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مقدمه و هدف
منابع طبیعی تجدیدشونده همانند جنگول ،مرتوع و
داک ارکان اصولی توسوعۀ پایودار هور کشوور بوهشومار
میروند .جنگلها منبعی برای تولیود کاالهوا و دودمات
همانند چوب و اکسیژن ،مخزنی برای ذدیوره و تنظویم
جریووان ب و پسووماندهای گووازی ناشووی از تولیوودات
انسانی ،زیستگاهی بورای تنوو زیسوتی ،ابوزاری بورای
تثبیووت دوواک در برابوور نیروهووای فرسوواینده هماننوود
جریانهای باران و باد ،مکانی برای رام انسان و رفوع
احتیاجات روحوی و معنووی او ،بسوتری مناسوب بورای
توسعۀ اجتماعی و اقتصوادی و سورانجام حواف تعوادل
اکوسیستمها هستند .جنگلها ،بهویژه در کشوورهای در
حال توسعه ،اغلب در مناطق روسوتایی و دور از شوهرها
و مراکز جمعیتی بزرگ باقی ماندهانود .در ایون منواطق
امکان ددمات رسانی توسط دولتهوای مرکوزی کمتور
اسوت ،اشوتیال و بازارهووا محودودتر اسووت و بوه بیووانی،
زیرسادت های توسعه کمتور وجوود دارنود ،بوه عبوارت
دیگر ،فقر انسانی و جنگلهوای طبیعوی بواقیمانوده در
کشورهای در حال توسعه از لحواظ جیرافیوایی بور هوم
منطبقاند و در واقع پراکن این دو در مقیاس فضوایی
همپوشانی دارند (.)Shackleton et al., 2007
در حدود نیمی از جمعیت جهان برای تأمین نیواز
انرژی دود بوه منوابع انورژی جامود هماننود زیتوودۀ
گیاهی و زغال وابستهاند ( ;Barnes and Floor, 1996
 .)Lewis and Pattanayak, 2012منابع اصلی انورژی
در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه ،چووب،
کود حیووانی ،چربوی حیوانوات و گیاهوان و در مووارد
محووودودی نفوووت اسوووت و در بسووویاری از کشوووورها
چوب های جنگلی از اصلی ترین منابع انرژی محسووب
مویشوووند ( .)Heltberg, 2004بوور همووین اسوواس 71
درصد از کل چوبهایی که از جنگلهای دنیوا در سوال
 2111برداشت شده و به  2/3میلیارد متر مکعوب بوال
شده است برای تولید انرژی مورد استفاده قرار گفتهانود
( .)Ghilardi et al., 2009; Arnold et al., 2003در
نیجریه حودود  61درصود موردم بورای اسوتفادههوای
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گرمایی و پخت و پز به هیزم وابسوتهانود و حودود 81
درصد انرژی مورد نیاز در بخ کشواورزی و فوراوری
مواد غذایی ایون کشوور از هیوزم جنگولهوا بوهدسوت
می ید .در کشور فریقای جنوبی ،سواالنه  13میلیوون
مترمکعب چوب جنگل ها برای توامین نیواز موردم بوه
هیزم برداشت میشود (.)Shackleton et al., 2007
بهطور کلی منوابع انورژی در سوطج جهوان بوه دو
دستۀ منابع انورژی سونتی و منوابع انورژی مودرن یوا
تجاری تقسیم میشوند .منظور از منابع انورژی سونتی
بیشوتر چووبهوای جنگلوی و بواقیمانودۀ محصوووالت
کشاورزی است .منظور از منابع انرژی مدرن یا تجارتی
نیووز حاموولهووای فسوویلی انوورژی و الکتریسوویته اسووت
( .)Pokharel, 2007منابع انرژی دستۀ اول بیشوتر در
کشورهای در حال توسعه و کشورهایی کوه دسترسوی
کمتری به منابع انرژی فسیلی دادلی دارند مرسومانود
( Arabatzis and Malesios, 2011; Bhatt and
;Sachan, 2004; Gundimeda and Köhlin, 2008
 .)Pokharel, 2007در این میوان وضوعیت کشوور موا

