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 مقدمه و هدف  

جنگول، مرتوع و   همانند شونده دیتجد یعیمنابع طب

شومار  بوه کشوور   هور  داریو پا ۀتوسوع  یداک ارکان اصول 

کاالهوا و دودمات    دیو تول یبرا یمنبع ها جنگلروند.  می

و تنظویم   رهیو ذد یبرا یمخزن ژن،یاکسنند چوب و هما

از تولیوودات  ناشوویو پسووماندهای گووازی    بجریووان 

 یبورا  ی، ابوزار تنوو  زیسوتی   یبورا  زیستگاهی، انسانی

در برابوور نیروهووای فرسوواینده هماننوود  دوواک  تیووتثب

 رفوع های باران و باد، مکانی برای  رام  انسان و  جریان

 یمناسوب بورا   یبسوتر  احتیاجات روحوی و معنووی او،  

حواف  تعوادل    سورانجام و  یاقتصواد  ی واجتماع ۀتوسع

ویژه در کشوورهای در  ها، به جنگل .هستند ها ستمیاکوس

از شوهرها   و دور حال توسعه، اغلب در مناطق روسوتایی 

انود. در ایون منواطق     و مراکز جمعیتی بزرگ باقی مانده

هوای مرکوزی کمتور     توسط دولت ددمات رسانیامکان 

 ،و بوه بیووانی  اسووتیال و بازارهووا محودودتر  اسوت، اشوت  

بوه عبوارت    ،های توسعه کمتور وجوود دارنود    زیرسادت

در  مانوده  یبواق  یعو یطب یهوا  و جنگل انسانیفقر  گر،ید

بور هوم    ییایو در حال توسعه از لحواظ جیراف  یکشورها

 ییفضوا  اسیدو در مق نیو در واقع پراکن  ا ندامنطبق

 . (Shackleton et al., 2007) دارند یهمپوشان

مین نیواز  نیمی از جمعیت جهان برای تأدر حدود 

 ۀتوود  یزانرژی دود بوه منوابع انورژی جامود هماننود      

 ;Barnes and Floor, 1996) اندوابستهگیاهی و زغال 

Lewis and Pattanayak, 2012)  منابع اصلی انورژی .

چووب،   ،در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه

یوانوات و گیاهوان و در مووارد    کود حیووانی، چربوی ح  

کشوووورها از محووودودی نفوووت اسوووت و در بسووویاری 

ترین منابع انرژی محسووب   های جنگلی از اصلی چوب

 71بوور همووین اسوواس . (Heltberg, 2004) شوووند موی 

های دنیوا در سوال    هایی که از جنگل درصد از کل چوب

میلیارد متر مکعوب بوال     3/2برداشت شده و به  2111

 انود  ی تولید انرژی مورد استفاده قرار گفتهاست برا شده

(Ghilardi et al., 2009; Arnold et al., 2003) در .

هوای   درصود موردم بورای اسوتفاده     61نیجریه حودود  

 81نود و حودود   اوابسوته به هیزم گرمایی و پخت و پز 

درصد انرژی مورد نیاز در بخ  کشواورزی و فوراوری   

دسوت   هوا بوه   مواد غذایی ایون کشوور از هیوزم جنگول    

میلیوون   13سواالنه   ، ید. در کشور  فریقای جنوبی می

موردم بوه    نیواز ها برای توامین   مترمکعب چوب جنگل

 . (Shackleton et al., 2007)شود  هیزم برداشت می

ابع انورژی در سوطج جهوان بوه دو     طور کلی منو به

منابع انورژی سونتی و منوابع انورژی مودرن یوا        دستۀ

منظور از منابع انورژی سونتی   شوند.  تجاری تقسیم می

محصوووالت  ۀمانود هوای جنگلوی و بواقی    بیشوتر چووب  

کشاورزی است. منظور از منابع انرژی مدرن یا تجارتی 

هووای فسوویلی انوورژی و الکتریسوویته اسووت  نیووز حاموول

(Pokharel, 2007)اول بیشوتر در   ۀ. منابع انرژی دست

کشورهای در حال توسعه و کشورهایی کوه دسترسوی   

نود  انرژی فسیلی دادلی دارند مرسوممنابع ا کمتری به

(Arabatzis and Malesios, 2011; Bhatt and 

Sachan, 2004; Gundimeda and Köhlin, 2008; 

Pokharel, 2007)     در این میوان وضوعیت کشوور موا .

متفاوت است. کشور ما بوه دلیول اینکوه دارای ذدوایر     

های فسیلی و فقور پوشو     غنی و ددادادی از سودت

 ن در  نقوا   ازجنگلی است انورژی ارزان در بسویاری   

رود استفاده از سوایر   دسترس است. بنابراین انتظار می

محصووالت   ۀمانود منابع انورژی هماننود هیوزم و بواقی    

دلیول نقوص در   کشاورزی رایج نباشد. با این حوال بوه  

های فسیلی، گسوتردگی کشوور،    سیستم توزیع سودت

وابسوته بوه منوابع    فقور روسوتایی و زنودگی معیشوتی     

-هوا بوه   شونده، استفاده از چوب جنگول طبیعی تجدید

عنوان چوب سوودت کموابی  رایوج اسوت )نوورزاد و      

 (. 1312همکاران، 

دصوو   عنوان منبع انرژی، بوه استفاده از هیزم به

در کشورهای در حال توسعه که نظوام منظموی بورای    

 ها وجود ندارد و بوازده  برداری از جنگل حفاظت و بهره

اسوت،   کوم هوایی   کننده از چنین انرژیوسایل استفاده

هوا شونادته شوده     یکی از دالیل اصلی تخریب جنگول 

ها یکی از   وری هیزم و تهیه زغال از جنگل است. جمع
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های گسوترده در ایون کشوورها در    تراشی دالیل جنگل

هووای ارتبوواطی اسووت  نزدیکووی مراکووز جمعیتووی و راه

(Lewis and Pattanayak, 2012; Heltberg, 2004) . 

نبود دان  کافی در مورد رفتار اقتصادی دانوارهوا  

مصرف منابع انرژی  ۀهای انرژی، شیو در مصرف حامل

و عدم شنادت درست متییرهای تاریرگذار در مصورف  

انرژی در کشورهای در حوال توسوعه از منوابع اصولی     

هایی است کوه بوه منظوور     مدل ایجاد عدم قطعیت در

 رونووود  کوووار مووویی انووورژی بوووهگذاری بوووراسیاسوووت

(Heltberg, 2004) ریرگذار بور  از متییرهای تأ.  گاهی

 ریر هر کدام از  نها )به طوور حد تأمصرف این منابع و 

دا  کش  در مدی و قیمتی تقاضا بورای انورژی( از   

 هوای مهوم در حووزۀ    مؤرر بر انتخواب سیاسوت  عوامل 

)نصورالهی و   اسوت زیسوت    انرژی و حفاظت از محویط 

 .(Gundimeda and Köhlin, 2008)( 1311اران همک

 ای که با استفاده از تخموین توابوع   در ایران مطالعه

جنگلوی   هوای  فور ورده اقتصادی به بررسی تقاضا برای 

 .گرفتوووه اسوووت کمتووور انجوووام   پردادتوووه باشووود 

 Mohammadi Limaei et al. (2011)   بوا اسوتفاده از

 ۀطو متییره بوه بررسوی راب  روش تحلیل رگرسیون چند

بووین واردات و صووادرات چوووب بووا متییرهووای کووالن  

 1386-1356هوووای  سوووال ۀاقتصوووادی در فاصووول 

ی این پژوهشگران نشان داده است ها هاند. یافت پردادته

درصود بوین واردات    8داری در سوطج   معنی ۀکه رابط

عنوان متییر وابسته و جمعیت، تولید نادالص چوب به

د دارد. دادلووی و تولیوود چوووب در دادوول کشووور وجووو

داری بوین متییرهوای صوادرات     معنوی  ۀهمچنین رابط

عنوان متییر وابسته و جمعیت، تولیود دوالص   چوب به

دادلی، تولید چوب دادلی و قیمت جهانی نفت وجوود  

بوا اسوتفاده از   Adeli et al. (2012)  همچنوین  دارد.

