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  :چکیده

به عنوان یکی  ،بنزینبراي کنترل مصرف  در قانون مالیات بر ارزش افزوده

و همچنـین دسـتیابی بـه منـابع درآمـدي      از کاالهاي آالینده محیط زیست، 

جهت حفاظت از محیط زیست، نرخ مالیاتی بـاالتر از نـرخ اسـتاندارد بـر     

میزان درآمد قابل  بینی پیشرو، در این مقاله  از این. شود میمصرف آن وضع 

مدنظر قـرار   اي وصول از این پایه مالیاتی با استفاده از رویکردي دو مرحله

براي دوره ) مخارج مصرفی بنزین(اول، پایه مالیات در مرحله . گرفته است

هـاي   براي سالبر مصرف بنزین و سپس مالیات  بینی پیش 1395الی  1392

در این راسـتا بـراي   . ه استهاي مالیاتی، محاسبه شد نرخ اعمال مذکور، با

هاي عصـبی   هاي دقیق از درآمد مالیاتی مورد نظر، از روش شبکه بینی پیش

 پـس  ها از الگـوریتم  شبکه و براي آموزش بینی پیشر براي مصنوعی با ناظ

ي مورد ها سالدر  این است که بیانگر نتایج. خطا استفاده شده است انتشار

چنـدانی   تأثیر، تغییر قیمت بنزین ناشی از برقراري مالیات مذکور، بینی پیش

همچنین، درآمـد مالیـات بـر ارزش    . نخواهد داشت بر روي مصرف بنزین

درصـد   35ناشی از مصرف بنزین به طور متوسـط از رشـد سـاالنه     افزوده

  . برخوردار خواهد شد
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Abstract: 

In the VAT Acts in order to control gasoline 
consumption as one of the environment- polluting and 
also to earn revenue resources for environment 
protection, higher tax rate than the standard rate is 
levied on its consumption. In this paper, forecasting 
income receivable from the tax base using the two-stage 
approach has been considered. In the first stage, tax 
base (gasoline consumption expenditure) has been 
forecasted in the period 2013 to 2016 and then gasoline 
consumption tax, using multiplying the tax rates in 
gasoline consumption expenditure predicted, has been 
calculated for the mentioned period. In this regard, for 
precise prediction of the tax revenue, supervised neural 
networks method and for networks training, error back-
propagation algorithm are used. The results indicate that 
during the mentioned period gasoline price changes (as 
the most effective variable) arising from VAT will have 
no serious impact on gasoline consumption. Also, VAT 
revenue of gasoline consumption will increase by an 
average annual rate of 35 %. 
 
Keywords: Gasoline, Neural Network Method, 
Polluting Goods, Value Added Tax, Chaos Theory. 
JEL: R22, H24, C45. 
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  مقدمه -1

ها بـراي انجـام وظـایف محولـه و دسـتیابی بـه اهـداف         دولت

 ایـن راسـتا بسـیاري از    در. اقتصادي نیازمند منابع مالی هسـتند 

بـه  امـا دولـت    د،نعنوان درآمـد مطـرح باشـ   ه د بنتوان منابع می

 اصـلی و  وظـایف انجام گذاري و  سیاست نوع عملکرد، واسطه

. باثبـات اسـت   و پایـدار به دنبال منـابع درآمـدي   صیانتی خود 

تواننـد بسـترهاي رشـد و توسـعه      زیرا این گونه درآمـدها مـی  

 پایـدار  درآمـدهاي جمله این  ازمالیات . پایدار را فراهم نمایند

ري از ثبـات  به ویژه مالیات بر مصرف که در ادوار تجا. هستند

و کارایی باالتري در مقایسه با مالیات بردرآمد برخوردار اسـت  

  ). 53-58: 1393و همکاران،  جهرمی موسوي(

هـاي   مالیات، عالوه بر وظیفه تـأمین مـالی دولـت از جنبـه    

، ابزار سیاستی اسـت   مالیات .باشد دیگري نیز داراي اهمیت می

ي دستیابی بـه سـه   ها با هر ساختار سیاسی، از آن برا که دولت

هدف اصلی، شامل ثبـات اقتصـادي، توزیـع عادالنـه درآمـد و      

همچنـین، مالیـات ابـزار    . کنند تخصیص بهینه منابع، استفاده می

تواند بـه کمـک آن    اقتصادي است که دولت در مواقع لزوم می

 .در بازار دخالت کند

مالیات، از یک سو، با توجه به اصابت مالیـاتی بـر شـرایط    

جامعه تأثیرگذار است و از سوي دیگـر، بـا جابجـایی    توزیعی 

. منابع از بازاري به بازار دیگر آثـار تخصیصـی بـه همـراه دارد    

هـا بـراي تشـویق یـا      که، در بسیاري از مـوارد دولـت   به طوري

کنترل مصـرف و تولیـد برخـی از کاالهـا و خـدمات از ابـزار       

مالیـات  یکـی از کاربردهـاي امـروزي    . کنند مالیاتی استفاده می

 نیــا در. اسـت  محیطــی زیسـت  مشــکالتاثرگـذاري و حـل   

ـ نظ مختلـف  نیعناو تحت ییها مالیات ارتباط،  يهـا  مالیـات  ری

 یلیفسـ  يهـا  سوخت بر... و سبز اتیمال کربن، اتیمال خاص،

که موجبات کنترل و کـاهش تولیـد و مصـرف     شوند یم وضع

در . آورنـد  فراهم می را کاالهاي آالینده و مخرب محیط زیست

ــات  ــواع مالی ــن صــورت، ان ــامبرده  ای ــههــاي ن ــوان ب ــزار عن  اب

 سـت یز طیمحـ  ظرفیت ایفاي نقش در حفاظت يگذار سیاست

نقش دیگر ایـن نـوع   . را دارد داریپا توسعه و رشد ندیفرآ درو 

بـراي تـأمین    )پـاك  بـه درآمـد   معـروف (ها، درآمدزایی  مالیات

  . مالی مخارج دولت است

ــی از     در  ــوان یک ــه عن ــزین ب ــرف بن ــرل مص ــز کنت ــران نی ای

هاي فسـیلی و آالینـده محـیط زیسـت همـواره مـورد        سوخت

قـانون   3که، در ماده  به طوري. گذاران بوده است تأکید سیاست

، بنزین به عنـوان  1381موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 

یکی از کاالهاي مشمول مالیات شناخته شد و مالیاتی به میـزان  

 10درصـد مالیـات و    10(درصد قیمـت مصـوب فـروش     20

بعـد از تصـویب قـانون    . بر آن وضـع گردیـد  ) درصد عوارض

کـه منجـر بـه ملغـی      1387در سـال   1مالیات بر ارزش افزوده

شدن قانون موسوم به تجمیع عوارض شد، برخی از مـواد ایـن   

قانون، از جمله در نظر گرفتن بنزین به عنوان کـاالي خـاص و   

یات بر مصرف آن بـا نرخـی بـاالتر از اسـتاندارد، در     وضع مال

  . قانون مالیات بر ارزش افزوده لحاظ گردید

بنابراین، با توجـه بـه حجـم مصـرف بنـزین در کشـور و       

اجراي قانون هدفمند کردن بـراي منطقـی کـردن قیمـت آن و     

مالیاتی باالتر از نـرخ عمـومی بـراي      همچنین به کارگیري نرخ

بر ارزش افزوده وصولی ناشـی از مصـرف   مصرف آن، مالیات 

. هـاي آتـی قابـل توجـه خواهـد بـود       بنزین در کشور در سـال 

هـاي دقیـق از نـرخ رشـد      بینـی  پیشبنابراین، در اختیار داشتن 

قیمت و مصـرف بنـزین، و درآمـد مالیـات بـر ارزش افـزوده       

تـر در   هـاي مطمـئن   ریزي کند تا برنامه بنزین به دولت کمک می

مچــون زمینــه زیســت محیطــی انجــام دهــد و  ایی ههــ نــهیزم

هـاي   همچنین بتواند میزان مشارکت این بخش در تأمین هزینـه 

هاي حفاظت از محیط زیسـت را   عمومی دولت از جمله هزینه

لذا، این مهم در مقاله حاضـر  . تري مشخص نماید به طور دقیق

انجـام شـده    2مصـنوعی  عصـبی  شبکه هاي روش کارگیريبا ب

 هـاي  روش توسـعه  زمینـه  ایجـاد  بـر  عـالوه  دتوان میاست که 

 یـاري  آتـی ي ریگ میتصم در را گذاران سیاست ،بینی پیش جدید

  . رساند

ساماندهی مقاله بدین نحو است که بعـد از مقدمـه، مبـانی    

هاي عصـبی مصـنوعی،    نظري مالیات بر ارزش افزوده و شبکه

                                                   
1. Value Added Tax 
2. Neural Network Methods 
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در بخش چهارم، با عنـوان روش  . شود میو پیشینه تحقیق بیان 

