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تولید سایر )مطالعه موردی  اندازه بنگاه و شدت مصرف انرژی در صنایع تولیدی ایران

 (كانی غیر فلزیمحصوالت 

  2، طیبه پوربافرانی1پور محمدعلی فیض

 

 چکیده  

اهميت يافتي در اين د ره، مرديريت   كرارايي    1970مسأ ه مديريت يهينه انرژي پس از ا  ين يحرا  نفتي در ا ايل دهه 

انرژي تبديل يه يكي از محورهاي عمده سياست انرژي در اكثر كشورهاي ونعتي شدي در    د را  اين يحررا  نفتري، در   

تر قايل مشاهده يودي موضوع شدگ مصرف انرژي هم از جمله مرواردي  كشورهاي داراي منايع غني انرژي همانند ايرا  كم

يرتررين ورنايع        از انررژي  كاني غير فلزيمحصوالگ يود كه يعد از اين يحرا  اهمّيّت يافتي در ميا  ونايع تو يدي ونعت 

دهردي   تشركيل مري   ترين ونايع تو يردي كشرور را   شود، اين در حا ي است كه اين ونعت يكي از عمده تو يد محسوب مي

يررسي اندازه ينگاه   شدگ مصرف انرژي در ونايع تو يدي ايرا  موضوعي است كه يا همه اهمّيّت، كمتر مورد توجه قررار  

ر ، اين مطا عه يا هدف يررسي تاثير اندازه ينگاه ير شدگ مصرف انررژي در ورنايع تو يردي ايررا  )مطا عره       گرفته   ازاين

كاني غير فلزي( تنظيم شده استي مقدار كل مصرف انرژي در اين ونعت يرا توجره يره د     موردي ونعت ساير محصوالگ 

تشركيل داده     1392ترا   1383هراي   گيري   د ره زماني اين پرژ هش را سرال   اندازه ، افز ده تو يداگ   ارز  معيار ارز 

  ري شرده اسرتي يردين منظرور از      تر جمرع هاي ونعتي ده نفر كاركن   ييش ه هاي مورد نياز از نتايج  مارگيري كارگا داده

ينگاه استفاده شده استي نتايج اين مطا عه كه يرا اسرتفاده از تكنيرك      هاي كوچك، متوسز   يزرگ يراي اندازه سهم ينگاه

داري يرين شردگ مصررف انررژي   انردازه       يرگرسيوني پنل ديتا انجام گرفته است كه نشا  داده است، رايطه مثبت   معن

 ونعت محصوالگ كاني غيرفلزي  جود داردي  ينگاه در 

 

 ها، پنل دیتا. اندازه بنگاه، شدت مصرف انرژی، صنعت كانی غیر فلزی، سهم بنگاهكلیدی:  گانواژ

 

 مقدمه  

يرتررين ورنايع تو يردي     ( را انررژي 3سريك   ي 26توا  ونعت محصوالگ كاني غير فلزي )كد در ميا  ونايع تو يدي، مي

دهردي يره عنروا      ا ي است كه اين ونعت يكي از عمدترين ونايع تو يدي كشور را تشركيل مري  محسوب نمود، اين در ح

                                                           
 feizpour@yazd.ac.ir استاديار   عضو هيأگ علمي دانشكده اقتصاد، مديريت   حسايداري دانشگاه يزد  1
  tayebehpor@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد، اقتصاد انرژي، دانشگاه  زاد اسالمي  احد يزد،  2

3 ISIC (International Standard Industrial Classification) 
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درود جواز وادرشده توسز  زارگ ورنعت، معرد    تجرارگ يره     22، 1391مثال ير اساس سا نامه  ماري كشور در سال 

 1391ور را در سرال  درورد كرل كشر    18ير تخصي  يافته استي در زمينه ميزا  اشتغال ايرن ورنعت    اين ونعت انرژي

افز ده ايجراد شرده ايرن    ياشدي ارز   مي 26يه ونعت كد  متعلقهاي ونعتي  درود تعداد كارگاه 6/21پوشش داده استي 

ياشدي يكي از موضوعاگ مهمري كره در يحرث ورنعت      مي 09/0ير اساس سا نامه  ماري كل كشور  1391ونعت در سال 

 غاز شده استي شدگ مصرف انررژي   1970نفتي در ا ايل دهه از يحرا  شود، يحث شدگ مصرف انرژي است كه  مطرح مي