 ۀهای زمانی بوه مطالعو   روش تحلیل رگرسیون و سری

مال کشووور در طووول هووای شوو تولیوود چوووب از جنگوول

اند. نتایج این مطالعوه   پردادته 1387-1357های  سال

 6/1دهد کوه تولیود رسومی چووب حوداکثر       نشان می

هوای ادیور کواه      میلیون مترمکعب بوده و در سوال 

کوه در   کننود  گیوری موی   یافته است. محققوان نتیجوه  

وابسوتگی کشوور بوه     ،رونود فعلوی تولیود    ۀصورت ادام

های  توی افوزای  دواهود     واردات چوب در طول سال

مالحسوونی و همکوواران   یگوورید قیوودر تحقیافووت. 

( با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعوات  1312)

معمووولی بووه بررسووی عواموول تاریرگووذار بوور تقاضووای  

 هووای  سووال ۀ الت الووواری در ایووران در فاصوول  چوووب

های این محققوان نیوز    اند. یافته پردادته1355-1373

 الت الوواری   تقاضای واردات چوب که نشان داده است

با متییرهای تولید نادالص دادلی و در مودهای نفتوی   

مثبت و بوا متییرهوای نورس اسومی ارز و      ۀکشور رابط

 منفی دارد.   ۀتولید دادلی رابط

مطالعات دیگری به بررسی رفتار مصرف انورژی در  

 اغلوب اما ایون مطالعوات    ،اند دانوارهای ایرانی پردادته

های فسیلی انرژی و الکتریسویته را در بور    حامل ۀدست

عنووان منبعوی کوه در منوواطق    و هیوزم بووه  انود گرفتوه 

از نیوواز انوورژی دووانوار را بوور ورده   یروسووتایی بخشوو

اسوت. نصورالهی و همکواران    کنود، بررسوی نشوده     می

منظور مقایسوه دقوت دو الگووی رتوردام و     ( به1311)

 ل در بوور ورد  سیسووتم تقاضووای تقریبووا دطووی ایووده 

کننودگان   تقاضای انرژی دانوار به بررسی رفتار مصرف

های انرژی در میوان دانوارهوای شوهری کشوور      حامل

اند کوه الگووی    اند. این پژوهشگران نشان داده پردادته

 ل بر وردهووای  سیسووتم تقاضووای تقریبووا دطووی ایووده

دهد. در عین  ه میئبهتری را نسبت به الگوی رتردام ارا

ق و گواز طبیعوی جانشوین    های انرژی بور  حامل ،حال

پوذیری کموی دارنود.     و کشو   ندنادالص یکدیگر بود

( بوه بررسوی تقاضوا    1311چنگلی  شتیانی و جلولی )

برای برق به عنوان یک حامل انرژی با توجه به قیموت  

عنووان  هوای انورژی بوه    ادص قیمت سایر حامل ن، ش

ن و در مود  کننودگا  کاالهای جانشوین، تعوداد مصورف   

 ،هوای ایون محققوان    اساس یافتوه اند. بر جامعه پردادته

عنوان یک حامل انورژی دارای کشو  قیمتوی    برق به

 تقاضای کمی است.

Gundimeda and Köhlin, (2008)  بووه بررسووی
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رفتار اقتصادی دانوارهای هندی در مصرف انورژی بوا   

ای و  های سازمان ملی پیموای  نمونوه   استفاده از داده

 ل پردادتنود. در   همدل تابع تقاضای تقریبا دطی ایود 

ایوون مطالعووه مشووخص شووده کووه بووا افووزای  در موود 

هوای گواز موایع و     دانوارهای هندی بر مصرف سودت

الکتریسیته افزوده و از مصرف چووب سوودت کاسوته    

در دانوارهوایی کوه    شده است. همچنین مصرف هیزم

کننود یوا بوه     نود یوا بورای دوود کوار موی      تر پرجمعیت

از سایر دانوارها اسوت.   بیشتر ،کشاورزی اشتیال دارند

کش  قیمتی هیزم بورای دانوارهوای    ،در این مطالعه

در  -1233هوای فقیور توا     در گروه -12127روستایی از 

 های غنی متییر بوده است.  گروه

کوارگیری یکوی از   حاضر در صدد است با بوه  ۀمطالع

یعنوی سیسوتم    ،ها در تخمین تقاضوا  پرکاربردترین مدل

 ، تقاضوای دانوارهوای روسوتایی   1ل  ایوده  تقاضای تقریباً

عنووان  هوای شومال کشوور را بوه     نسبت به هیزم جنگل

. در ایون  کنود در ایون منواطق بور ورد     مهممنبع انرژی 

های بودجه دانوار استفاده شده اسوت کوه    راستا از داده

هووای مشخصووی  صووورت موونظم و پیوسووته در نمونووهبوه 

مطالعوه   ها در ایون  . استفاده از این دادهشودمیبرداشت 

ای واقعوی   نمونه ،شدهانتخاب ۀشده است که نمون سبب

هم کوه  دیگری  ۀنکت جمعیت مورد مطالعه باشد.از کل 

گرفتوه  بیشتر این مطالعه با تحقیقات صورت سبب تمایز

که در این تحقیوق از   این استشود  در این دصو  می

هوای بودجوه دوانوار     نسبتاً وسیع و کاملی از داده ۀدامن

کوه از   طووری بوه  ،اسوت  شوده  ورد مدل استفاده برای بر

تخموین سیسوتم   دوانوار بورای    ۀهای فصلی بودجو  داده

ل استفاده شده که سوبب هور چوه      تقاضای تقریبا ایده

 است.  دهشها  و تحلیل هاتر شدن نتایج تخمین دقیق

 

 هامواد و روش
 تصریج مدل   -

 سوال  توا  تقاضا مورد در گرفتهانجام تجربی کارهای

 روابوط  که حالی در .داشتند ای معادله تک شکل 1184

 را ایجواد  هوایی  محودودیت  معادالت، بین 2اسالتسکی1

، از ایون رو الزم  شود باید در نظر گرفته می که کرد می

 شوند. بر ورد صورت سیستمی به تقاضا معادالت که بود

 مبوانی  تقاضوا،  هوای  تئووری  شودن  تر کامل با تدریجبه

 بوا  و شود  مطور   نیوز  قاضوا ت سیستم معوادالت  نظری

 تقابلیو  افوزای   و اقتصادسونجی  های تکنیک پیشرفت

 اقتصادسنجی، های مدل تخمین به مربو  افزارهاینرم

 قورار   زموون  تجربی مورد ۀحوز در سیستمی معادالت

یکووی از   ل، ایووده تقریبوواً تقاضووای سیسووتم گرفوت. 

 کوه بوه   شود های معادالت تقاضا محسوب می ستمسی

توورین و  کاموولدووا  دووود، از  هووایی ویژگووی دلیوول

 محسووب  هوای تخمووین تقاضوا   ن موودلپرکواربردتری 

 بوا  تووان  می است، غیردطّی هرچند مدل این شود. می

سوالم ،  و  داودی) کورد  بور ورد  را  ن تقریب دطی یک

 (.1311، بیات؛ سالم و 1358

اولوین بوار    را ل  الگوی سیستم تقاضوای تقریبواً ایوده   

کوه بوا    معرفوی کردنود   1151 دیتون و مولبوائر در سوال  

کننوده و ترجیحوات همواهنگی    مصرف ۀهای نظری تئوری

ز دارد. دیتون و مولبائر بیان کردند کوه گرچوه بسویاری ا   

توردام و ترانسولوگ   هوای ر  دصوصیات این الگوو در مودل  

این دصوصویات   ۀهیچ یک از این دو الگو هم ،وجود دارد

را بور مبنوای    د. دیتون و مولبائر ایون الگوو  همزمان نداررا 

لگوواریتمی  ۀیافتووگووروه مخووارز )هزینووه( بووا فوورم تعموویم

3)بوه نوام    مستقل از سوطج قیموت  
PIGLOG )  معرفوی

. در اسوت ای  ای از توابوع هزینوه   که بیانگر مجموعهکردند 

بوه سوطج    واقع این سطج، حداقل هزینه را برای دستیابی

شوده نشوان    های داده ( در قیمتuمشخصی از مطلوبیت )

