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چکیده
هستند، در ژژوه  حاضر تواب   يصنعتهاي  بخ  انرژيترين متقاضيان  يكي از عمدهبا توجه به اينكه 

دو رقمي با استفاده از  ISICبندي  هاي صنعت كشور به تفكيك طبقه هاي انرژي در زيربخ  تقاضاي حامل

در اين ژژوه  بطور موردي . شود تصريح مي 19.1-1933ي زماني مدل سري زماني ساختاري  براي دوره

كوره در زيربخ  صناي  نساجي، ژوشاک و چرم برآورد  گاز و نفت تواب  تقاضاي برق، گازطبيعي، نفت

هاي صنعت  در چذونذي تقاضاي انرژي زيربخ  هاي مختلف شود نق  اقليم ش ميهمچنين تال. شود مي

ها  به دليل اينكه دوره زماني مورد مطالعه شامل سال هاي اجراي قانون هدفمندي يارانه. مشخص گردد

با توجه به نتايج تواب  تقاضاي برآورد شده، . گيرد شود، لذا اين مساله نيز مورد ارزيابي قرار مي مي

  در بلندمدت نيز كش . باشند مدت كمتر از واحد مي ها در كوتاه هاي قيمتي تقاضاي اين حامل  كش

. اند كوره در بلندمدت بزرگتر از واحد بوده گاز و نفت هاي قيمتي گازطبيعي، نفت قيمتي برق ژايين و كش 

ها بجز  ي حاملتوليد  مدت كمتر از واحد و كش  ها در كوتاه هاي توليدي تقاضاي اين حامل كش 

كه اقليم معتدل و مرطوب دهد  نتايج نشان ميهمچنين . باشند گازطبيعي در بلندمدت كمتر از واحد مي

كوره  تقاضاي گازطبيعي و نفتروندضمني ماهيت  .كند بهترين شرايط توليد را در صناي  نساجي فراهم مي

نتايج حاصل از ارزيابي  .كنند ينيزبه صورت غيرخطي و روندضمني تقاضاي برق به صورت خطي حركت م

روابط برآوردي تقاضاي گازطبيعي و دهد كه  ها در اين صناي  نيز نشان مي اثر اجراي قانون هدفمندي يارانه

 .دهند توانند اثر اجراي اين سياست را توضيح  كوره مي نفت

 JEL:Q21،L60،C22بندیطبقه
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مقدمه.۱

در بخ  توليد، تا چند قرن گذشته تأكيد علم اقتصاد بر دو عامل توليد كار و سرمايه بوده 

با ظهور انقالب صنعتي و تغيير فرآيند توليد، مواد اوليه نيز به جرگه عوامل مهم توليد . است

قبل و بعد  ي در هر دو دوره. هاي اقتصادي مورد توجه قرار گرفت افزوده شد و در ارزيابي

از انقالب صنعتي، يكي از عوامل مهم توليد از لحاظ طبيعي و فيزيكي، انرژي بوده است 

گرفته است زيرا يكي از  كه به دليل فراوان بودن آن كمتر مورد توجه اقتصاددانان قرار مي

گيرد كميابي  حوزه علم اقتصاد مورد مطالعه قرار مي هاي مناب  و عوامل توليد كه در ويژگي

ميالدي،  1301 ي اما از اوايل دهه. شده است است كه در مورد انرژي كمتر احساس مي

ژ  از افزاي  قيمت نفت خام و وقوع اولين بحران نفتي در اقتصاد جهاني، مسأله انرژي و 

توجه سياستمداران را  انرژيتقاضاي  درخصوصكميابي شديد آن مطرح شد و ژژوه  

 .گرفتتواب  توليد جاي  انرژي در به خود جلب كرد و

هاي جديدي مثل امنيت انرژي،  كه شامل سياست هاي اخير در دوره بازارهاي انرژي توسعه

و مدلسازي  بر برآوردهاي زيست محيطي است، به شدت  نوسانات قيمت انرژي و نذراني

ين ميان، در اكثر مطالعات مربوط به تقاضاي انرژي، در ا. اند تقاضاي انرژي اثر گذاشته

ي اصلي تقاضاي انرژي هستند كه ژاسخ تقاضا به اين  كننده درآمد و قيمت دو هدايت

شود و اغلب هاي قيمتي و درآمدي تحليل ميها معموالً با توجه به كش  كننده هدايت

هاي فني را به شكل مناسبي  گيرند و ژيشرفت ها تغييرات تكنولوژيكي را در نظر نمي تحليل

هاي اصلي  كننده ، تمركز تحليل تقاضاي انرژي فقط شناسايي هدايتاما. دهند نشان نمي

نيست بلكه شناسايي عوامل ديذر كه ممكن است تقاضاي ( قيمت و درآمد)تقاضاي انرژي 

، وجود با اينو. باشدانرژي در گذشته را توضيح دهند و به آن در آينده شكل دهند، نيز مي

توان آنها را ي تقاضاي انرژي هستند كه به سختي مي اغلب اين عوامل اجزاي مشاهده نشده

عالوه بر اين، درک اهميت نسبي . هاي آماري و اقتصادسنجي مرسوم نشان دادبا تكنيك

در اين راستا، اخيراً بيان شده است كه . آنها براي اجرا و ارزيابي سياست ضروري است

مثل )محيطي و متغيرهاي اقتصادي و زيست( يا كارآيي انرژي)ژيشرفت فني  عالوه بر اثر
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نيز ( مثل عوامل غيراقتصادي و ساختار اقتصادي)، عوامل مهم ديذري (درآمد، قيمت و دما

مشكل اينجاست . وجود دارند كه بايستي اثر اين عوامل در تاب  تقاضاي انرژي لحاظ گردد

زمان داراي روند زماني معيني نباشند و عدم مدلسازي  كه ممكن است آثار مزبور در طول

تواند منجر به وجود تورش در تخمين شود؛ بنابراين غيرواقعي است كه  صحيح آنها مي

ي زماني معين را براي ايجاد مجموع اين روندهاي ضمني انتظار داشت  يك روند ساده

ممكن است غيرخطي باشد روند ضمني تقاضاي انرژي . 1((b2119)هانت، جاج و نينوميا )

هاي غيرقابل  تواند انعكاسي از ژيشرفت فني، بلكه شايد انعكاسي از عاملكه اين نه تنها مي

. سري زماني بذذارند براي  العادهي ديذري نيز باشد كه ممكن است تأثير فوق مشاهده

قيمت و  بنابراين، بايد در برآورد روند ضمني تقاضاي انرژي بين عوامل اقتصادي همانند

لذا براي . درآمد و عوامل غيراقتصادي ديذري كه قابل مشاهده نيستند تفاوت قائل شد

 9(1330و1333)توسط هاروي  2(STSM)ايجاد اين اثرات، مدل سري زماني ساختاري 

دهد تصادفي باشد اجازه مي 3(UEDT)ارائه شده است كه به روند ضمني تقاضاي انرژي 

شود، از مدل سري  مي تالشي حاضر نيز  بنابراين، در مطالعه .و در طول زمان تغيير كند

هاي اقتصادسنجي است، جهت برآورد  مدل بندي در طبقهكه ( STSM)زماني ساختاري 

 . شود تواب  تقاضاي انرژي استفاده 

اي در اقتصاد ملي  با توجه به اينكه بخ  صنعت به عنوان بخ  مولد ثروت، نق  برجسته

بنابراين در ژژوه  حاضر به تخمين تاب  . است انرژيترين متقاضيان  مدهيكي از عداشته و 

هاي مختلف  گروه از آنجايي كه. شود تقاضاي انرژي در بخ  صنعت كشور ژرداخته مي

اين مساله روي تقاضاي انرژي آنها تاثير  ،مي باشند همراه ساختارهاي متفاوتي باصنعتي 

گازطبيعي، )هاي انرژي  تواب  تقاضاي حامل در ژژوه  حاضربر اين اساس گذارد،  مي

دو  ISIC بندي هاي صنعت ايران به تفكيك طبقه در زيربخ ( گاز و برق كوره، نفت نفت

همچنين . مورد تحليل و ارزيابي قرار خواهد گرفت 1933تا  19.1رقمي براي دوره زماني 
 

1- Hunt, Judge and Ninomiya  

2. Structure Time Series Model(STSM)  

3. Harvey  

4. Underlying Energy Demand Trend (UEDT) 
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شرايط آب و هوايي  با توجه به اينكه يكي از مسائل مهم و مورد توجه، تغيير اقليم و

هاي  در چذونذي تقاضاي انرژي زيربخ  هاي مختلف شود نق  اقليم باشد، تالش مي مي

در اين راستا . گذاران اين عرصه باشد صنعت مشخص شود تا راهنماي مناسبي براي سياست

از عوامل هاي اقليمي ژارامترصناي  نساجي، ژوشاک و چرم  به دليل اينكه در زيربخ 

باشند و در صورتي كه شرايط اقليمي  ميدر كارخانجات  توليد يند صحيحآمه فرحياتي ادا

منطقه در نظر گرفته نشود به طور قط  اتالف انرژي و افت بازده را در ژي خواهد داشت 

. شود ، اين زيربخ  جهت تحليل و ارزيابي انتخاب مي(.193حسن آبادي و همكاران، )

صناي  نساجي،  ابي چذونذي تقاضاي انرژي در زيربخ  توان با تحليل و ارزي بنابراين مي

. ژوشاک و چرم به نق  و اهميت عوامل اقليمي بر تقاضاي انرژي در اين زيربخ  ژي برد

ها اجرا شد، لذا اين  قانون هدفمندي يارانه 1933به دليل اينكه از انتهاي سال  ،عالوه براين

هاي اقتصادي داشته است نيز  ژي بخ موضوع نيز كه نق  بسيار زيادي روي تقاضاي انر

 .گيرد مورد ارزيابي قرار مي( 1933-1932)براي دوره زماني 

، توليد (10كد )زيربخ  صناي  نساجي و ژوشاک و چرم از سه گروه توليد منسوجات 

و دباغي و عمل آوردن چرم ( 13كد )ژوشاک، عمل آوردن و رنگ كردن ژوست خزدار 

 مياندر . تشكيل شده است( 13كد )و يراق و توليد كف   و ساخت كيف و چمدان و زين

ريسندگي، بافندگي  هاي بخ  اين سه گروه بيشترين انرژي در گروه توليد منسوجات و در

درصد  31 قريباًت(. مركز آمار ايران، سالهاي مختلف)شود  منسوجات مصرف ميو تكميل 

 هاي عمده مصرف سوختكه  شود انرژي الزم در اين صنعت از مناب  فسيلي تامين مي

حسن آبادي، ) باشد فسيلي در صنعت نساجي جهت توليد بخار مصرفي دربخ  تهويه مي

انرژي الكتريكي نيز در اين صنعت، براي كاركرد (. .193حسن زاده و حسن آبادي، 

ها براي تنظيم  هاي خط توليد، الكتروموتورها و فن بخ  تماميآالت صنعتي در  ماشين

در خطوط . شود هاي كار مصرف مي تهويه و گردش هوا و روشنايي سالن دماي محيط،

آالت، بار  هاي صنعت نساجي متناسب با باال رفتن مصرف انرژي ماشين توليد اكثر بخ 

اي از انرژي مصرفي اين صنعت در بخ   يابد و قسمت عمده سيستم تهويه نيز افزاي  مي
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از طرفي، وجود سيستم تهويه در . دگير تهويه كارخانجات مورد استفاده قرار مي

كارخانجات نساجي به دليل بهبود وضعيت توليد، بويژه در سالنهاي ريسندگي و بافندگي 

 (..193حسن آبادي، حسن زاده و حسن آبادي، )ضروري است 

سه ژارامتر درجه حرارت، درصد رطوبت نسبي و ميزان گردش هوا از عوامل حياتي ادامه 

براي داشتن بهترين شرايط توليد در اين  .در كارخانجات نساجي است توليد يند صحيحآفر

تا  51گراد و رطوبت نسبي بين  درجه سانتي 23تا  22صنعت مقدار استاندارد دما بايستي بين 

در صورتي . شود درصد باشد كه اين بازه با توجه به فرآيندهاي مختلف توليد تعيين مي 01

به طور قط  اتالف انرژي و افت بازده را در ژي خواهد  كه اين شرايط در نظر گرفته نشود

 (1931دفتر مطالعات آماري و راهبردي صنعت نساجي، )داشت 

تجربي انجام شده در داخل ايران،  مطالعاتي حاضر نسبت به ساير  ويژگي خاص مقاله

ي ها ها و افزاي  قيمت حامل شامل در نظر گرفتن اثر اجراي قانون هدفمند كردن يارانه

انرژي بر تقاضاي انرژي در زيربخ  صناي  نساجي، ژوشاک و چرم در طول دوره مورد 

 .باشد ارزيابي مي

در بخ  دوم به مباني نظري . دهي شده است ساختار مقاله به شرح زير سازمان  در ادامه

و مطالعات داخلي و خارجي  ژژوه  در بخ  سوم ژيشينه. شودتقاضاي انرژي ژرداخته مي

هاي ، روش برآورد آن و دادهژژوه بخ  چهارم مدل مورد استفاده در . گردديارائه م

در بخ  ژنجم به برآورد مدل تصريح شده و تفسير نتايج . شودمورد استفاده ارائه مي

گيري و ژيشنهادات در بخ  ژاياني آورده خواهد شود و در نهايت نتيجهتجربي ژرداخته مي

 .شد

ژیمبانینظریتقاضایانر.۲

هاي عنوان نهادهكنندگان و هم بهعنوان كاالي نهايي توسط مصرفهاي انرژي، هم به حامل

تعيين مقدار تقاضا براي آن . گيرندهاي اقتصادي مورد تقاضا قرار مي توليدي، توسط بنذاه

هاي هاي اقتصادي در بخ  عنوان نهاده توليدي در بنذاههاي انرژي كه بهبخشي از حامل

هاي  بنذاه. باشدگيرند، قابل تجزيه و تحليل ميتصاد مورد استفاده قرار ميمختلف اق
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ها يا در دنبال حداكثرسازي توليد با توجه به مقدار مشخصي هزينهتوليدي ممكن است به

دنبال حداكثرسازي سود ها با توجه مقدار مشخصي توليد و يا بهژي حداقل كردن هزينه

شرايط مرتبه اول و دوم، گوياي آن است كه در هر يك از نتايج حاصل از تشكيل . باشند

ها براي نهاده انرژي بستذي به قيمت حامل مورد نظر سه حالت مذكور مقدار تقاضاي بنذاه

بنتابراين . ها، قيمتت محصول توليدي و يا مقدار توليد محصول داردو قيمت ساير  نهاده

اي انرژي را متغير قيمت و يك متغير ترين عوامل اقتصادي مؤثر برتقاضتوان عمدهمي

فعاليت مانند درآمد ملي حقيقي يا توليد ناخالص داخلي حقيقي يا ارزش افزوده حقيقي 

 . (2111، 1باتاچاريا)براي بخ  موردنظر قلمداد نمود 

هاي مختلف توليدي از جمله بخ  هاي انرژي در بخ  بنابراين، تقاضا براي انواع حامل

-ي اقتصاد خرد از تاب  توليد مشتق مي ي توليد، براساس نظريه يك نهاده ي صنعت، به منزله

صورت زير تعريف عنوان مثال، تاب  توليد يك بنذاه خاص در يك زمان معين بهبه. شود

 :شودمي

(1) ( , , , , ,..., , )nQ F K L M E E E T 1 2 
 Eiست و هاي مواد اوليه، نيروي كار و سرمايه ابه ترتيب معرف نهاده K,L,Mكه در آن 

اي از عوامل ديذر مانند تغييرات تكنولوژي يا نيز مجموعه Tامين نوع انرژي است و iنيز 

-هاي الزم را بهفرض مي شود يك بنذاه اقتصادي تركيب نهاده. متغيرهاي آب و هوا است

كند كه بنذاه، حداقل هزينه ممكن را براي توليد مقدار مشخصي از اي انتخاب ميگونه

ي بنذاه، تاب  تقاضاي شرطي براي عوامل  كردن تاب  هزينهبا حداقل. ه باشدمحصول داشت

عنوان يك عامل توليد براي اگر تقاضا براي انرژي به. آيدتوليد به صورت زير بدست مي

 :صورت زير در نظر گرفته شودبنذاه، به

(2) ( , , , , , , )e e k l m e sX X P P P P P Q T 
، قيمت (Pe)ر بنذاه تابعي از قيمت انرژي موردنظر بنابراين، تاب  تقاضاي انرژي موردنظر د

و توليد يا ارزش ( Pk ,Pl ,Pm)هاي غيرانرژي ، قيمت نهاده(Ps)هاي جايذزين انرژي

 

1 . Bhattacharya 
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مانند ( T)همچنين ممكن است متغيرهاي برونزاي ديذري . است( Q)ي بنذاه  افزوده

اثرگذار باشند كه  تغييرات تكولوژيكي و يا شرايط آب و هوايي نيز بر تقاضاي انرژي

 .سازي تقاضاي انرژي در نظر گرفته شوند بايستي در مدل

ي انرژي به  بنذاه تقاضاكننده mها در صنعت براي ي بنذاه مجموع تقاضاي انرژي همه

 :صورت زير است

(9) '
m

et ei

i

X X




1

 

etXكه در آن  بنابراين. ي انرژي كل صنعت استتقاضا: 

(3) ( , , , , , , )et k l m e sX f P P P P P Q T        
Q كه در آن  ) توليد كل بخ  صنعت، قيمت انرژي مورد نظر   )eP  قيمت ديذر ،

) هاي جايذزين انرژي )sP هاي غيرانرژي ، متوسط قيمت نهاده ( , , )k l mP P P    براي كل

T صنعت و   شرايط آب و هوايي است. 

