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  چكيده
ه عنوان يكي از حامل هاي انرژي در ايران، جايگاه منحصر به فردي دارد ايران با در گاز طبيعي ب

اختيار داشتن دومين منابع غني گاز طبيعي در جهان از يك سو و ويژگي هاي مثبت زيست محيطي گاز 
در اين راستا، ضمن . طبيعي از سوي ديگر، گاز طبيعي را به عنوان انرژي برتركشور مطرح كرده است

گيرد و  مورد بررسي قرار مي حليل نظري موضوع، عوامل مؤثر بر تقاضاي گاز طبيعي در بخش صنعتت
 و كوتاه مدت از طريق تحليل هاي سري زماني با استفاده از الگوي تسپس به تجزيه و تحليل آثار بلند مد

نتايج نشان مي دهد . پوياي خود توضيح دهنده با وقفه هاي توزيعي و الگوي تصحيح خطا پرداخته مي شود
همچنين با . قيمت واقعي گاز طبيعي و برق در بخش صنعت بر مصرف گاز طبيعي در اين بخش تأثير ندارد
  يجه حاصل توجه به كشش متقاطع تقاضاي گاز طبيعي نسبت به قيمت واقعي فراورده هاي نفتي، اين نت

  .  و ارزش افزوده بخش صنعت استشود كه گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي دو كاالي مكمل هستند مي
  
مدل  تصحيح ، ARDL) (ي توزيعي هاهفقوالگوي خود توضيح دهنده با  ،گاز طبيعي : ژگان كليدي وا

  ، شدت انرژي(ECM)خطا
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مقدمه  -1  

طريـق رشـد و همـاهنگي بـين          ترين اهداف هر كـشور اسـت كـه از         دستيابي به توسعه پايدار از مهم     
درميان بخش هاي مختلف اقتصاد، بخش انرژي نقش        .شود     اقتصادي هر كشور حاصل مي     بخشهاي
انرژي به عنـوان يكـي از  عوامـل توليـد همـواره       .  و از جايگاه ويژه اي برخوردار است       داردكليدي  

 ،هاي انـرژي  لمبا افزايش قيمت انواع حا      به بعد و   1970از سال    .استبوده  موردتوجه   ،درتوابع توليد 
 .گيـرد     وجـه اساسـي صـورت       ت نهاده انـرژي     ه ب  توليد   رتوابع د دش وباعث   ، كميابي آن مطرح   مسئله

 ميزان شناخت  مختلف و   هاي تأثيرگذار برتقاضاي انرژي دربخش    بنابراين آگاهي داشتن از متغيرهاي    
 را تأثير هركدام از متغيرها با استفاده از ابـزار قدرتمنـد تحليـل تقاضـا بـه سياسـتگذاران ايـن امكـان             

تري را درمورد ميزان تقاضاي انرژي دربخشهاي مختلف بـه          دتا برنامه ريزي و پيش بيني دقيق      ده  مي
  .)1384ساطعي ،(عمل آورند

 كه بـه   است و پايان پذيريليطبيعي  مي باشد كه سوختي فس  گاز،هاي انرژييكي از انواع حامل     
اهميـت وجايگـاه    خت پـاك ، آن  و مالحظات زيـست محيطـي بـه عنـوان يـك سـو      فراواني  علت
 موفقيـت ممتـاز آن درايـران ازنظـر     ه بـه  گاز طبيعي بـا توجـ   ،هاي انرژي ملازميان حا  .  است اي ويژه

 و روز به روز درسبد مصرف انرژي ايران و جهـان ايـن            استبه فردي   وقعيت منحصر   ميزان ذخاير م  
 چـه درايـران     ين حامل انرژي،  اايگاه و موقعيت بهتري را پيدا مي كند و تقاضا براي            جحامل انرژي   
هاي بـسيار مهـم هـر        يكـي از بخـش     ، ديگـر  يسـو  از   .استروز درحال افزايش    ه   روز ب  ،چه درجهان 

  و بخـش صـنعت اصـلي تـرين ركـن رشـد        ،نااقتصادي بخش صنعت است و دراقتصاد كنوني جهـ        
 4/29 و   درصـد مـصرف گـاز طبيعـي          25بخش صـنعت     .به شمار مي آيد   توسعه اقتصادي كشورها    

  .كل مصرف انرژي كشور را به خود اختصاص داده است 
آن فراوانـي    درصد كل ذخاير گاز طبيعي شـناخته شـده جهـان درايـران قـرار دارد و             15حدود        

دربخـش  .ها جـايگزين شـود     ديگـر سـوخت    ا و بايـد بـ      كـه  باعث ارزان شدن آن دركشور شده اسـت       
  ت باعـث افـزايش تـوان رقـابتي و توليـدي            صنعت نيز با دراختيـار قـراردادن يـك نهـاده ارزان قيمـ             

هـا از   ت ديگر آن اين است كه با جانشين كردن گازطبيعي به جاي ديگـر سـوخت            مثب اثر   .مي شود   
  .شود ورده هاي ارزشمند فراهم ميا فرصت بيشتر تبديل نفت خام به فر،جمله نفت خام

يعي دربخش صـنعت    ضاي گاز طب  اين مطلب را نبايد فراموش كرد كه بررسي عوامل مؤثر بر تقا                
  زيـرا اوالً گـاز طبيعـي دربخـش صـنعت بـرخالف بخـش               ؛ اسـت   تر   ها پيچيده كشور از ديگر بخش   

  اسـت و ثانيـاً الگـوي مـصرفي و            )دهنهـا  ( اي خانگي ديگر كااليي نهايي نيـست و كـااليي واسـطه          
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 ديگـر    تأثيرگذاري برمصرف و كنترل مصرف و تقاضاي گاز طبيعي دربخش صـنعت بـا              چگونگي
  .بخش ها متفاوت است

 درون  ه رويكرد اول رويكرد داخلي و نگـاه بـ         : دو رويكرد است   ،هاي گاز طبيعي  توانايي ،در كل      
هاي اقتـصادي كـشور از جملـه        شود كه همه بخـش       درايران باعث مي    منابع گاز طبيعي   فراواني .است

گـاز طبيعـي    . خود را انجام دهند    هاي فعاليت ، كه فراوان و ارزان قيمت است      ،صنعت با يك نوع نهاده    
 و كميابي آن مطرح نيست وثانياً بـه عنـوان يـك        دارديت عرضه دركشور    ن است كه اوالً ام     اي نهاده