نشوان داده   c(u,p)صوورت  ای به این توابع هزینه دهد. می

 pو سوطج قیموت    uشوند که تابع دو عامل مطلوبیت  می

. گووروه (Deaton and Muellbauer, 1980) هسووتند

 شووند  صورت زیر نمای  داده میبه PIGLOGمخارز 

  :(1 رابطه)

 
1 Almost Ideal Demand System (AIDS) 
2
 Slutsky 

3
 Price Independent Generalized Logarithmic 

(PIGLOG)  
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 1 رابطه

   )(log)(log)1().(log pbupaupuc  

که صفر بیوانگر  ( قرار دارد 1 ,1در دامنه ) uمقدار 

حداقل معیشت و یک بیانگر حداکثر رفاه است و توابع 

a(p)  وb(p)  توابووع مثبووت، همگوون و دطووی از سووطج

. یکوی از دالیول انتخواب ایون توابوع      هسوتند ها  قیمت

پذیری زیاد  نهاسوت و   توسط دیتون و مولبائر، انعطاف

پذیری به این معناسوت کوه در هور نقطوه      این انعطاف

هوا و مطلوبیوت    هزینه نسبت به قیمت های تابع مشتق

. انود برابر با همین مقادیر برای هر تابع هزینه ادتیاری

کوه بتووان قیودهای     شوود سبب میپذیری  این انعطاف

صوورت  مربو  به نظریه تقاضا را وارد الگو کورده و بوه  

بر ایون، فورم   تجربی در تخمین دود اعمال کرد. عالوه

ان بوه دلیول جموع    تابعی این الگو سبب شده کوه بتوو  

کنندگان به تقاضوای جمعوی    غیردطی تقاضای مصرف

 (. 1357افراد رسید )مجاورحسینی، 

( و 2 رابطوه معیشتی ) ۀلگاریتم سطج حداقل هزین

شوکل  ( در ایون الگوو بوه   3 رابطوه سطج حداکثر رفاه )

  زیرند:

 2 رابطه
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 3 رابطه
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 AIDS ۀن اگوور ایوون روابووط در تووابع هزینووبنووابرای

  ید: دست میبه 4 رابطهعبارت  ،جایگزین شود

 4 رابطه
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ام iشادص قیمت مربو  به کواالی  ، ipکه در ن

تعوووداد کاالهوووای موجوووود در سیسوووتم اسوووت.  nو 

00 ,,  jد. دهن ضرایب را تشکیل میj  نماینده یک

کاالیی مشخص است. بوا توجوه بوه لوم شوپارد و       گروه

ipضوورب طوورفین در  c گیووری  و در نهایووت مشووتق

 رابطوه ) iw ۀسازی بوه معادلو   و ساده iplogنسبت به

جبرانوی  سیم که در واقع معادالت سوهمی غیر ر می( 8

دهد )سوالم    ل را نشان می ضای تقریباً ایدهسیستم تقا

 .(1311، بیاتو 

   :شوند این تبدیالت به شکل زیر انجام می

 8 رابطه
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ی کووه در مووواقعی کووه افووراد بووه دنبووال  نجووا و از

مخوارز کول    ،حداکثر کردن مطلوبیوت دوود هسوتند   

c(u,p) نی در شود با جوایگزی  ها برابر میبا کل در مد  ن

 :شود حاصل می 7 رابطهباال در نهایت عبارت  ۀمعادل

 7 رابطه
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قیمووت  jpسووهم کوواال در بودجووه، iwکووه در ن 

 جمله ادالل و iu، ام jکاالی 
*pل کو  شادص قیمت

 شود. تعریف می 6 رابطهصورت است که به ترانسلوگ

 6 رابطه
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دلیوول شووود بووه  طووور کووه مالحظووه مووی  همووان

لگووووی سیسوووتم زا بوووودن شوووادص قیموووت، ا درون

ل غیردطوووی اسوووت. بوووا    تقاضوووای تقریبووواً ایوووده 

لگووی  تووان ا  هوای مختلوف موی    جایگزینی از شوادص 

ل را دطوی کورد کوه بوا       دهسیستم تقاضای تقریباً ایو 

LA/AIDS
شووود و در ایوون حالووت   نشووان داده مووی 1

زا فوورش شووده و در  شووکل بوورونشووادص قیمووت بووه

 ( 1311، بیووواتشوووود. )سوووالم و   مووودل وارد موووی 

 
1 Linear Approximation of AIDS (LA/AIDS)  
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توووان بوورای ایوون کووار  موویهووای مختلووف  شووادص از

شووادص  هووا، ایوون شووادص  یکووی از اسووتفاده کوور؛ 

 5  رابطوووهطریوووق  از ، کوووهاسوووت 1قیموووت اسوووتون

 شود: به میمحاس

 5 رابطه





n

k

ktktt

s

t pwpp
1

* logloglog 

دلیل استفاده از سهم کاالها در سال این شادص به

جای اسوتفاده از سوهم کواال در سوال     مورد بررسی )به

توور بوووده و  گیووری وزنووی، دقیووق پایووه( بوورای میووانگین

نیوز  هوایی ماننود پاشوه      ن نسبت به شادص محاسبۀ

م تقریبواً  تقریوب دطوی الگووی سیسوت     .استتر  راحت

توان بوه دو صوورت ایسوتا و     را می LA/AIDS ل  ایده

کوه فورم   نود  بیان کردپویا مطر  کرد. دیتون و مولبائر 

کننوده را در  های پویای رفتار مصورف  ایستا چون جنبه

ممکوون اسووت توصوویفی کووامالً     ،گیوورد نظوور نمووی 

بوه   ؛دکننده را ارائوه ندهو  بخ  از رفتار مصرف رضایت

قاله از فرم تابعی سیستم تقاضای همین دلیل در این م

  ل پویوا اسوتفاده شوده اسوت کوه عبوارت        تقریباً ایوده 

 است از:  

 1 رابطه
*

1

1

log log( / )
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بر ورد تجربوی حواالت مختلوف سیسوتم تقاضوای      

 ل نشان داده است که شکل پویای سیستم  تقریباً ایده

عنووان  که در  ن مخارز هر گروه کاالیی با یک وقفه به

تور   شود مناسب می ( وارد مدل1iwمتییر توضیحی )

کننودگان   است. این متییر توضیحی، ارر رفتار مصورف 

دهود   های قبل را بر مصرف جاری نشوان موی   طی سال

(Alston et al., 1994; Green and Alston, 1990) 
 ل  ایده قیود حاکم بر سیستم تقاضای تقریباً -

بایوود  ،تقاضووا سووازگار باشوود ریووۀبوورای اینکووه نظ

 که عبارتند از: در الگو اعمال شودقیدهایی 

قیود   -3 3قیود همگنوی   -2 2پذیریقید جمع -11

  8قید منفی بودن -4 4تقارن

  است:شر  زیر این قیدها بهتشریج 

بور ورد   11 رابطوه از طریوق   پوذیری قید جموع  -1

 .شود می

 11 رابطه
1

1
n

i

i

a


 

هوای    د به این مفهوم است که مجمو  سوهم این قی

برابور  ای منظورشده برای کاالهای مختلف بایود   بودجه

دوود در الگوو    طور دودبوه با عدد یک شود. این قید به

 . کردولی قیدهای دیگر را باید  زمون  ،شود مین میتأ

دلیل وجود توهم پولی، قید همگنی: این قید به -2

شود که توابع   ا گفته میتقاض ۀ. در نظریشودمی زمون 

صفر  ۀها و مخارز همگن از درج  تقاضا نسبت به قیمت

قید همگنی به این مفهووم اسوت    تأییدبنابراین  ؛است

 که توهم پولی وجود ندارد. این قید عبارت است از:

 11 رابطه
1

0
n

i

i




 