در ونايع مختلف موضوعي است كه در چند دهه اخير ييشتر يه    پرداخته شده استي تاثير اندازه ينگاه ير شدگ مصرف 

  ، كمتر در ايرا  مورد توجّه قرار گرفتره   يرر اسراس     اهمّيّتانرژي ونعت كاني غير فلزي موضوعي است كه يا توجه يه 

اي كه اين موضوع را در اين ونعت مورد يررسي قرار دهد، انجام نگرفتره اسرتي از    هاي نويسندگا ، تاكنو  مطا عه دانسته

غيرر فلرزي(   ر ، يررسي تأثير اندازه ينگاه ير شدگ مصرف انرژي در ونايع تو يد ايرا  )مطا عه مروردي ورنعت كراني     اين

ياشدي در اين راستا مطا عه حاضر از پنج يخش تشكيل شده استي پس از ييا  اهمّيّت موضوع در  هدف اولي اين مقا ه مي

  ري  هرا   نحروه جمرع    شودي در يخش سوم يه تووريف داده  يخش مقدمه، مر ري يراديياگ موضوع در يخش د م ييا  مي

هاي پژ هش را مورد يررسري قررار داده اسرت   در نهايرت يخرش         يافته ها پرداخته استي يخش چهارم، ر   تحقيق   

 گيري پرداخته استي  يندي   نتيجه پاياني يه جمع

 مروری بر ادبیات موضوع 

ياشدي يرر اسراس تئروري  جرود      ها اندازه ينگاه مي ترين    گذارند كه يك از مهم متغيرهاي مختلفي ير شدگ انرژي اثر مي

يايرد، زيررا در    ي متوسز  احرد محصرول كراهش مري     ي ينگاه، هزينه مقياس در تو يد، يا افزايش اندازه هاي ناشي از ورفه

چنرين تروا  مرا ي     زني ياالتري داشته   هرم  ها از جمله انرژي، قدرگ چانه تر در خريد نهاده هاي يزرگ تر مواقع ينگاه ييش

ترر داراي هزينره    هراي كوچرك   تر در مقايسه يا ينگراه  هاي يزرگ گاهخريد كاراتر را دارا هستند، ينايراين يا توجه يه اينكه ين

تر يه  هاي يزرگ ر د كه شدگ انرژي در ينگاه ياشند، از اين ر  انتظار مي تر   يه عبارگ ديگر، كاراتر مي  احد محصول پايين

هاي كوچك   متوسز يره   گاهاند كه ين (، اما يعضي مطا عاگ ديگر نشا  داده1990، 1تر ياشد )كايجوگ وورگ نسبي پايين

ترر كررده   تمايرل     هرا، اقردام يره نرو  ري يريش      تر   داشتن انگيزه يراي كاهش هزينره  د يل قرار گرفتن در محيز رقايتي

ترر     ها يريش  ي انرژي در اين ينگاه اين ر  يازدههاي پيشرفته   كارا دارندي از  تري در يكارگيري تجهيزاگ   تكنو وژي ييش

 (ي2005، 2ياشد )پاپاد گونز   همكارا  ين ميشدگ انرژي پاي

اند كه اندازه ينگاه اثر منفي ير شدگ انرژي ينگاه داشته استي  (، نيز در كشور اند نزي نشا  داده2010) 3اير ا   همكارا 

عنروا  مثرال    كمتر مورد توجه قرار گرفته است اما يره  اهمّيّتدر ايرا  نيز اگرچه تأثير ينگاه ير شدگ مصرف انرژي يا همه 

انرد كره    (، در پژ هشي يكي از عوامل موثر ير شدگ انرژي را اندازه ينگاه ذكر كرده   نشرا  داده 1389وادقي   سجودي )

                                                           
1 Kleijweg 
2 Papadogonas et al. 
3 Irawan et al 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  همین کنگره پیشگامان پیشرفتدمجموعه آثار و مقاالت برگزیده 

1840 
 

كوشرد   رايطه مستقيم يين اندازه ينگاه   شدگ انرژي در ينگاه  جود داردي ينايراين يا توجه يه مطا ب فوق اين پژ هش مري 

 «.آیا اندازه بنگاه اثر منفی بر شدت انرژی دارد؟»تا يه اين سوال پاسخ دهد كه 

 ها آوری آن ها و نحوه جمع توصیف داده

هراي   هاي مورد نياز يراي يررسي مقدار مصرف انرژي   اندازه ينگاه در يخش ونعت محصوالگ كاني غيرفلزي در سال داده

