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 چکیده
در بنزین  یمتق کنندهیینتعدولت لذا . دارد یادیز یرثأهم بر دولت و هم بر جامعه ت یکاستراتژ یکاال کارکردبا  ینبنز

همواره با  ،دلیل اینکه تغییر قیمت بنزین دارای اثرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی استه ب یرانا
های مختلفی از جمله تغییر یر سیاستهای اخقیمت بنزین مواجه بوده است. در سال در رابطه با های متعددیچالش

بندی بنزین اتخاذ شده است که هر یک از آنها تبعات مختلفی را به همراه داشته است. از تدریجی، تغییر یکباره و سمهیه
گذاری گذارد. لذا درک ساختار حاکم بر قیمتمیتأثیر پذیرد و هم میتأثیر طرف دیگر قیمت بنزین هم از عوامل مختلفی 

شناسی باشد. برای این منظور از رویکرد پویاییهای تغییر قیمت در کشور و اثرات آن ضروری میین و سیاستبنز
سازی اثر بنزین و بررسی و شبیه نگر و پویا برای ترسیم ساختار حاکم بر قیمتها یک روش حل مسئله کلسیستم
 یاستسسازی مدل نشان داد که های مختلف بر رفتار مدل در این مقاله استفاده شده است. نتایج شبیهسیاست

وقتی این و  بوده مناسب، تورم سال قبل یزانبه م یندالر و بنز یمتق ییرتغ زا نبودنیجی با فرض تورمتدر یگذاریمتق
 .مناسب است یمتق یتتثب یاستس فرض برقرار نباشد

 
 تثبیت سیاست؛ بنزین قیمت ؛هایستمس یشناسیاییپو یکردرو ؛اسنادی یسازمدل ها:کلیدواژه

 
  

                                                      
 44/69/9311تاریخ پذیرش مقاله:  44/91/8931تاریخ دریافت مقاله: 9

 )نویسنده مسئول(   مدرس یتاز دانشگاه ترباطالعات  یفناور یریتمد یدکتر* 
Email: a.hajigholam@modares.ac.ir 



 
 
 9911ـ زمستان  44مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره   02

 

 مقدمه .1

دارد.  یادیز ثیرأاست که هم بر دولت و هم بر جامعه ت یکاستراتژ یو از کاالها انرژی هایحامل از بنزین
 سیسأت طریق از آن داخلی تولید به اقدام یازمورد ن ینبنز مینأت برای باید ینبنز کنندهعرضه یگانهدولت 

 هزینه به نیاز اقدامات، ایندو  هرکند که  مینأت واردات طریق از را نیاز این کمبود، صورت در و نموده پاالیشگاه
  [91] .دارد دولت برای زیادی انرژی صرف و

 ینا یمتق ییرتغ لذا [42] دارد قرار هاخانواده کاالی سبد در غیرمستقیم و مستقیم طورهب انرژی حامل این
 آن تولید حتی و مصرف تغییر سبب طرف یک از بنزین قیمت تغییر سیاست. است ثرؤکاال بر سطح رفاه جامعه م

 طریق از و [49] نقل و حمل قیمت بر اثرگذاری با مستقیم طریق از را زندگی هایهزینه هم و شودمی
 سیاسی، اثرات با اقتصادی لفهؤم یک ینبنز [8] .دهدمی افزایش تورم و کاالها سایر قیمت افزایش با غیرمستقیم

 چالشآن را در ایران همواره  قیمت با رابطه درگذاری که سیاست [41] است یطیمح یستز ،فرهنگی اجتماعی،
  .است کرده برانگیز

 ییراند از جمله تغگرفته یشدر پ ینهزم ینرا در ا یمختلف هاییاستمختلف س یهادولت یراخ یهادر سال
از  یک. هر ینبنز یبندههمیدرآمد حاصل از آن، س یبازپرداخت نقد یکباره، ییرو تغ هایارانه یهدفمند یجی،تدر

 بر حاکم ساختار درک لذا مردم داشته است. یدولت و هم برا یهم برا یتبعات مختلف هایاستس ینا
ساختار  یندرک ا یبرا .باشدمی ضروری آن اثرات و کشور در قیمت تغییر هایسیاست و بنزین گذاریقیمت

مختلف را با  هاییاستبتواند اثر س ینثر بر آن را در نظر گرفته و همچنؤمختلف م یهالفهؤکه بتواند م یکردیرو
 یشناسیاییپو یکرداز رو در این پژوهش لذا باشدیم یازکند مورد ن یلرفتار آن در طول زمان تحل یشنما
استفاده شده  ،رفتار مدل را دارد سازییهو شب ینگر بوده و هم در طول زمان امکان بررسکه هم کل هایستمس

 است.
 .باشدمی زمان طول در اصلی متغیرهای رفتار به نیاز هاسیستم شناسی پویایی رویکرد در مسئله تعریف برای

وجود  یاصورت پوه مسئله ب یفتعر یبرا 9(زمان طول در متغیر روند)نمودار  مرجع مد ابزار رویکرد این در [93]
مرتبط  یعن با وقاوأمادر طول زمان را ت یرکه روند متغ 4واقعه-د مقاله عالوه بر مد مرجع از نمودار رون یندارد. در ا
. محور کندیمهم و اثرگذار ارائه م یعاز روندها در کنار وقا یکل یدنمودار د این استفاده شده است. ،دهدینشان م

مهم  یعنمودار رفتار، وقا یمورد مطالعه است که بر رو یرمقدار متغ یو محور عمود باشدینمودار زمان م ینا یافق
 4 و 3، 4 شکل نمودارهای و آن با مرتبط وقایع و بنزین قیمت تغییرات روند 9 شکل نمودارشده است.  یانب یزن

 .دهدمی نشان را ارز نرخ و بنزین واردات و تولید و مصرف روند تورم، ترتیب به
 

 
 9318 الی 9316 سال از بنزین قیمت واقعه روند9 شکل

                                                      
9 Reference Mode (Behavior Over Time Graph-BOT) 
4 Trend –Event Diagram 
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تورم  اساس بر و سال هر ابتدای در قیمت تغییر 9383 تا 9316 سال از است مشخص 9شکل  ازکه  همانطور

از آن سال تا سال  9383در سال  یمتق یتقانون تثب یب( اما با تصویجیتدر ییرتغ یاستاست )س یافته یشافزا
 3از شکل  کههمانطور  یمتو ثابت ماندن ق (4شکل ) یتورم دو رقم وجودثابت مانده است.  یمتق 9386

ها سال ینطول ا در ینبنز یدتول یتظرف یگر. از طرف ددهدیم یشرا افزا ینمشخص است روند مصرف بنز
با توجه به فشار  .(3نمودار دوم شکل ) شودمی هاسال این در زیاد واردات به منجر این که نیافته افزایش خیلی

و  یافت یشتومان افزا 999به  یزفرآورده ن ینا یمتق سوخت، بندییهبا سهم 86 سال دربر دولت،  ینبنز
 . (9)شکل  شد تومان 499 به قیمت یکباره افزایش به منجر 81 سال در هایارانه هدفمندی

