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در شهرستان زاهدان با استفاده از ) گازوئيل(تخمين تابع تقاضاي نفت گاز

  روش همگرايي
  ARDL 

  

  

  ∗∗∗∗دكتر مهدي صفدري
mahdalis@hamoon.usb.ac.ir  

  ∗∗∗∗∗∗∗∗دكتر مصيب پهلواني
pahlavani@hamoon.usb.ac.ir  

  ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗سيد محمد حسين فعال نظري
faalnazai@mail.usb.ac.ir  

09153438271(Mobile) 
05412443385 (office number) 

  

 چكيده

  
وليد بـرق و تعـداد سـفرهاي    ،قيمت فوب اين فرآورده نفتي ،ت)گازوئيل(اين مقاله به بررسي اثر قيمت نفت گاز

در شهرسـتان زاهـدان مـي    ) 1385-1377(انجام شده بر تقاضاي نفت گاز به صـورت فصـلي در دوره زمـاني   

 در اين تحقيق به منظور تخمين تابع تقاضاي نفت گاز از الگوي خود توضيحي با وقفه هـاي گسـترده  . پردازد

(ARDL)ز آزمون نتايج    تخميني بدست آمده ا .استفاده شده استARDL   بيانگر اين مطلب مي باشـد

كه متغيرهاي توضيحي توليد برق، سفرهاي انجام شده و قيمت فوب اين فرآورده تاثير مثبت و معنـاداري بـر   

همچنين قيمت واقعي اين فـرآورده نفتـي تـاثير منفـي و معنـاداري برتقاضـاي       . تقاضاي نفت گاز داشته است

اكي از آن است كه قيمت حقيقي  نفت گاز، ميزان توليد برق و تعداد سفر نتايج تحقيق ح. گازوئيل داشته است

همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه . به ترتيب جزء موثرترين متغيرهاي مستقل بر تقاضاي نفت گاز مي باشند

ـ  . قاچاق اين فرآورده نفتي در كوتاه مدت تاثير بيشتري نسبت به بلندمدت بر تقاضاي نفت گـاز دارد  يش لـذا پ

بيني مي شود كه  اجراي كارت هوشمند گازوئيل در شهرستان زاهدان بتواند در كوتاه مدت در كاهش قاچـاق  

نيز نشان دهنده سرعت تعديل نسبتا باال در تابع تقاضـاي   ECMهمچنين  نتايج  آرمون . گازوئيل موثر باشد

  نفت گاز در شهرستان زاهدان مي باشد 

      

  ARDLروش همگرايي  -قاچاق سوخت -كشش قيمتي–ازوئيلتقاضاي گ: واژهاي كليدي

                                                
  ناستاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه سيستان وبلوچستا ∗

∗∗
 استاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه سيستان وبلوچستان 
∗∗∗

 دانشگاه سيستان وبلوچستان دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده اقتصاد 
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 :مقدمه-1

  
شناسايي رفتار مصرف كننده به عنوان يكي از دو ركن اساسي بازار در هر تحقيقي است كه مبتنـي  بـر پايـه    

در اين رابطه مطالعه بازارهاي جغرافيايي به دليل ويژگي خاصشـان از اهميـت بسـزايي    . اقتصاد خرد مي باشد

البته در اين ميان با توجه به عوامل متعدد و موثر بر تقاضاي كاال ميتوان رفتار مصرف كننده را .ر است برخوردا

مثال با مطالعه رفتار مصرف كنندگان در طول زمان مي توان پيش بيني هايي نسـبت  .در آينده پيش بيني كرد

به اين ترتيب مطالعه اثر قيمت انرژي بـر  . دبه واكنش افراد به تغيير قيمت ويا درآمد و يا تغيير سليقه انجام دا

ميزان مصرف انرژي و نيز فهم عميق اثر  رشد و توسعه اقتصادي بر مصرف انرژي از سري موضوعاتي اسـت  

همانطوركه اشاره شد عوامـل مـوثري از جملـه    . كه ذهن بسياري از اقتصاددانان را به خود مشغول كرده است

. بر تقاضاي افراد اثرمي گذارد... و در بازراهاي مجاور،تبليغات، ساليق ،درآمدو قيمت كاالدر بازار مورد مطالعه 

ولي مسئله اي كه در اينجا از اهميت بسزايي برخوردار است برآورد تابع تقاضا با توجه به عوامـل مـوثر بـرآن    

د مصرف گازوئيل است، به نحوي كه اين برآورد بتواند به سياست گذاران كمك نمايد تا تصميم منطقي در مور

  .پيشنهاد نمايند 

  

از آنجاييكه شهرستان زاهدان جزء يكي از شهرهاي بزرگ مرزي در شرق كشور مي باشـد، مطالعـه تقاضـاي    

. سوخت بويژه نفت گاز و ميزان تاثير قاچاق اين فرآورده در تقاضاي گازوئيل از اهميت فراواني برخوردار است 

ر پاكستان و ايران، قاچاق اين فرآورده نفتي مي تواند در افزايش تقاضاي به علت تفاوت زياد قيمت نفت گاز د

اين عامل در شرايطي وجود دارد كه به علت عدم توسعه حمل و نقل ريلي ، تنهـا گزينـه   . نفت گاز موثر باشد

فنـي    از طرفي به علت عدم امكانات. موجود در رابطه با حمل و نقل بار و مسافر در مقياس عظيم ، جاده است

در نيروگاه هاي زاهدان، ميزان مصرف نفت ) گاز طبيعي و نفت كوره(جايگزيني سوخت هاي جانشين نفت گاز

 .1گاز به منظور توليد برق در شهرستان زاهدان زياد مي باشد

  

                                                
١

 شركت برق منطقه اي استان سيستان وبلوچستان - 
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  :هتبيين مسئل -2
 

ه اقتصـادي هـر   از آنجاييكه فرآورده هاي نفتي به ويژه نفت گاز جزء كاالهـاي اسـتراتژيك و اوليـه در توسـع    

اهميت . منطقه است ،شناسايي عوامل تاثير گذار در تقاضاي اين فرآورده نفتي از اهميت بسزايي برخوردار است

نفت گاز در اين منطقه جغرافيايي با توجه به مقايسه وضعيت ناوگان حمل ونقل جـاده اي و ريلي،اسـتفاده بـه    

. روشن تر مي شود)به علت مرزي بودن شهرستان زاهدان(ردهعنوان نهاده اوليه در توليد برق و قاچاق اين فرآو

مسئله اي كه تحقيق در پي آن هست ، اين است كه با تخمين تابع تقاضاي نفـت گـاز بـه سياسـتگذاران در     

انتخاب سياست هاي بهينه در زمينه لزوم تجديد نظر در سهم حمل ونقل جـاده اي و ريلـي و توليـد بـرق از     

بطوريكه سياست ها به گونه اي اتخاذ شودكه كارايي بيشتري را به دنبال داشـته  .ئيمطريق نفت گاز كمك نما

اين مسائل در حالي است كه با توجه به شرايط جغرافيايي زاهدان لزوم يك برآورد علمي در مورد قاچـاق  .باشد