پژوهشپیشینه.3

تجزيه و تحليل هاي اخير مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج از كشور، براي  در دهه

صاد هاي مختلف اقت هاي قيمتي و توليدي يا درآمدي بخ  انرژي و برآورد كش  تقاضاي

اند كه در ادامه به برخي  گرفتهمختلفي مورد استفاده قرار هاي  از جمله بخ  صنعت، مدل

جا كه مدل مورد استفاده در اين مطالعه مدل همچنين، از آن. شود از اين مطالعات اشاره مي

صورت جداگانه به مطالعات انجام شده با سري زماني ساختاري است، لذا در ادامه به

 .نيز ژرداخته شده است ساختاري مدل سري زماني استفاده از

در ژايان نامه كارشناسي ارشد خود به برآورد تاب  تقاضاي انرژي ايران ( 1903)عطار  

به اين منظور تقاضاي انرژي كل كشور و به تفكيك بخ  هاي خانذي و . ژرداخته است

يربخ  صناي  ي صنعت كه شامل ز تجاري، حمل و نقل، صنعت و زيربخ  هاي هشتذانه

در اين ژژوه  براي ارزيابي و تعيين . نساجي، ژوشاک و چرم است را برآورد كرده است

برق، فرآورده )ي انرژي  هاي چهارگانه هاي قيمتي و جانشيني آلن براي حامل مقادير كش 
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ي انرژي به فرم ترانسلوگ همراه با  تاب  هزينه( هاي نفتي، سوخت هاي جامد و گازطبيعي

هاي  هاي انرژي برآورد شده و سپ  با استفاده از ضرائب حاصله كش  هم حاملتواب  س

و ( OLS)هاي مورد استفاده روش حداقل مربعات معمولي  تكنيك. مزبور محاسبه شده اند

نتايج براي زيربخ  صناي  نساجي، ژوشاک . است( SUR)رگرسيونهاي به ظاهر نامرتبط 

كش   به تغييرات هردو عامل قيمت و درآمد با دهد تقاضاي انرژي نسبت و چرم نشان مي

 . است

هاي سري زماني ساالنه  كش  قيمتي تقاضاي بنزين را با استفاده از داده( 1933)چيت ني  

نتايج . و بكارگيري مدل سري زماني ساختاري و مفهوم روند ضمني برآوردكرده است

مدت و  اين تاب  در كوتاهدهند كه ماهيت روند در تاب  تقاضا تصادفي است و  نشان مي

در بلندمدت بي  از  ياد شدهباشد، اما واكن   بلندمدت نسبت به قيمت بي كش  مي

كش ، اما در  مدت بي عالوه بر اين، تقاضا نسبت به درآمد در كوتاه. مدت است كوتاه

 . بلندمدت باكش  است

ي انرژي  ضاي نهادهدر ژايان نامه كارشناسي ارشد خود به تحليل ژوياي تقا( 1933)شاكري

ها  به منظور تحليل تقاضاي نهاده ژژوه در اين . اي ايران ژرداخته است در صناي  كارخانه

اي نيز  هاي ژوياي نسل سوم استفاده شده تا سرعت تعديل سرمايه در صناي  كارخانه از مدل

اي  انهها و اطالعات مورد استفاده در اين ژژوه  مربوط به صناي  كارخ داده. مشخص شود

 .193تا  1903در سال هاي  ISICالمللي  بندي بين ايران بر اساس كدهاي دو رقمي طبقه

با استفاده از فرم تابعي ترانسلوگ و برآورد ژارامترهاي آن با روش حداكثر . است

ي  راستنمايي با اطالعات كامل، اين نتيجه گرفته شد كه بين سرمايه، برق و انرژي رابطه

 . ده و سرعت تعديل بسيار ژايين استمكملي برقرار بو

ها در بخ  صنعت ايران در طول  به تحليل جانشيني بين سوخت( 1932)منظور و نياكان 

به نظر ايشان تاب  . اند با استفاده از مدل الجيت خطي ژويا و ايستا ژرداخته 19.0-33ي  دوره

در اين . دهد يا را نشان ميلجستيك با وارد كردن مقادير باوقفه، به خوبي مكانيزم تعديل ژو

دهد كه تقاضاي گاز در بخ  صنعت  مطالعه برآورد مدل الجيت خطي ژويا نشان مي
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ژذيري  در مقابل، تقاضاي برق از كش . باشد نسبت به تغييرات قيمت آن ژركش  مي

نتايج اين . باشد كش  مي هاي نفتي تقريباً بي وردهآژاييني برخوردار است و تقاضاي فر

هاي  هاي نفتي و برق مكمل يكديذر و فرآورده حاكي از آن است كه فرآوردهژژوه  

 . نفتي و گاز جانشين يكديذرند

ي خود با استفاده از مفهوم روند ضمني و ايجاد يك در مقاله( 1939) و همكاران آماده

مدل فضا حالت، با بكارگيري الذوريتم كالمن فيلتر، مدل ساختاري تقاضاي برق در بخ  

هاي مورد استفاده در اين تحقيق به صورت سري زماني داده. ورزي را برآورد نمودندكشا

نتايج حاكي از هموار و صعودي بودن روند . بود 1959-1933ساالنه طي دوره زماني 

مدت و هاي قيمتي و درآمدي تقاضاي برق در كوتاههمچنين كش .  ضمني است

 .بلندمدت كمتر از واحد برآورد شد

با استفاده از  1(1333) و همكاران عات انجام شده در كشورهاي خارجي بينستاکدر مطال

به تخمين تاب  تقاضاي برق در دو  1309ت  1333هاي  آمار و اطالعات فصلي براي سال

در اين مطالعه از سه تكنيك اقتصادسنجي كه . اند بخ  خانذي و صنعتي اسرائيل ژرداخته

(OLS)روش حداقل مربعات معمولي  ،2مدل رگرسيون ژويا: عبارتنداز 
و روش حداكثر  9

به برآورد ژارامترهاي مدل ژرداخته شده و نشان دادند كه ژارامترهاي برآورد  3درستنمائي

براي بخ  صنعت آنها نتيجه . باشند هاي بكار گرفته شده حساس مي شده نسبت به روش

  -33/1تا  -91/1ي قيمتي ها و كش  12/1تا  33/1هاي توليدي بلندمدت  گرفتند كه كش 

ها در  ها حاكي از آن است كه ميزان كش  همچنين نتايج حاصل از محاسبه كش . است

هاي  كش  قيمتي تقاضا نسبت به ساير روشOLSاند، تنها در روش  هر سه روش مشابه

 .تر است اي ژايين بكار گرفته شده به طور قابل مالحظه

برآورد خ  هاي صنعتي و خانذي آمريكا را تقاضاي برق ب( 2113)5كامرشن و ژورتر

آنها از معادالت . و از روند قطعي به عنوان معياري براي ژيشرفت فني استفاده كردند نمودند
 

1 - Beenstock et al.  

2 - Dynamic Regression Model 

3 - Ordinary Least Squares (OLS) 

4 - Maximum Likelihood (ML) 

5 - Kamerschen, D. R., Porter, D. V  
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در . استفاده كردند 13.1-1332همزمان و روش تعديل جزئي براي داده هاي دوره زماني 

و درجه سردي هوا را  مدل ارائه شده به روش تعديالت جزئي متغيرهاي درجه گرمي هوا

نتايج حاكي از آن است كش  . نيز در تاب  تقاضاي برق در بخ  صنعت وارد كردند

همچنين نتايج حاصل از برآورد ضرائب . است -55/1و  -93/1قيمتي بخ  صنعتي بين 

دهد كه سرد شدن و يا گرم شدن  متغيرهاي درجه گرمي هوا و درجه سردي هوا نشان مي

 .دار تقاضاي برق در بخ  صنعت نداردهوا تأثيري بر مق

گروه از صناي  ايران را با استفاده از روش  10تاب  تقاضاي برق ( .211) و همكاران قادري

. تخمين زدند 1331-2112هاي سري زماني  حداقل مربعات معمولي با استفاده از داده

ي و تعداد ارزش افزوده بخ  توليدي مورد نظر، قيمت برق براي مصرف كنندگان صنعت

مصرف كنندگان صنعتي در بخ  مورد نظر به عنوان متغير در تاب  تقاضاي هر زيربخ  

نتايج حاكي از آن است كه كش  قيمتي تقاضاي برق صناي ، براي اكثر . اند وارد شده

كش  و كش  توليدي براي اكثر صناي  بجز صنعت چاپ  صناي  بجز صنعت ژوشاک بي

 .باشد كش  مي بي

و مدلسازي تقاضاي انرژي با  برآورد ي ي گذشته، مطالعات متعددي در زمينهها در سال

نيز انجام شده است كه در ادامه به تعدادي ( STSM)استفاده از مدل سري زماني ساختاري 

اولين تالش در جهت ( 2111) 1و همكاران ي هانت مطالعه. ها اشاره مي شوداز اين ژژوه 

تاري براي تخمين يك روند ضمني تقاضاي انرژي  براي استفاده از مدل سري زماني ساخ

مصرف نهايي زغال سنگ، گازطبيعي، نفت، برق و انرژي كل براي انذلستان با استفاده از 

آنها نتيجه گرفتند كه روند ضمني يك . بود 1335تا  1302ي زماني هاي فصلي دورهداده

بنابراين، . شكل قطعي داشته باشدهاي متعارف مثل مدل كهجاي اينشكل تصادفي دارد، به

دهد انرژي كل تحت كرد كه نشان ميروند ضمني تخمين زده شده در طي زمان نوسان مي

تقاضاي نفت ( 2119) 2هانت و نينوميا. گيرد ي برونزا قرار مي تأثير اثرات غيرقابل مشاهده

ي  با داده هاي بخ  حمل و نقل انذلي  و ژاژن را با استفاده از مدل سري زماني ساختار

 

1. Hunt, L. C  et al. 

2 . Hunt LC, Ninomiya Y 
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مدلسازي كردند و نتايج حاصله را با نتايج بدست  1330تا  1301فصلي در طي دوره ي 

آمده از روندهاي قطعي متعارف مقايسه نموده و بيان كردند كه روند تصادفي حاصل از 

 1و همكاران طور مشابه، ديميتروژولزبه. تر از روند قطعي است مناسب STSMروش 

هاي اقتصادي انذلي  با ند كه در هنذام ارزيابي تقاضاي انرژي بخ نشان داد( 2115)

-، مدل سري زماني ساختاري با استفاده از روند تصادفي به2112تا  1302ي  هاي ساالنه داده

ي بين  ي رابطه به مطالعه( 2119) 2محمد و عبدل. جاي روند قطعي بهترين روش است

يمت واقعي برق و روند ضمني براي اقتصاد مصرف برق، توليد ناخالص داخلي واقعي، ق

با استفاده از مدل  2111تا  1302كشور ژاكستان در سطح كلي و بخشي براي سال هاي 

دهد كه ماهيت روند ضمني خطي  نتايج حاصله نشان مي. سري زماني ساختاري ژرداخته اند

ب  تقاضاي ژنج اي تا در مطالعه( 2113) 9عبداللهي. و معين نيست و به شكل تصادفي است

محصول نفتي مصرفي در كشور نيجريه را با استفاده از مدل سري زماني ساختاري برآورد 

نتايج نشان مي دهد كه تقاضاي محصوالت نفتي در نيجريه نسبت به قيمت و . كرده است

 .باشند و ماهيت روند ضمني تقاضاي انرژي تصادفي است كش  مي درآمد بي

هاي گوناگون به هاي مختلف و با استفاده از مدل رچه از جنبهدر تمامي مطالعات فوق اگ

تقاضاي انرژي نذاه شده است اما در هر كدام، بجز مطالعات صورت گرفته با استفاده از 

هاي فني، عوامل مدل سري زماني ساختاري، برخي نكات مانند توجه به ژيشرفت

كدام از همچنين، در هيچ. غيراقتصادي و تغييرات ساختاري اقتصاد لحاظ نشده است

بر هاي انرژي  ها و افزاي  قيمت حاملمطالعات داخلي اثر اجراي قانون هدفمندكردن يارانه

تقاضاي آنها و نق  اقليم بر تقاضاي انرژي در زيربخ  نساجي، ژوشاک و چرم مورد 

ر مورد شود موارد مذكوي حاضر تالش مي رو، در مطالعهاز اين. ارزيابي قرار نذرفته است

 .توجه قرار گيرد

 

 

1. Dimitropoulos J et el. 

2 . Muhammad and Abdul 

3 . Abdullahi 
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 پژوهششناسیروش.4

هاي انرژي،  مدل  رويكرد مورد استفاده در اين مطالعه جهت برآورد تواب  تقاضاي حامل

هاي اقتصادسنجي است كه از مطالعات  از دسته مدل( STSM)سري زماني ساختاري 

رد ما را قادر اين رويك. برگرفته شده است( .133) 1و همكاران و هاروي( 1333)هاروي 

مثل درآمد، )سازد عالوه بر اثر ژيشرفت فني و متغيرهاي اقتصادي و زيست محيطي  مي

، عوامل برونزاي مهم ديذري مانند عوامل غيراقتصادي و تغييرات ساختاري (قيمت و دما

سازي تقاضاي  هاي توليدي و قيمتي، در مدل اقتصاد نيز، به منظور برآورد صحيح كش 

گرفته شوند و در نتيجه از ايجاد تورش و دور شدن از تقاضاي واقعي انرژي  انرژي در نظر

شود و روش  شناسي مدل سري زماني ساختاري تشريح مي در ادامه روش. ژرهيز شود

 . برآورد اين مدل نيز ارائه خواهد شد

مدلسریزمانیساختاری.4-۱

هاروي توسعه داده  توسط ژروفسور 1333در سال ( STSM)مدل سري زماني ساختاري 

اين رويكرد، مدل رگرسيوني است كه در آن متغيرهاي توضيحي تابعي از زمان هستند . شد

-به. طور تصادفي تغيير نمايدبه توانند در طول زمان مي( اجزاي غيرقابل مشاهده)و ژارامترها 

ني سير تكاملي سري زما -قاعده روند، فصلي، سيكلي و بي-عبارت ديذر، اجزاي متفاوت

هاروي، )كنند شود را توصيف مي صورت معين در نظر گرفته ميطور مرسوم به را كه به

هاي  تواند مؤلفه ژذير است كه مي مدل سري زماني ساختاري روشي انعطاف(. 1333

اين مدل يك ابزار مناسب براي . هاي رگرسيوني ژويا وارد كند غيرقابل مشاهده را در مدل

آورد روند ضمني تقاضاي انرژي است كه ممكن است غيرخطي ها و بر لحاظ اين مؤلفه

 .باشد

براي ساده سازي مدل زير را با چشم ژوشي از مولفه فصلي و سيكلي و با استفاده از داده 

 :هاي ساالنه در نظر بذيريد

(5               ) '
t t t tY Z     

 

1 - Harvey et al. 
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تصادفي است؛  1جزد اخالل نوفه سفيد tجزد روند و  tمتغير وابسته،  Ytدر اين مدل 

~ ( , )t NID  20  وZt  بردارk 1  متغيرهاي توضيحي و  بردارk 1  ژارامترهاي

طور خاص بر تصادفي بودن روند تأكيد دارد و متغيرهاي مدل فوق به. مجهول است

 .توضيحي همان نق  و تفسيري را كه در مدل رگرسيوني مرسوم دارند، خواهند داشت

 :به صورت فرآيند تصادفي زير باشد tفرض مي شود، مولفه روند 

(.) 
t t t t      1 1 

(0) 
t t t   1 

~كه در آن  ( , )t NID   ~و 20 ( , )t NID  20 باشدمي. 

