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  چکیده
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 مقدمه. 1
عنوان یکـی   هاي صنعتی، این صنعت را به با دیگر بخش خودرو صنعتاي  ارتباطات زنجیره

از صنایع مهم در عرصۀ اقتصاد ملی کشورها قرار داده است. بـراي ایـن صـنعت و همچنـین     
ریـزي   هـاي برنامـه   خریداران خودرو یکـی از پـیش شـرط    رفتار شناختبخش حمل ونقل، 

است؛ لذا همواره پژوهش در چگونگی رفتار تقاضا کنندگان خودرو و ارائه مباحث نظـري  
بینی بـر مبنـاي آن مـورد     ها و پیش بندي این رفتارها، بررسی صحت و سقم نظریه براي قالب

  ریزان این حوزه بوده است. توجه اقتصادانان و برنامه
شـوند.   کـار گرفتـه مـی    هاي مالکیت خـودرو بـراي اهـداف مختلفـی طراحـی و بـه       دلم

کننده در برابـر خصوصـیات    ها را براي بررسی رفتار مصرف تولیدکنندگان خودرو این مدل
هاي نفتی به دنبال  برند. این در حالی است که شرکت کار می خودروهاي موجود در بازار به

خــود بــر اســاس رونــد تغییــرات صــورت گرفتــه در  بینــی تقاضــاي آتــی محصــوالت  پــیش
توانـد توسـط ایـن     ترجیحات بازار خوردو به ویژه خوردوهاي کم مصـرف هسـتند کـه مـی    

هـایی چـون بانـک جهـانی بـراي       المللـی، سـازمان   ها نیز پاسخ داده شود. در سـطح بـین   مدل
کننـد.   ده مـی ها اسـتفا  گونه مدل گذاري در کشورهاي مختلف از این گیري به سرمایه تصمیم

گذاران براي تعیین میـزان و نـرخ مالیـات بـر حسـب نـوع        ها و سیاست در سطح ملی، دولت
گیرند. افزون  کار می ها را به هاي حمایتی و توسعۀ صنعتی، این مدل خودرو و اعمال سیاست

هاي زیست محیطی، ترافیـک شـهري، حمـل و نقـل و ... موضـوعات مـورد        بر آن، سیاست
بینـی و تحلیـل اثـرات بـازار      اي و شهري اسـت کـه بـراي پـیش     ران منطقهگذا توجه سیاست

  کنند. هاي مالکیت خودرو استفاده می گفته، از مدل خودرو بر موضوعات پیش
هاي سطح خرد  اتومبیل نو بر اساس رویکرد داده خریداران رفتار تحلیلمقاله  این هدف

اجتمـاعی خـانوار را در    -یا بودجۀ خانوار اسـت. ایـن رویکـرد اثـرات متغیرهـاي اقتصـادي      
گیري وي براي خرید اتومبیـل تصـریح کـرده و برآوردهـایی از ضـرایب متغیرهـاي        تصمیم

بنـدي   اسـاس بخـش   ریزي بـر  دهد که براي تحلیل در سطح خرد و برنامه دست می مذکور به
  بینی میزان تقاضاي جمعی و آتی خودرو مناسب است. بازار خودرو و همچنین پیش

 بـه  مقالـه  سـوم  قسـمت  است. شده ارائه شده انجام مطالعات مقدمه، از پس مقاله این در
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 بحـث  چهارم قسمت در آماري هاي داده تحلیل و بررسی است. یافته اختصاص نظري مبانی
 اجتمـاعی  -اقتصـادي  متغیرهـاي ة برگیرنـد  در کـه  نـو  اتومبیل خرید احتمال تابع است.شده 

و  آمـده  مقالـه  پـنجم  قسـمت  در و شده برآورد الجیت تخمین روش طریق از است، خانوار
 بـا  مقالـه  نهایـت در  اسـت.  یافتـه  اختصـاص  نـو  اتومبیـل  خریـد  بینـی  پـیش  بـه  ششـم  قسمت

  رسد. می پایان به گیري نتیجه و بندي جمع

  . مطالعات انجام شده 2
 را خـودرو  تقاضـاي ة حوز در گرفته صورتهاي  پژوهش توان می کلی بندي تقسیم یک در
 2بـازار  هـاي  داده مبنـاي  بر مطالعاتو  1خانوار هاي داده مبناي بر مطالعاتة عمد گروه دو به

 خصوصـیات  معمـوالً  خـودرو،  تقاضـاي  بـراي  خـانوار  رفتـار  سازي مدل در. نمود بندي طبقه
 در شـوند.  مـی   مـدل  وارد توامـاً  یـا  منفرد صورت به خودرو خریداران هاي ویژگی و خودرو
 خریـداران  هاي ویژگی ورود باشد، نظر مد خودرو مالکیت تقاضاي تابع برآورد که صورتی
 را خودروسـازي  هاي شرکت مدل، در تنهایی به خودرو خصوصیات لحاظ کند. می کفایت

ة دنـد  جعبـه  هیـدرولیک،  فرمـان  چـون  خصوصیاتی براي خریداران ترجیحات چگونگی از
ها آگاه نموده تـا بتواننـد بـر اسـاس ایـن       فضاي داخلی و سایر گزینه موتور، وزن اتوماتیک،

  کننده، سهم بازاري خود را افزایش یا حفظ نمایند.  ترجیحات مصرف
ریـزان در حـوزة    نامـه هاي مالکیت اتومبیل، از دیرباز مـورد توجـه اقتصـاددانان و بر    مدل

هـایی بـراي توضـیح     حمل و نقل بـوده اسـت. برخـی از پژوهشـگران درصـدد توسـعۀ مـدل       
اند. بیشـتر ایـن مطالعـات     گیري تقاضاي مالکیت اتومبیل توسط خانوار بوده دهندگی تصمیم