 .دبنابراين اين مقاله به دنبال پاسخگويي به  سواالت زير مي باش.نفت گاز بسيار ضروري است

  

  حساسيت تقاضاي نفت گاز نسبت به تغييرات قيمت حقيقي به چه ميزاني است؟ -1

  قاچاق نفت گاز در زاهدان به چه ميزان در تقاضاي نفت گاز موثر است؟ -2

  توليد برق در نيروگاه هاي زاهدان تا چه ميزان بر تقاضاي اين فرآورده مهم و با ارزش تاثير گذار است؟ -3

  ل و نقل جاده اي بر تقاضاي نفت گاز چقدر است؟ ميزان تاثيرحم -4

  

  :فرضيات تحقيق  -3
  
  .ميزان توليد برق در نيروگاه زاهدان تاثير مثبت و معناداري در تقاضاي نفت گاز دارد-1

  .قيمت واقعي نفت گاز تاثير منفي ومعناداري در ميزان تقاضاي نفت گاز دارد -2

  .داري در تقاضاي نفت گاز داردقيمت فوب نفت گاز تاثير مثبت ومعنا -3

 .تعداد سفرهاي انجام شده تاثير مثبت ومعناداري در تقاضاي نفت گاز دارد-4
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 پيشينه تحقيق  -4

  
در اين بخش ابتدا چند نمونه . در زمينه تخمين تابع تقاضاي حامل هاي انرژي تحقيقات بسياري انجام گرديده

  ز آن مروري اجمالي در تحقيقات بين المللي انجام شده است  از تحقيقات كشوري ذكر گرديده است و بعد ا

  

  تحقيقات كشوري -الف
تخمين تابع تقاضاي فرآورده هاي اصلي نفتي در  "در پايان نامه اش تحت عنوان) 1371(عرب مازار يزدي -1

كوره پرداخته به تخمين توابع تقاضاي بنزين، نفت گاز، نفت سفيد ونفت  OLSبا استفاده از متدلوژي "ايران 

، قيمـت واقعـي فـرآورده و    GDPدر اين تحقيق لگاريتم  مصرف فرآورده نفتي تابعي از لگاريتم هـاي  . است

كشـش درآمـدي و كشـش قيمتـي نفـت گـاز در ايـن تحقيـق بـه          .وقفه ايي از خود متغير فرض شده اسـت 

. به قيمت و درآمد است كه حاكي از كم كشش بودن تقاضاي نفت گاز نسبت. برآورد شد -0,58و 0,95ترتيب

در انتها به منظور پيش بيني مصرف نفت گاز در طول برنامه دوم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري 

پـيش بينـي هـايي  از    ) درصـد 2درصـدو 5درصـد، GDP،)8اسالمي ايران با فرض سناريو هاي متفاوت رشد 

ش بيني مي كنـد كـه  بـا فـرض ثبـات عرضـه،       در انتها ايشان پي. مصرف نفت گاز در ايران ارائه نموده است

لذا پيش بيني . تقاضاي نفت گاز از ميزان عرضه آن  بيشتر شده و كمبود بيشتر گازوئيل مشكل ساز خواهد شد

جوابگوي تقاضـاي نفـت گـاز كشـور      1377كرده است كه احداث پااليشگاه بندرعباس، حداكثر بتواند تا سال 

  .  باشد

  

برآورد تقاضاي حامل هاي انـرژي در بخـش خـانگي و بـرآورد      "ه خود تحت عنواندر رسال) 1377(پهربد -2

در اين تحقيق با اسـتفاده از  . پرداخته است " AIDSبا استفده از مدل 1380الي 1376يارانه ها در سال هاي

تقاضاي فرآورده هاي نفتي همراه با ديگر حامل هاي انرژي در بخش خـانگي را بـرآورد كـرده     AIDSمدل 

درصد 5درصد ، خوش بينانه 3,5درصد ،رشد ميانه 2رشد بدبينانه(GDPت و در ادامه با چند سناريوي رشد اس

، ميزان يارانه پرداختي بـه حامـل هـاي انـرژي در بخـش      )GDPو رشد بر اساس ميانگين رشد سري زماني 

مي باشد كـه   1,37 و -0,2برآورد كشش هاي قيمتي و درآمدي نفت گاز به ترتيب . خانگي برآورد شده است 

بيانگر بي كشش بودن مصرف خانگي نفت گاز نسبت به قيمت، و لـوكس محسـوب شـدن ايـن فـرآورده در      

چـه  (ازطرفي به علت اينكه ميزان يارانه پرداختي به اين فرآورده مرتبا افزايش يافته اسـت . بخش خانگي است

لت لوكس محسوب شدن اين فـرآورده  ، به ع) GDPدرگذشته و چه در پيش بيني با سناريوهاي مختلف رشد

ثانيـا بـه علـت اهـداف توزيـع      . ، پيشنهاد شده است كه اوال سهم يارانه پرداختي به اين فرآورده كاهش يابـد 

نفت سفيد (درآمدي ، به حامل هاي انرژي زايي كه جزء كاال هاي ضروري هستند يارانه بيشتري پرداخت شود

رد كه سياست برنامه دوم توسعه در خصوص قيمت گذاري فـرآورده  همچنين نتايج تحقيق بيان مي دا).و برق

توان مهار رشد مصرف نفت گاز بـه  )  درصدي قيمت فرآورده هاي نفتي در هر سال20افزايش ( هاي نفتي ، 

  .درصد را ندارد3ميزان 
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بـرآورد تـابع   به منظـور   "مورد ايران:برآورد تابع تقاضاي انرژي"، در رساله خود تحت عنوان )1379(عطار -3

تقاضاي سرانه انرژي را تـابعي از لگـاريتم    تقاضاي انرژي و تخمين كشش هاي جانشيني حامل هاي انرژي ،

قيمت واقعي انرژي، لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه به قيمت ثابت و لگاريتم قيمـت واقعـي نيـروي كـار     

ني بـراي حامـل هـاي انـرژي از جملـه      به منظور تعيين كشش هاي قيمتي جانشي. وسرمايه فرض كرده است

سپس با استفاده از ضرايب . برآورد نموده است SURفرآورده هاي نفتي ، تابع هزينه ترانسلوگ بوسيله روش 

نتايج حاكي از آن است كه  .حاصله، كشش هاي جانشيني بين انواع حامل هاي انرژي را محاسبه كرده است

اين بدان معني است كه با افزايش قيمت حامل هـاي  . ي استكشش هاي قيمتي كليه حامل هاي انرژي منف

همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه كشش جانشيني فرآورده هاي نفتي با . انرژي مصرف آنها كاهش مي يابد

ايـن نتـايج   . مـي باشـد  ) 0,552(و با سوخت هاي جامد، ) -1,981(، با گاز طبيعي)-0,805( انرژي الكتريكي 

همچنين سـوخت هـاي   . انرژي الكتريكي و گاز طبيعي مكمل فرآورده هاي نفتي هستندبدين معني است كه 

در انتها  به منظور مهار مصرف  فرآورده هاي نفتي، افـزايش شـديد   . جامد جانشين فرآورده هاي نفتي هستند