 

 
9311 – 9316 سال از تورم نرخ 9 شکل

 
فرآورده  ینمصرف ا یندهآسبب شد روند فز یاستدو س ینمشخص است ا 3 شکل اولنمودار همانطور که در 

 یمبود ینمصرف بنز یرد. عالوه بر آن شاهد کاهش چشمگوصفر ش یباًتقر یزد و قاچاق سوخت نومتوقف ش ینفت
کاهش  86روز در سال  در یترل یلیونم 4/66 به 82در روز در سال  یترل یلیونم 6/13 که مصرف از یابه گونه

 در .یدرس یترل یلیونم 2/61 به 9313سال  یانتا پا مصرفماند و  یثابت باق یمتق 13تا  81از سال  باز. یافت
 به اقدام دولت 14ماه  در خرداد .یافت یشتومان افزا 199به  13در سال  یمتق ها،یارانه یهدفمند دوم مرحله

. (9 ل)شک کرد یترهر ل یتومان برا 9999 یمتق یسازیکسان وو کارت سوخت  ینبنز یبندیهحذف سهم
 یمتو ق که استفاده از کارت سوخت کنار گذاشته شد 14از سال مشخص است  3 شکل اول روندکه از  همانطور

 . یافت افزایش ینمصرف بنز ثابت ماند یزن ینبنز
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 9311 – 9316 سال از بنزین واردات و تولید مصرف، روند 4 شکل

 
 ینتا قاچاق ا است هباعث شد یراخ هایدر سال ینوسانات ارز دهدمی نشان 4 شکل که همانطور طرفی از

 بهو  یجهان هاییمتنسبت به ق یراندر ا ینبنز یمتآنجا که ق ازکند.  یداپ یباالتر یتجذاب یفرآورده نفت
آبان  43وجود دارد. در  یرانقاچاق سوخت به خارج از ا یت( جذاب2 شکل) است کمتر همسایه کشورهای خصوص

 3999در ماه و آزاد  یترل 69 یهبا سهم 9299شدن ) یو دو نرخ یمتق یکباره ییرتغ یاستدوباره س یزن 9318
 سط دولت انجام شد.تومان( تو

 
 9311 - 9316 سال از آن تغییرات و ارز نرخ 3 شکل
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 ایران همسایه کشورهای بین بنزین قیمت مقایسه 4 شکل

 
 شامل مختلفی هایسیاست مختلف هایدولت در و اخیر هایسال طول در ،2 الی 9 روندهای اشکالمظابق 

اتخاذ  کردن نرخی تک و نرخی دو سوخت، بندیسهمیه قیمت، یکباره تغییر قیمت، تثبیت قیمت، تدریجی تغییر
 نتایج از سردرگمی با نوعی به گذارسیاست. است داشته مراهه کشور به یرا برا یشده است که آثار مختلف

 و بنزین قیمت بر حاکم ساختار درک به تا است نیاز لذا. است پرداخته مختلف اقدامات انجام به خود سیاست
 مختلف پرداخت. هاییاستاز س یفهم رفتار ناش یبرا کالن و استراتژیک مسئله یک آن اثرات

منتشر شده است.  یمقاالت مختلف ینبنز یمتق ییراتدر خصوص تغ یراندر ا پژوهش پیشینه یبررس در
( در مطالعات 9381( و جهانگرد )9381) یکالم خسروشاهو خوش یدرپورح یبدی،م یامام ،(9312سعادت مهر )

 یگنجو یکه شکور یدر حال [8، 42، 91] بر تورم اذعان داشته ینبنز یمتق ییربودن اثر تغ داریخود بر معن
 [41] .داندیم یزدر بلندمدت ناچ خصوص هب را آن( اثر 9383)

یندهو آال ینمصرف بنز یبررس دنبال ه( ب9316) یآران یو عصار یصادق ی،( و طاهر9314بزازان و پورباقر )
 ینا .[4و  41] یابدمی کاهش قیمت افزایش با بنزین مصرف که کنندمی بیان و بوده یطیمح یستز یها

 ینیخوئ پوریو تق یزروک ی،موغار یمی( و کر9312) یگنجو یمزرعه خسرو و شکور یانموضوع با مطالعات زارع
 مصرف ثرؤعوامل م ازرا  یمتق( 9313امامی میبدی، گرایی نژاد و دارابی ) یول [91و  39] دارد یخوان( هم9314)

که یک رابطه منفی و ضعیف میان قیمت حقیقی  کنندیم یان( ب9384) یو اقدام ییو ختا [1] است دانسته ینبنز
 .[49] بنزین و تقاضای کل بنزین وجود دارد

و  یمتق یتتثب یاستس یسهمقا به (9381مجلس ) یهامرکز پژوهش ی،گذاریمتق هاییاستس یبررس در
 را ینبنز یبندیهسهم (9382داودی و سالم ) .[49] است پرداخته ینبنز یمتق یجیتدر ییربا تغ یکباره ییرتغ

 مطرح را ینارز بنز یاست( س9318باقرپور و شمساپور ) .[1] اندآن دانسته یمتق یشافزا به نسبت بهتری سیاست
و  یجبران یاستبه همراه س یانرژ یمتق یشافزا یاست( به اثر مثبت س9319نژاد )و قربان یدرگاه .[3] اندکرده

 یمتیق یهایاستس مانأبه اعمال تو یز( ن9314) یفراهان یو گودرز یعامل جبل .[2] اندبرده پی یوربهبود بهره
 .[98] اشاره دارند یراندر ا ینبنز یتبهبود وضع یخانوارها برا یمصرف یاز جمله اصالح الگو یرقیمتیو غ

 موضوع از قسمت یک بر)تمرکز  جزگرایانه بیشتر مطالعات که گفت توانمی گذشته مطالعات بندیجمع با
 سازیشبیه رویکردبوده و  یکو استات یآمار یهابر روش یآن( و مبتن یآثار تورم مثالً بنزین قیمت
 یساختار در طول زمان آن هم با بررس ینرفتار ا سازیشبیهساختار و  یدرک کل یبرا هایستمس شناسیپویایی

است. لذا درک ساختار حاکم بر  یرفتهاثر نرخ ارز صورت نپذ یناثر آن بر مصرف و عرضه و همچن یمت،ق یاییپو
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 بر ارز نرخ تغییرات همچنین و آن یکباره تغییر و بندییهسهم یجی،تدر ییرتغ هاییاستو اثر س ینبنز یمتق ییرتغ
 الزم است.  یحصح گذاریسیاست برای عرضه و مصرف بنزین، قیمت تورم،

 بنزین قیمت بر حاکم هایپویایی تبیین برای یعمل یازو ن ضرورت ینالذکر و همچنفوق ینظر ءخال مطابق
 یتتثب یاستس از حاصل ینبنز یمتق ییراتتغ شوک یاییمقاله با هدف درک پو ینا لذا صحیح گذاریسیاست و

 شده است. ینتدو 9یاسناد سازیمدلو  هایستمس شناسییاییپو یکردبا استفاده از رو قیمت
 یکردپژوهش )روش پژوهش، رو یشناسروش تبیینو  ینظر یمبان بیانحاضر، پس از  پژوهشدر 

حاصل از آن پرداخته شده  هاییافتهپژوهش و  یهاگام یانب به( یاسناد سازیمدلو  هایستمس شناسییاییپو
 است. 
 