متفاوت است .کشور ما بوه دلیول اینکوه دارای ذدوایر
غنی و ددادادی از سودتهای فسیلی و فقور پوشو
جنگلی است انورژی ارزان در بسویاری از نقوا ن در
دسترس است .بنابراین انتظار می رود استفاده از سوایر
منابع انورژی هماننود هیوزم و بواقیمانودۀ محصووالت
کشاورزی رایج نباشد .با این حوال بوهدلیول نقوص در
سیستم توزیع سودتهای فسیلی ،گسوتردگی کشوور،
فقور روسوتایی و زنودگی معیشوتی وابسوته بوه منوابع
طبیعی تجدیدشونده ،استفاده از چوب جنگولهوا بوه-
عنوان چوب سوودت کموابی رایوج اسوت (نوورزاد و
همکاران.)1312 ،
استفاده از هیزم بهعنوان منبع انرژی ،بوهدصوو
در کشورهای در حال توسعه که نظوام منظموی بورای
حفاظت و بهره برداری از جنگل ها وجود ندارد و بوازده
وسایل استفادهکننده از چنین انرژیهوایی کوم اسوت،
یکی از دالیل اصلی تخریب جنگولهوا شونادته شوده
است .جمع وری هیزم و تهیه زغال از جنگلها یکی از
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دالیل جنگلتراشیهای گسوترده در ایون کشوورها در
نزدیکووی مراکووز جمعیتووی و راههووای ارتبوواطی اسووت
(.)Lewis and Pattanayak, 2012; Heltberg, 2004
نبود دان کافی در مورد رفتار اقتصادی دانوارهوا
در مصرف حامل های انرژی ،شیوۀ مصرف منابع انرژی
و عدم شنادت درست متییرهای تاریرگذار در مصورف
انرژی در کشورهای در حوال توسوعه از منوابع اصولی
ایجاد عدم قطعیت در مدل هایی است کوه بوه منظوور
سیاسوووتگذاری بووورای انووورژی بوووهکوووار مووویرونووود
( .)Heltberg, 2004گاهی از متییرهای تأریرگذار بور
مصرف این منابع و حد تأریر هر کدام از نها (به طوور
دا کش در مدی و قیمتی تقاضا بورای انورژی) از
عوامل مؤرر بر انتخواب سیاسوت هوای مهوم در حووزۀ
انرژی و حفاظت از محویط زیسوت اسوت (نصورالهی و
همکاران .)Gundimeda and Köhlin, 2008( )1311
در ایران مطالعه ای که با استفاده از تخموین توابوع
اقتصادی به بررسی تقاضا برای فور وردههوای جنگلوی
پردادتوووه باشووود کمتووور انجوووام گرفتوووه اسوووت.
) Mohammadi Limaei et al. (2011بوا اسوتفاده از
روش تحلیل رگرسیون چندمتییره بوه بررسوی رابطوۀ
بووین واردات و صووادرات چوووب بووا متییرهووای کووالن
اقتصوووادی در فاصووولۀ سوووالهوووای 1386-1356
پردادتهاند .یافتههای این پژوهشگران نشان داده است
که رابطۀ معنی داری در سوطج  8درصود بوین واردات
چوب بهعنوان متییر وابسته و جمعیت ،تولید نادالص
دادلووی و تولیوود چوووب در دادوول کشووور وجووود دارد.
همچنین رابطۀ معنویداری بوین متییرهوای صوادرات
چوب بهعنوان متییر وابسته و جمعیت ،تولیود دوالص
دادلی ،تولید چوب دادلی و قیمت جهانی نفت وجوود
دارد .همچنوین ) Adeli et al. (2012بوا اسوتفاده از
روش تحلیل رگرسیون و سری های زمانی بوه مطالعوۀ
تولیوود چوووب از جنگوولهووای شومال کشووور در طووول
سال های  1387-1357پردادته اند .نتایج این مطالعوه
نشان می دهد کوه تولیود رسومی چووب حوداکثر 1/6
میلیون مترمکعب بوده و در سوالهوای ادیور کواه
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یافته است .محققوان نتیجوهگیوری مویکننود کوه در
صورت ادامۀ رونود فعلوی تولیود ،وابسوتگی کشوور بوه
واردات چوب در طول سال های توی افوزای دواهود
یافووت .در تحقیووق دیگووری مالحسوونی و همکوواران
( )1312با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعوات
معمووولی بووه بررسووی عواموول تاریرگووذار بوور تقاضووای
چوووب الت الووواری در ایووران در فاصوولۀ سووالهووای
1373-1355پردادته اند .یافته های این محققوان نیوز
نشان داده است که تقاضای واردات چوب الت الوواری
با متییرهای تولید نادالص دادلی و در مودهای نفتوی
کشور رابطۀ مثبت و بوا متییرهوای نورس اسومی ارز و
تولید دادلی رابطۀ منفی دارد.
مطالعات دیگری به بررسی رفتار مصرف انورژی در
دانوارهای ایرانی پردادتهاند ،اما ایون مطالعوات اغلوب
دستۀ حاملهای فسیلی انرژی و الکتریسویته را در بور
گرفتوهانود و هیوزم بووهعنووان منبعوی کوه در منوواطق
روسووتایی بخشووی از نیوواز انوورژی دووانوار را بوور ورده
میکنود ،بررسوی نشوده اسوت .نصورالهی و همکواران
( )1311بهمنظور مقایسوه دقوت دو الگووی رتوردام و
سیسووتم تقاضووای تقریبووا دطووی ایووده ل در بوور ورد
تقاضای انرژی دانوار به بررسی رفتار مصرفکننودگان
حامل های انرژی در میوان دانوارهوای شوهری کشوور
پردادته اند .این پژوهشگران نشان داده اند کوه الگووی
سیسووتم تقاضووای تقریبووا دطووی ایووده ل بر وردهووای
بهتری را نسبت به الگوی رتردام ارائه میدهد .در عین
حال ،حامل های انرژی بورق و گواز طبیعوی جانشوین
نادالص یکدیگر بودند و کشو پوذیری کموی دارنود.
چنگلی شتیانی و جلولی ( )1311بوه بررسوی تقاضوا
برای برق به عنوان یک حامل انرژی با توجه به قیموت
ن ،شادص قیمت سایر حامل هوای انورژی بوهعنووان
کاالهای جانشوین ،تعوداد مصورف کننودگان و در مود
جامعه پردادتهاند .براساس یافتوههوای ایون محققوان،
برق بهعنوان یک حامل انورژی دارای کشو قیمتوی
تقاضای کمی است.
) Gundimeda and Köhlin, (2008بووه بررسووی
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رفتار اقتصادی دانوارهای هندی در مصرف انورژی بوا
استفاده از داده های سازمان ملی پیموای نمونوه ای و
مدل تابع تقاضای تقریبا دطی ایوده ل پردادتنود .در
ایوون مطالعووه مشووخص شووده کووه بووا افووزای در موود
دانوارهای هندی بر مصرف سودت هوای گواز موایع و
الکتریسیته افزوده و از مصرف چووب سوودت کاسوته
شده است .همچنین مصرف هیزم در دانوارهوایی کوه
پرجمعیتترنود یوا بورای دوود کوار مویکننود یوا بوه
کشاورزی اشتیال دارند ،بیشتر از سایر دانوارها اسوت.
در این مطالعه ،کش قیمتی هیزم بورای دانوارهوای
روستایی از  -12127در گروههوای فقیور توا  -1233در
گروههای غنی متییر بوده است.
مطالعۀ حاضر در صدد است با بوهکوارگیری یکوی از
پرکاربردترین مدلها در تخمین تقاضوا ،یعنوی سیسوتم
تقاضای تقریباً ایوده ل ،1تقاضوای دانوارهوای روسوتایی
نسبت به هیزم جنگلهوای شومال کشوور را بوهعنووان
منبع انرژی مهم در ایون منواطق بور ورد کنود .در ایون
راستا از داده های بودجه دانوار استفاده شده اسوت کوه
بوهصووورت موونظم و پیوسووته در نمونووههووای مشخصووی
برداشت میشود .استفاده از این دادهها در ایون مطالعوه
سبب شده است که نمونۀ انتخابشده ،نمونه ای واقعوی
از کل جمعیت مورد مطالعه باشد .نکتۀ دیگری هم کوه
سبب تمایز بیشتر این مطالعه با تحقیقات صورتگرفتوه
در این دصو میشود این است که در این تحقیوق از
دامنۀ نسبتاً وسیع و کاملی از دادههوای بودجوه دوانوار
برای بر ورد مدل استفاده شوده اسوت ،بوهطووریکوه از
دادههای فصلی بودجوۀ دوانوار بورای تخموین سیسوتم
تقاضای تقریبا ایده ل استفاده شده که سوبب هور چوه
دقیقتر شدن نتایج تخمینها و تحلیلها شده است.
مواد و روشها
 -تصریج مدل

کارهای تجربی انجامگرفته در مورد تقاضا توا سوال
 1184شکل تکمعادلهای داشتند .در حالیکه روابوط

1اسالتسکی 2بین معادالت ،محودودیتهوایی را ایجواد
میکرد که باید در نظر گرفته میشود ،از ایون رو الزم
بود که معادالت تقاضا بهصورت سیستمی بر ورد شوند.
بهتدریج با کاملتر شودن تئووریهوای تقاضوا ،مبوانی
نظری سیستم معوادالت تقاضوا نیوز مطور شود و بوا
پیشرفت تکنیکهای اقتصادسونجی و افوزای قابلیوت
نرمافزارهای مربو به تخمین مدلهای اقتصادسنجی،
معادالت سیستمی در حوزۀ تجربی مورد زموون قورار
گرفوت .سیسووتم تقاضووای تقریبواً ایووده ل ،یکووی از
سیستمهای معادالت تقاضا محسوب میشود کوه بوه
دلیوول ویژگوویهووایی دووا دووود ،از کاموولتوورین و
پرکواربردترین موودلهوای تخمووین تقاضوا محسووب
میشود .این مدل هرچند غیردطّی است ،میتووان بوا
یک تقریب دطی ن را بور ورد کورد (داودی و سوالم ،
1358؛ سالم و بیات.)1311 ،
الگوی سیستم تقاضوای تقریبواً ایوده ل را اولوین بوار
دیتون و مولبوائر در سوال  1151معرفوی کردنود کوه بوا
تئوریهای نظریۀ مصرفکننوده و ترجیحوات همواهنگی
دارد .دیتون و مولبائر بیان کردند کوه گرچوه بسویاری از
دصوصیات این الگوو در مودلهوای رتوردام و ترانسولوگ
وجود دارد ،هیچ یک از این دو الگو همۀ این دصوصویات
را همزمان ندارد .دیتون و مولبائر ایون الگوو را بور مبنوای
گووروه مخووارز (هزینووه) بووا فوورم تعموویمیافتوۀ لگوواریتمی
مستقل از سوطج قیموت (بوه نوام  )3PIGLOGمعرفوی
کردند که بیانگر مجموعهای از توابوع هزینوهای اسوت .در
واقع این سطج ،حداقل هزینه را برای دستیابی بوه سوطج
مشخصی از مطلوبیت ( )uدر قیمتهای دادهشوده نشوان
میدهد .این توابع هزینهای بهصوورت ) c(u,pنشوان داده
میشوند که تابع دو عامل مطلوبیت  uو سوطج قیموت p
هسووتند ( .)Deaton and Muellbauer, 1980گووروه
مخارز  PIGLOGبهصورت زیر نمای داده می شووند
(رابطه :)1
1

)Almost Ideal Demand System (AIDS
Slutsky
3
Price Independent Generalized Logarithmic
)(PIGLOG
2
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رابطه 1

log c(u. p)  (1  u) log a( p)  u logb( p)

