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  چکیده
 يدـتولی يهاییرآکا دادن ننشا ايبر د،خر اقتصاد سیستم حسطو در ژينرا تشد رمعیا از دهستفاا

اي که است به گونه اولمتد ربسیا هارکشو ژينرا ییراکا ضعیتو مقایسۀ ايبر نکالاقتصاد  حسطو در و
تا  اند هاي گوناگونی براي تفکیک شدت انرژي ارائه کردهپژوهشگران براي درك بهتر شدت انرژي، روش

 ریزعوامل موثر بر میزان شدت انرژي را بررسی نمایند. اهمیت بهبود کارایی انرژي مصرفی در صنعت و 
هزینه تولید در سطح کالن، پرداخت میزان کمتر یارانه  ي آن به این دلیل است که باعث کاهشها بخش

این  افزوده ارزششده محصوالت صنعتی شده و از این طریق باعث ارتقاي سطح و کاهش قیمت تمام
کاالهاي از ، باعث کاهش واردات برخی تیدرنهاها، افزایش توان رقابتی، افزایش کیفیت تولید و بخش

 یارانه حذف اثر حاضر به بررسى پژوهش شود.ساخته شده می ضروري و افزایش صادرات مصنوعات
 از رویکرد استفاده صنعت ایران با در انرژى و تجزیه شدت انرژي و مقایسه این دو شدت بر میزان انرژى،

داگالس و  -کاب هزینه با استفاده از تابع 1385- 1392 زمانی در بازده فصلی - ي زمانیها يسر يها هداد
افزایش  فرض با انرژي، قیمت آزادسازى سیاستی طرح سپس. یویژیا پرداخته استشاخص میانگین د

 و منفى رابطه پژوهش براساس نتایجه است. شدبررسی نظر یکنواخت قیمت اسمی در دوره زمانی مورد 
قرار گرفته است. همچنین  تأییدمورد  انرژي قیمت و شدت انرژى، تجزیه شدت انرژِي بین دار یمعن

 ثرا که طوريبه ،ابدی یم کاهش انرژى زمان، شدت طول در فناورى پیشرفت با که دهد یم نتایج نشان
 پژوهش يها افتهی دارد. کل ثرا اتتغییر در يتر بیش سهم ريساختا شدتی وثر ا به بتـنس تولیدي

 بیشترین میزان که يطور به ابدی یم کاهش انرژي شدت قیمت انرژي، آزادسازى از پس که دهد یم نشان
 انرژى شدت میزان کاهش از بعد يها سال در و بوده آزادسازى سیاست اجراى اول سال در کاهش
  است. شده کاسته

  ,JEL: F1, L1 L6 بندي طبقه
شدت انرژي، آزادسازي قیمت، سـري زمـانی، تـابع هزینـه کـاب داگـالس، شـاخص         :ها کلید واژه

  میانگین دیویژیا، صنعت

  

 

 . نویسنده مسئول1



  1396 زمستان/ 55 ي / شمارهسیزدهممطالعات اقتصاد انرژي/ سال   نامه فصل  218

  
 

  مقدمه -1

 کیفیتمنجر بـه   ،تولید مهم لـماعو از یـیک انوـبهعن ژينرا ییراکا تحلیل و تجزیه

ــتولی انمیز یشافزا ،بیشتر ودهفزا ارزش ل،محصو برتر ــمح دـ ــر و لصوـ  وينیر يور هبه

 و دينها بچورچا یک دجوو معد ،قابتیر يهازاربا انفقد. شــده اســت صنعت رد نسانیا

و  تنظیمی بچورچا یک اندــ فق ژي ورـنا اريذـگسیاست ايبر موثر و مناسب مانیزسا

 مدرآغیرکا دهستفاا به که ستا انرـیا دقتصاا در ژينرا بخش يهایژگیو جمله از ،قانونی

 يهـا  اتژيسترا ذتخاا فنی تمالحظا راـکندر بنابراین. دهد یـم را افزایش ژيرـنا منابع از

ولی صا شناخت يمبنا بر ژينرا ییرااــ ک دوــ بهب ياــ هتـسیاس بهتر ايجرا در مناسب

 تیورضر ژي)نرا ییراکا (عکس ژيرـــنا تدـــش و فمصر اتتغییر ههندد توضیح اتثرا

      ).1389(ابونوري، نیکبان،  دشومیتلقی ناپذیر رنکاا

 توسـعه  دوم پنجسـالۀ  برنامـه  و جنـگ هـاي   سـال  در هرچند ایران در انرژيتولید   

.(طاهري، اسـت  شـته دا افزایشـی  رونـدي  بلندمدت در اما ،یافته کاهش مقطعی صورت به

 انـرژي  لحـاظ  بـه  جهـان  کشـورهاي  ترین غنی از ایران  که آنبا وجود  .)1395رفیعی، 

 علـت عمـده   که شود می قلمداد توسعه حال در کشورهاي زمره در گردد اما می محسوب

 در ). درکشورهاى1395(اکبـري، طـالبی    .باشـد  می منابع این از بهینه استفادهعدم   آن

 یارانه انواع صنعت بخش به ،صنایع از حمایت هدف با همواره ،ایران لهجم از توسعه حال

. است گردیده ىژانر هاىحامل قیمت غیرواقعى کاهش موجب ،مسئله این که شده اعطا

 موجب ،باشد داشته صنایع براى است ممکن که مزایایى کنار در ىژانر قیمت بودن کم

مسئله بـا توجـه بـه    لذا این  .است شده ىژانر مصرف رویه یب افزایش اساسى لمشک بروز

 اهمیت از یر،ناپـذ  یدتجد ىژانر هاىحامل از کشور،تولید  بخش قابل توجهی از استفاده

 ،صنایع در انــرژي مصرف فزاینده رشد کنترل يهــا روش از یکى .است برخوردار نـی فراوا

 با متناسب ،صنعت بخش در را آن مصرف الگوى کـه   استگونه اي  به ىژانر یارانه حذف

 حذف آثار درباره يا گسترده يها پژوهش ی،طورکل به .دنمای بهینه کشور اقتصادى شرایط

ــه ،اقتصادى کالن متغیرهاى بر یارانه ــژهو ب ــام تورم و اقتصادى رشد ی ــده   انج از است. ش

، هاي زمانی يروش سر به قتحقی آندر که  )2010، (1بوکینگ و زوجینگجمله تحقیق 

نعـت اقـدام   ص درو تجزیه شـدت انـرژي    ىژانربرشدت  ىژانر یارانه حذف اثر رسىبر به

  

 

1. Boqiang & Zhujun  
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 هـاي  یارانـه  کاهش و ىژانر قیمت اصالحدهـد   مـی  این پژوهش نشـان نتایج  شده است.

 فناورى يور بهــره افزایشمنظــور  بــه مناسب يهــا سیاســت اتخاذ با همراه ،ىژانر پنهان

 یجـه، درنت و ىژانر مصرف ي بـر تأثیرچه  ،تولید تجهیزات سازي ینهبه و نوسازى و تولید

ــت خواهد صنایع ىژانر شدت کاهش ــین  داش ــی و ل ــین ل ــور 2014( ١. همچن ) و منظ
انجام  يها پژوهش دراند.  هد) در خصوص بررسی شدت انرژي تحقیقاتی انجام دا2014(٢

 و شـده  یبررسـ  تجزیه روش از استفاده با ىژانر شدت رفتار نیز ىژانر شدت دربارهشـده  

  .است اندك آن ىژانربرشدت  ىژانر قیمت آزادسازى اثر بررسى ارهدرب تحقیقات

انـرژى و تجزیـه    شـدت  بـر  انرژى یارانه حذف اثر بررسى حاضر، مقاله هدف ،رو  نیا از

 مشـاهده   قابـل شـرح ذیـل    بـه  هم زمان است کـه  صورت بهشدت انرژي در صنعت ایران 