 پژوهش یشینهو پ ینظر یمبان .2

 یمتق ییراتتغدر خصوص  ایرانپژوهش در  مبانی نظری بررسیمشخص است  9که در جدول  همانطور
عرضه، مصرف و  ین،بنز یحوزه آثار تورم 3 منتشر شده است که ینهزم یندر ا یادیآثار ز که دهدمی نشان ینبنز

 .است بوده محققان توجه مورد یگذاریمتق هاییاستس و ینقاچاق بنز
  

 (تحقیق هاییافته) پژوهش پیشینه 9 جدول

 توضیحات منبع حوزه

بررسی آثار 

 تورمی بنزین

 دار قیمت بنزین بر تورماثیر معنأت [8[ و ]42]

 درآمدبازتوزیع تشدید اثر تورمی در  [96]

 نقل حمل و خصوص دره بخانوارها  ینههز یشافزا [91]

 اثر کم تغییر قیمت بنزین بر تورم در بلندمدت [41]

بررسی عرضه، 

مصرف و قاچاق 

 بنزین

 های زیست محیطیافزایش قیمت بنزین سبب کاهش مصرف بنزین و آالینده [4[ و ]41]

 مختلف از جمله قیمتتقاضا تابعی از عوامل  [44و  1]

 تعیین کشش قیمتی تقاضای بنزین [43و  39]

 یک رابطه منفی و ضعیف میان قیمت حقیقی بنزین و تقاضای کل بنزینوجود  [49]

 یانرژ یمتاصالح قی از طریق شدت مصرف انرژکاهش  [9و  91]

بررسی 

های سیاست

 قیمت گذاری

 تغییر یکباره با تغییر تدریجی قیمت بنزینمقایسه سیاست تثبیت قیمت و  [6و  49]

 جای افزایش قیمت آنه بندی بنزین بسهمیه [1]

 سیاست ارز بنزین [3]

 وریبهبود بهرهو  یجبران یاستبه همراه س یانرژ یمتق یشافزااثر مثبت سیاست  [2]

 خانوارها یمصرف یجمله اصالح الگو از یرقیمتیغ و یمتیقهای نیاز به سیاست [98]

 
که  داردمی اظهار یرانبر نرخ تورم در ا یلو گازوئ ینبنز یمتق یشافزا ثیرأت بررسی در( 9312) مهر سعادت

 تورم نرخ افزایش به منجر بنزین قیمت افزایش درصد9 که طوری هب داشته تورم بر داریامعن ثیرأت ینبنز یمتق
 یآثار تورم (9381) مجلس هایپژوهش مرکز بررسی در یگراز طرف د .[42] شودمی درصد 994/9 میزان به

 امامی یجبا نتا هایافته ینا .[49] است کمتر خیلیآن  یناگهان ییربه تغ نسبت ینبنز یمتق یجیتدر یشافزا
و  8] دارد مطابقت( 9319) نیری حاضری و نسب حسینی و( 9381) یخسروشاه کالمخوش و حیدرپور میبدی،

                                                      
9 Document Model Building (DMB) 
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 حاصل درآمد بازتوزیعاگر با  ینبنز یمتق یشکه افزا دارندمی اظهار( 9319) یرین یو حاضر نسبینیحس .[96
  .[96] کندمی تشدید را تورمی اثر پذیرد صورت آن از

 به یرانو مصرف در ا یزندگ هزینه بر آن یرو تأث یلو گازوئ ینبنز یمتق یلتعد یابیارز در( 9381جهانگرد )
خانوارها مربوط به گروه خدمات حمل  ینههز یشافزا رینتبیش ین؛بنز یمتق یشافزا با که است رسیده نتیجه این

 .[91] است متفرقه یو کاالها یلو تحص یو سرگرم یحکاهش مصرف در گروه خدمات تفر یشترینو نقل و ب
 شودمی تورم افزایش سبب مدتکوتاه در چند هر بنزین قیمت تغییر که کندمی بیان( 9383) یگنجو یشکور

 .[41] است کردن نظرصرف قابل بلندمدت در و نیست زیاد افزایش این ولی
تابعی از قیمت حقیقی بنزین و تعداد  را( در مقاله خود تابع تقاضای کل بنزین 9384) یو اقدام ختایی
د که یک رابطه منفی و ضعیف میان قیمت حقیقی بنزین و تقاضای کل ندهنشان می و گرفته نظر درخودروها 

های بیناز قیمت کمتربنزین وجود دارد. این رابطه ضعیف به دلیل آن است که دولت همواره قیمت بنزین را 
قبال ها افزایش قیمت بنزین کمتر از تورم بوده است. در نتیجه، کاهش تقاضا در المللی نگه داشته و در اکثر سال

( 9316) آرانی عصاری و صادقی طاهری، و( 9314و پورباقر ) بزازان .[49] افزایش قیمت بنزین محدود شده است
 یقاز طر ینبنز یمتق یشکه افزا دارندمی اظهار گازوئیل و بنزین هیاران حذف زیستی محیط آثار بررسی در

  .[4و  41] گرددیم یطیمح یستز هاییندهکاهش مصرف آن سبب کاهش آال
 که مصرف دارندیاظهار م ایران در بنزین تقاضای تابع برآورد در( 9313) دارابی و نژادگرایی میبدی، امامی

 رابطه گازوئیل قیمت و جمعیت ونقل، حمل ناوگان در موجود خودروهای تعداد داخلی، ناخالص تولید با بنزین

کشش  هایستمس یشناسیاییپو یساز( با مدل9312) یگنجو یمزرعه خسرو و شکور یانزارع .[1] دارد مستقیم
 و -914/9 ترتیب به که اندآورده دست هب را تهران در بلندمدت و مدتکوتاهدر بازه  ینبنز یتقاضا یمتیق

 بر ینبنز یمتاثر ق یسهو مقا ی( در بررس9314) ینیخوئ پوریو تق یزروک ی،موغار یمیکر .[39] است -941/9
 .دارد یبر شدت مصرف انرژ یمنف یدر دو کشور اثر ینبنز یمتد قدهنینشان م یه،و ترک یراندر ا آن مصرف
 ی،انرژ یهابه حامل یپرداخت یارانهکاهش  یقاز طر یانرژ یمتاصالح ق یاستدر هر دو کشور، س ینهمچن

 .[91] ثر واقع شودؤم یتوانسته است بر شدت مصرف انرژ
 افزایش جای به توانمیکه  دارنداظهار می ینبنز یمتق ییرتغ یاستس یدر بررس (9382داودی و سالم )

 بنزین ضروری مصرف) مصرف از یمعین سقف تا که گونه بدین ،کرد بندیسهمیه را آن مصرف بنزین، قیمت