مقدار  uدر دامنه ( )1 ,1قرار دارد که صفر بیوانگر
حداقل معیشت و یک بیانگر حداکثر رفاه است و توابع
) a(pو ) b(pتوابووع مثبووت ،همگوون و دطووی از سووطج
قیمتها هسوتند .یکوی از دالیول انتخواب ایون توابوع
توسط دیتون و مولبائر ،انعطاف پذیری زیاد نهاسوت و
این انعطاف پذیری به این معناسوت کوه در هور نقطوه
مشتقهای تابع هزینه نسبت به قیمتهوا و مطلوبیوت
برابر با همین مقادیر برای هر تابع هزینه ادتیاریانود.
این انعطافپذیری سبب میشوود کوه بتووان قیودهای
مربو به نظریه تقاضا را وارد الگو کورده و بوهصوورت
تجربی در تخمین دود اعمال کرد .عالوهبر ایون ،فورم
تابعی این الگو سبب شده کوه بتووان بوه دلیول جموع
غیردطی تقاضای مصرفکنندگان به تقاضوای جمعوی
افراد رسید (مجاورحسینی.)1357 ،
لگاریتم سطج حداقل هزینۀ معیشتی (رابطوه  )2و
سطج حداکثر رفاه (رابطوه  )3در ایون الگوو بوهشوکل
زیرند:
رابطه 2
n

log pk log p j

kj


j 1

n

2
k 1

n

log a( p)  a0   ak log pk  1
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ضوورب طوورفین در  p i cو در نهایووت مشووتقگیووری
نسبت به  log piو سادهسازی بوه معادلوۀ ( wiرابطوه
 )8می رسیم که در واقع معادالت سوهمی غیرجبرانوی
سیستم تقاضای تقریباً ایده ل را نشان میدهد (سوالم
و بیات.)1311 ،
این تبدیالت به شکل زیر انجام میشوند:
رابطه 8

pq
) c (u , p
c (u , p ) p i
 qi 
.
 i i w i
c
p i
p i
c

n
)  log c (u , p
 ai    ij log p j   i u  k p k k
 log p i
j 1

w i 

و از نجووای کووه در مووواقعی کووه افووراد بووه دنبووال
حداکثر کردن مطلوبیوت دوود هسوتند ،مخوارز کول
) c(u,pبا کل در مد نها برابر میشود با جوایگزینی در
معادلۀ باال در نهایت عبارت رابطه  7حاصل میشود:
رابطه 7
n

w i  ai    ij log p j  i log( y / p * )  u i
j 1

کووه در ن  wiسووهم کوواال در بودجووه p j ،قیمووت
کاالی  jام ui ،جمله ادالل و *  pشادص قیمت کول
ترانسلوگ است که بهصورت رابطه  6تعریف میشود.

k 1

رابطه 6
رابطه 3

log b ( p )  log a( p )  0 k p k k

بنووابراین اگوور ایوون روابووط در تووابع هزین وۀ AIDS

جایگزین شود ،عبارت رابطه  4بهدست می ید:
رابطه 4
n

i

 ij log p i log p j  u  0  p i
i 1

n


j 1

n

2
i 1

n

log c (u , p )  a0   ai log p k  1
i 1

که در ن  ، piشادص قیمت مربو به کواالی iام
و  nتعوووداد کاالهوووای موجوووود در سیسوووتم اسوووت.
  j ,  0 ,  0ضرایب را تشکیل می دهند j .نماینده یک

n

w i  ai    ij log p j  i log( y / p * )  u i
j 1

همووانطووور کووه مالحظووه موویشووود بووهدلیوول
درونزا بوووودن شوووادص قیموووت ،الگووووی سیسوووتم
تقاضوووای تقریبووواً ایوووده ل غیردطوووی اسوووت .بوووا
جایگزینی از شوادص هوای مختلوف مویتووان الگووی
سیستم تقاضای تقریباً ایوده ل را دطوی کورد کوه بوا
 1LA/AIDSنشووان داده موویشووود و در ایوون حالووت
شووادص قیمووت بووهشووکل بوورونزا فوورش شووده و در
مووودل وارد مووویشوووود( .سوووالم و بیوووات)1311 ،

گروه کاالیی مشخص است .بوا توجوه بوه لوم شوپارد و
)Linear Approximation of AIDS (LA/AIDS

1
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از شووادصهووای مختلووف موویتوووان بوورای ایوون کووار
اسووتفاده کوور؛ یکووی از ایوون شووادصهووا ،شووادص
قیموووت اسوووتون 1اسوووت ،کوووه از طریوووق رابطوووه 5
محاسبه میشود:
رابطه 5
n

log pts  log pt*   wkt log p kt

 -11قید جمعپذیری -2 2قیود همگنوی -3 3قیود
8
تقارن -4 4قید منفی بودن
تشریج این قیدها بهشر زیر است:
 -1قید جموعپوذیری از طریوق رابطوه  11بور ورد
میشود.
رابطه 11

1

k 1

این شادص بهدلیل استفاده از سهم کاالها در سال
مورد بررسی (بهجای اسوتفاده از سوهم کواال در سوال
پایووه) بوورای میووانگینگیووری وزنووی ،دقیووقتوور بوووده و
محاسبۀ ن نسبت به شادص هوایی ماننود پاشوه نیوز
راحتتر است .تقریوب دطوی الگووی سیسوتم تقریبواً
ایده ل  LA/AIDSرا می توان بوه دو صوورت ایسوتا و
پویا مطر کرد .دیتون و مولبائر بیان کردنود کوه فورم
ایستا چون جنبههای پویای رفتار مصورفکننوده را در
نظوور نموویگیوورد ،ممکوون اسووت توصوویفی کووامالً
رضایت بخ از رفتار مصرفکننده را ارائوه ندهود؛ بوه
همین دلیل در این مقاله از فرم تابعی سیستم تقاضای
تقریباً ایوده ل پویوا اسوتفاده شوده اسوت کوه عبوارت
است از:
رابطه 1
n

w i  ai    ij log p j  i log( y / p * )  w i 1  u i
j 1

بر ورد تجربوی حواالت مختلوف سیسوتم تقاضوای
تقریباً ایده ل نشان داده است که شکل پویای سیستم
که در ن مخارز هر گروه کاالیی با یک وقفه بهعنووان
متییر توضیحی (  ) wi 1وارد مدل میشود مناسبتور
است .این متییر توضیحی ،ارر رفتار مصورف کننودگان
طی سالهای قبل را بر مصرف جاری نشوان مویدهود
()Alston et al., 1994; Green and Alston, 1990
 -قیود حاکم بر سیستم تقاضای تقریباً ایده ل

بوورای اینکووه نظریووۀ تقاضووا سووازگار باشوود ،بایوود
قیدهایی در الگو اعمال شود که عبارتند از:

n

a

i

i 1

این قید به این مفهوم است که مجمو سوهمهوای
بودجه ای منظورشده برای کاالهای مختلف بایود برابور
با عدد یک شود .این قید بهطور دودبوهدوود در الگوو
تأمین میشود ،ولی قیدهای دیگر را باید زمون کرد.
 -2قید همگنی :این قید بهدلیل وجود توهم پولی،
زمون میشود .در نظریۀ تقاضا گفته میشود که توابع
تقاضا نسبت به قیمت ها و مخارز همگن از درجۀ صفر
است؛ بنابراین تأیید قید همگنی به این مفهووم اسوت
که توهم پولی وجود ندارد .این قید عبارت است از:
رابطه 11

0

n

i


i 1

 -3قید تقارن :این قید شر متقارن بودن جمالت
را در ماتریس اسالتسکی بر ورد میکنود .اعموال ایون
قید شر الزم برای محاسبۀ کشو هوای مارشوالی و
هیکسی است .از نجا که فرضویۀ تقوارن را نمویتووان
مانند فرضیۀ همگنی برای توکتوک معوادالت زموون
کرد بر زمون درستنمایی 7نمونه های بزرگ برای کول
سیستم تکیه شده است که از طریق رابطه  12بررسی
میشود.
رابطه 12

 ij   ji , i  j

 -4قید منفی بودن :ایون قیود از طریوق محاسوبۀ
1

Stone
Adding up restriction
3
Homogeneity restriction
4
Symmetry restriction
5
Negativity restriction
6
)Likelihood Ratio Test (LRT
2
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مقادیر ویژل ماتریس اسالتسوکی بورای هور تخموین،
قابوول زمووون اسووت و نموویتوووان ن را مثوول سووایر
محدودیت ها که به تنهوایی بور روی پارامترهوا اعموال
می شوند تامین کرد .روژیر 1در  1116بیوان کورد کوه
میتوان برای اجرای زمون قید منفوی بوودن ،فرضویۀ
زیر را زمون کرد:
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7

مختلفی321توسط کالفانت ،)1156( 4گرین 8و لستون
( ،)1111گرین ( ،)1111مدافری 6و بروسن)1113( 5
ارائوووه شوووده اسوووت (صووومدی .)1357 ،یکوووی از
پرکاربردترین فرمولهوای موورد اسوتفاده در محاسوبه
کش های سیستم تقاضای  AIDSبهصورت زیر است:
 -1کش