شامل سه متغیر اثرگذار بر مالکیت اتومبیل خانوار یعنی: درآمد خانوار، توزیع شهرنشینی، و 
ترسی به حمـل و نقـل عمـومی بـوده اسـت. در اکثریـت ایـن مطالعـات، درآمـد خـانوار           دس
  ترین متغیر اثرگذار بر مالکیت شناخته شده است.  عنوان مهم به

 شـناخته  موضـوع  اتومبیـل  مالکیـت  در جمعیتی هاي ویژگی از ناشی رفتاري هاي تفاوت

                                                   
1. disaggregated data or household level data 
2. aggregate  data or market level data 



  1390، پاییز و زمستان 8 و 7فصلنامۀ اقتصاد و الگوسازي، سال دوم، شمارة   226
_____________________________________________________________________________________ 

 

 کـه  کـه  رسیدند نتیجه این به )1976(1آکیوا-بن و لرمن مثال، براي .است ادبیات در اي شده
 هـاي  گزینـه  در مهـم  بسـیار  عامل خانوارها زندگیۀ چرخ و اجتماعی -اقتصادي هاي تفاوت
 )،1995(2گیتلـی  و دراگـاي  توسـط  شـده  انجـام  مطالعـات  .اسـت  اتومبیـل  مالکیـت  انتخاب
 هـاي  ویژگـی  جملـه  از و مختلـف  عوامـل ة دهنـد  نشـان  )،1988(4گـودوین  )،1989(3گلوب

   باشد. می اتومبیل مالکیت بر خانوار اجتماعی -اقتصادي
ة نحـو  و خـودرو  نـوع در  کننـده  مصـرف  انتخـاب براي   را الگویی )2006(5بهات و سن
 از خـانوار هـزار   2 مشاهداتدر مورد  مذکور الگوي اند. کرده برآورد و طراحی آن کاربرد

 نشـان  نتایج است. شده برازش سانفرانسیسکو تجاريۀ منطق در نقل و حمل بررسی هاي داده
 هـاي  ویژگـی  سـکونت، ۀ منطقـ  و مکانی هاي ویژگی خانوار، جمعیتی متغیرهاي که دهد می

 بـر  زیـادي  اهمیـت  خـودرو  خصوصـیات  و خـانوار،  سرپرست خصوصیات محیطی، زیست
 آنهـا  سرپرسـت  کـه  خانوارهـایی  همچنـین  دارد. خـانوار  توسـط  خـوردو  کـاربرد  و انتخاب

  دارند. تر قدیمی خودروي داشتن به بیشتري تمایل هستند تر مسن
هـاي سـطح بـازار، تقاضـاي بـازار       مطالعات صورت در گرفته در ایران نیز بر اساس داده

محمــدي   تــوان بــه ملــک انــد. بــراي مثــال مــی  خــودرو ســواري را مــورد تحلیــل قــرار داده 
اشـاره کـرد. مطالعـۀ    ) 1386)، و پـورقنبرزاد( 1383)، عسـگري( 1380)، چراغی(1372نوري(

اي که این پژوهشـگران   گونه ) متفاوت از دیگر مطالعات است، به1385مند( داودي و قاسمی
هاي سطح بازار ارتبـاط ایجـاد کننـد و     هاي سطح خانوار و داده اند که میان داده سعی نموده

  نمایند.آل برآورد  معادالت تقاضاي خودروي سواري را در قالب سیستم تقاضاي تقریباً ایده
ۀ مقالـ  شناسـی  روش بـا  همسـو  و ایـران  در قبلی مطالعات از متفاوت رویکردي اساس بر

 شـهر  در نقـل  و حمـل  بررسی پیمایشی هاي داده اساس بر )2001قاضی( و کرمانشاه حاضر،
 رویکـرد  بـر  مبتنـی  مدل این .ندا کرده برآورد را خودرو مالکیت مدل، 1373 سال در مشهد

 در اتومبیـل  یک داشتن شرطی احتمال اول سطح در که بوده 6اي آشیانه لوجیت سطحی دو
 سـازي  مـدل  خـودرو  یـک  داشتن اي حاشیه احتمال دوم سطح در و اتومبیل چند یا دو مقابل

                                                   
1. Lerman and Ben-Akiva  2. Dargay and Gately 
 

3. Golob    4. Goodwin 
 

5. Sen and Bhat   6 Two level nested logit 
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 خـانوار  سـطح  در اجتمـاعی  -اقتصـادي  و جمعیتـی  متغیرهـاي  مذکورۀ مطالع در است. شده
 جنسـیت،  هماننـد  خانوار سرپرست خصوصیت که دهد می نشان نتایج است. شده مدل وارد
 کننـده  مصـرف  انتخاب در را ثیرأت بیشترین متغیرها سایر به نسبت وي اشتغال وضعیت و سن

  است. داشته

   نظري. مبانی 3
مالکیت این تعداد باشد.  صاحب یک، یا چند یا حتی صفر خودرو یک خانوار ممکن است 

ایـن انتخـاب،    .گرفـت  نظـر  اعضـاي خـانوار در   انتخابنتیجۀ عنوان  به توان می راخودرو 
. یـک  (McFadden and Talvitie, 1977, p.147) شود می نامیده مالکیت خودرو انتخاب

رو مواجـه اسـت.    هـاي پـیش   فرد، خانوار یا بنگاه همواره با یک انتخاب از مجموعه گزینه
ه توسـط  توان به انتخـاب یـک کـاال از میـان محصـوالت مختلـف و مشـاب        براي مثال می

مشتري، انتخاب تکنولوژي توسط بنگاه و یا انتخاب میان خرید خودرو یا عدم خریـد آن  
هـاي   ساز درك و استخراج فرایند رفتـاري از انتخـاب   توسط خانوار اشاره کرد. هدف مدل

. (Train, 2009, p.3)مذکور اسـت. نتـایج ایـن تصـمیمات یـک متغیـر گسسـته اسـت         
ویژه کاالي بـاداوم   گیري مبنی بر خرید کاال به گام تصمیمکننده هن عبارت دیگر مصرف به