  .شود  باعث افزايش توان رقابتي محصوالت صنعتي مي،نهاده ارزان قيمت
حدود نصف جمعيت جهان درهمسايگي شرقي  .رويكرد دوم آن رويكرد خارجي است          
بزرگـي  بـسيار  اين فرصـت   ن قرار دارند و همه آنها به منابع انرژي كامالً وابسته هستند و       ايرا

 خود براي   فراواناست براي ايران كه با اصالح الگوي مصرفي گاز طبيعي درداخل از منابع              
 1اگـر يـك ميليـون     . را بـراي كـشور باعـث شـود         يشتري و ازرآوري ب   كندصادرات استفاده   

BTU   8 ارزش افـزوده هـاي معـادل         ،ت كشور مورد اسـتفاده قرارگيـرد      گاز طبيعي درصنع 
بخـش صـنعت كـامالً    .صادرات گاز طبيعي حاصل مـي شـود    BTU ميليون يك همانبرراب

بازتاب اين واقعيت است زيرا هرمقداري كه گـاز طبيعـي درصـنعت كـشور مـورد اسـتفاده                   
عمـر ذخـاير گـاز      .د كشور مي شـو    وجود آوردن ارزش افزوده درداخل    ه  بباعث   ،قرارگيرد

 سـال بـر آوردشـده وايـن        179 حـدود  1383ايران باتوجه به سـطح فعلـي توليـدآن در سـال             
  بر پايه اين بر آورد ها ،   . سال است  65 عمر ذخاير گاز طبيعي دنيا        متوسط درحالي است كه  

 اين ويژ گي باعث   .  مي تواند به راحتي اقتصاد خود را بر مبناي گاز طبيعي سامان دهد              ايران
ترازنامه (كه گاز طبيعي به عنوان يك منبع انرژي استراتژيك مورد توجه قرار گيرد مي شود
  ).1384 ،انرژي

  
   مروري بر مطالعات انجام شده-2

هاي انرژي را در ود در دانشگاه تهران تقاضاي حامل دررساله دكتري خ):1378(مزرعتي 
 و بردارهاي خود VARوني وي از روش بردارهاي خود رگر سي. ايران بررسي كرده است

اندازه  و ،در تحقيق كششهاي گاز طبيعي بررسي .  استفاده كرده استBVARرگرسيوني 

                                                 
1-British Termology Unit. 



50 1شماره / مجله توسعه و سرمايه 

مزرعتي بنا به نتايج تحقيق پيشنهاد كرده است كه . ست محاسبه شده اكم آنها خيلي هاي
ي براي كنترل مصرف گاز طبيعي از سياستهاي غير قيمتي استفاده كنند زيرا سياستهاي قيمت

  .اثر گذار نيست
هاي انرژي در چهار بخش صنعت و بازرگـاني و خـانگي           وي تقاضاي حامل   :)1381(قشقايي  

رگرسـيونهاي بـه ظـاهر       (SUR و   ARDLهاي   و كشاورزي را با استفاده از روشـ         تجاري -
وي نشان مي دهد كه اثرپذيري تقاضاي حامل هاي انرژي در           . استفاده كرده است  ) نامرتبط

  .بيشتر است تا قيمت انرژي  ارزش افزودهسوبخش صنعت از 
هاي بلندمـدت و كوتـاه مـدت        كشـش « تحـت عنـوان      يدر تحقيقـ   :)1993 (1 و بنتـزن   دانگست

 در اين تحقيق معادله اصلي      .دكنن كشور دانمارك برآورد مي      -50 زماني    را تقاضاي انرژي 
 ايـن  بيـانگر    تحقيـق   نتـايج . تخمين زده مي شـود   ARDLو اوليه تقاضاي انرژي به روش

مـدت   و كشش بلنداستهاي برآورد شده داراي عالمت و اندازه قابل انتظار          است كه كشش  
بدين . باشد و كشش بلندمدت قيمتي كمتر از واحد است درآمدي اندكي بيش از واحد مي

ترتيب اين تحقيق نشان مي دهد كه كشش بلندمدت درآمدي در كشور دانمارك بيـشتر از                
 كوتـاه مدتـشان نيـز    انـدازه هـاي   بلندمدت كوچكتر از واحد اسـت و      واحد و كشش قيمتي   

 .  بلندمدتشان استاندازه هاياندكي كمتر از 

يبيا مصرف انرژي را در فاصله  براي كشور نام):2004 (مطالعه هانت و هندرسون درسال 
صورت اين مدل اصلي به .  و بر اساس اطالعات  فصلي بررسي كردند1980-2002هاي سال
  : في شده استمعر
  

ميـانگين   : txقيمـت انـرژي و   : tpدرآمـد ملـي،   : ty، مـصرف انـرژي   : ted:كـه در آن  
ايايي  و نا پ3 پايايي2 فولر تعميم يافته-آنها ابتدا با استفاده از آزمون ديكي . است حداقل دما

 اثبـات   رامتغيير هاي موجود در مدل را آزمون كردند و پايايي متغيير هاي موجـود در مـدل      

                                                 
1-Egested & Bentsen. 
2-Augmented  Dickey – Fuller Test. 
3-Stationary . 
 

ttttt xpyed µβββα ++++= 321
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دهنده نتايج برآورد تابع تقاضاي انرژي را براي كشور ناميبيا در بلند ذيل نشانجدول . كردند
                                                                               .                                                            است   ARDLمدت به روش 

 
Regressors  

tp ty tx c 

Coefficient 34/0- 26/1 67/0- 80/8 
T.Ratio(Prob) )05/0 (

99/1- 
)000(59/5 ) 009/0(269/2-  )001/0(58/3  

  
   گاز طبيعي دربخش صنعت  مصرف-3
كـار ، سـرمايه ،      كار گيري عوامل توليـد يعنـي نيـروي          ه  يند توليد از ب   ا فر ،در بخش صنعت   

 يـاد شـده   عوامـل    تركيب وميزان استفاده از   . انرژي صورت مي پذيرد      هايمواد اوليه وحامل  
بـه   .  اسـت   شـده  هكـار گرفتـ   ه  به عوامل متعددي بستگي دارد كه مهمترين آنها تكنولوژي ب         

از آنهـا    گاز طبيعي را تقاضا مي كند تا در دستگاه وماشـين آالتـي               ،عنوان مثال توليد كننده   
 توليد وي دخالـت دارنـد يـا اينكـه گـاز طبيعـي را در                 يندا فر استفاده كند كه آن وسايل در     