مصـرف بنـزین    بینی پیشتحقیق، با استفاده از نتیجه حاصل از 

ــات بــر ارزش افــزوده ناشــی از   و الگوســازي آن، درآمــد مالی

، و گیـري  نتیجـه بحـث و  . شـود  مـی  بینـی  پـیش مصرف بنزین 

  .گردد ارائه می) پنجم و ششم(پیشنهادات در دو بخش پایانی 

  

  مبانی نظري -2

  رویکرد نظري بر مالیات بر ارزش افزوده  -2-1

 زمـره  درو فـروش   بـر  مالیـات  نوعی ،افزوده ارزش بر مالیات

 چنـد  مالیـات  یـک  ،مالیـات  ایـن . اسـت  مسـتقیم  غیـر  مالیات

 واردات، رهیـ زنج مراحـل  از یـک  هـر  در کـه  اسـت  اي مرحله

 ایجـاد  افـزوده  ارزش حسـب  بر ،نهایی مصرف تا توزیع تولید،

. شـود  می اخذ مرحله همان در آن، از درصدي صورت به شده،

 خریـد  افـزوده  ارزش بـر  مالیـات از آنجا کـه در فرآینـد اخـذ    

 اسـت،  معـاف  مالیـات  پرداخـت  از اي واسطه خدمات و کاالها

 اسـت  نهـایی  کننـده  مصـرف  دوش بـر  آن مالیـاتی  قانونی بار

  ).15: 1386 ،جهرمی موسوي(

در سطح اقتصاد کالن، سـه دیـدگاه نظـري بـراي محاسـبه      

پایه مالیات بر ارزش افزوده، شامل دیدگاه تولیدي، درآمـدي و  

 داخلـی  ناخـالص  تولیـد مصرفی مطرح است که در تمامی آنها 

  .است به عنوان مرجع اصلی پایه مالیاتی مدنظر

ایـن دیـدگاه    در: تولیـدي  نـوع  از افـزوده  ارزش بر مالیات

ـ لما هیپا  صـورت  ایـن  در. اسـت  داخلـی  ناخـالص  تولیـد  یاتی

 اي سـرمایه  کاالهـاي  بـر  هـم  و مصرفی کاالهاي بر هم مالیات

 بنگـاه  توسـط  اي سـرمایه  کاالهـاي  خریـد  به و گردد می اعمال

 ایـن  اینکـه  وجـود  بـا  .گیـرد  نمی تعلق مالیاتی اعتبار اقتصادي

 ایجـاد  واسـطه  بـه  امـا  است گسترده مالیاتی پایه داراي دیدگاه

 آن، هـاي  هزینـه  افـزایش  و گـذاري  سـرمایه  بـراي  منفی  انگیزه

  .گیرد نمی قرار توجه مورد

ـ ا در :درآمـدي  نـوع  از افزوده ارزش بر مالیات  دگاهیـ د نی

ـ پا  از اســتهالك، یعنــی اســت داخلــی تولیــدخالص یاتیــمال هی

 خــالص گــذاري ســرمایه و شــده کســر یداخلــ دناخالصیــتول

 ارزش بـر  مالیـات  پایـه  دگاهید این در. شود می مالیات مشمول

 بـه  همچنـان  اما است کوچکتر يدیتول دگاهید به نسبت افزوده

  .شود می تحمیل اقتصاد، در گذاري سرمایه و تولید بخش

دیـدگاه   ایـن در  :مصـرف  نـوع  از افـزوده  ارزش بر مالیات

 مصـرفی  خـدمات  و کاالهـا  مبنـاي  بر افزوده ارزش بر مالیات

ــی ــد م ــر،   . باش ــان دیگ ــه بی ــرفی  درب ــدگاه مص ــارج دی  مخ

 از) اسـتهالك  و خالص گذاري سرمایه( ناخالص گذاري سرمایه

ــه ــاتی پای ــد( مالی ــالص تولی ــی ناخ ــذف) داخل ــی ح ــود م . ش

ـ دله ب دگاهید نیا در شود، می افتیدر که همانطوري  خـارج  لی

 مالیـاتی  بار مالیاتی، پایه شمول از ناخالص گذاري سرمایه شدن

 رفـتن  بـاال  باعـث  امـر  ایـن . یابـد  می انتقال مصرف به تولید از

-20: همـان ( شـود  مـی  اقتصاد در تولید و گذاري سرمایه انگیزه

16(.  

شـود، دیـدگاه مصـرفی داراي کمتـرین      چنانکه مالحظه می

پایه مالیاتی است و به عنوان مالیات عمومی بر مصـرف تلقـی   

. نـوع مالیـات اسـت    نیتر یخنثگردد و از نظر اقتصادي نیز  می

اي و دیگــر  گونــه اختاللــی بــین کاالهــاي ســرمایه زیــرا هــیچ 

رو، ایـن نـوع از    از ایـن . کند ها در فرآیند تولید ایجاد نمی نهاده

اي در بسـیاري از   مالیات بـر ارزش افـزوده بـه طـور گسـترده     

غالمـی،  (کشورها از جمله ایران مورد استفاده قرار گرفته است 

1389 :222.(  

 

 رویکرد اجرایی بر مالیات بر ارزش افزوده  -2-2

 یـا  مبـدأ  اصـل  دو بـر اسـاس   تواند می افزوده ارزش بر مالیات

 اصـل مبتنـی بـر    افـزوده  ارزش بر مالیاتدر . شود اجرا مقصد

 در کـه  خـدماتی  و کاالهـا  کلیـه  افـزوده  ارزشمالیات از مبدأ 

 در حـالی کـه   .گـردد  مـی  خذا شود، می تولید کشور یک داخل

 مبتنـی بـر   افـزوده  ارزش بـر  مالیـات هنگام اجراي  اتیمال هیپا

مشـمول   خـدماتی  و کاالهـا  کلیـه  افـزوده  ارزش مقصد، اصل

  .شود می مصرف کشور یک داخل در کهخواهد شد 

 بـر ارزش افـزوده   مالیـات در رویکـرد اجرایـی    مهـم  نکته

 بـه . اسـت  واردات و صـادرات  هـاي  مقوله باآن  برخورد نحوه

 بـر  مالیـات  نظام شمول از صادرات مقصد اصل در که معنا این
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 در صـادراتی  خدمات و کاالها زیرا است، خارج افزوده ارزش

