مدل لحاظ شوند، اما به دليل عدم اندازه

رو، براي اينكه بتوان اثر موارد يادشده را بر تقاضا مورد بررسي قرار داد، بايد روند  كرد. ازاين
سازي كرد. مدل سري زماني ساختاري  درستي مدل ا بهضمني را وارد مدل تقاضا كرد و آن ر

)، براي رفع اين مشكل به كار گرفته شد. آنان براي هر سري 1989و همكارانش ( 3توسط هاروي
طور كه بيان شد، ممكن است در  زماني يك جزء روند، سيكلي و نامنظم در نظر گرفتند. همان

كنندگان  اقتصادي مانند تغيير سليقه مصرف غير كنار عوامل اقتصادي مانند درآمد و قيمت، عوامل
                                                                                                                   

  .1389شاكري و همكاران،  -1
  .مانهشاكري و همكاران،  -2

3- Harvey  
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اثر قوي و زيادي بر تقاضاي نفت گاز  ،و ساختار اقتصادي و عوامل ديگري كه قابل مشاهده نيستند
در بخش كشاورزي داشته باشند كه ما در اين روش در برآورد جزء روند بين اين عوامل با عوامل 

ررسي در اين تحقيق، مدل رگرسيوني مركب از يك شويم. مدل مورد باقتصادي تفاوت قايل مي
طور  دهد تا بهاست كه به جزء غيرقابل مشاهده در طول زمان اجازه مي 1سري زماني ساختاري

Q  :شودتصادفي تغيير كند. در حالت كلي مدل سري زماني ساختاري به صورت زير ارايه مي 	= 	μ 	+	Z ’δ	 +	ε )8معادله (                                           

پارامترهاي نامعلوم  δبردار متغيرهاي توضيحي،  Ztجزء روند،  μtمتغير وابسته،  Qtكه در آن، 
شود كه ها در رگرسيون مرسوم است و فرض ميمانده جزء تصادفي مدل و مشابه همان باقي εtو 

NID (0,σ2~( واريانس ثابت استتوزيع نرمال با ميانگين صفر و 
ε εtشود جزء روند ). فرض مي

μ  داراي فرآيند تصادفي به صورت زير باشد: 	= 	μ 	+	β +	η  β 	 = 	β 	+	ξ                                 )9معادله (                                          

NID(0, ση ~داراي توزيع نرمال ξtو  ηtكه در آن، 
2) ηt  و~NID(0, σξ

2) ξt  .هستند  
توان به اين  كننده سطح و شيب روند هستند. فرآيند مزبور را مي معادالت يادشده به ترتيب بيان

عالوه جزء  صورت توصيف كرد كه روند در يك دوره برابر است با روند در يك دوره قبل، به
همان شيب بوده كه در طول زمان متغير بيني است كه جزء رشد  قابل پيش رشد و برخي عوامل غير

σξهاي است. واريانس
σηو  2

شوند كه نقش بسياري در ماهيت روند ناميده مي 2ابرپارامترها 2
اي كه اگر اين دو واريانس صفر باشند، مدل رگرسيون يادشده تبديل به يك مدل گونه دارند، به

Q  ادله زير:، مانند معشد رگرسيوني معمولي با روند خطي معين خواهد 	= 	α	 +	β 	+	Z ’δ	 +	ε )10معادله (                             
ابرپارامترها صفر باشند يا نه و همچنين داراي شيب و سطح  يادشدهبسته به اينكه در فرآيند 

هاي حالت ،3شماره  وني متفاوتي شكل خواهد گرفت. در جدوليهاي رگرسباشند يا نه، مدل
  ساختاري آمده است.مختلف سري زماني 

                                                                                                                   
1- Structural Time Series Model 
2- Hyper Parameters 
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  هاي مختلف سري زماني ساختاري حالت - 3 جدول
هاي  حالت

  مختلف
  معادله  معروف

شيب و سطح 
روند هر دو 
  تصادفي

 1مدل روند

  نسبي

Qt = μt + Zt
’δ + εt  

μt = μt-1 + βt-1+ ηt                            11( معادله(  
βt = βt-1 + ξt 

اما  ،فاقد شيب
سطح روند 
  تصادفي

  2مدل سطح
  نسبي

Qt = μt + Zt
’δ + εt 

μt = μt-1 + βt-1+ ηt                           12( معادله(  

شيب ثابت و 
  سطح تصادفي

 نسبي مدل سطح
  3انتقال با

Qt = μt + Zt
’δ + εt 

μt = μt-1 + βt-1+ ηt                            13( معادله(      
βt = βt-1 

 روند شيب
 سطح و تصادفي

 ثابت
  4مدل روند هموار

Qt = μt + Zt
’δ + εt 

μt = μt-1 + βt-1                                 14( معادله(  
βt = βt-1 + ξt 

  تحقيق.هاي : گردآوريمأخذ

منظور برآورد تابع تقاضاي نفت گاز در بخش كشاورزي از  مدل سري زماني  به ،در اين تحقيق
قابل مشاهده در اين  دليل وجود جزء غيره ب ،طور كه اشاره شد كنيم. همانساختاري استفاده مي