  ه دآالت متفـاوتي اسـتفا      هـا وماشـين      گيرد كه در آن فرآيند از دستگاه       كار مي ه    ب  ييندافر
ثر اسـت و    أيند از اين ماشـين آالت وتجهيـزات متـ         امصرف گاز طبيعي در اين فر     . مي شود   

تغييرات در شيوه استفاده از ايـن ماشـين آالت وتجهيـزات باعـث تغييـر در ميـزان مـصرف                     
  . گازطبيعي مي شود

ــده      ــاه مــدت ايتوليــد كنن ــه كــافي   فرصــت و، دركوت ــرايهزين ــوع تكنيــك ب  تغييــر ن
 بنگـاه فرصـت الزم را بـراي تغييـر نـوع تكنيـك               ، نـدارد امـا در بلنـد مـدت         وتكنولوژي را 

. مـي توانـد تغييـر كنـد        هـاي انـرژي   دارد و در نتيجه تقاضا براي حامل      وتكنولوژي در اختيار    
بيـشتر از عوامـل توليـد         آشكار است كه هـر چـه ميـزان توليـد افـزايش پيـدا كنـد، اسـتفاده                  

در نتيجـه ارزش افـزوده بيـشتر،         ين افـزايش در توليـد و      هاي انرژي را مي طلبد، بنـابرا      وحامل
 دارد ولـي چنانچـه از       در پـي  هاي توليـد از جملـه گـاز طبيعـي را             افزايش در تقاضاي نهاده   

در را  گردد، نرخ افـزايش      تكنولوژي جديد كه بازدهي نهاده ها را افزايش مي دهد استفاده          
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 مـي مانـد وحتـي       ،ش درتوليد ثابـت   تقاضاي نهاده ها كاهش مي دهد درحالي كه نرخ افزاي         
  .ممكن است افزايش يابد

 
   ارائه مدل -4

هاي مختلف توليدي از جمله بخـش صـنعت         سوي بخش هاي انرژي از    تقاضا براي انواع حامل   
 بـراي  ؛به منزله يك نهاده توليد  بر اساس نظريه اقتصاد خرد از تـابع توليـد مـشتق مـي شـود                  

  :صورت تعريف مي شوداين زمان معين به مثال، تابع توليد بنگاه خاص در يك 
)1(             ),,...,,,,,( 21 SEEEMLKFQ n= 

KLM  امين نوع i نيز iEهاي سرمايه، كار  و مواد اوليه است و   نهادهبيانگر به ترتيب ,,
اي از عوامل ديگر مثل تغييرات  ه نيز مجموعSانرژي از جمله گاز طبيعي است و 

اي انتخاب مي كند  هاي الزم را به گونه يك بنگاه اقتصادي تركيب نهاده. استتكنولوژي 
با .  ممكن را براي توليد مقدار مشخصي از محصول داشته باشد  كه بنگاه ، حداقل هزينه

اگر تقاضا . آيد ميه دست حداقل كردن تابع هزينه بنگاه ، تابع تقاضا براي عوامل توليد ب
  :براي گاز طبيعي  به عنوان يك عامل  توليد  به صورت زير در نظر گرفته شود 

)2(  ),,,,,( SQPPPPXX imlkeiei =  
 و iP، تابعي از قيمت گاز طبيعي tتابع تقاضاي گاز طبيعي در بخش صنعت در زمان     

mlkهاي غير انرژي  ن، قيمت نهادههاي جايگزيديگر انرژي PPP  ، توليد يا ارزش افزوده ,,
 Sدر اين مورد ممكن است از عوامل ديگر مثل تغييرات تكنولوژي. است Qبخش صنعت

 زمينه تقاضاي برق، ، در)1983(بر اساس مطالعه باندارنايكه و موناسينگ . نيز استفاده شود
د، تابع توليد كناگر يك بنگاه اقتصادي، گاز طبيعي، برق و ديگر عوامل توليد را مصرف 

  : صورت تعريف مي شوداين وي به 
)3( ),( NJQQ =   

 و انـرژي    NGبيان كنند مقدار انرژي مصرفي ، شامل انرژي گـاز طبيعـي             Nكه در آن        
)2,1(هاي جايگزين ديگر     =iSi  است و J     همچنـين تـابع هزينـه      . است ساير عوامل توليد

  : مي شود، وصورت در نظر گرفته شدهاين بنگاه نيز به 
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)4( NGPSPSPJPC gssJ +++= 21 21
  

ابع هزينه در سطح معيني از توليد       مسأله بهينه سازي توليد كننده ، مستلزم حداقل كردن ت              
  :بنابراين با استفاده از تابع الگرانژ خواهيم داشت. است

)5 ( ))),(,((21 21
DENJQQNGPSPSPJPL gssj −++++= µ

)2,1( قميــت خــدمات انــرژي گــاز طبيعــي ، GPكــه در اينجــا      =iP
is قيمــت خــدمات 

بـا بـه    .اسـت  ضريب تابع الگرانژ     µهاي توليد و    قيمت ساير نهاده   jPهاي جايگزين و    انرژي
NGSSJ اندازه هاي دست آوردن    ,,,  بهينه سـازي بـر      وضعيت از روابط باال و برقراري       21

 مرتبه اول و مشتق گيري از تابع مورد نظر كه در بخش پيوست به آن اشـاره                  وضعيتاساس  
:                                                          صورت به دست مي آيد اين   تابع تقاضا براي انرژي گاز طبيعي به انجامسر مي شود،

)6( 4
32

2

1

1

γγγγ J
jgss PPPKPNG =  

iكــه در آن     
J

j VP  اســت بيــان كننــده ارزش افــزوده بخــش صــنعت  iV كــه اســت=

   ).1983باندرانايكه و موناسينگ، (
بـه صـورت رابطـه زيـر بـه      بنابراين در نهايت تابع تقاضاي گاز طبيعي در بخش  صـنعت             

  :دست مي آيد
)7(                     432

2

1

1

γγγγ
igss VPPKPNG =   

مات گاز طبيعي به مقدار گاز فرض مي شود كه خد )7(جا براي برآورد تابع در اين    
ارتباط عرضه گاز طبيعي در هر بخش با مصرف . مصرفي و مقدار عرضه آن بستگي دارد

به عنوان يك نهاده، از طريق ارزش خدماتي كه به وجود مي آورد، (گاز درآن بخش
ارزش دارد GPهر متر مكعب عرضه گاز طبيعي در هر بخش به اندازه . مدنظر خواهد بود