 طبـق  بـر  ،بنـابراین . شـود  می مصرف) مقصد( دیگر کشورهاي

ــات مشــمول صــادرات مقصــد، اصــل ــر مالی ــزوده ارزش ب  اف

 کشـور  داخـل  در اینکـه  دلیـل  بـه  واردات ولـی  بـود،  نخواهد

 خصـوص  در اما. گردد می مالیات این مشمول شود، می مصرف

 و معــاف واردات مقصــد، اصــل بــرعکس دقیقــاً مبــدأ، اصــل

 اجـراي  جهـت  گزینـه  هترینب از اینرو،. است مشمول صادرات

 براسـاس  مصـرف  نوع از استفاده افزوده، ارزش بر مالیات نظام

  ). 19-20: 1386 ،جهرمی موسوي( است مقصد اصل

قانون مالیات بر ارزش افـزوده، عرضـه کاالهـا    ) 1(در ماده 

 هـا نآو ارائه خدمات در ایران و همچنـین واردات و صـادرات   

اما نکتـه قابـل   . مشمول مقررات این قانون در نظر گرفته شدند

 اسـاس  بـر ذکر این است که کاالهـا و خـدمات مشـمول نیـز     

ی و هـاي مالیـاتی بـه دو گـروه کاالهـا و خـدمات عمـوم        نرخ

طوریکه کاالهـا و خـدمات عمـومی     شوند، به خاص تقسیم می

افــزوده و کاالهــا و  ارزش بــرمشـمول نــرخ عمــومی مالیــات  

هاي باالتر از نرخ عمـومی هسـتند    خدمات خاص مشمول نرخ

  ). 68 -69: 1391هژبرکیانی و همکاران،(

فهرست کاالها و خدمات عمومی و خـاص  ) 1(در جدول 

ـ  به همراه نرخ  هـا  آنافـزوده هـر یـک از     بـرارزش ات هاي مالی

  .بیان شده است) 1387مصوب اردیبهشت سال (

افزوده کاالهاي عمومی و  برارزشنرخ عوارض و مالیات ): 1(جدول 

  )ارقام به درصد(خاص 

  نرخ مالیات  شرح
نرخ 

  عوارض

مجموع نرخ مالیات 

  و عوارض

انواع سیگار و 

  محصوالت دخانی
12  3  15  

 انواع بنزین و سوخت

  هواپیما
20  10  30  

نفت سفید و نفت 

  گاز
5/1  10  5/11  

  5/6  5  5/1  نفت کوره

سایر کاالها و 

  رمعافیغخدمات 
5/1  5/1  3  

افزوده مصوب  ارزش برقانون مالیات ) 38(و ) 16(ماده : مأخذ

  و قانون برنامه پنجم توسعه  1387اردیبهشت 

 بـر کاالهاي خـاص موجـود در قـانون مالیـات     ) 1(در جدول 

افزوده که عبارتند از انواع سیگار و محصوالت دخـانی،   ارزش

انواع بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفـت گـاز و نفـت    

تـوان بـه    را مـی  آنهـا دلیل خاص بـودن  . کوره ارائه شده است

افـزوده ایـن کاالهـا     بـرارزش هـاي مالیـات    متفاوت بودن نرخ

 زشبــرارنســبت بــه ســایرکاالها و خــدمات مشــمول مالیــات 

اما دلیل اصلی متمایز شـدن ایـن کاالهـا بـه     . افزوده نسبت داد

هـایی کـه بـراي محـیط زیسـت و سـالمت        و زیان آنهاماهیت 

نرخ مالیات بر ارزش افـزوده بنـزین   . گردد میانسانی دارند، بر 

  .1تاکنون ثابت مانده است 1387درصد است که از سال  20

  

  افزوده ارزش بر مالیات اتیمحاسبرویکرد  -2-3

 مشــخص بــراي ،افـزوده  ارزش بــر مالیـات  تعریــفبراسـاس  

 ایجـاد  افـزوده  ارزش در مالیـاتی  نرخ مالیات میزان این نمودن

  . گردد می اضافه محصول فروش قیمت به و ضرب شده

 روش دو بــا افــزوده ارزش اینکــه بــه توجــه بــا بنــابراین،

 ارزش بـر  مالیـات  محاسـبه  شود، می محاسبه تفریقی و تجمعی

 امـا . گیـرد  مـی  انجـام  مذکور روش دو این براساس نیز افزوده

 افـزوده  ارزش بـر  افـزوده  ارزش بـر  مالیـات  نرخ اعمال نحوه

 غیرمسـتقیم  و مسـتقیم  روش دو بکارگیري به منتهی محاسباتی

 روش دو از افـزوده  ارزش بـر  مالیـات  محاسـبه لـذا،  . گردد می

، یعنـی بـه   مستقیم غیر و مستقیم شکل دو به تجمعی و تفریقی

 رمسـتقیم، یغ یتجمع مستقیم، تجمعی روش شامل روش، چهار

   .شود میانجام  رمستقیم،یغ تفریقی و مستقیم تفریقی

ــات مســتقیم، روش تجمعــی در ــر مالی ــزوده  ارزش ب از اف

، از مسـتقیم  طور بهکه  افزوده ارزشضرب نرخ آن در  حاصل

، بـه دسـت   بهـره  و دسـتمزد  ،اجـاره  ،سـود ، استهالكمجموع 

  :شود می محاسبه، دیآ می

  }t)* دستمزد+  بهره+  اجاره+  سود+  استهالك({

                                                   
 برارزش افزوده و عوارض کاالهاي براساس مفاد قانون برنامه پنجم، نرخ مالیات. 1

یابد که نرخ مالیـات  می ساالنه یک درصد افزایش 1394الی  1390عمومی از سال 

نفت کوره، نفت سفید و نفت گاز نیز به همراه نرخ مالیات کاالهاي عمومی هر ساله 

 .یابد افزایش می



  111، 1394زمستان ، بیست و یکم، شماره ششمسال                                                       هاي رشد و توسعه اقتصادي پژوهشپژوهشی،   فصلنامه علمی  

  

از  غیرمسـتقیم،  روش تجمعـی  افـزوده در  ارزش بر مالیات

 نـرخ ضرب درآمد هر یک از عوامل تولیـد در   مجموع حاصل

) t* بهـره (+ )t* اجاره) + (t* سود({ افزوده ارزش بر اتیمال

 نـرخ در سـتهالك  ا، به عالوه حاصل ضـرب  })t*  دستمزد(+

  .دیآ می، به دست )t* استهالك( افزوده ارزش بر مالیات

 رزشا ابتـدا ، مستقیم تفریقی روشسوم، یعنی در  روش در

 )فروش منهاي خریـد ( خرید و فروش میزان تفاضلاز  افزوده

 بـر ارزش افـزوده   مالیـات  نـرخ در  سپس و محاسبه بنگاه یک

  . شود می ضرب مدنظر

، )حسـاب  صـورت  روشیـا  ( غیرمستقیم تفریقی روشدر 

 یـک  خریـد در  و فـروش  در افزوده ارزش بر مالیات نرخ ابتدا

 ارزش بـر  مالیـات  سپس و شود می ضرب ،مجزا طوره ب ،بنگاه

 محاسـبه  خریـد  بر مالیات و فروش بر مالیات تفاضل از افزوده

  ).دیخرمالیات بر يمنها فروش مالیات بر( دیآ می دست بهشده 

 اساس بر افزوده ارزش بر مالیات میزان که است ذکر شایان

 لحـاظ  از دیگر، عبارت به. است یکسان شده ارائه روش چهار

 وجـود  مـذکور  هاي روش کارگیريه ب در تفاوتی مالیاتی درآمد

ـ  دنیـا  افـزوده  ارزش بـر  مالیات هاي نظام عمل در اما. ندارد ه ب

 عوامـل  يدرآمـد  اقالم اطالعات به یابیدست بودن مشکل جهت

 تجمعـی مسـتقیم و غیرمسـتقیم    روش دو از استهالك، و دیتول

 دلیلبه  مانند ایران، کشورها اکثر در در مقابل،  .کنند نمی استفاده

 کاره ب غیرمستقیم تفریقی روش ،حسابداري فرآیندهاي سهولت

 مالیاتروش مشخص است که  ایندر واقع در  .شود می گرفته

 توسـط  سـرانجام  تـا  شـود  مـی  منتقـل  تولید زنجیره در قدر آن

: 1386ی، جهرمـ  يموسـو ( گردد پرداخت نهایی کننده مصرف

27-20.(  

  