  . قيمت فرآورده هاي نفتي همراه با بهبود تكنولوژي توليد ، پيشنهاد شده است

  

  :المللي تحقيقات بين -ب
تقاضاي نفت گاز در كويت،تجزيـه تحليـل بـا اسـتفاده از     "،در تحقيقي با عنوان )1995(2التوني و المتيري -1

در . برآورد نموده انـد  1989-1970تابع تقاضاي گازوئيل را براي كشور كويت در دوره  "روش هاي همگرايي

ل نفت گاز به عنوان متغيرهاي مستقل در اين تحقيق از درآمد واقعي كويت ، قيمت حقيقي و مصرف دوره قب

اين تحقيق با استفاده از روش تكنيك همگرايي يكسان به تخمين بلندمدت تقاضـاي  .مدل استفاده شده است

نتايج حاكي از آن بود كه .نفت گاز و با استفاده از الگويي تصحيح خطا به برآورد مدل كوتاه مدت پرداخته است

دت و چه در كوتاه مدت نسبت به هر دو عامل قيمت و درآمد بي كشـش بـوده   تقاضاي نفت گاز چه در بلندم

ضمن اينكه . اين در حالي است كه در دو افق زماني متفاوت كشش درآمدي از كشش قيمتي بزرگتر بوده.است

با توجه به اين نكته كه مصـرف نفـت   . در بلندمدت حسساسيت تقاضا نسبت به اين دو متغير بيشتر بوده است

در بلند مدت نسبت به كوتاه مدت از كشش درآمدي و قيمتي باالتري برخوردار اسـت ،پيشـنهاد شـد كـه     گاز 

براي اثر بخشي سياست هاي قيمتي در كنترل مصرف نفت گاز، بايستي سياست هـاي قيمتـي بـا افـق ديـد      

  .    بلندمدت اتخاذ گردد

  

5و بلسوبرمانيان 4، چندراموهانان3شرما -2
تقاضاي انرژي هـاي تجـاري در   "تحت عنوان  در تحقيقي) 2002( 

، به منظور برآورد تـابع تقاضـا از   "ايالت كراالي هند، تجزيه تحليل اقتصاد سنجي همراه با تخمين ميان مدت

روش اتخـاذ  . استفاده كردند 6لگاريتم شاخص شهرنشيني و لگاريتم سهم بخش ثانويه در توليد ناخالص ايالتي

درصـد در شـاخص شـهر    1نتايج تحقيق حاكي از آن بود كه با افزايش . ه استبود OLSشده در اين تحقيق 

همچنين با افزايش يك درصدي سهم بخش ثانويـه در  . درصد افزايش مي يابد1,88نشيني، مصرف نفت گاز 

                                                
2 -Eltony and Almutairi 
3
 - Sharma  

4
- Chandramohanan 

5
- Balasubramanian 

6
 - the share of state domestic product of secondary sector, 
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در انتها به منظور كاهش مازاد . درصدافزايش يافته است0,26توليد ناخالص ايالتي ، مصرف نفت گاز به ميزان 

  .ضا ،اجراي سياست هاي هماهنگ، قيمت گذاري منطقي و افزايش كارايي پيشنهاد شدتقا

  

بـا متـدلوژي همگرايـي     "آينده تقاضاي فرآورده هاي نفتي در هنـد  "در مقاله اي با عنوان) 2006(7قوش -3

، يـك   و با استفاده از لگاريتم مصرف فرآورده هاي نفتي و توليد ناخالص داخلي هند 8جوسيليوس -جوهانسن

كشش درآمدي تقاضاي . رابطه همگرايي بين مصرف فرآورده هاي نفتي و توليد ناخالص داخلي استخراج كرد

كه نشان مي دهد، فـرآورده هـاي نفتـي در هنـد جـزء      . برآورد شد 1,01فرآورده هاي نفتي براي اقتصاد هند 

ده هــاي نفتــي در ميــان در آخــر محقــق بــه منظــور خودكفــايي در توليــد فــرآور. كاالهــاي نرمــال هســتند

 . ،افزايش در ظرفيت پااليشگاه ها را پيشنهاد كرد) 2020سال(مدت

  

  : شناسايي و تصريح مدل -5
 

محققيني كه در بخش پيشينه تحقيق ذكر شد و بـه علـت شـرايط    توسط  انجام شدهتجربي  كارهايبراساس 

قيمـت  تـابعي از متغيرهـايي شـامل     تقاضاي نفت گـاز فرض مي شود كه  ويژه جغرافيايي و اقتصادي زاهدان

ميزان توليد برق،تعداد سفرهاي انجام شده از شهرستان زاهدان و قيمت فوب خليج فارس مي ،واقعي نفت گاز

  .در اين قسمت درباره متغيرهاي اثر گذار در تابع تقاضاي نفت گاز توضيح بيشتري مي دهيم.باشد

  

  (RPGO):قيمت واقعي نفت گاز-1
9از از تقسيم قيمت اسمي نفت گاز بر شاخص قيمت مصـرف كننـده  قيمت واقعي نفت گ

(CPI)    بدسـت مـي

همانطوريكه مي دانيم قيمت از جمله متغيرهاي اقتصادي است كه از طريق قانون تقاضا مي تواند بر مقدار .آيد

 . تقاضاي نفت گاز تاثير منفي داشته باشد

 

  (ELEC):توليد برق در نيروگاه هاي زاهدان -2
لكتريسيته توليد شده در دو نيروگاه گازي و ديزلي شهرسـتان زاهـدان بـر حسـب مگـاوات سـاعت در       مقدار ا

به علت اينكه نفت گاز از مهمترين نهاده هاي اوليه در توليد برق مي باشد انتظار مي رود . نظرگرفته شده است

  . يك رابطه مثبت و معنا داريي بين تقاضاي نفت گاز و توليد برق باشد
  

                                                
7
 - Ghosh, Sajal 

8
 -  Johansen-Juselius 

9 -Consumer Price Index 
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  (TRIPE):ميزان سفرهاي انجام شده از شهرستان زاهدان - 3 
ميزان سفرهاي انجام شده از زاهدان عبارت است از مجموع تعداد سفرهاي انجام شده به منظور حمـل بـار و   

چون نفت گاز از نهاده هاي اصلي در زمينه حمل ونقل جاده . تعداد سفرهاي انجام شده به منظور حمل مسافر

  . ي رود كه اين متغير تاثير مثبت و معنا داري بر تقاضاي نفت گاز داشته باشداي است، انتظار م

  

(FOB):قيمت فوب نفت گاز در خليج فارس-4 
10

 

نفت گاز در خليج فارس عبارتست از ميانگين قيمت فروش هـر ليتـر   ) تحويل روي عرشه كشتي(قيمت فوب 

اين بدان معني است كه هزينه حمل ونقل محموله . نفت گاز بر مبناي دالر آمريكا در خليج فارس در هر فصل

و ) مـرزي بـودن  (همانطور كه اشاره شد، به علـت شـرايط جغرافيـايي   . و هزينه بيمه به عهده خريدار مي باشد