اگر مقدار ارزش خدمات . قيمت بازاري داردxPدر صورتي كه همان مقدار گاز طبيعي 
 در اين صورت كل ارزش خدمات آن ،NGPgيعني،گاز طبيعي در قيمت آن ضرب شود

 ضرب در قيمت  بهينه بايد با مقدار مصرف گاز طبيعيوضعيتبه دست مي آيد كه در 
ngxآن، واقعي  XP،يعني. برابر باشد:  

)8( ngxg XPNGP =  
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در روابـط مـذكور وجـايگزيني       NGوبرابـر قـرار دادن مقـدار        )  8(و  ) 7(با توجه به روابط   
   :خواهيم داشتngXدر آن و حل آن بر اساس ) 11(از رابطه xPمقدار 

)9 (432

2

1

1

γγγγ
ixssng VPPKPX =    

  :مي توان آن را به شكل زير نوشت) 9( رابطه سوبا گرفتن لگاريتم از دو 
              )10(  ixssng LnVLnPLnPLnPLnKLnX 432 111

γγγγ ++++= 

  :كه در آن
ngX :تقاضاي گاز طبيعي در بخش صنعت  

1sP :قيمت واقعي برق  
2sP :ورده هاي نفتياقيمت واقعي فر  
xP :گاز طبيعي وقيمت واقعي   
iV : استارزش افزوده بخش صنعت.  

  
   الگوي تقاضاي گاز طبيعي در بخش صنعت كشور-5

  : به فرم ديگري نوشترا مي توان با اندكي تغيير) 10( رابطه 
)11(LVAILRPOPILRPEILRPNGIINPTLXNGI 4321 ββββ ++++=  

  :كه در آن
LXNGI : ميليون بشكه معادل نفت (لگاريتم تقاضاي گاز طبيعي در بخش صنعت كشور

  )خام
LRPNGI :ريال بر متر مكعب(در بخش صنعت كشور  لگاريتم قيمت واقعي گاز طبيعي(  

LRPEI : كيلو وات ساعت(لگاريتم قيمت واقعي برق در بخش صنعت كشور(  
LRPOPI :ليتر بر ريال(ورده هاي نفتي در بخش صنعت كشور الگاريتم قيمت فر(  

LVAI : و ) ميليارد ريال(لگاريتم ارزش افزوده واقعي بخش صنعت كشور  
INPT : واقعي از شاخص قيمت اندازه هايكه براي تبديل متغيرها به است عرض از مبدا 

  . است  استفاده شده61 خرده فروشي سال
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   روش تحقيق-6
هاي ها و دادهاي و مبتني بر پردازش نظريه اين تحقيق به صورت كتابخانهاجرايروش 
 كشور ايران 1346-83هاي مورد استفاده مربوط به فاصله سالداده هاي آماري . استآماري 
   از ECM تصحيح خطا  روش و ARDL روش ويژهتكنيكهاي همجمعي ب. است
در اين تحقيق از روشهاي .  كه در اين تحقيق بكار برده مي شوداست عمده اي هاينظريه
  .رسيوني با وقفه هاي توزيعي استفاده مي شودگر خود

 
   بررسي پايايي و ناپايايي متغيرها -7

 فـولر تعمـيم يافتـه       -به منظور بررسي پايايي و ناپايايي و وجود ريشه واحد از آزمون ديكي              
طلق آماده آزمـون از قـدر مطلـق كميـت بحرانـي ارائـه شـده                 اگر قدر م  . استفاده شده است  

در اينجـا كميـت     .  و به عبارتي وجـود ريـشه واحـد، رد مـي شـود               0Hبزرگتر باشد، فرضيه  
با توجه به . است درصد 95  و در سطح اطمينان - 94/2بحراني در حالت عدم وجود روند، 

 فـولر تعمـيم يافتـه محاسـبه شـده           -مطلق آماره ديكـي   مشاهده مي شود كه قدر      )  1(جدول  
 يـا   0H و بنابراين فرضـيه      استبراي هر متغير در سطح از قدر مطلق آماره بحراني كوچكتر            

پس همه متغيرهـا در بخـش صـنعت درسـطح ناپايـا      . وجود ريشه واحد را نمي توان رد كرد     
  . هستند

   فولر تعميم يافته براي متغير هاي مدل در سطح– نتايج آزمون ديكي) : 1(جدول 
  نام متغير  با عرض از مبدا و بدون  روند

  
   فولر تعميم يافته- ديكيtآماره   تعداد وقفه

LXNGI  0  07/2-  
LRPNGI  1  69/1-  
LRPEI 0  32/2-  

LRPOPI  0  07/2-  
LVAI  0  30/2-  

  CADF%,5)بدون وجود روند = (-94/2
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    فولر تعميم يافته براي متغير هاي مدل در تفاضل مرتبه اول –نتايج آزمون ديكي ) : 2(جدول 
  

  نام متغير  با عرض از مبدا و بدون روند 

  
   ديكي فولر تعميم يافتهtآماره   تعداد وقفه

DLXNGI  0  52/4-  
DLRPNGI  0  82/4-  
DLRPEI  0  79/5-  

DLRPOPI  0  34/4-  
DLVAI  0  20/4-  

  CADF%,5)بدون وجود روند = (-94/2
 

نشان داده شده است با يك بار تقاضل گيـري از متغيرهـا،     ) 2( جدول   در كه    گونه  اما همان 
 و پايـا بـودن متغيرهـا        ، فولر تعميم يافته مربوط به آنها از آماره بحراني بزرگتر          -آماره ديكي 
   .است  I)1( متغيرهاي موجود در مدل پايا از مرتبه يك تمامبنابراين . شود اثبات مي

  
  ARDLتخمين تابع تقاضاي گاز طبيعي به روش 

هاي هم جمعي از روش تـك معادلـه اي    خص نمودن روابط بلند مدت و تحليل       به منظور مش  
يند تخمين  ا فر ،وشيندر روش پسران    . پسران وشين  و پسران و همكاران استفاده شده است           

هاي هم جمعي است، پايـا  ، كه الزمه استفاده از روشگام اول.الگو در دو گام انجام مي شود    
هاي هـم جمعـي ايـن         نسبت به ديگر روش     ARDLمزيت بزرگ روش    . بودن متغيرها است  