گونه اين فرآيند اين. دهندترتيب، سطح روند و شيب روند را نشان ميبه( 0)و ( .)روابط 

بيني برابر شود كه روند اين دوره با روند دوره قبل به اضافه شوک غيرقابل ژي تفسير مي

,هاي وسيله واريان شكل اصلي روند به. است  2  2گردد كه ابرژارامترتعيين مي 2

,وقتي ابرژارامترهاي . شوندناميده مي  2 هر دو صفر باشند مدل، همان مدل متعارف  2

 : ، يعني(.133هاروي و همكاران، )روند خطي معين است 

(3) 
 

'
t t tY t Z       

. تواند به خود بذيرد، آورده شده استهاي مختلفي كه مؤلفه روند ميشكل 1در جدول 

هاي اول، دوم و ژنجم همان رگرسيون معمولي است كه حالت خاصي از مدل عمومي  خانه

 روند تصادفي هستند؛ يعني وقتي هر دو واريان  صفر هستند، مثل خانه ژنجم، 2 و  0

 2 هاي خانه(. 3معادله )شود ، مدل تبديل به يك مدل متعارف روند خطي معين مي0

هاي خاصي از مدل عمومي روند تصادفي هستند ولي سوم، ششم و هشتم نيز به نوعي حالت

ي چهارم هاهاي خانهمدل را در حالت. باز هم در شيب يا سطح، يك شكل تصادفي دارند

 .توان برآورد كردو هفتم نمي

 
 

1. White Noise 

2. Hyperparameters 
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 های ممکن الگوی روند تصادفیبندی حالتطبقه: 1جدول 

 سطح روند تصادفي

,Lvl  20 0 

 سطح روند ثابت

,Lvl  20 0 

 بدون سطح روند

 2 0, Lvl=0
1 

 شیب               روند

(III )2حي محليمدل سط 

گام تصادفي به اضافه )

 (اخالل

(II )  رگرسيون معمولي با

جزد ثابت و بدون روند 

 زماني

(I ) رگرسيون معمولي

بدون روند زماني و جزد 

 ثابت

 بدون شیب

 2 0, Slp=0
9 

(VI ) مدل سطحي محلي

 3با ران 

(V ) رگرسيون معمولي با

 جزد ثابت و روند زماني
(IV )- 

 شیب ثابت

,slp  20 0 

(IX )5مدل روند محلي (VIII )مدل روند هموار. (VII )- 
 شیب تصادفي

,slp  20 0 

 (b2113)و همکاران   هانت: منبع

 

ي  در مدل رگرسيون ژويا معادله( متغيرهاي مجازي) 0اي در صورت وجود متغيرهاي مداخله

 :يابد عميم ميبه صورت زير ت( 5)

(3) , ,....,t t t t tY w Z t T       1 
ضريب آن است كه ابعاد آن به تعداد  λاي و  بردار متغيرهاي مداخله wtكه در آن 

 (. 1333هاروي، ) اي وارد شده در مدل بستذي دارد متغيرهاي مداخله

 مدلسریزمانیساختاریچندمتغیره.4-۱-۲

تواند به صورتي بسط داده شود كه بتواند بيشتر از يك سري  زماني ساختاري ميمدل سري 

سري زماني داريم  Nدر يك مدل چندمتغيره، . زماني را به عنوان متغير وابسته شامل شود

 

 .باشد یم سطح Lvlاز  منظور.   
2. Local Level Model 

 .باشد یم بیش Slpاز  منظور.   
4. Local Level Model with Drift 

5. Local Trend Model 

6. Smooth Trend Model 

7 .Intervention Variables 
8 . Multivariate Sturactural Time series Model 
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) بطوريكه ,..., )t t NtY y y   ي امل اجزاد غيرقابل مشاهدهش  tY .شود تعريف مي  1

N بعدي است كه در آن بردار اجزاد سطح t ،شيب t  قاعده بيو tتوانند بطور  ، مي

در اين حالت امكان وجود همبستذي بين اجزاد غيرقابل مشاهده . همزمان همبسته باشند

 1(SUSTSM)ر نامرتبط مدل سري زماني ساختاري ي بظاه  منجر به ايجاد يك نسخه

براي . شود سري زماني ساختاري چندمتغيره نيز ناميده مي  شود كه به عنوان مدل مي

سازي مدل سري زماني ساختاري چندمتغيره زير را براي حالت روند محلي در نظر  ساده

 :بذيريد

(11)  ,        ~ ,t t t tY NID    t Σ0'
tμ λW Z δ ε ε 

N يك ماتري  شبه معين مثبت  كه در آن N است و tW  ماتري  متغيرهاي

M اي مداخله N  (در اين ماتري  بعد M اي وارد شده در  به تعداد متغيرهاي مداخله

N ماتري  ، (مدل بستذي دارد M، tZ   ماتريN K  ،متغيرهاي توضيحي

  ماتري K N يف اجزاد روند نيز به صورت زير تعر. باشد ژارامترهاي مجهول مي

 : شوند مي

(11)  ,     ~ ,t t t t NID     Σ1 1 0tμ μ β η η 

(12)  ,     ~ ,t t t t NID   Σ1 0β β ζ ζ 

N شبه معين مثبت هاي ماتري  Σ، كه در اين معادالت  N تمامي . باشند مي

قبل   ني ساختاري تك متغيره است كه در بخ هاي اين مدل همانند مدل سري زما ويژگي

 . تشريح شد

روشبرآورد.4-۲

مدل سري زماني ساختاري مدلي با جزد غيرقابل مشاهده است، زيرا جزد روند به طور 

توان  معموالً براي مدلي با جزد غيرقابل مشاهده نمي. مستقيم قابل مشاهده نمي باشد

( 3)با اين وجود، وقتي معادله . تخمين بكار برد هاي حداقل مربعات بازگشتي را براي روش

توان اين سيستم ژويا را  دهند، مي تشكيل يك سيستم ژويا را مي( 0)و ( .)همراه با معادالت 

 

1 .Seemingly Unrelated  version of Sturactural Times Series models (SUSTSM) 
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نماي  داد كه نمايشي از وضعيت يك سيستم با اجزاي غيرقابل  1به شكل فضاي حالت

اين سيستم در شكل . ز شودروتواند به كمك فرآيند فيلتر شدن بهمشاهده است كه مي

 9گيريو ديذري معادله اندازه 2صورت دو معادله مجزا، يكي معادله انتقالفضاي حالت به

كند تا با  ارائه يك سيستم ژويا به شكل فضاي حالت اين امكان را فراهم مي. شود تنظيم مي

طريق روش  از( ابرژارامترها و ساير ژارامترها)كمك فيلتر كالمن، ژارامترهاي مجهول 

فيلتر كالمن يك دسته (. 3،2110كامندر و كوژمن)حداكثر راستنمايي برآورد شوند 

كند كه با در نظر گرفتن يك حالت ابتدايي، به تخمين ضرايب  معادالت بازگشتي توليد مي

تغييرات تقاضا كه ناشي از تغيير  تا شودمي منجراين امر . ژردازدمدل در زمان بعد مي

صادي، ژيشرفت تكنولوژي و يا ساختار اقتصادي است، در مراحل بعد تعديل عوامل غيراقت

 . شود

يا )در شكل فضاي حالت، ژارامترهاي غيرقابل مشاهده مانند روند به عنوان متغيرهاي حالت 

براي )شود  در اين فضا، معادله انتقال به صورت زير تعريف مي. شوند تلقي مي( وضعيت

 ( :اشدب s=3ساده سازي فرض كنيد 

(19) , ~ ( , )t t t tNID Q 1 0tα Tα Rη 
) بردار حالت t كه در آن )s 1 ، T ماتري  ژارامترهاي 

, ( , ) , ( )t t t t s s       ماتري g 1، R  ماتري s g و به صورت 

( , )gR I   g ماتري  tQ باشد و مي 0 g  ابرژارامترهاي مدل است، كه در حالت

g تك متغيره  ) و 2 , )R I   2  :اريمبنابراين د. باشد مي  0

(13) 

μ μ

β β η

λ ζλ

δδ

t t

t t t
t

t tt

tt











      
      

                   
      
       

1

1

1

1

1 1 0 0 1 0

0 1 0 0 0 1

0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 0

 

 

1 . State Space 

2 .Transition 

3. Measurement 

4. Jacques J. F. et al. 
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 :باشد مي گيري به صورت زير            معادله اندازه

(15) , ~ ( , )t t t t tY F NID      20 
Ft   ماتريs×1 در اين حالت داريم. است: 

(1.) ( ) ~ ( , )t t t t t ty w Z NID      21 0 0 
گيري آن است كه  اندازهنق  معادله . مطابقت دارد( 3)با معادله ( .1)گيري  معادله اندازه

. مرتبط كند tyرا به ارزشهاي عددي قابل مشاهده  tبردار حالت غيرقابل مشاهده 

راي توضيح متغيرهاي قابل مشاهده را ب K اطالعات اضافي از tZمتغيرهاي توضيحي 

فقط توسط متغيرهاي  tyاگر تغييرات در . فراهم مي نمايند( ty)تغيير متغير وابسته 

 اي متغيرهاي مداخله. توضيحي شرح داده شود، آنذاه جزد روند به جزد ثابت تقليل مي يابد

tw  هاي سري زماني  ها را روي داده هاي ساختاري و شوک تيز اثر شكسنyt  نشان

 (. 1333هاروي، )دهند مي

گيري به صورت  در حالت مدل سري زماني ساختاري چندمتغيره معادالت انتقال و اندازه

 :باشند زير مي

(10)  t N t t  Y F I α ε 

(13)    t N t g t   1α T I α R I η 

) كه در آن , ,..., , , ,..., , ,..., , ,..., )t t t Nt t t Nt N N            1 2 1 2 1  و 1

( ,..., , ,..., )t t Nt t Nt     T, است و   1 F و R  مانند حالت تك متغيره

 :كوواريان  به صورت زير هستند هاي ماتري . باشند مي

(13) 
Σ

var( ) , var( )
Σ

t t





 
 

    
  

0

0
 

تركيب معادالت . طه زمان را توصيف مي كندژويايي بردار حالت در حي( 19)معادله انتقال 

متغيرهاي غيرقابل مشاهده را با استفاده از متغيرهاي قابل مشاهده برآورد ( 15)و ( 19)

 (.2110كامندر و كوژمن، )نمايد  مي
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است كه با هم تشكيل يك ( 0)و ( .)، (3)هاي شود شامل رابطهروابطي كه برآورد مي

ابرژارامترهاي . باشنداجزاد اخالل مستقل و متقابالً ناهمبسته مي همه. 1دهندسيستم ژويا را مي

,  2 همراه با ديذر ژارامترهاي مدل، توسط معادالت بازگشتي فيلتر كالمن و روش  2

هاي ژارامتري، برآوردهاي شوند و با داشتن اين ارزشحداكثر راستنمايي تخمين زده مي

ترتيب آخرين به Tو  Tشوند كه توسط فيلتر كالمن برآورد مي Tو  Tي بهينه

برآوردهاي بهينه روند . دهندبرآوردهاي شيب روند و سطح روند در هر دوره را نشان مي

وسيله شوند، كه بهي فيلتر كالمن محاسبه ميكنندهيكنواختدر كل نمونه توسط الذوريتم 

كه )هاي معادله  براي ارزيابي مدل نيز، باقيمانده .2توان دنبال نمود آن تحوالت روند را مي

و يك مجموعه ( باشد هاي جزد اخالل است كه شبيه رگرسيون معمولي مي تخمين

هاي هموار  هاي كمكي شامل تخمين دهباقيمان. شوند تخمين زده مي 9هاي كمكي باقيمانده

هاي هموار  ، تخمين(قاعده ناميده مي شوند هاي بي به عنوان باقيمانده)اجزاد اخالل معادله 

هاي هموار  و تخمين( شوند هاي سطح ناميده مي اقيماندهببه عنوان )اجزاد اخالل سطح 

 3.است( شوند هاي شيب ناميده مي به عنوان باقيمانده)اجزاد اخالل شيب 

هاي بهينه از متغيرهتاي غيرقابتل مشتاهده و    بينيفيلتر كالمن يك روش بازگشتي براي ژي  

ايتن رهيافتت، براستاس اميتد     . حالتت استت  -هتاي فضتا   برآوردهاي كارا از ژارامترهاي مدل

بيني را با حداقل ميتانذين  هاي اميد شرطي اين است كه بهترين ژي از ويژگي. شرطي است

 tها براي زمان بينيهاي فضا حالت، ژي  لذا، در مدل. 5كندفراهم مي( MSE)مربعات خطا 

 . شودانجام مي( t-1)مشروط به استفاده از تمامي اطالعات موجود در زمان 

تخمين بازگشتي مشاهدات اوليه را وارد محاسبه مي كند و سپ  به تدريج وقتي اطالعتات   

روز متي كنتد، در نتيجته آخترين تخمتين هتا       شود، تخمين ها را به  جديدي وارد سيستم مي
 

 .می باشد(   )تا ( 6 ) )در صورتیکه مدل چند متغیره باشد روابطی که برآورد می شود روابط .  

 .رجوع شود Harvey (1989)و  Harvey AC, Koopman SJ(1993)برای مطالعه بیشتر به .  
3 -Auxiliary Residuals 

غیر صفر باشند،  tو یا  tاشند یعنی بطور تجربی، اگر مولفه های شیب و سطح در مدل وجود داشته ب.   