  هاي محدود، قابل شمارش و گسسته مواجه است.   با گزینه
 ناشـی از رفتـار   مطلوبیـت حداکثرسـازي   بـا فـرض  ً معمـوال  گسسته انتخابهـاي   مدل

آید. این تابع مطلوبیت به تابع مطلوبیت تصـادفی مشـهور اسـت     می ست د به تصمیم گیرنده
(ibid, p.14) کننـده بـراي پژوهشـگر قابـل مشـاهده نیسـت. پژوهشـگر تنهـا          . مطلوبیت مصـرف

دو در  کنـد کـه ایـن    کننده را مالحظه می هاي کاالي انتخاب شده و خصوصیات مصرف ویژگی
    .(ibid, p.15)گویند، با هم ارتباط دارند  می 1قالب یک تابع که معموالً به آن مطلوبیت نماینده

 هاي انتخاب گسسته است ارائـه کـرد   ) نظریۀ مطلوبیت را که مبناي مدل1974فادن( مک
(Choow, 1983, p.257). بردارjiz    در برگیرنـدة خصوصـیات انتخـابj   ،امـین محصـول

کننده، هاي مصرف بردار ویژگیام و iکنندة  هاي خودرو، توسط مصرف براي مثال ویژگی
iw        هماننـد درآمـد، سـن، جنسـیت، تحصــیالت و ... را در نظـر بگیریـد. ایـن دو بــردار را ،

                                                   
1. Representative Utility 
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),(توان در بردار  می ijijiji wzxx  نمایش داد. مطلوبیتi کننـده از انتخـاب   امین مصـرف
j گزینه امین),,,( Jj 21 صورت زیر خواهد بود: به  

)1  (  )()(V)(uu jijijii xxx    
که در  و بخش تصادفی  V)(تابع مطلوبیت به دو قسمت غیر تصادفی و سیستماتیک

ام از مجموعـه  jۀکننـده گزینـ   عامل نااطمینانی است، تجزیه شده اسـت. مصـرف   ةبرگیرند
  زیر برقرار باشد: ۀکند که رابط هاي در دسترس خود زمانی انتخاب می گزینه
jk                براي تمامی)(u)(u kiji xx   

  یا به عبارت دیگر:
)2  (  jk           براي)(V)(V)()( kijijiki xxxx   
  صورت زیر قابل تعریف است: به jiPام یعنی jحتمال انتخاب گزینۀ ا
)3  (    jkVV)()(PrP kjjikiji  xx  

)(رو برابـر دو   هـاي پـیش   حالتی را در نظر بگیرید که تعداد گزینه ,1J   باشـد. بـراي
خودرو نخریده است یا خودرو خریده است. بنابراین با تعریـف یـک تـابع    ام iمثال خانوار 
  داریم: iuخطی براي

)4  (  
 iiiiu εγδ  wz  

  و
)5  (  1111 wz iiiiu εγδ   

* 1با تعریف متغیر پنهان
iy چنانچه ،ii uu 1  یا  iii uuy 1

ام iباشد خانوار *
iiکـه   خــرد و درصـورتی  خـودرو مـی   uu 1  یــا  iii uuy 1

ام iباشـد، خــانوار  *
  صورت زیر: به isکند. با تعریف متغیر تصادفی قابل مشاهده  خودرو خریداري نمی

)6  (  
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*
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s
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1. Latent Variable 
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 βهـاي خـودرو و خصوصـیات خـانوار)،      بردار متغیرهاي برونزا (شامل ویژگـی  ixکه
*بردار پارامترهاي مجهول و

iε  1جمله اختالل (ترکیب خطی ازiε  وiεباشد  ) می(Judge 

etal., 1987, p.787)احتمال انتخاب گزینه خرید خودرو .)( 1is :برابر است با  
  

 )8 (   βε i
*
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  با انتخاب تابع توزیع تجمعی لوجستیک داریم:
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، ص 1369مـازار،   نویسـیم(عرب  صورت زیـر مـی   ) را به9منظور انجام برآورد، معادلۀ( به
384  :(  
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βx1  

که در آن متغیر وابسته، لگاریتم نسبت احتمال خرید به احتمال عدم خرید خودرو بـوده  
  و تابعی خطی از متغیرهاي توضیحی است. 

نمــایی  نمــایی اسـت کــه تــابع درســت  )، روش حــداکثر درســت10روش بـرآورد مــدل( 
  باشد. صورت زیر می به
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  آماري  هاي . بررسی و تحلیل داده4
خـانوار مرکـز آمـار     ۀهـاي بودجـ   هاي مورد استفاده در این مطالعه شامل اطالعات داده داده

خصوصـیات  «: چهار گـروه به بندي کلی  ها از نظر تقسیم دادهاین . است 1387ل  سادر ایران 
، »مشخصات محل سکونت و تسهیالت و لـوازم عمـده زنـدگی   «، »اجتماعی اعضاي خانوار

اند. افزون  بندي شده طبقه» درآمدهاي خانوار« و »اکی و غیرخوراکی خانوارهاي خور هزینه«
)  توسـط  07111(کـد  خریـد انـواع خودرو  هـا،   بر آن، در بخـش کاالهـاي بـادوام ایـن داده    

  بندي شده است. خانوار را به شرح زیر طبقه
  )071111کد ( 1اتومبیل دست اول خارجی -
  )071112کد ( 2اتومبیل دست  دوم خارجی -
  )071113کد (  405اتومبیل دست اول داخلی سواري پژو -
  )071114کد ( 1600اتومبیل دست اول داخلی سواري پیکان -
  )071115کد سایر اتومبیل دست اول داخلی ( -
  )071116کد ( 3اتومبیل دست دوم داخلی -

ویـژه   مختلـف بـه  هـاي   لفـه ؤ، برحسب مورد مطالعههاي م ل  ها در سا داده ۀدر بررسی اولی
کـل مخـارج    مخـارج خـوارکی بـه   «مخارج کل و مخارج خوراکی، خانوارهایی کـه سـهم   