،به منظور تخمـين صـحيح تقاضـا، مـي     )11تبعيت قيمت نفت گاز پاكستان از قيمت جهاني نفت گاز(اقتصادي

ولي به علت عدم وجود آمار قيمت نفـت   .به نحويي در مدل گنجانده شودبايست قيمت نفت گاز در پاكستان 

تصميم گرفته شد از متغير جايگزين قيمت فوب نفت گـاز در   12گاز در پاكستان، در محدوده تخميني مورد نظر

همانطور كه انتظار مي رود اگر قيمت فوب نفت گاز افزايش يابد به تبـع آن قيمـت    .خليج فارس استفاده شود

به عبارت ديگـر  .ت گاز در پاكستان افزايش يافته و اين امر موجب سودآوري بيشتر قاچاق نفت گاز مي شودنف

  . افزايش قيمت فوب اين فرآورده باعث افزايش تقاضا به منظور قاچاق اين فرآورده مي شود

ان زاهـدان مـورد   با توجه به توضيحات باال ، در نهايت مدل زير به عنوان تصريحي از تابع تقاضـاي شهرسـت   

  . استفاده واقع شد

  

 ),,,( LRPGOLTRIPELFGOLELECfLGO =                                                       

1(  
  كه در آن

LGO :لگاريتم مصرف نفت گاز در شهرستان زاهدان بر حسب متر مكعب.  

LELEC :اوات ساعت،لگاريتم ميزان برق توليدي نيروگاههاي گازي و ديزل زاهدان بر حسب مگ  

LFGO :لگاريتم قيمت فوب نفت گاز درخليج فارس بر حسب دالر  

 : LTRIPEلگاريتم تعداد سفرهاي انجام شده از شهر زاهدان  

: LRPGO لگاريتم قيمت واقعي نفت گاز در شهرستان زاهدان مي باشند. 

  
 

                                                
10

 - Free On Board 
11

 -Energy year book of pakistan.islamabad.2005 
12 -www.sbc.org.pk 
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 :ي و روش تحقيقمتدلوژِ -6

 

پي ريزي شده، الزم است كـه شـرح مختصـري از    ARDL از آنجا كه اين تحقيق بر اساس روش همگرايي

وجود همجمعي بين متغير هاي  اقتصادي نه تنها به مفهوم ايـن اسـت كـه يـك رابطـه      . اين روش داده شود

تخمين هاي كامال سـازگاري از مـدل     OLSتعادلي بلندمدت بين متغيرها وجود دارد، بلكه مي توان بوسيله 

بدليل در نظر نگرفتن واكنشهاي  (OLS)ك است استفاده از اين روشاما وقتي حجم نمونه كوچ.بدست آورد

بر ) 1378نوفرستي، .(پوياي كوتاه مدت موجود بين متغير ها، برآورد بدون تورشي از متغيرها ارائه نخواهد نمود

؛  و با منظور نمودن وقفه هاي مناسب  ARDL، با استفاده از روش )  2001(اساس مطالعه پسران و شين  

اين در حالي است . توان ضرايب بلند مدت سازگاري ميان متغيرهاي مورد نظر در يك مدل را بدست آورد  مي

بودن متغيرهاي مدل، رابطه ي بلندمدتي را  تخمين مي  I 1) (و يا   I)  0( كه روش مذكور بدون توجه به 

با استفاده از معيـار هـاي    اين است كه ، براي تك تك متغير ها ممكن است  ARDLاز مزاياي روش .  زند

با اين وجود يكـي از مهـم   . بيزين ، آكائيك و حنان كوئين ، وقفه هاي بهينه متفاوتي انتخاب شود  –شوارتز 

اين است كه اين روش نمي تواند در آن واحد ؛  بيش از يك رابطه تعادلي بلند  ARDLترين معايب آزمون 

  .مدت را برآورد و در تخمين مدل نشان دهد 

  

  )2002پسران،.(عمل مي شود 2براي تعيين ضرايب كوتاه مدت طبق فرمول شماره  

  

t

q

j

q

j

q

j

q

j

itiitiitiiti

p

j

iti vLRPGOLTRIPELFGOLELECLGOaLGO ++++++= ∑ ∑ ∑ ∑∑
= = = =

−−−−

=

−

1 2 3

1 1 1

4

1

4321

1

ββββα

2(  
  

),,,,(در تـابع   4321 qqqqpARDL وقفـه هـاي    
4321 ,,,, qqqqp     بـه ترتيـب وقفـه هـاي متغيرهـاي 

LGO,LELEC, LFGO ,LTRIPE ,RPGO ميباشند.  

  

هر يك از متغيرهـاي توضـيح دهنـده را مـي تـوان بـه كمـك يكـي از ضـوابط          تعداد وقفه هاي بهينه براي 
13

AIC،14
SBC ،15

HQC  2و ياR1378نوفرستي،.(مشخص كرد(  

  

ثابت مي كنند كه اگر بردار همجمعي حاصل از روش حداقل مربعات با يك الگوي خود ) 2001(پسران و شين

عالوه بر اينكـه برآوردگرهـا از توزيـع    .اي آن درست تصريح شده باشدتوضيح با وقفه هاي توزيعي كه وقفه ه

با استفاده از نتايج بدست آمده ، فرضيه صفر . نرمالي برخوردارند در نمونه كم، از اريب كمتري برخوردار هستند

چنانچه مجمـوع ضـرايب  وقفـه    .ريشه واحد يا عدم همجمعي بين متغيرهاي مدل مورد نظر قابل آزمون است

)1(كمتر از يك باشد 1ي مربوط به متغير وابسته در رابطه ها
1

<∑
=

p

i

iα       مـدل پويـا بـه سـمت مـدل تعـادلي،

                                                
13

 Akaike info criterion 
14

 Schwarz Bayesian criterion 
15 Haanan-Quinn criterion 
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نوفرسـتي  .(مورد نياز براي انجام اين آزمون به صورت زير محاسبه ميشود t كميت آماره .بلندمدت گرايش دارد

1378(  

∑

∑ −

=

i
s

t

i

α

α 1

 3                         (                                                                                 

              

Sα  است 2نشان دهنده انحراف معيار وقفه هاي متغير وابسته در رابطه  

"مستر"و  "دوالدو "،"بنرجي"بدست آمده از كميت بحراني محاسبه شده از سوي  tاگر كميت آماره 
بيشتر  16

مبني بر عدم وجود رابطه بلندمدت بين متغير هـا رد  مـي شـود و امكـان اسـتفاده از مـدل        H0فرض . دباش

  )1378نوفرستي . (تصحيح خطاي جزيي را فراهم مي كند

  

در مرحله بعد ، پس از تاييد وجود رابطه بلندمدت ، ضرايب مربوط به رابطه بلند مدت و انحراف معيار جـانبي   

),,,,(اساس مدل مربوط به آن ،كه بر  4321 qqqqpARDL انتخاب شده، محاسبه مي شود 

 

LRPGOLTRIPELFGOLELECLGO 43210
ˆˆˆˆ θθθθα ++++= 4                                    (

                             