 :باشد می

  انرژي؛ یارانه حذف یا يهدفمند با صنعت در انرژي شدت میزان تعیین -

   ینهی اصالح الگوي مصرف مطلوب انرژي؛زم درسازي آگاه -

  و بهترین راهکار براي افزایش کارایی انرژي در صنعت ارائه -

  .انرژي در صنعت برشدتبررسی اثر کاهش یارانه انرژي  -

  باشد: یحاضر به دنبال پاسخگویی به سؤاالت زیر م مقالهدر این راستا 

ها تغییرات یارانه انرژي و شدت انـرژي چگونـه   جراي سیاست هدفمندي یارانهبا ا -1

  بوده و چه روندي را طی نموده است؟

  خیر؟ یا داد خواهد افزایش را صنایع در انرژي وري بهره سیاست، اتخاذ این آیا -2

  انجـام مجموعـه مطالعـات    ادبیات موضوع وبر این اساس در ادامه این مقاله، در ابتدا 

گیـري و  نتیجـه  درنهایـت شود، در قسمت بعدي مبانی نظـري تحقیـق و   ارائه می رفتهگ

  .گرددپیشنهادهاي سیاستی ارائه می

  

  ادبیات موضوع -2

 عبارتی هــ ب و رژيــ ان رفــ مص شدت و نحوه که اقتصادي مهم يهـا  شاخص از یکی

 رژيــ ان دتــ ش. باشـد  مـی انرژي  شدت ،دهدمی نشان را کشـور  هر بري در انرژي میزان

  

 

1. Lin & Li 
2. Manzoor 
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 در رژيـــان رفـــمص کــارآیی رـــتغیی دـــرون هـــب تــوان مــی آن توسط که است شاخصی

 رفـــمص دارـــمق از است عبارت يبــر انــرژي یا انرژي شدت. برد پی مختلف يهــا ســال

 برحسب (دالر داخلی ناخالص تولید خام) به نفت معادل بشکه میلیون بـ(برحس رژيـان

  ).1382عمادزاده و همکاران، میلیارد) (

 باشد محیط زیست بر منفی اثرات داراي تواند می انرژي شدت باالي سطح کلیطور به 

 منابع از بیشتر حفاظت معناي به انرژي شدت ). و کاهش1395(شارکیان، لطفعلی پور، 

  کشـورها تمـام   رو ایـن  از. اسـت  تولیـد  يها هزینه و کاهش پایدار انرژي امنیت طبیعی،

ند هسـت   انرژي کارایی بهبود آن تبع به و انرژي کاهش شدت ايبر ممکن يها راهدنبال  به

). به نظر برخـی، تجربـه تـاریخ اقتصـادي بشـر، حـاکی از ایـن        1395(درگاهی، بیابانی، 

، اصـل عمـومی مبتنـی بـر مالکیـت خصوصـی و اداره امـور        درمجمـوع واقعیت است که 

خواهد استوار نان همچي قیمت) و مدیریت دولت آزادساز( اقتصادي کشور بدون دخالت

 ،). فیشر1388عیار رضایی، ( استی نعقال يو گرایش به اداره خصوصی اقتصاد، امر ماند 

ــابع با کل هزینه تابع سازى حداقل روش از استفاده با ) نیز2004( 1تاو و لیو ،جفرسون  ت

  کردند: استخراجرا  ىژانربرشدت  اثرگذار عوامل ترین مهم ،زیر صورت به داگالس -کاب
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 از: فنـاورى  ندانرژى عبارت شدت بر ندثرمؤ عوامل ترین مهم که دهد یم نشان 3 رابطه

 چـه  هـر  ی،طـورکل  بـه  انرژى. نهاده به ها نهاده سایر نسبى قیمت عوامل) و کل يور بهره(

 واحد)، یک مثال، (براى تولید ی ازمعین میزان به ابىدستی براى باشدتر باال يفناور سطح

 فنـاورى  پیشرفت بنابراین، ).1390(محمودزاد، است نیاز مورد کمترىي تولید يها نهاده
  

 

1. Karen Fisher-Vanden, Gary H. Jefferson, Hongmei Liu, Quan Taoc 
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 شـدت  کـاهش  و موجـب  کند یم فراهم بر انرژي وسایل در را انرژى کارایى افزایش امکان

 شدت و يانرژ قیمت به ها نهاده سایر نسبى قیمت عامل بین این، بر . عالوهشود یم انرژى

 بـه  نسـبت  هـا  نهـاده  سایر قیمت چه هر ،گرید عبارت به دارد. وجود مستقیم رابطه انرژى،

 د.شـو  یم محسوب ها نهاده سایر به نسبت يتر ارزان نهاده انرژى باشد، بیشتر نهاده انرژى

(کـارن   بـود  خواهـد  بیشتر ها نهاده سایر يجا به انرژى نهاده به جایگزینى تمایل بنابراین،

  ).2003فیشر و همکاران، 

تحوالت شدت انـرژي  "اي با عنوان  ) در مقاله2012، (1پیتر مولدر، هنري دیگروت   

کـارگیري   بـا بـه   "1987 -2005 المللی طی دوره زمانی انداز بین اي هلند در چشم ناحیه

. انـد  نمـوده  را بررسـی هاي جدید به بررسی تحوالت شدت انرژي در هلنـد   مجموعه داده

انداز کشور هلند را با ترکیب بـاالیی از   ها این است که چشم هاي آن ویژگی اصلی تحلیل

ایـن مطالعـه، بررسـی     نـوآوري دهـد.   پوشـش مـی   )بخـش  49شامل (اي  جزئیات ناحیه

این پژوهش نشـان  باشد.  هاي خدمات می امنه وسیعی از بخشتحوالت شدت انرژي در د

ي در بخش هـاي اقتصـادي کشـور هلنـد بـه جـز بخـش        می دهد که سطوح شدت انرژ

در بخش تولید، نیمی از بهبود کارایی از طریق تغییر جهت به خدمات بهبود یافته است. 

رود. در مقابـل، کـارایی بخـش     سمت ساختار صنعتی با شدت انرژي بیشتر، از بـین مـی  

تغییر جهـت بـه    سوم کارایی از طریق  که در حدود یک طوري یابد، به خدمات افزایش می

  سمت ساختار بخشی با شدت انرژي کمتر، از بین خواهد رفت.

اي با  ) در مقاله2003، (2وندن، گري جفرسون، هونگمیه لیو، کوان تااو -کان فیشر   

علـل  بـه بررسـی    "چه عواملی محرك کاهش شـدت انـرژي در چـین هسـتند؟    "عنوان 

در چـین  ، 1970صادي در سـال  از زمان شروع اصالحات اقتکاهش پیوسته شدت انرژي 

در  اي هتوجـ   کـاهش قابـل  ، 1996در اوایـل سـال   دهند که  ها نشان می اند. داده پرداخته

کـاهش   دلیل بهاین کاهش، بیشتر  داده است.  استفاده چین رخ سطح خالص انرژي مورد

 ل انرژي، ایـن مطالعـه،  نمنظور بررسی پا باشد. به سنگ در بخش صنعتی می مصرف زغال

شرکت صنعتی متوسط و بزرگ چین را  2500هاي پانل شدت انرژي  اي از داده وعهمجم

  .استفاده شده است -99طی دوره زمانی 

  

 

1. Peter Mulder,Henri deGroot  
2. Karen Fisher-Vanden , Gary Jefferson, Hongmei Liu , Quan Tao 
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هـاي تحقیـق و    هد افزایش نسبی قیمـت انـرژي، هزینـه    می پژوهش نشانهاي  یافته

کـه در   توسعه و اصالح مالکیت در بخش شرکت و همچنین تغییـر در سـاختار صـنعتی   

  .این کشور هستندهاي اصلی کاهش شدت انرژي در  چین، محرك رود. یکار م چین به

  

 استخراج مدل - 3

  داگالس - تابع هزینه کاب

نمونه رگرسیون زیـر اسـتخراج    صورت به الگوي کاهش شدت انرژي در حالت عمومی

بـه   استفاده در این تحلیل از حداقل سازي تابع هزینه کاب داگـالس  شود. مدل مورد یم