  ري شده استي اين مطا عه مقدار  جمعكاركن   ييشتر هاي ونعتي ده نفر  ه نتايج  مارگيري كارگامورد مطا عه اين پژ هش از 

ي ايجاد شده در يخش ونعت محصوالگ كراني غيرفلرزي    كل مصرف انرژي را در مقايسه يا ارز  تو يداگ   ارز  افز ده

ر دهدي يراي اين منظور، نسبت مقدار كل انرژي يه ارز  تو يداگ يرحسب ميليو  ريال   نسبت مقردا  مورد تحليل قرار مي

   هراي مرورد يررسري    عنوا  شاخ  كل انرژي مصرفي در اين ونعت يه ارز  افز ده ايجاد شده يرحسب ميليو  ريال يه

نفر كاركن يه ياال( در د ره زماني 100نفر كاركن(   يزرگ ) 99-50نفر كاركن(، متوسز ) 49-10هاي كوچك) سهم ينگاه

هرا كوچرك، متوسرز   يرزرگ   شردگ       ( سرهم ينگراه  1شماره )مورد يررسي قرار گرفته استي در جد ل  1392تا  1383

هراي شرر ع   پايرا      افرز ده ورنعت محصروالگ كراني غيرر فلرزي در سرال        تو يداگ   ارز  مصرف انرژي يرحسب ارز 

دهد در اين مقطرع زمراني    ( نشا  مي1هاي چهارم  پنجم توسعه نشا  داده شده استي همانگونه كه جد ل شماره ) يرنامه

ترر از سرهم ينگراه     هاي ونعت كاني محصروالگ غيرر فلرزي يريش     نفركاركن( در همه فعا يت 49-10ه كوچك )سهم ينگا

هرا ييشرترين سرهم ينگراه      ( در يرين ايرن فعا يرت   2696)كد  يريد   شكل داد   تكميل سنگياشدي  متوسز   يزرگ مي

ز  افز ده مريوط يه فعا يت تو يد  جر ياشد   ييشترين شدگ مصرف انرژي يرحسب ارز  تو يداگ   ار كوچك را دارا مي

 ياشدي   ( مي2697)كد

 1392   1388، 1384تو يداگ   ار  افز ده  ها  شدگ مصرف انرژي يرحسب ارز  سهم ينگاه (.1جدول شماره)

شررردگ مصررررف انررررژي 

 افز ده يرحسب ارز 

شررردگ مصررررف انررررژي 

 تو يداگ يرحسب ارز 
 كوچك هاي سهم ينگاه متوسز هاي سهم ينگاه يزرگ هاي سهم ينگاه

 كد

1392 1388 1384 1392 1388 1384 1392 1388 1384 1392 1388 1384 1392 1388 1384 

033 023 021 018 014 012 00 009 00 004 008 00 09 083 086 26 

022 01 018 011 008 008 01 029 023 008 013 00 06 08 0 261 

02 014 01 014 00 00 01 03 02 009 011 011 04 04 064 2611 

019 01 019 009 009 008 016 023 021 00 01 004 0 062 04 2612 

03 023 021 019 01 013 00 008 006 004 008 00 091 084 08 269 

014 011 009 008 006 006 022 039 04 00 01 009 0 01 046 2691 

01 01 011 006 00 00 021 02 019 008 01 006 01 063 0 2692 

048 029 028 031 023 02 02 033 03 00 01 016 03 02 04 2694 

00 00 00 002 002 002 004 008 009 006 009 011 091 083 08 2695 

016 014 011 008 00 00 001 0 0 001 002 001 098 09 098 2696 

04 01 01 044 03 03 002 002 002 004 009 00 09 089 091 2697 

023 012 009 013 00 00 016 069 01 00 006 01 09 024 039 2698 

01 008 01 004 004 00 003 00 004 006 009 009 091 08 08 2699 
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 هاي مركز  مار ايرا    محاسباگ پژ هشي دادهمنبع: 

 های پژوهش روش تحقیق و یافته

هراي سرري   زمراني       هاي پنل تركيبي از داده ياشدي داده مي 1در اين مطا عه ر   پژ هش، ر   اقتصادسنجي پنل ديتا