قیمتی دودی :رابطه 13

H 0 :  ii  0

H A :  ii  0

 i  1

 -2کش
و به این طریق استدالل میشود کوه اگور فرضویل
صفر رد شود ،کش دود قیمتی (  )  iiنمویتوانود در
فاصله ( 1و  )1قرار بگیورد و همزموان غیرمثبوت نیوز
باشد ،بنابراین در این حالت شر منفی بودن بوهطوور
دودکار برقرار نیست .این زمون را بهراحتی مویتووان
از طریق تخمین حداقل مربعوات معموولی 2انجوام داد
()Buse, 1998; Buse, 1994; Rougier, 1997
در تقریب مدل دطوی  ،AIDSاز روش رگرسویون
معادالت به ظاهر نوامرتبط 3اسوتفاده شوده اسوت .بوه
دلیل تأمین شر جمعپذیری ،یکی از معادالت تقاضوا
از دستگاه معادالت کنوار گذاشوتهشوده و پارامترهوای
سووایر معووادالت تخمووین زده شووده اسووت و سووپس
پارامترهای مربو بوه معادلوۀ کنوار گذاشوتهشوده بور
مبنای قید جمعپذیری بر حسب سایر پارامترها بر ورد
شده است .از نجا کوه بور حسوب قیود جموعپوذیری
مجمو سهم ها برابر یک است ،نو معادلۀ حذفشوده
مهم نیست و این کار بوهدلخوواه انجوام مویگیورد .در
مطالعۀ حاضر ابتدا قبول از بور ورد مودل بایود زموون
محدودیت های همگنی ،تقارن و منفوی بوودن بررسوی
شده و سپس مدل با اعمال قیود بر ورده شود.
 -محاسبه کش ها در

 ii
wi

 ii 

مخارز (در مدی) :رابطه 14
 i  1    i w 


-4کش

متقاطع :رابطه 18

i



 ij

wj
 i ( ) , i  j
wi
wi

 ij 

از این کش برای بوهدسوت وردن شودت رابطوۀ
جانشووینی و مکملووی کاالهووا اسووتفاده موویشووود .اگوور
  ij  0باشووود رابطوووۀ جانشوووینی قووووی و اگووور
  ij  0باشد رابطۀ مکمل قوی بین کاالها وجود دارد
(مجاورحسینی.)1357 ،
 -دادههای استفاده شده

در این مطالعه بهمنظور بررسی رار تیییور قیموت بور
تخصیص کاالهوا ،اطالعوات و دادههوای دورد از بودجوۀ
دووانوار در روسووتاهای شوومال کشووور و در محوودوده
جیرافیایی استانهای گیالن ،مازندران و گلستان اسوتفاده
شده است و سوعی شوده بوا اسوتفاده از دادههوای فصولی
سالهای  1361تا  1351این رار قیمتی بررسی شود.
یکی از منابع اطالعاتی مهوم و منحصور بوهفورد در
مباحو اقتصوواد دورد (بحو مصورفکننووده ،تقاضووا،

الگوی AIDS

با توجه به نکه نمیتوان تفسویرهای مسوتقیمی از
پارامترهای الگووی  AIDSداشوت ،بایود کشو هوا را
محاسبه و سپس نها را تفسویر کورد .بورای محاسوبۀ
کش های قیمتی ،در مودی و متقواطع ،فرموولهوای

1

Rougier
)Ordinary Least Squares (OLS
3
)Seemingly Unrelated Regression (SUR
4
Chalfont
5
Green
6
Alston
7
Modafri
8
Brorsen
2
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تووأریرات جانشووینی و در موودی و ،)...اقتصوواد رفوواه
(شادص های رفاه ،توزیع در مد ،فقور و )...و همچنوین
مطالعووات اقتصووادی-اجتموواعی و مبوواحثی از اقتصوواد
بهداشت ،موزش و ،...اطالعات هزینه و در مود دوانوار
یا به اصطال بودجۀ دانوار است .این اطالعات سواالنه
با نمونه هوای گسوترده بوهصوورت میودانی و در قالوب
پرسشوونامههووای مفصوول از دانوارهووای مختلووف (ایوون
پرسشنامههوا در برگیرنوده بوی از  1111پرسو از
دانوار است که بهمنظوور پاسوخگویی بهتور دوانوار در
مقابل پرسشگران هزینه پردادت مویشوود) در سوطج
کشور بوا بخو هوای اجتمواعی ،اقتصوادی (هزینوه و
در مد) جمع وری میشود.
م وارگیری از بودج وۀ دانوارهووای ایرانووی از سووال
 1314و توسط بانک ملی ایران شرو شود و بوه طوور
نامرتب تا سال  1344ادامه پیدا کورد .از سوال 1344
بانوک مرکوزی ایوران بووهطوور مرتوب بررسوی بودجوۀ
دانوارهای شهری را انجام داده است .مرکز مار ایران،
مارگیری از هزینه و در مود دوانوار را از سوال 1344
بووورای منووواطق روسوووتایی و از سوووال  1346بووورای
دانوارهووای شووهری در مقیاسووی گسووتردهتوور از بانووک
مرکزی جمهوری اسوالمی ایوران پیگیوری کورد .ایون
مارگیری در بهتدریج تکمیول شود و از سوال ،1383
عالوه بر هزینه ،منابع در مد دانوارهای شوهری را نیوز
شامل شد و تاکنون به جزء سوالهوای ،1386 ،1388
1381و  ،1371همهساله اجرا و نتوایج ن اسوتخراز و
منتشر شده است .در حال حاضر ،مار هزینه و در مود
دانوارهووای شووهری ،از طریوق دو منبووع "مرکووز م وار
ایران" و "بانک مرکوزی جمهووری اسوالمی ایوران" و
مار هزینه و در مد دانوارهای روستایی ،فقوط توسوط
مرکز مار ایران منتشر میشود .طر هوای موذکور ،بوا
استفاده از توصیههای سوازمان ملول متحود (براسواس
نشووریههووای NHSCP1و  )SNA2بووهروش مووارگیری
نمونهای ،از طریق مراجعه به دانوارهای نمونه در نقا
شهری و روسوتایی انجوام مویگیورد .از نظور پوشو
منوواطق ،جامعوۀ موواری طوور مووارگیری از هزینووه و
در مد دانوار مرکز مار ایران ،کلیوه منواطق شوهری و

بر ورد تابع تقاضای دطی تقریباً ایده ل چوب سودت در...