  است: شده  خراجاستشکل ذیل 

C(P� , P�, P�, P� , Q) = A��P�
�� P�

��P�
��P�

�� Q                     )4(               

 Q  ،مقدار تولیدP�  ،قیمت نهادي سرمایهP�  �Pقیمت عامـل تولیـد نیـروي کـار،       

کشـش عوامـل تولیـد     �αقیمـت نهـادي مـواد اولیـه،      �P ،قیمت عوامل تولیـد انـرژي  

)X=K,L,E,M و (A  شود یمزیر تعریف  صورت بهبهره ري است که:  

A = exp�θLn(RDE ) + ∑ δ�T�
��
�� �� + ∑ γ�IND�

��
�� � + ∑ ω �OW   N�

�
�� � +

∑ φ � REG�
�
� � � �                                                                         (5) 

  RDE ي)، ا هیسرماهزینه تحقیق و توسعه (نماد از سهمی تحقیق و توسعهT��، T��، 

T�� زمان 1متغیرهاي دامی، iIND متغیر دامی مالکیت و  jOWNمتغیر دامی صنعت،   

REG� عوامـل   د، فاکتور تقاضـا بـراي  . از طریق لم شفارباشند یمي ا منطقهمتغیر دامی   

 شـده   اسـتخراج یري از تابع هزینه نسبت به قیمت عوامـل تولیـد   گ مشتقتولید از طریق 

  است. مشتق عوامل تقاضاي انرژي:

E =
�� �

� ���
� � ��

� ���
� ���

� � �

��
      )6                                                       (                                                                                

  :که نیابا فرض بر 

P� = P�
�� P�

��P�
��P�

��                )7(  

∑   1=که   ییآنجا زا   α� میکن یمزیر ساده  صورت به، ما:  

)8(   E =
��� � ����

��
         or                  

�

�
=

��� � ����

��
  

  

 

1. dummy 
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است.در تساوي، معادله برآوردي به  قرارگرفتهدر باال شناسایی و در معادله   Aمعادل

  :دیآ یم به دستشکل ذیل 

 Eq.(1)تـابع هزینـه در    ،ي کل به سه جزء انرژيانرژتجزیه  وسیله به خالصه، طور به

ي لـم شـفارد، در مـورد    ریکـارگ  بـه قیمت انرژي را شـامل شـود. بـا     3تا  شود یماصالح 

 :دیآ یم به دست، فرمول زیر سنگ زغال

ln(
E

Q
)=α+θ´ ln(RED)+ ∑ δt

ˊTt
99
t=97 + ∑ γ

i
ˊ12

i=1 INDi+ ∑ λj
ˊ7

j=1 OWNj+ 

)9(  ∑ φ �
ˊ�

�� � REG� + β ln(
��

��
)+ε�                                                                                                 

  به شکل زیر نوشت: توان یمو 

)10(   �����

�
=

������
� ���

�����
   

)11(     
�����

�
=

������
� �⌊���

�� � ����� � ����� � ����
����

� �����
����

� �����
���

� ���⌋

�����
   

)12(  ln�P��� =
��������������(�����)��������(�����)�������(����)

������������������
         

  :دیآ یم به دستمعادله لگاریتمی زیر  ،)10) در فرمول (5ي فرمول (گذار جايبا 

)9(   
99 12 7´

coal
t t i i j j

t 97 i 1 j 1

E
ln( ) α θln RDE δ T γ IND λ OWN 

Q
  

      ˊ ˊ ˊ  

)13(+∑ φ k
ˊ6

k=1 REGk+(αcoal-1) ln(
Pcoal

P�Q
)+αroilln �

Proil

P�Q
� +αeleln �

Pele

P�Q
� +εcoal                                                                                    

  زیر است: صورت بهمعادله رگرسیون انرژي 

سیسـتمی از   عنـوان  بـه  (13c) و ) (13bبـا    Eq6معادله را برآورد کردیم 3ما در باال 

شـامل   مبدأ، منابع عرض از برآوردهادر هر مجموعه از  ،(SUR)چهار رگرسیون مستقل 

  . باشد یم 1997و سال  Xibeiصنایع ماشینی، منطقه شمال غربی  ،ي دولتیها شرکت

   
99 12 7

t t i ji j
t 97 i 1 j 1

coal
ln( ) ln RDE T IND OWN

Q
  

                

∑ φ �
ˊ�

�� � REG� + (β����− 1) ln (
�����

���
) + β����ln �

�����

���
� + β���ln �

����

���
� +

ε����                              (13a) 
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ln (
Eroil

Q
)=α+θ�ln (RDE )+ ∑ δt

ˊTt
99
t=97 + ∑ γi

ˊ12
i=1 INDi+ ∑ λj

ˊ7
j=1 OWN j+

∑ φ �
ˊ�

�� � REG� + β����ln �
�����

���
� + (β����− 1) ln (

�����

���
) + β���ln �

����

���
� +

ε����                                                  (13b) 

ln(
Eele

Q
)=α+θ�ln(RDE )+ ∑ δt

ˊTt
99
t=97 + ∑ γi

ˊ12
i=1 INDi+ ∑ λj

ˊ7
j=1 OWN j+

∑ φ �
ˊ�

�� � REG� + β����ln�
�����

���
� + β����ln�

�����

���
� + (β���− 1) ln(

����

���
) +

ε���                         (13c) 

عامـل  یعنـی   ،انـد  وابسـته ر عوامل سایبه  ها قیمتکه  میکن یمفرض  )13( در فرمول

. )اسـت  شـده   دادهنشـان    Eq.4کـه در   .دشـو  یمـ  تنظـیم عامل بازار  بر اساس ها قیمت

 صـورت  بهو از طریق تکنولوژي صنعت  يگذارجایعوامل قیمت  وسیله بهي تولید ها قیمت

ي ساز خالصهبا مراحل  زمان هم. �α. یعنی شوند یمبرداري از عامل کشش تولید خالصه 

  A>1 صـورت  بـه  هـا  آني ور بهـره یی کـه سـطوح   هـا  شـرکت از  يا رمجموعهیز. Eq.2در 

. با تعیین ددارکه شیب صعودي  دهند یممنحنی را تشکیل  )مدت کوتاهصنایع ( باشد یم

 ،دهنـد  یمـ سـود مثبتـی را نشـان     ، A>1ي داراي هـا  شرکتقیمت عوامل، زیرمجموعه 

  .دهند ینمسودي نشان   A=1ي دارايها شرکت که حالیدر

ي تحقیق و توسعه است که منجر ها تیفعالافزایش  دهنده نشانضرایب  عالمت منفی

(یعنی افزایش کارایی) میـزان کشـش تحقیـق و توسـعه      شود یمبه کاهش شدت انرژي 

ي تحقیـق و توسـعه صـنعتی    ها نهیهزدر  سنگ زغالي ذخیره ها هیپاحاکی از ناهمگونی 

  .  باشد یم

  بررسی مانایی متغیرهاي مدل

(ساالنه، فصلی، ماهیانه و روزانه) مورد  این است که نوع سري زمانی هتوج  قابلنکته 

شکل آزمون ریشه واحد که همـان روش مناسـب بـراي تشـخیص مانـایی یـک        ،مطالعه

از نوع سري زمانی  استفاده موردهاي سی حاضر دادهردر بر .کند یمرا تعیین  استمتغیر 

  ها استفاده شده است.  دهبراي مانا کردن دا ١از روش هگی وباشد فصلی می

  

 

1.  Hylleberg,  S.,  Engle,  R.F.,  Granger,  C.W.J.,  Yoo,  B.S.  (1990),  Seasonal  integration  and 
cointegration, Journal of Econometrics, 44, 215-238. 
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 کل انرژي شدت  هتجزی

 و يپـذیر  ضـرب  تکنیـک  صـورت  بـه  تـوان  مـی  را انـرژي  شـدت   تجزیـه  يها شاخص

 عالئـم  و اصـطالحات  بیـان  به ابتدا تکنیک دو این بررسی از پیش. کرد بیان پذیري جمع

  .پردازیم می مربوطه

=E� صنعتی فعالیت انرژي کل مصرف،  

=  E�,� صنعتی بخش رژيان مصرف i، 

=Y� صنعتی فعالیت کل تولید، 

=  Y�,� صنعتی بخش تولید i، 

  =  S�,� بخش  سهم تولیدi �Y�,� Y�⁄ �،  

=I�  کل  انرژي شدتE � Y�⁄ و 

=  I�,بخش   انرژي = شدت�i E�,� Y�,�⁄ باشد. می  

 :شود می تعریف زیر صورت به ها بخش هاي داده مجموع از کل انرژي شدت

I� = ∑ S�,�I�,�     �                                  (14)                               

 بخـش اسـت   n شـامل  که شود می محسوب اي کارخانه صنایع همان صنعت اینجا در

  داریم: ربیض تکنیک باشند. در می Tسال  و صفر سال در متغیرها ارزشنیز   Tو  صفر

DrsdDintDstrD0=/ Dtot=It (15) 

Dکه  تغییـر شـدت کـل     ���Dو  1 تولیـد  سـاختار  براثـر  انـرژي  کل شدت ، تغییر���

���Dکامل جمله پسماند   هیتجزاست و در  2شدت انرژي بخشی اثربر انرژي بر انرژي = 1 

 است.