کنـار   4عنوان مشاهدات پـرت  ، بهاند بودهدرصد  95درصد یا بیشتر از 2وي کمتر از  »خالص
هـا خانوارهـایی وجـود داشـتند کـه خریـد        ند. افزون بر مشاهدات پرت، در دادهگذاشته شد

                                                   
 گذاري شماره ۀشامل حقوق گمرکی و عوارض پرداخت شده  و هزین .1
 گذاري شماره ۀشامل حقوق گمرکی و عوارض پرداخت شده  و هزین .2
 آن نظایر شامل عوارض پرداخت شده و .3

4. Outlier Observation 
شود کـه از لحـاظ عـددي فاصـلۀ زیـادي بـا دیگـر         اي اطالق می در علم آمار، یک مشاهدة پرت به مشاهده

  مراجعه نمائید.  Grubbs (1969)مشاهدات دارد. براي اطالع بیشتر به 
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گزارش نشده بود. این خانوارها را اصطالحاً مشاهدات اظهار نشده نامیـده  خودرو براي آنها 
مشـاهدات اولیـه، اظهـار    تعـداد   1 جـدول انـد. در   و از مجموع مشاهدات کنار گذاشته شـده 

  . ارائه شده است 1387سال نشده و پرت و مشاهدات نهایی در 
  

در روستایی  و شهري خانوارهايمشاهدات اولیه، اظهار نشده و پرت و مشاهدات نهایی  تعداد .1 جدول
  1387  سال

کل   روستایی تعداد خانوارهاي  شهري تعداد خانوارهاي
 خانوارهاي

و   شهري
  روستایی

 تعداد
  اولیه

 شدهاظهار ن
  و پرت

و  شدهاظهار ن  اولیه تعداد  نهایی
  پرت

  نهایی

19381 79  19302  19707 50  19657  38957  
  100431  52278 جمع  48153 جمع

  هاي خام بودجه خانوار مرکز آمار ایران و محاسبات تحقیق  داده منبع:
  

دهد. بر اسـاس نتـایج    نشان می 1387توزیع خرید خودروي سواري را در سال  2 جدول
انـد بـه کـل خانوارهـاي موجـود در نمونـه        این جدول نسبت خانوارهایی که خودرو خریده

درصد بوده است. نسـبت خریـداران خریـد خـودرو نـو بـه کـل         31/3برابر  1387براي سال 
کــه در بــازار خــودرو دســت دوم خریــد درصــد و خانوارهــایی  1/2خانوارهــاي در نمونــۀ 

  درصد بوده است.  71/1اند برابر  کرده
  
  1387توزیع خرید خودروي سواري توسط خانوار در سال  .2 جدول    

  کل خانوارها
 درصد (به کل خانوارها) خرید (تعداد خانوار)

 دست دوم نو کل خرید دست دوم نو کل خرید

38957  1321 814 665 39/3 1/2 71/1 

  هاي خام بودجه خانوار مرکز آمار ایران و محاسبات تحقیق داده منبع:
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  .  مدل و برآورد آن 5
براي برآورد پارامترهـاي تـابع تقاضـاي خـودرو سـواري نـو  (تـابع خریـد یـا تـابع مالکیـت            

) را در نظـر بگیریـد.   10اجتماعی خـانوار معادلـۀ (   -هاي اقتصادي خودرو) بر حسب ویژگی
هاي خانوار شامل درآمد، سن، تحصـیالت،   در معادلۀ مذکور در برگیرندة  ویژگی xبردار

  گرفت.  توان تابعی از متغیرهاي توضیحی در نظر  شود. این بردار را میو ... می
: با افزایش درآمد (مخارج کـل) تقاضـاي مالکیـت خـودرو نیـز افـزایش       e)(. درآمد1

هاي  قیمت بر حسب هزار ریال به er)(براي برآورد از درآمد حقیقی خانوار یابد. می
استفاده شده است. این متغیر از تقسیم درآمد اسمی بـر شـاخص قیمـت     1383ثابت 

  دست آمده است. ، بهcpiکننده، مصرف
: این متغیر از دو مسـیر مختلـف بـر    emr)(. نسبت تعداد شاغالن خانوار به بعد خانوار2

گذارد: با افزایش تعداد شاغالن درآمد خانوار افزایش  تقاضاي مالکیت خودرو اثر می
دهد؛ با افزایش تعداد شـاغالن، تقاضـا    یابد و احتمال خرید خودرو را افزایش می می

افته و احتمال انتخاب وسیلۀ جایی از منزل به محل کار و برعکس افزایش ی براي جابه
 دهد. رو) را افزایش می هاي پیش عنوان یکی از گزینه نقلیۀ شخصی (به

: بـا افـزایش ایـن نسـبت تقاضـا بـراي       sr)(آموزان به بعـد خـانوار   . نسبت تعداد دانش3
 دهد. یابد و احتمال خرید خودرو را افزایش می جایی افزایش می جابه

براي شاغل و کمیت صفر براي غیـر   1کمیت hj)(اشتغال سرپرست خانوار. وضعیت 4
  یابد. شاغل، در صورت شاغل بودن احتمال خرید خودرو سواري نو افزایش می

، با افزایش سن سرپرست خانوار، احتمال خریـد خـودرو   ha)(. سن سرپرست خانوار5
هـاي سـنی بـاال     ) نشـان دادنـد کـه گـروه    1999( 1ون و لینـدن یابد. کارلس افزایش می

کنند، پس تقاضاي مالکیت خـودرو   هاي سنی متوسط رفت و آمد می کمتر از گروه
آنها کمتر است. به بیان دیگر با افزایش سن سرپرست خانوار ابتدا تقاضـا افـزایش و   

خـودرو   یابـد. بنـابراین فـرم ریاضـی متغیـر سـن در تـابع مالکیـت         سپس کاهش مـی 
، مجذور سن ha)(نماید. پس عالوه بر متغیر صورت یک تابع درجه دو  عمل می به

 وارد مدل شده است. sha)(سرپرست خانوار

                                                   
1 Carlsson and Linden 
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)(سـال در خـانوار   20. تعداد افراد بـاالي  6 20a     بعضـی مطالعـات از جملـه رایمونـد و ،
) یکی از عوامل مؤثر براي تقاضـاي مالکیـت را داشـتن گواهینامـۀ     2010( 1میلتروپی

سال از دیگر اعضـاي خـانوار،    20دانند. بر این اساس، تعداد افراد باالي رانندگی می
 تفکیک و سپس وارد مدل شده است.