روستایی کشوور را شوامل مویشوود کوه متناسوب بوا
جمعیت هر منطقۀ نمونهگیری انجام میگیورد (مرکوز
مار ایران .)1355 ،مرکز مار بهعنووان متوولی اصولی
این مارگیری ،عالوه بر پردازش دادههوای پرسشونامه
بهصورت کلی و انتشار ن بهصورت جدولهای متداول
نشووریۀ سوواالنه "نتووایج مووارگیری هزینووه و در موود
دانوارهای شهری/روستایی ،"1حجم وسویع اطالعوات
(داده های دام پرسشنامه) را در قالب فایلهوای بانوک
اطالعات روی وبگاه مرکز موار ایوران قورار مویدهود.
بخ زیوادی از ایون اطالعوات بورای کسوانی کوه بوا
بانک هوای اطالعواتی شونایی ندارنود ،قابول اسوتفاده
نیست و بههدر میرود .قسمت سوم پرسشونامۀ موورد
استفاده برای جمع وری دادههای بودجوۀ دوانوار ،کوه
مفصلترین قسمت ان نیز بهشومار مویرود در ارتبوا
با هزینه های دانوار است کوه در کول چهوارده بخو
مختلف را در بر میگیورد .ایون بخو هوا بوه ترتیوب
شووامل -11 :هزینووههووای دوووراکی -12 ،هزینووههووای
نوشیدنیها و مواد ددانی -13 ،هزینههوای پوشواک و
کف  -14 ،هزینه های مسکن ،ب و فاضالب ،سودت
و روشنایی -18 ،هزینههای مبلمان و لووازم دوانگی و
نگهداری نها -17 ،هزینوه هوای بهداشوتی و درموانی،
 -16هزینه های حملونقل -15 ،هزینه های ارتباطات،
 -11هزینووههووای دوودمات فرهنگووی و تفریحووات،
 -11هزینه های موزش و تحصویل -11 ،هزینوه هوای
غذاهای ماده ،هتل و رستوران -12 ،هزینههای کاالها
و دوودمات متفرقووه -13 ،هزینووههووای تهیووه و فووروش
کاالهای بوادوام منوزل و سوایر هزینوههوای دوانوار ،و
 -14هزینههای سرمایهگذاری دانوار هستند.
بهمنظور بررسی تقاضای چوب سودت در منواطق
روستایی جنگلهای شمال ایران ،نمونههای مربو بوه
مناطق روستایی سه استان گلستان ،مازندران و گیالن
از داده های بودجه دانوار انتخاب شد که طوی بیسوت
سال مورد بررسی  33747دانوار را تشکیل میدهنود.
از نجا که تعداد نمونه های برداشتشوده در طوی ایون
 1برای مثال به منبع  7در فهرست منابع مراجعه کنید.
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سال ها متفاوت بووده اسوت ،بوهطوور متوسوط سواالنه
 1752دووانوار در ایوون منوواطق بررسووی شوودهانوود .در
پرسشنامه هزینه و در مد دانوار ،عوالوه بور اطالعوات
مصرف هر کاال ،طریقۀ تهیۀ کاال نیز پرسیده میشوود.
در این پرسشنامه هشت روش تهیۀ کاالها توسط یوک
دانوار کدگذاری شد و از دانوارها تقاضا شد حتی اگور
کاالهای موورد اسوتفاده از روش هوای دیگوری غیور از
درید کاال بهدست مده است ،اطالعات ن بوه هموراه
کد و طریق تهیۀ ن در پرسشنامه درز شود .ازایونرو،
این اطالعات بسیار کامل است و حتوی کاالهوایی کوه
دانوار ،دود تولید یا تهیه کورده و هزینوهای بابوت ن
پردادووت نکوورده در ن ربووت موویشووود .لووذا در ایوون
برداشووتهووا فووار از اینکووه دانوارهووای روسووتایی
استان هوای شومال کشوور ،چووب سوودت را دوود از
جنگل تهیه کرده یا دریداری کرده باشوند ،اطالعوات
هزینه و در مدی ن در بودجه دانوار ربت شده اسوت.
در اطالعات بودجۀ دانوار ،هزینۀ چوب سوودت زیور-
گروهووی از بخو مسووکن ،ب و فاضووالب ،سووودت و
روشنایی است و به همین دلیل مخارز چوب سوودت
از مخارز این گروه کاالیی جدا شده اسوت .همچنوین
کاالهایی همچون نفت سفید ،گاز طبیعوی و گازوئیول
کاالهووای جانشووین بوورای تووأمین انوورژی در منوواطق
روسووتایی شوومال کشووور محسوووب شووود (نووورزاد و
همکاران .)1312 ،ازاینرو مخارز این اقالم کاالیی نیز
از بخ مسکن ،سودت و روشنایی مجزا شوده و بوه-
صورت جداگانوه در مودل لحواظ شودهانود .در نهایوت
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گروه های کاالیی ماننود دووراکی هوا و شوامیدنی هوا،
مسکن ،و سایر گروههای کاالیی بهدلیول اهمیوت ایون
گروه ها و همچنین تأمین شر بودجه در مدل لحواظ
شدند .دادههای مورد نظر از نورمافوزار مودیریت بانوک
اطالعات اکسوس 1اسوتخراز شوده و در نورمافزارهوای
 EVIEWSو  STATAتحلیل شدند.
نتایج
 -بر ورد مدل

فرم تابعی مناسب ،نو شادصها ،تعوداد دادههوا و
روش تخمین مناسب ،در بهدست وردن تخمین هوای
دقیق و بدون تورش از سیستم تقاضای تقریبا ایوده ل
 AIDSموررند .در این تحقیق از فورم توابعی سیسوتم
تقاضای تقریباً ایده ل دطوی پویوا و شوادص اسوتون،
بهدلیل سادگی محاسبه و همچنین دطیسازی مودل،
و نیووز فرمووولهووای کشوو قیمتووی (فرمووول  )13و
در مدی (فرمول  )14استفاده شده است.
در این بخ  ،سیستم معادالت مقید با اعمال قیود
تقارن بر ضرایب و همچنوین اعموال قیود همگنوی در
معادالتی کوه   i  0نقو شوده اسوت ،بور ورد
i

شدهاند .شایان ذکر است کوه بوا اعموال قیود جمعوی،
ضرایب مربو بوه پارامترهوای گوروه "سوایر کاالهوا"
محاسبه شده است.
تصریج فرم تابعی بعد از اعمال قیوود بوهصوورت زیور
است:

) S w  c11 Log ( Pw )  c12 Log ( Pkr )  c13 Log ( Pgo )  c14 Log ( Pgas )  c15 Log ( Pf )  c16 Log ( Ph
Y
] c17 Log ( Poth )  c18 Log ( )  c19 S w (4)  [ AR (1)  c111
P
1

) S kr  c12 Log ( Pw )  c22 Log ( Pkr )  c23 Log ( Pgo )  c24 Log ( Pgas )  c25 Log ( Pf )  c26 Log ( Ph
Y
] (c12  c22  c23  c24  c25  c26 ) Log ( Poth )  c28 Log ( )  c29 S kr (4)  [ AR (1)  c222
P
) S go  c13 Log ( Pw )  c23 Log ( Pkr )  c33 Log ( Pgo )  c34 Log ( Pgas )  c35 Log ( Pf )  c36 Log ( Ph
Y
] (c13  c23  c33  c34  c35  c36 ) Log ( Poth )  c38 Log ( )  c39 S go (4)  [ AR (1)  c333
P
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) S gas  c14 Log ( Pw )  c24 Log ( Pkr )  c34 Log ( Pgo )  c44 Log ( Pgas )  c45 Log ( Pf )  c46 Log ( Ph
Y
)(c14  c24  c34  c44  c45  c46 ) Log ( Poth )  c48 Log ( )  c49 S gas (4
P
) S f  c15 Log ( Pw )  c25 Log ( Pkr )  c35 Log ( Pgo )  c45 Log ( Pgas )  c55 Log ( Pf )  c56 Log ( Ph
Y
] (c15  c25  c35  c45  c55  c56 ) Log ( Poth )  c58 Log ( )  c59 S f (4)  [ AR(1)  c555
P
) S h  c16 Log ( Pw )  c26 Log ( Pkr )  c36 Log ( Pgo )  c46 Log ( Pgas )  c56 Log ( Pf )  c66 Log ( Ph
Y
] (c16  c26  c36  c46  c56  c66 ) Log ( Poth )  c68 Log ( )  c69 S h (4)  [ AR(1)  c666
P

که در مدل باال:
 : S wسهم مخارز چوب سودت از کل مخارز

 : Pkrشادص قیمت نفت سفید
 : Pgoشادص قیمت گازوئیل

 : S goسهم مخارز گازوئیل از کل مخارز

 : Pgasشادص قیمت گاز

 : S gasسهم مخارز گاز از کل مخارز

 : Pfشادص قیمت گروه دوراک و شامیدنی

 : S fسهم مخارز دوراک و شامیدنی از کل مخارز

 : Phشادص قیمت گروه مسکن

 : Shسهم مخارز مسکن از کل مخارز

)  : (Y Pمخارز واقعی با استفاده از شادص قیمتی استون

 : S krسهم مخارز نفت سفید از کل مخارز

 : Pwشادص قیمت چوب سودت

جدولهای 1و  2نتایج زمون قیود کالسیک تقاضا
در مدل ارائهشده را نشان میدهند.
1
الف) برای بررسی فرضیۀ همگنی از زموون والود
استفاده شده است که بهکمک ن ،وجود یا نبود توهم
پولی مصرفکنندگان قابل بررسی است .توهم پوولی را
در علم اقتصاد اولین بار ایروینگ فیشر 2مطر کرد .او
معتقد بود اگر بدون درنظر داشوتن روار قیموتهوا در
کاه قدرت درید ،صورفاً بوا اتکوا بوه در مود اسومی
(متییرهای اسومی) تصومیمگیوری اقتصوادی صوورت
گیرد ،جامعه دچار توهم پولی اسوت .بوه بیوان دیگور،
توهم پولی عبارت از فراموش کردن تیییر ارزش پوول،
در نتیجۀ تیییور قیموت هاسوت .در بسویاری از مووارد
تصوومیمگیووری در دصووو مصوورف کاالهووا بووهجووای
متییرهای واقعی بر اساس متییرهوای اسومی صوورت
میگیرد .برای بررسی ایون حالوت در معوادالت تقاضوا
Wald
Irving Fisher