 با روش حداقل مربعات معمولي قابل برآورد نخواهد بود. با وجوديادشده رو، مدل  مدل، ازاين
حالت در حالت دو معادله به  ) در شكل فضا ـ9( ) همراه معادالت معادله8( ادلهچه معاين، چنان

صورت  تنظيم شوند، در اين 6گيري معادله اندازه ،و ديگري 5معادله انتقال ،صورت مجزا، يكي
د يك دسته معادالت بازگشتي توليد كند كه پارامترهاي نامعلوم توانمي 7الگوريتم كالمن فيلتر

نمايي برآورد شوند. حال با داشتن  بيشتر راست ا و ساير پارامترها) از طريق روش حد(ابرپارامتره

                                                                                                                   
1- Local Trend Model 
2- Local Level Model 
3- Local Level Model with Drift 
4- Smooth Trend Model 
5- Transaction 
6- Measurment 
7- Kalman Filter 
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سطح و شيب روند توسط كالمن فيلتر ارايه  رامترها برآوردهاي مناسب از اجزايمقادير اين پا
 1عنوان متغيرهاي وضعيت قابل مشاهده مانند روند به حالت، پارامترهاي غير ـشود. در شكل فضا  مي

  شود:شوند. معادله انتقال به صورت زير تعريف ميمي تلقي
  

αt
*= 

μβδ = 
1 1 00 1 00 0 1 μβδ + ηξ0 )15معادله (                             

  

αt ،كه در آن
Q  گيري به صورت زير است: بردار وضعيت است. معادله اندازه * 	= 	 (1			0			Z ’)	α∗ 	+	ε )16( معادله                                               	  

اين است كه بردار  يادشده) مطابقت دارد. كاربرد معادله 8( گيري با معادله معادله اندازه
انتخاب  برايمرتبط كند.  Qtهاي عددي قابل مشاهده وضعيت غيرقابل مشاهده را به ارزش

نمايي، فرضيه تصادفي بودن هر دو جزء روند در  ترين حالت از طريق آماره نسبت راست مناسب
. با توجه به مفهوم روند زماني كه در باال به 2شودمقابل حداقل ثابت بودن يكي از آنها آزمون مي

پيشنهادي در آن اشاره شد و مباني نظري ارايه شده در زمينه تقاضاي مشتق شده نفت گاز و مدل 
تابع تقاضاي نفت گاز در بخش  كننده شود كه بيانعادله زير تبديل مي) به م7( )، معادله7( معادله

  كشاورزي در اين تحقيق است:
 LQ = μ +	β LP + β LP + β LY +	β LTS + ε                (a) μ 	= 	μ 	+	β +	η )17( معادله                                                                         β 	 = 	β 	+	ξ                                                                                                            (b) η ~	NID 0, σ 	, ξ ~NID(0, σ )		

  
افزار  كه در بسته نرم STAMP 8,30 افزار مورد نظر از نرم براي برآورد مدلدر همين راستا 

6,3OxMetrics  شود.تعبيه شده است، استفاده مي  
  
  

                                                                                                                   
1- State 

  .1384، نيس چيت :بهر.ك  ،مطالعه بيشتر رايب -2
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  ها و منابع آماريداده - 
هاي به كار گرفته شده در اين تحقيق به صورت سري زماني ساالنه و طي دوره زماني داده

بخش كشاورزي به  ،در اين تحقيقآوري شده است.  جمع، از منابع آماري مختلف 1353- 1389
هاي زراعت، باغباني، دام و طيور مورد نظر گرفتن زيربخش صورت يك مجموعه و بدون در
 در تحقيق حاضر  تقاضاي نفت گاز، تقاضاي كل بخش را دربر ،مطالعه قرار گرفته است، بنابراين

برق و نفت گاز در اين بخش از ترازنامه انرژي هاي اسمي گيرد. ميزان مصرف نفت گاز، قيمت مي
هاي واقعي نفت گاز و آوري شده است. با توجه به اينكه قيمت منتشر شده توسط وزارت نيرو جمع

كننده  رو، قيمت واقعي از طريق شاخص تعديل برق در تابع تقاضا به كار رفته است، ازاين
اند. آمار مربوط ديل به مقادير واقعي شدهتب 1376حسب سال پايه وده بخش كشاورزي برافز ارزش

آوري شده است.  افزوده بخش كشاورزي از اطالعات سري زماني بانك مركزي جمع به ارزش
آمار مربوط به تعداد تراكتورهاي تأمين شده در هر سال از مركز توسعه مكانيزاسيون جهاد 

 يهاي آمارزي و سالنامهكشاورزي و آمار مربوط به سطح زير كشت از سري زماني بانك مرك
سال بر سطح  . از تقسيم تعداد تراكتور در هراند هآوري شد منتشر شده توسط مركز آمار ايران جمع