  مبانی نظري شبکه عصبی مصنوعی  -2-4

بسـیاري از   اقتصادي تحت تأثیر هاي سیستم جهان واقع اکثردر 

غیراقتصادي مانند عوامل روانی، اجتماعی، سیاستی و  متغیرهاي

 غیرخطــی از خــود بــه نمــایش رفتــاريکــه فیزیکــی هســتند 

  .)1085-1089: 1996، 1هیل و همکاران( گذارند می

                                                   
1. Hill et al. (1996) 

هـاي غیرخطـی بـه دلیـل     از آنجا که بررسی و برآورد مدل

ــوجــود پیچ ــان  ی ــوع رابطــه غیرخطــی می دگی در تشــخیص ن

ی مصـنوع  یعصـب  شـبکه متغیرهاي مدل، به کارگیري رهیافت 

ساختار شبکه عصبی بـدین نحـو اسـت کـه از     . شود توصیه می

متصل به هم به نـام  ) معموالً(چندین پردازشگر ساده غیرخطی 

ین واحـد  تـر  کوچـک که نرون  شوند میگره و یا نرون، تشکیل 

عصـبی   يهـا  شبکهپردازش اطالعات است که اساس عملکرد 

ــاکز(دهــد  را تشــکیل مــی ــدین ). 59: 2001، 2ت ــرون ب یــک ن

کند که مدل شبکه عصبی ابتدا مجموع وزنـی   ورت عمل میص

هاي خود را محاسبه کـرده، سـپس بـا اسـتفاده از یـک       ورودي

منهـاج،  (شـود   تابع انتقـال خـاص، خروجـی آن محاسـبه مـی     

1384 :46.(  

در بسیاري از مواقع، در نظر گـرفتن یـک سـیگنال ورودي    

 تـأثیر  انمیـز دیگر با مقدار ثابت مثال یک مفید خواهد بود کـه  

بر روي خروجی شبکه یا سـیگنال خروجـی   ورودي ثابت این 

nبـه نـرون کـه بـا     3ورودي خالص. شود تعیین می bبا وزن 

  :4گردد شود، با معادله زیر تعریف می نمایش داده می

)1(                                           bwpn
R

i
ii 

1
,1  

ــالص   ــیگنال ورودي خ ــد از ورود س ــابع   nبع ــرون، ت ــه ن ب

 ارزشدر واقـع  . کنـد  مـی عمـل  ) f(یا تابع تبـدیل  5تحریک

 با استفاده از یک تـابع تبـدیل  ورودي خالص در الیه خروجی 

عصـبی،   شـبکه  شکل ترین در ساده. شود میپردازش یا محرك 

xxfبراي مثـال ، خطی است به صورت تابع محرك )( .  بـر

 یـک تـابع محـرك   ورودي خالص از کانـال   ارزشاین اساس، 

را به صـورت   )سیگنال خروجی( شبکه نهایی خطی، خروجی

)(nfy  شایان ذکر است، پارامترهاي . سازد میb وw با

قابـل تنظـیم    6توجه به تابع محرك و نـوع الگـوریتم یـادگیري   

ــت ــوري . اس ــه ط ــین وزن  ب ــراي تخم ــه، ب ــبکه از   ک ــاي ش ه

                                                   
2. Tkacz (2001) 
3. Net Input 

  .شود نامیده می) اریب(جمله بایاس  bدر معادله جمله . 4

5. Activation Function 
کنند که رابطه ورودي و  به طوري تغییر می bو  wیادگیري به این معنی است که . 6

 .خروجی نرون با هدف خاصی مطابقت نماید
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کـه مشـهورترین آنهـا     1هـاي مختلـف تکـرار شـونده     الگوریتم

  .شود خطی است، استفاده می 2الگوریتم پس انتشار

الیـه  هـاي دو   نکته قابل ذکر این است کـه معمـوالً شـبکه   

هاي زیاد نیز بـه تنهـایی بـراي     داراي یک نرون حتی با ورودي

بنابراین در اکثر موارد از اجتمـاعی  . کند میحل مسائل کفایت ن

هـاي چندالیـه بـا     از چند نرون به عنوان یک الیه و یا از شبکه

بـالکین و  (شـود   ها در هر الیه استفاده مـی  اي از نرون مجموعه

  .)512: 2000، 3همکاران

هــاي عصــبی مصــنوعی خصوصــیات  خصــوص شــبکه در

هـاي بسـیار مهـم،     مختلفی وجود دارد که یکی از ایـن قابلیـت  

آموزش به این معنی است که شـبکۀ  . توانایی آموزش آن است

عصبی به هنگام اعمال سیگنال ورودي و مشاهدة پاسخ خـود،  

رفتار خود را طوري تنظیم نماید که اگر در لحظۀ بعدي همـان  

ال گردد، شبکۀ عصـبی پاسـخ مطلـوبتري را ارائـه     ورودي اعم

هـاي بازگشـتی انجـام     این تنظیم رفتار توسط الگـوریتم . نماید

منهـاج  (گوینـد   هاي آموزش نیز می گیرد که به آنها الگوریتم می

براین اساس، انتخاب نـوع آمـوزش   ). 208: 1389و همکاران، 

  .ستو نوع الگوریتم بازگشتی در آموزش شبکه حائز اهمیت ا

  

  تحقیق پیشینه -3

هاي عصبی از سال  تحقیقات و عالقمندي در زمینه شبکه

آغاز شده و اهداف این تحقیقات دستیابی به راز  1940

هاي سریع مغز انسان، چگونگی پردازش اطالعات در  پردازش

بوده ... آن، چگونگی کار حافظه، مسئله یادگیري، یادآوري و 

فاده از توابع و هاي شبکه عصبی با است مدل. است

سازي عملکرد مغز انسان  پردازشگرهاي ریاضی به شبیه

پردازند و قادرند روابط ناشناخته به شدت غیرخطی را  می

سال از تولید  50گرچه هنوز بیش از . دنمدلسازي کن

گذرد، اما  هاي عصبی نمی هاي محاسباتی مبتنی بر شبکه روش

ها نظیر پردازش  فرد این شبکهه ب هاي منحصر به دلیل ویژگی

پذیري جایگاه قابل توجهی در  انعطاف و موازي، هوشمندي

                                                   
1. Iterative Algorithms 
2. Back-Propagation Algorithm 
3. Balkin et al. (2000) 

پیدا  بینی پیششناخت الگو، مدلسازي، تخمین، تشخیص و 

کاربرد شبکه عصبی در حوزه مسائل اقتصادي . کرده است

مطالعات  باشد اما اصلی ترین کاربرد آن در بسیار متنوع می

براین اساس، در مقاله حاضر . متغیرها است بینی پیشاقتصادي 

مصرف بنزین از روش مذکور استفاده شده  بینی پیشبراي 

  . است

در ادامه به مطالعاتی که با بکارگیري روش شبکه عصبی به 

بررسی روند مصرف و تقاضاي انرژي پرداخته اند، اشاره شـده  

 اشـاره  4تـوان بـه کـاالگوریو    مـی از جمله این مطالعـات   .است

بـراي بـرآورد میـزان انـرژي گرمـایی       2000نمود که در سـال  

مصـرف انـرژي در    بینـی  پیشها و جهت  مصرفی در ساختمان

یک ساختمان خورشیدي از تکنیـک شـبکه عصـبی مصـنوعی     

شـبکه عصـبی    براسـاس  5کـاالگوریو و باجیـک  . استفاده نمود

مصـرف انـرژي در یـک سـاختمان      بینـی  پـیش مدلی را جهت 

مودند و براي آمـوزش شـبکه از الگـوریتم    خورشیدي معرفی ن

 ).289: 2006، 6جباراج و اینیاب(پس انتشار استفاده کردند 

هــاي  بــا اشــاره بــه قــدرت مــدل) 2012( 7وانـگ و منــگ 

ARIMA  هاي شبکه عصـبی در   هاي خطی و مدل بینی پیشدر

 بینـی  پـیش هاي غیرخطی از یک مـدل ترکیبـی بـراي     بینی پیش

مصرف انرژي در چین استفاده نمودند و نشان دادنـد کـه ایـن    

 بینـی  پـیش توانـد روش کارآمـدتر بـراي بهبـود دقـت       مدل می

مصرف انرژي در مقایسه با به کـارگیري هـر یـک از دو روش    

 بینـی  پـیش بـراي   8)2012(دمیـرل و همکـاران   . مـذکور باشـد  

مصرف گاز مایع در استانبول از روش شبکه عصـبی مصـنوعی   

، و لیــو و 2003در ســال  9نصــر و همکــاران. ســتفاده کردنــدا

نیــز بـا اســتفاده ازشـبکه هــاي عصــبی و   ) 2012( 10همکـاران 

  . مصرف بنزین پرداختند بینی پیشالگوریتم پس انتشار به 

در ایـران نیــز بغزیــان و نصــرآبادي بــا اشــاره بــه اهمیــت  

هـاي دقیـق مصـرف انـرژي بـه خصـوص بنـزین و         بینـی  پیش

                                                   
4. Kalogirou (2000) 
5. Kalogirou & Bojic 
6. Jebaraj & Iniyanb (2006) 
7.Wang & Ming (2012)  
8. Demirel et al. (2012) 
9. Nasr et al. (2003) 
10. Liu et al. (2012) 
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 بینـی  پـیش ي صـحیح در هـدایت مصـرف آنهـا، بـه      ریز برنامه