 .فقط باقیمانده های شیب و سطح تخمین زده می شود

 .مراجعه شود( Hamilton, 1994)های زمانی جیمز همیلتون  کتاب تحلیل سری  برای مطالعه بیشتر به فصل .  
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ولتي اگتر شكستت ستاختاري وجتود      . ها تحت تاثير قرار مي گيرند ي سري توسط تاريخچه

يكتي از مزايتاي   . داشته باشد، نتايج حاصل از رويكرد قطعي و معتين تورشتدار خواهتد شتد    

مستير   استفاده از فيلتر كالمن آن است كه هدف آن تخمين مسير تصادفي ضرايب استت نته  

لتذا، ايتن رويكترد    . معين و قطعي، و اين كار را با استفاده از روش بازگشتي انجام مي دهتد 

دوربتين و  )كنتد  هتاي ستاختاري را حتل متي    مشكل تورش تخمين در حالت وجود شكست

، بسته به اينكه ابرژارامترها تصتادفي باشتند يتا ثابتت،     (1)با توجه به جدول (. 1،2111كوژمن

منظتور انتختاب بهتترين حالتت از طريتق      دست خواهد آمد، بهي از روند بههاي متفاوتحالت

ي تصتادفي بتودن هتر دو جتزد رونتد در       ، به آزمون فرضتيه (LR)ي نسبت راستنمايي آماره

OXmetric.افتزاري  بستته نترم   .شتود مقابل حداقل ثابت بودن يكي از آنها اقدام متي  و  51

گيترد، بتراي    را در بتر متي   فتوق  ه مدل سري زماني ستاختاري ك STAMP(361)2 نوار ابزار

در ايتن   هاي انرژي در زيربخ  صناي  نساجي، ژوشاک و چترم  ي حاملاب  تقاضاوتخمين ت

 .كار رفته استهب مطالعه

صنعتایرانهایهایانرژیدرزیربخشحاملمدلتقاضای.4-3

ز دسته معادالت اقتصادسنجي اهمانطور كه قبالً اشاره شد مدل سري زماني ساختاري 

اي  گيري دو مرحله فرآيند تصميم در معادالت اقتصادسنجي تقاضاي انرژي از يك.است

ها  نهاده هاي گوناگون ها بين گروه هاي بنذاه ي اول كل هزينه در مرحله. آيد بدست مي

هاي هر گروه بين اجزاد آن صورت  درمرحلج دوم، توزي  هزينه. شود تخصيص داده مي

ها بين دو گروه از كاالها يعني انرژي و  در مدلسازي تقاضاي انرژي ابتدا هزينه. ژذيرد يم

 ها هاي مربوط به انرژي بين انواع حامل سپ  كل هزينه. غيرانرژي تخصيص مي يابد

در اغلب مطالعات انجام شده برروي تقاضاي انرژي روي يكي از اين دو . شود شكسته مي

 شود در گروه اول مطالعات، تقاضاي كل انرژي درنظر گرفته مي. شوند مرحله متمركز مي

مي  و مكمل يا جانشين بودن انرژي با ساير عوامل توليد از جمله سرمايه، مورد مطالعه قرار

 

1. James Durbin and Siem Jan Koopman  

2. Structural Time Series Analyzer, Modeler, Predictor (STAMP) 
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، موريسون و (1301) 5توان به مطالعات دارمشتاتر و همكاران به عنوان مثال مي .گيرد

درحالي كه درتحقيقات گروه  .اشاره كرد( 1301) 9و مجم  ملي انرژي( 13.3) 9ريدلينگ

گردد و ميزان تقاضا براي هر يك از  آزمون مي ها امكان جانشيني بين سوخت عمدتاًدوم، 

كند كه  هاي غيرانرژي صرفنظر مي شود و از در نظر گرفتن قيمت نهاده ها ارزيابي مي حامل

 .اشاره نمود( 1301) 1و اندرسون( 13.3) 1توان به مطالعات باكستر و ريز به عنوان نمونه مي

اي  در اين ژژوه  نيز تاب  تقاضاي انرژي زيربخ  صناي  نساجي، ژوشاک و چرم به گونه

در اين راستا . گيرد ي دوم مطالعات تقاضاي انرژي جاي مي شود كه در دسته برآورد مي

مورد نظر،    همانطور كه در مباني نظري ارائه شد، تاب  تقاضاي انرژي مورد نظر در زيربخ

هاي جايذزين و توليد بخ   و ديذر انرژي( Pi)، تابعي از قيمت انرژي مورد نظر tدر زمان 

شرايط آب و )در اين مورد ممكن است از عوامل ديذر مانند نوع اقليم . است( Q)صنعت 

 .نيز استفاده شود( هوايي

ه اقتصادي، انرژي و شود يك بنذا هاي انرژي فرض مي ي تقاضاي حامل براي تعيين معادله

كند، در نتيجه تاب  توليد وي به صورت زير تعريف  ديذر عوامل توليد را مصرف مي

 :شود مي

(21) Q=f(E1,E2,…En,L,K,M) 
. باشد مواد اوليه مي M و سرمايه Kنيروي كار،  Lهاي انرژي،  نهاده E1,…Enكه در آن 

انرژي است، بنابراين غيرهاي  ژذيري ضعيف در نهاده داييشود تاب  توليد ج فرض مي

 :توان تاب  توليد را به صورت زير نوشت يم

(21) Q=f(E1,E2,…En,h(L,K,M)) 
  .باشد مي نهاده هاي غيرانرژيسازي نسبت به  يك تاب  جمعي (.)hكه در آن 

 

1 .Darmstadter et al. 

2   . Morrison & Readling 

3 . National Energy Board 

4 . Baxter & Rees 

5 . Anderson 
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زم حداقل كردن سازي توليدكننده، مستل ي بهينه اگر مسألهدهد  تئوري دوگانذي نشان مي

، آنذاه يك تاب  هزينه دوگانه وجود دارد كه كامالً تاب  هزينه در سطح معيني از توليد باشد

با استفاده از تئوري دوگانذي هزينه و ( 1359)شفارد . كند تكنولوژي توليد را معرفي مي

نيز ( 21)ژذير ضعيف  ي مربوط به تاب  توليد جدايي تاب  توليد نشان داد كه تاب  هزينه

 :شود باشد و به صورت زير نوشته مي ژذير ضعيف مي جدايي

(22) C=g(PE1,…,PEn,Ph(PL,PK,PM),Q) 
شود  همچنين فرض مي. انرژي استهاي غير نهاده سازي قيمت تاب  جمعي (.)Phكه در آن 

شود بازار عوامل رقابتي  شود يعني فرض مي ها بصورت برونزا مشخص مي قيمت نهاده

 .است

گردد و ميزان  آزمون مي ها امكان جانشيني بين سوخت حاضر ل اينكه در ژژوه به دلي

انرژي غيرهاي  شود نهاده شود، ازاينرو فرض مي ها ارزيابي مي تقاضا براي هر يك از حامل

شود  هاي انرژي است، يعني فرض مي ژذير ضعيف از  نهاده به صورت يك گروه جدايي

ژذيري ضعيف  فرض جدايي. 1هاي غيرانرژي است نهادههاي انرژي مستقل از  تركيب نهاده

در نتيجه . آورد هاي انرژي فراهم مي امكان بدست آوردن يك تاب  هزينه جدا را براي نهاده

هاي انرژي كه در اين ژژوه  برق، گاز طبيعي، نفت كوره و نفت  تاب  هزينه براي نهاده

 :توان به صورت زير نوشت باشند، را مي گاز مي

(29) CE=f(Pe,Pg,Png,Pnk,Q)  
قيمت نفت  Pnkقيمت نفت گاز،  Pngقيمت گازطبيعي،  Pgقيمت برق،  Peكه در آن 

 .باشد سطح توليد مي Qكوره و 

براي برآورد  هاي تابعي مختلف با ارزيابي انواع فرم( 1931)ي هاشمي باباحيدري  مطالعه

را فرم تابعي    توليدشكل تاب ترين تاب  تقاضاي انرژي بخ  صنعت ايران، مناسب
 

های توربینی را در به عنون مثال ژنراتور. آید محدودکننده نیست پذیری ضعیف آنطور که به نظر می جدایی -  

توان گفت  بنابراین نمی. روند کنند و بعضی دیگر زغال و همه برای تولید برق بکار می نظر بگیرید که گاز مصرف می

ولی آنچه باعث . پذیری است که جایگزینی بین زغال و گاز مستقل از سرمایه است و این خود نقض فرض جدایی

به هر حال دو . صرار شود مسئله سرمایه بر حسب واحدهای پولی استشود در این مثال همچنان براین فرض ا می

 .شوند نوع ژنراتور با واحدهای پولی یکسان ارزیابی می
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ارزيابي كرده  (توسعه ژيدا كرد( 1309) 1كه توسط كريستنسن و همكاران)ترانسلوگ 

ژذير  ازاينرو در اين ژژوه  نيز از فرم تابعي ترانسلوگ كه از فرمهاي تابعي انعطاف .است

فته شود و با استفاده از تئوري دوگانذي نتيجه گر باشد، براي تاب  توليد استفاده مي مي

 .2شود تاب  هزينه نيز به فرم ترانسلوگ است مي

 اي كته متغيرهتاي   تصريح آن بته گونته   اين بخ  ابتدا به معرفي مدل ترانسلوگ و ي در ادامه

 . شود  دربرگيرد، ژرداخته مي را( 29)لحاظ شده در تاب  

خصوصیاتعمومیتابعهزینهترانسلوگ.4-3-۱

 ارزيتابي انرژي و  هاي اب  تقاضاي نهادهوت برآورد يعني ژژوه براي رسيدن به هدف اصلي 

اي در اين زمينه، از فرم تتاب  هزينته    ، به ژيروي از اكثر تحقيقات ژايهآنهاروابط جانشيني بين 

هتاي ايتن توابت       از ويژگتي  .شتود   باشد، استفاده مي  ترانسلوگ كه يك فرم انعطاف ژذير مي

توان شكلهاي تتابعي ديذتري از   ها مي  يتاين است كه تحت شرايط خاص و اعمال محدود

شتود و    ابتدا شكل كلي تاب  هزينه متورد نظتر ارائته متي    (.  1903زمانيان ،)آن استخراج كرد 

نهاده از آن استخراج شده و بتا اعمتال    شرطي گيري از لم شفارد تواب  تقاضاي سپ  با بهره

 .گردند  قيود الزم برآورد مي

 :باشد ستفاده در اين مطالعه به صورت زير ميتاب  هزينه ترانسلوگ مورد ا

(23) 
int

int int

m

nt v nt in vv nt
i

m m m

ij jnt vi nt
i j i

LnC LnQ b LnP LnQ

LnP LnP LnQ LnP

  

 



  

   

 



 

2
0

1

1 1 1

1

2

1

2

 

ln هاي صنعتي  اين فرم تابعي را براي تمامي زيربخ از آنجا كه  .نماد لذاريتم طبيعي است

شودكه به ترتيب   اضافه مي tوnهاي  ها اندي به هر كدام از متغيرمي توان بكاربرد ازاينرو 

و ساير معادالتي ( 23)بنابراين در معادله  .باشند خ  مورد نظر و متغير زمان ميب  بيانذر زير
 

1 - Christensen, et. al.  

ی ابراهیم  مطالعهبه عنوان مثال . برای برخی زیربخش های صنعتی نیز به تفکیک مطالعاتی انجام شده است -  

های تابعی مختلف برای صنعت نساجی بیان کرد فرم تابعی ترانسلوگ  ارزیابی انواع فرمبا (     )آبادی  نجف

 . باشد می  در این زیربخشترین شکل برای تابع تولید  مناسب
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ntC 13آيدكه در ادامه مي فعاليت  سطح توليد ntQو tام در سال nهزينه كل فعاليت  

n ام در سالt هاي   اندي . باشد           ميi,j  ها   مربوط به نهاده(m نهاده )دراين. باشندمي 

شوند تعريف مي iو =j 1، 2، 9و  3به صورت  i,jهاي    ژ  اندي . است  =3m  مطالعه

در صورتيكه در معادله  .باشد نفت كوره مي= 3نفت گاز و = 9گازطبيعي = 2برق  =  1كه 

(23)  ،,   ,  v i i j v v    0 0 باشد آنذاه تاب  هزينه به فرم تاب  كاب داگالس   0

 .آيد درمي

ا كته بت  بدستت آورد  توان از طريق تخمين تواب  سهم هزينهاكثر ژارامترهاي تاب  هزينه را مي

بنتابراين  . آينتد  كتارگيري لتم شتفارد بدستت متي      گيري از تتاب  هزينته و بته    استفاده از مشتق

 :آيدترانسلوگ به صورت زير بدست مي معادالت سهم هزينه

(25) 
int intlnin ij jnt Vi nt

j

S b P LnQ u 
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در اين رابطه بايد 
n

i

i

S




1

هتا ماننتد معتادالت قبلتي استت و        اندي مفهوم تمامي . باشد 1

Pjnt  قيمت نهادهj ام براي فعاليتn ام در سالt   است وuint    هم جمله خطتاي نامشتهود

inb ژارامترهاي. است ( 25)نكه ژت  از بته دستت آوردن معادلته     با توجه به اي. ثابت هستند 

هتتاي مناستتب آمتتاري و اقتصادستتنجي بتترآورد گتتردد، بايتتد ژارامترهتتاي آن از طريتتق روش

نيتز بتراي نشتان دادن ويژگتي آمتاري ايتن         uintگيري،  جتزد اختالل        ژ  از مشتق بنابراين

 .معادله به آن اضافه گرديده است

يك ( برق، گاز طبيعي، نفت گاز و نفت كوره)ر نهاده به ازاي ه-برچهارمعادله ( 25)معادله 

  (m-1)هتا مستاوي يتك استت،      ولي از آنجا كه جم  سهم هزينته . كندداللت مي -معادله 

ژ  هنذامي كته شترايط جمت  ژتذيري و همذنتي نستبت بته        . باشند معادله مستقل خطي مي

معادلته    (m-1)فقتط ها اعمال شود، براي برآورد بدون تورش معادالت سهم تقاضتا،  قيمت

 :مند برآورد استنياز
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(2.) 

int intln
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هتاي    اي در ميتان نهتاده   ي انترژي كته داراي كمتترين ستهم هزينته      در هر زيربخ  آن نهاده

گيرد، به اين صورت كه قيمتت ستاير    مورد استفاده قرار مي 1انرژي باشد، به عنوان نهاده مبنا

ت قيمت نسبي بتر حستب قيمتت آن انترژي در معادلته ستهم ستاير        هاي انرژي به صور  نهاده

البته الزم است كه در روش برآورد كتارا، اينكته كتداميك    . گرددهاي انرژي وارد مي  نهاده

. شتتود تتتأثيري در مقتتادير بتترآورد شتتده ژارامترهتتا نداشتتته باشتتد    از معتتادالت حتتذف متتي 

اي  اعمال شوند مجموعته  (.2)خطي هاي ژارامتريک زير درمعادالت سهم هزينه   اگرمحدويت

چتون معتادالت ستهم    . دهنتد رفتار را بته دستت متي    ازمعادالت تقاضاي نئوكالسيكي خوش

انتد؛ لتذا همتواره قيتود     هزينه فوق همذي از يك تاب  هزينه و طبق لم شفارد به دست آمتده 

 :را به صورت ذيل خواهيم داشتمدل 

ij :شرط تقارن ji  

، 2كانستيدين )باشتند  به صورت زير مي ها  شرط جم  ژذيري و همذن بودن نسبت به قيمت و

a1333): 

vi ij    0 inb  و     1 

قيتود مربتوط بته ايتن     . شتوند  موارد خاصي نيز وجود دارند كه در صتورت لتزوم آزمتون متي    

 :باشند هاي خاص به صورت زير مي حالت

 :تكنولوژي هموتتيك قيد
vi 0 

vi :قيد تكنولوژي به فرم كاب داگالس ij vv    0 

درصورتيكه قيد مربوط به تكنولوژي به فرم كاب داگالس رد نشود تاب  هزينه به شكل زيتر  

 :شود نوشته مي

 

1 - Numerate input 

2 - Concidine 
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كننتده   حداقل ي ها با استفاده از لم شفارد، تواب  تقاضاي نهاده. است 1

 :آيند هزينه به صورت زير بدست مي

(23)       / ,  , ,   ,    v n n mn
b b bn

i n in m inX Q b P P P P i m n


    1 2

0 1 2 1 1 

 :ي باال را به صورت زير نوشت توان رابطه ي فوق مي گيري از دو طرف رابطه با لذاريتم

(23)          Ln Ln
m

n
i v n in in jn jn
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X Ln Q b Ln P b Ln P 
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دار بودن بته منظتور    ها درصورت معني نهادهمشروط تقاضاي تواب  به دست آمده از  ايبضر

هتا    هاي قيمتي مستقيم و متقاط  جهت تحليل حساسيت تقاضاي مصرفي نهاده  محاسبه كش 

 .گيرندهاي نسبي، مورد استفاده قرار مي  هاي انرژي به ازاي تغييرات سطوح قيمت  و حامل

 

هایهایصنعتایرانبرایاقلیمهایانرژیزیربخشایحاملتابعتقاض.4-4

گوناگونبااستفادهازمدلسریزمانیساختاریچندمتغیره

آيند اجزاي با توجه به اينكه سيستم معادالت سهم هزينه كه از تاب  هزينه كل به دست مي

سازي،  يجمع)الت اخالل مستقل از هم ندارند و همچنين الزم است كه حتماً قيود بين معاد

اعمال گردد؛ بنابراين برآورد معادالت به صورت تكي ( ها و تقارن  همذني نسبت به قيمت

براي . كارايي الزم را نداشته و معادالت بايد به صورت سيستمي تخمين زده شوند

هاي بظاهر نامرتبط  ژيشذيري از اين امر، از معادالت همزمان و مطابق معمول از رگرسيون

(SUR ) و از همبستذي بين اجزاي اخالل معادالت  شود ميبراي برآورد معادالت استفاده

براي نوشتن سيستم معادالت سهم بنابراين . شودبراي كارآيي برآورد مدل استفاده مي

شناسي مدل سري زماني ساختاري چندمتغيره  هاي انرژي بايد روش ي حامل هزينه

(SUSTSM )بخ  روش شناسي مدل سري زماني  همانطور كه در. بكارگرفته شود
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تا ( 11)هاي  هشوند شامل رابط ساختاري توضيح داده شد، روابطي كه در نهايت برآورد مي

يك مدل تقاضاي ( 11)معادله . است كه با هم تشكيل يك سيستم ژويا را مي دهند( 12)