1
2

همگنی از درجه صفر تابع تقاضا نسبت به قیمت هوای
اسمی بررسی میشود .رد فرضویۀ همگنوی حکایوت از
وجود توهم پولی دارد یا بهعبارت دیگر مصورفکننوده
در دصو کاالی مربو با توجه به قیمتهای اسمی
تصمیمگیری کرده است .نتایج زمون این فرضیه برای
هر کدام از معادالت در جدول  1ارائه شده است.
ب) فرضوویه تقووارن براسوواس زمووون درسووتنمایی
نمونه های بزرگ برای کل سیستم زمون شوده اسوت.
نتووایج ایوون زمووون در جوودول  2بوورای هوور کوودام از
سیستمها نشان داده شده است.
بنابراین با توجه به جدول  ،2شر تقارن در تموام
سیستمهای معادالت پذیرفته شده است .نتایج بور ورد
مدل ،نشان دهندۀ دوبی برازش و عدم دودهمبستگی
در معادالت بر وردی است .اکنون با توجه به معوادالت
مقید بر وردشده میتوان کش های در مدی و قیمتی
گروههای کاالیی را محاسبه کرد.
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جدول  -1زمون قید همگنی ( )   ij  0
j

فرضیه H0

مدل

چوب
c11  c12  c13  c14  c15  c16  c17  0
نفت
c12  c 22  c 23  c 24  c 25  c 26  c 27  0
سفید
گازوئیل
c13  c 23  c 33  c 34  c 35  c 36  c 37  0
گاز
c14  c 24  c 34  c 44  c 45  c 46  c 47  0
دوراک
c15  c 25  c 35  c 45  c 55  c 56  c 57  0
مسکن
c16  c 26  c 36  c 46  c 56  c 66  c 67  0
منبع :نتایج پژوه
1

نتیجه

Chi-square
26/7252
1/1285

Probability
1/1111
1/6225

مردود میشود
پذیرفته میشود

1/4816

1/2254

پذیرفته میشود

1/1144

1/1143

پذیرفته میشود

4/3153

1/1366

مردود میشود

4/1256

1/1422

مردود میشود

جدول  -2زمون تقارن ضرایب )  (  ij   jiدر سیستم معادالت
فرضیه H0

Probability

نتیجه

c12  c 21

1/2724

1/7154

پذیرفته میشود

c13  c 31

2/3214

1/1271

پذیرفته میشود

c14  c 41

1/2476

1/7114

پذیرفته میشود

c15  c 51

1/4373

1/2316

پذیرفته میشود

c16  c 61

1/4183

1/4517

پذیرفته میشود

c 23  c 32

1/4271

1/2323

پذیرفته میشود

c 24  c 42

1/1312

1/6111

پذیرفته میشود

c 25  c 52

1/1171

1/1368

پذیرفته میشود

c 26  c 62

1/5548

1/3461

پذیرفته میشود

c 34  c 43

1/4718

1/2284

پذیرفته میشود

c 35  c 53

1/1161

1/2117

پذیرفته میشود

c 36  c 63

1/1464

1/3171

پذیرفته میشود

c 45  c 54

3/1112

1/1532

پذیرفته میشود

c 46  c 64

1/4156

1/8167

پذیرفته میشود

c 56  c 65

1/5137

1/3611

پذیرفته میشود

Chi-square

منبع :نتایج پژوه

 1این پارامترها ،ضرایب متییرهای مستقل مدل هستند که در قسمت قبل توضیج داده شد.

بر ورد تابع تقاضای دطی تقریباً ایده ل چوب سودت در...

65

کش های قیمتی دودی و متقاطع مدل مقید

 -سنج

کش های قیمت دودی و متقاطع محاسوبهشوده،
مربو به هر یک از گروه های کاالیی در جدول های 3
و  4ورده شده است .این کش ها با استفاده از توابوع
تقاضووای معمووولی اسووتخراز موویشوووند .بووا بررسووی
کش های قیمتی ،مشخص میشود که کش قیمتی
تقاضا در تمامی گروه هوای کواالیی منفوی اسوت و در
جدول  -3کش

هیچ یک از گروهها ،قانون تقاضا نق نشده است.
با بررسوی جودول  3مویتووان نتیجوه گرفوت کوه
حساسیت زیادی نسبت بوه تیییورات شوادص قیموت
دوراک ،مسکن و گازوئیل وجود دارد ،به گونوهای کوه
کش قیمتی این سه گروه به ترتیوب -1/13 ،-1/22
و  -1/37است.

مارشالی کالفنت  LAIDSبا اعمال قید تقارن ،همگنی و جمعی

گروههای کاالیی

میانگین سهم کاالها

ضریب درآمدی

ضریب خود قیمتی

کشش قیمتی

چوب سودت
نفت سفید

1/1131
1/1131

1/1111
1/1113

1/1121
1/1182

-1/21
-1/71

گازوئیل

1/1111

1/1111

-1/1116

-1/37

گاز

1/1166

1/1113

1/1162

-1/16

دوراک

1/4184

1/1277

-1/1511

-1/22

مسکن

1/1116

1/1113

-1/1111

-1/13

سایر کاالها

1/4411

-1/1311

1/1751

-1/51

منبع :نتایج پژوه

جدول  -4کش های متقاطع  LAIDSبا اعمال قید تقارن ،همگنی و جمعی
گروههای کاالیی

چوب سوخت

نفت سفید

گازوئیل

گاز

چوب سودت
نفت سفید

1/1311

1/1332
-

1/1121
1/1145

-1/3583
-1/2131

گازوئیل

1/1632

1/7121

-

1/3143

گاز

-1/1816

1/3431

1/1115

-

منبع :نتایج پژوه

با بررسوی جودول  4مویتووان نتیجوه گرفوت کوه
کاالهووای نفووت سووفید و گازوئیوول کووه دارای کش و
متقاطع مثبوت بوا چووب سوودت هسوتند جانشوینی
زیادی با کاالی چوب دارند ،ولوی بوا توجوه بوه اینکوه
کش متقاطع گاز با چوب سودت منفوی اسوت ،گواز
نسبت به چوب حالت مکمل دارد.

 -سنج

کش

های در مدی مدل مقید

نتایج محاسوبۀ کشو هوای در مودی گوروه هوای
کاالیی مورد بررسی در جدول  8ارائه شده است .البته
باید توجه داشوت کوه طبقوهبنودی کاالهوا در الگووی
 AIDSبر اساس عالمت ضریب در مدی ) (Biصوورت
می گیرد که نتایج حاکی از غیرضروری بودن گروههای
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کاالیی به جز سایر کاالها (گروههای بهداشت ،پوشاک،
حمل ونقل و )...است.
با توجه به جدول بر وردها ،مشاهده مویشوود کوه
کش در مودی تقاضوای مربوو بوه چووب سوودت
جدول  -8کش
گروههای کاالیی
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بزرگتر از سوایر کاالهاسوت از طرفوی کاالهوای نفوت
سفید ،گازوئیل و گاز ،کش های در مودی بوه نسوبت
کمتری (نزدیک به  )1دارند که نشواندهنودۀ اضوطرار
بیشتر این کاالها نسبت به چوب سودتی است.

در مدی  LAIDSبا اعمال قید تقارن ،همگنی و جمعی
کش

در مدی

میانگین سهم کاالها

ضریب در مدی

چوب سودت
نفت سفید

1/1131
1/1131

1/1111
1/1113

1/34
1/13

گازوئیل

1/1111

1/1111

1/18

گاز

1/1166

1/1113

1/18

دوراک

1/4184

1/1277

1/16

مسکن

1/1116

1/1113

1/11

سایر کاالها

1/4411

-1/1311

1/11

منبع :نتایج پژوه

بحث
تقاضای موجود در جامعه برای چوب بهعنوان یوک
منبع انرژی از تصمیمات روزمورۀ دانوارهوا سرچشومه
میگیرد که دود متأرر از میزان بودجه دانوار ،هزینوۀ
زمان ،دسترسی نسبی بوه چووب و سوایر حامولهوای
انرژی ،قیمت هور کودام از منوابع انورژی ،و همچنوین
سووووایر عواموووول اجتموووواعی و فرهنگووووی اسووووت
(.)Gundimeda and Köhlin, 2008
در این پژوه بر اساس یافتههای تجربوی ،رفتوار
مصرفکنندههای منوابع انورژی در منواطق روسوتایی
استان های گیالن ،مازندران و گلستان تجزیوهوتحلیول
شده اسوت .بوا تخموین توابع تقاضوای انورژی توسوط
سیستم تقاضوای تقریبواً ایوده ل دطوی پویوا در ایون
تحقیق نتایج زیر بهدست مده است:
با بررسی جدول  3مشاهده مویشوود کوه کشو
قیمتی تقاضا در تمامی گروههای کاالیی منفی است و
در هیچ یک از گروه ها قانون تقاضا نق نشده است .با
بررسی کش ها مشخص شود کوه حساسویت زیوادی
نسبت به تیییرات شادص قیموت گازوییول (،)-1/37
دوووراک ( )-1/22و مسووکن ( )-1/13وجووود دارد در