  )1378نوفرستي،.(بدست مي آيد 5الزم به تذكر است كه ضرايب بلند مدت متغير ها از فرمول شماره

p

iqii

i

i

ααα

βββ
θ

−−−−

+++
=

....1

ˆ.....ˆ
ˆ

21

10 5                                                                                       (

                         
،ولي از اسـت  تخمين روابط كوتاه مدت وبلند مـدت در تقاضـاي نفـت گـاز     اگر چه از اهداف مهم اين تحقيق

ات كوتـاه مـدت   ييـر غبـه ت نسـبت   تقاضاي نفت گازيل سرعت تعداهداف بسيار مهم ديگر اين تحقيق بايد به 

معادلـه تـابع    درنيـز   را بنابراين احتياج داريم كه روابط پويـاي كوتـاه مـدت    اشاره كرد، متغير هاي توضيحي 

بـه صـورت   را معادلـه فـوق    ،استفاده كرده)2002(بدين منظور از روش پسران .  كنيمتعيين  نفت گازتقاضاي 

ARDL مي گيريمظر به شكل زير در ن.   
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16 Banerjee,Dolado&Mestre 
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 ديد، از ويژگي هاي همانگونه كه ذكر گر. را نشان مي دهد ECMسرعت تعديل يا همان  ECt-1ضريب 

ECMامكان ارتباط نوسانات كوتاه مدت متغيرها به مقادير بلند مدت آنها است.  

  

بعد از ايـن مراحـل بـراي اطمينـان از ثبـات سـاختاري الگـو، مـي بايسـت آزمـون هـاي مجمـوع تجمعـي              
17

(Cusum)18و مجموع مجذور تجمعي
(Cusumsq) مطرح شـد  ) 1975(كه بوسيله  براون و همكارانش

  )1384تشكيني،.(انجام داد را

در اين مرحله با توجه به مدل تصريح شده، به منظور خوبي بـرازش  . در مرحله آخر نوبت به پيش بيني رسيده

 .مدل در امر پيش بيني  آزمون پيش بيني را انجام داده

  

                                                
17

 - Cumulative Sum 
18  -  Ccumulative Sum of Squares 
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  نتايج  حاصله از تخمين-7

 

  كوتاه مدت و نتايج حاصل از آن ARDLآزمون  -7-1

با توجه به اينكه در نمونـه هـاي كوچـك انتخـاب     . برآورد كرده Microfitا استفاده از نرم افزار را ب 2رابطه 

از كارايي بيشتريي برخوردار است ، لذا از اين معيار براي تعيين تعداد وقفـه هـاي بهينـه اسـتفاده      SBCمعيار

                        . گزارش شده است 1نتايج تخمين در جدول . شده است

                      

  

  ARDL(1,0,4,0,1)برآورد ضرايب آزمون كوتا ه مدت  ) : 1(جدول 

 
Regressor Coefficient T-Ratio[Prob] 

LGO(-1) .18711 3.9513[.001] 

LELEC .33518 18.2279[.000] 

LFGO .022520 .43115[.671] 

LFGO(-1) -.12309 -1.7750[.090] 

LFGO(-2) .055267 1.1706[.255] 

LFGO(-3) -.019440 -.36977[.715] 

LFGO(-4) .10276 2.7146[.013] 

LTRIPE .15746 3.2599[.004] 

LRPGO -.60206 -5.6408[.000] 

LRPGO(-1) .22743 3.1210[.005] 

C 4.0256 5.4193[.000] 
R-Squared = .97922 F( 10, 21)=98.9758[.000]  DW-statistic = 2.2225 

                                 

 

LGO=4.0256+.18711 LGO(-1)+ .33518 LELEC+.022520 

LFGO-.12309 LFGO(-1)+.055267LFGO(-2) 

T=          (5.4193)     (3.9513)     (18.2279)    (.43115)    (-1.7750)      

(1.1706) 
 

-.019440 LFGO(-3)+ .10276 LFGO(-4)+ .15746 LTRIPE-.60206 LRPGO+.22743 

LRPGO(-1) 7      (  

       (-.36977)          (2.7146)      (3.2599)      (-5.6408)   (3.1210) 

  

  

باشد كه نشان از قدرت توضيح دهندگي بـاالي   مي% 97ضريب تعيين مدل حدود  1با توجه به جدول شماره 

نشان مي دهد كه متغير %) 96(ين تعديل شدههمچنين مقايسه مقايسه ضريب تعيين  با ضريب تعي. مدل است

  .زائدي در مدل وارد نشده است

   1آماره هاي همبستگي سريالي، تصريح مدل و نرمال بـودن و ناهمسـاني واريـانس كـه در ضـميمه شـماره       

علت وجود همبستگي سريالي در مدل (نشان دهنده اين است كه به جز همبستگي سريالي. گزارش شده است
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همساني واريـانس، توزيـع نرمـال جـز خطـا و      (بقيه فروض كالسيك) هاي موجود در مدل است بخاطر وقفه

  . از وضعيت خوبي برخوردار است) تصريح مناسب مدل

  

مالحظه مي شود كه بر  ARDL(1,0,4,0,1)قابل مشاهده است ، در مدل )1(همانطور كه از جدول شماره

وئيل تابع معنا داري از يك وقفـه از تقاضـاي نفـت گـاز،     رابطه كوتاه مدت تقاضاي گاز  ، SBCاساس معيار 

توليد برق در شهرستان زاهدان، وقفه چهارم قيمت فوب نفت گاز،تعداد سفرها، قيمت حقيقي و يـك وقفـه از   

  .قيمت حقيقي مي باشد

  

را ) 3رابطه ( tحال به منظور آزمون نمودن رابطه بلند مدت بين متغير ها، مقادير مورد نيازبراي محاسبه آماره 

قدر مطلق كميت مزبور ). ضريب وقفه متغير وابسته و انحراف معيار آن(استخراج كرده 1از ضميمه شماره  

مي باشد كه از مقدار بحراني ارائه شده توسط بنرجي، دوالدو و مستر ) -17,16(         براي تقاضاي نفت گاز

مصرف نفت گاز و متغير هاي مزبور در سطح اطمينان بلندمدت بين بنابراين وجود رابطه ) -4,85(است بيشتر 

  .              شود تاييد مي% 99

 

 -17.16
.047354

0.81289-

.047354

1-0.18711
===t  

 

   نتايج آزمون بلند مدت تابع تقاضاي نفت گاز-7-2

  
  .گزارش شده است 2در جدول  5و4روابط رابطه بلندمدت تقاضاي نفت گاز و متغيرهاي توضيحي با توجه به 

  

  ARDL(1,0,4,0,1)نفت گازبرآورد ضرايب  آزمون بلند مدت تابع تقاضاي )2(جدول

  
 

 

 

 

 

 

 

  بر اساس جدول باال معادله زير بدست مي آيد 

T-Ratio[Prob] Coefficient  Regressor  
15.9626[.000] .41233  LELEC  
1.9665[.049] .046756 LFGO  
3.3148[.003] .19370 LTRIPE  
-3.8219[.001] -.46086 LRPGO  
6.1213[.000] 4.9522 C  
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 lgo=4.9522+.41233 LELEC+.046756 LFGO+.19370 LTRIPE+-.46086 