معرفي را نام تعداد تراكتور بر سطح زير كشت ه شاخصي ب ،زير كشت محصوالت كشاورزي
  مصرف نفت گاز در اين بخش است.  كنيم كه نماينده مي
  
  اضاي نفت گاز در بخش كشاورزيبرآورد تابع تق -5

سنجي هاي اقتصادهاي سري زماني و استفاده از روشدر برآورد ضرايب مدل با استفاده از داده
ابتدا الزم است متغيرها از نظر مانايي و  بنابراين،باشند.  كار رفته در مدل ماناه الزم است متغيرهاي ب

وابسته مورد بررسي قرار گيرند. نتايج آزمون مانايي جمعي بين متغيرهاي مستقل و  وجود معادله هم
، LTSاز متغير   نشان داده شده است. نتايج حاكي از آن است كه غير ،4شماره  متغيرها در جدول

  جمع از درجه يك هستند. درصد هم 99مابقي متغيرها در سطح احتمال 
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  نتايج آزمون مانايي متغيرهاي الگو - 4 جدول
  مقادير بحراني مك

آماره   كينون
ADF 

سطح 
  متغيرها

  مقادير بحراني مك
آماره   كينون

ADF 

تفاضل 
مرتبه اول 
  %1  %5  %1  %5  متغيرها

5403/3- 2349/4- 9182/1- LQ 5442/3- 2436/4-  9509/6-  LQ  
9503/1- 6307/2- 0939/0- Lpg 9506/1-  6326/2-  9338/2-  Lpg  
5403/3- 2349/4- 2615/2- Lpe 5442/3-  2436/4-  7590/5-  Lpe  
9540/2- 6463/3- 7979/1- Ly 9540/2-  6463/3-  0668/6-  Ly  
5403/3- 2349/4- 6613/3- LTS 5442/3- 2436/4-  9398/6-  LTS  
         .هاي تحقيق: يافتهمأخذ

ها و متغيرهاي هاي مختلف تابع تقاضاي نفت گاز با در نظر گرفتن وقفهدر اين مطالعه، حالت
به  ،3شماره  هايي كه در جدولبه حالتبه كمك سري زماني ساختاري و بنا گوناگونتوضيحي 

ترين حالت براي ابرپارامترها، نمايي مناسب . با توجه به آزمون راستشود ميآن اشاره شد، بررسي 
ماهيت روند در  ،حالت بدون شيب و تصادفي بودن سطح روند تشخيص داده شد. به عبارت ديگر

نسبي است. نتايج حاصل از برآورد  سطح تابع تقاضاي نفت گاز در بخش كشاورزي، از نوع مدل
جز متغير  همه متغيرها به ،5شماره  نشان داده شده است. باتوجه به جدول ،5شماره  در جدول

قفه با دار هستند و متغير وابسته با يك وادرصد معن يكوابسته با يك وقفه، همگي در سطح 
دار است. چون متغيرها در اين مدل به صورت ادرصد معن 5اختالف كمي از يك درصد در سطح 

هاي قيمتي و درآمدي دهنده كشش هستند. كشش نشان ،اند، بنابراين لگاريتمي وارد شده
 - 1دست آمده است كه  به 4/0و  -09/0مدت تقاضاي نفت گاز در اين روش به ترتيب  كوتاه
مدت را به تغييرات قيمت و درآمد تقاضاي نفت گاز بخش كشاورزي در كوتاه كشش بودن كم

دهد كه نفت گاز در اين بخش يك كاالي ضروري است. ضريب نشان مي -2دهد و نشان مي
با افزايش ده درصد تعداد  ،دهددست آمده است كه نشان مي به 34/0تعداد تراكتور در سطح 

يابد. كشش قيمتي و درآمدي درصد افزايش مي 4/3گاز تراكتور در هر هكتار، مصرف نفت 
  دست آمده است. به 57/0و  -13/0تقاضاي نفت گاز در بلندمدت به ترتيب 
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   STSMنتايج حاصل از برآورد تابع تقاضاي نفت گاز در بخش كشاورزي با استفاده از روش  - 5 جدول
  t  مقدار آماره  RMSE  ضرايب برآورد شده  متغيرهاي توضيحي

LPg 0971/0- 0275/0     5321/3-  )001/0(  
LPe 2159/0 0487/0 4289/4   )000/0 (  
Ly 4018/0 1300/0 0901/3   )004/0(  