قید تقارن: این قید شر  متقارن بودن جمالت  -3

کنود. اعموال ایون     التسکی بر ورد میرا در ماتریس اس

هوای مارشوالی و    کشو   ۀقید شر  الزم برای محاسب

تووان   تقوارن را نموی   ۀ نجا که فرضوی  هیکسی است. از

توک معوادالت  زموون     همگنی برای توک  ۀمانند فرضی

های بزرگ برای کول   نمونه 7نماییکرد بر  زمون درست

 بررسی 12 رابطهسیستم تکیه شده است که از طریق 

 شود. می

jijiij 12 رابطه  , 

 ۀقید منفی بودن: ایون قیود از طریوق محاسوب     -4

 
1 Stone  
2
 Adding up restriction  

3
 Homogeneity restriction 

4
 Symmetry restriction  

5
 Negativity restriction  

6
 Likelihood Ratio Test (LRT) 
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ماتریس اسالتسوکی بورای هور تخموین،      لمقادیر ویژ

توووان  ن را مثوول سووایر   قابوول  زمووون اسووت و نمووی 

ها که به تنهوایی بور روی پارامترهوا اعموال      محدودیت

کوه   بیوان کورد   1116در  1ژیرشوند تامین کرد. رو می

 ۀفرضوی  ، زمون قید منفوی بوودن   اجرایتوان برای  می

 :زیر را  زمون کرد

0 : 0

: 0
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 لشود کوه اگور فرضوی    و به این طریق استدالل می

توانود در    ( نموی iiکش  دود قیمتی ) ،صفر رد شود

مثبوت نیوز   همزموان غیر ( قرار بگیورد و  1و  1فاصله )

طوور  راین در این حالت شر  منفی بودن بوه باشد، بناب

تووان   راحتی موی ار برقرار نیست. این  زمون را بهدودک

انجوام داد   2از طریق تخمین حداقل مربعوات معموولی  

(Buse, 1998; Buse, 1994; Rougier, 1997) 

، از روش رگرسویون  AIDSدر تقریب مدل دطوی  

اسوتفاده شوده اسوت. بوه      3معادالت به ظاهر نوامرتبط 

پذیری، یکی از معادالت تقاضوا   دلیل تأمین شر  جمع

و پارامترهوای   شوده گذاشوته از دستگاه معادالت کنوار  

و سووپس  شووده اسووت سووایر معووادالت تخمووین زده 

شوده بور   کنوار گذاشوته   ۀپارامترهای مربو  بوه معادلو  

پارامترها بر ورد پذیری بر حسب سایر  مبنای قید جمع

پوذیری   جموع  جا کوه بور حسوب قیود    شده است. از  ن

شوده  ۀ حذفنو  معادل ،ها برابر یک است مجمو  سهم

گیورد. در   دلخوواه انجوام موی   مهم نیست و این کار بوه 

 زموون   بایود حاضر ابتدا قبول از بور ورد مودل     ۀمطالع

های همگنی، تقارن و منفوی بوودن بررسوی     محدودیت

 . شود  هسپس مدل با اعمال قیود بر ورد و شده
   AIDSالگوی ها در  محاسبه کش  -

توان تفسویرهای مسوتقیمی از    که نمی نبا توجه به 

هوا را   داشوت، بایود کشو     AIDSپارامترهای الگووی  

 ۀمحاسبه و سپس  نها را تفسویر کورد. بورای محاسوب    

هوای   های قیمتی، در مودی و متقواطع، فرموول    کش 

 7و  لستون 8(، گرین1156) 4توسط کالفانت123مختلفی

( 1113) 5و بروسن 6مدافری(، 1111(، گرین )1111)

(. یکوووی از 1357ارائوووه شوووده اسوووت )صووومدی،   

هوای موورد اسوتفاده در محاسوبه      پرکاربردترین فرمول

  است:صورت زیر به AIDSهای سیستم تقاضای  کش 

 13 رابطه کش  قیمتی دودی: -1
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 14 رابطهکش  مخارز )در مدی(:  -2
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 18 رابطهکش  متقاطع: -4
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 ۀدسوت  وردن شودت رابطو   هاز این کش  برای بو 

شووود. اگوور  جانشووینی و مکملووی کاالهووا اسووتفاده مووی

0ij جانشوووینی قووووی و اگووور   ۀباشووود رابطووو

0ijمکمل قوی بین کاالها وجود دارد  ۀباشد رابط

 (. 1357نی، )مجاورحسی

 شده های استفاده داده -

منظور بررسی  رار تیییور قیموت بور    در این مطالعه به

 ۀهوای دورد از بودجو    تخصیص کاالهوا، اطالعوات و داده  

دووانوار در روسووتاهای شوومال کشووور و در محوودوده     

اسوتفاده  های گیالن، مازندران و گلستان  جیرافیایی استان

هوای فصولی    ادهو سوعی شوده بوا اسوتفاده از د    است  شده

 این  رار قیمتی بررسی شود. 1351تا  1361های  سال

فورد در  منحصور بوه   یکی از منابع اطالعاتی مهوم و 

کننووده، تقاضووا،  مباحو  اقتصوواد دورد )بحوو  مصورف   

 
1
 Rougier 

2 Ordinary Least Squares (OLS) 
3 Seemingly Unrelated Regression (SUR) 
4 Chalfont  
5 Green  
6 Alston  
7
 Modafri  

8
 Brorsen  
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...(، اقتصوواد رفوواه  و جانشووینی و در موودی  تووأریرات

های رفاه، توزیع در مد، فقور و...( و همچنوین    )شادص

موواعی و مبوواحثی از اقتصوواد اجت-مطالعووات اقتصووادی

اطالعات هزینه و در مود دوانوار    بهداشت،  موزش و...،

. این اطالعات سواالنه  استدانوار  ۀیا به اصطال  بودج

صوورت میودانی و در قالوب    هوای گسوترده بوه    با نمونه

)ایوون هووای مفصوول از دانوارهووای مختلووف  پرسشوونامه

پرسو  از   1111گیرنوده بوی  از   هوا در بر  پرسشنامه

پاسوخگویی بهتور دوانوار در     منظوور بهکه  استنوار دا

در سوطج  ( شوود  موی  مقابل پرسشگران هزینه پردادت

)هزینوه و  هوای اجتمواعی، اقتصوادی     کشور بوا بخو   

 .شود  وری می در مد( جمع

دانوارهووای ایرانووی از سووال  ۀبودجوورگیری از ا موو
و توسط بانک ملی ایران شرو  شود و بوه طوور     1314

 1344از سوال  ادامه پیدا کورد.   1344نامرتب تا سال 
 ۀطوور مرتوب بررسوی بودجوو   بانوک مرکوزی ایوران بووه   

 ،مرکز  مار ایران ست.دانوارهای شهری را انجام داده ا
 1344 مارگیری از هزینه و در مود دوانوار را از سوال    

بووورای  1346بووورای منووواطق روسوووتایی و از سوووال 
توور از بانووک  دانوارهووای شووهری در مقیاسووی گسووترده

 نیو ا .کورد  پیگیوری ی جمهوری اسوالمی ایوران   مرکز

، 1383از سوال   و شود تکمیول   تدریجبهی در ری مارگ
 زیو را ن یشوهر  یرهامد دانوا درمنابع  نه،یعالوه بر هز

، 1386، 1388 یهوا  سوال  جزءو تاکنون به  شدشامل 
و   اسوتخراز    ن  جینتوا   و اجراساله ، همه1371و 1381

مود   و در  نهیر،  مار هزحاض  در حال.  است منتشر شده 

 ارمرکووز  موو"  دو منبووع  قیوواز طر ، یشووهر  یدانوارهووا
و  "رانیو ا  یاسوالم   یجمهوور   یمرکوز   بانک"و  " رانیا

  توسوط فقوط   ، ییروستا  یمد دانوارها و در  نهی مار هز
موذکور، بوا    یهوا  . طر شود یمنتشر م  رانیمرکز  مار ا
  تحود )براسواس  م  ملول   سوازمان   یها هیاز توص  استفاده

  یری مووارگ  روش ( بووهSNA2و  NHSCP1یهووا هینشوور
در نقا    نمونه  یدانوارها  به   مراجعه  قیاز طر  ،یا نمونه
از نظور پوشو     .ردیو گ یمو   انجوام   ییو روسوتا   یشهر