ميان  تفاوتيهيچ  شود ميانرژي خطي لذاريتمي ايستا به شكل تقليل يافته است و فرض 

كند،  در حاليكه وقتي قيمت يا درآمد تغيير مي. مدت و بلندمدت نيست كوتاه تقاضاي

مدت محدود  مدت ثابت است، در نتيجه تعديل كوتاه يا وسايل در كوتاه ذخيره سرمايه 

. ولي، در بلندمدت توليدكننده ممكن است ذخيره سرمايه يا وسايل را تغيير دهند. شود مي

بنابراين، اغلب بيان . آيد مدت و بلندمدت تفاوت بوجود مي كوتاه ان آثارميدر چنين حالتي 

، بايستي حالتي را در نظر گرفت كه در آن اثر (11)شود كه بجاي عبارت ايستاي  مي

براي داشتن چنين حالتي از مدل خودرگرسيون با . مدت متفاوت باشد بلندمدت با كوتاه

  (.1931نوفرستي، )د شو استفاده مي( ARDL)هاي توزيعي  وقفه

و وارد كتردن متغيرهتاي   ( 11)ي  با بكار بستن شتكل عمتومي رابطته   ( .2)ي  بنابراين، معادله

هتاي انترژي و استتفاده از تكنيتك خودرگرستيون بتا وقفته هتاي          اثرگذار بر تقاضاي حامل

 :توزيعي به شكل فضاي حالت زير بدست مي آيد

(91) 
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 Sint انرژي  ي حامل بردار سهم هزينهi  ام در زير بخn ،ام صنعتVnt  بردار ارزش

 P4ntام در بخ  صنعت، jبردار قيمت حامل انرژي  Pjnt، 1ام صنعتnافزوده زير بخ  

 Zاي را دارد،  ام در زير بخ  مورد نظر كه كمترين سهم هزينه3بردار قيمت حامل انرژي 

در اين مطالعه براي نشان  . 2ستي نوع اقليم و متغير مجازي ا  دهنده بردار متغيرهاي نشان

هاي آب و هوايي مختلف به عنوان  دادن نوع اقليم از متوسط دماي هواي سه شهر با اقليم

ي آب و هواي معتدل،  اين شهرها شامل تهران به عنوان نماينده. شود ژروكسي استفاده مي

آب و هواي گرم ي  اهواز به عنوان نمايندهي آب و هواي سرد و  تبريز به عنوان نماينده

همچنين به دليل اينكه مطالعه حاضر به طور موردي براي زيربخ  صناي  نساجي، . است

ژوشاک و چرم تحليل مي شود و براي اين صناي  درصد رطوبت نسبي روي ميزان توليد و 

هاي انرژي از جمله برق تأثير قابل توجهي دارد، بنابراين دو شهر  درنتيجه تقاضاي حامل

و ( درصد 31با ميانذين رطوبت )ترين شهر ايران  به ترتيب مرطوب رشت و يزد

در طي دوره مورد مطالعه به عنوان ( درصد 91با ميانذين رطوبت )ترين شهر ايران  خشك

كه در  ذكر اين نكته ضروري است. شوند هاي مرطوب و خشك انتخاب مي ي اقليم نماينده

هاي مذكور استفاده خواهد شد و در تاب  تاب  تقاضاي برق از متوسط دماي تابستان شهر

عالوه براين،  .شود تقاضاي گازطبيعي از متوسط دماي زمستان شهرهاي مذكور استفاده مي

D1 19.3تا  19.1هاي جنگ تحميلي كه براي سالهاي  ي سال دهنده متغير مجازي نشان 

شيب روند  βtسطح روند ضمني و μt و براي بقيه سال ها مقدار صفر مي گيرد،مقدار يك 

. نوع اقليم و متغير مجازي است ضرايب متغيرهاي تشكيل دهنده  .×1بردار  δ. ضمني است

ي  معادله(( 91)ي  معادله)ي تقاضاي شرطي حامل انرژي مورد نظر  در اين الذو معادله
 

 ی،صنعت هایاهید بنگسطح تول یرنبود متغ یلبه دلبرای تولید زیربخش صنعتی مورد نظر نیز، در این مطالعه، .   

 ،دارد ییباال یهمبستگ یدسطح تول یربا متغ های صنعتی که کارگاه ی افزوده  ارزش یعنیآن  ینجانش یراز متغ

 .شودیاستفاده م

منظور ) مندمکان یها داده از توان یم گوناگون یها میاقل در یانرژ یتقاضا العمل عکس یچگونگ یابیارز یبرا.   

 استفاده( اندشده یآورجمع مختلف یهازمان یدر ط ییایجغراف منطقه نیچند ای کی یکه برا است یمشاهدات

های گوناگون و  ی صنعتی برای اقلیمها ربخشیز کیتفک به یانرژ یهاحامل مصرف مقدار نکهیا لیدل به ینمود، ول

های انرژی استفاده  ملمند در برآورد توابع تقاضای حا های مکان توان از داده وجود ندارد نمی های مختلف استان

 .کرد
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هاي  معادله(( 92)و ( 91)هاي  معادله)هاي سطح روند و شيب روند  گيري و معادله اندازه

 .در فضاي حالت هستند انتقال

البته به منظور آزمون كردن قيود تقارن، ابتدا مدل به صورت نامقيد و بدون اعمال قيود 

ها آزمون خواهد   گردد و سپ  با استفاده از آماره آزمون والد درستي قيد تقارن برآورد مي

ه و در ادامه هاي انرژي قابل تخمين بود  هاي نسبي نهاده  براساس قيمت (91) معادالت. شد

اي كه كمترين سهم را دارد با استفاده از  ي نهاده ژارامترهاي مربوط به معادله سهم هزينه

 .شود ها و تقارن محاسبه مي  شرايط جم  ژذيري، همذني نسبت به قيمت

درصورتيكه ژ  از آزمون كردن قيود مدل ترانسلوگ، قيد مربوط به تكنولوژي به فرم 

شود  استفاده مي( 23)ي  معادله ARDLاز فرم ( 91)جاي معادله ب كاب داگالس رد نشود،

هاي بلندمدت توليدي،  كش  D(L)/A(L)و  B(L)/A(L) ،C(L)/A(L) كه در آن

 :باشند قيمتي و متقاط  مي

(99) 
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هاي بهينه براي متغيرهاي مدل از يكي از  ت تجربي براي تعيين تعداد وقفهدر مطالعا

ريب يا ض 9(HQC )كوئين –، حنان2(SBC)بيزين  –، شوارتز1(AIC)معيارهاي آكائيك 

Rتعيين تعديل شده   (1333)3از ميان معيارهاي مذكور ژسران و شين. شود استفاده مي ،

اين  .نمايند هاي مدل ژيشنهاد مي را جهت تصريح بهينه وقفه( SBC)بيزين  –معيار شوارتز

جوئي مي نمايد تا  ها صرفه معيار با توجه به كوچك بودن حجم نمونه در تعداد وقفه

 

1 - Akaike Information Criterion 

2 - Schwarz Bayesian Criterion 

3 - Hannan – Quinn Criterion 

4 - Pesaran & Shin 
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-دراين ژژوه  نيز از معيار شوارتز. درنهايت تعداد درجات آزادي كمتري از دست دهيم

 .گردد ميه استفاده بيزين جهت تعيين تعداد وقفه هاي بهين

كه با هم  1است( 92)تا ( 91)شود شامل رابطه هاي  در نهايت، روابطي كه برآورد مي

اين روابط با استفاده از مدل سري زماني ساختاري . دهند تشكيل يك سيستم ژويا را مي

 . شود چندمتغيره برآورد مي

نشده است، به اين دليل اي است آورده  كه معرف متغيرهاي مداخله wt، (91)ي  در رابطه

اي در مدل وارد شوند يا خير با استفاده از آزمون نرمال  كه تشخيص اينكه متغيرهاي مداخله

در اين حالت، ابتدا اگر آزمون نرمال بودن . شود هاي كمكي ارزيابي مي بودن باقيمانده

 در سطح يا شيب ساختاري ي وجود شوک يا شكست دهنده هاي كمكي نشان باقيمانده

شود و با كمك نمودار،  هاي كمكي به تفكيك رسم مي ، آنذاه نمودارهاي باقيماندهباشد

. شود ي مربوطه وارد معادالت مي گردد و مداخله زمان دقيق شوک يا شكست مشخص مي

هاي  الزم به ذكر است كه در صورتيكه ژ  از انجام آزمون نرماليتي مشخص شود باقيمانده

و در نتيجه در  اي وجود ندارد ي آن است كه مداخله شان دهندهاين ن ،كمكي نرمال هستند

 .  اين حالت نيازي به رسم نمودار نيست

هایآماریداده.4-۵

شده است كه در آزمون مدل  تالشهاي آماري موجود،  در چارچوب محدوديت

 هاي بنابراين، داده. تري ژوش  داده شود ي زماني طوالني ژيشنهادي، تا حد ممكن دوره

 . براي آزمون مدل انتخاب شده است 1932تا  19.1ساالنه از سال 

هاي مورد نياز در چارچوب الذوي تحليلي ژژوه ، مقدار مصرف گازطبيعي، برق،  داده

نفت گاز و نفت كوره در زير بخ  صناي  نساجي، ژوشاک و چرم بر حسب بشكه معادل 

نفر  11هاي صنعتي  ر كارگاهگيري از مقدار مصرف انرژي درنفت خام، از نتايج آما

هاي مربوط به  داده. كاركن و بيشتر، منتشره توسط مركز آمار ايران استخراج شده است

كه  اخذ شده استانرژي وزارت نيرو  هاي هاي انرژي مذكور از ترازنامه قيمت اسمي حامل

 

 .شوند برآورد می(   )تا (   )درصورتیکه تکنولوژی به فرم کاب داگالس باشد معادالت  -  
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براي گاز طبيعي به صورت ريال بر مترمكعب، براي برق به صورت ريال بر كيلووات 

همچنين براي . ساعت و براي نفت گاز و نفت كوره به صورت ريال بر ليتر ارائه شده است

به صورت  ذكورسازي واحدها، با استفاده از ضريب تبديل مربوطه، واحدهاي م يكسان

ي زيربخ  صناي  نساجي،  افزوده ارزش. اند ريال بر بشكه معادل نفت خام تبديل شده

هاي صنعتي كشور، منتشره  هاي كارگاه ريال نيز از آمارنامهژوشاک و چرم بر حسب ميليارد 

 . توسط مركز آمار ايران برگرفته شده است

هاي واقعي  قيمتو صناي  نساجي، ژوشاک و چرم  واقعي ي افزوده همچنين، ارزش

هاي اسمي مذكور از طريق  شود كه داده هاي انرژي در برآورد تواب  استفاده مي حامل

. اند تبديل به مقادير واقعي شده .190كننده صنعتي بر حسب سال ژايه شاخص قيمت توليد

از آمارهاي بانك مركزي  .190شاخص قيمت توليدكننده صنعتي بر حسب سال ژايه 

 .استخراج شده است

 

۵ درصنایع. نفتکوره و نفتگاز گازطبیعی، توابعتقاضایبرق، برآورد

گونهایگونانساجی،پوشاکوچرمبرایاقلیم

براي برق، گازطبيعي، نفتت گتاز و نفتت كتوره     ( 92)تا ( 91)در اين بخ  سيستم معادالت 

( 91)با توجه بته اينكته تتاب  تقاضتاي     . براي صناي  نساجي، ژوشاک و چرم برآورد مي شود

  ه هاي انرژي از طريق حداقل كردن تاب  هزينه ترانسلوگ و لم شفارد حاصل شد براي حامل

در صتورتيكه  . بايستي ابتدا وجود قيود تقارن در مدل ترانسلوگ آزمون شوداست، بنابراين 

هتاي انترژي    قيود تقارن رد نشود نيازي به تحميل اين قيود بته توابت  تقاضتاي شترطي نهتاده     

باشد و اگر قيود تقارن رد شود بايد ابتدا قيود تقتارن را بته متدل تحميتل كترد و ستپ         نمي

 . روابط برآورد شوند

افزار موجودي كه قابليت برآورد مدل سري زماني ساختاري  اينكه تنها نرم بهبا توجه 

هاي  افزار محدوديت توان در اين نرم است و نمي OXmetricsافزار  چندمتغيره را دارد نرم

حاصل از  هاي انرژي ازاينرو تواب  تقاضاي شرطي نهاده. تقارن مدل ترانسلوگ را وارد كرد
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و با لحاظ كردن روند قطعي در  EVIEWSافزار  ستفاده از نرمبا ا تكنولوژي ترانسلوگ

در صورتيكه . شود گردد و قيد تكنولوژي به فرم كاب داگالس آزمون مي مدل برآورد مي

اين قيد رد نشود از فرم تابعي كاب داگالس براي برآورد تواب  تقاضاي برق، گازطبيعي، 

استفاده از مدل سري زماني ساختاري در  هاي گوناگون با نفت گاز و نفت كوره براي اقليم

شود و اگر قيد رد شود با آگاهي از شكل تبعي غلط  استفاده مي OXmetricsافزار  نرم

مدل، فرم تابعي كاب داگالس كه حالت خاصي از تاب  هزينه ترانسلوگ است را براي 

ادفي كه شامل روند تص)هاي مختلف روند  آزمون هدف اصلي ژژوه  كه ارزيابي حالت

 . 1شود برآورد مي OXmetricsافزار  در نرم STAMPباشد، با نوار ابزار  مي( است

و با لحاظ  EVIEWSدر مرحله بعد ميانذين مجذور خطاهاي مدل برازش شده با نرم افزار 

و بتا در   OXmetricsروند قطعي با ميانذين مجذور خطاهاي مدل برازش شده با نرم افتزار  

درصتورتيكه ميتانذين مجتذور خطاهتاي متدل      . شتود  ي مقايسته متي  نظر گرفتن روند تصادف

دهتد كته متدل متذكور      برازش شده با در نظر گرفتن روند تصادفي كوچكتر باشد نشان متي 

 . باشد تر مي مناسب

هاي انرژي حاصل از  حامل( سهم هزينه)الزم به ذكر است در برآورد تواب  تقاضاي شرطي 

قابليت درنظرگرفتن روند تصادفي را  Eviewsافزار  نرم به دليل اينكهتكنولوژي ترانسلوگ 

ندارد، متغير روند زماني خطي ساده به عنوان جايذزيني براي تأثير ژيشرفت فني در 

 . شود معادالت وارد مي

۵-۱ یارانه. هدفمندی قانون اجرای اثر ارزیابی تقاضایچگونگی بر ها

ایرانهایانرژیدرصنایعنساجی،پوشاکوچرمحامل

، قيمت 1933ماهه انتهايي سال  9ژ  از ابالغ دستور هدفمندي يارانه ها و اجراي آن در 

قيمت واقعي گازطبيعي ژ  از بطوريكه . هاي انرژي افزاي  قابل توجهي يافت حامل

برابر و قيمت واقعي نفت  10/.برابر، قيمت واقعي نفت گاز  9/2اجراي سياست هدفمندي 
 

افزاری از تکنولوژی  ولوژی به فرم کاب داگالس به دلیل محدودیت نرمبنابراین در حالت رد شدن قید تکن -  

شود و مشتقات مرتبه دوم در فرم ترانسلوگ حذف می شود و حالت حدی آن یعنی فرم  ترانسلوگ استفاده نمی

 .شود کاب داگالس بکار گرفته می
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ها و  بنابراين به منظور ارزيابي اثر اجراي قانون هدفمندي يارانه .برابر شد 10/.كوره 

صناي  نساجي و ژوشاک و   هاي انرژي بر تقاضاي آنها در زيربخ  افزاي  قيمت حامل

روابط مرجح براي تواب  تقاضاي شود كه ژ  از اينكه  چرم به اين صورت عمل مي

شد و ضرايب  برآورد( 19.1-1933)هاي انرژي در صناي  مذكور براي سالهاي  حامل

هاي  متغيرهاي لحاظ شده در روابط مشخص گرديد؛ آنذاه با توجه به نتايج آزمون

1) بيني استاندارد هاي ژي  مجموع انباشته باقيماندهآزمون )بيني  ژي 
cusum ) و آزمون

2
pft) بيني  ژارامترهاي مدل در طول افق دوره ژي ، در صورتي كه مشخص شود كه

، با توجه به باشند بخشي مي بيني رضايت ستند و روابط مربوطه داراي قدرت ژي سازگار ه

هاي انرژي و با هدف ارزيابي اثر اجراي قانون  نتايج حاصل از برآورد تواب  تقاضاي حامل