LTS 3383/0 0831/0 0713/4   )000/0(  
LQ(-1) 2986/0 1167/0 5578/2  )016/0 (  
D  1357  2352/0- 0640/0 6751/3- )000/0(  

 1389تحليل بردار حالت در دوره
  )010/0(        2625/5 سطح
  0 شيب

  هامانده هاي تشخيصي باقيآزمون
  هاي كمكيمانده آزمون باقي

جزء
  سطح نامنظم

Std.error 9413/09874/0 9499/0  
Bowman-Shenton 1376/0 0654/0 7823/0  

Skewness 1327/0 0237/0 7219/0  
Kurtosis 0049/0 0417/00604/0  

H(9) 2822/1  
r(1) 2089/0-
r(5) 1007/0-               افزار خروجي نرم 

STAMP                 
 8.3                  

  
DW 4/2

Q(5,4) 4496/3
  معيارهاي خوبي برازش ابرپارامترها

  0034/0p.e.v1  003/0 سطح
  R2 96/0 0 شيب

R 0026/0 جزء نامنظم  67/0  
  LR 93/0آزمون  نسبيمدل سطح ماهيت روند

 هاي بلندمدتبرآورد كشش
  كشش متقاطع قيمتي كشش درآمدي كشش قيمتي

13/0- 57/0 3/0  
  دهنده احتمال است.  اعداد داخل پرانتز سطح نشانتوضيح: 
  .STAMP 8,3افزار  و خروجي نرم تحقيق: محاسبات مأخذ

                                                                                                                   
1- Prediction Error Variance 
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درصد  5 )داريامعن(هاي انجام شده در سطح ، تمام متغيرها و آزمون5شماره  براساس جدول
هاي حاصل از رگرسيون برآورد شده نشان مانده دار هستند. آزمون ريشه واحد باقيامعن كامالً
مدت بين متغيرها برقرار است. آزمون  رو، معادله بلند دهد كه اجزاي اخالل پايا هستند و ازاين مي

  ده است. مآ ،6شماره  در جدولهاي حاصل از برآورد مانده ريشه واحد باقي

  هاي حاصل از برآوردمانده آزمون ريشه واحد باقي - 6 جدول
  ADF مقادير بحراني مك كينون

10% 5% 1% 
6128/2- 9484/2- 6329/3- 6522/6-  

  .هاي تحقيق: يافتهمأخذ     

آيد كه در آن صورت كسر مقدار دست مي نمايي از طريق معادله زير به آماره نسبت راست
كه در آن قيد لحاظ شده و مخرج آن  بودهنمايي حاصل از برآورد تابع تقاضايي  راست حداكثر
مقدار  طور معمول بهنمايي در حالت غيرمقيد است. با توجه به اينكه  راست حداكثرمقدار 
تر از يك  كسر كوچك رو، نسبت ازاين ،مقيد است نمايي مقيد كمتر از حالت غير راست حداكثر

 ،(قيد معتبر باشد) در اين صورت ها باشدخواهد شد. حال اگر قيد بار سنگيني بر دوش داده
شود و اگر قيد معتبر نباشد به سمت صفر متمايل خواهد به سمت يك متمايل مي يادشدهنسبت 

 = LR. 1شد
	 	( )	 	( كه تركيبي از ضريب  2شنتونبا توجه به آماره باون ـ  (

 ،با درجه آزادي دو است. بنابراين χطور تقريبي داراي توزيع  و به بوده 4و چولگي 3كشيدگي
دهنده  نشان H(9) =2822/1 آمارهها در مدل وجود ندارد. مانده نرمال بودن باقي اي از غيرنشانه
به ترتيب  r(5)و  r(1)است.  F(9,9)واريانس ناهمساني در اجزاي اخالل و داراي توزيع  نبود

طور تقريبي داراي توزيع  هاي اول و پنجم هستند كه بهضرايب خودهمبستگي سريالي وقفه
N(0.1/T)  .استQ(6,4)همبستگي اولين بوده كه برپايه خود 5، آماره باكس الجانگn 

                                                                                                                   
  .1389شاكري و همكاران،  -1

2- Bowman - shenton 
3- Kurtosis 
4- Skewness 
5- Box - Ljung  
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)مانده با توزيع  باقي  ،همبستگي سريالي است نبودبر  است. فرضيه صفر در اين آزمون مبتني (
فرضيه  ، بنابرايندرصد كمتر است 5داري امقدار محاسبه شده از مقادير جدول در سطح معنزيرا 

گونه  دهند كه هيچهاي تشخيصي نشان ميآزمونشود. همبستگي پذيرفته مينبود بر  صفر مبتني
 ، اجزايها وجود ندارد. به عبارت ديگرمانده همبستگي سريالي در باقيخودهمبستگي و خود

  .هستندتصادفي  د و داراي روند كامالًننكاز هيچ نوع الگوي سيستماتيكي تبعيت نمي مانده باقي
فرضيه صفر، ثبات پارامترها را مورد آزمون قرار  (CUSUM) مدل ضرايب پايداري در آزمون

درصد را نشان  95در اين آزمون دو خط مستقيم است كه سطح اطمينان دهد. فاصله اطمينان مي
 اين  فرضيه صفر پذيرفته و در غير ،دهد. چنانچه آماره آزمون در بين اين دو خط قرار گيردمي