 موواری طوور   مووارگیری از هزینووه و  ۀمنوواطق، جامعوو
ی و در مد دانوار مرکز  مار ایران، کلیوه منواطق شوهر   

کوه متناسوب بوا     شوود  یی کشوور را شوامل موی   روستا
)مرکوز   گیورد  ری انجام میگی نمونه ۀجمعیت هر منطق

متوولی اصولی    عنووان بهمرکز  مار  (.1355 مار ایران، 
هوای پرسشونامه    ، عالوه بر پردازش دادهاین  مارگیری

متداول  هایجدولصورت صورت کلی و انتشار  ن بهبه
هزینووه و در موود  مووارگیری نتووایج "سوواالنه  ۀنشووری

1دانوارهای شهری/روستایی
، حجم وسویع اطالعوات   "

هوای بانوک    قالب فایل دررا  های دام پرسشنامه( )داده
دهود.   مرکز  موار ایوران قورار موی     وبگاهروی  اطالعات

بخ  زیوادی از ایون اطالعوات بورای کسوانی کوه بوا        
هوای اطالعواتی  شونایی ندارنود، قابول اسوتفاده        بانک
موورد   ۀقسمت سوم پرسشونام رود.  یمهدر بهو  نیست

دوانوار، کوه    ۀهای بودجو   وری داده استفاده برای جمع
در ارتبوا    رودشومار موی  بهترین قسمت ان نیز  مفصل

بخو    چهوارده های دانوار است کوه در کول    با هزینه
هوا بوه ترتیوب     گیورد. ایون بخو     مختلف را در بر می

هووای  هزینووه -12 هووای دوووراکی، هزینووه -11شووامل: 

هوای پوشواک و    هزینه -13 ها و مواد ددانی، وشیدنین
و فاضالب، سودت  های مسکن،  ب هزینه -14 کف ،

لووازم دوانگی و    های مبلمان و هزینه -18 و روشنایی،
 هوای بهداشوتی و درموانی،    هزینوه  -17 نگهداری  نها،

 های ارتباطات، هزینه -15 نقل،وهای حمل هزینه -16

  گووی و تفریحووات، هووای دوودمات فرهن  هزینووه -11
هوای   هزینوه  -11 های  موزش و تحصویل،  هزینه -11

های کاالها  هزینه -12 ده، هتل و رستوران،اغذاهای  م
هووای تهیووه و فووروش  هزینووه -13 و دوودمات متفرقووه،

  و ،هوای دوانوار   کاالهای بوادوام منوزل و سوایر هزینوه    

   هستند. گذاری دانوار های سرمایه هزینه -14
قاضای چوب سودت در منواطق  منظور بررسی تبه

های مربو  بوه   های شمال ایران، نمونه روستایی جنگل
مناطق روستایی سه استان گلستان، مازندران و گیالن 

 بیسوت که طوی   شدهای بودجه دانوار انتخاب  از داده

دهنود.   دانوار را تشکیل می 33747سال مورد بررسی 
یون  شوده در طوی ا  های برداشت از نجا که تعداد نمونه

 
 . کنیددر فهرست منابع مراجعه   7مثال به منبع  برای 1
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طوور متوسوط سواالنه    ها متفاوت بووده اسوت، بوه    سال
انوود. در  هبررسووی شووددووانوار در ایوون منوواطق  1752

پرسشنامه هزینه و در مد دانوار، عوالوه بور اطالعوات    
. شوود پرسیده میکاال نیز  ۀتهی ۀمصرف هر کاال، طریق

کاالها توسط یوک   ۀروش تهی هشتدر این پرسشنامه 
حتی اگور   شدتقاضا نوارها و از دا شددانوار کدگذاری 

هوای دیگوری غیور از     کاالهای موورد اسوتفاده از روش  
است، اطالعات  ن بوه هموراه    دست  مدهبهدرید کاال 

 ،روایون . ازشود ن در پرسشنامه درز  ۀکد و طریق تهی

و حتوی کاالهوایی کوه     استاین اطالعات بسیار کامل 
ت  ن ای بابو  دود تولید یا تهیه کورده و هزینوه   ،دانوار

شووود. لووذا در ایوون  در  ن ربووت مووی نکووردهپردادووت 
هووا فووار  از اینکووه دانوارهووای روسووتایی     برداشووت

هوای شومال کشوور، چووب سوودت را دوود از        استان

اطالعوات   ،یا دریداری کرده باشوند  کردهجنگل تهیه 
 اسوت.  شدههزینه و در مدی  ن در بودجه دانوار ربت 

-سوودت زیور   چوب ۀدانوار، هزین ۀدر اطالعات بودج

سووودت و  ب و فاضووالب، گروهووی از بخوو  مسووکن، 
و به همین دلیل مخارز چوب سوودت   استروشنایی 

از مخارز این گروه کاالیی جدا شده اسوت. همچنوین   
کاالهایی همچون نفت سفید، گاز طبیعوی و گازوئیول   
کاالهووای جانشووین بوورای تووأمین انوورژی در منوواطق   

د و )نووورزا شووودروسووتایی شوومال کشووور محسوووب  
رو مخارز این اقالم کاالیی نیز این(. از1312همکاران، 

-از بخ  مسکن، سودت و روشنایی مجزا شوده و بوه  

. در نهایوت  انود شوده صورت جداگانوه در مودل لحواظ    

هوا،   و  شوامیدنی  هوا  یهای کاالیی ماننود دووراک   گروه
دلیول اهمیوت ایون    های کاالیی به مسکن، و سایر گروه

ین شر  بودجه در مدل لحواظ  ها و همچنین تأم گروه
ریت بانوک  یافوزار مود  از نورم ی مورد نظر ها ند. دادهشد

افزارهوای  اسوتخراز شوده و در نورم    1اکسوس  اطالعات
EVIEWS  وSTATA  شدندتحلیل. 

 

 نتایج
 بر ورد مدل -

هوا و   ها، تعوداد داده  فرم تابعی مناسب، نو  شادص

هوای   دست  وردن تخمینروش تخمین مناسب، در به
 ل  یق و بدون تورش از سیستم تقاضای تقریبا ایوده دق

AIDS ند. در این تحقیق از فورم توابعی سیسوتم    مورر
 ل دطوی پویوا و شوادص اسوتون،      تقاضای تقریباً ایده

سازی مودل،   دلیل سادگی محاسبه و همچنین دطی به

( و 13 هووای کشوو  قیمتووی )فرمووول  فرمووول و نیووز
 ( استفاده شده است. 14 در مدی )فرمول

در این بخ ، سیستم معادالت مقید با اعمال قیود  
اعموال قیود همگنوی در     همچنوین تقارن بر ضرایب و 

0iمعادالتی کوه  

i

       نقو  شوده اسوت، بور ورد

است کوه بوا اعموال قیود جمعوی،       شایان ذکر. اندشده
 "سوایر کاالهوا  "ضرایب مربو  بوه پارامترهوای گوروه    

  محاسبه شده است.