LRPGO 8                  (  

      t =  (6.1213)  (15.9626)     (1.9665)    (3.3148)   (-

3.8219) 
از طـرف  . توليد برق در بلندمدت تاثير مثبتي بر تابع تقاضاي نفت گـاز دارد ن همانطور كه انتظار مي رفت ميزا

متغير توضيحي قيمت فوب .ديگر ،انتظار مي رود كه افزايش در تعداد سفر، تقاضا براي نفت گاز را افزايش دهد

جه بـه  ايـن   با تو. نفت گاز يكي ديگر از متغيرهاي مهم تاثير گذار بر تقاضاي نفت گاز  در بلندمدت مي باشد

نفت گاز به ميزان يك دالر افزايش يابد،در بلندمدت بـه تبـع آن قيمـت نفـت گـاز در       متغير، اگر قيمت فوب

پاكستان افزايش يافته و اين امر موجب سودآوري بيشتر قاچاق سوخت مي شود، در نتيجه ميزان تقاضاي نفت 

ن افزايش قيمت نفت گاز در بلند مدت تـاثير  همچني..گاز به منظور قاچاق سوخت در بلندمدت افزايش مي يابد

  . منفي و معناداري بر تقاضاي نفت گاز دارد

  

درصـد   41/0با افزايش يك درصدي توليد برق تقاضاي نفت گاز در بلند مدت  2بر اساس نتايج جدول شماره 

درصد زيـاد مـي   19/0درصد ، تقاضاي نفت گاز در بلندمدت 1با افزايش تعداد سفر به ميزان . افزايش مي يابد

درصد  زياد شود، تقاضا براي اين فرآورده به طور ميانگين در بلندمـدت  1چنانچه  قيمت حقيقي نفت گاز .شود

اگر قيمت فوب نفت گاز در خليج فارس كـه بـه نحـويي نشـان دهنـده قيمـت       . درصد كاهش مي يابد 46/0

درصد در  4/0اين فرآورده نفتي به ميزان  خارجي اين فرآورده است به ميزان يك درصد افزايش يابد ،تقاضاي

  .بلندمدت افزايش مي يابد

  

  

  : ARDLدر روش  ECMنتايج آزمون  -7-3 

  

 Dgo:متغير وابسته :  ECMبرآورد آزمون )  3(جدول 

ARDL  ( 1,0,4.0,1)  
  

Regressor Coefficient t-Ratio[Prob] 

dLELEC .33518 18.2279[.000] 

dLFGO .022520 .43115[.670] 

dLFGO1 -.13858 -4.0127[.001] 

dLFGO2 -.083315 -2.4565[.022] 

dLFGO3 -.10276 -2.7146[.012] 

dLTRIPE .15746 3.2599[.003] 

dLRPGO -.60206 -5.6408[.000] 

dC 4.0256 5.4193[.000] 

ecm(-1) -.81289 -17.1665[.000] 

 
−

2
R =.97081             F(8,23)= 87.3081[.000]                  

D.W=2.2225 
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در مورد تابع تقاضاي نفت گاز، اين ضريب از نظر آماري معنادار  مي باشد و  ECMبا توجه به نتايج  ضريب 

تاكيد مجددي بر وجود رابطه  ECMهمچنين معنادار بودن ضريب . بيانگر سرعت تعديل  نسبتا بااليي است 

بايد منفي و   ECMمطابق با انتظارات تئوريك ، ضريب . ناداري بين متغيرهاي الگو مي باشدبلند مدت مع

حركت كنيم ) +1t(به دوره بعدي) t(كوچكتر از يك باشد و اين امر نشان دهنده آن است كه اگر از يك دوره

ير هاي الگو در دوره از ميزان انحراف در تابع تقاضاي نفت گاز از مسير بلند مدتش توسط متغ% 81به ميزان 

به بيان ديگر اگر هر گونه شوك يا عدم تعادلي در تقاضاي نفت گاز ايجاد شود، حدودا .بعد تصحيح مي شود

بنابراين حركت به سمت تعادل ، با سرعت نسبتا  . پس از گذشت يك فصل ، دوباره به تعادل بر خواهيم گشت 

  .بااليي صورت مي گيرد

  

   :خيصآزمونهاي ثبات و تش- 7-4

  
بر .  آزمونهاي تشخيص ، براي مشخص كردن ثبات مدل و تعيين ثبات ساختاري مورد استفاده قرار مي گيرد 

اين آزمون مي تواند نشان دهد كه مدل بيش از اندازه و يا در حد معين )  2001( اساس نظرات هاشم پسران 

  ؛ با ثبات است يا خير ؟ 

رد داده هاي سري زماني به خصوص زماني كه ما مطمئن نيستيم كه آزمونهاي ثبات و تشخيص ، غالبا در مو

  ) . 2005پهلواني ، . (شكست ساختاري چه موقع ممكن است اتفاق افتاده باشد بيشتر كاربرد دارد 

، استفاده مي كنيم )  Cusum Qو  Cusum  (زماني كه ثبات مدل مورد بررسي قرار مي گيرد ، از اشكال

درصد ، قطع نمايد مدل از ثبات الزم  5دست آمده ، يكي از باند هاي طرفين را در سطح اگر نمودار آماري ب.

، نمودار وسطي ، )  Cusum Qو  Cusum  (بنابراين چون در اشكال بدست آمده . برخوردار نخواهد بود 

نفت گاز هاي طرفين را قطع نكرده است ، ثبات دائمي بلند مدت براي الگوي  تابع تقاضاي  boundيكي از 

 ) 2و 1نمودار (؛ قابل قبول خواهد بود،

  

   (Cusum)آزمون -تابع تقاضاي نفت گاز: 1نمودار 

  

 Plot of Cumulative Sum of Recursive
Residuals

 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level
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  (Cusumq)آزمون  -تابع تقاضاي نفت گاز: 2نمودار 
 

 Plot of Cumulative Sum of Squares of
Recursive Residuals

 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level
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  :پيش بيني -7-5
  

نشان مي دهد الگوي مزبور توانسته در حد بااليي پيش بيني نزديك به واقعيت  3همانطور كه نمودار شماره 

  نجام دهد، كه اين امر حاكي از مناسب بودن تصريح مدل مي باشدا

  

  Microfitپيش بيني تقاضاي نفت گاز بر گرفته از محاسبات نرم افزار : 3نمودار شماره 
 

 Dynamic forecasts for the level of
LGO

 LGO          

 Forecast     

Quarters
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11.8
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  :نتايج تجربي تحقيق و ارائه پيشنهادات -8 
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ري بين تقاضاي نفت گـاز  حاكي از ارتباط مثبت و معنادا ARDLروابط تعادلي بلندمدت حاصل از آزمون -1

و ميزان توليد برق، تعداد سفر انجام شده و قيمت فوب نفت گاز در خليج فارس و رابطه منفي و معنـاداري بـا   

  .بنابراين تمام فرضيات تحقيق پذيرفته مي شود. قيمت واقعي  نفت گاز است

  