هاي آزمون در داخل محدوده سطح هآمار ،دهدنشان مي ،3شماره  شود. نمودارصورت رد مي
  دهنده ثبات ضرايب است.   كه نشان دارنددرصد قرار  95اطمينان 

  براي تابع تقاضاي نفت گاز در بخش كشاورزي (CUSUM)آزمون پايداري ضرايب - 3 نمودار

  
  درصد است. 5دار بودن در سطح توضيح: خطوط راست معنا

  تحقيق.افزار و محاسبات  : خروجي نرممأخذ

دهد كه مدل از قدرت مينشان  1382- 1389هاي بيني متغير توضيحي در سال مقادير پيش
بين  دهد، مقادير واقعي درنشان مي ،4شماره  طور كه نمودار و همان استبيني قوي برخوردار  پيش

هاي استاندارد مانده بيني شده قرار دارد. آزمون باقي درصد مقادير پيش 95خطوط با سطح اطمينان 
اي كه در بين  گونه به ،قعي استبيني به مقادير وا شده نيز حاكي از نزديك بودن مقادير پيش

  درصد قرار دارد. 95خطوط با سطح اطمينان 
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  شده  داستاندار يهامانده بيني و آزمون باقي آزمون پيش - 4نمودار
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .تحقيق محاسبات و افزار نرم خروجي: مأخذ

استفاده از روش يكي از نتايج مهم در برآورد تابع تقاضاي نفت گاز در بخش كشاورزي با 
كه يك  بودهحالت، تشخيص ماهيت روند تقاضا ـ  سازي به شيوه فضا سري زماني ساختاري و مدل

، روند تخمين زده 5شماره  كننده است. نمودار متغير جانشين براي فناوري و ترجيحات مصرف
دهد. نتايج نشان مي 1353-1389هاي در بخش كشاورزي طي سالرا شده تقاضاي نفت گاز 

طوري كه بين  خطي است، به هموار و غير است كه ماهيت روند به صورت غير آنحاكي از 
دادن  مانندبه داليلي  1376تا  1359هاي پس از آن بين سال و كاهشي بوده 1359تا  1353هاي  سال

اعطاي تسهيالت به محصوالت استراتژيك هاي نفتي در بخش كشاورزي، يارانه به فرآورده
، 70و نيمه اول دهه  60 گاز در دههفزايشي بوده است. از ديگر عوامل افزايش مصرف نفتا

هاي جنگ و افزايش شديد واردات تراكتور از كشورهاي اروپاي شرقي در زمان تحريم
محدوديت درآمدهاي ارزي است. اين تراكتورها به پايين بودن كارايي سوخت معروف بودند. بين 

هاي آبياري، كاهش واردات نفت گاز، تغيير در شيوه مانندبه داليلي  1384تا  1376هاي سال
پمپاژ آب و  برايهاي ديزلي ها با موتور چاهگزيني الكترپمپيآالت، جا تعويض و نوسازي ماشين
 ،گرمايش و ساير موارد مصرف نفت گاز، روند برايها ها و گلخانهتغيير تجهيزات مرغداري

آالت، عدم اتخاذ  كاهش كارايي تجهيزات و ماشين مانندبه داليلي  ،به بعد 1384كاهشي و از سال 
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هاي هاي صحيح در بخش توليدات و محصوالت كشاورزي و پايين رفتن آب چاهسياست
، هايي كه روند افزايشي بودهدر سالدهد،  نشان ميافزايشي است. اين موضوع  ،كشاورزي، روند

، اما در حني تقاضا به سمت باال منتقل شدهر بر تقاضا، منثؤبا فرض ثابت بودن ساير عوامل م
، با فرض ثابت بودن ساير عوامل، منحني به چپ منتقل شده اي كه روند در حال كاهش بوده دوره

سازي نشود، با توجه به عدم  چه روند به شكل صحيح مدل، چنانشودرو، مشاهده مي است. ازاين
دار خواهد بود. در حالت اول  هاي قيمتي حاصل تورشكششلحاظ اثرات انتقالي تابع تقاضا، 

  .1شودكمتر از حد تخمين زده مي ،كشش قيمتي بيش از حد و در حالت دوم

  1353- 1389روند ضمني تخمين زده شده تقاضاي نفت گاز در بخش كشاورزي طي دوره  - 5نمودار

  
  .STAMP 8,3افزار  و خروجي نرم تحقيق: محاسبات مأخذ

   FMOLSو  ARDL ،ECMهايتابع تقاضاي نفت گاز در بخش كشاورزي ايران با روش برآورد - 
، مقايسه نتايج يادشدههاي هدف از برآورد تابع تقاضاي نفت گاز در بخش كشاورزي با روش

ها با مدل مورد نظر در اين تحقيق (مدل سري زماني ساختاري) است. در حاصل از برآورد اين مدل
ي با يهاي جزهاي گوناگون تفاوتهستيم كه برآورد ضرايب با روش آناين بخش به دنبال بيان 