 1400الـی   1386هـاي   هاي نفتی در ایران بـراي سـال   فرآورده

آنهـا بـراي ایـن منظـور دو روش شـامل سیسـتم       . انـد  پرداخته

نتـایج  . بکـار گرفتنـد  را هاي عصـبی   معادالت همزمان و شبکه

این مطالعه نشان داد که متوسط رشـد سـاالنه مصـرف بنـزین،     

نفت سفید و نفـت کـوره در دوره مـدنظر براسـاس      نفت گاز،

و  1/0، 9/0، 9/8سیستم معادالت همزمـان بـه ترتیـب معـادل     

درصد و براساس مدل شبکه عصـبی فـازي بـا الگـوریتم      8/0

درصـد   1/1و  7/0، 1/1، 1/10پس انتشـار بـه ترتیـب معـادل     

). 47-67: 1385بغزیـان و نصـرآبادي،   (شـده اسـت    بینی پیش

 آثـار  گـرفتن  نظر در اب یتحقیق درامین ناصري  کوچک زاده و

 عصـبی،  شـبکه  معمـاري  طراحـی  و مختلف عوامل بین متقابل

روش شبکه  گاز در ایران ازنفت  مصرف ماهانه بینی پیشبراي 

: 1384کوچک زاده و امـین ناصـري،   (اند  نمودهعصبی استفاده 

73.(  

 اي مرحلـه  دو رویکـرد  در چاچوب همکاران و هژبرکیانی

 مصـرف  از ناشـی  افـزوده  ارزش بـر  مالیات درآمد بینی پیش به

 در .انـد پرداختـه  1394 الی 1390 هاي سال یط ایران در بنزین

 مفهـوم  معرفـی  بـا  بنـزین ) مصـرف ( تقاضاي تابع اول، مرحله

 الـی  1360 هاي سال هاي داده براي سازي مدل در ضمنی روند

 هـاي  سال براي بنزین قیمتی تغییرات لحاظ با و برآورد 1389

 مصـرفی  مخـارج  سـپس،  ه وشـد  بینـی  پیش 1394 الی 1390

 در بنـزین  قیمـت  اعمـال  بـا  مزبور مالیات پایه عنوان به بنزین

 دسـت  بـه  مـذکور  هاي سال براي شده، بینی پیش مصرفی روند

 ارزش بـر  مالیـات  نـرخ  ضـرب  بـا  بعـد  مرحله در. است آمده

 ارزش بـر  مالیات درآمد مصرفی، مخارج روند در بنزین افزوده

 .انـد  کـرده  محاسـبه را  نظـر  مـورد  هاي سال براي بنزین افزوده

 بنـزین  تقاضـاي  تابع در روند ماهیت که است این بیانگر نتایج

 قیمتـی  تغییرات به کمی حساسیت آن مصرف و است تصادفی

 مصـرفی،  رونـد  بنـزین  قیمت افزایش وجود با و دهد می نشان

 افـزوده  ارزش بـر  مالیـات  درآمـد  همچنـین  و مصرفی مخارج

 ).61-79: 1391 :همکاران و هژبرکیانی( است افزایشی

 

 روش تحقیق -4

ــق و     ــوي تحقی ــی الگ ــس از معرف ــه پ ــش از مقال ــن بخ در ای

ــه  ــیشمتغیرهــاي آن، ب ــی پ ــز مصــرف بین ــا نیبن  از اســتفاده ب

ي هـا  سـال  یطـ  و الگوسـازي آن  یمصـنوع  یعصـب  يها شبکه

در نهایت براسـاس نتـایج   . پرداخته شده است 1395 یال1392

بـراي   نیبنـز  مصـرف  از یناش افزوده ارزش بر اتیمالحاصله 

  .گردیده است بینی پیشدوره مذکور 

  

 الگوي تحقیق و معرفی متغیرها -4-1

درآمد مالیات بر ارزش افـزوده ناشـی از    بینی پیشدر این مقاله 

بـا توجـه بـه    . مصرف بنزین در ایران مد نظر قرار گرفته است

اینکه مالیات بر ارزش افـزوده، مبتنـی بـر مصـرف، بـا نرخـی       

توان میـزان   گردد، می معین بر ارزش کاالها و خدمات وضع می

درآمد مالیاتی ناشی از مصرف بنزین را به صورت زیر فرمولـه  

  :دنمو

)2                                          (tt CBVATB   

افـزوده   ارزش بـر میزان درآمد مالیـات  VATB، )2(در رابطه 

نـرخ مالیـات بـر ارزش    t ،ناشی از مصرف بنزین در زمـان  

مخارج مصـرفی بنـزین در کشـور در     tCB و افزوده بر بنزین

ایـن رابطـه، پایـه مالیـات بـر       براسـاس بنابراین، . است tزمان

که بـا   1ارزش افزوده، مخارج مصرفی بنزین تعریف شده است

که بر حسب قانون تعیـین  (اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده 

از . یات مربوطه قابـل بـرآورد اسـت   ، مال)و ثابت است شود می

رو، این روش برآورد مالیات بر ارزش افزوده را روشـی دو   این

توان قلمداد نمود که در مرحلـه اول پایـه مالیـات     اي می مرحله

شـایان ذکـر   . شـود  و در مرحله دوم درآمد مالیاتی بـرآورد مـی  

است، براي الگوسازي مصرف بنزین نیـز عوامـل مـؤثر بـر آن     

زین، تولید ناخالص داخلی و جمعیت در نظـر گرفتـه   قیمت بن

  .اند شده

  

                                                   
در برآورد مالیات بر ارزش  GDPمزیت استفاده از پایه مالیاتی مصرف نسبت به . 1

توضـیح  ) 2001( افزوده بالقوه و محاسبه شکاف مالیاتی در مطالعه ابریل و دیگران

  .داده شده است
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 مصرف بنزین با استفاده از شبکه عصبی بینی پیش -4-2

هـاي   مصرف بنزین در این مقاله با اسـتفاده از شـبکه   بینی پیش

انجـام شـده    1395الـی   1392 هـاي  عصبی مصنوعی طی سال

 لذا قبل از معماري شبکه عصـبی مصـنوعی الزم اسـت،   . است

پایایی سري زمانی مربوطه و همچنین آشوب آن مورد بررسـی  

  .قرار گیرد

  بررسی پایایی و آشوب سري زمانی مصرف بنزین

مصـرف بنـزین مبتنـی بـر فرآینـد رگرسـیون چنـد         که از آنجا

متغیره است، لذا قبل از الگوسازي مصرف بنزین، سري زمـانی  

حیـث   مربوط به این متغیـر و عوامـل مـؤثر بـر آن بایسـتی از     

فـولر  –براي این منظـور از آزمـون دیکـی   . پایایی بررسی شوند

اسـتفاده   1391الـی   1368هـاي   و اطالعـات سـال  1تعمیم یافته

حـاکی از آن اسـت   ) 2(نتایج این آزمون در جدول . شده است

لگاریتم تمامی این متغیرها در سطح ناپایا هستند و بـا یـک   که 

ذکر است، مقـدار وقفـه    الزم به. دنگرد پایا میگیري  تفاضلبار 

بیـزین   -بهینه در آزمون مـذکور بـا اسـتفاده از معیـار شـوارتز     

  .انتخاب شده است

هاي زمانی  نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته براي سري): 2(جدول 