  :است زیر صورت به پذیري جمع تکنیک

ΔItot=IT-I0=ΔIstr+ΔIint+ΔIrsd         (16)                    

D کامل  تجزیه در اینجا در که ��� =   )1389 ،سجودي ،اصالنی نیا ،بهبودي( است 0

  

 

1. Structure Effect. 
2. Intensity Effect. 
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 1 دیویژیا حسابی میانگین شاخص

 تغییـرات  وزنـی  میـانگین  قالـب  در را مستقل متغیرهاي  جداگانه اثرات شاخص، این

ـ  از روش ایـن  در. دهـد  نشـان مـی   وابسته متغیر در t انسیلدیفر �I  همعادل = ∑ S�,�I�,��  

  .شود می گرفته زمان به نسبت

dln (It) dt⁄ = ∑ Wi[d ln (Si,t) dt⁄i + dln (Ii,t) dt⁄ ]  (17)  

Wاینجا  در که � = E�,� E�⁄ وزن براي  عنوان به و است انرژي مصرف از بخش هر سهم

 :شود می بیان زیر صورت ا بهصفر ت  دوره براي گیري انتگرال. شود می معرفی  iبخش 

ln( I� I�⁄ ) = ∫ ∑ W �[d ln(S�,�) dt⁄ ]+ ∫ ∑ W �[d ln(I�,�) dt⁄ ]�
�

��
�

�
    (18) 

D  ضربی فرم اساس بر )18(  همعادل ���= D���D��� بیـان  زیـر  شـکل  به توان می را 

  :کرد

D���= exp{∫ ∑ W �[d ln ( S�,�)/dt�
�

�
]}                (19) 

D���= exp{∫ ∑ W �[d ln ( I�,�)/dt�
�

�
]}                    (20) 

 وزنی تابع دارد، وجود گسسته هاي داده و اطالعات تنها تجربی مطالعات در آنجاکه از

 .شود می نزدیکT سال و 0 سال براي حسابی میانگین هاي وزن به تقریبی صورت به

D���= exp{∑ (W �,� + W  �,�)/2 ln (S�,� + S�,�)}�                   (21) 

D���= exp{∑ (W �,� + W �,�)/2 ln (I�,� + I�,�)� }                 (22) 

و  )21( معـادالت  محصول که شود)، می نامیده ترنکوئیست (فرمولتقریب  این  هنتیج

 Dtot = Dstr Dint صورت به ضربی فرم ترتیب  این  به و نبوده Dtot با  برابراست  ) 22(

Dres  دسـت  بـه  روش همـین  به نیز دیویژیا روش به مربوط جمعی فرم. شود می نوشته 

 :است زیر صورت به آن به مربوط يها فرمول که آید می

ΔIstr= ∑ ( Ei,T YT⁄ + Ei,0 Y0⁄ )/2 ln (Si,T+Si,0)i                  (19) 

ΔI���= ∑ (E�,� Y�⁄ + E�,� Y�⁄ )/2 ln (I�,� + I�,�)�   (23) 

=���ΔI صورت بهکه فرم جمعی  ΔI���+ ΔI���+ ΔI��� جهانگرد، تجلی باشد یم) ،

1390(.  

  

 

1. Arithmetic Mean Divisia Index Method. 
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  دیویژیا پارامتریک روش

∆E��� = [E� + α(E� − E�)ln    (Y� Y�)]⁄  )24                                            (
                                          
∆E���= ∑ [E�,� + β��E�,� − E�,��]ln   (S�,� S�,�)⁄�  )25      (                             
                                               
∆E���= ∑ [E�,� + γ��E�,� − E�,��]ln  (I�,� I�,�)⁄�                                             )26(    

0باال  روابط در همچنین ≤ γ�, β�, α ≤  باشد. می 1

 شـدت  اثـر  و سـاختاري  تولیـدي،  اثر سه به انرژي مصرف در تغییر يمتدلوژ این در

 ایجـاد  تولیـد  افـزایش  نتیجـه  در ،انرژي مصرف میزان تولیدي اثر. شود می تجزیه انرژي

 مصـرف  الگـوي  و کـارایی  میزان تکنولوژي،: قبیل از شرایط سایر که شرطی به شود، می

 از انـرژي،  گانکنند مصرف متفاوت تماهی علت به ساختاري اثر که حالی در. بماند ثابت

 ترکیـب  بـه  مربـوط  تغییـرات  چگـونگی  افـزوده،  ارزش ایجـاد  و بـودن  بـر  انـرژي  لحاظ

 مسـلما  دارد، مصـرف  کـاهش  یـا  و افزایش در سزایی به تأثیر آن روند و کنندگان مصرف

 تولیـدات  کلـی  سطح ثبات با حتی را انرژي مصرف افزایش بر، انرژيهاي  بخش گسترش

 فقـط را  انـرژي  مصرف در کاهش یا افزایش میزان ساختاري، اثر. داشت خواهد الدنب به

 کـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا . کند می يگیر هانداز انرژي گانکنند مصرف ساختار تغییر براساس

 اثـر  اهمیت دارند، بري انرژي زمینه در زیادي تفاوت صنعت، بخش مختلفهاي  زیربخش

 کلیطـور  بـه  .دخواهد بـو  بیشتر بخشاین  ژيانر شدت و مصرف تغییرات روي ساختاري

 تغییـرات  صنعت، رشد تغییرات میزان از صنعت یک در انرژي مصرف میزان يپذیر تأثیر

 سـاختاري  اثـر  قالب در انرژي هکنند مصرف تجهیزات در تغییر ایجاد و موجود تکنولوژي

 تکنولـوژي،  :قبیـل  از مختلفـی  عوامـل  وسیله به انرژي شدت اثر نهایت در .شود می بیان

در  گانکننـد  مصـرف  بیشـتر هـاي   آگـاهی  انرژي، هکنند مصرف تجهیزات کارایی افزایش

 مصـرف  مـدیریت هاي  روش اعمال مصرف، الگوي تغییردر نتیجه  و انرژي اهمیت زمینه

 روي مـذکور  تغییـرات  برآینـد  انـرژي  اثرشـدت . گیرد می قرار تأثیر تحت غیره، و انرژي

 يگیـر  هانـداز  انـرژي  گانکنند مصرف ساختار و تولید سطح تثبا فرض با را انرژي مصرف

  .)1389 آزاده، ابونوري،( کند می
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  برآورد الگوي اقتصادسنجی -4

ــراي  تــرین مهــمانــرژي در هــر کشــور یکــی از  شــدت بــهلــزوم توجــه  ضــروریات ب

 جملـه  ازي کـه شـدت انـرژي    ا گونه به ،باشد یمیان حوزه صنعت متصداران و گذ سیاست

هاي تولید در سودآوري صنایع و همچنین هزینهه ست که هنگام بررسی درجمضامینی ا

گیرد. ایـن مضـمون طیـف    قرار می توجه موردهاي اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتی تحلیل

شـدت انحـراف از    تناسـب  بـه و  فتـه گر بـر شرایط حاکم در بازار انرژي را دراي از گسترده