روش مورد نظر ما دارند، در حالي كه در روش سري زماني ساختاري روند به صورت تصادفي 
  كند. غيرقابل مشاهده بازي ميعنوان يك متغير  نقش خود را به

با حجم، باعث ايجاد تورش در  در نمونه گرنجر ـ انگل انباشتگي هم روش از استفاده كلي طور به
 روش توانها، ميمحدوديت اين وجود با. شوداعتبار بودن آزمون فرضيه مي برآورد پارامترها و بي

. كند مي برطرف را هامحدوديت اين كه داد قرار استفاده مورد را گسترده وقفه با برداري خودتوضيح

                                                                                                                   
  .1389شاكري،  -1
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مدت متغيرها را به مقادير تعادلي  آن است كه نوسانات كوتاه ،ترين دليل شهرت اين الگوهاعمده
اند كه در آنها با وارد هاي تعديل جزيينوعي از مدل ،ها در واقعدهد. اين مدلمدت ارتباط مي بلند

مدت و سرعت نزديك شدن به  ثر در كوتاهؤبلندمدت، نيروهاي مكردن پسماند پايا از يك معادله 
را با استفاده از  7 ، معادلهيادشدهبا توجه به توضيحات . 1شوند گيري مي مدت اندازه مقدار تعادلي بلند

ابتدا بايد مدل پوياي تقاضاي نفت  ،منظور برآورد معادله بلندمدت كنيم. بهبرآورد مي ARDLروش 
 نشان داده شده است. ،7شماره  گاز برآورد شود كه نتايج اين برآورد در جدول

  تقاضاي نفت گاز در بخش كشاورزي ARDL )1 و 1، 0، 0، 0نتايج حاصل از برآورد مدل پوياي ( - 7جدول
 tآماره   ضريب  متغير tآماره   ضريب  متغير

C 3652/7  7924/3 )001/0(  Lpe 1622/0  9341/3 )001/0(  
LQ(-1) 2633/0  5414/2 )017/0(  Ly 3196/0  8599/2 )008/0(  

Lpg 0721/0-  8586/2- )008/0( LTS 2713/0  1013/4 )000/0(  
Lpg(-1) 1126/0-  8131/2- )009/0( D1357 2207/0-  9987/3- )000/0(  

R2 = 96/0                   F = 53/118  )000/0(               h-Durbin = 5952/1-  

  دهنده احتمال است. اعداد داخل پرانتز سطح نشانتوضيح:  
   .هاي تحقيق: يافتهمأخذ 

از متغير با وقفه مصرف نفت   ، تمام متغيرهاي موجود در مدل پويا غير7شماره  با توجه به جدول
فاصله اند و متغير با وقفه مصرف نفت گاز با  درصد، معنادار شدهيك داري گاز، در سطح معنا

بررسي وجود معادله  براي درصد، معنادار شده است. 5داري كمي از يك درصد در سطح معنا
نتايج حاصل از  ،8شماره  جدولدر جمعي الگوهاي پويا انجام شود.  بلندمدت، بايد آزمون هم

شرط رزي نشان داده شده است. تقاضاي نفت گاز در بخش كشاو يجمعي الگوي پويا آزمون هم
است كه مجموع ضرايب  اينمدت به سمت تعادل بلندمدت گرايش يابد، آنكه معادله پوياي كوتاه

مربوط به متغير وابسته با وقفه كمتر از يك باشد. با توجه به آنكه قدر مطلق آماره محاسباتي در هر 
توان فرضيه مي بنابراين،است،  4مستر و 3دوالر ،2تر از قدر مطلق آماره بنرجي چهار سطح بزرگ

                                                                                                                   
  .1384تشكيني،  -1

2- Banerjee 
3- Dolado 
4- Mestre 
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انباشتگي يا معادله تعادلي بلندمدت بين مصرف نفت گاز در بخش كشاورزي همنبود بر  صفر مبني
  و متغيرهاي توضيحي را رد كرد.

  جمعي الگوي پوياي تقاضاي نفت گاز در بخش كشاورزي  نتايج حاصل از آزمون هم - 8 جدول

تعداد 
  مشاهدات

آماره 
  محاسباتي

مقادير بحراني 
بنرجي، دوالر و 
مستر در سطح 

  درصد 1اطمينان 

مقادير بحراني 
بنرجي، دوالر و 
مستر در سطح 

  درصد 5اطمينان 

مقادير بحراني 
بنرجي، دوالر و 
مستر در سطح 

  درصد 10اطمينان 

مقادير بحراني 
بنرجي، دوالر و 
مستر در سطح 

  درصد 25اطمينان 
25  1110/7-  53/5-  46/4-  82/3-  99/2-  
50  1110/7-  04/5-  43/4-  82/3-  18/3-  
  .هاي تحقيق: يافتهمأخذ

 ،متغيرها ، نشان داده شده است. تمام9شماره  نتايج حاصل از برآورد معادله بلندمدت در جدول
 1داري ابا اختالف كمي از معن Lyدار و متغيردرصد، معنا 1داري ادر سطح معن Lyجز متغير  به

