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اقتصاد انرژي ايرانفصلنامه 
93-130، صفحات1393بهار، 10، شماره سومسال 

تخمين تابع تقاضاي صنعتي گاز طبيعي و سنجش شدت مصرف گاز 
بر ايرانطبيعي در صنايع انرژي

∗∗∗∗∗∗∗∗علي نوروزيو ∗∗∗∗محمدنبي شهيكي تاش

1392اسفند 21تاريخ پذيرش: 1392آذر13تاريخ دريافت:

چكيده
در اين پژوهش به تحليل پارامتريك ساختار انـرژي، بـرآورد تـابع تقاضـاي گـاز طبيعـي و       

بـر  مدت و بلندمدت گاز طبيعي صـنايع انـرژي  همچنين سنجش عوامل موثر بر شدت كوتاه
50/94بر بـه طـور متوسـط   شود. صنايع انرژيپرداخته مي1389تا 1382ايران طي سالهاي 

نماينـد و  درصد گاز طبيعي كل صنعت را مصـرف مـي  50/97بيش ازدرصد از كل انرژي و 
مدت و بلندمـدت بـه   ها حاكي از آن است كه شدت مصرف گازطبيعي در دوره كوتاهيافته

بـر در مصـرف گـاز طبيعـي     باشد و صنايع انرژيدرصد مي1144/0و1493/0ترتيب برابر با
بر از طبيعي و شدت گاز طبيعي صنايع انرژياند. ارزيابي روند سهم گتقريبا كارا عمل نموده
صـنعت در كـل دوره افـزايش    10باشد كه مجموع سهم گاز طبيعي حاكي از اين مساله مي

مـدت و  پيدا كرده است و همچنين مقدار شدت گاز طبيعـي (بـه طـور متوسـط) در كوتـاه     
كاهش اثـر  بلندمدت كاهش پيدا كرده است. مهمترين فاكتور افزايش كارايي در بلندمدت 

اي، عامل مهم در كاهش كلي مدت كاهش اثر مثبت بودجهجانشيني بوده و در دوره كوتاه
توان نتيجه گرفت كـه تغييـر در قيمـت كليـه     باشد و بر اين اساس ميشدت گاز طبيعي مي

رود و ساير اجزا هاي توليد، فاكتوري مهم در تغيير مقدار شدت گاز طبيعي به شمار مينهاده
و تكنولوژي) تاثيري به مراتب كمتر در تعيين شدت گاز طبيعي دارند.(توليد 

.بر، گاز طبيعي، شدت مصرف، كاراييصنايع انرژيهاي كليدي:واژه

.JEL:C30 ،Q40 ،L60بندي طبقه

Mohammad_tash@eco.usb.ac.irاستاديار گروه اقتصاد دانشگاه سيستان و بلوچستان∗
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10شماره ومساقتصاد انرژي ايران    سال فصلنامه 94

. مقدمه1
باشد كه قابليت بسياري در رشد اقتصاد داراسـت  يكي از اركان مهم هر اقتصادي بخش صنعت مي

ها يكـي از عوامـل مهـم توسـعه روزافـزون بـه       كشور ايران، بخش صنعت در كنار ساير بخشو در 

رود. در حوزه صنعت، تعدادي از صنايع به دليـل شـرايط فراينـد توليـد و نـوع توليـدات،       شمار مي

بنـدي صـنايع بـر اسـاس انـواع فاكتورهـاي       باشند؛ در حقيقت طبقهداراي درجه اهميت متفاوتي مي

تواند رويكردي مناسب جهت بررسي هرچه بهتر ساختار هزينه و توليد باشد. يكـي از  اقتصادي، مي

هـا و بـه طـور مشـخص سـهم      بندي صنايع بر اساس فاكتور ميزان و حجم مصـرف نهـاده  انواع دسته

توان صنايع را بر حسب سهم مصرف انرژي از كل باشد و بر اين اساس ميمصرف نهاده انرژي مي

بر كه سهم بااليي از انرژي را در اختيار دارند و ديگـر صـنايع   به صنايع انرژيانرژي بخش صنعت، 

نمايند تقسـيم نمـود. در حقيقـت سـاختار توليـدات صـنايع       كه سهم اندكي از انرژي را مصرف مي

گيـري از انـرژي   هاي است كه به منظور توليد و توزيع محصول نياز مبرمـي بـه بهـر   بر به گونهانرژي

انـدازي كارخانجـات و سـاير تجهيـزات توليـد، بـه مصـرف انـرژي         اينگونه صـنايع، راه دارند و در 

وابستگي بسياري دارد.

صـنعت اصـلي،   23صـنعت از ميـان   10بر طبق گزارشهاي منتشر شده توسط مركز آمار ايران، 

80اي كه در طـول دهـه   سهمي بسيار گسترده از مصرف انرژي بخش صنعت را دارا هستند؛ بگونه

صـنعت بكـار رفتـه    10درصد انرژي صنعت در پروسـه توليـد   90) بيش از 1389تا 1380لهاي (سا

اي از انرژي در اختيار تعدادي از صنايع قرار است كه با احتساب اين موضوع، بخش بسيار گسترده

كنند. در سـويي ديگـر، حامـل انـرژي     دارد و ديگر صنايع سهم بسيار اندك و ناچيز را مصرف مي

بـر بـه   صـنعت انـرژي  10عي جزء اركان مهم زيرگروه انرژي در صنايع مذكور بوده و ايـن  گاز طبي

مصـرف  1380-89درصد از گـاز طبيعـي كـل صـنعت را در دوره     95طور متوسط سهمي بيش از 

اند. كرده

بر ايـران  در حقيقت هدف و ماهيت اين پژوهش بررسي ميزان كارايي و ناكارايي صنايع انرژي

باشد. در ايـن پـژوهش، از   ) در مصرف حامل انرژي گاز طبيعي ميISIC1رقمي 2صنعت كد10(

رويكرد پارامتريك و از تابع هزينه براي بررسي ميزان شدت مصرف گاز طبيعـي و تجزيـه اجـزاي    

بـر، در طـول   موثر بر شدت مصرف گاز طبيعي، به عنوان مهمترين حامـل انـرژي در صـنايع انـرژي    

شود.هره گرفته ميب1389تا 1382سالهاي 

1. International Standard Industrial Classification
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95...تابع تقاضاي صنعتي گاز طبيعي و سنجشتخمين 

ساختار كلي تحقيق بدين صورت است كه پس از مقدمـه، در بخـش دوم بـه پيشـينه تحقيـق و      

بررسي نتايج مطالعات داخلي و خارجي با موضوع شدت مصرف انرژي و حاملهاي انرژي پرداخته 

شود. در ادامه مباني نظري تحقيق و روش محاسـبه پارامتريـك شـدت مصـرف گـاز طبيعـي در       مي

گردد. در بخش چهـارم، نتـايج بدسـت آمـده از     مدت و بلندمدت، در بخش سوم تشريح ميوتاهك

مدت و نتايج محاسبه انواع شاخصهاي شدت تخمين پارامترهاي سيستم معادالت بلندمدت و كوتاه

گـردد و كـارايي   بر ايـران تشـريح مـي   صنعت انرژي10مدت مرتبط با گازطبيعي بلندمدت و كوتاه

گيرد. بخش پـنجم و بخـش پايـاني    انرژي گاز طبيعي مورد بررسي و تحليل قرار ميمصرف حامل

بندي تحقيق اختصاص يافته است.پژوهش به جمع

. پيشينه تحقيق2
) رابطه محاسباتي شدت انرژي بر اساس رهيافت پارامتريـك و راهكـار تـابع    2005(1اوچسن و ولچ

ه و در پژوهش خود به بررسي شدت انرژي صـنايع  هزينه ترانسلوگ را وارد ادبيات اقتصادي نمود

پرداختند. آنچه كـه از ايـن پـژوهش بدسـت آمـده      1994تا 1976غرب كشور آلمان طي سالهاي 

اي، جانشيني، توليدي و است بدين ترتيب بوده كه عوامل موثر بر شدت انرژي از چهار جزء بودجه

ژي دوره مورد مطالعـه بـه طـور متوسـط     در نهايت تكنولوژي تشكيل شده است. تغييرات شدت انر

درصدي بوده است. با توجـه بـه اينكـه تغييـرات     20منفي بدست آمده (رشد منفي) و شاهد نزولي 

شـود، تغييـرات تكنولـوژي اثـري منفـي بـر       تكنولوژي صنايع غرب آلمان موجب ذخيره انرژي مي

روي شدت انرژي داراست. 

ساختار هزينه صنايع كشـور چـين، بررسـي شـدت     ) به بررسي و تحليل2008(2كيم و همكاران

اي انـرژي در  انرژي با كمك تابع هزينه ترانسلوگ و به طور مشخص به بررسي كشش درون نهاده

درصـد  27/7شدت انـرژي در طـي دوره مقـداري مثبـت و برابـر بـا       پرداختند.1995-2004دوره 

نرژي، تكنولـوژي توليـد مهمتـرين    جزء اصلي اثرگذار بر روي شدت ا4بدست آمده است. از ميان 

اثر را بر روي شدت انرژي دارد و اثرات جانشيني، توليدي و تكنولوژي به ترتيب (به طور متوسط) 

اي موجـب كـاهش   درصدي شده و از سويي ديگر، اثر بودجـه 68/23و 51/2، 43/0موجب رشد 

شود.درصدي شدت انرژي مي34/19

1. Ochsen and Welsch (2005)
2. Kim, Ma, Oxley, Gibson (2008)
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10شماره ومساقتصاد انرژي ايران    سال فصلنامه 96

خود از رهيافت تابع هزينه ترانسـلوگ بهـره گرفتـه و    ) در پژوهش2009(1گيبسون و همكاران

عوامل اثرگذار بر روي شدت انرژي را بررسي نمودند. كشور چين دومين مصرف كننده انرژي در 

باشد و بدين ترتيب ايشان به بررسي شدت انرژي بخـش صـنعتي، تجـاري و مصـرفي     سطح دنيا مي

بدست آمده از تحقيق بدين ترتيب بوده اسـت  پرداختند. نتايج2004تا 1995كشور چين در دوره 

درصدي در طي دوره بوده و در ايـن  9/6كه، شدت انرژي در سطح كل كشور چين شاهد رشدي 

-ترين اثر را بر روي شدت انرژي دارا هستند. اثر بودجهاي و تكنولوژي، بزرگجزء بودجه2ميان 
ييـرات تكنولـوژي توليـد بـه طـور      درصد شـده و تغ 1/10اي موجب كاهش شدت انرژي به ميزان 

درصدي شدت انرژي را به دنبال دارد.6/19متوسط، افزايش 

) به بررسي شدت انرژي در صنعت برق كشور چـين پرداختنـد.   2012(2دونگالن ژا و همكاران

و تجزيـه شـدت انـرژي بـه سـه اثـر       3گيري از رويكرد تابع هزينه ترانسـلوگ تجمعـي  ايشان با بهره

پرداختند. 2007تا 1985جانشيني و اثر تكنولوژي، به بررسي شدت انرژي طي دوره اي، اثربودجه

بر اساس نتايج بدست آمده از رويكرد پارامتريك و رهيافت تابع هزينـه ترانسـلوگ تجمعـي، طـي     

سالهاي مورد مطالعه، شدت انرژي مقداري مثبت بدست آمده اسـت. از ميـان اجـزاي اثرگـذار بـر      

مثبت محاسبه شده اسـت و در سـاير سـالها،    1996تا 1986اي طي سالهاي ودجهشدت انرژي، اثر ب

اثري مثبت بر شدت انرژي داشته است. بررسي جزء تكنولوژي در رابطه شدت انـرژي، داللـت بـر    

آن دارد كه در طي دوره همواره اثري منفي و كاهشي بر شدت انرژي دارا بوده و بـا افـزايش ايـن    

كند. پيدا ميشاخص، شدت انرژي كاهش

) به محاسبه مقادير شدت انرژي و همچنين تجزيه شاخص شـدت  2013(4اوكاجيما و همكاران

ال فيشر براي تجزيه شدت انرژي طي انرژي در كشور ژاپن پرداختند. ايشان از راهكار شاخص ايده

هـاي شـدت   بهره بردند. نتايج بدست آمـده حـاكي از آن اسـت كـه شـاخص     2004تا 1970دوره 