د. مایـ ن یمـ تـر  ا به فضـاي انحصـار نزدیـک   شرایط رقابت خالص در بازار انرژي، صنعت ر

گرفتـه و    مطالعات اندکی انجـام  شدت انرژي در صنعتدر ایران در خصوص که  ییازآنجا

 شـده بـا  در این پژوهش تالش  ،اند تمرکز شدهم ،ها شاخص یريگ تحقیقات بر اندازه اکثر

و  اتاسـب مح ،زمـان  هـم رگرسیونی معادالت مدل  یقاز طر شدت انرژيارزیابی و تحلیل 

ي آماري، آزمون مانایی متغیرها بـراي  برآوردهادر مرحله اولیه  .انجام شود بهتري تحلیل

د. سپس بـا اسـتفاده از روش بـرآورد    باش میجلوگیري از ایجاد رگرسیون کاذب ضروري 

نتایج  پایانو در  گرفته ی قرار بررس مورد) مدل SURE( 1نامرتبط ظاهر بههاي رگرسیون

  گیرد.  یمتحلیل قرار  و  یهتجزد برآوردها، مور

  

2هاي مدل به روش تخمین معادله
SURE 

معادله مربوط بـه   3ینجا ابتدا امعادله اصلی معرفی شد؛ در  3در بخش تصریح مدل، 

نـامرتبط بـودن معـادالت بـراي      دلیـل  بـه و  شده گرفتهاجزاي اصلی شدت انرژي در نظر 

معادلـه از   3شـود.  نامرتبط استفاده مـی  ظاهر بههاي تخمین معادالت از روش رگرسیون

امرتبط)، تخمـین زده  نهاي به ظاهر (رگرسیون SURسیستم معادالت همزمان به روش 

هاي سازگار و بـدون تـورش و    . علت تخمین معادالت به روش فوق ایجاد تخمیناند شده

بعـات  (حـداقل مر  OISهـا از روش  کارا بوده است. در گذشته به منظـور بـرآورد معادلـه   

روش بر این فرض استوار اسـت کـه متغیرهـاي    این شد. استفاده از  معمولی) استفاده می

هـاي  متغیـر  بـراي  OLSروش اسـتفاده از  سري زمانی مـورد اسـتفاده سـاکن هسـتند،     

و  F  هدار اسـت و از آمـار   ، معنیt  هداراي آماره هاي برآورد شدغیرساکن، هر چند پارامتر

  

 

1. Seemingly Unrelated Regressions Method 
2. Seemingly unrelated regressions 
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از توزیع نرمال   OLSگربرآورد این کهاین دلیل به اما ،است خورداربر باالیی ضریب تعیین

 خواهد بودندرست  هاي معمول کند، برداشت آماري بر اساس آمارهاستاندارد تبعیت نمی

از سیسـتم معـادالت رگرسـیون بـه      حاضردر مطالعه  ). بنابراین1974گرنجر و نیوبلد، (

. در خالل معادالت با یکـدیگر ارتبـاط دارنـد   ا  هظاهر نامرتبط استفاده شده است که جمل

شود جمالت اخالل معادالت مختلف با یکدیگر داراي همبسـتگی  گفته میچنین حالتی 

  همزمان هستند، بدین مفهوم که:

E(ℰi, ℰj) = ψ ij.It         
ها و عوامـل یکسـانی قـرار دارنـد     نیرو تأثیریعنی جمالت اخالل معادالت فوق تحت 

تم معـادالت بــه ظـاهر نــامرتبط، معمـوالً تعــدادي محـدودیت بــین     در سیســ عـالوه  بـه 

زلنـر،   ( دودیت بین معادالت نیز وجـود دارد مرسوم به مح ،پارامترهاي معادالت مختلف

1962. (  

گـذار بـر   تأثیرتـوان عوامـل   در بخش ادبیات تحقیق مـی  ذکرشدهبا توجه به مطالب 

  .نمودزیر بیان  صورت بهشدت انرژي را 

  

  داگالس- تجربی مدل با رویکرد تابع کاب نتایج -5

اي از معـادالت بـراي تخمـین    هاي اقتصادي گاهی ممکن است با مجموعهدر تحلیل

بـراي  1 تـابع هزینـه کـاب داگـالس    مواجه باشیم؛ براي مثال در ایـن پـژوهش تخمـین    

ینجا جمالت اخالل معـادالت  ااست. در  مدنظر، صنعت بر انرژيهاي مختلف شدت  بخش

 شده  حذفگیري یا  اندازه  یرقابلغزمان مشخص احتماالً برخی از عوامل   در یک مختلف

توانند همبسته باشند. این ارتباط جمالت کنند، این جمالت اخالل میگیري میرا اندازه

زمان معروف است (توجـه داریـم کـه ایـن     اخالل بین معادالت مختلف به همبستگی هم

به ارتباط جمالت اخـالل در طـی زمـان بـراي یـک      ی که خودهمبستگمفهوم با عبارت 

زمـان، تخمـین   . تحت شـرایط وجـود همبسـتگی هـم    )معادله داللت دارد، متفاوت است

شـوند  تکی برآورد می صورت بهزمان، نسبت به حالتی که معادالت هم صورت بهمعادالت 

ین تخمـ «. روش مناسب براي تخمـین چنـین معـادالتی بـه     داردداراي کارایی بیشتري 

  ).1384معروف است (تشکینی، » نامرتبط ظاهر بههاي رگرسیون

  

 

1. Cobb- Douglas 
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نمونـه رگرسـیون زیـر اسـتخراج      صـورت  بـه  کاهش شدت انرژي در حالـت عمـومی  

  .شود یم

ln(
������

�
) = α + θ�ln(RDE )+β����� ln(

������

���
) + β����� ln�

������

���
� +

β��� ln�
����

���
� + ε�        (10a)

 
 

ln(
������

�
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������

���
) + β����� ln�

������

���
� +

β��� ln�
����

���
� + ε�        (10b) 

ln(
����

�
) = α + θ�ln(RDE )+β����� ln(

������

���
) + β����� ln�

������

���
� +

β��� ln�
����

���
� + ε�           (10c) 

  داگالس-بع کابي مدل تارهایمتغمعرفی 

ln(
������

�
ت انرژي در بخش برق مصرفی، که در ایـن پـژوهش نسـبت    متغیر شد: (

محاسـبه و   مطالعـه  مـورد ي صـنعت در بـازه زمـانی    ا ترازنامـه مذکور از داده و اطالعات 

  است. شده  استفادهي افزار نرمدر تخمین  PQبراي سادگی از نماد  .است شده  استخراج

ln(
������

�
متغیر شدت انرژي در بخش آب مصرفی، کـه در ایـن پـژوهش نسـبت     : (

محاسـبه و   مطالعـه  مـورد ي صـنعت در بـازه زمـانی    ا ترازنامـه مذکور از داده و اطالعات 

  است. شده  استفادهي افزار نرمدر تخمین  WQبراي سادگی از نماد  .است شده  استخراج

ln(
����

�
ر بخش گـاز مصـرفی، کـه در ایـن پـژوهش نسـبت       متغیر شدت انرژي د :(

محاسـبه و   مطالعـه  مـورد ي صـنعت در بـازه زمـانی    ا ترازنامـه مذکور از داده و اطالعات 

  .است شده استفادهي افزار نرمدر تخمین  GQاست. براي سادگی از نماد  شده  استخراج

ln(RDE):        متغیر تکنولوژي کـه در ایـن پـژوهش از رونـد زمـانی∑ δ�
ˊT�

������
�� ������  

اسـت. بـراي سـادگی از نمـاد      شـده   اسـتفاده پیشرفت تکنولوژي در طول زمان  عنوان به

LNRD  1390(محمودزاد، است شده  استفادهي افزار نرمدر تخمین.(  

ln(
������

���
برق مصرفی به قیمت تولید که در ایـن پـژوهش از    متغیر نسبت قیمت: (

بـراي   .اسـت  شده  استفاده مطالعه موردي صنعت در بازه زمانی ا ترازنامهعات داده و اطال

  .است شده  استفادهي افزار نرمدر تخمین  LNPQسادگی از نماد 
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ln(
������

���
کـه در ایـن پـژوهش از     متغیر نسبت قیمت آب مصرفی به قیمت تولید :(

بـراي   .اسـت  شـده   استفاده موردمطالعهنی ي صنعت در بازه زماا ترازنامهداده و اطالعات 

  است. شده استفادهي افزار نرمدر تخمین  LNPWسادگی از نماد 

ln(
����

���
که در این پژوهش از داده  متغیر نسبت قیمت گاز مصرفی به قیمت تولید :(

ي سادگی برا .است شده  استفاده موردمطالعهي صنعت در بازه زمانی ا ترازنامهو اطالعات 

 .است شده استفادهي افزار نرمدر تخمین  LNPGاز نماد 

  

   داگالس -نتایج برآورد با رویکرد تابع کاب

 1385-92ي فصلی طـی بـازه زمـانی    ها دادهنتایج تخمین مدل براي  11در جدول 

 تـابع  انـرژي  شـدت  سازي مدل حوزه در شده انجام مطالعات به توجه با آورده شده است.