   1391الی  1368هاي  مدنظر طی سال

  متغیر

 آماره در سطح در تفاضل مرتبه اول

آماره 

  بحرانی

آماره 

  آزمون

آماره 

  بحرانی

آماره 

  آزمون

  -68/0  -94/2  -98/3  -94/2  مصرف بنزین

  -6/1  -95/1  -6/3  -95/1  قیمت بنزین

  -89/0  -95/1  -73/6  -97/2  جمعیت

تولید ناخالص 

  داخلی
95/1-  72/3-  94/2-  92/1-  

  هاي تحقیق  یافته: مأخذ

به عالوه، براي بررسی آشوب در سري زمـانی مصـرف بنـزین    

اسـتفاده   3به روش بعـد جانشـانی   2نماي لیاپانوف نیز از آزمون

نماي لیاپانوف میانگین نرخ رشـد هـم گرایـی یـا     . 4شده است

                                                   
1. Dickey –Fuller Test 
2. Lyapunov Exponents 
3. Embedding Dimension 

مراجعه  Ellner & Turchin (1995) هبراي اطالع بیشتر در این زمینه به مقال. 4

  . شود

واگرایی مسیرهاي نزدیک به هم در فضاي ایجاد شـده توسـط   

کـه، هـر سیسـتم بـا داشـتن       به طـوري . بردارهاي حافظه است

کـه   است آشوبگونهسیستمی حداقل یک نماي لیاپانوف مثبت، 

صـورت از طریـق الگوســازي شـبکه عصـبی قابلیــت     در ایـن  

نتـایج حاصـل از نمـاي لیاپـانوف     . مدت را دارد کوتاه بینی پیش

 1391الـی   1368براي سري زمانی مصرف بنـزین طـی دوره   

ارائه شده اسـت کـه   ) 3(جدول  در 4تا  2 ینجانشیابعاد براي 

  . تر از صفر هستند همگی بزرگ

نتایج آزمون نماي لیاپانوف براي سري زمانی مصرف ): 3(جدول 

   1391الی  1368هاي  بنزین طی سال

 4 3  2  بعد

  017/0  03/0  06/0  سري زمانی اصلی

  03/0  045/0  08/0  سري زمانی بهم ریخته

  قیتحق يها افتهی: خذأم

از آنجا کـه در ابعـاد جانشـینی بـاالتر نمـاي لیاپـانوف مثبـت        

و  تـر  فیضـع حاصل شـده اسـت، سیسـتم از آشـوب     کمتري 

در . حساسیت کمتري نسبت به شرایط اولیـه برخـوردار اسـت   

 بینـی  پـیش هـاي دورتـر بـراي     از اطالعات سـال  توان مینتیجه 

به عالوه، مقادیر لیاپانوف براي سري زمانی بهـم  . استفاده نمود

ریخته بیشتر از سري زمانی اصلی است که این موضوع بیـانگر  

  .5باشد رتصادفی و معین بودن سري زمانی مربوط میغی

  

  الگوسازي مصرف بنزین  -4-3

با توجه به نتایج آزمون نماي لیاپانوف و تأییـد وجـود آشـوب    

توانــد ابــزاري  ضــعیف در سیســتم، الگوســازي غیرخطــی مــی

مدت مصـرف بنـزین در    هاي دقیق کوتاه بینی پیشمناسب براي 

دو  6ک شبکه عصـبی پیشـخور  براي این منظور، ی. کشور باشد

اي کامالً متصل بـه هـم بـا یـک الیـه پنهـان و یـک الیـه          الیه

                                                   
در این مقاله براي اطمینان از محاسبه نمـاي لیاپـانوف از آزمـون بهـم ریختگـی      . 5

صـورت تصـادفی بهـم    به بدین ترتیب که سري زمانی مصرف بنزین . استفاده شد

براین اسـاس،  . ریخته و نماي لیاپانوف براي سري زمانی جدید محاسبه شده است

از سري زمانی اصـلی باشـد، سـري زمـانی     بزرگتر  اگر نماي لیاپانوف سري جدید

 . اصلی غیرتصادفی، معین و داراي نظم خواهد بود

6. Feed Forward 
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هـاي   کـه ورودي  بـه طـوري  . خروجی در نظر گرفته شده است