صوورت زیور   هبعی بعد از اعمال قیوود بو  ارم تتصریج ف
 :است
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 : باالکه در مدل 

wSسهم مخارز چوب سودت از کل مخارز : krPشادص قیمت نفت سفید : 

krSاز کل مخارز : سهم مخارز نفت سفید goPشادص قیمت گازوئیل : 

goSسهم مخارز گازوئیل از کل مخارز : gasPشادص قیمت گاز : 

gasSسهم مخارز گاز از کل مخارز : fPشادص قیمت گروه دوراک و  شامیدنی :  

fSاز کل مخارز  : سهم مخارز دوراک و  شامیدنی hPشادص قیمت گروه مسکن : 

hSسهم مخارز مسکن از کل مخارز : ( )Y P واقعی با استفاده از شادص قیمتی استون: مخارز 

wPشادص قیمت چوب سودت :  

 

نتایج  زمون قیود کالسیک تقاضا  2و  1های جدول

 دهند. شده را نشان میدر مدل ارائه

 1همگنی از  زموون والود   ۀبرای بررسی فرضی الف(

هم تو نبودکمک  ن، وجود یا استفاده شده است که به

را  یتوهم پوول  کنندگان قابل بررسی است. پولی مصرف

. او کردمطر   2شریف نگیرویا اولین باردر علم اقتصاد 

هوا در   نظر داشوتن  روار قیموت   معتقد بود اگر بدون در

 یصورفاً بوا اتکوا بوه در مود اسوم       د،یکاه  قدرت در

گیوری اقتصوادی صوورت     )متییرهای اسومی( تصومیم  

 ،گور ید انیو . بوه ب اسوت ولی گیرد، جامعه دچار توهم پ

ارزش پوول،   رییاز فراموش کردن تی عبارت یلتوهم پو

سوت. در بسویاری از مووارد    ها تیییور قیموت   ۀجیدر نت

جووای بووهدر دصووو  مصوورف کاالهووا گیووری  تصوومیم

متییرهای واقعی بر اساس متییرهوای اسومی صوورت    

برای بررسی ایون حالوت در معوادالت تقاضوا      .گیرد می
 

1 
Wald 

2 Irving Fisher 

هوای   بت به قیمتفر تابع تقاضا نسهمگنی از درجه ص

نوی حکایوت از   همگ ۀرد فرضوی د. شو اسمی بررسی می

کننوده   مصورف  عبارت دیگروجود توهم پولی دارد یا به

های اسمی  به قیمت با توجه در دصو  کاالی مربو 

نتایج  زمون این فرضیه برای  ده است.گیری کر تصمیم

 ت.ارائه شده اس 1هر کدام از معادالت در جدول 

نمایی براسوواس  زمووون درسووتفرضوویه تقووارن  ب(

. شوده اسوت  های بزرگ برای کل سیستم  زمون  نمونه

بوورای هوور کوودام از  2نتووایج ایوون  زمووون در جوودول  

 ها نشان داده شده است. سیستم

شر  تقارن در تموام  ، 2بنابراین با توجه به جدول 

های معادالت پذیرفته شده است. نتایج بور ورد   سیستم

همبستگی ۀ دوبی برازش و عدم دودان دهندمدل، نش

با توجه به معوادالت   در معادالت بر وردی است. اکنون

های در مدی و قیمتی  توان کش  شده میمقید بر ورد

 .کردهای کاالیی را محاسبه  گروه
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0 زمون قید همگنی ) -1 جدول
j

ij) 

 مدل H0فرضیه  Probability Chi-square نتیجه

 7252/26 1111/1 شود میمردود 
11 12 13 14 15 16 17 0c c c c c c c      1

 چوب 

 1285/1 6225/1 شود میپذیرفته 
12 22 23 24 25 26 27 0c c c c c c c        نفت

 4816/1 2254/1 شود میپذیرفته  سفید
13 23 33 34 35 36 37 0c c c c c c c       گازوئیل 

 1144/1 1143/1 شود میپذیرفته 
14 24 34 44 45 46 47 0c c c c c c c       گاز 

 3153/4 1366/1 شود میمردود 
15 25 35 45 55 56 57 0c c c c c c c       دوراک 

 1256/4 1422/1 شود میمردود 
16 26 36 46 56 66 67 0c c c c c c c       مسکن 

 منبع: نتایج پژوه 

 

) زمون تقارن ضرایب  -2جدول  jiij    در سیستم معادالت (

 نتیجه H0 Chi-square  Probabilityفرضیه 

12 21c c 2724/1 7154/1 شود می پذیرفته 

13 31c c 3214/2 1271/1 شود می پذیرفته 

14 41c c 2476/1 7114/1 شود می پذیرفته 

15 51c c 4373/1 2316/1 شود می پذیرفته 

16 61c c 4183/1 4517/1 شود می پذیرفته 

23 32c c 4271/1 2323/1 شود می پذیرفته 

24 42c c 1312/1 6111/1 شود می پذیرفته 

25 52c c 1171/1 1368/1 شود می پذیرفته 

26 62c c 5548/1 3461/1 شود می تهپذیرف 

34 43c c 4718/1 2284/1 شود می پذیرفته 

35 53c c 1161/1 2117/1 شود می پذیرفته 

36 63c c 1464/1 3171/1 شود می پذیرفته 

45 54c c 1112/3 1532/1 شود می پذیرفته 

46 64c c 4156/1 8167/1 شود می پذیرفته 

56 65c c 5137/1 3611/1 شود می پذیرفته 

 منبع: نتایج پژوه 

 
1

 ضرایب متییرهای مستقل مدل هستند که در قسمت قبل توضیج داده شد.این پارامترها،  
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 های قیمتی دودی و متقاطع مدل مقید سنج  کش  -

شوده،  های قیمت دودی و متقاطع محاسوبه   کش

 3های  های کاالیی در جدول مربو  به هر یک از گروه

ها با استفاده از توابوع    ورده شده است. این کش  4و 

شوووند. بووا بررسووی   مووی تقاضووای معمووولی اسووتخراز 

شود که کش  قیمتی  های قیمتی، مشخص می کش 

و در  اسوت هوای کواالیی منفوی     تقاضا در تمامی گروه

 ها، قانون تقاضا نق  نشده است. هیچ یک از گروه

تووان نتیجوه گرفوت کوه      موی  3با بررسوی جودول   

ساسیت زیادی نسبت بوه تیییورات شوادص قیموت     ح

ی کوه  ا ن و گازوئیل وجود دارد، به گونوه دوراک، مسک

 -13/1، -22/1کش  قیمتی این سه گروه به ترتیوب  

 است. -37/1و 

 ، همگنی و جمعید تقارنبا اعمال قی LAIDSکش  مارشالی کالفنت  -3جدول 

 های کاالییگروه م کاالهامیانگین سه ضریب درآمدی ضریب خود قیمتی کشش قیمتی

 چوب سودت 1131/1 1111/1 1121/1 -21/1

 نفت سفید 1131/1 1113/1 1182/1 -71/1

 گازوئیل 1111/1 1111/1 -1116/1 -37/1

 گاز 1166/1 1113/1 1162/1 -16/1

 دوراک 4184/1 1277/1 -1511/1 -22/1

 مسکن 1116/1 1113/1 -1111/1 -13/1

 سایر کاالها 4411/1 -1311/1 1751/1 -51/1

 منبع: نتایج پژوه 

 

 با اعمال قید تقارن، همگنی و جمعی LAIDSهای متقاطع  کش  -4جدول 

 های کاالییگروه چوب سوخت نفت سفید گازوئیل گاز

 چوب سودت - 1332/1 1121/1 -3583/1

 نفت سفید 1311/1 - 1145/1 -2131/1

 گازوئیل 1632/1 7121/1 - 3143/1

 گاز -1816/1 3431/1 1115/1 -

 منبع: نتایج پژوه 

 

تووان نتیجوه گرفوت کوه      موی  4با بررسوی جودول   

کاالهووای نفووت سووفید و گازوئیوول کووه دارای کشوو   

متقاطع مثبوت بوا چووب سوودت هسوتند جانشوینی       

ولوی بوا توجوه بوه اینکوه       ،زیادی با کاالی چوب دارند

گواز   ،کش  متقاطع گاز با چوب سودت منفوی اسوت  

 چوب حالت مکمل دارد.  نسبت به 

 سنج  کش  های در مدی مدل مقید -

هوای   هوای در مودی گوروه    کشو   ۀنتایج محاسوب 

ه شده است. البته ارائ 8کاالیی مورد بررسی در جدول 

بنودی کاالهوا در الگووی     باید توجه داشوت کوه طبقوه   

AIDS  در مدیبر اساس عالمت ضریب (Bi)   صوورت

های  ی بودن گروهضرورگیرد که نتایج حاکی از غیر می
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های بهداشت، پوشاک،  کاالیی به جز سایر کاالها )گروه

 .است..( حمل ونقل و.