-1932هاي  صناي  نساجي، ژوشاک و چرم در سال دربر تقاضاي آنها  ها هدفمندي يارانه

هاي مذكور در روابط برآورد شده  نزاي مدل را براي سال روهاي متغيرهاي ب داده، 1933

هاي انرژي مقايسه  شود و مقادير حاصله با مقادير واقعي مصرف حامل قرار داده مي

ي معناداري مورد ژذيرش مدل قرار داشته  در صورتي كه رقم حاصله در بازه. گردد مي

هاي انرژي  دير مصرف حاملدهد كه با فرض ثبات ساير شرايط مقا اين نشان مي ،باشد

باشد و  با مقادير تحقق يافته برابر مي 1933-1932هاي  حاصل از روابط برآوردي براي سال

. هاي انرژي توضيح دهد ها را بر تقاضاي حامل تواند اثر هدفمندي يارانه مدل ژژوه  مي

ها را  ارانهاثر هدفمندي ي ،توانند با ضرايب موجود در غير اين صورت روابط برآوردي نمي

 . توضيح دهند

کهورهدرصهنایعگازونفتبرآوردتوابعتقاضایبرق،گازطبیعی،نفت.۵-۲

نساجی،پوشاکوچرم

کهورهگازونفهتنتایجبرآوردتوابعتقاضایبرق،گازطبیعی،نفت.۵-۲-۱

حاصلازتکنولوژیترانسلوگدرصنایعنساجی،پوشاکوچرم

 

1 - Cumulative Sum 

2- Predictive failure test  
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، در ابتدا تاب  تقاضاي (5)هاي انرژي در بخ   رد تواب  تقاضاي حاملبا توجه به روش برآو

كوره براي صناي  نساجي، ژوشاک و چرم  گاز و نفت براي برق، گازطبيعي، نفت( 91)

شود و سپ   برآورد مي EVIEWSافزار  حاصل از تكنولوژي ترانسلوگ با استفاده از نرم

 اين .آزمون خواهد شد مدل ترانسلوگ ودبا استفاده از آماره آزمون والد درستي قي

هاي انرژي قابل تخمين بوده و در ادامه ژارامترهاي   هاي نسبي نهاده  معادالت براساس قيمت

اي كه كمترين سهم را دارد با استفاده از شرايط  ي نهاده مربوط به معادله سهم هزينه

مچنين به منظور افزاي  ه. شود ها و تقارن محاسبه مي  ژذيري، همذني نسبت به قيمت جم 

ي  كارايي ژارامترهاي برآورد شده، تاب  هزينه ترانسلوگ نيز به سيستم معادالت سهم هزينه

  .گردد و سپ  سيستم معادالت به صورت همزمان برآورد مي 1هاي انرژي افزوده شده نهاده

ن آبا توجه به روش برآورد مدل ترانسلوگ، ابتدا در صناي  نساجي، ژوشاک و چرم 

هاي انرژي باشد، به عنوان   ي انرژي كه داراي كمترين سهم هزينه اي در ميان نهاده نهاده

هاي انرژي به   گيرد، به اين صورت كه قيمت ساير نهاده نهاده مبنا مورد استفاده قرار مي

هاي انرژي وارد   در معادله سهم ساير نهاده نهادهصورت قيمت نسبي بر حسب قيمت آن 

برق، گازطبيعي، نفت گاز و نفت كوره به ترتيب اي  اين صناي  سهم هزينه در .گرددمي

از اينرو نفت كوره به عنوان نهاده مبنا در اين زيربخ  . باشد مي 15/1و  13/1، 10/1، 03/1

به صورت قيمت نسبي بر حسب قيمت هاي انرژي  شود و قيمت ساير نهاده در نظر گرفته مي

  .گرددوارد مي ي كل ي هزينه و معادله هاي انرژي  ر نهادهدر معادله سهم ساي نفت كوره

قبل از برآورد مدل مانايي متغيرهاي مورد استفاده با استفاده از روش ديكي فولر تعميم يافته 

. شود آنها مشخص مي( يا درجه انياشتذي) 2بودن مورد آزمون قرار گرفته و درجه جمعي

اي  هاي سهم هزينه دهد كه متغير ها نشان مي تغيربودن م نتايج حاصل از آزمون درجه جمعي

برق، لذاريتم قيمت واقعي گازطبيعي نسبت به قيمت واقعي نفت كوره، لذاريتم قيمت 

ي كل نسبت به  هزينه لذاريتم طبيعيواقعي نفت گاز نسبت به قيمت واقعي نفت كوره و 

 

در الگو ( نسبت به قیمت نهاده حذف شده)هزینه ترانسلوگ نیز به صورت هزینه نسبی در این شرایط تابع - 

.شود ظاهر می
2 -Degree of Integration 
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. هستند( در سطح)قيمت واقعي نفت كوره جمعي از درجه صفر بوده و بنابراين مانا 

همچنين متغيرهاي لذاريتم ارزش افزوده واقعي، لذاريتم طبيعي قيمت واقعي برق نسبت به 

اي گاز طبيعي در سطح داده  اي نفت گاز و سهم هزينه قيمت واقعي نفت كوره، سهم هزينه

ميم يافته از مقادير بحراني مك فولر تع  حاسبه شده ديكيم tها نامانا بوده و همواره مقادير

بني برداشتن م فرضيه صفرا لذا براي اين متغيره. باشد كينون در تمامي سطوح كمتر مي

دهد كه  ها نشان مي تكرار آزمون فوق براي تفاضل مرتبه اول داده. شود ريشه واحد رد نمي

ذي اين متغيرها شوند لذا درجه هم انباشت اين متغيرها ژ  از يكبار تفاضل گيري مانا مي

 . باشد يك مي

هاي انرژي و تاب  هزينه  با توجه به روش برآورد، معادالت تقاضاي مشروط نهاده

هاي بظاهر  رگرسيونبا استفاده از روش  سيستم معادالت همزمانبه صورت ترانسلوگ 

البته به منظور آزمون كردن قيود تقارن، ابتدا مدل به صورت  .گردد نامرتبط برآورد مي

گردد و سپ  با استفاده از آماره آزمون والد  امقيد و بدون اعمال قيود تقارن برآورد مين

گردد درستي  مالحظه مي (2)جدول همانطور كه در  .گردد ميآزمون  تقارن   دودرستي قي

بنابراين با لحاظ قيود تقارن مدل به صورت مقيد برآورد . شودقيود تقارن در مدل رد مي

 . 1گردد ود ديذر كه در زير آورده شده است آزمون ميو سپ  قيشود  مي

، ثير ژيشرفت فنيأتدر معادالت مدل به عنوان جايذزيني براي  (t)با وارد كردن متغير روند 

در طول دوره مورد هاي انرژي  ثير ژيشرفت فني بر شدت استفاده از حاملأامكان ارزيابي ت

ش افزوده در معادالت برآورد شده امكان همچنين وارد كردن ارز. شود فراهم مي ارزيابي

را فراهم  نساجي، ژوشاک و چرمهمذن بودن تاب  توليد نسبت به ستاده در صناي  آزمون 

با آزمون ضرايب مربوط به حالت خاص تكنولوژي كاب داگالس نيز امكان . سازد مي

زمون والد استفاده از تاب  آ قيود مذكور   براي آزمون. شود ارزيابي فرم تاب  توليد حاصل مي

دهد كه آمده است نشان مي (2) و نتايج به دست آمده همانطور كه در جدول گردد مي

و عدم تاثير (  Lvصفر بودن ضرايب مربوط به )هاي صفر هموتتيك بودن تاب  توليد   فرضيه
 

های انرژی و تابع هزینه ترانسلوگ فقط ارزیابی شکل  نهاده  معادالت سهم هزینهبه دلیل اینکه هدف از برآورد -  

.آورده نشده است مربوط به برآورد ضرایب مدل مقید و نامقیدتابع تولید مربوطه است، بنابراین نتایج 
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و  ها  روند در سهم هزينه فقدانها در تاب  هزينه و بنابراين   متقابل ژيشرفت فني و قيمت

  .شوند، رد ميارزيابيدر دوره مورد  فرضيه تكنولوژي به فرم كاب داگالس
 آزمون قیود مدل(: 2)ول جد

Prob درجه آزادي 
 آماره آزمون والد

2 
 فرضیه  صفر

 .قيود تقارن بين معادالت وجوددارد 03/3 9 121/1

 هموتتيك بودن تاب  توليد 55/93 . 111/1

 عدم وجود روند و تاثير ژيشرفت فني 52/103 3 111/1

 تكنولوژي به فرم كاب داگالس 30/11.5 15 111/1

 محاسبات پژوهش: منبع

 نساجي، ژوشاک و چرمشود كه تكنولوژي توليد در صناي  گيري مي بنابراين نتيجه

حذف  توان متغيرهاي مربوط به لذاريتم ارزش افزوده را از مدل ست و نمينيهموتتيك 

هاي انجام شده  به عبارت ديذر با تغيير سطح توليد و ارزش افزوده ايجاد شده، هزينه. كرد

 يا نسبت توليد مقياس تغيير به عبارت ديذر با كند؛ها نيز تغيير مي  بابت هر كدام از نهاده

ورد عالوه بر آن تغييرات تكنولوژيكي در طي دوره م .كند تغيير مي ها نهاده از استفاده سهم

داري  و سهم هزينه آنان از كل هزينه توليد تاثير معني هاي انرژي حاملبر تقاضاي  مطالعه

همچنين تكنولوژي به . و بايستي روند زماني در برآورد معادالت درنظر گرفته شود دارد

درنتيجه در بخ  بعد با آگاهي از شكل تبعي غلط مدل، فرم . باشد فرم كاب داگالس نمي

گالس براي برآورد تواب  تقاضاي برق، گازطبيعي، نفت گاز و نفت كوره تابعي كاب دا

( 99)معادالت )هاي گوناگون با استفاده از مدل سري زماني ساختاري چندمتغيره  براي اقليم

 .شود بكار برده مي OXmetricsافزار  در نرم(( 95)تا 

ل داراي ريشه واحد بوده و با توجه به اينكه برخي از متغيرهاي مورد استفاده در برآورد مد

جمعي از مرتبه اول هستند لذا ضروري است كه براي اطمينان از جعلي نبودن رگرسيون و 

براي هر كدام از 1دست آمده از ژارامترها، آزمون همجمعي قابليت اطمينان به برآوردهاي به

ه بر روي واحد ديكي فولرتعميم يافت براي اين منظور آزمون ريشه. معادالت انجام گيرد
 

1 -Cointegration 
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هاي حاصل از برآورد هر يك از معادالت برآورد شده انجام شد و نتايج آزمون  باقيمانده

واحد جمالت ژسماند هر كدام از معادالت مدل داللت بر آن دارد كه متغيرهاي  ريشه

جم   موجود به شيوه تصريح شده در معادالت مدل داراي ارتباط بلندمدت با هم بوده و هم

 .ابراين برآوردهاي انجام شده جعلي نبوده و قابل اطمينان هستندبن. باشند مي

۵-۲-۲ نفت. گازطبیعی، برق، تقاضای توابع برآورد نفتنتایج و کورهگاز

پوشاکوچرمبرای حاصلازتکنولوژیکابداگالسدرصنایعنساجی،

برایاقلیم ازمدلسریزمانیساختاریچندمتغیره استفاده هایگوناگونبا

 ۱36-  ۱3دورهزمانی

با توجه به اينكه در بخ  قبل درستي قيود تقارن در مدل رد شد بنابراين بايستي مدل به 

صورت مقيد و با لحاظ قيود تقارن برآورد شود ولي به دليل محدوديت 

در ورود قيود تقارن، با آگاهي از شكل تبعي غلط مدل، در اين   OXmetricsافزار نرم

داگالس در صناي   هاي انرژي حاصل از تكنولوژي كاب ضاي حاملبخ  معادله تقا

 19.1-1933هاي ساالنه  با استفاده از داده( 95)تا ( 99)معادالت )نساجي و ژوشاک و چرم 

 .شود برآورد مي OXmetricsافزار  با بكارگيري نرم SUSTSMو روش 
 معرفی متغیرهای جدول برآوردی(: 3)جدول 

le لذاريتم مصرف برق lpng لذاريتم قيمت واقعي نفت گاز 

lg لذاريتم مصرف گاز lpnk لذاريتم قيمت واقعي نفت كوره 

lng لذاريتم مصرف نفت گاز lv  لذاريتم ارزش افزوده واقعي 

lnk لذاريتم مصرف نفت كوره D1 متغيرمجازي سال هاي جنگ تحميلي 

lpe لذاريتم قيمت واقعي برق صنعتي Irr  1بي قاعدهمتغير مداخله اي 

lpg لذاريتم قيمت واقعي گاز صنعتي   

 نتایج پژوهش:منبع

 

ی ناگهانی به عنوان یک شوک بر مشاهدات وارد شود که اثر آن بر روند موقتی و کوتاه مدت و  اگریک حادثه.   

 .نشان داد( اعدهی بی ق یا مداخله)فقط بر مشاهدات زمان جاری باشد، آنرا می توان با یک متغیر مجازی شوک 
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به منظور تعيين تعداد وقفه بهينه مربوط به هريك از متغيرهاي مورد استفاده در مدل با توجه 

بر اين اساس در بهترين . شود بيزين استفاده مي -به حجم نسبتاً كم نمونه از معيار شوارتز

سپ  با استفاده از رويكرد عام . در نظر گرفته شده است 1ه بهينه مدل انتخابي حداكثر وقف

به خاص و با شروع از معادالت كلي، مدل مقيد مناسب با حذف متغيرهاي بي معني به 

ها و نوع روند و اطمينان از قابل قبول بودن آزمونهاي تشخيصي  منظور تعيين تعداد وقفه

استنمايي و بر اساس حالت هاي مختلف با توجه به آزمون نسبت ر. انتخاب شده است

به عبارت ديذر . برآورد تاب  تقاضا، مناسب ترين حالت براي ابر ژارامترها تشخيص داده شد

از گاز و نفت كوره به ترتيب  طبيعي، برق، نفتاب  تقاضاي گازوند ضمني در توماهيت ر

مدل روند زماني، رگرسيون معمولي با جزد ثابت و مدل  سطحي محلي با ران ،نوع روند 

از نتايج حاصل  .باشد ميرگرسيون معمولي با جزد ثابت و بدون روند زماني و روند هموار 

 .گزارش شده است( 3)اب  در جدول وبرآورد اين ت
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 صنایع نساجی و پوشاک و چرمدر  گاز طبیعی، برق، نفت گاز و نفت کورهابع تقاضای وبرآورد ت (:4)جدول 

 نفت كوره گازنفت  برق گاز طبیعي

متغیرهاي 

 توضیحي

ضرایب 

 برآورد شده

متغیرهاي 

 توضیحي
 ضرایب برآورد شده

متغیرهاي 

 توضیحي
 ضرایب برآورد شده

متغیرهاي 

 توضیحي

ضرایب 

 برآورد شده

lpgt)) 5./1- (112/1) (lpet) 91/1- (111/1) (lpngt) 03/1- (11/1) (lpnkt) 
39/1- 

(111/1) 

(lvt) 91/1 (19/1) (lvt) 15/1 (11/1) (lvt) 33/1 (111/1) (lvt) 93/1 (19/1) 

(lpnkt) 33/1 (119/1) (lpgt-1) 35/1- (1111/1) lpgt)) 35/1 (119/1) lpgt)) 
31/1 

(119/1) 

(lpngt) 53/1 (111/1) (lpet-1) 13/1- (111/1) (lpgt-1) 91/1 (111/1) (lpngt) 
.1/1 

(111/1) 

(lgt-1) 51/1 (111/1) (lvt-1) 
12/1 

(119/1) 
(lvt-1) 

22/1- 

(19/1) 
(lpgt-1) 

3./1 

(111/1) 

(lvt-1) 91/1 (11/1) (Ahvaz) 15/1 (111/1) (lngt-1) .5/1 (111/1) (lpnkt-1) 
93/1- 

(11/1) 

(lpgt-1) 13/1- (111/1)  (Tehran) 
19/1 

(1113/1) 
(lpnkt) 

.5/1 

(111/1) 
(lnkt-1) 1./1 (13/1) 

(lpet-1) 33/1- (111/1) (Yazd) 12/1-(111/1) (lpnkt-1) 12/1 (Tabriz) 13/1- 
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(119/1) (111/1) 

(Tabriz) 1./1- (111/1) (Rasht) 12/1- (13/1) (Tabriz) 19/1- (13/1) (Ahvaz) 
10/1- 

(111/1) 