حالی که این شادص برای گاز ( )-1/16چوب سودت
( )-1/21و برای نفت سوفید ( ) -1/7اسوت .از نجوای
که قدر مطلق این کش ها نسبت به سایر گوروههوای
کاالیی کمتر است ،افزای قیمت ایون کاالهوا میوزان
تقاضا برای نها را کمتر از رشد قیمت ،کاه دواهود
داد .به بیان دیگر این کاالها کمکش هسوتند .یعنوی
برای مثال اگر قیمت هیزم یا نفوت سوفید یوا گواز 11
درصد افزای یابد ،میزان تقاضای نها بوهترتیوب 2/1
درصد 7 ،درصد و  1/6درصد کاه مییابد.
با بررسوی جودول  4مویتووان نتیجوه گرفوت کوه
کاالهووای نفووت سووفید و گازوئیوول کووه دارای کش و
متقاطع مثبت بوا چووب سوودت هسوتند ،جانشوینی
زیادی با کاالی چوب سودت دارند؛ ولی بوا توجوه بوه
اینکه کش متقاطع گاز با چوب سودت منفی اسوت،
گاز نسبت به چوب حالت مکمل دارد .ایون موضوو را
میتوان اینگونه تفسیر کرد که چون گواز در بسویاری
از دانوارهای روسوتایی شومال کشوور بورای مصوارف
پختوپز غذا بهکار گرفته می شود ،بخشوی از نیواز بوه
تقاضای انرژی پخت و پز را پاسخ میدهد ،درحالی که
نفت سفید و گازوییل و هیزم بیشوتر بوهمنظوور گورم
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کردن دانه ها بهکار گرفته مویشووند .از طرفوی نفوت
سفید به نسبت گازوییل جانشین قویتری برای هیوزم
است ،یعنی دانوارهایی که برای تأمین نیاز گرموایی از
چوب استفاده نکردهاند ،بیشتر ،نفت سفید را جانشوین
ن کردهاند کوه یافتوههوای مطالعوۀ مووردی نوورزاد و
همکاران ( )1312تأیید کنندۀ این امر است.
با بررسوی جودول  8مشوخص مویشوود کوه کشو
در مدی تقاضای مربو به چوب سودت ( )1/34بزرگتور
از سایر کاالهاست از طرفی کاالهای نفت سوفید ،گازوئیول
و گاز کش های در مدی بهنسبت کمتری (نزدیک بوه )1
دارد که نشاندهندۀ اضطرار بیشتر ایون کاالهوا نسوبت بوه
چوب سوودتی اسوت .نتوایج ( Arnold et al. (2003کوه
جمعبندی کلوی از مهومتورین مطالعوات انجوامگرفتوه از
مصرف هیزم در بسیاری کشورهای جهان اسوت؛ کشو
در مدی تقاضای هیوزم را  -1/31توا  1/7گوزارش کورده
اسووت .براسوواس گووزارش ایوون محققووان ،هیووزم بوورای
دانوارهای فقیر کاالیی عادی و برای رروتمنودان کواالیی
پست است .در این مطالعه کش قیمتی دودی هیوزم از
 -1/35تا  -1/81گزارش شده است.
در مطالعووه دیگوور ،کشوو قیمتووی هیووزم بوورای
دانوارهووای روسووتایی بووا در موود کووم  ، -1/127در موود
متوسووط  -1/165و رروتمنوود  -13/12333بوووده اسووت،
بنابراین هیزم ،کاالیی کش ناپذیر گزارش شده است کوه
تیییرات قیمت تاریر زیادی بور مقودار مصورف ن نودارد.
همچنین کش متقاطع هیزم در برابر سودتهای نفت،
اکتریسیته و گاز مایع ،در هر سه گوروه در مودی مثبوت
بوده ،و بنابراین هیزم با ن کاالهوا جانشوین بووده اسوت
(.)Gundimeda and Köhlin, 2008
مطالعه نصورالهی و همکواران ( )1312نشوان داده
است که حاملهای انرژی برق و گاز طبیعی کاالهوایی
ضروری و بیکش اند و اعمال سیاستهوای در مودی
برای کاه مصرف نهوا در بخو دوانگی جمعیوت
شهری نمیتواند تیییر عمدهای در کاه مصرف نهوا
داشته باشد .همچنین نها کاالهای جانشین و مکمول
نادووالص یکدیگرنوود .از سوووی دیگوور کشوو هووای
دودقیمتی منفی بوده اند که نشاندهندۀ رفتار عقالیی
مصرفکننوده در راسوتای حوداکثر کوردن مطلوبیوت
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است .همچنین در مطالعۀ چنگوی شوتیانی و جلوولی
( )1311میزان کش قیمتی برق برابور بوا  -1/133و
مقدار کش متقاطع تقاضا نسبت به حامل های دیگر
برابر با  1/17و مقدار کشو در مودی ن را برابور بوا
 1/321بر ورد کرده است.
در نهایت نتایج این پژوه نشوان داد کوه کشو
قیمتی تقاضای چوب سودت در منواطق موورد بررسوی
برابر  -1/21است بهطووریکوه افوزای قیموت چووب
تأریری بر تقاضای دانوارهای مورد بررسوی نودارد .ایون
نتیجه طبیعی است؛ زیرا بهنظر میرسد بخ زیوادی از
دانوارهووای سوواکن در ایوون منوواطق بووهطووور مسووتقیم
هزینووهای بوورای اسووتفاده از چوووب سووودت پردادووت
نکردهاند .مهمتورین نتیجوۀ ایون پوژوه توأریر تیییور
قیمت سایر حاملهای انرژی بر تقاضای چووب سوودت
است ،در این پژوه نشان داده شد کوه افوزای یوک
درصدی قیمت نفت سفید و گازوئیل بهعنوان کاالهوای
جانشووین چوووب سووودت ،تقاضووای چوووب سووودت را
افزای داد ولوی افوزای ن کمتور از افوزای قیموت
است .از طرفی گاز و چوب بوهدلیول برطورف کوردن دو
نیاز متفاوت یک دانوار روسوتایی در منواطق روسوتایی
شمال کشور ،کاالی مکمول در نظور گرفتوه مویشووند.
بهنظر میرسد با توسعۀ دسترسی بوه شوبکۀ سراسوری
گاز کشور در ایون منواطق و سوهولت اسوتفاده از ن بوا
توجه به هزینۀ کم ،این کاال نیز جانشین چوب سوودت
در این مناطق شود و مصرف ن را کاه دهود؛ اموا در
حال حاضر بهدلیل توزیع سخت گاز مایع و گران بوودن
ن نسبت به چوب سودت ،در این مناطق از گاز کمتور
بهعنوان منبع تأمین انرژی گرمایشی استفاده شده و بوا
توجووه بووه لووودگی کمتوور ،کووارایی و سووهولت اسووتفادۀ
بیشتر ،در پختوپز بیشتر استفاده شود.
همچنین کش در مودی چووب نیوز برابور 1/34
است که نشاندهندۀ عادی بودن این کاال (و نه پسوت
بودن ن) است ،از نجا که دانوارهای مورد بررسی در
این مناطق کمدر مد و نسبتاً فقیرنود ،افوزای در مود
نها در این سطج بوا توجوه بوه رابوت بوودن امکانوات
زندگی نها (نبودن گاز لولهکشی ،توزیع گواز موایع بوا
هزینۀ بیشتر بهدلیول کوهسوتانی بوودن و جوادههوای
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صوعبالعبوور) ،تقاضوای چووب را بوهنسوبت بیشووتری
افزای می دهد؛ زیرا افزای در مود در ایون منواطق،
اغلب سبب افزای مساحت محل زنودگی مویشوود و
در نتیجه ،به چوب سودت بیشتری برای گرمای نیاز
می افتد؛ ازاینرو سیاستگذاری افزای در مود در ایون
مناطق در این سطج در مدی ،افوزای مصورف چووب
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سودت را در پی دواهد داشت .بنابراین باید به موازات
افزای در مد دسترسی به گاز یا سوایر منوابع انورژی
همانند انرژیهای نو ،بوهعنووان منوابع انورژی پواک و
راحت نیز افزای یابد؛ تنها در این صوورت اسوت کوه
مصرف هیزم کاه دواهد یافت.