 تـري  گسـترده  اسـتفاده  داراي آن پـذیري بـاالي   انعطـاف  دلیـل  بـه گالس هزینه کاب دا

 باشند. می

 برآورد تابع کاب داگالس نتایج  .11 جدول

 متغیرهاي توضیحی  ضرایب آزمون  آزمون يها آماره
192080 2951803   مبدأعرض از 
4131528 03430 LNPQ 
3000788 0287828 LNPW  
2117170 2202042   مبدأ از عرض
2721421 003731 LNPQ 
2083382 003103 LNPW 
219452 2372811 LNRD 
257417 1149971  مبدأ از عرض
7994941 01224 - LNPG 

582588 00450 LNPW 
234388 1201772 LNRD 

R2= 0.72, 0.73, 0.67    ها یینتعضریب 

   منبع: محاسبات تحقیق

 

 شدت بر انرژى قیمت اثر که دهد می نشان )11( جدول در شده برآورد الگوهاى نتایج

 مقـدار  و قیمـت  بـین  معکوس رابطه وجود نظریه ، بنابرایناست دار معنی و انرژى، منفى
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رابطه آماري   نتایج، این اساس بر د.شو می تأیید را شدت انرژى نتیجه در و انرژى تقاضاى

 هـر  کـه  طـوري  به معنادار است، و صنعت، منفى براى قیمت انرژي به نسبت انرژى شدت

صنعت بـه   کل در شدت انرژى که شود می سبب گازقیمت آب، برق و  افزایش درصد یک

کـه انتظـار    طـور  همـان   همچنـین  یابـد.  کـاهش  درصـد  -0.61، -06/0، -28/0 ترتیب

، بـا  دیگـر  عبارت بهست. ا دار معنیمنفى و گاز و برق ، اثر فناورى بر شدت انرژى رفت می

کشـش   کـه  داد نشان نتایج یابد. می پیشرفت فناورى در طول زمان، شدت انرژى کاهش

  و 2372811صـنعت بـه ترتیـب     بـراى  فنـاورى   بـه  بـرق و گـاز نسـبت    انـرژى  شـدت 

-1201772 بـه   نسبت آب انرژى شدت  کشش مذکور، نتایج اساس بر این، بر است. عالوه

دار و در دو رگرسـیون شـدت    معنـی  و مثبـت  برآوردى رگرسیون در اه نهاده سایر قیمتى

 موجـب  ها، نهاده سایر قیمت افزایش شاخص دیگر، عبارت است. به انرژي برق و گاز منفی

هاي برآورد  یینتعضریب شود. همچنین  نمی دیگر هاي نهاده جاي به برق انرژى جایگزینى

  باشد. یمشده نشان از توضیح دهندگی خوب متغیرهاي مدل 

  

  انرژي قیمت آزادسازى سیاستی طرح 

 شـدت  بـا  صـنایع  رویکرد تشویقی بـراى  با را انرژى یارانه حذفتوان  می  طورکلی، به

 تأمـل  مـورد  بـرى بیشـتر   انـرژي  شـدت  با صنایع براى محدودیت ایجاد کم و برى انرژي

 صـنعت  در انـرژى  شـدت  بـر  برق انرژى یارانه حذف تعیین اثر منظور به قرارداد. بنابراین،

معـادالت همزمـان    روش از اسـتفاده  با آن به قیمت نسبت برق انرژى شدت ، کششبرق

 اسمى یکنواخت قیمت آزادسازى سیاستی طرح ادامه، براي این صنعت برآورد شده و در

 در .شده است بررسی آمده  دست به توابع اساس ) بر1389-1391فصل ( 10طول در برق

 افزایش یکنواخت گرفتن نظر در با صنعت، در برق انرژى شدت فرض آزادسازى، سناریوى

 بـرق  اسـمى  قیمت اینکه به توجه با سناریو، این است. در شده  بررسی برق، اسمى قیمت

 سیاسـتی  طـرح  ریال به ازاي هر کیلووات سـاعت بـوده،   206برابر با  1389در تابستان 

 جـدول  ریـال اجـرا شـد. در    313/ 21قیمت  و با 1389از پاییز  آزادسازى قیمت انرژي

صنعت با توجه بـه طـرح سیاسـتی آزادسـازي      براى برق انرژى ) شدت1( نمودار ) و12(

بـرق،   قیمت آزادسازى نتیجه در است، مشهود که طور همان شود. می مالحظه برق قیمت

 شدت میزان در کاهش بیشترین که طوري به یابد، می صنعت کاهش برق در انرژى شدت
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کـاهش   میـزان  از بعد، يها سال در و بوده آزادسازى سیاست اجراى اول فصول انرژى، در

 شدت انرژي در برق، قیمت آزادسازى از پس یعبارت به است. کاسته شده انرژى شدت در

داده است کـه ایـن موضـوع     نشان خود از قیمت به افزایش را بیشترى واکنش اول فصول

 زیـاد)،  بـرى  انـرژي  شدت با صنایع ویژه (به صنایع شده و قیمت غیرواقعى کاهش موجب

از  انـرژى  شدت کاهش منظور به وري بیشتر،با بهره ییها فناوري از استفاده براى اي انگیزه

  .اند هخود نشان نداد

  

  شدت انرژي برق در صنعت  .12 جدول

  فصل  (ریال) kwhقیمت برق به ازاي   شدت انرژي برق

41   1389بستانتا  206

411  21/313  1389اییزپ  

420  21/313   1389زمستان  

407  56/420   1390بهار  

399  56/420   1390تابستان  

408  56/420   1390پاییز  

410  56/420   1390زمستان  

402  91/527   1391بهار  

405  91/527  1391تابستان  

413  91/527   1391پاییز  

410  91/527   1391زمستان  

  تحقیق هاي یافتهمنبع: 
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  تحقیق هاي یافتهمنبع:             

  شدت انرژي برق در صنعت .1 نمودار

  

 شدت کشش صنعت، در گاز انرژى شدت بر گاز انرژى یارانه حذف تعیین اثر منظور به

معادالت همزمان براي صنعت  بـرآورد   روش از استفاده با آن به قیمت نسبت گاز  انرژى

فصـل   10 طـول  در گـاز  اسـمى  یکنواخت قیمـت  آزادسازى سیاستی طرح ادامه، در .دش

 آزادسـازى،  سـناریوى  در .شـود  مـی   بررسی آمده دست به توابع اساس ) بر1391-1389(

 گـاز،  اسـمى  قیمت افزایش یکنواخت گرفتن نظر در با صنعت، در گاز انرژى شدت فرض

 1389در تابسـتان   گـاز  اسـمى  قیمت اینکه به توجه با سناریو، این است. در شده بررسی

از  آزادسازى قیمت انـرژي  سیاستی طرح ریال به ازاي هر مترمکعب بوده، 5/188برابر با 

 انـرژى  ) شـدت 2( نمـودار  ) و13( جدول ریال اجرا شد. در 700و با قیمت  1389پاییز 

 ود.شـ  مـی  مالحظـه  گـاز  صنعت با توجه به طرح سیاسـتی آزادسـازي قیمـت    براى گاز

 صـنعت  گـاز در  انـرژى  گاز، شدت قیمت آزادسازى درنتیجه است، مشهود که طور همان

 اجراى اول فصول انرژى، در شدت میزان در کاهش بیشترین که طوري به یابد، می کاهش

 کاسته شـده  انرژى شدت کاهش در میزان از بعد، يها سال در و بوده آزادسازى سیاست

 بـه افـزایش   را بیشـترى  واکـنش  اول فصول در گاز، قیمت آزادسازى از پس یعنى است.