كاهش پيدا كرده و اين روند نزولـي در دو  1990تا 1970انرژي، اثر ساختاري و اثر شدتي از سال 

متغير شدت انرژي و اثر شدتي با آهنگ باالتري نسبت به اثر ساختاري صورت گرفتـه اسـت. طـي    

، روند اثر شدتي و شدت انرژي رو به افزايش بوده و با وجـود رونـد نزولـي    2004تا 1990سالهاي 

1. Gibson, Ma, Oxley (2009)
2. Zha, Zhou, ding (2012)
3. Translog Aggregate Cost Function 
4. Shigeharo Okajima and Hiroko Okajima (2013)
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97...تابع تقاضاي صنعتي گاز طبيعي و سنجشتخمين 

اثر ساختاري، مقدار شدت انرژي كمي رشد داشـته اسـت. در نهايـت در كـل دوره مقـدار شـدت       

رسيد.2004در سال 27/0انرژي از عدد يك (سال پايه) به مقدار 

تـا  1370(70) به بررسي تغييرات شدت انرژي در بخش ريلي ايران در دهه 1384نژاد (قاسمي

هاي مختلفي براي ارزيابي كارشناسي ارشد خود از روش) پرداخت. وي در پايان نامه دوران 1380

شدت انرژي بهره برد و با توجه به نتيجه مطالعه وي و بـر اسـاس شـاخص ديويژيـا، اثـر سـاختاري       

(ايجاد تغيير در تركيب و ساختار فعاليت) سـهم بسـيار انـدك و نـاچيزي در مقـدار شـدت انـرژي        

بخش حمل و نقل، بيشترين سهم را در توضـيح  داراست و اين در حالي است كه اثر شدت خالص 

تغييرات مصرف و شدت انرژي در اختيار دارد. در حقيقت مقدار مصرف باالي انرژي ناشي از باال 

باشد و نه به دليل وضعيت ساختاري بخش بودن شدت انرژي و پايين بودن مقدار كارايي انرژي مي

حمل و نقل.

آل فيشر و روش ضربي، بـه بررسـي و   از شاخص ايده) با بكارگيري1387شريفي و همكاران (

پرداختند. بر اساس نتايج يافـت شـده   1374-83صنعت ايران طي سالهاي 9تجزيه شدت انرژي در 

از تحقيق ايشان، در اكثر صنايع مورد مطالعه، اثر ساختاري سهم اندكي در تغييـرات مقـدار شـدت    

و قابـل تـوجهي در تفسـير مقـدار شـدت انـرژي       انرژي دارد و در سويي ديگر، اثر كـارايي، سـهم  

گانـه در اختيـار دارد. نتـايج حـاكي از آن اسـت كـه در       9همچنين تغييرات شدت انرژي در صنايع 

دوره مورد بررسي، مقدار شدت انرژي كاهش يافته و اثر كارايي، مهمترين فاكتور اين روند نزولي 

بوده و اثر ساختاري نقش ناچيزي ايفا نموده است.

) كارايي مصرف انـرژي و مقـدار مصـرف انـرژي در صـنعت سـيمان       1388ابونوري و نيكبان (

تـا  1375هاي سري زماني سالهاي تهران را مورد ارزيابي قرار دادند. ايشان در پژوهش خود از داده

بهره بردند و همچنين از شاخص ديويژيا به منظور بررسي ساختار مصرف انرژي استفاده شد. 1385

اس نتايج، سهم اثر ساختاري در توضيح تغييـرات مصـرف انـرژي كمتـر از دو اثـر توليـدي و       بر اس

باشد و اثرات توليدي و شدت خالص داراي بيشـترين سـهم در توضـيح تغييـرات     شدت خالص مي

هـايي  مصرف انرژي هستند. مقدار كارايي مصرف انرژي در كارخانه سـيمان تهـران داراي نوسـان   

)، اثر شـدت خـالص در توضـيح كـاهش كـل مصـرف       81و 77دي از سالها (بوده است و در تعدا

گـاه نتوانسـته اسـت بـه     انرژي نقش حائز اهميتي دارد و در مابقي سالهاي مورد مطالعه، اين اثر هيچ

تنهايي موجبات كاهش كل مصرف انرژي، حتي با سهم اندك را فراهم آورد.   
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انرژي و تجزيه شاخص شدت انرژي در چهـار  ) به محاسبه مقادير شدت 1389گلي و اشرفي (

پرداختنـد و بـه منظـور    1385تـا  1360بخش صنعت، كشاورزي، حمل و نقل و خـدمات در دوره  

آل فيشر بهره گرفتند. بر اساس نتايج، بخش كشاورزي داراي محاسبه شدت انرژي از شاخص ايده

-ار زيادي نسبت به ساير بخشكمترين ميزان شدت انرژي بوده و بخش حمل و نقل با اختالف بسي
34ها، باالترين مقدار شدت انرژي را به خود اختصاص داده است. بخش صنعت با توليـد متوسـط   

داشـته اسـت.   2تا 1درصد از كل ارزش افزوده اقتصاد ايران، همواره شدت انرژي در دامنه مقادير 

يشـترين ميـزان كـاهش    بررسي روند تغييرات شدت انرژي بخش صـنعت داللـت بـر آن دارد كـه ب    

(برنامه سوم توسعه) صورت گرفته اسـت و طـي برنامـه    1382تا 1379شدت انرژي، در طول دوره 

، شدت انرژي افزايش پيدا كرده است.1387تا 1383چهارم توسعه و سالهاي 

) به بررسي رابطه ميان شدت انرژي و فاكتورهاي مختلف در بخـش  1390صادقي و سجودي (

پرداختند. ايشان شاخص شدت انرژي را بر متغيرهايي همچـون انـدازه   1374-86صنعت طي دوره 

بنگاه، شدت سرمايه فيزيكي، مخارج تحقيق و توسعه، نوع مالكيت بنگاه، دستمزد، نسـبت مخـارج   

آالت به فروش، رگرس نمودند. نتايج تخمين مدل به اين شرح بوده كه متغيرهـاي  تعميرات ماشين

دستمزد رابطه مثبتي با شدت انرژي دارند و از نكـات قابـل توجـه بدسـت     شدت سرمايه فيزيكي و

باشد. در ميـان متغيرهـايي كـه اثـر منفـي بـر       آمده، رابطه مثبت ميان اندازه بنگاه با شدت انرژي مي

دارا -43/0شدت انرژي دارند، متغير تحقيق و توسعه بزرگترين ضريب منفي را را مقـدار ضـريب   

درصد مخارج تحقيق و توسعه افزايش پيـدا كنـد، شـدت انـرژي بـه      1س چنانچه بوده و بر اين اسا

كند. درصد كاهش پيدا مي43/0طور متوسط به ميزان 

2و شاخص ميانگين حسابي ديويژيا1گيري از شاخص السپيرز) با بهره1390جهانگرد و تجلي (

پرداختنـد. نتـايج   1386تـا  1374اي ايـران طـي سـالهاي    بري صنايع كارخانهبه تحليل شدت انرژي

تحقيق به اين ترتيب بوده كه در كل صنعت اثر شدتي در مقايسه با اثر سـاختاري سـهم بـاالتري را    

توان نتيجه گرفت كه عواملي همانند تغيير فناوري توليد، در مقادير شدت انرژي دارا بوده و لذا مي

كارايي انـرژي نقـش مـوثري در تعيـين     هاي انرژي، جانشيني حاملهاي انرژي و تغيير اصالح قيمت

شدت انرژي دارند. در اكثر صنايع مورد بررسي نيز، اثـر شـدتي تـاثير بـاالتري را در تعيـين مقـدار       

1. Laspeyres Index
2. Divisia
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شدت انرژي داشته است؛ كه اين اثر طي سالهاي انتهايي دوره مورد بررسي، روندي نزولي را طـي  

وده است.كرده و بالتبع شدت انرژي نيز روندي نزولي را تجربه نم

همانگونه كه در بخش فوق ذكـر شـد، در بسـياري از مطالعـات داخلـي، از شـاخص ديوژيـا و        

آل فيشر بهره گرفته شده است و شاخص شدت انرژي به دو بخش اثر ساختاري و اثـر  شاخص ايده

كارايي تقسيم شده است و بررسي دقيقي از عوامل موثر بر مقدار شدت انرژي و يا حاملهاي انرژي 

رت نگرفته است. همچنين در مطالعات گذشته، مقدار كارايي انرژي و حاملهاي اصـلي انـرژي   صو

بر مورد ارزيابي قرار نگرفته است. با توجه به اين موضوع، تفاوت پژوهش حاضر با در صنايع انرژي

گردد: (الف) مطالعه حاضـر بـه بررسـي شـدت گـاز      ديگر مطالعات داخلي، به سه بخش تقسيم مي

-ترين حامل انـرژي مصـرفي مـي   و يا مقدار كارايي بكارگيري از گاز طبيعي، به عنوان مهمطبيعي 

ISICبندي كد بر بر اساس طبقهصنعت انرژي10پردازد. (ب) بخش اقتصادي مورد مطالعه، شامل 

بوده كه درصد بسيار زيادي از انرژي و گاز طبيعي بخش صنعت را در اختيار دارند. (ج) به منظور 

ابي هرچه بهتر و دقيق شاخص شدت گاز طبيعـي، از رويكـرد پارامتريـك و تـابع هزينـه بهـره       ارزي

گرفته شده است و كليه عوامل موثر بر مقدار مصرف گاز طبيعي در پروسه توليد، كه در تابع هزينه 

گردد، در رابطه محاسباتي شدت گاز طبيعي وجود دارد و تجزيـه شـدت گـاز طبيعـي بـا      لحاظ مي

گيرد.تري نسبت به ساير مطالعات صورت ميدقت باال

. روش تحقيق3
باشد كه در مرحله توليد و توزيع محصـوالت بكـار   هاي اصلي فرايند توليد ميانرژي يكي از نهاده

نمايـد.  هاي اقتصاد، باالخص بخش صنعت ايفا ميشود و نقش مهمي در رشد كليه بخشگرفته مي

ي، بررسي كارايي در مصـرف ايـن نهـاده ارزشـمند، راهكـاري      با در نظر گرفتن درجه اهميت انرژ

موثر در تحليل ساختار هزينه بوده و اطالعاتي مناسب از كارايي و عدم كارايي پروسه توليد فـراهم  

كنـد،  ها كه زمينه ارزيابي كارايي در بكارگيري انرژي را فـراهم مـي  كند. يكي از انواع شاخصمي

ه به اين شاخص، نسبت مصرف انرژي به سطح توليـد محاسـبه   شاخص شدت انرژي است و با توج

كنـد،  شود. بر اين اساس بنگاهي كه نسبت به سطح توليد خـود انـرژي كمتـري را مصـرف مـي     مي

بر سهم بسيار شدت كمتري داشته و كاراتر عمل نموده است. همانگونه كه عنوان شد، صنايع انرژي

ا دارا هستند و با توجه بـه ايـن سـهم، بررسـي كـارايي      قابل توجهي از انرژي و گاز طبيعي صنعت ر

مصرف انرژي و به طور مشخص كارايي مصرف گاز طبيعي در اينگونه صـنايع اهميتـي دوچنـدان    
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دارد و محاسبه شدت حامل اصلي انرژي (گاز طبيعي)، راهكاري مناسـب بـراي تحليـل كـارايي و     

باشد.بر ميناكارايي فرايند توليد صنايع انرژي

ميان رويكردهاي متداول اقتصادي جهت بررسي كارايي مصرف انرژي و حاملهـاي انـرژي،   از

آل فيشـر از  گيري از تابع هزينه متناسب)، شاخص ديويژيا و شاخص ايـده رهيافت پارامتريك (بهره

مطلوبيت بيشتري نسبت به ساير روشها برخوردارند و به جهت مزاياي ساختار و رابطـه محاسـباتي،   

تري در بررسي شدت مصرف انرژي و حاملهاي انرژي دارا هسـتند. در ادامـه   بسيار گستردهكاربرد 

گيـري از تـابع هزينـه، نسـبت بـه ديگـر       به طور اجمالي به بررسي مزيـت روش پارامتريـك و بهـره   

شود.ها پرداخته ميشاخص

كه عموما ترتيب است آل فيشر و ديويژيا بدينمطالعه شدت مصرف انرژي بوسيله شاخص ايده

گـردد. بـا توجـه بـه اثـر      مقدار شدت انرژي به دو جزء اثـر سـاختاري و اثـر كـارايي تفكيـك مـي      