پیوست  : 1خروجی نرمافزار  eviewsدر خصوص برآورد مدل تقاضای تقریبا ایدهآل چوب سوخت در مناطق روستایی شمال کشور
System: SYS07
Estimation Method: Iterative Seemingly Unrelated Regression
Date: 06/14/12 Time: 10:42
Sample: 1371Q1 1389Q4
Included observations: 76
Total system (unbalanced) observations 451
Simultaneous weighting matrix & coefficient iteration
Convergence achieved after: 34 weight matrices, 35 total coef iterations
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

0.1912
0.7516
0.6921
0.4732
0.6260
0.0151
0.0005
0.0000
0.0044
0.0197
0.0642
0.2906
0.1867
0.0211
0.7294
0.0000
0.0000
0.0020
0.4174
0.5215
0.0975
0.5667
0.0000
0.2339
0.0040
0.0149
0.0793
0.5253
0.0002
0.0138
0.4268
0.4636
0.8738
0.0009
0.0000
0.0000
0.9293
0.3307
0.0004
0.0312
0.0014

1.309068
0.316784
0.396270
-0.717908
0.487753
2.439342
-3.503563
5.871591
2.865511
-2.342083
1.855709
1.058165
-1.322675
-2.315917
-0.346187
4.687255
9.006164
3.109369
-0.811809
0.641577
-1.660933
-0.573426
4.772745
1.192013
2.897832
2.445457
1.759285
-0.635744
3.741555
2.473279
-0.795481
0.733595
0.158872
3.357884
5.055004
5.054091
-0.088746
-0.973815
3.564334
2.162236
3.221993

0.001659
0.001325
0.000869
0.001627
0.002400
0.001754
0.002948
0.000175
0.091846
0.094874
0.002822
0.001299
0.002009
0.007928
0.004414
8.44E-05
0.066471
0.096079
0.000885
0.001220
0.002634
0.001763
2.24E-05
0.098614
0.109392
0.002955
0.004482
0.003141
9.37E-05
0.169094
0.100795
0.036641
0.112332
0.007951
0.096395
0.099708
0.022303
0.040900
0.002893
0.086607
0.111771

0.002171
0.000420
0.000344
-0.001168
0.001171
0.004278
-0.010328
0.001027
0.263187
-0.222202
0.005237
0.001374
-0.002657
-0.018362
-0.001528
0.000396
0.598645
0.298745
-0.000718
0.000783
-0.004375
-0.001011
0.000107
0.117549
0.316998
0.007225
0.007884
-0.001997
0.000351
0.418217
-0.080181
0.026879
0.017846
0.026698
0.487278
0.503933
-0.001979
-0.039829
0.010310
0.187265
0.360124

2.83E-29

)C(11
)C(12
)C(13
)C(14
)C(15
)C(16
)C(17
)C(18
)C(19
)C(111
)C(22
)C(23
)C(24
)C(25
)C(26
)C(28
)C(29
)C(222
)C(33
)C(34
)C(35
)C(36
)C(38
)C(39
)C(333
)C(44
)C(45
)C(46
)C(48
)C(49
)C(55
)C(56
)C(57
)C(58
)C(59
)C(555
)C(66
)C(67
)C(68
)C(69
)C(666
Determinant residual covariance
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Equation: SW=C(11)*LPW+C(12)*LPKR+C(13)*LPGO+C(14)*LPGAS
+C(15)*LPF+C(16)*LPH+C(17)*LPOTH+C(18)*LMP+C(19)*SW(-4)
+[AR(1)=C(111)]
Observations: 75
R-squared
0.594442
Mean dependent var
0.002893
Adjusted R-squared
0.538287
S.D. dependent var
0.002138
S.E. of regression
0.001453
Sum squared resid
0.000137
Durbin-Watson stat
1.453338
Equation: SKR=C(12)*LPW+C(22)*LPKR+C(23)*LPGO+C(24)*LPGAS
+C(25)*LPF+C(26)*LPH+(-C(12)-C(22)-C(23)-C(24)-C(25)-C(26))
*LPOTH+C(28)*LMP+C(29)*SKR(-4)+[AR(1)=C(222)]
Observations: 75
R-squared
0.724679
Mean dependent var
0.013493
Adjusted R-squared
0.691306
S.D. dependent var
0.006925
S.E. of regression
0.003848
Sum squared resid
0.000977
Durbin-Watson stat
2.002717
Equation: SGO=C(13)*LPW+C(23)*LPKR+C(33)*LPGO+C(34)*LPGAS+C(35)
*LPF+C(36)*LPH+(-C(13)-C(23)-C(33)-C(34)-C(35)-C(36))*LPOTH
+C(38)*LMP+C(39)*SGO(-4)+[AR(1)=C(333)]
Observations: 75
R-squared
0.217732
Mean dependent var
0.001901
Adjusted R-squared
0.122912
S.D. dependent var
0.001260
S.E. of regression
0.001180
Sum squared resid
9.19E-05
Durbin-Watson stat
1.958934
Equation: SGAS=C(14)*LPW+C(24)*LPKR+C(34)*LPGO+C(44)*LPGAS
+C(45)*LPF+C(46)*LPH+(-C(14)-C(24)-C(34)-C(44)-C(45)-C(46))
*LPOTH+C(48)*LMP+C(49)*SGAS(-4)
Observations: 76
R-squared
0.650466
Mean dependent var
0.007957
Adjusted R-squared
0.614485
S.D. dependent var
0.003949
S.E. of regression
0.002452
Sum squared resid
0.000409
Durbin-Watson stat
2.060125
Equation: SF=C(15)*LPW+C(25)*LPKR+C(35)*LPGO+C(45)*LPGAS
+C(55)*LPF+C(56)*LPH+C(57)*LPOTH+C(58)*LMP+C(59)*SF(-4)
+[AR(1)=C(555)]
Observations: 75
R-squared
0.717550
Mean dependent var
0.403302
Adjusted R-squared
0.678442
S.D. dependent var
0.069063
S.E. of regression
0.039163
Sum squared resid
0.099692
Durbin-Watson stat
2.160888
Equation: SH=C(16)*LPW+C(26)*LPKR+C(36)*LPGO+C(46)*LPGAS
+C(56)*LPF+C(66)*LPH+C(67)*LPOTH+C(68)*LMP+C(69)*SH(
-4)+[AR(1)=C(666)]
Observations: 75
R-squared
0.261358
Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.159084
S.D. dependent var
S.E. of regression
0.016724
Sum squared resid
Durbin-Watson stat
2.053481

0.117604
0.018238
0.018181
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Abstract
Relatively little information concerning energy derived from biomass and potential influenced
variables causes uncertainty in models for energy policy and environmental conservation.
About half of the world's populations, who often live in developing countries, are depending
on solid sources of energy such as biomass and coal. Given Iran’s rich reserves of fossil fuels,
it is not expected using solid fuels such as firewood. However, due to the deficiency in
distribution system, rural poverty and subsistence economy, wood burning is common more
or less. The demand for wood as a source of household energy comes from everyday
decisions which Influenced by the household budget, relative time spending, prices of other
energy sources, as well as social and cultural factors. The aim of this paper is to estimate the
demand of hardwood as fuel in rural area of Caspian forest, northern Iran. Almost Ideal
Demand System (AIDS) model and data from household budget survey (1991-2010) has been
used to estimate the demand of firewood. Prices of fuelwood, kerosene, gasoline, and natural
gas have been derived and separately considered in the model. The results showd that price
elasticity of demand is negative in all commodities. Kerosene and gasoline are substitute and
gas is complementary goods for fuelwood. Also price index of food, house, and gasoline were
elastic, their price elasticity were -1.22, -1.03, and -1.36, respectively. According to the
results, firewood own price elasticity was -0.29 and Income elasticity was 1.34.
Keywords: Almost ideal demand system, Aston index, Firewood, Hyrcanian forests, Income
elasticity, Price elasticity.
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