 ، کمیت یک براي شهر و صفر براي روستاdur)(. متغیر مجازي7

 gl)(د داراي مدرك لیسانس و باالتر در خانوار. تعداد افرا8

  gf)(. تعداد افراد داراي مدرك فوق لیسانس در خانوار9
هاي مورد مطالعه، اطالعات دقیقـی از نـوع خـودرو خریـداري      با توجه به اینکه در داده

)(خصوصیات خودرو باشد، بنابراین بردار شده توسط خانوار در دسترس نمی jz از معادلۀ ،
باشـد کـه در بـاال     هاي خانوار می ) حذف شده و متغیرهاي توضیحی فقط شامل ویژگی10(

 صورت زیر خواهد بود. ) به10گفته، معادلۀ ( معرفی شدند. بر اساس متغیرهاي پیش

)12( 
389572120

1
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654321
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)(احتمال خرید خودرو، ipکه در آن ip1  احتمال عدم خرید خـودرو، وi  جملـه

  اند.  ام و بقیه متغیرها قبالً تعریف شدهiاختالل براي خانوار
عضـی از متغیرهـا   برازش شد که ضرایب ب 1387هاي سال  ) بر روي داده12ابتدا معادلۀ (

تـرین   مهـم  2اي دست آمد. سپس بـا اسـتفاده از تکنیـک رگرسـیون پلـه      معنی به توضیحی بی
    3متغیرهاي اثرگذار از میان متغیرهاي موجود انتخاب گردید.

دار، مجدداً تابع الجیت با همان  پس از مشخص شدن متغیرهاي توضیحی مرتبط و معنی
  آمده است.  3جدول  متغیرها برازش گردید که نتایج آن در

                                                   
1. Raimond and Milthorpe 2. Stepwise Regression 
 

 اي در پیوست مقاله آمده است.  نتایج رگرسیون پله .3
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  )12برآورد الجیت ساده براي مدل( .3جدول
  

 
 

شود کلیۀ ضرایب برآورد شده، عالمت صحیح نظري دارند و که مالحظه می گونه همان
 3/1237نمـایی برابـر    براساس آزمون نسبت درست 2دار هستند. آمارهاز نظر آماري معنی

  دار بودن کل مدل است.  دست آمده که حاکی از معنی به
اند اثر نهایی تغییر یـک  گزارش شده 3) که در جدول 12دست آمده از مدل( ضرایب به

واحد متغیر توضیحی مورد نظر بر لگاریتم احتمال خرید خودرو نو بـه احتمـال عـدم خریـد     
به میزان یـک هـزار    er)(دهند. براي مثال افزایش مخارج کل حقیقیرا نشان میخودرو نو 

واحـد افـزایش   000425/0میـزان   ریال، لگاریتم نسـبت احتمـال خریـد بـه عـدم خریـد را بـه       
سرپرسـت خـانوار   دهد.  با افزایش یکسال متغیـر توضـیحی سـن    می ha   لگـاریتم نسـبت ،

  یابد.واحد افزایش می 21/0حتمال ا
)(براي تفسیر اثر نهایی هر یک از متغیرهاي توضیحی بر احتمال خرید خـودرو نـو   ip ،

 ipالزم است از 

  مشتق گرفته شود: jxنسبت به 
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       _cons    -12.53035   .5712778   -21.93   0.000    -13.65004   -11.41067
         dur     1.002649   .0866452    11.57   0.000     .8328279    1.172471
         a20     1.577969   .0661539    23.85   0.000     1.448309    1.707628
         sha    -.0023496   .0002503    -9.39   0.000    -.0028403    -.001859
          ha     .2102714   .0236714     8.88   0.000     .1638763    .2566665
          sr     .3980925   .1840344     2.16   0.031     .0373918    .7587932
         emr     .7596898   .1899721     4.00   0.000     .3873513    1.132028
          re     .0004254   .0000726     5.86   0.000     .0002832    .0005677
                                                                              
           s        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -3335.5436                       Pseudo R2       =     0.1565
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(7)      =    1237.30
Logistic regression                               Number of obs   =      38957
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امین متعیر توضیحی نه تنها تابعی از کمیت ضریب jشود اثر  که مالحظه می گونه همان
، بلکه متأثر از میزان احتمال خرید خودرو و احتمال عدم خریـد خـودرو نیـز    jاین متغیر، 

 ). 4باشد. براي محاسبۀ اثرات نهایی از میانگین احتمال استفاده شده است (جدول می
  

  اثرات نهایی متغیرهاي توضیحی بر احتمال خرید خودرو نو .4 جدول
 اثرات نهایی نماد متغیر نام متغیر

 er 000009/0 (هزار ریال)درآمد حقیقی 

  emr 0156/0 نسبت تعداد شاغلین خانوار به بعد خانوار
  sr  0082/0 آموزان به بعد خانوار نسبت تعداد دانش

 ha  0043/0 سن سرپرست خانوار

 - sha  000048/0 مجذور سن سرپرست خانوار

 20a  0324/0 سال در خانوار 20تعداد افراد باالي 

 dur  0206/0 براي شهر و صفر براي روستا 1متغیر مجازي، 

  منبع: پژوهش حاضر 
  

 9/0خـودرو  با افزایش درآمد حقیقی خانوار به میزان یک میلیون ریـال، احتمـال خریـد    
سال به باال در خانوار، احتمال خرید خودرو  20درصد افزایش خواهد یافت. افزایش یک نفر 