هرا داراي د  يعرد    دهدي از ايرن ر  ايرن داده   هاي مقطعي را در طول زما  نشا  مي مقطعي است   اطالعاگ مريوط يه داده

جرا كره در ايرن       هاي مختلف در هر مقطع زماني   يعد ديگر   ، يعد زما  استي از  ياشند، يك يعد از مريوط يه داده مي

شروند،  رذا حرا ي درجره  زادي يراالتر         هاي سري زماني  مقطعي يه طور همزمرا  يرا يكرديگر تركيرب مري      ر   داده

اقتصادسنجي را ياال يرده   دقت تخمرين را افرزايش   هاي  ياشندي ينايراين، كارايي تخمين اي ييشتري مي تغييرپذيري نمونه

(ي اين پژ هش يه يررسي تأثير اندازه ينگاه ير شدگ مصرف انررژي در ورنعت كراني    2005، 2دهند )كامر     همكارا  مي

 پردازد كه د  مدل زير در نظر گرفته شده استي  غير فلزي مي

LnEN(Production value) = β0 + β1LnS + β2LnM + β3LnL+ μ     (1)مدل 

LnEN(value added) = β0 + β1LnS + β2LnM + β3LnL+ μ       (2)مدل 

 LnEN(value added)تو يرداگ،    گاريتم طبيعي شدگ مصرف انرژي يرر حسرب ارز     LnEN(Production value)كه در   ،

 گراريتم طبيعري سرهم ينگراه كوچرك،       LnS   LnM   LnLافز ده،   گاريتم طبيعي شدگ مصرف انرژي ير حسب ارز 

، يا استفاده از  زمو   يمر يه منظور تعيين مدل يهينه ها ياشدي در ايتدا يراي تخمين مدل جز خطا مي μمتوسز   يزرگ   

انجام گرفته كره يرر اسراس  مراره يره دسرت  مرده،  رز م         « پنل ديتا»  يا ر   « 3پو ينگ ديتا»   ز م استفاده از ر   

يترا انتخراب   كه ر   پنل د (، در مرحله يعد، يا توجه يه اين2شماره   استفاده از ر   پنل ديتا تأييد گرديده استي )جد ل

قايرل   5  اثرراگ تصرادفي   4هاي اثراگ ثايت گرديد، اين پرسش مطرح است كه مدل مورد يررسي در قا ب كدام يك از مدل

دست  مرده، اسرتفاده از مردل     ، استفاده شده كه ير اساس  ماره يه6ياشد؟ يدين منظور از  زمو  هاسمن ييا    يررسي مي

 H1دهنده عردم ارتبراط   فرضريه     نشا  H0ارائه شده استي فرضيه  3تر است، كه در جد ل شماره  اثراگ تصادفي مناسب

د همبسرتگي  ياشدي( پس از    يررسي  جود يا عدم  جو 05/0= احتمال    ييشتر از H0 دهنده  جود ارتباط استي) نشا 

    درسرت نمرايي ضرر رگ داردي )جرد ل     7پسرا ،    دريجهاي  مقطعي   سريا ي    اريانس ناهمساني يا استفاده از  زمو 

شرماره    در جرد ل  ها  زمو  درست نمايي( در پايا  نيز، نتايج تخمين مدل 6 زمو     دريج    5 زمو  پسرا ،  4شماره 

 استفاده شده استي 8از نرم افزار استتا ها ها   تخمين مدل يراي انجام  زمو ارائه خواهد شدي در اين مطا عه،  7

                                                           
1
 Panel Data 
2 Cameron et al. 
3 Pooling Data. 
4 Fixed Effects. 
5 Random Effects. 
6
 Hausman Test 
7 wooldrige 
8 Stata12 
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 نتايج  زمو   يمر (.2جدول شماره )

 احتمال  ماره توزيع  زمو 

  يمر

مدل 

 ا ل
F 86/123 0000/0 

مدل 

 د م 
F 88/59 0000/0 

 يمنبع: محاسباگ پژ هش

 (ي نتايج  زمو  هاسمن3جد ل شماره )

 احتمال  ماره توزيع  زمو 

 هاسمن

مدل 

 ا ل
Chi2 14/0 7079/0 

مدل 

 د م
Chi2 28/0 5956/0 

 منبع: محاسباگ پژ هشي

 (ي نتايج  زمو  پسرا 4جد ل شماره)