 شود عرضه مردم به تعادلی قیمت و آزاد صورت به سقف این از باالتر و باشد یارانه با همراه ،(نقل و حمل برای
 یاستبدون س یانرژ یمتق یشافزا سیاستدر  یکه رشد اقتصاد دادند( نشان 9319نژاد )و قربان یدرگاه .[1]

بهبود  عالوه بردوم  سیاستکاهش و در  یجبران یاستبه همراه س یانرژ یمتق یشافزا سیاستو  یجبران
( توجه به 9314) یفراهان یو گودرز یجبل عامل .[2] یابدیم یشها افزاینهگز یو تورم در تمام یشافزا یوربهره

 ضروری بنزین گذارییاستخانوارها را در س یمصرف یاز جمله اصالح الگو یرقیمتیو غ یمتیق یهایاستس
 بنزین قیمت افزایش و بندیسهمیهتبعات  دلیل هب که دارندمی اظهار( 9318) شمساپور و باقرپور .[98] دانستند

  .[3] کند دنبال را بنزین یارز سیاست است بهتر دولت( یمتق ی)آزادساز یکباره افزایش و تدریجی صورتهب
آن را مورد  یآثار تورم مثالً ینبنز یمتق قسمت از موضوع یک یشترمطالعات ب اوالً های مذکورمطابق پیشینه

مزرعه خسرو و  یانتنها مقاله زارع یزن هایستمس شناسیپویایی سازیشبیه رویکرد با یاًقرار داده است و ثان یبررس
از بُعد حمل و نقل،  ینبنز یقرارداده است که بر تقاضا یلموضوع را مورد تحل ین( ا9312) یگنجو یشکور

اثر آن بر مصرف و عرضه و  یمت،ق یاییو پو [39] است داشته تمرکز CNG یو تقاضا یصنعت و کشاورز
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 تغییر هایسیاست اثر و بنزین قیمت تغییراثر نرخ ارز را در نظر نگرفته است. لذا درک ساختار حاکم بر  ینهمچن
 برای عرضه و مصرف بنزین، قیمت تورم، بر ارز نرخ تغییرات همچنین و آن یکباره تغییر و بندیسهمیه تدریجی،
 الزم است.  یحصح گذاریسیاست

 و بنزین قیمت بر حاکم هایپویایی تبیین برای عملی نیاز و ضرورت همچنین و فوق ینظر ءخال به توجه با
 یتتثب یاستس از حاصل ینبنز یمتق ییراتتغ شوک یاییمقاله با هدف درک پو ینلذا ا یحصح گذاریسیاست

 .است شده تدوین سازیمدل و هاسیستم شناسیپویایی رویکرد از استفاده با قیمت
 
 شناسی پژوهشروش .3

و )رویکرد(  طرح تحقیقماهیت، هدف، بندی روش از نظر این قسمت روش پژوهش شامل دسته در
 .شوداالت تحقیق بیان میؤشده و اهداف و ستبیین سازی اسنادی مدل
 روش پژوهش 

از  یزها نداده آوریجمع ی. برااست نظریپیمایشی و از نظر هدف،  -یفیاز نظر ماهیت، توص پژوهش ینا
-جمع هایروش از یکی (پژوهشو بررسی سابقه  موضوع مبانی نظریمطالعه  ی)بررس یاسناد سازیمدلروش 

و معادالت مدل  یکمّ هایداده برآوردو  مدل ساخت و مسئله فیرعت برای هایستمس شناسیپویایی در داده آوری
 .است شده داده شرحاستفاده شده است که در ادامه 

 اسنادی سازیمدل

 در بازخورد دارای و پیچیده هایسیستم مدیریت و مطالعه برای یروش 9هاسیستم شناسیپویایی رویکرد
پویایی سازیمدل .[99] است سالمت زیست، محیط ،سیاسی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مختلف هایحوزه

 ،مدل آزمون ،(پویا سازیمدل) کردن فرموله ،پویا فرضیه تدوین ،مسئله بیانگام شامل  2 هاسیستم شناسی
 آوریجمع یبرا ذهنی و مکتوب عددی، منابع هاسیستم شناسیپویایی در .[48] است سیاست ارزیابی و طراحی

 طراحی یاسناد یسازجمله مدل از سازیمدلمختلف  یهاروش ،منابع ینبر ا یکه مبتن [99] وجود دارد هاداده
مستندات موجود شامل مقاالت،  یبا بررساست و و مکتوب  یداده عدد یگاهبر پا یمبتن این روش،شده است. 

استفاده  یمنابع اطالعات ،اساس ینبر ا .[94] شودیو ساخت مدل پرداخته م یرهاها به استخراج متغکتب، گزارش
  .آن اثرات و بنزین قیمت تغییر هایسیاست با رابطه در مبانی نظری یبررس عبارتند از: پژوهش ینشده در ا

 ،4سیویلیکا پایگاه سه در که موضوع با مرتبط پژوهشی علمی مقاالت یهپژوهش متن کامل کل ینا در
 بنزین،از کلمات  یناًآنها ع یدیکلمات کل یاو  یدهاند و در موضوع، چکیدهمنتشر گرد 4یرانو مگ 3نتعلم جویشگر

سوخت نام برده شده است  یارانه ها،یارانه یهدفمند ین،بنز گذارییمتق ین،بنز یمتق ی،انرژ یهاحامل یمتق
بر  . است هشد استفاده یمدارک با زبان فارس از فقط و 9318 سال تا بررسی اینقرار گرفته است.  یمورد بررس

 نداشتن یلدل هاز آنها ب یتر، بخشیقکه در مطالعات عم یدگرد ییشناسا یهاول الهمورد مق 821اساس تعداد  ینا
 قرار داده شده است. بررسیمقاله کامالً مرتبط مورد  96تعداد  یتاً،تمرکز بر موضوع حذف شده و نها

 پژوهشاالت ؤاهداف و س 

 :است مختلف هاییاستس حاصل ،ینبنز یمتق ییراتحاکم بر تغ یاییپو یینبدنبال تب یرز دالیلمقاله به  ینا

                                                      
9 System Dynamics Approach 
4 https://www.civilica.com 
3 https://elmnet.ir 
4 https://www.magiran.com 
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 آن اثرات بیان و ثرؤم هایزیرسیستم شناسایی 

 موضوع در درگیر متغیرهای شناسایی 

 موضوع بر حاکم پویای ساختار شناسایی 

 یجیتدر ییرتغ یاستو س یمتق یتتثب یاسترفتار س شناسایی  
 :است مطرح زیر االتؤس فوق اهداف به توجه با لذا

 است؟ چگونه باهم آنها تعامالت و ثرؤم هایزیرسیستم 

 چیست؟ موضوع در درگیر متغیرهای 

 چیست؟ موضوع بر حاکم پویای ساختار 

 دهد؟می بروز خود از رفتاری چه تغییر سیاست و قیمت تثبیت سیاست تحت نظر مورد ساختار 

 
 هایافتهها و تحلیل داده .4

 یمترس یا،پو یهفرض تدوین شامل) هایستمس شناسییاییپو سازیمدل هایگامپژوهش در قالب  هاییافته
 .است گردیدهدر ادامه ارائه  آن( سازیشبیهمدل و  یاعتبارسنج یان،مدل جر