ي كه حتـي متغيرهـاي      وضعيتاست كه توانايي تخمين روابط بلند مدت و كوتاه مدت را در             
مـد  آهـاي كار   است و تخمين    از مرتبه صفر نباشد و پايا از مرتبه يك باشد را نيز دارا             مدل پايا 

گام دوم مربوط به تخمين و برآورد روابط كوتاه مدت و بلند            . دكن و سازگاري را ارائه مي    
نتايج تخمين تابع تقاضاي گاز طبيعي در بخش صـنعت كـشور در جـدول زيـر                . مدت است 

 :ارائه شده است
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  ARDLنتايج تخمين تابع تقاضاي گاز طبيعي در بخش صنعت كشوربه روش) : 3قجدول 
Repressors Coefficient Standard Error T.Ratio[Prob] 
LXNGI(-1) 536/0 171/0 )004/0(133/3 

LRPNGI 166/0- 167/0  ) 3#/0(992/0- 

LRPEI 238/0 193/0 ) 229/0(23/1 

LRPOPI 611/0 295/0 ) 048/0(073/2 

LVAI 86/3 655/0 ) 000(906/5 

LVAI(-1) 783/1- 679/0 ) 014/0(623/2- 

INPT 813/7- 417/2 ) 002/0(234/3- 
 

 

مالحظه مي شود متغيـر هـاي مـصرف گـاز طبيعـي در بخـش         ) 3( در جدول    همان گونه كه  
يك (اري و دوره قبل ورده هاي نفتي و ارزش افزوده جاقيمت واقعي فر صنعت با سه وقفه،

تعداد وقفه هـاي بهينـه در       . است درصد معنادار    95از لحاظ آماري در فاصله اطمينان       ) وقفه
 درصـد   97 باالي مدل نشانگر اين است كـه         R2. اين مدل سه وقفه در نظر گرفته شده است        

. تغييرات مربوط به متغير وابسته مدل توسـط متغيرهـاي توضـيحي توضـيح داده شـده اسـت                  
دهنده وجــود رابطــه تعــادلي بلنــد مــدت بــين نــشان) 3(  در جــدول ARDLيج تخمــين نتــا

 .استمتغيرهاي موجود در مدل و مصرف گاز طبيعي در بخش صنعت 
 

  نتايج آزمون شناختي) : 4(جدول 
Series Test LM Version F.Version 

A: Serial Correlation ) 234/0(361/1=)1(CHSQ ) 324/0(012/1 =)25,1(F 

B: Functional Form  ) 356/0(852/0=)1(CHSQ ) 437/0(624/0 =)25,1(F  
D: Heteroscedasticity   ) 521/0(411/0=)1(CHSQ ) 535/0(392/0 =)33,1(F 

 
 الگرانژ از مون ضريببيانگرآزA مالحظه مي شود، ) 4(جدول درطور كه  همان     

 كـه در  اسـت  F)25,1(و آماره 2χ)1(مانده هاست كه داراي توزيع همبستگي سريالي باقي 
نمي توان (ئيد مي شود أ درصد ت95با اطمينان   مبني بر عدم خود همبستگي0Hاينجا فرضيه

 آزمـون  B. تأييد كننده عدم وجود خود همبستگي است Aر واقع آزمون    د). آن را رد كرد   
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 كـه درسـت تـصريح شـدن فـرم تـابعي را       اسـت  F )25,1( و آماره 2χ)1(رمزي با توزيع 
 تصريح نادرسـت فـرم تـابعي اسـت كـه در             عدم ، در اين آزمون   0Hفرض  . كندبررسي مي 

تـوان آن را رد كـرد و فـرض             نمـي  ، درصد 95اينجا با توجه به آماره هاي آزمون با اطمينان          
هـا از   مانـده  براي بررسي واريـانس همـساني باقي       .شود  درست تصريح شدن مدل پذيرفته مي     

ها ماندهنشان مي دهد كه باقينتايج . كنم استفاده ميF )25,1( و2χ)1(با توزيع  D آزمون
بنابراين بر اساس نتايج آزمون شناختي      .  درصد داراي واريانس همساني هستند     95با اطمينان   

در دو بخش بعدي به تحليل بلند مدت و كوتـاه      . ، اعتبار آماري نتايج تأئيد مي شود      ياد شده 
  .ر بخش صنعت كشور پرداخته مي شودمدت تابع تقاضاي گاز طبيعي د

 
   تحليل بلند مدت تابع تقاضاي گاز طبيعي در بخش صنعت كشور-8

در اين قسمت به منظور بررسي روابط بلند مدت ميـان متغيرهـاي تـصريح شـده در الگـوي                    
تقاضاي گاز طبيعي در بخش صنعت از الگوي خود توضيح دهنده با وقفه هاي توزيعي زير                

   : شود استفاده مي
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 به منظور تعيين تعداد وقفه هاي بهينه مربوط به هر يك از متغيرهاي مورد اسـتفاده در مـدل                   

بـر ايـن اسـاس در       .  بيزين اسـتفاده شـده اسـت       -با توجه به حجم كم نمونه از معيار شوارتز          
پـس از   .  در نظر گرفته شده اسـت      3بهينه  بهترين مدل انتخابي توسط نرم افزار حداكثر وقفه         

هاي بهينه مربوط به هر يك از متغيرهاي مدل مي توان روابط بلند مـدت و                  تعيين تعداد وقفه  
ضرايب مربـوط   . كوتاه مدت الگوي تقاضاي گاز طبيعي در بخش صنعت را به دست آورد            

  :ارائه مي گردد) 5(به معادله بلند مدت در جدول
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 نتايج تخمين بلند مدت تابع تقاضاي گاز طبيعي در بخش صنعت كشوربه) : 5(جدول 
  ARDLروش

   Repressors Coefficient Standard Error T.Ratio[Prob] 
LRPNGI 179/0- 166/0 ) 29/0(077/1- 

LRPEI 257/0 176/0 )156/0(462/1 

LRPOPI 66/0- 268/0 )021/0(464/2 

LVAI 251/2 136/0 )000(551/16 

INPT 441/8- 065/1 )000(921/7 
           

ضرايب برآوردي رابطه مثبت و منفي بين متغيرهاي توضيحي و متغيرهـاي وابـسته مـصرف                
گاز طبيعي در بخش صنعت كشور را نشان مي دهد و بيانگر تأثير مثبت يا منفي بر مـصرف                   

كار گرفته شـده در     ه  همچنين به دليل اينكه مدل ب     . ستاگاز طبيعي در بخش صنعت كشور       
هاي قيمتـي ، متقـاطع و    اسـت، ضـرايب متغيـر هـا بيـانگر كشـش      اين تحقيق مـدل لگـاريتمي    