ساختاري، چنانچه تعداد صنايع با مصرف انرژي باال، كاهش پيدا كند و يا ساختار بخش اقتصـادي  

هـاي  بنگـاه بر كاهش پيدا كنـد و هاي انرژياي تغيير پيدا كند كه تعداد بنگاههمانند صنعت، بگونه

تر وارد بخش صنعت شوند، مقدار شدت انـرژي كاشـه پيـدا    كاراتر و با سطح مصرف انرژي پايين

كند. در سويي ديگر عامل اثر كارايي به بررسي تكنولوژي بكار گرفته شده توسط هـر يـك از   مي

ميزان، بكارگيري توان به اين مساله پي برد كه تا چهپردازد. در حقيقت با اثر كارايي ميها ميبنگاه

از تكنولوژي و تجهيزات فعلي و يا جديد، مقدار شدت انرژي و نسبت مصرف انرژي بـه توليـد را   

نمايد. الزم به ذكر است كه فرض اساسـي در اثـر كـارايي، ثابـت بـودن مقـدار       دستخوش تغيير مي

ن بـا تغييـر در   توليد بنگاه و يا صنعت و تغيير مقدار مصـرف انـرژي و يـا حاملهـاي انـرژي، همزمـا      

).2013باشد (اوكاجيما و همكاران، تكنولوژي پروسه توليد و توزيع مي

-گيـري مـي  در رويكرد پارامتريك و تابع هزينه، شدت انرژي با دقت باالتري محاسبه و اندازه

باشد. مهمترين دليلي كه براي اين موضوع شود و مهمتر از آن، تجزيه شدت به واقعيت نزديك مي

پذير، كليه عوامل و ذكر كرد، اشاره به اين مساله است كه در تابع هزينه متناسب و انعطافتوان مي

گردد. با در نظر گـرفتن ايـن نكتـه،    پارامترهاي بكارگرفته شده در مرحله توليد محصول، لحاظ مي

در كليه عواملي كه در مرحله توليد محصول، با نهاده انرژي و حاملهاي انـرژي در ارتبـاط هسـتند،    

گردد. گردند و شدت انرژي به كليه اين اجزا، تفكيك و تجزيه ميرابطه شدت انرژي لحاظ مي
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2و توابع سهم هزينه نهاده توليد1تابع هزينه ترانسلوگ.1-3

هدف از اين پژوهش، تخمين تابع تقاضاي صنعتي گاز طبيعي، بررسي و محاسبه شدت اجزاي گاز 

اجزاي انرژي با رهيافت پارامتريك بوده و بدين منظور از تابع هزينه طبيعي و همچنين تجزيه شدت 

بـر و  به منظور محاسبه عوامل موثر بر مقدار شـدت گـاز طبيعـي صـنايع انـرژي     شود. بهره گرفته مي

تحليل كليه اجزاي شدت گاز طبيعي، الزم است تـا بـه ارتبـاط ميـان گـاز طبيعـي بـا سـطح توليـد،          

ها در تابع هزينه پرداخته شود.اير نهادهتكنولوژي توليد و قيمت س

تاكنون پژوهشـهاي مختلفـي در حـوزه اقتصـاد انـرژي صـورت گرفتـه اسـت و در بسـياري از          

پژوهشها از رويكرد پارامتريك و تابع هزينه ترانسلوگ بـه منظـور بـرآورد تـابع تقاضـاي انـرژي و       

ه گرفته شده است. از ميان تحقيقات محاسبه انواع شاخصهاي مرتبط با انرژي و حاملهاي انرژي بهر

)، 1389)، سـالمي و سـرايي (  1387نيـاي و ايقـاني (  توان به مطالعه اشـراق داخلي صورت گرفته مي

) اشـاره  1392)، شـهيكي و همكـاران (  1392)، صدرزاده و همكـاران ( 1391زراء نژاد و همكاران (

ــو)، كــيم 2012(3كــرد. تحقيقــات خــارجي شــامل هنريكســون و همكــاران  )، بهــل و 2013(4و هئ

باشـد كـه از تـابع ترانسـلوگ در     ) مي2013(7)، كلن2013(6)، باروس و همكاران2013(5همكاران

اند.حوزه انرژي و اقتصاد انرژي بهره گرفته

باشـد كـه   اي مـي پذير، ساختار و فرم تابع هزينه ترانسلوگ به گونـه در ميان انواع توابع انعطاف

ها و تكنولوژي توليد (جهت محاسبه تغييرات شـدت  ح توليد، ديگر نهادهروابط متقابل نهاده با سط

كه ديگر توابع گاز طبيعي و همچنين تجزيه شدت گاز طبيعي) را در خود گنجانده است، در حالي

جهت با هدف تحقيق باشد، ترين فرم تابع، كه همترتيب مناسبهزينه چنين قابليتي را ندارند. بدين

).1973، 8لوگ است (كريستنسن و همكارانتابع هزينه ترانس

شود و در ايـن  مدت و بلندمدت بررسي ميبر در دو دوره كوتاهشدت گاز طبيعي صنايع انرژي

شود. الزم به ذكر است مدت و بلندمدت بهره گرفته ميرويكرد، از سيستم معادالت همزمان كوتاه

هاي توليد صنايع شامل چهـار نهـاده   هادههاي مركز آمار ايران در بخش صنعت، نكه بر اساس داده

1. Translog Cost Function
2. Input Cost Share
3. Henriksson, Soderholm and Warell (2012)
4. Kim and Heo (2013)
5. Behl, Dette, Frondel and Tauchman (2013)
6. Barros, Chen, Managi and Antunes (2013)
7. Celen (2013)
8. Christensen, Jorgenson and Lau (1973)
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كار، سرمايه، مواد اوليه و انرژي است، كه با توجه بـه هـدف تحقيـق مبنـي بـر مطالعـه       اصلي نيروي

شدت گاز طبيعي و بررسي كارايي اين حامل انرژي، نهاده انرژي به دو بخش گـاز طبيعـي و سـاير    

شود.  اجزاي انرژي تفكيك مي

سيستم معادالت دوره بلندمدت .2-3
باشـند و بنگـاه قـادر اسـت بـا تغييـر قيمـت نهـاده، مقـدار          ها متغير مـي در دوره بلندمدت كليه نهاده

بر در دوره بلندمدت بـه صـورت   بكارگيري از نهاده را تغيير دهد. فرم كلي تابع هزينه صنايع انرژي

باشد.زير مي

TC = f(Q, LP , KP , MP , NP , OP ,T)

)، قيمـت  LPكار()، قيمت نيرويQ)، تابعي است از سطح توليد(TCهزينه كل توليد(در رابطه باال

) و OP)، قيمت ساير اجزاي انـرژي( NP)، قيمت گاز طبيعي (MP)، قيمت مواد اوليه(KPسرمايه(

). Tتكنولوژي توليد(

مـواد  كار، سـرمايه،  بر با پنج نهاده متغير نيرويفرم كلي تابع هزينه كل ترانسلوگ صنايع انرژي

باشد.اوليه، گاز طبيعي و ساير اجزاي انرژي در سيستم معادالت بلندمدت به شرح زير مي
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ها، بوسيله لم شفارد، از تابع هزينه ترانسلوگ نسبت به قيمت جهت استخراج توابع سهم هزينه نهاده

. فـرم كلـي توابـع سـهم تقاضـاي      )1،1970شـود (شـفارد  هاي توليد مشتق گرفته ميهر يك از نهاده

باشد.(هزينه) نهاده در بلندمدت به شرح زير مي
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باشد.مقدار نهاده ميiXقيمت نهاده وiPسهم نهاده از هزينه كل،iSدر رابطه فوق،

1. Shephard (1970)
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رفتار، دو شرط تقارن و همگني از درجه يك در قيمـت  هزينه نرمال و خوشبراي تامين شرط تابع 

شود. شرط همگني و تقارن به شرح زيـر اسـت (كريستنسـن و    ها، بر تابع هزينه كل اعمال مينهاده

).1976، 1گرين
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مدتسيستم معادالت دوره كوتاه.3-3
ها متغير نبـوده و حجـم و تعـداد بكـارگيري از     كليه نهادهمدت،بر اساس فرض اساسي دوره كوتاه

كـار،  هـاي مـورد بررسـي شـامل نهـاده نيـروي      باشد. از ميان انـواع نهـاده  يك يا چند نهاده ثابت مي

مـدت ثابـت در   سرمايه، مواد اوليه، گاز طبيعي و ساير اجزاي انرژي، نهاده سـرمايه در دوره كوتـاه  

به اين مساله، بجاي قيمـت نهـاده سـرمايه، از حجـم سـرمايه در تـابع       نظر گرفته شده است. با توجه 

ها (بجز سرمايه) قيمت آنها در تابع هزينه جايگذاري شود و براي ساير نهادههزينه متغير استفاده مي

مدت به شرح زير است.شود. رابطه كلي تابع هزينه در دوره كوتاهمي

VC = f(Q, LP , MP , NP , OP , T, K)

)، LPكـار( )، قيمـت نيـروي  Q)، تـابعي اسـت از سـطح توليـد(    VCهزينه متغير توليد(در رابطه باال 

)، تكنولـوژي  OP)، قيمـت سـاير اجـزاي انـرژي(    NP)، قيمت گـاز طبيعـي (  MPقيمت مواد اوليه(

).K) و موجودي (حجم) سرمايه(Tتوليد(

كار، مواد اوليـه،  بر با چهار نهاده متغير نيرويفرم كلي تابع هزينه متغير ترانسلوگ صنايع انرژي

باشد.مدت به شرح زير ميگاز طبيعي و ساير اجزاي انرژي در سيستم معادالت كوتاه

1. Christensen, Greene (1976)
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ها، بوسيله لـم شـفارد، از تـابع هزينـه ترانسـلوگ نسـبت بـه        جهت استخراج  توابع سهم هزينه نهاده

). فرم كلي توابع سهم تقاضاي 1970شود (شفارد،هاي توليد مشتق گرفته ميقيمت هر يك از نهاده

باشد.مدت به صورت زير مينهاده در كوتاه(هزينه) 
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-مقدار نهـاده متغيـر مـي   iXقيمت نهاده متغير و iPسهم نهاده از هزينه متغير، iSدر رابطه باال، 

رفتار، دو شرط تقارن و همگني از درجـه يـك در   براي تامين شرط تابع هزينه نرمال و خوشباشد.

شود. شرط همگني و تقارن به شرح زير است.ها، بر تابع هزينه متغير اعمال ميقيمت نهاده
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شدت گاز طبيعي.4-3
پروسه توليد صنايع از منظر مقدار مصـرف  ترين راهكارهاي بررسي كارايي در ساختار يكي از مهم

گيري از شاخص شدت گاز طبيعي و محاسـبه تغييـرات ايـن    گاز طبيعي نسبت به مقدار توليد، بهره

شاخص اقتصادي است. شدت گاز طبيعي با استفاده از مفهوم ميزان و نسبت بكارگيري گاز طبيعي 
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دو رويكـرد پارامتريـك و ناپارامتريـك    شـود و بـا  در پروسه توليد به سطح توليد بنگاه تحليـل مـي  

شود، عوامل موثر بـر شـدت   شود. آنچه كه در اين تحقيق به تحليل آن پرداخته ميگيري مياندازه

بر بـوده و بـه همـين جهـت از راهكـار پارامتريـك و رهيافـت تـابع هزينـه          گاز طبيعي صنايع انرژي

شدت مصرف حامـل انـرژي گـاز طبيعـي     ترانسلوگ به منظور بررسي اثرات انواع متغيرها بر روي

تـر عنـوان شـد، يكـي از مهمتـرين مشخصـات تـابع هزينـه         گونـه كـه پـيش   شـود. همـان  استفاده مي

گيـري از تـابع هزينـه    باشد. بهرهترانسلوگ، لحاظ نمودن اثرات متقابل متغيرها بر روي يكديگر مي

از تابع ترانسوگ، ما را قادر خواهد ترانسلوگ و در ادامه تابع سهم هزينه گاز طبيعي استخراج شده 

ساخت تا عوامل گوناگون موثر بر شدت گاز طبيعي را با دقت بيشتري تحليل نماييم. آنچه كـه در  