Irr1367 01/1- (111/1) D1 13/1- (112/1) (Rasht) 
13/1- 

(11/1) 
 (Tehran) 

15/1- 

(19/1) 

Irr1378 13/1 (113/1) Irr1365 10/1- (111/1) (Yazd) 13/1- (11/1) (Yazd) 
19/1- 

(111/1) 

  Irr1380 21/1 (111/1) Irr1386 92/1 (111/1) Irr1365 
10/1- 

(11/1) 

 T=5933در  اجزاي بردار حالت

 شيب روند

( )T 
) شيب روند 12/1 )T 11/1 شيب روند ( )T - شيب روند ( )T 32/1- 

سطح روند

( )T  
)سطح روند 31/11 )T  52/11 سطح روند( )T  12/3 سطح روند( )T  03/13 

 ابرپارامترها

واريان  سطح 

)روند 
2) 

115/1 
)واريان  سطح روند


2) 

111/1 
واريان  سطح روند 

(
2) 

11/1 
واريان  سطح روند 

(
2) 

11/1 

 1111/1واريان  شيب روند  -واريان  شيب روند  111/1واريان  شيب روند  11/1واريان  شيب 
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)روند 
2) (

2) (
2) (

2) 

واريان  جزد 

)نامنظم 
2) 

11/1 
واريان  جزد 

)نامنظم
2) 

111/1 
واريان  جزد نامنظم 

(
2) 

115/1 
واريان  جزد نامنظم 

(
2) 

1115/1 

 ماهيت روند
سطحي مدل 

 با ران  محلي
 ماهيت روند

رگرسيون معمولي مدل 

با  جزد ثابت و روند 

 زماني

 ماهيت روند

رگرسيون معمولي با  مدل 

جزد ثابت و بدون روند 

 زماني

 ماهيت روند
مدل روند 

 هموار

 معیارهاي خوبي برازش

R 2 33/1 R 2 33/1 R 2 30/1 R 2
 

33/1 

R 2 30/1 R 2
 

3./1 R 2
 

3./1 R 2
 

33/1 

p.e.v
5 112/1 p.e.v 1115/1 p.e.v 112/1 p.e.v 1113/1 

 ها دههاي تشخیصي باقیمان آزمون

 19/1 انحراف معيار 15/1 انحراف معيار 19/1 انحراف معيار 15/1 انحراف معيار

 3/9. نرماليتي 21/1 نرماليتي 52/1 نرماليتي 1/.1 نرماليتي
2
H(2) 59/1 H(2) 33/2 H(2) 12/2 H(2) 51/1 
1
DW 19/2 DW 50/1 DW 39/1 DW 3./1 

 

1- Prediction error variance (p.e.v) 

  - H(2) ترین عدد صحیح به نزدیک  باقیمانده است که   باقیمانده به مربع اولین   نسبت مربع آخرین آزمون ناهمسانی است و  آماره /T  وT بهاین آماره . تعداد مشاهدات است-

 .باشدمی F(2,2)طور تقریبی دارای توزیع 
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2
r(1)

 13/1- r(1)
 19/1 r(1)

 13/1 r(1)
 15/1- 

r(5) 19/1 r(5) 13/1 r(5) 25/1- r(5) 19/1- 
9
Q(5,3) ../3 Q(5,3) 50/3 Q(5,3) 30/2 Q(5,3) 39/5 

LR test 22/1 LR test 5./1 LR test .2/1 LR test 12/1 

 هاي پیش بیني آزمون

1
pft ( )2 7   10/5 pft ( )2 8 53/3 pft ( )2 7 09/3 pft ( )2 8 ../3 

Cusum t(7) 23/1 Cusum t(8) 21/1- Cusum t(7) 11/1 Cusum t(8) 23/1 -

 هاي كمكي آزمون نرمال بودن باقیمانده

 2ي آماره  2ي آماره  2ي آماره  2ي آماره 

 بي قاعده

 چولذي

 كشيدگي

-ي بومن آماره

 

13/1 

03/1 

33/1 

 بي قاعده

 چولذي

 كشيدگي

 شنتون-ي بومن آماره

 

0./1 

29/1 

11/2 

 بي قاعده

 چولذي

 كشيدگي

 شنتون-ي بومن آماره

 

92/1 

19/1 

95/1 

 بي قاعده

 چولذي

 كشيدگي

 ونشنت-ي بومن آماره

 

15/1 

.5/1 

01/1 
 

  -DW است برای خودهمبستگی مرتبه اولدوربین واتسون زمون آماره آ. 

  - r(1)  وr(5) طور تقریبی دارای توزیع های اول و پنجم هستند که بهترتیب ضرایب خودهمبستگی سریالی وقفهبه( , )N
T

1
 .باشند می0

  - Q(5,3)  باکس الجانگ آماره(Box-Ljung  ) که در برابر توزیعباقیمانده است   اولین بستگی خودهمبر پایه2  شودآزمون می  با درجه آزادی. 

4 - Predictive failure test 
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 شنتون

 سطح

 چولذي

 كشيدگي

-آماره ي بومن

 شنتون

 

92/1 

92/1 

.5/1 

 سطح

 چولذي

 كشيدگي

-آماره ي بومن

 شنتون

 

90/1 

13/1 

55/1 

 سطح
 چولذي

 كشيدگي

-آماره ي بومن

 شنتون

 

13/1 

30/1 

30/1 

 سطح

 چولذي

 كشيدگي

-آماره ي بومن

 شنتون

 

111/1 

90/1 

93/1 

 شیب

 چولذي

 كشيدگي

-ومنآماره ي ب

 شنتون

5-11×21/5 

.5/1 

.5/1 

 شیب

 چولذي

 كشيدگي

-آماره ي بومن

 شنتون

.5/1 

13/1 

03/1 

 شیب

 چولذي

 كشيدگي

-آماره ي بومن

 شنتون

- 

- 

- 

 شیب

 چولذي

 كشيدگي

-آماره ي بومن

 شنتون

112/1 

.0/1 

.0/1 

 .ال معناداری استاعداد داخل پرانتز بیانگر سطح احتم -STAMP 8.1و خروجی نرم افزار  تحقیق نتایج: نبعم
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مدلترانسلوگوکابداگالس۱میانگینمجذورخطاییمقایسه.۵-۲-3

هتاي انترژي حاصتل از تكنولتوژي      در اين بخ  ژ  از برآورد تواب  تقاضاي شرطي نهتاده 

و بتترآورد توابتت  تقاضتتاي  EVIEWSترانستتلوگ و بتتا لحتتاظ رونتتد قطعتتي در نتترم افتتزار  

وژي كاب داگالس و با در نظر گترفتن رونتد تصتادفي در    هاي انرژي حاصل از تكنول نهاده

هاي بترازش شتده بتا يكتديذر مقايسته       ميانذين مجذور خطاي مدل OXmetricsنرم افزار 

 . شود مي
 های برازش شده ی میانگین مجذور خطای مدل مقایسه(: 5)جدول 

 
ميانذين مجذور خطاي مدل حاصل از 

 تكنولوژي ترانسلوگ و با لحاظ روند قطعي

ميانذين مجذور خطاي مدل حاصل از 

تكنولوژي كاب داگالس و با لحاظ روند 

 تصادفي

 11209/1 11251/1 برق

 335/1 913/1 گازطبيعي

 1119/1 111209/1 نفت گاز

 3313/1 2/.55. كوره نفت

 محاسبات پژوهش: منبع

گتازطبيعي  شود كه ميانذين مجذور خطاي تواب  تقاضتاي   مشاهده مي( 5)با توجه به جدول 

باشتند،   و نفت كتوره حاصتل از تكنولتوژي كتاب داگتالس كته داراي رونتد تصتادفي متي         

باشد و تواب  تقاضاي برق و نفت گاز كه به ترتيب داراي روند قطعتي و بتدون    كوچكتر مي

باشند به مقدار ناچيزي ميانذين مجتذور خطتاي بزرگتتر از فترم تتابعي ترانستلوگ        روند مي

 . دارند

کورهگازونفتتایجبرآوردتوابعتقاضایگازطبیعی،برق،نفتتفسیرن.۵-3

پوشاکوچرمبرای حاصلازتکنولوژیکابداگالسدرصنایعنساجی،

برایاقلیم ازمدلسریزمانیساختاریچندمتغیره استفاده هایگوناگونبا

  ۱36-  ۱3دورهزمانی

 

1 - Mean Square Error (MSE) 
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دهد كه متغيرهاي توضيحي وارد شده در تواب   هاي خوبي برازش مدل نشان مي آزمون

 30درصد و در تواب  تقاضاي گازطبيعي و نفت گاز به ترتيب  33تقاضاي برق و نفت كوره 

هاي  همچنين آزمون. دهند درصد از تغييرات متغير وابسته را توضيح مي .3درصد و 

در  گونه خودهمبستذي و خودهمبستذي سريالي دهند كه هيچ تشخيصي نشان مي

به عبارت ديذر اجزاد باقيمانده از هيچ نوع الذوي سيستماتيكي . ها وجود ندارد باقيمانده

ژارامترهاي مدل در طول همچنين . باشند كند و داراي روند كامالً تصادفي مي تبعيت نمي

بخشي  بيني رضايت بيني سازگار هستند و روابط مربوطه داراي قدرت ژي  افق دوره ژي 

اي از غير نرمال  نشانه( .)در جدول  1شنتون -وه براين، با توجه به آماره بومنعال. باشند مي

 . وجود ندارد ها ها در مدل بودن باقيمانده
های حاصل از برآورد توابع تقاضای گازطبیعی، برق، نفت گاز  آزمون نرمال بودن باقیمانده(: 6)جدول 

 و نفت کوره در صنایع نساجی، پوشاک و چرم

 هاي مدل تقاضاي نفت گاز باقيمانده هاي مدل تقاضاي گاز طبيعي باقيمانده

 سطح احتمال 2آماره ي  معيار سطح احتمال 2آماره ي  معيار

 321/1 113/1 چولذي 332/1 11/1 چولذي

 1/..3 12/1 كشيدگي 1/.35 19/1 كشيدگي

 331/1 19/1 شنتون-آماره ي بومن 303/1 15/1 شنتون-آماره ي بومن

 هاي مدل تقاضاي نفت كوره باقيمانده هاي مدل تقاضاي برق باقيمانده

 311/1 1/.1 چولذي 1/..9 31/1 چولذي

 232/1 11/1 كشيدگي 351/1 119/1 كشيدگي

 1/.55 10/1 شنتون-آماره ي بومن 3/1.. 31/1 شنتون-آماره ي بومن

 ژوهش محاسبات پ: منبع
 

 Sبه صورت زیر است، که درآن (  Bowman- shenton)شنتون -فرمول محاسباتی آماره ی بومن -  

 :بیانگر گشتاور است mو ( شنتون-آماره بومن) NB-Sو ( تعداد مشاهدات) T، (لگیچو)K، (کشیدگی)

 

( ) ( )
( ), ( ),

, , ( )
( )

( )


   

    

T b T b
S K b

m m
b N S KB S

m
m

 



2 23
2 21 21 1

16 24

23 4 223 2
2 2

2

 



 513 ...هاي صنعت ايران برآورد تابع تقاضاي انرژي در زيربخش

 

 

های قیمتی و تولیدی توابع تقاضای گازطبیعی، برق، نفت گاز و نفت کوره در صنایع  کشش(: 1)جدول

 نساجی و پوشاک و چرم

 مدل تقاضاي نفت گاز  مدل تقاضاي گاز طبيعي

 كش  توليدي كش  قيمتي كش  توليدي كش  قيمتي 

 33/1 -03/1 91/1 -1/.5 كوتاه مدت

 09/1 -19/1 22/1 -23/1 بلندمدت

 مدل تقاضاي نفت كوره مدل تقاضاي برق

 كش  توليدي كش  قيمتي كش  توليدي كش  قيمتي 

 93/1 -39/1 15/1 -91/1 كوتاه مدت

 35/1 -35/1 20/1 -33/1 بلندمدت

 محاسبات پژوهش: منبع

 
نایع های متقاطع قیمتی توابع تقاضای گاز طبیعی، برق، نفت گاز و نفت کوره در ص کشش(: 1)جدول

 نساجی و پوشاک و چرم

 مدل تقاضاي نفت گاز  مدل تقاضاي گاز طبيعي

 كش  بلندمدت مدت كش  كوتاه  كش  بلندمدت مدت كش  كوتاه 

 1/.1 35/1 گاز طبيعي -33/1 - برق

 - - برق 13/1 53/1 نفت گاز

 21/1 5/1. نفت كوره 1/.3 33/1 نفت كوره

 مدل تقاضاي نفت كوره مدل تقاضاي برق

 كش  بلندمدت مدت كش  كوتاه  كش  بلندمدت مدت كش  كوتاه 

 - - برق -35/1 - گاز طبيعي

 9/1. 31/1 گازطبيعي - - نفت گاز

 31/1 1/1. نفت گاز - - نفت كوره

 محاسبات پژوهش: منبع

ثيرگذار بر تقاضاي گازطبيعي، برق، نفت گاز و أ، تمامي متغيرهاي ت(3)بر اساس جدول 

. دارند درصد معني 5صناي  نساجي و ژوشاک و چرم از نظر آماري در سطح  نفت كوره در

هايي كه از نظر آماري  قفهمتغيرها در مدل وارد و آزمون شده، و و تماميهاي اول  فهوق



  5931، پايیز 02پژوهشنامه اقتصاد انرژي ، سال پنجم، شماره  562

همچنين به دليل اينكه متغيرها به صورت . اند اند، در مراحل تخمين حذف شده معنادار نبوده

هاي مربوطه هستند و با  ند، ضرايب متغيرها بيانذر كش لذاريتمي در مدل لحاظ شده ا

توجه به اينكه متغير وابسته خود به عنوان يك متغير از ژي  تعيين شده در سمت راست تاب  

مدت  هاي انرژي به دو صورت كوتاه كش  قيمتي و توليدي حامل بنابراينوارد شده است، 

 . و بلندمدت قابل محاسبه مي باشد

قيمتي خودي  هاي دهد كه كش  نشان مي( 0)هاي قيمتي در جدول  كش  برآورد نتايج

 در نساجي، ژوشاک و چرمگازطبيعي، برق، نفت گاز و نفت كوره در صناي   تقاضاي

اين نتيجه گوياي اين واقعيت است كه سياست تعديل . كمتر از واحد است مدتكوتاه

در كاه  مصرف آنها در اين  مدت تأثير چنداني هاي انرژي در كوتاه قيمت اين حامل

ها كمتر است به اين دليل كه  مدت از بقيه حامل كش  قيمتي برق در كوتاه. صناي  ندارد

تري نسبت به برق وجود ندارد و جايذزيني كاربرهاي  هاي باصرفه مدت جانشين در كوتاه

ت ناچيز از داليل حساسي. هاي انرژي است تر از بقيه حامل انرژي برق در اين صنعت مشكل

هاي انرژي در صناي  نساجي و ژوشاک و چرم نسبت به تغييرات قيمت را  تقاضاي حامل

 دولت، ژايين هاي ژرداختي توسط يارانه: توان به صورت موارد زير عنوان كرد مي

، ژايين بودن سهم هزينه 19.1 -1933هاي  هاي انرژي در طي سال داشتن قيمت حامل هنذ

ينه بنذاه و در نتيجه انتقال محدود منحني عرضه كل بخ  كل هز هاي انرژي از حامل

فرصت كافي براي جايذزيني  فقدانهاي انرژي،  اين حامل صنعت هنذام تغيير قيمت

تبعيت قيمت عامل توليد  يهاي جديدتر، ژايين بودن درجه آالت قديمي با دستذاه ماشين

آالت تجهيزات و ماشينعمده  بخ دليل وارداتي بودن  ي ثابت از قيمت انرژي به سرمايه

بر در اين صناي  كه امكان  و هزينه سنذين تجهيزات انرژي مورد استفاده در اين صنعت

 .دهد مدت را كاه  مي هاستفاده از تجهيزات با كارايي بيشتر در كوتا

هاي انرژي در گروه صناي  نساجي و ژوشاک و چرم نسبت  حساسيت ژايين تقاضاي حامل 

تواند به دليل اثر عامل برونزاي ديذري مانند تكنولوژي توليد نيز  ت آنها ميبه تغيير قيم