 تدوین فرضیه پویا 

 و زادرون بیان پویا فرضیه. شودمی بیان پویا فرضیه قالب در پژوهش فرضیه هاسیستم شناسیپویایی رد
 [92] .باشدمی تشریحی صورته مسئله ب یجاددرباره علل ا یپرداز ی. تئوراست مسئله ایجاد چرایی از بازخوردی

(، نمودار مرز مدل و نمودار هایستمس یر)نمودار ز یغن یرچون نمودار تصو ییاز ابزارها یاپو یهفرض ینتدو یبرا
 .دهدیرا نشان م مسئله هاییرسیستماز ز یغن یرتصو 6 شکل .[48] شودمی هاستفاد یعلت و معلول

 

 
 مسئله هایزیرسیستم از غنی تصویر 2 شکل

 
ها در نمودار مرز مدل متغیرهایی که در . با توجه به نمودار زیر سیستمارائه شده استمرز مدل  4جدول در 

متغیرهای اند )زا از متغیرهایی که بررسی نشدهزا و بروناین مقاله مورد بررسی واقع شده در قالب متغیر درون
 .اندخارج از مدل( تفکیک شده

ه ب مشخص است 1شکل ها و مرز مدل و در تبیین چرایی مسئله، همانطور که سیستم ،1 شکلبا توجه به 
بر  اثرگذار عواملاز  ینبنز یمتاز آنجا که ق اما .شودیم ینبنز یمتق یشوجود تورم باعث افزا یعیصورت طب
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جای تغییر تدریجی قیمت بر ه کرده و ب ینبنز یمتق یتتثب یاستبه س اقدامدولت در اکثر اوقات مردم است 
بر  .مانع افزایش قیمت شده است جیعنوان میانه اساس تورم، آن را ثابت نگه داشته است. در اینجا دولت ب

ز آن مجبور بعد ا اماتواند این فشار را تحمل کند [ دولت تا مقداری می46] ،اساس قانون انتقال فشار به میانجی
  .شودصورت یکباره میه هم ب به تغییر قیمت آن

 مسئله مدل مرز 4 جدول

 (Excludedمتغیر خارج از مدل ) (Exogenousزا )متغیر برون (Endogenousزا )متغیر درون

 قیمت بنزین 

 فشار دولت برای تثبیت قیمت بنزین 

 تورم 

 بنزین برای تقاضا 

 )تولید )عرضه بنزین 

 بنزین )موجودی( ذخایر 

 نرخ ارز 

 ارز فشار دولت برای تثبیت نرخ 

 قاچاق بنزین 

 بندی بنزینسهمیه 

 زمان الزم برای تغییر قیمت 

 زمان الزم برای تغییر ظرفیت تولید بنزین 

  زمان الزم برای تغییر تقاضا )الگوی
 مصرف(

 وری تولیدبهره 

 دمدرآمد مر 

 رشد اقتصادی 

 و نقل حمل 

 آلودگی 

 جمعیت 

 خودرو 

 سوخت جایگزین 

 
 شودخصوص تغییر یکباره آن باعث افزایش تورم میه ثر است و تغییر آن بؤقیمت بنزین نیز خود بر تورم م

مدت با افزایش قیمت در کوتاه است. ثیرگذارأثیر پذیرفته و بر آن تأعرضه و تقاضا )مصرف( نیز از قیمت ت .[49]
 [41] .یابدمصرف نیز کاهش می

نرخ ارز نیز ساختاری مشابه قیمت بنزین دارد. در حالی که با تورم باید افزایش یابد توسط دولت ثابت نگه 
 دالیل مختلف از جمله تحریم وجود نداشته باشد که اینه شود تا زمانی که امکان آن برای دولت بداشته می

  .[4] شودشود و نیز سبب ایجاد تورم میمنجر به افزایش ناگهانی آن می
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 مسئله کنندهتبیین علّی  هایمدل 1 شکل

 
 و جهانی هایقیمت به نسبت ایران در بنزین قیمت بودن پایین همچنین و اخیر هایسال در ارزی نوسانات

 بندیسهمیه با طرفی از. کند پیدا باالتری جذابیت نفتی فرآورده این قاچاق تا است شده باعث همسایه کشورهای
  .دیابمی کاهش نیز قاچاق ،بنزین مصرف کاهش ضمن سوخت

 پویا مدلتبیین 

 . است گردیده ترسیم و تبیین جریان مدل ادامه در تحقیق، فرضیه و مسئله به توجه با

A 

F E 

D C 

B 
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 و مدل ساختار از حاصل رفتار نمایش و سازیشبیه امکان معلولی و علت نمودار خالف بر جریان نمودار
 کلی نمودار 3 از بنزین قیمت پویایی جریان مدل .[44] دهدمی را مختلف هایسیاست اثرات بررسی همچنین
 .است شده تشکیل

 از ناشی تدریجی تغییر بصورت قیمت پویایی مدل این. دهدمی نشان را بنزین قیمت جریان مدل 8 شکل
 در. دهدمی نشان را تورم بر قیمت تغییر اثر همچنین و قیمت تثبیت برای دولت فشار تقاضا، و عرضه اثر و تورم
 :که است شده فرض مدل این

 و بنزین موجودی نسبت از بنزین قیمت .باشدمی تومان 96 برابر( 9316) شروع سال در بنزین قیمت 
 .است اثرپذیر تورم همچنین و تقاضا

 است ثرؤم تورم بر بنزین قیمت و است 4 شکل صورته ب سالیانه تورم نرخ. 

 است سال 9 تورم بر بنزین قیمت اثر در خیرأت و بنزین قیمت تغییر برای دولت برای الزم زمان مدت. 
 

 
 بنزین قیمت تغییر پویای ساختار. 6 شکل

 
 بر قیمت اثر از ناشی تقاضا پویایی مدل این. دهدمی نشان را بنزین تقاضای و عرضه جریان مدل 1 شکل
( موجودی) بنزین ذخیره و عرضه پویایی همچنین و بندی سهمیه و قاچاق بر ارز نرخ تغییر و قیمت اثر مصرف،

 :که است شده فرض مدل این در. دهدمی نشان را( مصرف) تقاضا از ناشی

 میزان و مصرف الگوی سهمیه، میزان واقعی، و انتظار مورد قیمت نسبت از تابعی( مصرف) تقاضا 
 .است برزمان نیز مصرف تغییر و است قاچاق

 سازیظرفیت به نیاز عرضه برای و است( اطمینان موجودی و تقاضا) مطلوب موجودی از تابعی عرضه 
 .است برزمان که است

 است وریبهره و ظرفیت ،تقاضا و بنزین موجودی نسبت از عیتاب تولید. 