توان به تكنولوژي توليـد،  كند، ميتابع ترانسلوگ و بالتبع تابع سهم هزينه گاز طبيعي نمود پيدا مي

ييرات با شتاب و ثابت گاز طبيعي اشاره نمود. حال با ها و تغسطح توليد و اثرات متقابل ديگر نهاده

توان شـدت گـاز   تقسيم نمودن رابطه سهم هزينه نهاده گاز طبيعي بر سطح توليد بنگاه (صنعت) مي

باشد (گيبسون و همكـاران،  طبيعي را محاسبه كرد. رابطه كلي شدت اجزاي انرژي به شرح زير مي

2009.(

QN
N N

N

PX
ê  = = ( )S

Q P
) Q) به توليد (NX) برابر است با نسبت مصرف گاز طبيعي (Nêعي (در رابطه باال، شدت گاز طبي

) ضربدر سـهم هزينـه گـاز    NP) به قيمت گاز طبيعي (QPو همچنين تابعي از نسبت قيمت توليد (

مدت و بلندمدت گاز طبيعي، توابع هزينه كل باشد. با توجه به بررسي دوره كوتاه) ميNSطبيعي (

مــدت و و همچنــين تـابع ســهم هزينـه گــاز طبيعـي در كوتــاه   و متغيـر ترانســلوگ در ايـن دو دوره   

باشد و بر اين اساس، مقدار شدت گاز طبيعي و اجزاي مـوثر بـر شـدت گـاز     بلندمدت متفاوت مي

باشد.طبيعي نيز متفاوت مي

مدت گاز طبيعيشدت كوتاه.5-3
تـابع هزينـه و بـالتبع    گيـري از  رابطه محاسباتي شدت گاز طبيعي بر طبق رويكرد پارامتريك و بهره

تابع سهم هزينه، وابستگي زيادي به ساختار و اجزاي تشكيل دهنده تابع سهم هزينه دارد و به نوعي 

مهمترين بخش بررسي و تجزيه شدت مصرف نهاده، مربوط به اجـزاي تشـكيل دهنـده تـابع سـهم      

ستخراج تابع سهم هزينه مدت و در نهايت اباشد. بر اساس تابع هزينه ترانسلوگ در كوتاههزينه مي
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مـدت، تـابع سـهم هزينـه گـاز طبيعـي بـه سـطح توليـد،          گاز طبيعي از تابع هزينه ترانسلوگ كوتـاه 

ها و قيمت گاز طبيعي قابل تفكيك است. شـدت  تكنولوژي توليد، حجم سرمايه، قيمت ساير نهاده

مدت به شرح زير است. گاز طبيعي در كوتاه
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-بر، به پنج بخش اساسي اثـر بودجـه  مدت صنايع انرژيطبييعي كوتاهاجزاي اثرگذار بر شدت گاز 

قابل تفكيك است. 5ايو اثر سرمايه4، اثر تكنولوژي3، اثر توليدي2، اثر جانشيني1اي

اي: تغييرات شدت گاز طبيعي را با توجه به تغيير در قيمت گـاز طبيعـي، بـا فـرض ثبـات      اثر بودجه

).2008نمايد (كيم و همكاران، وليد بنگاه (صنعت) محاسبه ميمقدار سهم نهاده از كل هزينه ت

اثر جانشيني: مجموع آثار ناشي از تغيير قيمت كليه عوامل با فرض تغيير در سهم هزينه نهـاده گـاز   

طبيعي (سهم نهاده از كل هزينه توليد) بر روي مقادير شدت گاز طبيعي، برابـر بـا اثـرات جانشـيني     

باشد. مي

-چنانچه مقدار سطح توليد و مقياس توليد بنگاه تغيير كند، مقادير بكـارگيري از نهـاده  اثر توليدي:

كند. اثر توليدي بـه بررسـي   هاي توليد و به طور مشخص مقدار بكارگيري از گاز طبيعي، تغيير مي

پردازد. تغييرات مصرف گاز طبيعي ناشي از تغيير توليد مي

1. Budget Effect
2. Substitute Effect
3. Output Effect
4. Technology Effect
5. Capital Effect
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ژي توليد در تـابع هزينـه خنثـي نباشـد و تغييـرات تكنولـوژي       اثر تكنولوژي: چنانچه مقادير تكنولو

هاي توليد شود، تغييرات شدت گاز طبيعي ناشي از تكنولوژي توليد بـا عنـوان   موجب تورش نهاده

گردد. اثر تكنولوژي بررسي مي

و باشد و تغييرات حجم نهـاده سـرمايه  مدت مياي: سرمايه به عنوان نهاده ثابت در كوتاهاثر سرمايه

باشد.اي ميتاثير آن بر مقدار مصرف نهاده گاز طبيعي با عنوان اثر سرمايه

به منظور محاسبه برآيند(مجموع) تغييرات شدت گاز طبيعي ناشي از مجموعه عوامل موثر بـر ايـن   

).2005شود (اوچسن و ولچ، شاخص در طي زمان، از رابطه زير استفاده مي
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شدت بلندمدت گاز طبيعي.6-3
باشـند و تـابع سـهم هزينـه نهـاده گـاز طبيعـي در دوره        هـا متغيـر مـي   در دوره بلندمدت كليه نهـاده 

هـاي اصـلي و قيمـت    بلندمدت از چهار جزء اصلي سطح توليد، تكنولوژي توليد، قيمت ساير نهاده

بلندمدت، رابطه شدت گاز گاز طبيعي تشكيل شده است. با توجه به تابع سهم هزينه گاز طبيعي در 

).  2005طبيعي بلندمدت بر اساس راهكار پارامتريك به صورت زير است (اوچسن و ولچ، 
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Lدر رابطه باال، شدت گاز طبيعي(
Nê    برابر با نسبت مصرف گاز طبيعي به توليـد و تـابعي اسـت از (

فكيك رابطه سهم هزينه نسبت قيمت توليد به قيمت گاز طبيعي در سهم هزينه نهاده گاز طبيعي. با ت

ــه       ــاز طبيعـــي بـ ــي، شـــدت گـ ــاز طبيعـ ــه مـــي   8گـ ــزء مختلـــف تجزيـ ــود. عبـــارات جـ شـ
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NN NL NM NO NKe +e +e +e +eها (اثرات جانشيني و مكملي) شامل اثرات ناشي از تغيير قيمت نهاده

ها تغييـر  نمايد. به عبارتي ديگر، چنانچه قيمت هر يك از اين نهادهبر شدت گاز طبيعي را تبيين مي

شـوند (آكسـلي و   مصرف گاز طبيعي و نهايتا تغييـر در شـدت گـاز طبيعـي مـي     كند، منجر به تغيير 

NT). عبارات2009، 1همكاران NQe ,e به ترتيب به اثرات تغيير در سطح توليد و تكنولوژي توليد بر

، به اثرات ناشي از تغييـر قيمـت گـاز    Neكنند. در نهايت عبارتمقدار شدت گاز طبيعي اشاره مي

از نهاده گاز طبيعي و بالتبع شدت گـاز طبيعـي بـا فـرض ثبـات در      طبيعي بر روي مقدار بكارگيري

، Neدر اين است كـه در عبـارت  NeوNNeنمايد. تفاوت عبارتسهم هزينه گاز طبيعي، اشاره مي

فرض ضمني ثبات سهم هزينه گاز طبيعي وجود دارد و اين در حالي است كه با توجـه بـه عبـارت   

NNeقادر خواهد بود به منظور تعديل در هزينـه توليـد   ، چنانچه قيمت گاز طبيعي تغيير كند، بنگاه

خود، مقدار مصرف گاز طبيعي را تغيير دهد و فرض ثبات در مقـدار گـاز طبيعـي بـا وجـود تغييـر       

-، تغيير شدت گاز طبيعي با نرخ ثابت را اندازهNeباشد. به مفهومي ديگر، عبارتقيمت برقرار نمي

نمايد (كـيم  بيعي را با نرخ متغير را محاسبه مي، تغييرات شدت گاز طNNeكند و عبارتگيري مي

بر، بـه چهـار   ). در سطح كلي، اجزاي اثرگذار بر شدت گاز طبيعي صنايع انرژي2008و همكاران، 

اي، اثر جانشيني، اثر توليدي و اثر تكنولوژي، قابل تفكيك است. به منظور بخش اساسي اثر بودجه

طبيعي ناشي از مجموعه عوامل موثر بر اين شاخص در محاسبه برآيند(مجموع) تغييرات شدت گاز 

شود.طي زمان، از رابطه زير استفاده مي
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اشاره به اثر تغيير قيمـت سـرمايه بـر شـدت گـاز      NKالزم به ذكر است كه در رابطه فوق، عبارت 

در رابطـه برآينـد   NKطبيعي در دوره بلندمدت دارد (اثر جانشيني) و اين در حالي است كه جـزء  

Sمدت ((مجموع) تغييرات شدت گاز طبيعي كوتاه
N

S
N

e

e
ˆ

ˆ∆
)، اثـر تغييـرات حجـم سـرمايه بـر مقـدار       

نمايد. بر اين اساس تفاوت ميـان رابطـه   اي) را محاسبه ميسرمايهمدت (اثر شدت گاز طبيعي كوتاه

باشد.    ميNKمدت، در جزء برآيند تغييرات شدت گاز طبيعي در بلندمدت و كوتاه

1. Oxley, Ma and Gibson (2009)
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روش تخمين پارامترها.7-3
جهت افزايش كارايي تخمين پارامترها، معادله تابع هزينه ترانسلوگ و معادالت سهم هزينه نهـاده، 

هاي به ظاهر نامرتبط تخمـين  تحت عنوان سيستم معادالت همزمان با يكديگر و به روش رگرسيون

شوند، زيرا اوال هريك از معادالت سهم هزينه داراي پارامترهاي يكسـاني بـا معادلـه هزينـه     زده مي

وگ باشـند، ثانيـا معـادالت سـهم هزينـه اجـزاي نهـاده از معادلـه تـابع هزينـه ترانسـل           ترانسلوگ مي

اند و اجزاي اخالل معادالت سهم هزينـه بـا جـزء اخـالل تـابع هزينـه ترانسـلوگ در        استخراج شده

). براي حل مشكل خودهمبستگي در الگوي سيستمي بـه ظـاهر غيـر    1962، 1باشند. (زلنرارتباط مي

باشد كه ارتباط بين اجزاء اخـالل را در نظـر گرفتـه و شـرط     اي ميبه گونه2SUREمرتبط، روش 

8هـاي  كند. با توجه بـه دسترسـي داده  داقل واريانس را براي تامين كارايي پارامترها برآورده ميح

هـاي  هاي پانل متوازن، رگرسـيون بر، روش برآورد سيستمي بر اساس دادهصنعت انرژي10سال از 

باشد.) مي3ISURبه ظاهر نامرتبط تكراري(

باشـد، بـرآورد   ها برابر با يك ميع سهم هزينهدر سيستم معادالت كلي، با توجه به اينكه مجمو

-كوواريانس اجزاء اخـالل  -سيستم معادالت در حالت عادي موجب صفر شدن ماتريس واريانس

شود. براي جلوگيري از بروز اين مشكل خطي كامل ميشده، كه اين مساله موجب بروز مشكل هم

كليـه معـادالت تـابع هزينـه و سـهم      در تخمين، يكي از معادالت سهم هزينه نهـاده حـذف شـده و    

شـوند  اي كه معادلـه سـهم آن حـذف شـده اسـت، نرمـال مـي       تقاضاي نهاده، بر حسب قيمت نهاده

). 2006، 4(نانگ و همكاران

)، 2R)، ضريب تعيـين تعـديل شـده (   2Rهاي سنجي از جمله ضريب تعيين (با توجه به آماره

هاي سنجي، بهترين بـرآورد و  ) و ديگر آمارهP)، سطح معناداري پارامترها (DWدوربين واتسون (

تخمين پارامترهاي سيستم معـادالت در دوره بلندمـدت، بـا حـذف معادلـه سـهم تقاضـاي سـرمايه         

ترتيب جهت تخمين پارامترهاي معادالت همزمان در بلندمـدت، معادلـه سـهم    آيد. بدينبدست مي

سرمايه حذف شده و پارامترهاي اين معادله به طور غيرمستقيم و از طريـق فـرض همگنـي    تقاضاي 