دار شده است. كشش قيمتي و درآمدي تقاضاي نفت گاز در ادرصد معن 5درصد، در سطح 
كشش بودن تقاضاي بلندمدت كه حاكي از بي هدست آمد به 43/0و  -25/0بلندمدت به ترتيب 

 دست به 37/0نفت گاز نسبت به قيمت و درآمد است. ضريب تعداد تراكتور در سطح زير كشت 
 7/3است كه افزايش ده درصدي تعداد تراكتورها در هر هكتار به افزايش دهنده آن  آمده و نشان

  شود.ميمنجر درصدي مصرف نفت گاز در بلندمدت 

  نفت گاز در بخش كشاورزي  ARDL)1و0،0،0،1مدت ( نتايج حاصل از برآورد معادله بلند - 9 جدول
 tآماره   ضريب متغير tآماره ضريب  متغير

C  9980/9  6345/5
)000/0( Ly  4339/0  7031/2 

)012/0(  

Lpg  2509/0-  6509/6-
)000/0( LTS  3682/0  3632/4 

)000/0(  

Lpe  2202/0  4440/3
)002/0( D1357 2996/0-  4320/3- 

)002/0(  
  .هاي تحقيق: يافتهمأخذ
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مدت بين مصرف نفت گاز در بخش كشاورزي و ساير متغيرهاي  بررسي روابط كوتاه براي
مورد نظر، از مدل تصحيح خطا استفاده شده است. نتايج حاصل از برآورد مدل تصحيح خطا در 

، همه دهد مينشان  ،10شماره  گونه كه جدول نشان داده شده است. همان، 10شماره  جدول
مدت به  دار هستند. كشش قيمتي و درآمدي در كوتاهادرصد، معنيك  داريامتغيرها در سطح معن

دست  به 27/0دست آمده است. ضريب تعداد تراكتور در سطح زير كشت  به 32/0و  -07/0ترتيب 
 7/2دهد با افزايش ده درصدي تعداد تراكتور در هكتار، مصرف نفت گاز آمده كه نشان مي
دست آمده كه عالمت آن  به -73/0مدت  در كوتاه Ecm(-1)يابد. ضريب درصد افزايش مي

بوده مدت به سمت بلندمدت  دهنده سرعت تعديل كوتاه منفي و مورد انتظار است. اين ضريب نشان
 شود. تعادلي در يك دوره تعديل ميدرصد بي 73است كهآن  كننده و بيان

  بخش كشاورزي نتايج حاصل از برآورد مدل تصحيح خطاي تقاضاي نفت گاز در - 10جدول
 tآماره   ضريب متغير tآماره ضريب متغير

dC  3652/7  7927/3 
)000/0(  dLy  3196/0  8599/2 

)008/0(  

dLpg  0721/0-  8586/2- 
)008/0(  dLTS 2713/0  1013/4 

)000/0(  

dLpe 1622/0  9341/3 
)000/0(  dD1357 2207/0-  9987/3- 

)002/0(  
R2 = 76/0                           F = 02/15  

)000/0(  Ecm(-1) 7366/0-  1094/7- 
)000/0(  

  .هاي تحقيق: يافتهمأخذ

) در مقاالت خود 1990( ) و هنسن و فيليپس1990( 2)، فيليپس و هنسن1988( 1پارك و فيليپس
فوق سازگار،  مانندداراي خصوصياتي  3اصالح شده نشان دادند كه روش حداقل مربعات كامالً

طور مجانبي داراي توزيع نرمال است و انحراف معيارهاي اصالح  طور مجانبي بدون تورش، به به

                                                                                                                   
1- Park and Philips 
2- Philips and Hansen 
3- Fully – Modified Ordinary Least Square 
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هاي اين روش از مزيت .1سازد ميهاي آماري را فراهم كند كه امكان استنباطاي را ارايه ميشده
ثر از دهد و متأيم 2هاي كوچك نتايج كاراتري در مقايسه با روش جوهانسناست كه در نمونه آن

و تصحيح  3، تصحيح تورشFMOLSتوان بيان كرد كه روش طور كلي مي . بهنيستطول وقفه 
، به برآورد 7 و معادله يادشدهكند. با توجه به توضيحات اعمال مي OLSروي روش  4زايي درون

پردازيم. اصالح شده، مي تابع تقاضاي نفت گاز در بخش كشاورزي با روش حداقل مربعات كامالً
است. كشش قيمتي و آمده  ،11شماره  نتايج حاصل از برآورد تابع تقاضاي نفت گاز در جدول

شش قيمتي و و ك 33/0و  -12/0مدت به ترتيب برابر  درآمدي تقاضاي نفت گاز در كوتاه
دهنده  دست آمده است كه نشان به 6/0و  -21/0درآمدي بلندمدت تقاضاي نفت گاز به ترتيب 