 صـنعت  به گاز یارانه پرداخت که رسد می نظر به بنابراین، داده است. نشان خود از قیمت

 زیـاد)  بـرى  انـرژي  شـدت  با صنایع ویژه (به صنایع شده و قیمت غیرواقعى کاهش موجب
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 انـرژى  شـدت  کاهش منظور هب، وري بیشتربهره یی باها فناوري از استفاده براى ايانگیزه

  .باشد نداشته

  

 شدت انرژي گاز در صنعت  .13  جدول

  فصل  (ریال) مترمکعبقیمت گاز به ازاي هر   شدت انرژي گاز

398  5/188       1389تابستان  

398  700  1389 پاییز   

408  700   1389زمستان  

405  700   1390بهار  

385  700   1390تابستان  

409  700   1390پاییز  

390  700   1390زمستان  

39  800   1391بهار  

398  800  1391 تابستان  

389  800   1391پاییز  

354  800   1391زمستان  

  تحقیق هاي یافتهمنبع: 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  تحقیق هاي یافتهمنبع: 

  شدت انرژي گاز در صنعت. 2نمودار
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 شدت کشش صنعت، در آب انرژى شدت بر آب انرژى یارانه حذف تعیین اثر منظور به

معادالت همزمان بـراي صـنعت بـرآورد     روش از استفاده با آن به قیمت نسبت آب انرژى

فصـل   10 طـول  در آب اسـمى  یکنواخـت قیمـت   آزادسازى سیاستی طرح ادامه، شد. در

 آزادسـازى،  سـناریوى  در .شده است بررسی آمده  دست به توابع اساس ) بر1391-1389(

 آب، اسـمى  قیمـت  افزایش یکنواخت گرفتن نظر در با عت،صن در آب انرژى شدت فرض

 1389در تابسـتان   آب اسـمى  قیمـت  اینکه به توجه با سناریو، این است. در شده بررسی

آزادسـازى قیمـت    سیاسـتی  طـرح  اسـت،  ریال به ازاي هر مترمکعب بوده 1700برابر با 

) 3( نمـودار  ) و14( جـدول  ریـال اجـرا شـد. در    4000قیمـت   و با 1389از پاییز  انرژي

 مالحظـه  آب صنعت با توجه به طرح سیاسـتی آزادسـازي قیمـت    براى آب انرژى شدت

 آب در انـرژى  قیمت آب، شـدت  آزادسازى نتیجه در است، مشهود هکطور همانشود.  می

 اول فصول انرژى، در شدت میزان در کاهش بیشترین که طوري به یابد، می کاهش صنعت

کاسـته   انـرژى  شـدت  کـاهش  میزان از بعد، يها سال در و ودهب آزادسازى سیاست اجراى

 صـنایع  شـده و  قیمـت  غیرواقعـى  آب موجب کـاهش  قیمت آزادسازى است. یعنى شده

وري بهره یی باها فناوري از استفاده براى اي انگیزه زیاد) برى انرژي شدت با صنایع ویژه (به

  .باشد نداشته انرژى شدت کاهش منظور به ،بیشتر

  

 شدت انرژي آب در صنعت  .14 لجدو

  فصل  (ریال) مترمکعببه ازاي هر  قیمت آب  شدت انرژي آب

235  1700     1389تابستان  
24  4000  1389 پاییز  
242  4000   1389زمستان  
188  4000   1390بهار  
209  4000   1390تابستان  
238  4000   1390پاییز  

201  4000   1390زمستان  
193  5911   1391بهار  
195  5911  1391 تابستان  
189  5911   1391پاییز  
154  5911   1391زمستان  

  تحقیق هاي یافتهمنبع: 
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  تحقیق هاي یافتهمنبع: 

  شدت انرژي آب در صنعت .3 نمودار
  

  نتایج برآورد با شاخص میانگین دیویژیا - 6

 و تولیدي ساختاري، اثرات بهصنعت  در دیویزیا شاخص اساس بر انرژي مصرف شدت

 فصـلی طـی بـازه    زمانی سري هاي اساس داده بر تجزیه این که شده تجزیه خالص، شدت

 است.   گرفته انجام) 1392-1388(

 روش دیویژیـا بـه اثـرات    از انـرژي  شـدت  کـل  تجزیه به مربوط اعداد )2( جدول در

  . شوند مشاهده  می خالص شدت و ساختاري تولیدي،
  

  از روش دیویژیا صنعت در انرژي شدت تجزیه از حاصل ایجنت. 2 جدول

 etotاثر کل  eint  یاثر شدت epdn اثر تولیدي estr اثر ساختاري  فصل  سال

1388  

1014570253455270723311090802424347073  بهار

3393895703345243194934125013251225297  تابستان

1474084929283482997533835548248173358  پاییز

7388480392287375221810917424547998  زمستان

1389  

18815577132158423499730023944372287  بهار

52081381711032114557435430979799341722  تابستان

1711174539254514813418833125111734  پاییز

349493485313092305777127321232820971  زمستان

1390  
0000  بهار

932812851440078141177335278310007  تابستان
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 etotاثر کل  eint  یاثر شدت epdn اثر تولیدي estr اثر ساختاري  فصل  سال

413711293813151800292942509214102300237  پاییز

230833527727935843752878485342151339  زمستان

1391  

300047229420893811744535709511720418  بهار

124000939119513555749512359022371214  تابستان

418205912433182355477285291179752  پاییز

58352525992577140113198835384507144225  زمستان

1392  

14858451890598183991957738208439454  بهار

2447488072822317481482777474320534527  تابستان

484332450727017350419404322334282598  پاییز

147430245720115452132741397077473819925  زمستان

  تحقیق هاي یافته: منبع

  

 اسـت.  گردیـده، آمـده   ترسـیم  )2( جـدول  ارقـام  و آمـار  اساس بر که )1( شکل ادامه در

را  شـدت خـالص   و ساختاري ، تولیدي مختلف اثرات تغییرات روند تواند می شکل این بامطالعه

  نمود. مشاهده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تحقیق هاي یافتهمنبع: 

  صنعت از روش دیویژیا در انرژي شدت تجزیه از حاصل نتایج .1 نمودار
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داراي  روش این در تولیدي اثر تغییرات شود اهده میمش) 1( نمودار در که طور همان

 کل شدت تغییرات در بیشتر فصول. باشد یم ها  X محور حول منفی و مثبت مسیرهاي

 طـی  صـنعت،  در انـرژي  مصـرف  کـاهش  رغـم  یعل و هستند همسو تولیدي اثر و انرژي

 را تأثیر بیشترین تولیدي اثر 1392و  1391، 1390، 1389 ، پاییز1388 هاري بها فصل

 میـزان  افزایش با تولید افزایشها  فصل در این یعنی. دارد انرژي مصرف کل کاهش روي

ي زمسـتان  هـا  فصـل  طـول  در. است شدهتوأم صنعت  در کارایی بهبود و تولید يور بهره

 مصـرف  افـزایش  روي زیـادي  بسـیار  أثیرتـ  تولیدي اثر  1391و  1390، 1389، 1388

هـا   فصـل  طـی ایـن   یعنـی  بوده، انرژي مصرف افزایش روي تأثیر این. است داشته انرژي

 از نمودار شدت انـرژي کـل   .است داده نشان خود از نزولی سیرشدت  به تولید يور بهره

ل ها حذف شد میـزان شـدت انـرژي کـ     که یارانه 1389توان فهمید که از پاییز سال  یم

  اثر تولیدي بوده است.   تأثیرکه این کاهش بیشتر تحت  یافتهکاهش 

شـود،   یمـ  داده نشـان  نمـودار  در که طور همان. باشد یم خالص شدت اثر، اثر دومین