شوود کوه    با توجه به جدول بر وردها، مشاهده موی 

کش  در مودی تقاضوای مربوو  بوه چووب سوودت       

از طرفوی کاالهوای نفوت    تر از سوایر کاالهاسوت   بزرگ

های در مودی بوه نسوبت     کش  ،سفید، گازوئیل و گاز

اضوطرار   ۀدهنود  که نشوان  دارند( 1تری )نزدیک به کم

 . استبیشتر این کاالها نسبت به چوب سودتی 

 با اعمال قید تقارن، همگنی و جمعی LAIDSکش  در مدی  -8 جدول

 های کاالییگروه میانگین سهم کاالها ضریب در مدی کش  در مدی

 چوب سودت 1131/1 1111/1 34/1

 فیدنفت س 1131/1 1113/1 13/1

 گازوئیل 1111/1 1111/1 18/1

 گاز 1166/1 1113/1 18/1

 دوراک 4184/1 1277/1 16/1

 مسکن 1116/1 1113/1 11/1

 سایر کاالها 4411/1 -1311/1 11/1

 منبع: نتایج پژوه 

 

 بحث
عنوان یوک  تقاضای موجود در جامعه برای چوب به

 سرچشومه دانوارهوا   ۀمنبع انرژی از تصمیمات روزمور 
 ۀرر از میزان بودجه دانوار، هزینو گیرد که دود متأ می

هوای   زمان، دسترسی نسبی بوه چووب و سوایر حامول    
همچنوین   ، وانرژی، قیمت هور کودام از منوابع انورژی    

 سووووایر عواموووول اجتموووواعی و فرهنگووووی اسووووت  
(Gundimeda and Köhlin, 2008). 

تجربوی، رفتوار    یها افتهیپژوه  بر اساس  نیدر ا
منواطق روسوتایی   در  نوابع انورژی  م یها کنندهمصرف
 لیو تحلوهیو تجز های گیالن، مازندران و گلستان استان
توسوط   انورژی  یتوابع تقاضوا   نیاسوت. بوا تخمو    شده
در ایون   ایو پو یل دطو   دهیو ا بواً یتقر یتقاضوا  ستمیس

  مده است:دست به ریز جیتحقیق نتا
کوه کشو     شوود  موی مشاهده  3جدول  یبا بررس

و  است یمنف ییکاال یها وهگر یتقاضا در تمام یمتیق
ها قانون تقاضا نق  نشده است. با  از گروه کی چیدر ه
 یادیو ز تیها مشخص شود کوه حساسو    کش  یبررس

(، -37/1گازوییول )  موت یشادص ق راتیینسبت به تی
( وجووود دارد در -13/1( و مسووکن )-22/1دوووراک )

( چوب سودت -16/1حالی که این شادص برای گاز )
 یجوا از  ن( اسوت.   -7/1فت سوفید ) ( و برای ن-21/1)

 یهوا  گوروه  رینسبت به سا هاکش  نیکه قدر مطلق ا
ایون کاالهوا میوزان     متیق  یکاالیی کمتر است، افزا

کاه  دواهود   ،تقاضا برای  نها را کمتر از رشد قیمت
کش  هسوتند. یعنوی    داد. به بیان دیگر این کاالها کم

 11گواز  مثال اگر قیمت هیزم یا نفوت سوفید یوا     برای
 1/2ترتیوب  میزان تقاضای  نها بوه  ،درصد افزای  یابد

 یابد. درصد کاه  می 6/1درصد و  7درصد، 
تووان نتیجوه گرفوت کوه      موی  4با بررسوی جودول   

کاالهووای نفووت سووفید و گازوئیوول کووه دارای کشوو   
جانشوینی   ،متقاطع مثبت بوا چووب سوودت هسوتند    

 ولی بوا توجوه بوه    ؛زیادی با کاالی چوب سودت دارند
متقاطع گاز با چوب سودت منفی اسوت،  اینکه کش  

گاز نسبت به چوب حالت مکمل دارد. ایون موضوو  را   
 که چون گواز در بسویاری   کردگونه تفسیر توان این می
دانوارهای روسوتایی شومال کشوور بورای مصوارف       از

بخشوی از نیواز بوه     ،شود کار گرفته میپز غذا به و پخت
درحالی که  ،دهد سخ میرا پاپخت و پز تقاضای انرژی 

منظوور گورم   نفت سفید و گازوییل و هیزم بیشوتر بوه  
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شووند. از طرفوی نفوت     موی  کار گرفتهبه ها هکردن دان
تری برای هیوزم   سفید به نسبت گازوییل جانشین قوی

مین نیاز گرموایی از  یعنی دانوارهایی که برای تأ ،است
ن جانشوی را نفت سفید ، بیشتر، اند چوب استفاده نکرده

نوورزاد و   مووردی  ۀهوای مطالعو   اند کوه یافتوه   کرده ن 
 این امر است. ۀیید کنند( تأ1312همکاران )

شوود کوه کشو      مشوخص موی   8با بررسوی جودول   
تور  ( بزرگ34/1در مدی تقاضای مربو  به چوب سودت )

از طرفی کاالهای نفت سوفید، گازوئیول   از سایر کاالهاست 
( 1)نزدیک بوه   نسبت کمتریهای در مدی به و گاز کش 

اضطرار بیشتر ایون کاالهوا نسوبت بوه      ۀدهند که نشان دارد
کوه   Arnold et al. (2003) . نتوایج اسوت چوب سوودتی  

گرفتوه از  تورین مطالعوات انجوام   بندی کلوی از مهوم   جمع
مصرف هیزم در بسیاری کشورهای جهان اسوت؛ کشو    

کورده  گوزارش   7/1توا   -31/1در مدی تقاضای هیوزم را  
س گووزارش ایوون محققووان، هیووزم بوورای   اسووااسووت. بر

دانوارهای فقیر کاالیی عادی و برای رروتمنودان کواالیی   
پست است. در این مطالعه کش  قیمتی دودی هیوزم از  

 گزارش شده است.   -81/1تا  -35/1

 کشوو  قیمتووی هیووزم بوورای    دیگوور، هدر مطالعوو
، در موود  -127/1دانوارهووای روسووتایی بووا در موود کووم  

 ،بوووده اسووت -12333/13وتمنوود و رر -165/1متوسووط 
ناپذیر گزارش شده است کوه   کاالیی کش هیزم، بنابراین 

مصورف  ن نودارد.    مقودار تیییرات قیمت تاریر زیادی بور  
های نفت،  همچنین کش  متقاطع هیزم در برابر سودت

اکتریسیته و گاز مایع، در هر سه گوروه در مودی مثبوت    
  نشوین بووده اسوت   بنابراین هیزم با  ن کاالهوا جا  و بوده،

(Gundimeda and Köhlin, 2008). 
( نشوان داده  1312مطالعه نصورالهی و همکواران )  

ای انرژی برق و گاز طبیعی کاالهوایی  ه است که حامل
هوای در مودی    و اعمال سیاست اندکش  ضروری و بی

برای کاه  مصرف  نهوا در بخو  دوانگی جمعیوت     
رف  نهوا  ای در کاه  مص تواند تیییر عمده شهری نمی

جانشین و مکمول   داشته باشد. همچنین  نها کاالهای
هووای  نوود. از سوووی دیگوور کشوو   نادووالص یکدیگر

رفتار عقالیی  ۀدهنداند که نشان دودقیمتی منفی بوده
کننوده در راسوتای حوداکثر کوردن مطلوبیوت      مصرف

چنگوی  شوتیانی و جلوولی     ۀاست. همچنین در مطالع
و  -133/1ر بوا  ( میزان کش  قیمتی برق برابو 1311)

مقدار کش  متقاطع تقاضا نسبت به حامل های دیگر 
و مقدار کشو  در مودی  ن را برابور بوا      17/1برابر با 
 است.  کردهبر ورد  321/1

نشوان داد کوه کشو     این پژوه  در نهایت نتایج 
قیمتی تقاضای چوب سودت در منواطق موورد بررسوی    

 کوه افوزای  قیموت چووب     طووری به است -21/1برابر 
تأریری بر تقاضای دانوارهای مورد بررسوی نودارد. ایون    

از  زیوادی رسد بخ   نظر میزیرا به ؛نتیجه طبیعی است
طووور مسووتقیم بووهدانوارهووای سوواکن در ایوون منوواطق 

بوورای اسووتفاده از چوووب سووودت پردادووت  ای  هزینووه
ایون پوژوه  توأریر تیییور      ۀتورین نتیجو   مهماند.  نکرده