گردد. محاسبه مي

1. Zellner (1962)
2. Seemingly Unrelated Regressions
3. Iterative Seemingly Unrelated Regressions
4. Nanag and Ghebremichaeal (2006)
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مدت با حذف معادله سهم تقاضاي ساير اجزاي انرژي، پارامترهاي بهتري بـراي  در دوره كوتاه

جـزاي  شود و پارامترهاي تابع سـهم هزينـه سـاير ا   مدت تخمين زده ميسيستم معادالت دوره كوتاه

شود.انرژي، غير مستقيم و از طريق فرض همگني محاسبه مي

ها و نتايج تحقيقداده.4
هدف از اين پژوهش محاسبه شدت گاز طبيعي و همچنين بررسي رابطه جانشيني ميان گاز طبيعـي  

بـا رويكـرد پارامتريـك و    1389تـا  1382بر ايران طي سالهاي هاي توليد صنايع انرژيو ساير نهاده

رقمـي  2باشد. بدين منظور از اطالعات در سطح صنايع كـد  گيري از تابع هزينه ترانسلوگ ميبهره

، كه بيشترين حجم انـرژي كـل صـنعت را    2صنعت10)، شامل ISIC1بندي كاالها و خدمات(طبقه

ار، كـ هاي توليد شامل نيـروي ها عبارتند از قيمت نهادهدر اختيار دارند بهره گرفته شده است و داده

سرمايه، مواد اوليه، انرژي (گاز طبيعي و ساير حاملهاي انرژي)، مقدار توليد، هزينه كل، سهم هزينه 

هاي توليد، حجم سرمايه و متغير تحقيق و توسعه به عنـوان پروكسـي متغيـر تكنولـوژي توليـد      نهاده

، 1392كز در سـال  ) گردآوري شده است و اين مر1392ها از مركز آمار ايران (باشد. كليه دادهمي

-را منتشر كرده اسـت و داده 1389المللي كاالها و خدمات) تا سال بندي بينهاي صنايع (طبقهداده

باشد.قابل دسترسي مي1389هاي بخش صنعت تا سال 

برسهم مصرف انرژي و گاز طبيعي صنايع انرژي.1-4
شـود.  بخـش صـنعت بكارگرفتـه مـي    باشد كه در فرايند توليـد  انرژي يكي از چهار نهاده اصلي مي

انـد و از منظـر   تعدادي از صنايع سهم بيشتري از انـرژي بخـش صـنعت را بـه خـود اختصـاص داده      

روند. اين دسته از صنايع بـا اختصـاص   بر بشمار ميمصرف انرژي بخش صنعت، جزو صنايع انرژي

باشند و هدف از ايـن  سهم بسيار زيادي از انرژي مصرفي بخش صنعت، از صنايع مهم و اساسي مي

باشد كه سهم مصرف انـرژي بـاالتري نسـبت بـه     پژوهش بررسي شدت گاز طبيعي در صنايعي مي

صـنعت كـد   23ديگر صنايع دارا هستند. بر اساس اطالعات بخش صنعت مركز آمار ايران، از ميان 

، طـي دوره  1ودار صنعت سهم بسيار بااليي از انرژي را در اختيار دارند. با توجه به نمـ 10رقمي، 2

-درصد از كـل انـرژي را مصـرف مـي    53/94بر صنعت انرژي10، به طور متوسط، 1389تا 1382

1. International Standard Industrial Classification
مراجعه شود.1بر ايران به ضميمه و نام صنايع انرژيISICرقمي 2. به منظور آشنايي با كد 2
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نمايند. بر اين درصد از كل انرژي بخش صنعت را مصرف مي47/5صنعت ديگر، تنها 13نمايند و 

برقـرار اسـت.   بر و ساير صنايع از جنبه مصرف نهاده انرژي اساس تفاوت بسياري ميان صنايع انرژي

) بـه  27بر، صنعت توليد فلـزات اساسـي (كـد    باشد كه از ميان صنايع انرژينكته قابل توجه اين مي

42/34علت ساختار توليد خود كه وابستگي بسيار زيادي به نهاده انرژي داراست، با سهمي معـادل  

رود. ر ميبر ترين صنعت به شمادرصد باالترين سهم انرژي را در اختيار دارد و انرژي

بر، بـا توجـه بـه    صنعت به عنوان صنايع انرژي10پس از بررسي سهم مصرف انرژي و گزينش 

هدف پژوهش مبني بر محاسبه شدت مصرف گاز طبيعي، بررسي سهم مصرف گاز طبيعـي صـنايع   

بر به جهت دارا بودن سـهم  باشد. انتظار بر آن است كه صنايع انرژيمورد مطالعه داراي اهميت مي

عظمي از انرژي صنعت، سهم مصرف بزرگي از گاز طبيعي (به عنوان جـزء اصـلي انـرژي) را نيـز     ا

دارا باشند و به عبارت ديگر، سطح مصرف گاز طبيعـي بـه عنـوان حامـل انـرژي، در ايـن دسـته از        

بر بـه طـور   صنايع باال باشد. با توجه به گزارشهاي منتشر شده توسط مركز آمار ايران، صنايع انرژي

نمايند كه اين مقدار بزرگتر از سـهم  درصد از گاز طبيعي كل صنعت را مصرف مي90/97توسط م

باشد و بر اين اسـاس، گـاز طبيعـي در صـنايع     بر ميدرصد) در صنايع انرژي53/94مصرفي انرژي (

رود.بر به عنوان يكي از حاملهاي اصلي انرژي به شمار ميانرژي

گزارش شده است. بر اساس 2صنعت در نمودار 10تفكيك نتايج سهم مصرف گاز طبيعي به 

) عالوه بر بيشترين سهم مصرف انـرژي، بـاالترين سـهم    27نتايج، صنعت توليد فلزات اساسي (كد 

10درصد) را نيز در اختيار دارد و از اين حيث مهمتـرين صـنعت در ميـان    28مصرف گاز طبيعي (

ظر گرفتن سهم بسيار باالي مصرف گاز طبيعـي صـنايع   باشد. در مجموع با در نبر ميصنعت انرژي

بر از كل گاز طبيعي صنعت ايران، اهميت بررسـي كـارايي در پروسـه توليـد صـنايع مـذكور       انرژي

صـنعت  10هاي بسـيار كـاربردي در   باشد. گاز طبيعي جزء نهادهنسبت به ساير صنايع دوچندان مي

صنعت پرداخت.10در مصرف گاز طبيعي در اين بر است و الزم است تا به بررسي كاراييانرژي
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10شماره ومساقتصاد انرژي ايران    سال فصلنامه 112

درايرانصنعتيعيطبگازكلازبريانرژعيصنايعيطبگازمصرف) درصد(ينسبسهم.1نمودار
1382-89دوره

ره دودرايران صنعتانرژيكلازبرانرژيعيصناانرژيمصرف) درصد(ينسبسهم.2نمودار
89-1382

سهم هزينه گاز طبيعي.2-4
پس از بررسي سهم مصرف انرژي و حامل انرژي گاز طبيعي، به منظور آشـنايي بـا سـاختار هزينـه     

اختصاص يافته به انرژي در صنايع مـورد مطالعـه، سـهم هزينـه گـاز طبيعـي نسـبت بـه سـهم ديگـر           

مورد بررسي قرار گرفت. الزم به ذكر است كه در بخش قبل حاملهاي انرژي (از كل هزينه انرژي)

به بررسي سهم و مقدار مصرف گاز طبيعي از كل گاز طبيعي مصرفي بخش صنعت پرداخته شـد و  

در اين بخش به منظور درك درجه اهميت گاز طبيعي نسبت به ساير اجـزاي انـرژي، سـهم هزينـه     

گردد. نتايج سهم هزينه گـاز طبيعـي بـه    ي تحليل مياختصاص يافته به گاز طبيعي از كل هزينه انرژ

%34.42;27كد 

%18.64;23كد 

%13.55;26كد 
%5.13;34كد %7.65;24كد 

%4.47;25كد 
%3.43;21كد 
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%1.85;28كد 
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ذكر شده است. به جهت بررسي هرچه بهتر، نتايج در سال ابتدايي 1صنعت در جدول 10تفكيك 

، صـنايع  1) و متوسط دوره گزارش شده است. بر اساس نتايج جـدول  1389)، سال انتهايي (1382(

43نماينـد و  ژي را صرف خريد گاز طبيعي مـي درصد از كل هزينه انر57بر به طور متوسط انرژي

درصد از كل هزينه اختصاص يافته به انرژي صرف خريد ديگر حاملهاي انـرژي در پروسـه توليـد    

گردد و با توجه به اين موضوع، گاز طبيعي مهمتـرين نهـاده زيرگـروه انـرژي در بخـش صـنايع       مي

رقمـي،  2صنعت كـد  10املهاي انرژي در باشد. درجه اهميت گاز طبيعي ميان انواع حبر ميانرژي

درصد) هزينه انرژي در صنعت 86باشد؛ بطوريكه نهاده گاز طبيعي بيش از سه چهارم (متفاوت مي

) بـا  17) را داراست و در صنعتي همانند توليد منسـوجات (كـد   24توليد محصوالت شيميايي (كد 

درصدي را داراست.  37درجه اهميت كمتري، سهم 

1382-89بر در دوره سهم هزينه گاز طبيعي صنايع انرژي.1جدول

متوسط دوره13821389نام صنعتكد

27/2662/6455/43∗مواد غذايي و آشاميدني15

07/2285/5378/37توليد منسوجات17

49/5578/6641/57توليد محصوالت كاغذي21

55/6999/6748/73توليد ذغال كك23

97/8192/8884/86محصوالت شيمياييتوليد 24

04/4798/6201/53محصوالت پالستيكي25

98/2840/6297/42ساير محصوالت كاني غير فلزي26

66/7618/7403/75توليد فلزات اساسي27

81/4110/5546/46محصوالت فلزي بجز ماشين آالت28

00/4690/6105/49توليد وسايل نقليه و موتوري34

58/4987/6556/56برمتوسط صنايع انرژي-

) واحد محاسبه: درصد∗)  (1392ماخذ: مركز آمار ايران (

با در نظر گرفتن مقادير سهم هزينه گاز طبيعي در دو سال ابتـدايي و انتهـايي مـورد بررسـي، از     

از كل هزينه انرژي را ) مقدار هزينه گاز طبيعي27و 23صنعت (كد 2بر تنها صنعت انرژي10ميان 

كاهش دادند و اين در حالي است كه با وجود اين كاهش در هزينه اختصاص يافته به گـاز طبيعـي   

(از كل هزينه انرژي) به عنوان جزيي از نهاده انـرژي، گـاز طبيعـي در ايـن دو صـنعت نقـش قابـل        

بـر بـه   صـنعت انـرژي  توجهي در ميان حاملهاي انرژي داراست و مهمترين حامل انرژي در ايـن دو  
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، شاهد رشـد سـهم   1389ساله منتهي به 8رود. الزم به ذكر است كه ديگر صنايع در دوره شمار مي

، در 1389بر در سال هزينه گاز طبيعي از كل هزينه انرژي خود بوده و به طور متوسط صنايع انرژي

يري گاز طبيعـي داشـته   درصد افزايش در هزينه بكارگ29/16(به طور متوسط) 1382قياس با سال 

باشد. بر ميكه حاكي از افزايش اهميت گاز طبيعي در ميان انواع حاملهاي انرژي در صنايع انرژي

تخمين پارامترهاي سيستم معادالت.3-4
در اين پژوهش از راهكار سيستم معادالت  به منظور بررسي شاخص شدت گاز طبيعي بهره گرفتـه  

باشد. در هـر دو دوره، معادلـه اصـلي    مدت و بلندمدت ميزماني كوتاهشده است و شامل دو دوره 

سيستم معادالت تابع هزينه ترانسلوگ بوده و توابع سـهم هزينـه (تقاضـاي) دوره بلندمـدت شـامل      

باشد و اين در حالي است كه بـه  كار، مواد اوليه، سرمايه، گازطبيعي و ساير اجزاي انرژي مينيروي

- مدت شامل توابع نيرويمدت، توابع سهم هزينه نهاده كوتاهه سرمايه در كوتاهدليل ثابت بودن نهاد

10سـاله از اطالعـات   8ها شامل دوره كار، مواد اوليه، گاز طبيعي و ساير اجزاي انرژي است. داده