  .استدرآمدي 
كشش بلند مدت مصرف گاز طبيعي در بخـش صـنعت نـسبت بـه     ) 5(با توجه به جدول          

بـدين معنـي كـه بـا        . اسـت  -179/0متغير قيمت واقعي گاز طبيعي در بخش صـنعت معـادل            
  مـصرف گـاز      ،يك درصدي در قيمت واقعي گـاز طبيعـي در بلندمـدت           ) كاهش(افزايش  

هر چند اين عالمت از     . پيدا مي كند  ) افزايش( واحد كاهش    179/0طبيعي در بخش صنعت     
  مـي تـوان     يـست، پـس    از لحاظ آماري معنـادار ن      است هاي اقتصادي    نظريه موافق    نشانه نظر

مصرف گاز طبيعـي در بخـش صـنعت در بلنـد            بر  رفت كه قيمت واقعي گاز طبيعي       نتيجه گ 
مي توان نتيجه گرفت كه كـشش متقـاطع بلندمـدت  گـاز              )  5(از جدول   . مدت تأثير ندارد  

بـا توجـه بـه عالمـت     . اسـت  257/0طبيعي نسبت به قيمت واقعي برق در بخش صنعت برابر      
 بـرق در بلنـد مـدت در بخـش صـنعت دو               مي توان گفت كه گاز طبيعي و       ياد شده ضريب  

در قيمـت بـرق باعـث افـزايش         ) كـاهش (جانشين هستند و يك درصد افزايش       ) نهاده(كاال
امـا نكتـه اي كـه       .  درصدي مصرف گاز طبيعي در بخش صنعت مي شـود          257/0) كاهش(

 تغييـرات آن    يست، پس وجود دارد اين است كه عالمت اين ضريب از نظر آماري معنادار ن            
مكمل بودن فرآورده هاي نفتـي بـا        ) 5(از ديگر نتايج از جدول      . يسترف گاز مؤثر ن   مصبر  

) كاهش(يك درصد افزايش    ) 5(با توجه به نتايج جدول    . گاز طبيعي در بخش صنعت است     
 درصـدي مـصرف گـاز       66/0،  )افـزايش (ورده هاي نفتي باعث كاهش      ادر قيمت واقعي  فر    
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ظ آمـاري معنـادار بـوده و بـا تأكيـد مـي تـوان                عالمت اين ضريب از لحا    . طبيعي شده است  
 مـصرف گـاز طبيعـي دربخـش         بر  ،ورده هاي نفتي در بلندمدت    اگفت كه قيمت واقعي  فر     
  .استصنعت در بلند مدت مؤثر 

ارزش افزوده بخش صنعت از ديگر متغيرهاي تأثيرگذار در بخش صنعت در بلند مدت                    
 مصرف بر گفت كه ارزش افزوده  بخش صنعت مي توان) 5(با توجه به نتايج جدول  . است

يك درصدي در ارزش    ) كاهش(گاز طبيعي در اين بخش تأثير معناداري دارد و با افزايش            
پس ارزش افزوده بخش صنعت      .  درصد افزايش مي يابد    251/2افزوده، مصرف گاز طبيعي     

ي در بخـش   عوامل اصلي اثرگذار بر مـصرف گـاز طبيعـ       ،هاي نفتي  اوردهو قيمت واقعي فر   
  .صنعت  در بلندمدت است

  
 

  
  ECM تحليل كوتاه مدت تقاضاي گاز طبيعي در بخش صنعت به روش -9

يعـي در بخـش صـنعت كـشور        در اين بخش به تحليل كوتـاه مـدت تـابع تقاضـاي گـاز طب               
نتايج الگوي تصحيح خطا مربوط به تابع تقاضـاي گـاز طبيعـي در بخـش                . شود پرداخته مي 

ضرايب مربوط به الگوي تصحيح خطا كه بيانگر ارتباط ميان          . است صنعت به صورت زير   
متغير مصرف گاز طبيعي در بخش صـنعت و متغيرهـاي مـستقل در كوتـاه مـدت اسـت در                      

  :آمده است)6(جدول
  

كوتاه مدت تابع تقاضاي گاز طبيعي در بخش صنعت كشوربه   نتايج تخمين: )6(جدول 
  ECMروش

Regressor  dLRPNGI dLRPEI  dLRPOPI dLVAI dINPT  ecm(-1) 

Coefficient 166/0-  238/0 611/0- 869/3 818/7- 926/0-  

T.Ratio 

[Prob] 

234/3-  

)33/0( 

992/0-)229/0( 231/1  

) 048/0( 

704/2-)000/0( 906/5  

) 003/0( 

895/3-)001/0( 

      

قيمت برق   ضرايب قيمت گاز طبيعي و       ،مالحظه مي شود  ) 6( جدول   درگونه كه     همان     
ورده هـاي نفتـي و   آ در حالي كه قيمـت فـر    استدر بخش صنعت از لحاظ آماري بي معني         

جـدول  . سـت  مصرف گاز طبيعي در بخـش صـنعت داشـته ا   برارزش افزوده تأثير معناداري   
هـاي واقعـي و ارزش      مدت مـصرف گـاز طبيعـي نـسبت بـه قيمت           هاي كوتاه   بيانگر كشش ) 6(

 قيمـت واقعـي گـاز       ،يـك درصـدي   ) كـاهش (افـزايش    يعني با    است؛افزوده بخش صنعت    
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طبيعي در بخش صـنعت، مـصرف گـاز طبيعـي در ايـن بخـش در كوتـاه مـدت بـا كـاهش                    
يك درصدي در قيمت بـرق      ) كاهش( وبا افزايش    رو به رو است    درصدي   16/0،  )افزايش(

  ) افـزايش ( درصـد كـاهش      238/0در بخش صنعت، مصرف گاز طبيعي در بخـش مـذكور            
امـا اگـر يـك درصـد افـزايش در           يـست؛   ن دو ضريب از لحاظ آماري معنـادار ن        اي. مي يابد 

 درصـدي گـاز     61/0،  )افـزايش (باعـث كـاهش     . قيمت گاز فرآورده هاي نفتي اتفاق بيفتـد       
عالمت اين ضريب در كوتاه مدت نيز ماننـد بلندمـدت    . طبيعي در بخش صنعت خواهد شد     