 است روز در لیتر میلیون 39 برابر موجودی و ظرفیت ،مصرف (9316 سال در) اولیه مقدار. 
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 بنزین عرضه و مصرف پویای ساختار .1 شکل

 
 تدریجی تغییر صورت هب قیمت پویایی مدل این. دهدمی نشان را( ارز نرخ) دالر قیمت جریان مدل 99 شکل

 مدل این در. دهدمی نشان را تورم بر قیمت تغییر اثر همچنین و قیمت تثبیت برای دولت فشار تورم، از ناشی
 :که است شده فرض

 از هم و است اثرگذار تورم بر هم دالر قیمت. است تومان 418 برابر( 9316) شروع سال در دالر قیمت 
 .است اثرپذیر خارجی و داخلی تورم

 است سال 9 تورم بر دالر قیمت اثر در خیرأت و دالر قیمت تغییر برای دولت برای الزم زمان مدت. 

 در قیمتی تغییرات میانگین از عدد این .است قیمت رابرب 91/4 تا دولت برای تحمل قابل فشار 
 .است آمده دست هب ایران در قیمتی مختلف هایشوک

 

 
 ارز قیمت تغییر پویای ساختار 8 شکل
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 تشریح کلی مدل ریاضی

 سازیشبیهبتوان مدل را  ینکها برایبه آن اضافه شود.  یاضیاست تا مدل ر یازن یاناز ساخت مدل جر بعد
حالت و  یرهایفرمول متغ 4شود. جدول  یینتع یرهامتغ ینثابت برآورد و فرمول ب یراست پارامتر و مقاد یازکرد ن
 و مختلف عوامل ثیرأت تحت ،آزاد صورتهبکه  است یمتیق ،یقیحق یمتقاز منظور  .دهدمی نشان را هانرخ آن
 .گیردمی شکل دولت مستقیم دخالت بدون
  

 حالت متغیرهای روابط ریاضی4 جدول
 فرمول متغیرهای نرخ نام متغیر حالت ردیف

 ینبنز یقیحق یمتق ییرتغ ینبنز یقیحق یمتق 9
 ینبنز یقیحق یمتق= 

 96 ,∫ینبنز یقیحق یمتق ییرتغ
Units: Toman 

 ینبنز یمتق ییرتغ ینبنز یمتق 4
 ینبنز یمتق= 

 96 ,∫ینبنز یمتق ییرتغ
Units: Toman 

 در مصرف ییرتغ تقاضا )مصرف( 3
 = تقاضا )مصرف(

 39 ,∫در مصرف ییرتغ
Units: Milion Liter per Day 

 در ظرفیت تولید ییرتغ ظرفیت تولید 4
 = ظرفیت تولید

 39 ,∫ظرفیت تولیددر  ییرتغ
Units: Milion Liter per Day 

 موجودی بنزین 2
 = موجودی بنزین تولید بنزین

 39 ,∫تولید بنزین –عرضه بنزین 
Units: Milion Liter per Day 

 عرضه بنزین

 دالر یقیحق یمتق ییرتغ دالر یقیحق یمتق 6
 دالر یقیحق یمتق= 

 418 ,∫دالر یقیحق یمتق ییرتغ
Units: Toman 

 دالر یمتق ییرتغ دالر یمتق 1
 دالر یمتق= 

 418 ,∫دالر یمتق ییرتغ
Units: Toman 

 
 اعتبارسنجی مدل

 اعتباربرای تعیین ها یستمس شناسییاییپو یکردشود. در رویمدل پرداخته م یقسمت به اعتبارسنج یندر ا
کار ه ب یهادر ادامه تست .[48]تست و اعتبار آن ثابت شود رفتار همچنین ساختار و  نیاز است مدل از نظرمدل 

 شوند.یم یحتشر پژوهش یندر ارفته شده 
 یبرا یابعاد یحد و مرز و سازگار یتساختار، تست پارامترها، کفا ییدأت یهاآزموناز  یقتحق ینا در

دو  شاملمرز مدل از نظر خبرگان  یتساختار و پارامترها و کفا ییدأتست ت یساختار استفاده شد. برا یاعتبارسنج
مدل استفاده  ییدأجهت ت( ین)بنز یدر حوزه انرژ یرو ارز و دو مد یدر حوزه بانک مرکز یراستاد اقتصاد، دو مد

رفت. قرار گ ییدأال شد و ساختار مورد تؤرابطه س یندر ا خبرگان زا یسازمدل اتمام از بعدکه  صورت ینشد. بد
. در رابطه با یدگرد ییدأت یزن افزارنرم بامدل  یاز لحاظ ساختار Check Model ینهبا استفاده از گز ینهمچن

 هایستمس شناسییاییپو ینرم افزارها ینروت یزهایمعادالت و استفاده از آنال یکه به بررس یابعاد یتست سازگار
 ینهبا استفاده از گز ینجاا ینشود در ایمدل با معادالت پرداخته م یرهایمتغ یواحدها یاز سازگار یناناطم یبرا

Unit Check .به تست واحدها پرداخته شد 
 رفتار مدل اعتبارسنجی
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استفاده شد. در  یتحساس یلو تحل رفتار یدباز تول آزمون ی،حد یطشرا آزمون روش سهاز  یقتحق ینا در
شود. می بررسی یستمرفتار س یداریپا یزانم یحد یهادر حالت یرهامتغ یهاول یرمقاد یینبا تع یحد یطتست شرا

 یرهایمتغ یهدر مقدار اول یحد یرمقاد یینساختار با تع ییدأت یبرا یحد یطشرا آزمونمنظور هم از  ینا یبرا
 مدل استفاده شده است یپارامترها یحد یرمقاد یینرفتار با تع ییدأت یبرا یحد یطشرا آزمونحالت و هم از 

را  ینبنز مصرف و تولید ظرفیت بنزین، قیمت یرهایمتغ یهاول یرمقاد ی،ساختار یحد یطشرا آزمون برای .[94]
 شد.  ییدأکه ساختار مدل ت یم( قرار دادیشینه)حد ب یادز یلی( و مقدار خینهبرابر صفر )حد کم

که  یمقرار داد یشینهبد ح دررا  سازیظرفیت برای زمان مدتمقدار پارامتر  ی،رفتار یحد یطشرا آزمون یبرا
رفتار قبل و بعد از اصالح مدل را  99 شکل بعد از اصالح رفتار مورد قبول واقع شد. و شدن ییدأرفتار مدل ت ابتدا

 . دهدینشان م
 

 
 (مدل اصالح از بعد: چپ سمت/  اصالح از قبل: راست سمت نمودار) حدی تست حالت در مدل رفتار 1 شکل

 
و با  یسهمسئله مقا یفمرجع تعر هایلبا مد بنزینمصرف  و قیمت متغیررفتار، نمودار  یدباز تول آزمون در

 .(94)شکل  گرددیم ییدأت یمدل از نظر رفتار یت،واقع به نزدیکتوجه به رفتار 
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 رفتار بازتولید تست در بنزین قیمت رفتار 99 شکل

 
 و معقول بنزین قیمت به نسبت مصرف حساسیت است مشخص که طورهمان نیز حساسیت تحلیل آزمون در
 .(93 شکل) است طبیعی