هـاي بـه ظـاهر    هـاي پانـل، از روش رگرسـيون   باشد و بر اسـاس داده ميISICرقمي 2صنعت كد 

مدت استفاده شده اسـت.  ) براي تخمين سيستم معادالت بلندمدت و كوتاهISUR(نامرتبط تكراري

گزارش شده است. 2نتايج تخمين پارامترهاي سيستم معادالت در جدول 

بريانرژعيصنابلندمدتومدتكوتاهمعادالتستميسنيتخمجينتا.2جدول

دوره بلندمدتمدتدوره كوتاه

انحراف معيارtآماره برآوردپارامترانحراف معيارtآماره برآوردپارامتر

0α75671/24-39/3-30/7
0α96076/11-65/1-23/7

Qα55748/180/341/0
Qα414511/199/247/0

QQα18194/078/305/0
QQα009251/0-49/0-02/0

Mα097981/0-55/0-18/0
Lα15293/160/332/0

Nα047513/066/007/0
Mα378552/0-75/1-21/0

Lα297262/162/336/0
Nα228215/081/208/0

∗ Oα246794/0---
Oα067366/0-03/1-06/0

MMβ006038/073/100/0∗
Kα064773/0--

NNβ003602/0-84/1-00/0
LLβ01103/071/101/0

LLβ030123/089/102/0
MMβ018422/071/400/0

∗
OOβ013093/0--

NNβ002353/0-25/1-00/0
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MNβ001152/095/100/0
OOβ006549/053/200/0

MLβ015683/0-94/3-00/0∗
KKβ004436/0---

∗
MOβ008493/0--

LMβ017423/0-46/4-00/0

NLβ004798/021/200/0
LNβ004048/014/200/0

∗ NOβ002348/0---
LOβ003719/0-79/1-00/0

∗
LOβ019238/0---∗ LKβ006064/0--

MQβ007857/0-77/0-01/0
MNβ001263/090/100/0

NQβ007874/0-67/4-00/0
MOβ000188/0-36/0-00/0

LQβ029815/0-16/2-01/0∗ MKβ002074/0--

∗
OQβ045546/0--

NOβ003023/0-09/2-00/0

Tγ112612/0-76/0-01/0∗
NKβ000065/0--

TTγ010621/067/100/0∗ OKβ000381/0--

MTγ009506/046/400/0
LQβ034074/0-05/3-01/0

NTγ000172/049/000/0
MQβ010834/042/101/0

LTγ008376/0-86/2-00/0
NQβ007262/0-29/4-00/0

∗
OTγ001302/0---

OQβ00094/0-67/0-00/0

QTγ010869/0-60/0-01/0∗
KQβ031442/0--

Kδ780017/040/232/0
Tγ040024/018/023/0

KKδ155941/037/404/0
TTγ020125/0-46/2-01/0

MKδ011383/065/101/0
LTγ00547/0-83/1-00/0

NKδ003185/003/400/0
MTγ006883/037/200/0

LKδ015902/0-06/2-01/0
NTγ000351/0-91/0-00/0

∗
OKδ001334/0--

OTγ000169/058/000/0

QKδ184647/0-49/4-04/0∗ KTγ001231/0---

TKδ008842/052/002/0
QTγ009929/0096/001/0

2R = 99/0
2R = 99/0D.W= 99/12R = 99/0

2R = 99/0D.W= 15/2

L      نيروي كار :M      مواد اوليه :N      گاز طبيعي :O      ساير اجزاي انرژي :Kسرمايه :

T      تكنولوژي :Qتوليد :

شود.) به صورت غيرمستقيم و از شرط همگني محاسبه مي∗(

هاي تحقيقماخذ: يافته
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توابع تقاضاي گاز طبيعي.4-4
مدت و بلندمدت،  توابـع تقاضـاي كليـه    در دوره كوتاهپس از تخمين پارامترهاي سيستم معادالت

باشد. يكي از اهداف پـژوهش اسـتخراج   مدت قابل استخراج ميها در دوره بلندمدت و كوتاهنهاده

باشد و با توجه به محاسبه مستقيم و غير مستقيم (شرط همگني) تابع تقاضاي صنعتي گاز طبيعي مي

مـدت) مـرتبط بـا    قاضاي صنعتي گاز طبيعي (بلندمدت و كوتاهپارامترهاي سيستم معادالت، توابع ت

بر ايران به شرح زير است. صنايع انرژي

مدتتقاضاي صنعتي گاز طبيعي در كوتاه

)(log/)(/

)(log/)(log/)(log/

)(log/)(log//

KT

QPP

PPS

OL

MN
S
N

01520200083760
007874000234800047980

001152000360200475130

−−
−−+

+−=

تقاضاي صنعتي گاز طبيعي در بلندمدت

)(/)(log/

)(log/)(log/)(log/

)(log/)(log//

TQ

PPP

PPS

KOM

LN
L
N

00035100072620
000065000302300012630

004048000235302282150

−−
+−+

+−=

برشدت گاز طبيعي صنايع انرژي.5-4
هدف از اين پژوهش ارزيابي و تحليل پارامتريك ساختار هزينه صنعت ايـران از منظـر كـارايي در    

باشـد؛ مقصـود   بر ميصنعت انرژي10مصرف حامل انرژي گاز طبيعي و صنايع مورد بررسي شامل 

بر آن است تا به تحليل شدت مصرف مهمترين حامل انرژي در صنايعي كه بيشترين سهم مصـرف  

گيـري از رويكـرد پارامتريـك و راهكـار     اند، پرداخته شود. با بهرهبه خود اختصاص دادهانرژي را 

هاي مختلفي پرداخـت. در  توان به بررسي شدت گاز طبيعي از جنبهتابع سهم هزينه گاز طبيعي، مي

گيري از رويكـرد تـابع هزينـه، در نظـر گـرفتن كليـه عوامـل و        حقيقت يكي از مزاياي اساسي بهره

باشد كه در جريان توليد محصول، با نهاده در ارتباط هستند و هاي موثر بر مصرف نهاده ميفاكتور

-بر اين اساس تجزيه شدت مصرف نهاده با دقت بسيار باالتري نسبت به ساير روش ها صورت مي

گيرد.

ذكـر شـده   3صنعت در جـدول  10بر به تفكيك نتايج محاسبه شدت گاز طبيعي صنايع انرژي

مچنين تجزيه شدت گاز طبيعي به تفكيك فاكتورهـاي اصـلي صـورت گرفتـه اسـت. بـر       است و ه

مـدت  هاي صنايع، مقدار شدت گاز طبيعي در كوتـاه اساس نتايج يافت شده، در سطح متوسط داده
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درصـد  1144/0درصد بدست آمده است و شدت گاز طبيعي در دوره بلندمدت برابـر بـا   1493/0

صـنعت، شـدت گـاز    10به نتايج مقادير شدت گاز طبيعي بـه تفكيـك   باشد و همچنين با توجه مي

صنعت مورد بررسي داراي مقـادير  10مدت در قياس با دوره بلندمدت، در كليه طبيعي دوره كوتاه

مدت نسـبت بـه دوره   باشد و بر اين اساس، كارايي مصرف گاز طبيعي در دوره كوتاهبزرگتري مي

مدت، بـه منظـور   بر در دوره بلندمدت نسبت به كوتاهايع انرژيبلندمدت كمتر است. به عبارتي صن

نمايند و از اين جهـت نسـبتا كـارايي بهتـري را بـا      توليد محصوالت گاز طبيعي كمتري مصرف مي

ها دارا هستند.فرض متغير بودن كليه نهاده

تند و فاكتور اصلي بر مقدار شدت اثرگذار هس4براساس تجزيه شدت گاز طبيعي در بلندمدت 

مدت با وجود ثابت بودن سرمايه و وجود فاكتور اثر سرمايه، شدت اين در حالي است كه در كوتاه

شود. تجزيه شدت گاز طبيعـي حـاكي از آن اسـت كـه بـه      فاكتور اصلي تجزيه مي5گاز طبيعي به 

فاكتور اصلي، اثـر توليـدي و اثـر تكنولـوژي موجـب كـاهش       4طور متوسط، در بلندمدت از ميان 

گردند و در سويي ديگر اثر توليدي تنها فاكتور كاهشي شـدت گـاز   نسبت گاز طبيعي به توليد مي

فاكتور ديگر موجب افزايش شدت گاز طبيعي هسـتند و  4رود و مدت به شمار ميطبيعي در كوتاه

مدت نسبت به بلندمدت بـه شـمار   يكي از عوامل اساسي و موثر بر بزرگتر بودن مقدار شدت كوتاه

اي در هـر دو  روند. نكته قابل توجه در زمينه تجزيه شدت گاز طبيعي، مثبـت بـودن اثـر بودجـه    مي

تـوان بـه قيمـت (هزينـه واحـد) بسـيار       باشد و مهترين دليل اين رخداد را ميدوره مورد بررسي مي

هاي انرژي و باالخص گاز طبيعي در اقتصاد ايران و بخش صنعت، مرتبط دانست. درتر حاملپايين

حقيقت انتظار بر آن است كه با توجه به افزايش قيمت نهاده، بنگاه به منظور حفـظ سـطح توليـد و    

ها، مقدار نهاده مورد نظر را كاهش دهد؛ در حـالي كـه بـا توجـه بـه قيمـت       تعادل در تركيب نهاده

بـه تغييـر   ها و هزينه كل پروسه توليد) بنگاه نسـبت بسيار اندك نهاده ( درقياس با قيمت ساير نهاده

هاي انـرژي در ايـران يكـي از    دهد. بنابراين قيمت بسيار پايين حاملقيمت نهاده واكنشي نشان نمي

باشد.اي ميعوامل اصلي مثبت بودن اثر بودجه

باشد كه با فـرض ثابـت   مدت مياثر سرمايه يكي ديگر از عوامل موثر بر شدت نهاده در كوتاه

باشد و در دوره بلندمدت بـه دليـل متغيـر بـودن     ، قابل محاسبه ميمدتبودن نهاده سرمايه در كوتاه

سرمايه، يكي از اجزاي اثر جانشيني است. بر اساس نتايج، اثر سرمايه مثبـت ارزيـابي شـده اسـت و     

تفسير آن بدين ترتيب بوده كه به طور متوسط موجودي سرمايه به ميزان يك درصد افـزايش پيـدا   
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كنـد و  ها، مقدار مصرف گاز طبيعي افزايش پيـدا مـي  يب بهينه نهادهكند، به جهت برقراري در ترك

شـود. تغييـرات قيمـت    درصـد مـي  1510/0اين موضوع موجب افزايش شدت گاز طبيعي به ميزان 

-مدت و بلندمدت مـي هاي متغير در نهايت موجب افزايش بكارگيري از گاز طبيعي در كوتاهنهاده

گردند. اثر جانشيني در هر دو دوره مصرف گاز طبيعي ميشود و در نهايت موجب كاهش كارايي 

كـار، مـواد   توان به جانشين بودن گاز طبيعي براي نيـروي مثبت ارزيابي شده است و دليل آن را مي

مدت اشاره كرد. به مفهومي ديگر، با كار و مواد اوليه در كوتاهاوليه و سرمايه در بلندمدت و نيروي

ــودن NLβ ،NMβ ،NKβترهــايتوجــه بــه مثبــت بــودن پارام در بلندمــدت و همچنــين مثبــت ب

هـا در نهايـت موجـب    توان نتيجه گرفت كه افزايش قيمت اين نهـاده ميNLβ ،NMβپارامترهاي

در اين حامل انـرژي را در پـي دارد و موجـب مثبـت شـدن اثـر       جانشيني گازطبيعي شده و افزايش 

شود.   جانشيني و افزايش شدت گاز طبيعي مي

-درصد از كل انرژي صنعت را مصـرف مـي  94بر بيش از همانگونه كه ذكر شد صنايع انرژي

درصد گاز طبيعي كل صنعت را در اختيار دارند و آنچه كه از محاسبه97كنند و همچنين بيش از 

آيد آن است كه شدت گاز طبيعـي در ايـن صـنايع در قيـاس بـا سـهم گـاز        شدت گاز طبيعي برمي

گيري از گاز طبيعي در مقايسه با سطح توليدات خود تا طبيعي نسبتا پايين بوده و اين صنايع در بهره

صـنعت داراي نوسـان بـوده؛ بطوريكـه     10اند. شدت گاز طبيعي در ميان حدودي كارا عمل نموده