د، تقاضاي اين فرآورده نفتي، در درص1نتايج نشان مي دهد كه با افزايش قيمت حقيقي نفت گاز به ميزان  -2 

بناير اين مي توان نتيجه گرفت كه  تقاضاي نفت گـاز در  . درصد كاهش يافته است0/46 بلندمدت به ميزان 

بنابراين اعمال سياست هاي قيمتي به منظور  كاهش . بلند مدت از نظر قيمت جزء كاالهاي كم كشش است 

.. ي توان كنترل و كاهش مصرف ايـن فـرآورده نفتـي را نـدارد    مصرف نفت گاز در شهرستان زاهدان به تنهاي

بنابراين لزوم استفاده از سياستهاي قيمتي همراه با اتخاذ سياست هاي غير قيمتي در خصـوص مصـرف نفـت    

مسئله بسيار مهمي كه سياست گذاران بايد به آن توجه كنند، اين است كه تنها افزايش . گاز توجيه پذير است

بلكه اگر اين افزايش قيمت از ميزان تـورم  .گاز در كاهش  تقاضاي نفت گاز موثر نمي باشد اسمي قيمت نفت

كمتر باشد، نه تنها تقاضا كاهش نمي يابد ، بلكه با توجه به رابطه تخمين زده شده بين تقاضـاي نفـت گـاز و    

  .قيمت واقعي امكان افزايش تقاضا وجود دارد

  

افزايش يك درصدي قيمـت فـوب نفـت گـاز در خلـيج فـارس        با ARDLطبق نتايج حاصل از آزمون  -3

اين در حالي است . درصد بعد از يك سال افزايش يافته است100/تقاضاي نفت گاز  در كوتاه مدت به ميزان 

. درصد افزايش يافته است0/4 كه با افزايش يك درصدي قيمت فوب نفت گاز، تقاضاي نفت گاز در بلندمدت

سيت بيشترتقاضاي نفت گاز نسبت به تغييرات قيمت فوب اين فرآورده در كوتاه مدت كه اين امر حاكي از حسا

بنابراين اجراي كارت هوشمند گازوئيل در زاهدان به عنوان يك راه حل كوتـاه مـدت بـه منظـور قطـع      . است

علـت   البته بايد به اين مورد توجه كـرد كـه بـه   . قاچاق گازوئيل براي كاهش تقاضاي نفت گاز مفيد مي باشد

حساسيت كم تقاضاي نفت گاز در بلند مدت  احتماال در بلندمدت اجراي اين طرح در كاهش تقاضاي نفت گاز  

  .تاثير ناچيزي خواهد گذاشت

  

درصـد  41/0درصد، تقاضاي نفـت گـاز در بلندمـدت بـه ميـزان      1همچنين با افزايش توليد برق به ميزان  -4

حساسيت نسبتا باالي تقاضاي نفت گاز نسبت به اين متغير، مي توان بنا براين با توجه به . افزايش يافته است

  .  از اين متغير ، به عنوان يك متغير كنترلي تحت اختيار دولت به منظور كنترل تقاضاي نفت گاز استفاده كرد

  

نتايج آزمون حاكي از آن است كه با افزايش تعداد سفرهاي انجام شـده از شهرسـتان زاهـدان بـه ميـزان       -5

لذا پيشنهاد مي شود به . درصد افزايش يافته است19/0درصد، مصرف نفت گاز  در بلندمدت تقريبا به ميزان 1

منظور كاهش مصرف نفت گاز در بخش حمل ونقل جاده اي شهرستان زاهـدان، بـا توسـعه شـبكه ريلـي، از      

گـاز صـرفه جـويي    تـا بـدين وسـيله در مصـرف نفـت      .افزايش رشد تعداد سفر در بخش جاده اي كاسته شود

البته اين تحقيق تنها به يك مورد از دهها فايده توسعه راه آهن در اين منطقه اشاره كـرده اسـت ، و آن   .(شود

  .)   هم بحث صرفه جويي مصرف نفت گاز در بخش حمل و نقل مي باشد
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ثرترين مقايسه حساسيت بلندمدت مصرف نفت گاز نسبت به متغيرهاي مستقل حاكي از آن است كـه مـو   -6

  :متغير هاي توضيحي در كاهش مصرف نفت گاز به ترتيب عبارتند از

  قيمت حقيقي نفت گاز -الف

  ميزان برق توليد شده در شهرستان زاهدان -ب 

لذا پيشنهاد مي شود كه قبل از هرگونه سياست گذاري راجع به تقاضاي نفت گاز ، ابتدا به ميزان تاثيرگـذاري  

ضاي نفت گاز توجه كرده ،و آن متغيرهايي را هدف قرار دهند كه بيشترين تاثير را بر هر كدام از متغيرها بر تقا

بنابراين افزايش قيمت اين فرآورده نفتي به عنوان مـوثرترين عامـل در كـاهش    . تقاضاي نفت گاز مي گذارند

نسـبت بـه   همچنين با توجه به حساسيت تقاضاي نفت گـاز  . تقاضاي نفت گاز در بلتد مدت پيشنهاد مي شود

توليد برق، مي توان از اين عامل به عنوان ابزاري مناسب در اختيار دولت، به منظور كنترل و تنظـيم مصـرف   

  . بهينه گازوئيل در شهرستان زاهدان استفاده كرد

  

؛ تاكيد مجددي از وجود رابطه بلنـد مـدت    ARDLدر آزمون  ECMهمچنين معنا دار بودن ضريب    -7

برآورد شده است كه حاكي از آن اسـت كـه اگـر از     -81/0اندازه اين ضريب برابر . است  بين متغير هاي الگو

انحراف تقاضاي نفت گاز از مسير بلند مدتش توسـط متغيـر    81/0حركت كنيم به ميزان  t+1به دوره  tدوره 

  .  هاي الگو تصحيح مي شود 
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 :فهرست منابع و ماخذ 

  
شـركت ملـي پـااليش و پخـش فـرآورده هـاي نفتـي         1385-رده هـاي انـرژي زا  آمار نامه مصرف فـرآو  -1

  ) 1386زمستان (ايران

دايره شـاخص   -اداره آمار اقتصادي-مديريت كل آمارهاي اقتصادي-بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران-2

-1377( -شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شـهري ايـران   -بهاي كاالها و خدمات مصرفي

1385(  

بـا  1380الـي 1376برآورد تقاضاي حامل هاي انرژي در بخش خانگي و برآورد يارانـه هـا در  "پهربد،محمد،-3

اجتماعي از موسسـه   -پايانامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي سيستمهاي اقتصادي "AIDSاستفده از مدل 

  )1377( عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه،تابستان،

موسسه فرهنگـي هنـري ديبـا گـران     – Microfitتصاد سنجي كاربردي به كمك اق –احمد –تشكيني -4

  )1384(تهران

امـور ديسـپاچينگ بـرق منطقـه اي اسـتان سيسـتان       -شركت برق منطقه اي استان سيستان وبلوچسـتان -5