ر تقاضای چووب سوودت   های انرژی ب قیمت سایر حامل
افوزای  یوک    کوه  ، در این پژوه  نشان داده شداست

عنوان کاالهوای  درصدی قیمت نفت سفید و گازوئیل به
، تقاضووای چوووب سووودت را جانشووین چوووب سووودت

 ن کمتور از افوزای  قیموت     افوزای  ولوی   افزای  داد
دلیول برطورف کوردن دو    . از طرفی گاز و چوب بوه است

روسوتایی در منواطق روسوتایی     نیاز متفاوت یک دانوار
شووند.   کاالی مکمول در نظور گرفتوه موی    ، شمال کشور

سراسوری   ۀدسترسی بوه شوبک   ۀرسد با توسع نظر می به
در ایون منواطق و سوهولت اسوتفاده از  ن بوا       گاز کشور

، این کاال نیز جانشین چوب سوودت   کم ۀتوجه به هزین
 درشود و مصرف  ن را کاه  دهود؛ اموا   در این مناطق 
دلیل توزیع سخت گاز مایع و گران بوودن  حال حاضر به

 ن نسبت به چوب سودت، در این مناطق از گاز کمتور  
انرژی گرمایشی استفاده شده و بوا  مین منبع تأعنوان به

 ۀو سووهولت اسووتفاد کووارایی،  لووودگی کمتوورتوجووه بووه 
   .شوداستفاده  بیشتر پزودر پخت ،بیشتر

 34/1رابور  همچنین کش  در مودی چووب نیوز ب   
عادی بودن این کاال )و نه پسوت   ۀدهندکه نشان است

 نجا که دانوارهای مورد بررسی در  است، ازبودن  ن( 
نود، افوزای  در مود    فقیر و نسبتاً در مداین مناطق کم

جوه بوه رابوت بوودن امکانوات      ها در این سطج بوا تو  ن
موایع بوا    کشی، توزیع گواز ا )نبودن گاز لولهزندگی  نه

هوای   دلیول کوهسوتانی بوودن و جواده    به بیشتر ۀهزین
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نسوبت بیشووتری  العبوور(، تقاضوای چووب را بوه     صوعب 
زیرا افزای  در مود در ایون منواطق،     ؛دهد افزای  می

و  شوود موی افزای  مساحت محل زنودگی   سبباغلب 
نیاز به چوب سودت بیشتری برای گرمای  نتیجه،  در
در ایون   افزای  در مود  رو سیاستگذاری؛ ازاینافتد می

مناطق در این سطج در مدی، افوزای  مصورف چووب    

به موازات  بایدسودت را در پی دواهد داشت. بنابراین 
یا سوایر منوابع انورژی    افزای  در مد دسترسی به گاز 

بع انورژی پواک و   اعنووان منو  بوه های نو،  همانند انرژی
تنها در این صوورت اسوت کوه     ؛راحت نیز افزای  یابد
 واهد یافت.مصرف هیزم کاه  د

 سوخت در مناطق روستایی شمال کشور آل چوبدر خصوص برآورد مدل تقاضای تقریبا ایده eviewsافزار : خروجی نرم 1پیوست 

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 
     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
C(11) 0.002171 0.001659 1.309068 0.1912 
C(12) 0.000420 0.001325 0.316784 0.7516 
C(13) 0.000344 0.000869 0.396270 0.6921 
C(14) -0.001168 0.001627 -0.717908 0.4732 
C(15) 0.001171 0.002400 0.487753 0.6260 
C(16) 0.004278 0.001754 2.439342 0.0151 
C(17) -0.010328 0.002948 -3.503563 0.0005 
C(18) 0.001027 0.000175 5.871591 0.0000 
C(19) 0.263187 0.091846 2.865511 0.0044 
C(111) -0.222202 0.094874 -2.342083 0.0197 
C(22) 0.005237 0.002822 1.855709 0.0642 
C(23) 0.001374 0.001299 1.058165 0.2906 
C(24) -0.002657 0.002009 -1.322675 0.1867 
C(25) -0.018362 0.007928 -2.315917 0.0211 
C(26) -0.001528 0.004414 -0.346187 0.7294 
C(28) 0.000396 8.44E-05 4.687255 0.0000 
C(29) 0.598645 0.066471 9.006164 0.0000 
C(222) 0.298745 0.096079 3.109369 0.0020 
C(33) -0.000718 0.000885 -0.811809 0.4174 
C(34) 0.000783 0.001220 0.641577 0.5215 
C(35) -0.004375 0.002634 -1.660933 0.0975 
C(36) -0.001011 0.001763 -0.573426 0.5667 
C(38) 0.000107 2.24E-05 4.772745 0.0000 
C(39) 0.117549 0.098614 1.192013 0.2339 
C(333) 0.316998 0.109392 2.897832 0.0040 
C(44) 0.007225 0.002955 2.445457 0.0149 
C(45) 0.007884 0.004482 1.759285 0.0793 
C(46) -0.001997 0.003141 -0.635744 0.5253 
C(48) 0.000351 9.37E-05 3.741555 0.0002 
C(49) 0.418217 0.169094 2.473279 0.0138 
C(55) -0.080181 0.100795 -0.795481 0.4268 
C(56) 0.026879 0.036641 0.733595 0.4636 
C(57) 0.017846 0.112332 0.158872 0.8738 
C(58) 0.026698 0.007951 3.357884 0.0009 
C(59) 0.487278 0.096395 5.055004 0.0000 
C(555) 0.503933 0.099708 5.054091 0.0000 
C(66) -0.001979 0.022303 -0.088746 0.9293 
C(67) -0.039829 0.040900 -0.973815 0.3307 
C(68) 0.010310 0.002893 3.564334 0.0004 
C(69) 0.187265 0.086607 2.162236 0.0312 
C(666) 0.360124 0.111771 3.221993 0.0014 

Determinant residual covariance 2.83E-29   
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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 0.117604 

Adjusted R-squared 0.159084     S.D. dependent var 0.018238 

S.E. of regression 0.016724     Sum squared resid 0.018181 

Durbin-Watson stat 2.053481    
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 منابع

. بور ورد توابع   1311چنگی  شتیانی، علی و مهدی جلولی، 

 1414بینی  ن برای افق چشوم انوداز    تقاضای برق و پی 

ایران و نق  ان در توسعه کشور با توجه به هدفمند شدن 

 6 های رشد و توسوعه اقتصوادی،   های انرژی، پژوه  یارانه

(2 :)11-111. 

 موت یق رییو ارور تی . 1358اصیر سوالم،  ، پرویز و علی داودی

،  ی مود مختلوف در  یهوا  بر رفاه دانوارهوا در دهوک   نیبنز

 .45-18: 23 ،پژوهشنامه اقتصادی

ین توابع تقاضوای   . تخمو 1311اصیر و ندا بیات، ، علی سالم

 ل  ددمات تلفن رابت با روش سیستم تقاضای تقریباً ایوده 

 .181-131: 7و  8 ، اقتصاد و الگوسازی،  دطی پویا

ارزیووابی انتقووادی کوواربرد . 1353 ن،حسووی علووی ،صوومدی

تحلیول رفتوار    در (AIDS)ال  سیستم تقاضای تقریبا ایوده 

 روسوتایی مصرفی: مطالعوه مووردی دانوارهوای شوهری و     

 های اقتصادی ایوران،  پژوه ، بویراحمدو  کهکیلویهاستان 

21 :186-156. 

تجزیه و تحلیل تقاضای انووا   . 1357 ن،حسی علی ،صمدی

ایران با استفاده از الگوی سیستم  شهریگوشت در مناطق 

: 86، اقتصواد کشواورزی و توسوعه   ،  ل تقاضای تقریبا ایوده 

31-71. 

مود   نتایج  مارگیری از هزینه و در. 1355مرکز  مار ایران، 

و  ریوزی  معاونوت برناموه   ،1355دانوارهای روستایی سوال  

  . 245، تهران، نظارت راهبردی، مرکز  مار ایران

نیوا و امیور    دینوی، مهوران رو    امیر،  ژنوگ تواز   ،مالحسنی
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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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