شبکه عصـبی عوامـل مـؤثر بـر مصـرف بنـزین شـامل تولیـد         

ناخالص داخلی، قیمت و جمعیت و خروجی شـبکه در واقـع   

در این شبکه تـابع   .باشد میزان بنزین مصرف شده در کشور می

xexf( زیگموند  xxf(و تابع همـانی ) )(1/1 )( (

هاي الیـه پنهـان و نـرون     به ترتیب به عنوان تابع تحریک نرون

براي آمـوزش شـبکه عصـبی    . الیه خروجی استفاده شده است

بـدین  . اسـتفاده شـده اسـت    1نیز از الگوریتم پس انتشار خطـا 

بـراي هـر مشـاهده، بـه وسـیله       بینـی  پـیش ترتیب که خطـاي  

اختالف خروجی شبکه با ارزش متغیرهاي هدف اندازه گیـري  

ي موجـود براسـاس روابـط پـس انتشـار      هـا  هیـ الو سپس بین 

بدین ترتیـب، تـابع هزینـه، میـانگین مربعـات      . گردد توزیع می

ـ    ه دسـت آمـده از شـبکه    خطاي بین مقادیر واقعـی و مقـادیر ب

شبکه مدنظر از دو مجموعـه  . هاي آموزشی است عصبی و داده

هـاي   هـاي آمـوزش و داده   تشکیل شده است که عبارتند از داده

بـه عنـوان    1385الی  1368هاي  هاي مربوط به سال داده. تست

جهـت   1391تـا   1386هـاي   هاي آموزشـی شـبکه و داده   داده

این ارتباط، بعد از آمـوزش   در. تست شبکه استفاده شده است

شـود   شبکه با اطالعات مذکور، مجموعه تست به آن اضافه می

اي  و آنگاه میانگین خطاي شبکه محاسـبه و پارامترهـاي شـبکه   

  . گردد که داراي کمترین میانگین خطا است، ذخیره می

هـاي   هـاي آمـوزش و داده   با توجه به میـزان خطـا در داده  

نـرون در الیـه    2در الیه میانی و نرون  15تست، یک شبکه با 

 بینـی  پـیش خروجی به عنـوان شـبکه بهینـه انتخـاب شـد کـه       

هاي آموزش نیـز حـاکی از قـدرت     مصرف بنزین براساس داده

  ).4جدول (این معماري از شبکه عصبی است  بینی پیش

اي بـه قـوت   بینـی بـرون نمونـه    از آنجا که اتکـا بـه پـیش   

) 1392هـاي قبـل از    ي سـال هـا  داده(اي  بینی درون نمونـه  پیش

ــیش  ــابی عملکــرد پ ــاي ارزی ــی درون  بســتگی دارد، معیاره بین

و ) RMSE2(اي شـامل ریشـه میـانگین مربعـات خطـا       نمونه

نتـایج  . محاسبه شدند) MAPE3(متوسط درصد خطاي مطلق 

                                                   
1. Error Back-Propagation 
2. Root of Mean Square Error 
3. Mean of Absolute Percentage Error  

بــه دســت آمــده بــراي معیارهــاي مــذکور در مطالعــه حاضــر 

 درصـد  متوسـط  حکایت از مناسب بودن آنها دارد، براي مثـال 

  .به دست آمد 004/0برابر  مطلق يخطا

هاي  ها در الیه مقایسه خطاي شبکه با تعداد متفاوت نرون): 4(جدول 

  میانی شبکه

د تعدا

نرون 

الیه 

  میانی

تعداد 

نرون الیه 

  یخروج

RMSE
_ 

TR 

MAPE
_ 

TR 

RMSE
_ 

TE 

MAPE
_ 

TE 

2  2  76/709  027/0  1399  046/0  

5  5  7/1984  04/0  88/1  
000006/

0  

5  15  56/214  0058/0  95/339  0085/0  

15  2  18/188  004/0  0/0  0/0  

20  20  4/2975  046/0  0/0  0/0  

  قیتحق يها افتهی: خذأم
  

  
  هاي آموزش مصرف بنزین براساس داده بینی پیش): 1(شکل 

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

شایان ذکر است، پس از آموزش و تست شـبکه، هـر یـک    

ـ تول(هـا   از ورودي در  مــتیق و تیـ جمع ،یداخلـ  ناخـالص  دی

هـاي عصـبی    نیز با اسـتفاده از شـبکه  ) 1392هاي پیش از  سال

مصـرف بنـزین    بینی پیشزیرا براي . اند شده بینی پیشمصنوعی 

هــاي  بـه داده ) هـا یخروجـ ( 1395الــی  1392هـاي  طـی سـال  

شده تولید ناخالص داخلی، جمعیت و قیمت در ایـن   بینی پیش

ــال ــاز  س ــا نی ــته ــمت. اس ــن قس ــا  در ای ورودي  7و  6، 4ب

مدلسازي و با الگوریتم پس انتشار خطا آموزش و بـا انتخـاب   
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بهترین ساختار شبکه عصبی با توجه بـه مقـدار خطـا، مقـادیر     

  .اند شده بینی پیشآتی سه متغیر تأثیرگذار 

تولید ناخـالص داخلـی، جمعیـت     بینی پیش، )5(در جدول 

 1392هـاي   ف بنـزین در سـال  و قیمت بنزین و همچنین مصر

با توجـه بـه نتـایج جـدول قیمـت      . ارائه شده است 1395الی 

با متوسـط رشـد سـاالنه     1395الی  1392هاي  بنزین طی سال

ایـن در  . درصدي از روندي صعودي برخوردار بوده اسـت  21

حالی است که مصرف بنزین با وجـود رشـد مثبـت طـی ایـن      

متوسط رشـد  . نبوده است ها، از روند یکنواختی برخوردار سال

درصـد بـوده    12ساالنه مصرف بنزین طی دوره مورد بررسـی  

  .است

مصرف بنزین و متغیرهاي تأثیرگذار براي  بینی پیش): 5(جدول 

  1395الی  1392هاي  سال

  1395  1394  1393  1392  سال

تولید ناخالص داخلی 

  )میلیارد ریال(
741321  765187  777012  789123  

  25/81  80  01/79  21/78  )نفر میلیون(جمعیت 

 11210 8910 7313 6120  )ریال(قیمت بنزین 

نرخ رشد قیمت بنزین 

  )درصد(
15 19 22 26 

 مصرف بنزین

  )میلیون لیتر(
28895 34698 37789 42661 

نرخ رشد مصرف 

  )درصد(بنزین 
6 20 9 13 

مخارج مصرفی بنزین 

  )میلیارد ریال(
176837 253746 336700 478230 

نرخ رشد مخارج 

  مصرفی بنزین
22 43 33 42 

  قیتحق يها افتهی: خذأم

شایان ذکر است، از آنجـا کـه پایـه مالیـات بـر ارزش افـزوده       

مصـرف   بینـی  پـیش مخارج مصرفی بنزین معرفی شد، بعـد از  

توان بـا لحـاظ نمـودن     می 1395الی 1392بنزین طی سال هاي

شده بـه مخـارج مصـرفی     بینی پیشقیمت هر سال در مصرف 

گـزارش  ) 5(بنزین در همان سال دست یافـت کـه در جـدول    

هـاي مـذکور    نتایج حاکی از این است که طی سال. شده است

مخارج مصرفی بنـزین بـه تبعیـت از نوسـانی بـودن تغییـرات       

روند مصرف بنزین به طور نوسانی افزایش یافتـه و از متوسـط   

 .درصدي برخوردار است 35رشد ساالنه 

  

مالیات بر ارزش افـزوده ناشـی از مصـرف     بینی پیش -4-4

 بنزین 

بعد از استخراج پایـه مالیـاتی بـراي وضـع مالیـات بـر ارزش       

تـوان مالیـات بـر ارزش افـزوده      ، می)2(افزوده براساس رابطه 

ناشی از مصرف بنزین در هر سال را با اعمال نرخ مالیـات بـر   

ایـن منظـور فـرض    بـراي  . شده بـه دسـت آورد   بینی پیشپایه 

هـا ثابـت و معـادل     ، نرخ مالیات بر بنزین طی این سالشود می

مالیـات در جـدول    بینـی  پیشنتایج حاصل از . درصد باشد 20

  . ارائه شده است) 6(

شود کـه بـا توجـه     ، مالحظه می)6(بر اساس نتایج جدول 

به ثابت در نظر گرفتن نرخ مالیات بر ارزش افـزوده بنـزین در   

، تغییرات و نرخ رشد درآمد مالیـات  1395الی  1392هاي  سال

بـه  . باشد بر ارزش افزوده بنزین کامالً مشابه پایه مالیاتی آن می

 21که، مالیات بر ارزش افزوده بنزین با وجـود افـزایش    طوري

، در سـال  1392نسبت بـه سـال    1393واحد درصدي در سال 

آن واحد درصدي روبـرو شـده و پـس از     10با کاهش  1394

متوسـط رشـد درآمـد مالیـات بـر      . مجدد افزایش یافتـه اسـت  

 35هـا   ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین نیز طی ایـن سـال  

  .باشد درصد می

مخارج مصرفی بنزین و درآمد مالیات بر ارزش  بینی پیش): 6(جدول 

  1395الی  1392هاي  افزوده ناشی از آن براي سال

  1395  1394  1393  1392  سال

رفی مخارج مص

  )میلیارد ریال(بنزین 
176837 281505 376001 435569 

  20  20  20  20  )درصد(نرخ مالیات 

مالیات بر بنزین 

  )میلیارد ریال(
35367 50749 67340 95646 

 42 33 43 22  نرخ رشد

  هاي تحقیق یافته: مأخذ
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   گیري نتیجهبحث و  -5