 احتمال  ماره توزيع  زمو 

 پسرا 
 Z 173/7 0000/0 مدل ا ل

 Z 176/7 0000/0 مدل د م

 منبع: محاسباگ پژ هشي

  زمو     دريج(ي نتايج 5جد ل شماره )

 احتمال  ماره توزيع  زمو 

    دريج

مدل 

 ا ل
F 188/4 0633/0 

مدل 

 د م
F 137/4 0647/0 

 منبع: محاسباگ پژ هشي

 نمايي (ي نتايج  زمو  درست6جد ل شماره)

 احتمال  ماره توزيع  زمو 

 مدل ا ل نمايي درست
LR 

Chi2 
51/202 0000/0 
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 مدل د م
LR 

Chi2 
57/138 0000/0 

 منبع: محاسباگ پژ هشي

هرا داراي همبسرتگي مقطعري       هاي انجام شده در ياال، اين مدل ها   نتايج يه دست  مده از  زمو  يا توجه يه تصريح مدل

شرودي   مشراهده مري   7هراي شرماره    در جرد ل  هرا  عدم  جود همبستگي سريا ي    اريانس ناهمساني نتايج تخمين مردل 

 ياشدي دار مي هاي كوچك   متوسز ير شدگ مصرف انرژي مثبت   معني تأثير سهم ينگاهگردد،  گونه كه مشاهده مي هما 

 نتايج تخمين مدل (.7جدول شماره)

 ضريب مدل متغير
انحراف 

 استاندارد
 احتمال  ماره

 جزء ثايت
 184/0 -32/1 003/0 -004/0 ا ل

 00/0 86/5 05/0 03/0 د م

هاي  سهم ينگاه

 كوچك

 00/0 31/23 044/0 103/0 ا ل

 00/0 42/31 05/0 16/0 د م 

 هرراي سرهم ينگرراه 

 متوسز

 00/0 20/22 02/0 45/0 ا ل

 00/0 19/17 03/0 56/0 د م 

 محاسباگ پژ هشيمنبع: 

 گیری  بندی و نتیجه جمع

در چند دهه گذشته يا افزايش مصرف انرژي در يخش ورنعت، شناسرايي عوامرل مروثر يرر افرزايش شردگ انررژي يرراي          

سرزايي   جويي در مصرف انرژي اهمّيّت يافتي يكي از اين عوامل اكه ير افرايش شدگ انرژي تاثير يه ريزي جهت ورفه يرنامه

يطه اندازه ينگاه   شدگ مصرف انرژي در ونايع تو يردي ايررا    دارد، اندازه ينگاه استي هدف اولي اين پژ هش يررسي را

هراي   هاي تجريي انجام گرفته در اين پژ هش يا اسرتفاده از ر    ياشدي تحليل )مطا عه موردي ونعت كاني غير فلزي( مي

رف هراي كوچرك   متوسرز   شردگ مصر      داري يين اندازه ينگراه  دهد كه يك رايطه مثبت   معني اقتصادسنجي نشا  مي

هراي   انرژي  جود داردي سياست پيشنهادي نويسندگا  اين مقا ه يا توجه يه نتيجه يه دسرت  مرده ايرن اسرت كره ينگراه      

هراي   ها يه تجهيز ماشرين  الگ   دسرتگاه   كوچك   متوسز، داراي شدگ انرژي يه مراتب ياالتري يوده   تشويق اين ينگاه

 رژي موثر ياشدي  تواند در كاهش شدگ ان اند ز مي پيشرفته   انرژي

 

 

 منابع 

نامره اقتصراد    ي فصل"اي ايرا  يررسي عوامل مؤثر ير شدگ انرژِي در ونايع كارخانه"(ي 1392زاده، سميراي )  رمن، سيدعزيز   تقي -1

 ي1-20: 8انرژي ايرا ، شماره 
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 ي25-58: 31انرژي، شماره 
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 ي177-201: 18شماره 
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 ي"نفر كاركن   ييشتر 10هاي ونعتي  نتايج  مارگيري از كارگاه"(ي 1383-92مركز  مار ايرا ي ) -5

6- Irawan, Tony and Djoni Hartono and Noer Azam Achsani (2010), “An Analysis Of Energy Intensity In 

Indonesian Manufacturing”, Department of Economics Padjadjaran University, Working Paper in Economics and 

Development Studies No. 201007. 
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