 
 حساسیت تحلیل آزمون 99 شکل

 

 مدل سازیشبیه

 هاسیاست این تحت مدل رفتار و پرداخته مدل روی بر مختلف هایسیاست اثرات بررسی به قسمت این رد
 مطرح گذارانسیاست بین در که پیشنهاداتی و گذشته اقدامات بررسی از هاسیاست این. شودمی تحلیل و مقایسه

 .دهدمی نشان را هاسیاست این 3 جدول. است شده استخراج است بوده
 

 بنزین قیمت بر ثرؤم هایسیاست تبیین 3 جدول

 اثر تورمی بنزین و ارز قیمت بنزین و ارز نام سیاست فرض

 ییرتغ وقتی نرخ: 9فرض 
به  دالر و بنزین یمتق
تورم سال قبل  یزانم

زا تورم باشد تغییر قیمت
 .یستن

 درصد( 2کم )تورم تا  تثبیت و تغییر یکباره : سیاست تثبیت با تورم پایین9سیاست 

 درصد( 2 کم )تورم تا تغییر تدریجی قیمت : سیاست پویا با تورم پایین4سیاست 

 درصد( 39شدید )تورم تا  تثبیت و تغییر یکباره : سیاست تثبیت با تورم باال3سیاست 

 درصد( 39شدید )تورم تا  تغییر تدریجی قیمت : سیاست پویا با تورم باال4سیاست 

 ییرتغ وقتی نرخ: 4فرض 
به  دالر و بنزین یمتق

تورم متوسط  یزانم
باشد تغییر قبل  هایسال

 .یستزا نتورم قیمت

 درصد( 2کم )تورم تا  تثبیت و تغییر یکباره : سیاست تثبیت با تورم پایین9-9سیاست 

 درصد( 2کم )تورم تا  تغییر تدریجی قیمت : سیاست پویا با تورم پایین9-4سیاست 

 درصد( 39شدید )تورم تا  تثبیت و تغییر یکباره : سیاست تثبیت با تورم باال9-3سیاست 

 درصد( 39شدید )تورم تا  تغییر تدریجی قیمت : سیاست پویا با تورم باال9-4سیاست 
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نشان داده شده است.  های مختلفتحت سیاست و نرخ ارز رفتار متغیر قیمت واقعی بنزین 91 و 94شکل در 
 که همانطور که . چرابیشترین افزایش قیمت را به همراه دارد 3، سیاست 9همانطور که مشخص است با فرض 

از طرفی  کند.ر یکباره قیمت ایجاد مییتغی مدهد این سیاست بیشترین تورم را در هنگانشان می 92 شکل
برقرار باشد سیاست  4است. اما در شرایطی که فرض  را به همراه داشته قیمت کمترین افزایش 4و  4 سیاست

رفتار  9-4و  9-9دهند و امکان وقوع آن وجود ندارد ولی سیاست شدت قیمت را افزایش میه ب 9-4و  3-9
برقرار است سیاست  9شود. لذا در زمانی که فرض می 9 سیاستمناسبی دارند و کمترین قیمت مربوط به 

 برقرار است سیاست تثبیت قیمت مناسب است.  4مناسب و در شرایطی که فرض پویا تدریجی و گذاری قیمت
 

 بنزین قیمت متغیر رفتار 94 شکل

 

 
 تورم متغیر رفتار 93 شکل

 
 تغییر که شرایطی در چند هر دارد زیادی رشد قیمت تثبیت هایسیاست تحت، 96 شکل در یمصرف رفتار

 شدته ب 91 شکل نمودار طبق ارز نرخ که انجا از اما یافته کاهش مصرف کند ایجاد را باالیی تورم قیمت، یکباره
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 رشد پویا و تدریجی تغییر هایسیاست در مصرف. یابدمی افزایش مصرف و شده زیاد قاچاق است یافته افزایش
 .ندارد چندانی

 

 
  بنزین مصرف میزان متغیر رفتار 94 شکل

 

 
 ارز نرخ متغیر رفتار 92 شکل

 
 گیری و پیشنهادنتیجه .5

 کننده یینتع ،دولت. است بوده گذارانسیاست توجه مورد همیشهبر دولت و بر جامعه  ثرؤم ییکاال ،ینبنز
 محیط فرهنگ، اجتماع، سیاست، اقتصاد، بر بنزین قیمت تغییر ثیرأت و اهمیت دلیله ب یراندر ا بنزین یمتق

 مختلفی هایسیاست اخیر هایسال طول در و است بوده مواجه بنزین قیمت با رابطه در چالش با همواره زیست
 در قیمت تثبیت قانون تصویب با قیمت تثبیت تورم، اساس بر 83 تا 16 هایسال در تدریجی تغییر جمله از

، 81 سال در هایارانه مندیهدف با یکباره تغییر و 86 سال در ینبنز بندیسمهیه، 86 سال تا 83 سال در مجلس
 یمختلف یجنتا کدامو اجرا کرده است که هر  یرا طراح 18در سال  یکباره ییرو تغ 14در سال  بندیسهمیه حذف

 را به همراه داشته است. 
ق اثر مصرف، نرخ ارز، قاچا یمانند عرضه و تقاضا، الگو یهم از عوامل مختلف ینبنز یمتق یگراز طرف د

 گذارییمتدرک ساختار حاکم بر ق لذا .گذاردیمانند تورم، نرخ ارز، مصرف اثر م یو هم بر عوامل مختلف پذیردیم
 رویکرد از مقاله این در منظور ینا ی. برااست یدر کشور و اثرات آن ضرور یمتق ییرتغ هاییاستو س ینبنز

 بنزین قیمت بر حاکم ساختار ترسیم برای پویا و نگرکل مسئله حل روش یک عنوانه ب هاسیستم شناسیپویایی
 پویای ساختار بخش سه در حاصل مدل. شد استفاده مدل رفتار بر مختلف هایسیاست اثر سازیشبیه و بررسی و

 4 شده، اجرا مختلف هایسیاست به توجه با. شد آزمون و ترسیم ارز نرخ و بنزین تقاضای و عرضه بنزین، قیمت
 یجادرا ا یاستس 8 بر تورم( که جمعاً یاثرگذار یزان)م اقتصادی فرض 4 در( یجیتدر ییرتغ یا یت)تثب سیاست

 شد.  سازییهمدل اجرا و شب یشد و بر رو یینتب کردیم
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دالر و  یمتق ییرتغ نبودن زاتورم فرض با یجیتدر یگذاریمتق یاستمدل نشان داد که س سازییهشب یجنتا
 مناسب است. یمتق یتتثب یاستس نباشد برقرار فرض این وقتیمناسب بوده و  ،تورم سال قبل یزانبه م ینبنز

 یقتحق یندر ا ینبنز یمتبر ق ثرؤم ساختارهای از بعضی که آنجا از و تحقیق هایمحدودیت به توجه با
 است: یربه شرح ز گانآیند یبرا یشنهادهانشد لذا پ یسازمدل

 ( 98 شکل نمودار) بنزین مصرفبر  یگزیناثر سوخت جا بررسی •

 بنزین مصرفو اثر آن بر  خودرو تولید میزان بررسی •

 یمبا توجه به تحر (ارز)نرخ  دالر قیمت بر تقاضا و عرضه اثر بررسی •

 

 
 9318 تا 9383 سال از CNG مصرف روند 96 شکل

  



 
 
 9911ـ زمستان  44مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره   92

 

 منابع
1. Ansari, N., & Seifi, A. (2012). A system dynamics analysis of energy consumption 

and corrective policiesin Iranian iron and steel industry. Energy, 43, 334-343. 