 محـور   حـول  منفـی  و مثبـت  مسـیرهاي  داراي تولیـدي،  اثرات مانند هم اثر این X  هـا

 شاهد صنعت در اینکه باوجود 1390و   1389 ، پاییز1388 ي بهارها فصلطی  .باشد یم

 ایـن  زیـرا  ندارد، کاهش این در نقشی خالص شدت اثر اما هستیم؛ انرژي کاهش مصرف

ي ها فصل در بالعکس و کند یم حرکت مصرف یشافزا يوسو سمت بهها  فصلاین  اثر در

 کل مصرف کاهش يوسو سمت به خالص شدت اثر  1392و  1391، زمستان 1390بهار

 در کـه  کـرد  اسـتدالل  گونـه  یـن ) ا4-4( نمـودار  بـه  نگـاهی  بـا  توان یمکند.  یم حرکت

 کـل  کـاهش  توضیح در خالص، شدت اثر  1392و  1391، زمستان 1390ي بهارها فصل

 گـاه  یچهـ  اثـر  این ي موردنظر،ها فصل مابقی در و دارد اهمیتی حائز انرژي نقش مصرف

 فـراهم  را انـدك  سـهمی  بـا  حتـی  انرژي، مصرف کل کاهش موجبات ییتنها به نتوانسته

 مصـرف انـرژي   میـزان  کـاهش  درصددتر  تمام چه هرباقدرت  خالص شدت اثر اما آورد؛

 میـزان  کـل  کـاهش  موجبات اثر نتوانسته این تولیدي، اثر باالي قدرت دلیل به که بوده

که از نمودار مشخص است اثر شدتی بعد از حذف طور همانآورد.  فراهم را انرژي مصرف

هـا را   بیشتري در کاهش شدت انرژي کل نسبت به قبل حـذف یارانـه   تأثیري یارانه انرژ

  داشته است.
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 . اسـت  يسـاختار  اثـر  اسـت  گـذار تأثیر انـرژي  مصـرف  تغییرات بر که اثري سومین 

 شکل در که طور همان نیست؛ تولیدي و شدتی اثر پررنگی به  صنعت در اثر این هرچند

 است، نوسان در هاXبه محور  نزدیککامالً  روش این در اثر این شود یم مشاهده )4-4(

ـ  نزدیکی خاطر بهمحورها  X محور از اثر این دادن تمیز مواقع بیشتر که يطور به  از  یشب

ها اثر محسوسـی بـر    اثر ساختاري قبل و بعد از حذف یارانه .نیست یرپذ امکان هم به حد

  شدت انرژي کل نداشته است.

 در انرژي مصرف تغییرات توضیح در ساختاري اثر همس ،ذکر شد باال در کهطور همان

 بیشـترین  داراي خـالص و شدت  تولیدي اثرات لذا. باشد یم دیگر اثر دو از کمتر  صنعت

. ندا را به خود اختصاص دادهها  قبل و بعد از یارانه انرژي مصرف تغییرات توضیح در سهم

 مسـیر  بایسـت  یمـ  کـه  شـود  یمـ  اسـتنباط  گونه ینا 1 نمودارمشاهده  و مطالب فوقاز 

  قابـل  هـم  شـکل  ایـن  در که طور همان. باشد خالص شدت اثر عکس تولیدي حرکتی اثر

 اثـر  نمایـد،  یمـ  طـی  را صـعودي  مسـیر  خـالص  شدت اثر که يها فصل در یت است،رؤ

 مسـیر  بـه  نزدیـک  حالتی مذکور، اثر دو نوسانی مسیر. پیماید یم را نزولی تولیدي مسیر

  .دهد یم نشان را سینوسی کلش  یک شده توسط طی

  

 و پیشنهادات گیرينتیجه  -7

 درصنعت  در ىژانر شدت ى برژانر یارانه حذف اثر بررسى ،حاضر پژوهش هدف  

در این پژوهش براي محاسبه شدت  است. چهارفصلبراي  1385- 1392 دوره زمانی

 تأثیربخش  در اینداگالس -انرژي از تابع هزینه استفاده شد که با معرفی تابع کاب

ی و با روش اقتصادسنجها بر شدت انرژي در صنعت بر اساس مدل  حذف یارانه

 تغییر هرگونه متقابل اثرات EVIEWS8افزار  نرم کمک بهنامرتبط  ظاهر بههاي رگرسیون

 بر را صنعت) بخش  انرژي یارانه درصدي 90 کاهش انرژي (سناریوي یارانه میزان در

نتایج حاکی از آن است که  کردیم. بررسی بخش این در شدت انرژي مختلف متغیرهاي

ن براي سه معادله برآورد یهاي ساختاري، ضریب تعیدر تخمین و بدون احتساب شکست

ی ضریب عبارت به .باشد می 0.67و  0.73، 0.72داگالس به ترتیب -شده در مدل کاب

 د.هد نشان میدهندگی خوب متغیرهاي مدل  هاي برآورد شده توضیح یینتع
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 وجود آن قیمت و ىژانر شدت بین ىدار معنى و منفى رابطه که داد نشان یجنتا

 بر عالوه .یابد مى کاهش ىژانر شدت ،زمان طول در فناورى پیشرفت با دارد. همچنین

 موجب ،هانهاده سایر قیمت شاخص افزایش که داد نشان پژوهش هاى یافته ،این

 دست به پویاى توابع از استفاده با شود. سپسىم هانهاده سایر جاى به ىژانر جایگزینى

 در قیمت اسمى یکنواخت افزایش فرض با انرژي قیمت آزادسازى سیاستی طرح ،آمده

 انرژي، قیمت آزادسازى نتیجه در که داد نشان شد. نتایج اجرا 1389- 92 زمانى دوره

 سال در ،ىژانر شدت میزان در کاهش بیشترین کهطورىبه ،یابد مى کاهش ىژانرشدت 

 ىژانر شدت کاهش میزان از ،بعدهاى  سال در و بوده آزادسازى سیاست اجراى اول

 صنایع براى است ممکن که مزایایى کنار در یارانه پرداخت ،است. بنابراین شده کاسته

 اى براى انگیزه کهطورىبه ،شود مى دیگرى اساسى مشکل بروز به منجر ،باشد داشته

  . داشت نخواهد وجود ىژانر شدت کاهش منظور به ،مناسب ىراهکارها از استفاده

هاى  یارانه کاهش و ىژانر قیمت اصالح که است این حاضر پژوهش مهم نتیجه

 فناورى ورىبهره افزایش منظور به مناسبهاى  سیاست اتخاذ با همراه ،ىژانر پنهان

 در و ىژانر فمصر سازى بهینه موجب ،تولید تجهیزات سازى بهینه و نوسازى و تولید

  .شد خواهد صنایع ىژانر شدت کاهش ،نتیجه
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Abstract 

The  use  of  the  energy  intensity  criterion  at  the  micro  system  levels  is  very 
common in order to assess production efficiencies and at macro levels for comparing 

energy efficiency in countries.  In order to better understand the intensity of energy, 

researchers have proposed different methods  to differentiate  the  impact of various 
factors on energy intensity. We need to pay attention to energy efficiency as a means 
of reducing the cost of subsidies, lowering the cost of production, increasing value 
added  of  the  industrial  sector  and  improving  its  intentatinal  competitiveness.  The 
present study investigates the effect of energy subsidy elimination on the intensity of 
energy use and waste in Iranian industry, using seasonal time series data for the time 
2006-2014  and  the  Cobb-Douglas  cost  function  and  Divisia  mean  index  and 
assuming uniformly increased nominal prices over the period.  

Our  research  findings  indicate  a  negative  and  significant  relationship  between 
energy intensity and energy price. The research findings indicate  that after energy 
price liberalization, the intensity of energy decreases, with the highest reduction in 
the first year of liberalizing energy prices. The rate of reduction in energy intensity 
declines over time. 

JEL Classification: F1, L1, L6 
Keywords:  Energy  intensity,  Price  liberalization,  Time  series,  Cobb  Douglas 

cost function, Dvizhia mean index, Industry 
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