درصد در صـنعت توليـد وسـايل نقليـه و     1418/0مدت از مقدار قدار شدت گاز طبيعي در كوتاهم

) متغيـر اسـت و در   17درصد در صنعت توليد منسوجات (كـد  2010/0) تا مقدار 34موتوري (كد 

در نوسان است. 1763/0تا 0994/0دوره بلندمدت نيز مقدار شدت گاز طبيعي از 

) نسبت به ساير صنايع كاراتر 34توليد وسايل نقليه و موتوري (كد صنعت، صنعت 10در ميان 

عمل نموده و شدت گاز طبيعي اين صنعت در هـر دو دوره، كمتـر از ديگـر صـنايع بدسـت آمـده       

-درصـد (كوتـاه  2010/0) با مقدار شدت 17است و در سمت مقابل صنعت توليد منسوجات (كد 

بـاالترين مقـدار شـدت گـاز طبيعـي را داشـته و       درصد (بلندمدت)1763/0مدت) و مقدار شدت 

بر در كارايي مصرف گاز طبيعي داراست كـه مهتـرين   اختالف بيشتري نسبت به ساير صنايع انرژي

مـدت)  اي (كوتاهمدت و بلندمدت) و اثر سرمايهاي (كوتاهتوان باالتر بودن اثر بودجهعلت آنرا مي

نسبت به ديگر صنايع ذكر نمود. 
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1382-89بر در دوره مدت و بلندمدت صنايع انرژيشدت گاز طبيعي كوتاه.3جدول
مدتشدت گاز طبيعي دوره كوتاه

نام صنعتكد
اثر 
-بودجه
اي

اثر 
جانشيني

اثر 
توليدي

اثر 
تكنولوژي

اثر 
سرمايه

شدت گاز 
طبيعي

0053/01493/01534/0-0792/01215/02019/0∗مواد غذايي و آشاميدني15

0059/01938/02010/0-1022/01579/02589/0توليد منسوجات17

0049/01405/01478/0-0757/01147/01908/0توليد محصوالت كاغذي21

0049/01535/01432/0-0759/01166/02078/0توليد ذغال كك23

0055/01554/01451/0-0738/01151/01947/0توليد محصوالت شيميايي24

0055/01489/01531/0-0767/01219/01998/0محصوالت پالستيكي25

0051/01431/01460/0-0739/01139/01901/0ساير محصوالت كاني غير فلزي26

0052/01460/01450/0-0740/01185/01987/0توليد فلزات اساسي27

0052/01456/01517/0-0771/01209/01972/0محصوالت فلزي بجز ماشين آالت28

0057/01487/01418/0-0750/01211/02087/0توليد وسايل نقليه و موتوري34

0053/01510/01493/0-0767/01217/02053/0برمتوسط صنايع انرژي-

شدت گاز طبيعي دوره بلندمدت

نام صنعتكد
- اثر بودجه

اي
اثر توليدياثر جانشيني

اثر 
تكنولوژي

شدت گاز 
طبيعي

1317/0-0108/0-3805/01051/03431/0∗مواد غذايي و آشاميدني15

1763/0-0120/0-4910/01373/04399/0توليد منسوجات17

1308/0-0101/0-3636/01015/03242/0توليد محصوالت كاغذي21

1010/0-0101/0-3647/00994/03530/0توليد ذغال كك23

1116/0-0111/0-3544/00991/03308/0توليد محصوالت شيميايي24

1235/0-0112/0-3682/01061/03395/0محصوالت پالستيكي25

1201/0-0104/0-3550/00984/03229/0ساير محصوالت كاني غير فلزي26

1097/0-0106/0-3554/01025/03376/0توليد فلزات اساسي27

1296/0-0107/0-3702/01051/03350/0محصوالت فلزي بجز ماشين آالت28

0994/0-0116/0-3602/01053/03546/0توليد وسايل نقليه و موتوري34

1144/0-0107/0-3685/01055/03489/0برمتوسط صنايع انرژي-

) واحد محاسبه: درصد∗(

هاي تحقيقماخذ: يافته
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گاز طبيعي و شدت گاز طبيعيسهم مصرف .6-4
بـر، ارزيـابي ارتبـاط ميـان     يكي از فاكتورهاي بررسي و مقايسه شدت گاز طبيعي ميان صنايع انرژي

توان باشد. در حقيقت از اين طريق ميسهم مصرف گاز طبيعي و شدت اين نهاده در هر صنعت مي

امه ارتباط تغييرات در مقدار بندي نمود و در ادصنايع را بر اساس شاخص مصرف گاز طبيعي طبقه

سـهم مصـرف   4شدت گاز طبيعي با شاخص سهم مصرف گاز طبيعي را بررسي كـرد. در جـدول   

) ذكر شـده اسـت.   1389) و سال انتهايي (1382گاز طبيعي و شدت هر صنعت در دو سال ابتدايي (

ي نمـود. بـا   ها و به نوعي رشد يا كـاهش هـر شـاخص را ارزيـاب    توان روند شاخصبدين ترتيب مي

ها، دو شاخص سهم مصرف گاز طبيعـي و سـهم   توجه به نتايج بدست آمده، در سطح متوسط داده

درصد در سال 53/93و 55/97درصدي، از مقدار 29/2و 13/0مصرف انرژي به ترتيب با رشدي 

1389تا 1382رسيد و از اين حيث، در دوره 1389درصد در سال 52/95و 68/97به مقدار 1382

صنعت فعال در اقتصاد ايران دارا بوده و درجـه اهميـت   23تري در ميان صنايع انرژي نقش پررنگ

باشـد كـه بـا    بري افزايش پيدا كرده است. نكته حائز اهميت اين مياين صنايع از جنبه درجه انرژي

، مقـدار شـدت متوسـط صـنايع     1382نسبت به سـال  1389وجود رشد مصرف گاز طبيعي در سال 

كاهش پيدا كرده 1382نسبت به سال 1389مدت و چه در بلندمدت در سال بر چه در كوتاهژيانر

بـر بـا وجـود رشـد     است و اين موضوع حكايت از افزايش كارايي در فراينـد توليـد صـنايع انـرژي    

مصرف گاز طبيعي دارد.
1382-89بر در دوره سهم مصرف گاز طبيعي و شدت گاز طبيعي صنايع انرژي.4جدول

13821389نام صنعتكد
CeSeLCeSeL

1210/041/51238/01003/0∗1326/0∗65/5∗مواد غذايي و آشاميدني15

19/11369/01248/016/11773/01508/0توليد منسوجات17

35/11223/01125/005/11216/01040/0توليد محصوالت كاغذي21

17/181132/00919/075/141159/00765/0توليد ذغال كك23

70/131272/01035/050/231163/00832/0توليد محصوالت شيميايي24

20/11261/01078/095/01201/00934/0محصوالت پالستيكي25

78/181238/01077/006/251232/00966/0ساير محصوالت كاني غير فلزي26

51/351228/01000/082/231199/00840/0اساسيتوليد فلزات 27

84/01360/01231/069/01225/00989/0محصوالت فلزي بجز ماشين آالت28

15/11228/00953/028/11153/00759/0توليد وسايل نقليه و موتوري34

55/971260/01061/068/971245/00914/0برمتوسط صنايع انرژي- 

C           سهم مصرف گاز طبيعي :eSمدت گاز طبيعي              : شدت كوتاهeLشدت بلندمدت گاز طبيعي :

) واحد محاسبه: درصد∗(

هاي تحقيقماخذ: يافته
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1382-89دورهدربريانرژعيصنايعيطبگازبلندمدتومدتكوتاهشدتساالنهروند.5جدول
مدت گاز طبيعيشدت كوتاه

كد 
صنعت

13821383138413851386138713881389

15∗1326/01366/01520/01689/01554/01756/01919/01238/0

171369/01425/01635/01804/01582/02067/04423/01773/0

211223/01294/01483/01685/01389/01701/01831/01216/0

231132/01234/01498/01602/01348/01624/01859/01159/0

241272/01292/01473/01570/01362/01640/01836/01163/0

251261/01398/01478/01645/01501/01843/01923/01201/0

261238/01278/01434/01595/01360/01663/01880/01232/0

271228/01250/01444/01603/01332/01734/01811/01199/0

281360/01336/01543/01628/01403/01718/01919/01225/0

341228/01234/01452/01532/01334/01607/01808/01153/0

متوسط 
صنايع

1260/01314/01527/01631/01396/01725/02106/01245/0

بلندمدت گاز طبيعيشدت 
كد 
صنعت

13821383138413851386138713881389

15∗1210/01230/01340/01459/01232/01472/01588/01003/0

171248/01286/01465/01601/01381/01798/03817/01508/0

211125/01181/01351/01497/01216/01474/01579/01040/0

230919/00917/01027/01121/00938/01127/01269/00765/0

241035/01022/01168/01229/01045/01250/01344/00832/0

251078/01106/01232/01345/01211/01466/01509/00934/0

261077/01079/01219/01320/01104/01345/01496/00966/0

271000/00997/01142/01234/00996/01277/01294/00840/0

281231/01194/01358/01400/01185/01433/01582/00989/0

340953/00911/01042/01071/00917/01089/01209/00759/0

متوسط 
صنايع

1061/01056/01196/01271/01072/01312/01573/00914/0

) واحد محاسبه: درصد∗(

هاي تحقيقماخذ: يافته
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آيد، اين است كه با وجود رشد سـهم گـاز طبيعـي و    آنچه كه از بررسي تك تك صنايع برمي

صنعت، تعدادي از صنايع افزايش سهم و تعدادي ديگر نيـز كـاهش   10هاي انرژي در مجموع داده

28/6و 80/9ي سهم خود از انرژي و گاز طبيعـي را تجربـه كردنـد. در ايـن ميـان بـا وجـود رشـد        

) و صـنعت توليـد سـاير    24درصدي در سهم گاز طبيعي صنعت توليد محصـوالت شـيميايي (كـد    

نسبت به 1389صنعت ديگر شاهد نزول سهم خود در سال 8)، 26محصوالت كاني غيرفلزي (كد 

اند. تحليل ارتباط سهم مصرف گاز طبيعي و مقادير شدت گاز طبيعـي در دو سـال   بوده1382سال 

سال، شدت گـاز طبيعـي كليـه    8داللت بر آن دارد كه در دوره بلندمدت و در طي 1389و 1382

مدت، بجز صنعت توليد منسوجات و صنعت كاهش پيدا كرده است و در سويي ديگر در كوتاه10

)، كارايي مصرف گاز طبيعي در ديگر صنايع افزايش 23) و صنعت توليد ذغال كك (كد 17(كد 

ت گاز طبيعي در اين صنايع دچار افت شده است. پيدا كرده و شد

مدت و بلندمدت گاز طبيعيروند ساالنه شدت كوتاه.7-4
ها، روند ساالنه شدت گاز طبيعي به تفكيك پس از بررسي شدت گاز طبيعي در سطح متوسط داده

رد. بـدين  گيـ بر مورد ارزيابي قرار ميهاي صنايع انرژيصنعت و همچنين در سطح متوسط داده10

) پرداخته 1382-89ترتيب در اين بخش به نوسانات شدت گاز طبيعي در طول دوره مورد مطالعه (

بـه نمـايش   5بر توسط جدول صنعت انرژي10مدت و بلندمدت شود. روند ساالنه شدت كوتاهمي

مدت و بلندمدت به تفكيك فاكتورهـاي مـوثر  درآمده است و پس از آن روند ساالنه شدت كوتاه

ذكر شده است.6صنعت در جدول 10هاي بر مقدار شدت، در سطح متوسط داده

مدت روندي ها، شدت گاز طبيعي اكثريت صنايع در دو دوره بلندمدت و كوتاهبر اساس يافته

همراه با نوسان را داشته است كه اين امر ناشي از نوسان اجـزاي مـوثر بـر مقـدار شـدت بـوده و در       

10گاز طبيعي اكثر صـنايع، در كـل دوره كـاهش پيـدا كـرده اسـت. در ميـان        نهايت مقدار شدت 

) بيشترين ميزان نوسـان را تجربـه نمـوده اسـت و     17بر، صنعت توليد منسوجات (كد صنعت انرژي

بيشـترين ميـزان افـزايش را    1388مدت و بلندمدت گـاز طبيعـي ايـن صـنعت در سـال      شدت كوتاه