  )1385-1377(-آمار فصلي نيروگاه هاي استان سيستان وبلوچستان-وبلوچستان

-آمار توزيع فرآورده هاي نفتي ناحيـه زاهـدان   -اي نفتي ناحيه زاهدانشركت پخش و پااليش فرآورده ه -6

)1377-1385(  

پايان نامه كارشناسي ارشد دانشـگاه   -تخمين فرآورده هاي اصلي نفت در ايران –علي –عرب مازار يزدي -7

  )1371(عالمه طباطبايي

  )1379(ي ارشد دانشگاه شيراز،پايانامه كارشناس"برآورد تابع تقاضاي انرژي مورد ايران"عطار، خليل،-8
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  ضمائم
 

 

  1ضميمه 
    Autoregressive Distributed Lag Estimates                     

         ARDL(1,0,4,0,1) selected based on Schwarz Bayesian Criterion           

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

 Dependent variable is LGO                                                      

 32 observations used for estimation from 1978Q1 to 1985Q4                      

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

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  

 LGO(-1)                    .18711            .047354             3.9513[.001]  

 LELEC                      .33518            .018388            18.2279[.000]  

 LFGO                      .022520            .052233             .43115[.671]  

 LFGO(-1)                  -.12309            .069346            -1.7750[.090]  

 LFGO(-2)                  .055267            .047212             1.1706[.255]  

 LFGO(-3)                 -.019440            .052572            -.36977[.715]  

 LFGO(-4)                   .10276            .037853             2.7146[.013]  

 LTRIPE                     .15746            .048300             3.2599[.004]  

 LRPGO                     -.60206             .10673            -5.6408[.000]  

 LRPGO(-1)                  .22743            .072869             3.1210[.005]  

 C                          4.0256             .74284             5.4193[.000]  

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

 R-Squared                     .97922   R-Bar-Squared                   .96933  

 S.E. of Regression           .025569   F-stat.    F( 10,  21)   98.9758[.000]  

 Mean of Dependent Variable   11.5150   S.D. of Dependent Variable      .14600  

 Residual Sum of Squares      .013729   Equation Log-likelihood        78.6575  

 Akaike Info. Criterion       67.6575   Schwarz Bayesian Criterion     59.5960  

 DW-statistic                  2.2225   Durbin's h-statistic     -.65323[.514]  

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

                                                                                

                                                                                

                               Diagnostic Tests                                 

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

*    Test Statistics  *        LM Version        *         F Version          * 

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

*                     *                          *                            * 

* A:Serial Correlation*CHSQ(   4)=  22.2185[.000]*F(   4,  17)=   9.6537[.000]* 

*                     *                          *                            * 

* B:Functional Form   *CHSQ(   1)=   .88233[.348]*F(   1,  20)=   .56709[.460]* 

*                     *                          *                            * 

* C:Normality         *CHSQ(   2)=   .95372[.621]*       Not applicable       * 

*                     *                          *                            * 

* D:Heteroscedasticity*CHSQ(   1)=   .23276[.629]*F(   1,  30)=   .21981[.643]* 

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

   A:Lagrange multiplier test of residual serial correlation                    

   B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values                  
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   C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals                      

   D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values      

 

  

 2مهضمي

Estimated Long Run Coefficients using the ARDL Approach             

         ARDL(1,0,4,0,1) selected based on Schwarz Bayesian Criterion           

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

 Dependent variable is LGO                                                      

 32 observations used for estimation from 1978Q1 to 1985Q4                      

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

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  

 LELEC                      .41233            .025831            15.9626[.000]  

 LFGO                      .046756            .023776             1.9665[.049]  

 LTRIPE                     .19370            .058433             3.3148[.003]  

 LRPGO                     -.46086             .12059            -3.8219[.001]  

 C                          4.9522             .80902             6.1213[.000]  

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

  

  

 3ضميمه 

Error Correction Representation for the Selected ARDL Model           

         ARDL(1,0,4,0,1) selected based on Schwarz Bayesian Criterion           

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

 Dependent variable is dLGO                                                     

 32 observations used for estimation from 1978Q1 to 1985Q4                      

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

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  

 dLELEC                     .33518            .018388            18.2279[.000]  

 dLFGO                     .022520            .052233             .43115[.670]  

 dLFGO1                    -.13858            .034536            -4.0127[.001]  

 dLFGO2                   -.083315            .033916            -2.4565[.022]  

 dLFGO3                    -.10276            .037853            -2.7146[.012]  

 dLTRIPE                    .15746            .048300             3.2599[.003]  

 dLRPGO                    -.60206             .10673            -5.6408[.000]  

 dC                         4.0256             .74284             5.4193[.000]  

 ecm(-1)                   -.81289            .047354           -17.1665[.000]  

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

 List of additional temporary variables created:                                

 dLGO = LGO-LGO(-1)                                                             

 dLELEC = LELEC-LELEC(-1)                                                       

 dLFGO = LFGO-LFGO(-1)                                                          

 dLFGO1 = LFGO(-1)-LFGO(-2)                                                     

 dLFGO2 = LFGO(-2)-LFGO(-3)                                                     

 dLFGO3 = LFGO(-3)-LFGO(-4)                                                     

 dLTRIPE = LTRIPE-LTRIPE(-1)                                                    

 dLRPGO = LRPGO-LRPGO(-1)                                                       

 dC = C-C(-1)                                                                   

 ecm = LGO   -.41233*LELEC  -.046756*LFGO   -.19370*LTRIPE +   .46086*LRPGO     

-4.9522*C                                                                       

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

 R-Squared                     .97081   R-Bar-Squared                   .95691  

 S.E. of Regression           .025569   F-stat.    F(  8,  23)   87.3081[.000]  

 Mean of Dependent Variable   .018081   S.D. of Dependent Variable      .12318  

 Residual Sum of Squares      .013729   Equation Log-likelihood        78.6575  

 Akaike Info. Criterion       67.6575   Schwarz Bayesian Criterion     59.5960  

 DW-statistic                  2.2225                                           

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

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

 dLGO and in cases where the error correction model is highly                   

 restricted, these measures could become negative.                              
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Abstract 
This article studies effects of gas oil price, FOB price of gas oil, 

electricity production, and trips on the gas oil demand in Zahedan using 

seasonal data from 1377 to 1385. This research uses Auto Regressive 

Distributed Lags method (ARDL) to estimate gas oil demand function. 

Evaluated results which have been derived from ARDL approach and 

ECM test indicate that electricity production, trips, and FOB price of gas 

oil had significant and positive influences on the gas oil demand. Also 

real price of gas oil had significant and negative influence on the gas oil 

demand. The empirical results of this article indicate that real price, 

electricity production, and trips are the most impressive key variables on 

gas oil demand. Also the Empirical results indicate that gas oil smuggling 

in short time is more impressive than in long time. Also ECM result 

indicates that the speed of adjustment of gas oil demand function of 

Zahedan is so high. Finally this article predicts that performing "Gas oil 

Rationing System" in Zahedan can decrease gas oil smuggling in short 

term  

Key words: Gas oil demand, price elasticity, fuel smuggling, ARDL co-

integration approach,  
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