  .استمعنادار 
اين ضريب از نظـر آمـاري نيـز معنـادار     .  است-92/0دركوتاه مدت  ecm)-1(ضريب      

در .  و نشاندهنده سرعت تعديل تعادل كوتاه مدت به سـمت تعـادل بلنـد مـدت اسـت                  است
 درصـد از عـدم تعـادل در دوره بعـد            92/0واقع اين ضريب نشان مي دهد كـه در هـر دوره             

 60يعنـي حـدود     . اسـت  درصـد    60در كوتـاه مـدت       R2مقـدار    .مي شود ) تصحيح(تعديل  
درصد از تغييرات مصرف گـاز طبيعـي در كوتـاه مـدت توسـط متغيرهـاي توضـيحي مـدل            

  .تشريح مي شود
. اسـت از ديگر ضرايب معنادار مدل كوتاه مدت، ضريب ارزش افـزوده بخـش صـنعت                     

يـك  ) كـاهش ( برآورده شده اسـت و نـشان مـي دهـد كـه افـزايش                 86/3اين ضريب برابر    
 تقاضـاي    درصدي 86/3،  )كاهش(ارزش افزوده بخش صنعت باعث افزايش        ي در درصد

  .شود و اين مقدار در بلند مدت از كوتاه مدت كمتر است گاز طبيعي در اين بخش مي
  

   نتيجه گيري -10
ربـوط    م  t با توجه به نتايج برآورد مدل دركوتاه مدت و بلند مدت معنادار نبودن آماره                -1

به ضريب متغير قيمت واقعي گاز طبيعي دربخش صنعت ايـن نتيجـه حاصـل مـي شـود كـه                     
 و علـت    يـست مصرف گاز طبيعي در بلند مدت و كوتاه مدت تابعي از قيمت گـاز طبيعـي ن                

بـا  . اسـت  داشتن قيمت گاز طبيعـي    ي پرداختي توسط دولت و پايين نگه       يارانه ها  ،اصلي آن 
تـوان نتيجـه گرفـت كـه بـراي             طبيعـي برمـصرف آن مـي       توجه به غيرمؤثر بودن قيمت گاز     

هاي  غيرقيمتـي     طبيعـي دربخـش صـنعت بايـد از سياسـت           اثرگذاري و هدايت  مصرف گـاز      
  .استفاده كرد
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 بررسي كشش متقاطع تقاضاي گاز طبيعي نسبت بـه قيمـت واقعـي بـرق و مـؤثر نبـودن                     - 2
 طبيعي حاكي از ايـن      قيمت برق به عنوان يك حامل انرژي دربخش صنعت بر مصرف گاز           

 مصرف گاز طبيعي و قيمت واقعي       ميان هيچ رابطه اي     ،است كه دربلند مدت و كوتاه مدت      
  .برق وجود ندارد

ورده هاي نفتي بر مـصرف گـاز طبيعـي مـي تـوان          ا با توجه به مؤثر بودن قيمت واقعي فر        -3
ت كنتـرل و    ورده هاي نفتي مي تواند به عنوان يـك ابـزار درجهـ            اگفت كه قيمت واقعي فر    

ربودن ضـريب   معنـادا . هدايت مصرف گاز طبيعي دربخش صنعت مورد استفاده قرار گيرد           
 هاي نفتي نسبت به مصرف گاز و عالمت آن بيـانگر وجـود رابطـه                برآوردي  قيمت فراورد   

  .استمكملي بين گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي دربخش صنعت 
 اين واقعيت را مي رساند كـه تغييـرات           معنادار بودن ضريب كشش درآمدي گاز طبيعي       -4

 مصرف گاز طبيعي دربخش صـنعت       بر تأثير معناداري    ،توليد و ارزش افزوده بخش صنعت       
اندازه اين ضريب بيانگر اين مطلب است كه دراقتـصاد ايـران افـزايش مـصرف گـاز                  . است

ام درواقع در بخش صنعت كشور همگ     .  است طبيعي دربخش صنعت تابعي از افزايش توليد      
 زيـاد شود و علت اصلي آن هم       با افزايش توليد، با شدت بيشتري مصرف انرژي مشاهده مي         

بزرگتر بـودن كـشش     .   درايران نسبت به استانداردهاي بين المللي است        1بودن شدت انرژي  
درآمدي گاز طبيعي دربخش صنعت در كوتاه مدت از مقدارش در بلندمدت به ايـن دليـل                 

 سطح  ي و فرصت كافي براي تغيير در شيوه هاي توليد و ارتقاء            زمان ،است كه در بلندمدت   
  .تكنولوژي وجود دارد 

  
  ها پيشنهاد-11
 جايگزيني گاز تواناييرات مثبت زيست محيطي و يثتأتوجه به  ميزان ذخاير گاز كشور و  با

يعي دربخش صنعت به    ورده هاي ارزشمند نفت ، جايگزين كردن گاز طب        اطبيعي به جاي فر   
  .هاي انرژي يك التزام استگر حاملجاي دي

توجه به نتايج برآورد مدل دربلند مدت و كوتاه مدت و مؤثرنبودن قيمت واقعي گـاز      با      
طبيعي و برق دربخش صنعت بـراي كنتـرل كـردن مـصرف گـاز طبيعـي دربخـش صـنعت                     

                                                 
  .استشدت انرژي نسبت افزايش در مصرف انرژي به ازاي هر واحد افزايش در توليد ملي  -1
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وي ديگر   از س  .تواند به عنوان يك ابزار اثر گذار مطرح باشد             گاز طبيعي و برق نمي     ،قيمت
ورده هاي نفتي به عنوان يك ابزار اثرگذار بر تقاضاي گاز طبيعي دربخش صنعت              اقيمت فر 
ورده هاي نفتي است كه سهم اعلت آن هم وابستگي ساختاري صنايع ايران به فر. مؤثر است

  .ورده هاي نفتي دربخش صنعت نيز از آن ناشي مي شوداباالي مصرف فر
 ،واقـع ايـن ضـريب      در .اسـت زيـاد   بخش صنعت بـسيار      كشش درآمدي گاز طبيعي در         
 براي متحـول    . در ايران و عدم بهره وري درصنايع كشوراست          زياددهنده شدت انرژي    شانن

كردن الگوي مصرف انرژي درصنايع بايد تحوالت ساختاري و تكنولوژيكي صورت گيرد            
كـشور درجهـت توسـعه     در هاي انرژي   به جاي دادن يارانه به قيمت حامل      و پيشنهاد مي شود     