در جهت كاهش شديد كارايي مصرف گاز طبيعي ايـن صـنعت   داشته و همين امر موجب تغييرات 

گرديــده اســت. قابــل ذكــر اســت تجزيــه شــدت گــاز ايــن صــنعت حــاكي از آن اســت كــه كليــه  

انـد و در ايـن   فاكتورهايي كه اثر مثبت و منفي بر مقدار شدت گاز طبيعي دارند، افزايش پيدا كرده

مدت) كه تاثيري مثبت بر مقـدار شـدت   ر كوتاهاي (دميان اثر جانشيني (در بلندمدت) و اثر بودجه
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123...تابع تقاضاي صنعتي گاز طبيعي و سنجشتخمين 

دارند، با نسبت بيشتري در قياس با ساير فاكتورها، افزايش يافته و همين امر موجب افزايش بيش از 

شـده اسـت. بـه مفهـومي     1388) در سـال  17پيش شدت گاز طبيعي صنعت توليد منسوجات (كـد  

اثيري گسترده در افـزايش نسـبت مصـرف    ، موجب ت1388ها در سال ديگر افزايش در قيمت نهاده

) شده و در سويي ديگر، اثر جانشيني 17گاز طبيعي به سطح توليد در صنعت توليد منسوجات (كد 

بـر در طـي   اي موجب افزايش كمتري در شدت مصرف گاز طبيعي ساير صنايع انـرژي و اثر بودجه

1389ر صـنايع در سـال   ، مقـدار شـدت گـاز طبيعـي اكثـ     1388همين سال گرديد. بر خـالف سـال   

كاهش پيدا كرده است و مهمترين فاكتور افزايش كارايي در بلندمدت كاهش اثر جانشيني بوده و 

-اي، عامل مهم در كاهش كلي شدت گاز طبيعي مـي مدت كاهش اثر مثبت بودجهدر دوره كوتاه
ليد، فاكتوري مهم در هاي توتوان نتيجه گرفت كه تغيير در قيمت كليه نهادهباشد. بر اين اساس مي

رود و ساير اجزا (توليد و تكنولوژي) تاثيري به مراتب تغيير مقدار مصرف حامل انرژي به شمار مي

كمتر در تعيين شدت گاز طبيعي دارند.

صنعت حكايت از اين امـر  10هاي بررسي روند ساالنه شدت گاز طبيعي در سطح متوسط داده

، 1389تـا  1382سـال از  8صـنعت نيـز در   10ار شـدت كـل   تك صنايع، مقددارد كه، همانند تك

روند با ثباتي نداشته و همواره نوسان پيدا كرده اسـت. از منظـر سـطح نوسـان، طـي سـالهاي مـورد        

مدت در قياس با شدت بلندمدت نوسان بيشتري داشـته اسـت و بـا    بررسي، شدت گاز طبيعي كوتاه

در كـل دوره كاهشـي بسـيار انـدك و نـاچيز      مـدت وجود اين نوسان بيشـتر، مقـدار شـدت كوتـاه    

بـر در  درصد) داشته اسـت و ايـن درحـالي اسـت كـه شـدت گـاز طبيعـي صـنايع انـرژي          0015/0(

درصد و به مقداري اندك 0147/0بلندمدت با وجود نوسان به مراتب كمتر، در كل دوره به ميزان 

بيشتري داشته است.مدت، كاهش تقريباكاهش يافته است، كه در قياس با دوره كوتاه

اي، اثر جانشيني، اثر عامل اثر بودجه5مدت، از ميان بر اساس تجزيه شدت گاز طبيعي در كوتاه

اي، تنها اثر توليدي منفي بوده و ساير فاكتورهـا موجـب افـزايش    توليد، اثر تكنولوژي و اثر سرمايه

اي در اجزاي اصلي، اثر سـرمايه گردند. بر اساس روند ساالنه نسبت مصرف گاز طبيعي به توليد مي

اي، عاملي موثر در نوسان مقدار شدت گاز طبيعي بوده و در حقيقت تغييـرات ايـن   كنار اثر بودجه

1388مـدت گـاز سـال    درصـدي مقـدار شـدت كوتـاه    0847/0دو فاكتور اساسي، موجب افزايش 

) شـده  1387قبل (درصدي نسبت به سال0381/0) و همچنين جهشي 1382نسبت به سال ابتدايي (

عامل اصلي، اثر توليدي 4است. تجزيه شدت گاز طبيعي بلندمدت حاكي از آن است كه از 
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10شماره ومساقتصاد انرژي ايران    سال فصلنامه 124

بر در دوره مدت و بلندمدت گاز طبيعي متوسط صنايع انرژيروند ساالنه شدت كوتاه.6جدول
89-1382

مدت گاز طبيعيشدت كوتاه

سال
-اثر بودجه

اي
اثر 

جانشيني
اثر توليدي

اثر 
تكنولوژي

اثر سرمايه
شدت گاز 
طبيعي

1382∗0681/01016/01759/0-0049/01272/01260/0

13830689/01035/01791/0-0050/01331/01314/0

13840776/01195/02035/0-0051/01540/01527/0

13850839/01322/02230/0-0056/01644/01631/0

13860723/01147/01940/0-0048/01418/01396/0

13870878/01425/02367/0-0059/01729/01725/0

13881056/01748/02867/0-0071/02098/02106/0

13890626/01036/01715/0-0042/01256/01425/0

89-820055/0-0020/00044/00007/0-0017/0-0015/0-

شدت بلندمدت گاز طبيعي

اثر تكنولوژياثر توليدياثر جانشينياياثر بودجهسال
شدت گاز 
طبيعي

1382∗3272/00878/02989/0-0101/0-1061/0

13833307/00894/03043/0-0102/0-1056/0

13843726/01033/03458/0-0105/0-1196/0

13854030/01144/03789/0-0114/0-1271/0

13863472/00994/03296/0-0099/0-1072/0

13874218/01237/04022/0-0121/0-1312/0

13885072/01518/04872/0-0145/0-1573/0

13893008/00906/02914/0-0087/0-0914/0

89-820264/0-0028/00075/00014/00147/0-

) واحد محاسبه: درصد∗(

هاي تحقيقماخذ: يافته
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اي (مقدار مثبت)، فاكتورهاي اساسي در تعيين مقدار شدت گـاز طبيعـي   (مقدار منفي) و اثر بودجه

بـر ايـران از ايـن دو عامـل     روند و نوسان شدت گاز طبيعي بلندمدت در صـنايع انـرژي  به شمار مي

ير ها حاكي از آن است كه با وجود افـزايش تـاثير منفـي اثـر توليـدي، در مسـ      گيرد. يافتهنشات مي

اي موجـب  كاهش مصرف گاز طبيعي و افزايش كارايي اين حامل انـرژي، اثـر جانشـيني و بودجـه    

شده و مقدار شدت گـاز طبيعـي را بـه بـاالترين     1388افزايش قابل تامل شدت گاز طبيعي در سال 

نيز مقدار شدت بلندمدت گاز طبيعي افتـي  1389درصد رساند و در سال 1573/0مقدار خود يعني 

اي و اثـر جانشـيني) نقـش اساسـي در ايـن كـاهش       داشته كه دو عامل مذكور (اثر بودجهمحسوس

اند.    شدت داشته

بر و همچنين ارتباط ميـان  ارزيابي روند كلي سهم گاز طبيعي و شدت گاز طبيعي صنايع انرژي

ره صـنعت در كـل دو  10باشد كه مجموع سـهم گـاز طبيعـي    اين دو متغير، حاكي از اين مساله مي

افزايش پيدا كرده است و اين در حالي است كه با وجود اين افزايش در سهم، مقدار كـارايي گـاز   

مدت و بلندمدت افزايش پيدا كرده است. صنعت) در كوتاه10هاي طبيعي (در سطح متوسط داده

بنديجمع.5
ژي باالتري باشد كه سهم مصرف انرهدف از اين پژوهش بررسي شدت گاز طبيعي در صنايعي مي

23نسبت به ديگر صنايع دارا هستند. بر اساس اطالعات بخش صـنعت مركـز آمـار ايـران، از ميـان      

صنعت سهم بسيار بااليي از انرژي را در اختيار دارند كه به طـور متوسـط،   10رقمي، 2صنعت كد 

90/97درصد از كل انرژي بخش صـنعت و همچنـين بـه طـور متوسـط      53/94بر صنعت انرژي10

نمايند. بر اين اساس، گـاز طبيعـي سـهم بسـزايي در     درصد از گاز طبيعي كل صنعت را مصرف مي

-بر به شـمار مـي  فرايند توليد صنايع مذكور داشته و يكي از حاملهاي اصلي انرژي در صنايع انرژي

بر حاكي از آن است كه بـه طـور  رود. بررسي سهم هزينه هر يك از اجزاي انرژي در صنايع انرژي

درصد از كل هزينـه  43گردد و درصد از كل هزينه انرژي صرف خريد گاز طبيعي مي57متوسط 

گردد و با توجه به اختصاص يافته به انرژي، صرف خريد ديگر حاملهاي انرژي در پروسه توليد مي

باشد. بر مياين موضوع، گاز طبيعي مهمترين نهاده زيرگروه انرژي در بخش صنايع انرژي

هـاي صـنايع، مقـدار شـدت گـاز طبيعـي در       س نتايج يافت شده، در سـطح متوسـط داده  بر اسا

درصد بدست آمـده اسـت و شـدت گـاز طبيعـي در دوره بلندمـدت برابـر بـا         1493/0مدت كوتاه
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صنعت، 10باشد و همچنين با توجه به نتايج مقادير شدت گاز طبيعي به تفكيك درصد مي1144/0

صـنعت مـورد بررسـي    10مدت در قياس با دوره بلندمدت، در كليـه  شدت گاز طبيعي دوره كوتاه

مـدت  باشد و بر اين اساس، كارايي مصرف گاز طبيعـي در دوره كوتـاه  داراي مقادير بزرگتري مي

نسبت به دوره بلندمدت كمتر است. تجزيـه شـدت گـاز طبيعـي حـاكي از آن اسـت كـه بـه طـور          

، اثر توليدي و اثر تكنولـوژي موجـب كـاهش نسـبت     فاكتور اصلي4متوسط، در بلندمدت از ميان 

گردند و در سويي ديگر اثر توليدي، تنها فاكتور كاهشـي در  مصرف گاز طبيعي به مقدار توليد مي

فاكتور ديگر موجب افزايش شدت گاز 4رود و مدت به شمار ميشدت گاز طبيعي در دوره كوتاه

مدت نسبت به بر بزرگتر بودن مقدار شدت كوتاهگردند و يكي از عوامل اساسي و موثر طبيعي مي

روند.بلندمدت به شمار مي

مـدت رونـدي   ها، شدت گاز طبيعي اكثر صـنايع در دو دوره بلندمـدت و كوتـاه   بر اساس يافته

همراه با نوسان را داشته كه اين امر ناشي از نوسان اجزاي موثر بر مقـدار شـدت بـوده و در نهايـت     

بسياري از صنايع، در كل دوره كاهش پيدا كرده است. تجزيه شدت گـاز  مقدار شدت گاز طبيعي

عامـل اصـلي، اثـر توليـدي (مقـدار منفـي) و اثـر        4طبيعي بلندمدت حاكي از آن است كه از ميـان  

رونـد و  اي (مقدار مثبت)، فاكتورهاي اساسي در تعيين مقدار شدت گاز طبيعي به شمار مـي بودجه

گيـرد. رونـد   بر ايران از اين دو عامل نشات مـي مدت در صنايع انرژينوسان شدت گاز طبيعي بلند

اي، اي در كنار اثـر بودجـه  مدت داللت بر آن دارد كه اثر سرمايهساالنه اجزاي اصلي شدت كوتاه

عاملي موثر در نوسان مقدار شدت گاز طبيعي بـوده و در حقيقـت تغييـرات ايـن دو فـاكتور مهـم،       

نسبت به سـال  1388مدت گاز طبيعي در سال ي مقدار شدت كوتاهدرصد0847/0موجب افزايش 

) شده است.1387درصدي نسبت به سال قبل (0381/0) و همچنين جهشي 1382ابتدايي (
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نامه كارشناسي ارشد علوم اقتصادي دانشگاه اصفهان. اي، پاياننقل جاده
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. 35-54، 18، دوره فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، »آل فيشر در ايرانايده
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