دهد. در میان متغیرهاي توضیحی بیشترین اثر متعلق به متغیر تعداد  درصد افزایش می 24/3را 
  باشد. سال در خانوار و کمترین اثر مربوط به متغیر درآمد حقیقی می 20افراد باالي 

ها به احتمال انتخاب گزینـۀ پایـه را   نسبت احتمال انتخاب یک گزینه از مجموعه گزینه 
 2»نسبت احتمال یـا شـانس  «گویند. گاهی اوقات به این نسبت می 1»ریسک نسبی«اصطالحاً 

بـراي موفقیـت    1گویند. در مدل الجیت ساده کـه متغیـر سـمت چـپ فقـط مقـادیر       هم می
براي شکسـت (عـدم خریـد خـودروي سـواري نـو) را        (خرید خودروي سواري نو) و صفر

معنی نسـبت احتمـال خریـد خـودرو بـه عـدم خریـد آن اسـت.          کند، این نسبت به اختیار می
معنی آن است که هر دو پیشامد، یعنی خرید و عدم  چنانچه نسبت احتمال برابر یک باشد به

                                                   
1. Relative risk   2. Odds ratio 
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بت احتمـال، یعنـی   تـر از یـک بـودن نسـ     خرید خودرو، احتمال وقوع یکسانی دارند. بزرگ
پیشامد خرید خودرو (صورت کسر) احتمال بیشتري از پیشـامد عـدم خریـد (مخـرج کسـر)      

  دارد و بر عکس براي نسبت احتمال کمتر از یک.
باشد. براي بنابراین یک راه دیگر تفسیر ضرایب، تفسیر آنها بر حسب نسبت احتمال می 

ا ترجیح خرید را به احتمال عدم خریـد  مثال، ممکن است عالقمند باشیم که نسبت احتمال ی
ppبدانیم. این نسـبت همـان    1        را  1اسـت. بنـابراین ضـرایب بـرآورد شـده در جـدول

توان بر اساس نسبت ریسک یا احتمال تفسیر نمود. در ابن حالت، ضرایب برآورد شـده،   می
گیرد. براي این منظور اثرات نهایی متغیرهاي توضیحی بر نسبت احتمال مورد توجه قرار می

مدل الجیت ساده که در برگیرندة شود. دردست آمده آنتی لگاریتم گرفته می از ضرایب به
kسازي شده و متغیر توضیحی است براي تفسیر ضرایب بر حسب نسبت احتمال، مدل شبیه

) 12سـازي بـراي مـدل(    این شـبیه  1گیرند.سازي شده مورد تفسیر قرار می سپس ضرایب شبیه
شود که در ستون که مالحظه می هگون آمده است. همان 5انجام شده و نتایج آن که در جدول 

  دوم از سمت چپ اثرات نهایی هر یک از متغیرهاي توضیحی بر نسبت احتمال آمده است.
براي مثال اثر نهایی مخارج کل بر نسـبت احتمـال خریـد خـودروي نـو بـه عـدم خریـد         

خودرو pp 1  در مخـارج  است. بدین معنی که با افزایش یک واحد  000426/1برابر
کل حقیقی خانوار (یعنی یک هزار ریال)، نسبت احتمال خرید خـودرو بـه عـدم خریـد بـه      

با افزایش جمعیت شهري یا تعـداد خانوارهـاي شـهري،     یابد.درصد افزایش می043/0میزان 
عبـارت دیگـر    واحـد افـزایش خواهـد یافـت. بـه      73/1نسبت احتمال خرید بـه عـدم خریـد    

  ، احتمال خرید خودرو را افزایش خواهد داد.dur،مهاجرت از روستا به شهر
یکی از موارد مـورد عالقـه آن اسـت کـه احتمـال متنـاظر خریـد         محاسبۀ احتمال خرید:
عبـارت   هاي مختلف خـانوار یـا متغیرهـاي توضـیحی را بـدانیم. بـه       خودرو بر حسب ویژگی

اجتماعی مختص به خـود، یـک    -هاي اقتصادي دیگر احتمال آنکه خانوار خاص با ویژگی

                                                   
قابل انجام است. یک راه دیگر  logitجاي  به  logisticاین عمل با انتخاب دستور  STATAافزار  در نرم 1

  است.   logitدر انتهاي دستور  )Odds Ratio(مخفف  orانتخاب گزینۀ 
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هاي مورد استفاده، هـر خـانوار   خودرو نو خریداري نماید، چقدر است؟ از آنجا که در داده
شود، لذا به تعداد مشاهدات (خانوارها) احتمال خرید انـواع  عنوان یک مشاهده قلمداد می به

ام در مـدل بـرآورد   iهـاي مشـاهدة   خودرو قابل محاسبه است. این عمل با قرار دادن کمیت
یشامد ممکـن الوقـوع وجـود دارد کـه     پ 38957آید. لذا تعداد دست می به 3شده در جدول 

توان احتمال هر یک از آنها را محاسبه نمود. براي مثال محاسبۀ احتمال خرید خودرو نـو  می
توانـد   هاي مختلف درآمدي می به تفکیک خانوارهاي شهري و روستایی و یا برحسب دامنه

و بـر حسـب   نـ احتمـال خریـد خـودرو     6 جـدول تصویري از وضعیت  تقاضا را ارائه نمایـد.  
 1387هاي مختلف درآمـدي را در سـال    برحسب دامنه 7مناطق شهري و روستایی و جدول 

  دهد. نشان می
  

  )12هاي احتمال براي مدل( برآورد نسبت .5جدول 

 
  