2. Asghari, M., Haghighat, A., Nownejad, M., & Zare, H. (2019). Exchange rate 

dynamics in Iran using stochastic dynamic general equilibrium (DSGE) models. 

Quarterly Journal of Economic Modeling, 13(2), 171 - 192. 
3. Bagherpour, S., & Shamsapour, N. (2019). Gasoline exchange scheme (Kevin 

Petrol). Strategic Studies in Public Policy Studies, 9(30), 331- 334. 
4. Bazazan, F., & Purbaqer, Z. (2013). Investigating the environmental effects of 

gasoline and diesel subsidy removal. Journal of Economic Policy Making, 5(9), 7-27. 

5. Dargahi, H., & Ghorbannejad, M. (2012). The effects of energy carrier price increase 

and compensation policy implementation on Iranian macroeconomic variables (2011-

2011). Iranian Journal of Energy Economics, 1(4), 67-100. 
6. Davis, M. C. (2007). The dynamics of daily retail gasoline prices. Managerial and 

Decision Economics, 28(7), 713-722. 

7. Davoodi, P., & Salem, A. A. (2007). The effect of gasoline price changes on 

household welfare in different income deciles. Economic Research Journal, 6(23), 15 

- 48. 

8. Emami Meibodi, A., Heidarpour, A., & Khoshklam Khosroshahi, M. (2010). 

Estimation of inflationary effects of energy carrier price reform in two cost pressures 

and demand pressures with two-step and one-step alternatives in Iran. Journal of 

Energy Economics Studies, 7(27), 69 - 99. 

9. Emami Meybodi, A., Geraei Nejad, G., & Darabi, N. (2015). Estimation of gasoline 

demand function in Iran over the period 2002-2007 using panel data technique. 

Journal of Economic Sciences, 8(27), 29 - 50. 
10. Forrester, J. (1980). Information sources for modeling the national economy. Journal 

of the American Statistical Association, 75(371), 555-566. Doi: 10.2307/2287644. 

11. Forrester, J. W. (1961). Industrial dynamics. MIT Press: Cambridge, MA. 

12. Forrester, J. W., & Senge, P. M. (1980). Tests for building confidence in system 

dynamics models. In System Dynamics (A. A. Legast, J. W. Forrester and J. M. 

Lyneis). Amsterdam: North-Holland. 

13. Haji Gholam Sarizadi, A., Rajabzadeh Qatari, A., Mashayekhi, A.N., & 

Hassanzadeh, A. (2016). The dilemma of dynamic problems: providing a framework 

for the problem definition process. Management Research in Iran, 21(2), 1-26. 

14. Haji Gholam Saryazdi, A., Rajabzadeh Ghatari, A., Mashayekhi, A. N., & 

Hassanzadeh, A. (2019). Designing a qualitative system dynamics model of 

crowdfunding by document model building. Qualitative Research in Financial 

Markets, 11(3), 1027-1051. 

15. Haji Gholam Saryzadi, A. (2019). System dynamics and its various software training 

in simple language (introduction and training of 14 software). With a Foreword by 

Dr. Alinaghi Mashayekhi, Danesh Mandargar Asr Publications, First Edition, 

Tehran, Winter 2019. 
16. Hosseini Nasab, S. I., & Hazari Nayeri, H. (2013). Computable general equilibrium 

analysis of the impact of energy carrier subsidies on inflation and GDP. Journal of 

Economic Growth and Development Studies, 2(7), 125 - 148. 
17. Jahangard, E. (2010). Analysis and evaluation of gasoline and diesel price 

adjustments and their impact on cost of living and consumption in Iran. Journal of 

Energy Economics Studies, 7(24), 1-37. 

18. Jebel Ameli, F., & Goodarzi Farahani, Y. (2015). The impact of subsidy modification 

on energy carrier consumption in Iran: A case study of gasoline, Oil and Diesel 

Consumption. Journal of Parliament and Strategy, 22(81), 69-89. 



 
 
  91  یجیتدر تغییر یا یتتثب یاست: سینبنز یمتق ییراتشوک تغ یاییپو

 

 

19. Karimi Moghari, Z., Zarrouki, S., & Taghipour Khoini, H. (2015). The effect of 

gasoline price on energy intensity: a comparative study of Iran and Turkey. Iranian 

Journal of Energy Economics, 5(17), 99 - 127. 
20. Khattei, M., & Eqdami, P. (2005). Analysis of price elasticity of gasoline demand in 

Iran's land transport sector and forecast to 2015. Iranian Journal of Economic 

Research, 7(25), 23 - 46. 

21. Majlis Research Center. (2008). Effects of price increases on some basic energy 

inflation products. Machine number 9151. 

22. Mashayekhi, A.N. (2019). Systems dynamics, ariana ghalam publications, Tehran, 

Iran. 

23. Perdiguero Garcı ́a, J. (2010). Dynamic pricing in the Spanish gasoline market: tacit 

collusion equilibrium. Energy Policy 38, 1931–1937. 
24. Rafieisakhaei, M., Barazandeh, B., & Afra, S. (2017). A system dynamics approach 

on oil market modeling with statistical data analysis. Society of Petroleum Engineers. 

Doi: 10.2118/184040-MS. 

25. Saadat Mehr, M. (2016). Impact of rising gasoline and diesel prices on inflation in 

Iran. Journal of Energy Policy and Planning Research, 2(4), 85 - 104. 

26. Senge, P. (1990). Translated by: Hafez Kamal Hedayat and Mohammad Roshan, The 

Fifth Commandment: Creating Learning Organizations, Side Publications. 
27. Shakuri Ganjavi, H. (2004). Investigating the effect of fuel prices on the increase of 

the general price level based on a nonlinear inflation model. Iranian Journal of 

Energy Economics, 6(23), 77 - 93. 

28. Sterman, J. (2000). Business dynamics: systems thinking and modeling for a 

complex world. Boston: McGraw-Hill Publishing. 
29. Taheri, E., Sadeghi, H., & Assari Arani, A. (2016). the impact of energy carrier price 

increase on air pollution destruction cost in Iran (CGE Computable General 

Equilibrium Approach). Journal of Economic Research (Sustainable Growth and 

Development), 17(3), 131 - 157. 

30. Zareian Mazre Khosro, R., & Shakouri Ganjavi, H. (2016). Systematic analysis of 

gasoline demand and estimation of price elasticity of demand in Tehran province. 

Iranian Journal of Energy Economics, 5(18), 61- 98. 

 

 

 

 