در این تحقیق با توجه به مبانی نظـري بیـان شـده، مصـرف و     

گردیـد و در پـی آن،    بینـی  پـیش قیمت بنزین و نرخ رشد آنها 

برآورد درآمد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصـرف بنـزین   

کـه در مرحلـه اول مصـرف     به طـوري . در دو مرحله انجام شد

. اسـت  شـده  بینـی  پیشبنزین با استفاده از روش شبکه عصبی 

هاي شبکۀ عصبی شـامل تولیـدناخالص    در این مرحله، ورودي

داخلـی، جمعیـت و قیمـت بنـزین و خروجـی شـبکه، میــزان       

از آنجـا کـه بـراي    . مصرف بنزین در نظـر گرفتـه شـده اسـت    

بـه   1395الـی   1392هـاي  مصرف بنـزین طـی سـال    بینی پیش

هـا نیـاز بـود، بعـد از آمـوزش و       هر یـک از ورودي  بینی پیش

ها نیز بـه طـور مجـزا آمـوزش      بکه، هر یک از وروديتست ش

هـاي   داده شدند و با انتخاب شبکه عصبی مناسـب بـراي سـال   

هـا حـاکی از ایـن اسـت کـه       یافتـه . گردیدند بینی پیشمذکور 

میلیـون   36011هـا معـادل    متوسط مصرف بنزین در این سـال 

  .لیتر است

 نرخ رشد مصرف بنزین بر اثر افزایش قیمـت آن بـه دلیـل   

، از 1394تـا   1393برقراري مالیات بر ارزش افـزوده، از سـال   

یابد اما در سال بعد، به رغم افـزایش   درصد کاهش می 9به  20

درصـد   13مجدد قیمت بنزین، نرخ رشـد مصـرف بنـزین بـه     

توان برداشت کرد که هـر   ي میا جهینتاز چنین . یابد افزایش می

شوك قیمتـی عمـل    افزایشی در قیمت بنزین ابتدا به مانند یک

و کـاهش   دهـد  مـی کند و مصرف آن را تحـت تـأثیر قـرار     می

هاي موجود در سیستم حمـل  اما جامعه به دلیل کاستی. یابد می

و نقل عمومی و در نتیجه به جهت کم کشـش بـودن تقاضـاي    

، رفتار مصرفی خود را با تغییرات قیمتی بنـزین سـازگار   1بنزین

  . کند می

ح نتایج مطالعه حاضـر، یـادآوري   همچنین، به منظور توضی

نیـز   درآمـد  بـه  ،مـت یق بـر  عـالوه ، نیبنـز  مصرفشود که  می

 رشـد  ر نرخیچشمگ کاهشتوان اثر  بنابراین، نمی. بستگی دارد

                                                   
 ،ارهیـ خ يمحمد وعبدلی : به مطالعات متعدد از جمله به منابع زیر مراجعه شود .1

 ).1389(و همکاران  یلین، )1384(اقدامی  ویی ختا، )1390(

، طـی  )نصـف  از شیببه  تقلیل( رانیا در یداخل ناخالص دیتول

 نیبنـز  مصـرف ، را بـر نـرخ رشـد    1394الـی  1392هاي  سال

شـود، در   مالحظـه مـی  ) 5(چنانکـه در جـدول   . رفتگنادیده 

 کـاهش  نصـف بیش از  بهمصرف بنزین  رشد نرخهمان دوره، 

 درآمـد  رانیا درتوان برداشت کرد  نتیجه، می نیا از .است افتهی

  .2است گذار اثر نیبنز مصرف بر متیق از شتریب

شـده   بینـی  پـیش در مرحله دوم، بر مبناي مصرف و قیمت 

، مخـارج  )1392-1395(براي بنزین در هر سال مورد مطالعـه  

، بـه  افـزوده  ارزش بـر مصرفی بنزین، بـه عنـوان پایـه مالیـات     

سپس با اعمـال نـرخ ثابـت    . ها، محاسبه شد تفکیک همان سال

درصـد در مخـارج مصـرفی بنـزین، درآمـد       20مالیاتی معـادل 

رف بنـزین  شده ناشی از مصـ  بینی پیشمالیات بر ارزش افزوده 

نتـایج  . دست آمـد ، به1395تا سال  1392در هر سال، از سال 

حاکی از این است که تغییرات درآمد مالیات بر ارزش افـزوده  

ناشی از مصـرف بنـزین، هماننـد مخـارج مصـرفی بنـزین، از       

روندي یکنواخت برخوردار نبـوده و متوسـط رشـد سـاالنه آن     

  .باشد درصد می 35نیز 

تـوان نتیجـه    ، میحاضر مطالعه جینتاس به طور کلی، براسا

ابـزار قیمتـی تـأثیر     1395الـی   1392هـاي   گرفت که در سـال 

 مصـرف  بینـی  پـیش  مرحلـه (چندانی بر مصرف بنـزین نـدارد   

 اظهـار  تـوان  مـی همچنـین،  ). 5و جدول  آن رشد نرخ و نیبنز

سیاست کاهش مصرف بنزین در ایـران، بـراي مثـال بـا      داشت

محیطی، تنها با توسل به سیاسـت   هدف کاهش آلودگی زیست

مالیاتی از مجراي برقراري مالیات بر ارزش افـزوده بـر بنـزین،    

در ایـن راه ضـرورت دارد همـراه بـا     . رسـد  به سرانجامی نمی

ها و راهکارهاي مکمل، ماننـد تجهیـز   سیاست مذکور، سیاست

ناوگان حمل و نقل بین شهري کالن شهرهاي کشور، اتخـاذ و  

  .اجرا شود

  

  پیشنهادات -6

ی اسـتفاده  عصـب  شـبکه از تکنیک  فقط از آنجا که در این مقاله

                                                   
ـ ن گرانید مطالعات توسط يا جهینت نیچن. 2 ـ تا زی ـ ین: جملـه  از شـود،  مـی  دیی  و یل

 .)1389( همکاران
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تـوان بـراي تحقیقـات آتـی      شده است، توصیه کاربردي که می

مالیات بـر ارزش افـزوده از    بینی پیشداشت این است که براي 

ي دیگـري ماننـد روش رگرسـیون چنـد     هـا  کیتکنو  ها روش

هاي سري زمـانی و همچنـین الگـوریتم ژنتیـک      متغیره یا مدل

بـا   همچنـین، . استفاده و نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه شـود 

توجه به اینکه در مقاله حاضر در طراحـی شـبکه عصـبی، سـه     

تـوان   متغیر به عنوان الیه ورودي در نظر گرفته شده است، مـی 

  .ها را افزایش داد در مطالعات آتی تعداد ورودي

  

  منابع

). 1384(امین ناصري، محمدرضا و کوچک زاده، احمد 

نه مصرف نفت سفید کل کشور با استفاده از بینی ماها پیش

المللی  چهارمین کنفرانس بین. شبکه عصبی بازگشتی

  . صنایع، دانشگاه تربیت مدرسمهندسی 

بینی  پیش). 1385(بغزیان، آلبرت و نصرآبادي، ابراهیم 

مقایسه سیستم معادالت : هاي نفتی مصرف فرآورده

مطالعات فصلنامه . هاي عصبی اقتصادسنجی و شبکه

  .47- 67، 10، سال سوم، شماره اقتصاد انرژي

 یمتیق کشش لیتحل. )1384( نیپرواقدامی،  و محمودیی، ختا

ـ  و رانیا ینیزم نقل و حمل بخش در نیبنز يتقاضا -شیپ

 ياقتصـاد  هـاي  پـژوهش  فصـلنامه . 1394 سـال  تا آن ینیب

  .23-46، 25 شماره هفتم، سال ،رانیا

 یبررسـ . )1390( محسـن  ،ارهیـ خ يمحمـد  و قهرمـان عبدلی، 

 پژوهشـنامه  .تهـران  شـهر  در نیبنز مصرف بر ثرمؤ عوامل

  .225-240،سوم شماره هشتم، سال نقل، و حمل

 بــر هـا  یارانـه  شـدن  هدفمنــد بررسـی  .)1389( الهـام  غالمـی، 

 فصــلنامه .ایــران در افــزوده ارزش بــر مالیــات هايدرآمــد

  .215-232، دوم شماره ،کاربردي اقتصاد

تهران،  .عصبی هايشبکه مبانی ).1384( محمدباقر منهاج،

  .امیرکبیر صنعتی دانشگاه

؛ حامد، گنجوي شکوري؛ عالیه ،کاظمیمنهاج، محمدباقر؛ 

). 1389( محمدرضا، زاده تقیو  محمدرضا ،مهرگان

از  استفاده با نقل و حمل بخش انرژي تقاضايبینی  پیش

 مدرسمجله . ایران در موردي مطالعۀ :هاي عصبی شبکه

، 14دوره  ،ایران در مدیریت هاي پژوهش -انسانی علوم

 .202- 217، 66شماره 

 نظام در مالیاتی فرار هاي راه، )1386(جهرمی، یگانه  موسوي

، آن از جلوگیري راهکارهاي و افزوده ارزش بر مالیات

  ).طرح پژوهشی( اقتصادي امور پژوهشکده

 محبوبه ،سبزرو و قاسم محمد ،ییرضا؛ گانهی ،جهرمی موسوي

 مصرف بر یمبتن یاتیمال درآمد ییکارا به ینگرش .)1392(

فصلنامه . يکشور نیب لیتحل: ياقتصاد نوسانات بستر در

  51-72، 20، شماره 21پژوهشنامه مالیات، سال 

 ؛امیررضا ،سیدخسروشاهی ؛ ساعدي، علیرضا؛مسعود ی،لین

 يامدهایپ یابیارز ).1389(فرید ، فرخیو عینیان، مجید 
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