  .بهره وري صنايع گام برداشته شود
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  :  به صورت كاب داگالس در نظر گرفته مي شودحال شكل تابع توليد
                                                                                     21 ff NJQ =    

,,,,,)exp(به گونه اي كه در آن  321
2112321

ggg NGSSNffggg  . پارامترها است=
نگـاه مجـدداً بـه صـورت زيـر بازنويـسي            بـراي حـداقل سـازي هزينـه ب          حال ازتابع الگرانژ،    

  :شود مي
          

))),,(,(( 2121 21
NGSSNJQQNGPSPSPJPL gssj −++++= µ 

    ))exp(( 3211

21 21221
gggf

gssj NGSSfJQNGPSPSPJPL −++++= µ 
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JSSNGبا مشتق گيري از رابطه باال بـر حـسب انـدازه هـاي              ,,,  خـواهيم   µو  پـارامتر     12
  :داشت
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Autoregressive Distributed Lag Estimates  
ARDL(3،0،0،0،1) selected based on Schwarz Bayesian Criterion  

************************************************************  
 

Dependent variable is LXNGI  
35 observations used for estimation from 1349 to 1383  

************************************************************  
Regressor               Coefficient        Standard Error               T-Ratio [Prob  

] LXNGI (-1)                   .53675                 .17128                           3.1337[.004  
] LXNGI (-2)                -.080918                 .19048                         -.42482[.674  
] LXNGI (-3)                  -.38205                 .18364                         -2.0804[.047  
] LRPNGI                      -.16647                 .16778                         -.99224[.330  
] LRPEI                          .23884                  .19388                          1.2319[.229  
] LRPOPI                       -.61188                 .29513                         -2.0732[.048  
] LVAI                            3.8690                 .65502                           5.9067[.000  
] LVAI (-1)                     -1.7834                 .67969                         -2.6238[.014  
] INPT                           -7.8183                  2.4170                         -3.2347[.003  

******************************************************************  
R-Squared                                .97658        R-Bar-Squared                        .96938  

S.E. of Regression                  .25541         F-stat.       F (8، 26) 135.5445[.000]  
Mean of Dependent Variable 7.7385        S.D. of Dependent Variable    1.4596  
Residual Sum of Squares        1.6961         Equation Log-likelihood         3.3096  
Akaike Info. Criterion             -5.6904        Schwarz Bayesian Criterion    -12.68  
DW-statistic                            1.7308                                                                       

Diagnostic Tests  
************************************************************  
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    *Test Statistics          *             LM Version           *                       F 
Version          

************************************************************  
  

A: Serial Correlation*CHSQ (   1) =   1.3617[.243]*F (   1، 25) =   1.0121[.324]  
B: Functional Form   *CHSQ (   1) =   .85278[.356]*F (   1، 25) =   .62434[.437]  

C: Normality             *CHSQ (   2) =   1.7576[.415]*       Not applicable              
D: Heteroscedasticity*CHSQ (   1) =   .41104[.521]*F (   1، 33) =   .39216[.535]  

************************************************************  
 
A: Lagrange multiplier test of residual serial correlation                                  
B: Ramsey's RESET test using the square of the fitted values                          
 C: Based on a test of skewness and kurtosis of residuals                                 
  D: Based on the regression of squared residuals on squared fitted values      
   

Estimated Long Run Coefficients using the ARDL Approach  
ARDL (3، 0، 0، 0، and 1) selected based on Schwarz Bayesian Criterion  

************************************************************  
  

Dependent variable is LXNGI  
35 observations used for estimation from 1349 to 1383  

************************************************************  
 

Regressor                        Coefficient       Standard Error         T-Ratio 
[Prob  

LRPNGI                            -.17974                   .16677                   -0777[.291]  
LRPEI                                .25787                    .17635                .4623[.156]  
LRPOPI                            -.66062                   .26804                -2.4646[.021]  
LVAI                                 2.2517                   .13604                   6.5516[.000]  
INPT                                -8.4410                   1.0655                -7.9219[.000]  
************************************************************  

 
   Error Correction Representation for the Selected ARDL Model  

ARDL (3، 0، 0، 0، and 1) selected based on Schwarz Bayesian Criterion  
Dependent variable is dLXNGI  

Observations used for estimation from 1349 to 1383  
************************************************************  
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Regressor                     Coefficient                Standard Error T-Ratio [Prob]           
dLXNGI1                       .46297                                .18278             2.5329[.017]      
dLXNGI2                       .38205                                 .18364             2.0804[.047]      
DLRPNGI                       -.16647                                .16778            -.99224[.330]      
DLRPEI                          .23884                                 .19388             1.2319[.229]      
DLRPOPI                       -.61188                                .29513            -2.0732[.048]      
DLVAI                            3.8690                                .65502             5.9067[.000]      

DINPT                             -7.8183                                2.4170            -3.2347[.003]      
ECM (-1)                          -.92622                               .23778            -3.8953[.001]      
************************************************************  

  
List of additional temporary variables created:  

DLXNGI = LXNGI-LXNGI (-1)                                                                                 
dLXNGI1 = LXNGI (-1)-LXNGI (-2)                                                                          
dLXNGI2 = LXNGI (-2)-LXNGI (-3)                                                                          
DLRPNGI = LRPNGI-LRPNGI (-1)                                                                             
DLRPEI = LRPEI-LRPEI (-1)                                                                                      
DLRPOPI = LRPOPI-LRPOPI (-1)                                                                               
DLVAI = LVAI-LVAI (-1)                                                                                           
DINPT = INPT-INPT (-1)                                                                                             
ECM = LXNGI +   .17974*LRPNGI   -.25787*LRPEI +   .66062*LRPOPI   

-2.2517*LVA   
I +   8.4410*INPT  

************************************************************  
  

R-Squared                                .65696          R-Bar-Squared                                         
  .55140   

 S.E. of Regression                    .25541           Festal                             F (7، 27) 
7.1131[.000]  

Mean of Dependent Variable    .15294           S.D. of Dependent Variable                  
   .38134   

Residual Sum of Squares          1.6961            Equation Log-likelihood                       
   3.3096  

Akaike Info. Criterion             -5.6904           Schwarz Bayesian Criterion                  
-12.6894   

DW-statistic                             1.7308                                                                           
                

************************************************************  
R-Squared and R-Bar-Squared measures refer to the dependent variable  

DLXNGI and in cases where the error correction model is highly                
Restricted، these measures could become negative     . 

  