اقـدام بـه خریـد     1387، از مجمـوع خانوارهـایی کـه در سـال     6بر اساس نتـایج جـدول   
انـد. یعنـی بـه مراتـب      درصد آنها روسـتایی بـوده   03/1درصد آنها شهري و  16/3اند،  کرده

درصد خانوارهاي شهري خریدار خودروي سواري نو بیشـتر از خانوارهـاي روسـتایی بـوده     
خودرو نو بـا افـزایش طبقـات درآمـدي یـک رونـد        احتمال خرید 7است. بر اساس جدول 

  دهد.   صعودي را نشان می
  

                                                                              
         dur     2.725493   .2361508    11.57   0.000     2.299813    3.229963
         a20     4.845104   .3205225    23.85   0.000     4.255913    5.515862
         sha     .9976531   .0002498    -9.39   0.000     .9971637    .9981427
          ha     1.234013   .0292108     8.88   0.000     1.178069    1.292614
          sr     1.488982   .2740238     2.16   0.031       1.0381    2.135697
         emr     2.137613   .4060869     4.00   0.000     1.473074    3.101942
          re     1.000426   .0000726     5.86   0.000     1.000283    1.000568
                                                                              
           s   Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -3335.5436                       Pseudo R2       =     0.1565
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(7)      =    1237.30
Logistic regression                               Number of obs   =      38957
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  1387در سال  احتمال خرید خودرو بر حسب مناطق شهري و روستایی  .6 جدول

 خانوارها
 تعداد 

 مشاهدات
 انحراف معیار میانگین

 درصدي 95فاصله اعتماد 
 دامنه باال دامنه  پایین

  0325/0  0308/0 00042/0 0316/0 19300 شهري
  0107/0  0099/0 00019/0  0103/0 19657 روستایی

 0214/0 0204/0 00024/0  0209/0 38957 کل

  منبع: پژوهش حاضر 
  

  1387در سال  هاي درآمدي احتمال خرید خودرو در گروه .7 جدول
  دامنه درآمد

(هزار ریال به 
هاي ثابت  قیمت

1383( 

 تعداد 
 مشاهدات

 انحراف معیار میانگین

 درصدي 95فاصله اعتماد 

 دامنه باال دامنه  پایین

  01024/0  00977/0 00012/0 01001/0 12220 200کمتر از 
  01887/0  01797/0 00023/0  018420/0 14556 400تا  200
 02623/0 02391/0 00059/0  02507/0 5957 600تا  400

 03363/0 02981/0 00097/0 03172/0 3281 800تا  600

 06213/0 05352/0 00219/0 05782/0 2943 800باالتر از 

  منبع: پژوهش حاضر 

  بینی خرید اتومبیل نو . پیش6
بینی، برآورد کمی راجع به احتمال وقایع آینده است که بـر اسـاس اطالعـات حـال و     پیش 

نـو،  عبارت دیگر عالوه بر برآورد تابع احتمال خرید اتومبیـل   شود. بهریزي می گذشته طرح
تـوان بـه دو    بینـی را مـی   نگري باشد. پیشبینی یا آینده تواند پیش یک هدف عمدة دیگر می

اي) تقسـیم   بینی آینـده نگـر (بـرون نمونـه     اي) و پیش بینی گذشته نگر (درون نمونه نوع پیش
اي بــراي مــدل بــرآورد شــده انجــام گرفــت و احتمــال   بینــی درون نمونــه کــرد. لــذا، پــیش

ودرو سواري نو براي دورة مورد مطالعه به دست آمد. نتـایج حاصـل از   پیشامدهاي خرید خ
  آمده است. 8اي در جدول  بینی درون نمونه پیش

  



  239  بینی تابع احتمال خرید اتومبیل نو برآورد و پیش
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

  )12خودروي سواري براساس نتایج برآورد مدل(خرید اي  بینی درون نمونه پیش .8 جدول

 میانگین سال

 95فاصله اعتماد 
  تعداد درصدي

 خانوارها

خودروي سواري بینی تعداد خرید  پیش
 (دستگاه)

دامنه 
 پایین

 میانگین دامنه باال
دامنه 
 پایین

  دامنه باال

87  0209/0 0204/0 0214/0 18691547 390653 381308 399999 

  منبع: پژوهش حاضر 
  

نگري نیازمند مقادیر آتی متغیرهاي مستقل هستیم. مقادیر آتی این متغیرهـا را  براي آینده
تواند  سناریوهاي مختلف محاسبه یا برآورد نمود. یک سناریو مفروض میتوان در قالب  می

هـاي فعلـی خـود را داشـته ولـی شـاخص        آن باشد که کلیۀ متغیرهاي توضیحی مدل کمیت
را اختیـار کنـد.    1390تـا   1388هـاي   )  مقادیر تحقق یافته در سالcpiکننده( قیمت مصرف

درصـد   15تحقق یافته، متغیر درآمـد اسـمی سـاالنه     cpiعالوه برسناریو دوم آن است که 
  افزایش یابد.  

اي بـراي احتمـال خریـد خـودرو سـواري نـو در        بینـی بـرون نمونـه    نتایج حاصل از پیش
ترتیب براي سناریو اول و دوم آمده است. با ضرب میانگین، دامنۀ پایین و  به 10و  9جداول 

احتمال خرید خـودرو سـواري نـو در تعـداد خانوارهـا، مقـادیر آتـی تقاضـا بـراي          دامنه باال 
  دست آمده است.  خودروي سواري نو به

 
  )cpiخودروي سواري بر اساس سناریو اول (تغییرخرید بینی  پیش .9 جدول

سال
  

 میانگین

 95فاصله اعتماد 
 درصدي

تعداد 
 خانوارها

 (دستگاه)بینی تعداد خرید  پیش

 دامنه باال دامنه  پایین میانگین دامنه باال دامنه  پایین

88 0205/0 02005/0  020906/0 19371122  397108 388391 404973 

89 02012/0 01967/0  02057/0  20079016 403990 394954 413025 

90 01958/0 01914/0  02002/0  20816473 407587 398427 416746 

    حاضر: پژوهش منبع
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  بینی خرید خودروي سواري بر اساس سناریو دوم پیش .10جدول 
 )cpiدرصد درآمد اسمی و تغییر 15(افزایش ساالنه 