مدت است. ضريب تعداد تراكتور در سطح  ودن تقاضا نسبت به قيمت و درآمد در بلندكشش ب كم
است كه با افزايش ده درصد تعداد تراكتور در هر  آندهنده  دست آمده و نشان به 28/0زيركشت 

  يابد. درصد افزايش مي 8/2هكتار، مصرف نفت گاز در بخش كشاورزي 

   FMOLSفت گاز در بخش كشاورزي به روش نتايج برآورد تابع تقاضاي ن  -11 جدول
  tآمار   ضريب  متغير  tآمار   ضريب  متغير

C  1561/4  1209/3
)004/0( Lpe  1882/0  4706/5 

)000/0(  

LQ(-1) 4471/0  7699/5
)000/0( Ly  3312/0  3853/3 

)002/0(  

Lpg  1200/0-  8034/5-
)000/0( LTS  2798/0  7483/4 

)000/0(  

 -D1357 2550/0-  0898/5  مدتهاي بلندبرآورد كشش
)000/0(  

  كشش متقاطع كشش درآمدي كشش قيمتي
21/0- 6/0 34/0  

  .هاي تحقيق: يافتهمأخذ
  

                                                                                                                   
  .1384تشكيني،  -1

2- Johansen 
3- A Bias Correction 
4- An Endogeneity Correction 
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  گيري نتيجه -6
با استفاده از مباني نظري تقاضاي مشتق شده نفت گاز در بخش كشاورزي به صورت  ،در اين تحقيق

سازي و  تابع تقاضاي شرطي و معرفي مفهوم روند ضمني در برآورد اين تابع، روش مطلوب براي مدل
هايي كه اين مطالعه با مطالعات قبلي دارد، وارد كردن كار گرفته شد. از جمله تفاوته برآورد آن ب

كه يك متغير غيرقابل مشاهده بوده است جاي متغير فناوري  روند در توابع تقاضا و تحليل آن بهنقش 
دست آمده، روند تخمين زده شده براي تقاضاي  گيري آن مشكل است. با توجه به نتايج به و اندازه

خطي و ماهيت آن سطح نسبي است. با توجه به نتايج مدل سري  نفت گاز در بخش كشاورزي غير
شود كه ضرايب برآورد شده در اين مدل با ضرايب برآورد شده با مي مشاهدهزماني ساختاري، 

كشش بودن تقاضاي نفت گاز در بخش كشاورزي  نزديك بوده و حاكي از كم هاي ديگر تقريباًمدل
مدت و بلندمدت است كه به ترتيب نشان از پايين بودن قيمت نفت نسبت به قيمت و درآمد در كوتاه

ن و والقيمت نفت گاز در بخش كشاورزي، مسؤ. به دليل پايين بودن دارداز و درآمد كشاورزان گ
آالت و تجهيزات با كارايي باال و حداقل  گذاري در استفاده از ماشين جاي سرمايه كشاورزان به

صرف آالت و تجهيزات با كارايي پايين و  م مصرف نفت گاز به جايگزيني انرژي و استفاده از ماشين
 آالت در ماشين اين توليد فناوري بودن قديمي و فرسودگي دليله اي كه بگونه پردازند، بهزياد مي

 سويي،دارد. از  قرار خود جهاني استاندارد از باالتر درصد 40 آالت تا ماشين اين كشور، استفاده از
به بازار، قيمت ها در خريد محصوالت كشاورزي از كشاورزان و عرضه آن به دليل وجود واسطه

توان قيمت نفت گاز را  رو، نمي تر از قيمت بازار است، ازاينخريد محصوالت از كشاورز بسيار پايين
باره افزايش داد.  يك ،زا در بخش كشاورزي استانرژي هاي ترين نهادهمصرفكه يكي از پر

جايگزيني اين سوخت با هاي به سياستتا حد لزوم سازي مصرف نفت گاز بايد  بهينه براي ،رو ازاين
جاي  هاي برقي بهبا جايگزيني الكتروپمپ ،شودهاي ديگر پرداخت. در اين زمينه پيشنهاد ميسوخت
زيرا  ،استفاده شود ،هاي ديزلي از الكتريسيته كه سوختي تميز و بدون آلودگي استپمپ

د. از ناي ديزلي دارهبيشتري نسبت به پمپ بازدههاي برقي جديد موجود در كشاورزي الكتروپمپ
، از وسايل در بخش كشاورزي داردرا بخش مرغداري كه بيشترين مصرف نفت گاز سويي، در زير
باالي وسايل  بازدهسوز استفاده شود و علت آن هم كارايي و جاي نفت گاز سوز بهگرمايش گاز

توان را نمي فناوري برخي وسايل و تجهيزات سويي،سوز است. از سوز نسبت به وسايل نفت گازگاز
براي اين موارد بايد به تعميرات و كاهش  ،هاي زيادي نياز دارد، بنابراينگذاري تغيير داد يا به سرمايه

  مصرف سوخت از طريق افزايش كارايي اين وسايل و تجهيزات پرداخت.
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