 میانگین سال
تعداد  درصدي 95فاصله اعتماد 

 خانوارها

 بینی تعداد خرید (دستگاه) پیش

 دامنه باال دامنه  پایین میانگین دامنه باال دامنه  پایین

88 02105/0 02059/0 02152/0 19371122  407762 398851 416867 

89 02115/0 02069/0 02162/0 20079016 424671 415435 434108 

90 02092/0 02046/0 02138/0 20816473 435481 425905 445056 

  : پژوهش حاضرمنبع  
 

خانوار، تعداد کـل خانوارهـایی   هاي بودجۀ  توجه به این نکته ضروري است که در داده
بینـی تقاضـاي    شود که ارقـام پـیش   باشد. این امر باعث می اند پایین می که خودرو نو خریده

گیـري از نمونـۀ    دست آید. یک راه دیگـر، نمونـه   تر از میزان تحقق یافته به بازار نیز کوچک
باشــد،  مــیگیــري) و افــزایش نســبت خانوارهــاي خریــدار خــودرو  در دســترس (بــاز نمونــه

اي که این نسبت در فاصلۀ اعتماد نسبت خرید تحقق یافته بر اساس میزان فروش (یـا   گونه به
هاي سانسـور شـده    هاي با داده تولید) قرار گیرد. در این حالت روش تخمین استفاده از مدل

عنـوان یـک موضـوع بـراي      تـوان بـه    باشد که خارج از هـدف مقالـه حاضـر بـوده و مـی      می
  تی پیشنهاد کرد.مطالعات آ

  . نتیجه7
هـاي خـانوار بـا اسـتفاده از روش      در این مقاله تابع خرید اتومبیل نو بر اسـاس رویکـرد داده  

-1390برآورد و میزان تقاضاي کـل بـازار اتومبیـل نـو بـراي دوره       1387الجیت براي سال 
اده از بینی شده اسـت. تمـایز مطالعـۀ حاضـر بـا مطالعـات پیشـین در ایـران، اسـتف          پیش1388

اجتماعی خانوار و ارتباط میان تقاضاي خـانوار   -هاي اقتصادي هاي خرد، لحاظ ویژگی داده
باشد. در تصریح مدل، بر اساس زیربناي نظري و مطالعـات انجـام    با تقاضاي جمعی بازار می

اجتمـاعی خـانوار مـورد توجـه      -هاي اقتصـادي  شده، متغیرهاي مختلفی بر اي لحاظ ویژگی
هاي مختلف، متغیرهاي درآمد حقیقی خانوار، نسـبت   ولی پس از انجام آزمونقرار گرفت، 

آموزان بـه بعـد، سـن سرپرسـت خـانوار و مجـذور آن،        شاغالن به بعد خانوار، نسبت دانش
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داري بر  روستا داراي اثرات معنی-سال در خانوار، و متغیر مجازي شهر 20تعداد افراد باالي 
خانوار داشتند. در میان متغیرهاي توضـیحی بیشـترین اثـر    الگوي انتخاب خرید خودروي نو 

سال در خانوار و کمتـرین اثـر مربـوط بـه متغیـر درآمـد        20متعلق به متغیر تعداد افراد باالي 
  حقیقی به دست آمد. 

رویکرد ارائه شده در این مقاله اگرچه سابقۀ طوالنی در ادبیـات تقاضـاي خـودرو دارد    
ولی در مطالعات انجام شده در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات مبتنـی بـر   

تواند بیش از  هاي خانوار به همراه لحاظ متغیرهاي شهرنشینی و حمل و نقل می رویکرد داده
تـر حمـل و    ریزي دقیـق  پژوهشگران قرار گرفته که نتایج آن منجر به برنامهپیش مورد توجه 

تواند توسعۀ مطالعۀ آتـی بـراي    گردد. مطالعات آتی می نقل درون شهري و برون شهري می
عنوان یـک   هاي مختلف خودرو، یا طبقات مختلف خانوارها یا ترکیب هر دو باشد. به گروه

الح نسـبت خانوارهـاي خریـدار خـودرو توسـط بـاز       موضوع مطالعاتی دیگر، افزایش و اص
  است.  گیري و برازش مدل از طریق رگرسیون سانسور شده  نمونه

  . پیوست8
  ترین متغیرهاي اثرگذار در تابع احتمال خرید اتومبیل نو اي براي تعیین مهم برآورد رگرسیون پله

  

  
                                                                              
       _cons    -12.53035   .5712778   -21.93   0.000    -13.65004   -11.41067
          sr     .3980925   .1840344     2.16   0.031     .0373918    .7587932
         emr     .7596898   .1899721     4.00   0.000     .3873513    1.132028
          re     .0004254   .0000726     5.86   0.000     .0002832    .0005677
          ha     .2102714   .0236714     8.88   0.000     .1638763    .2566665
         sha    -.0023496   .0002503    -9.39   0.000    -.0028403    -.001859
         dur     1.002649   .0866452    11.57   0.000     .8328279    1.172471
         a20     1.577969   .0661539    23.85   0.000     1.448309    1.707628
                                                                              
           s        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -3335.5436                       Pseudo R2       =     0.1565
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(7)      =    1237.30
Logistic regression                               Number of obs   =      38957

p = 0.0310 <  0.0500  adding  sr
p = 0.0004 <  0.0500  adding  emr
p = 0.0000 <  0.0500  adding  re
p = 0.0000 <  0.0500  adding  ha
p = 0.0000 <  0.0500  adding  sha
p = 0.0000 <  0.0500  adding  dur
p = 0.0000 <  0.0500  adding  a20
LR test               begin with empty model
. sw, pe(.05) lr: logit s re dur emr sr hj ha sha gl gf a20
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