در اين  .است  هاي انرژي در اين صنعت داشته باشد كه اثر زيادي روي تقاضاي حامل
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رايذان بودن انرژي به سمتي نرفته  به دليل تقريباً هاي طوالني طي سال صناي  بخ  توليد

عدم تغيير در تكنولوژي نه تنها بنابراين . ژي تغيير دهدكنولوت كه بر اساس آن در است

بيشتر  نيز به دنبال آن استهالک ، بلكهانرژي بيشتر باشد كه مصرف استموجب اين 

آالت كه منجر به افزاي  سهم  بودن تكنولوژي و ماشين منسوخفرسودگي و . شود مي

توجه به قيمت ژايين با )هزينه تعميرات و نذهداري تجهيزات نسبت به هزينه انرژي 

گردد باعث  در هزينه تمام شده توليد مي( 19.1-1933هاي  هاي انرژي در طي سال حامل

هاي توليد را  شود سهم هزينه انرژي در واحدهاي صنعتي نساجي سهم ناچيزي از هزينه مي

هاي انرژي در ژاسخ به تغيير قيمت آنها  اي براي تغيير تقاضاي حامل ژوش  دهد و انذيزه

 .وجود نداشته باشد

به )بلندمدت كش  قيمتي تقاضاي گازطبيعي، نفت گاز و نفت كوره  در( 0)طبق جدول 

هاي انرژي در  بزرگتر از واحد است و تقاضاي اين حامل( -35/1و  -21/1، -23/1ترتيب 

در بلندمدت زمان . دهد العمل زيادي نشان مي بلندمدت نسبت به تغيير قيمت آنها عك 

اي سازگاري با تغيير قيمت وجود دارد و توليدكننده فرصت كافي به منظور تغيير بيشتري بر

در نتيجه . دهد نوع تكنيك و تكنولوژي توليد دارد و تطبيق الزم و دلخواه را انجام مي

ها و تجهيزات قديمي  تر، جايذزين روش هاي ژيشرفته تر و دستذاه هاي توليدي مدرن روش

كنند كه آاليندگي  هايي استفاده مي آالت جديد از سوخت اشينها و م شوند و اين روش مي

، در نتيجه تقاضا براي (مانند گازطبيعي)زيست محيطي كمتري نسبت به نفت كوره دارند 

له با سياست ئاين مس. تواند تغيير كند نفت گاز، نفت كوره و گازطبيعي در بلندمدت مي

همچنين . نامه سوم توسعه نيز مطابقت داردهاي نفتي با گازطبيعي در بر جايذزيني فرآورده

انرژي كش  قيمتي تقاضا در بلندمدت بزرگتر از كش  قيمتي تقاضا  هاي براي اين حامل

 .مدت است در كوتاه

كمتر از واحد است و حتي افق زماني كه ( -33/1)كش  قيمتي بلندمدت تقاضاي برق 

تبيين . ثيرگذار نبوده استأال تيكي از عوامل موثر بر مقدار كش  است در مورد اين كا

انرژي بر تقاضاي آن   اين مطلب نيازمند تحليل فرآيند ژوياي اثرگذاري قيمت اين حامل
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آنها  1مدت باعث كاه  تقاضاي آزاد هاي انرژي در كوتاه افزاي  قيمت حامل. است

حساسيت تقاضاي آزاد آن را  مدت تقاضاي برق، در واق  كش  قيمتي كوتاه. شود مي

انرژي موجب   در بلندمدت، افزاي  قيمت اين حامل. كند گيري مي اندازه  سبت به قيمتن

ها و  دستذاه نسبت به جايذزيني  ي اين حامل كننده مصرف  هاي ردد تا بنذاهگ يم

كاالهاي  توليدكنندگان. مصرف اقدام نمايند آالت ژرمصرف با تجهيزات كم ماشين

مصرف انرژي  فتن از افزاي  تقاضا براي كاالهايي كهي برق نيز با اطالع يا كننده مصرف

آنها نسبت به كاالي مشابه كمتر است و بازده انرژي باالتري دارند، مناب  خود را بر روي 

وارد شدن اين محصوالت به چرخج مصرف، . كنند گونه كاالها متمركز مي توليد اين

دت عالوه بر تقاضاي آزاد اين بنابراين در بلندم. زند جويي مصرف برق را دامن مي صرفه

 .گردد ينيز از افزاي  قيمت آن متأثر م 2انرژي، تقاضاي محصور  حامل

يكي از عوامل فني موثر بر كش  قيمتي تقاضاي بلندمدت در هر بخ ، درجه بومي بودن  

هر . كننده انرژي در آن بخ  است هاي مصرف تكنولوژي در صناي  توليدكننده دستذاه

كننده  هاي مصرف آوري توليد در صناي  توليدكننده دستذاه بومي بودن فناندازه درجه 

كننده به تغييرات قيمت بيشتر  انرژي در يك بخ  باالتر باشد، امكان واكن  مصرف

العمل تقاضاي محصور نسبت به تغييرات قيمتي با درجه بومي بودن  ميزان عك . است

. كننده انرژي رابطه مستقيم دارد اي مصرفه آوري توليد در صناي  توليدكننده دستذاه فن

و  هاي صنعتي سهم تقاضاي محصور بيشتر از تقاضاي آزاد است آالت و دستذاه در ماشين

در صناي  در واق  واكن  تقاضاي آزاد هاي انرژي  در واق  كش  بلندمدت تقاضاي حامل

يز درجه بومي در صناي  نساجي، ژوشاک و چرم ن. و محصور آنها نسبت به قيمتشان است

كننده برق مورد استفاده  هاي مصرف دستذاه ي آوري توليد در صناي  توليدكننده بودن فن

 

  - (Free demand: )شود که نیازهای فعلی به خدمات تقاضای آزاد انرژی به آن قسمتی از تقاضا اطالق می

. شوداند، تقاضا نمیکار گرفته شدهه در گذشته بهکند و به خاطر وجود تجهیزات و وسایلی کانرژی، آن را ایجاد می

 .دهد این قسمت از تقاضای انرژی نسبت به تغییرات متغیرهای اقتصادی مربوطه، حساسیت بیشتری نشان می

  - (Captive demand :)ی انرژی کنندهتقاضای محصور آن بخش از تقاضای انرژی است که به وسایل مصرف

 .این قسمت از تقاضای انرژی چندان تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار ندارد. تصاص داردخریداری شده از قبل، اخ
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العمل تقاضاي محصور  و در نتيجه ميزان عك  1در اين صنعت در سطح ژاييني قرار دارد

به عبارت ديذر، تقاضاي محصور برق در صناي  . نسبت به تغييرات قيمت ژايين است

و چرم حتي در بلندمدت نيز نسبت به تغييرات قيمت آن، واكن  نشان  نساجي و ژوشاک

انرژي در اين صنعت در بلندمدت صرفاً شدت   دهد و كش  قيمتي تقاضاي اين حامل نمي

 .دهد ها نشان مي واكن  تقاضاي آزاد را نسبت به تحوالت قيمت حامل

به تغييرات قيمت از نظر  البته بايد به اين نكته نيز توجه شود كه حساسيت تقاضا نسبت

در . ها حاكم باشد ژذيري قيمت منطقي، زماني قابل تجزيه و تحليل خواهد بود كه انعطاف

هاي انرژي در اقتصاد ايران  گذاري حامل حاليكه در طي دوره مورد ارزيابي ساختار قيمت

ت هاي انرژي از قيم دستوري بوده است و اين منجر به ژايين نذه داشتن قيمت حامل

دهي و تنظيم  ي خود كه عالمت ها به وظيفه در اين حالت قيمت. آنها شده است 2اي آستانه

هاي انرژي از كل هزينه  در نتيجه، سهم هزينه مصرف حامل. كنند بازار است، عمل نمي

شود، حتي در بلندمدت جايذزيني  مي منجر اين امر . ها، نسبتاً ژايين مي باشد بنذاه

كه از بازده  برق با بازده ژايين مصرف انرژي به وسيله محصوالتي كننده محصوالت مصرف

در اين شرايط با توجه به ژايين بودن . مصرف انرژي باالتري برخوردارند، اقتصادي نباشد

، جانشيني بين سرمايه و انرژي 19.1-1933هاي  هاي انرژي در ايران در سال قيمت حامل

آالت با تكنولوژي جديد  جاي استفاده از ماشين دهد و بنابراين، در اين صنعت به رخ مي

كه از كارايي انرژي باالتري برخوردارند، از دستذاههاي فرسوده يا با تكنولوژي قديمي 

شود و جايذزيني محصوالت  تري دارند، استفاده مي كه بازده مصرف انرژي ژايين

گردد  ند، عملي ميمستهلك شو ها كامالً كننده انرژي بيشتر در صورتي كه دستذاه مصرف

 . هاي انرژي، تأثير زيادي بر تقاضاي آنها ندارد و تغيير قيمت حامل
 

ها و  و قیمت دستگاه می باشد درصد وارداتی66 فناوری صنایع نساجی های موجود  با توجه به گزارش -  

منجر به تضعیف ین مسأله ازاینرو اهای ایرانی آن نیز وجود ندارد،  ست و در حال حاضر نمونها باال نیزآالت  ماشین

دفتر مطالعات آماری و ) هر چه بیشتر این صنعت و افزایش هزینه استهالک، نگهداری و تعمیرات آن می شود

 .(۳6  راهبردی صنعت نساجی، 

ای در اینجا، سطحی از قیمت حامل انرژی است که در طرف تقاضا حساسیت ایجاد  منظور از سطح آستانه -  

 .کند می
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هاي انرژي در صناي  نساجي، ژوشاک و چرم، حاكي از  ارقام مربوط به كش  قيمتي حامل

مدت و چه در بلندمدت ژايين است و اين  آن است كه كش  قيمتي برق چه در كوتاه

كه سياست تعديل قيمت برق تأثير چنداني در كاه   له گوياي اين واقعيت استئمس

همچنين همانطور كه بيان شد، . مدت و بلندمدت ندارد مصرف آن در اين صنعت در كوتاه

ظاهراً درجه جايذزيني بين عوامل توليد به دليل بومي نبودن تكنولوژي توليد چندان باال 

محصوالت و توليد اين صنعت قيمت  برنيست، ژ  افزاي  در قيمت برق تأثير منفي جدي 

  گيري براي تعيين قيمت اين حامل له در تصميمئاين مس ضرورت دارد .گذارد برجاي مي

 .انرژي به عنوان يك هشدار مورد توجه قرار گيرد

ها كمتر  مدت و بلندمدت از كش  قيمتي ساير حامل همچنين، كش  قيمتي برق در كوتاه

د كه قسمت اعظم برق مصرفي در اين صنعت از شو اين موضوع از آنجا ناشي مي. است

ها نيست اين موضوع باعث  نوع مصارف ويژه است و قابل جايذزيني بوسيله ساير حامل

 . شود كش  قيمتي برق ژايين باشد مي

تغييرات تقاضاي دهد كه  نشان مي( 0)هاي توليدي در جدول  نتايج مربوط به كش 

در صناي   افزوده ارزش و توليد سبت به تغييراتگازطبيعي، برق، نفت گاز و نفت كوره ن

توان  در توضيح اين مطلب مي. كش  است كمدر كوتاه مدت  نساجي و ژوشاک و چرم

 مدت، با توجه به نداشتن فرصت كافي براي بيان كرد كه با تغيير ارزش افزوده در كوتاه

هاي جديد در  گذاري سطح تكنولوژي و انجام سرمايه ارتقاد توليد و هاي شيوه در تغيير

آالت موجود به مقدار ناچيزي  تجهيزات و ماشين، با استفاده از آالت صنعتي مدرن ماشين

در بلندمدت نيز تغييرات تقاضاي . كند هاي انرژي در اين صنعت تغيير مي تقاضاي حامل

تقاضاي گازطبيعي  اماكش  است  توليد كم برق، نفت گاز و نفت كوره نسبت به تغييرات

باشد، به عبارت ديذر  بلندمدت نسبت به تغييرات توليد و ارزش افزوده ژركش  ميدر 

 هم آن علت اصلي و شود مي مشاهده مصرف گازطبيعي بيشتري افزاي  توليد، همذام با

 .المللي است بودن شدت انرژي در ايران نسبت به استانداردهاي بين باال



 561 ...هاي صنعت ايران برآورد تابع تقاضاي انرژي در زيربخش

 

دهد كه در برآورد مدل تقاضاي  نشان مي( 3)هاي متقاط  در جدول  نتايج مربوط به كش 

مدت از نظر آماري معنادار  گازطبيعي ضريب متغير برق به عنوان كاالي جايذزين در كوتاه

ي  ولي در بلندمدت داراي رابطه. نيست و از مدل تقاضاي گازطبيعي حذف شده است

اجي بايستي مكملي با گاز طبيعي است به دليل اينكه براي مصرف گازطبيعي در صناي  نس

، تا بتوان گازطبيعي ...ابتدا شرايط توليد فراهم شده باشد، نظير نيروي محركه، روشنايي و 

مدت  نفت گاز و نفت كوره نيز در كوتاه(. 1931بهرامي، )را مورد مصرف قرار داد 

به دليل اينكه در . كاالهاي جانشين براي گازطبيعي در دوره مورد ارزيابي هستند

شوند  كوره را براي شرايطي كه با كمبود گاز مواجه مي اي  نفت گاز و نفتمدت صن كوتاه

وزارت )كنند  كنند و از آن به عنوان سوخت جانشين گازطبيعي استفاده مي ذخيره مي

هاي نفتي همزمان وجود  در بخ  صنعت امكان استفاده از گاز و فرآورده(. 1931نيرو،

شود، تجهيزات و  تجهيزات گازسوز مجهز ميبه عبارت ديذر زماني كه صنعت به . دارد

كش  متقاط  . گذارد و امكان تغيير سوخت را دارد سوز را كنار نمي هاي فرآورده مشعل

ها در بلندمدت جانشين  دهد اين حامل قيمتي بلندمدت نفت كوره و نفت گاز نيز نشان مي

ي با گاز طبيعي هاي نفت گازطبيعي هستند كه اين مسأله با سياست جايذزيني فرآورده

 . مطابقت دارد

در مدل تقاضاي برق، با توجه به اينكه ضريب متغير قيمت نفت كوره و نفت گاز در 

هاي انرژي كاالي جانشين يا مكمل براي برق  برآورد مدل معنادار نبود، در نتيجه اين حامل

ازطبيعي ضرايب مربوط به قيمت گ. اند در دوره مورد ارزيابي نبوده و از مدل حذف شده

تواند جانشين  مدت نمي دهد كه اين حامل انرژي در كوتاه در تاب  تقاضاي برق نيز نشان مي

هاي  ي توليد يا جايذزيني دستذاه مدت امكان تغيير شيوه برق باشد و در كوتاه

در بلندمدت نيز . كنند، وجود ندارد آالتي كه با گاز كار مي ي برق با ماشين كننده مصرف

الي مكملي براي برق در صناي  نساجي و ژوشاک و چرم است به دليل اينكه گازطبيعي كا

هاي بخار و  هاي فسيلي از جمله گازطبيعي در صناي  نساجي به عنوان سوخت ديگ سوخت

رود و از سوي ديذر توليد بخار بيشتر باعث بكارگيري  هاي آب بكار مي موتورژمپ
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و در نتيجه مصرف انرژي الكتريكي افزاي   شود هاي بيشتر براي گردش هوا و تهويه مي فن

 . يابد مي

در برآورد مدل تقاضاي نفت گاز ضريب قيمت برق معنادار نبوده و از مدل حذف شده 

هاي انرژي  دهد اين حامل ضرايب مربوط به قيمت گازطبيعي و نفت كوره نشان مي. است

ه در بخ  صنعت امكان مدت و بلندمدت جانشين نفت گاز هستند به اين دليل ك در كوتاه

در بلندمدت نيز گازطبيعي جانشين . هاي نفتي همزمان وجود دارد استفاده از گاز و فرآورده

گاز در صناي  نساجي، ژوشاک و چرم است كه اين مسأله با سياست جايذزيني گاز  نفت

 . هاي نفتي مطابقت دارد طبيعي با فرآورده

ت برق در برآورد مدل معنادار نبود، در نتيجه در مدل تقاضاي نفت كوره، ضريب متغير قيم

اين حامل انرژي كاالي جانشين يا مكملي براي نفت كوره در دوره مورد ارزيابي نبوده و 

ضرايب قيمت گازطبيعي و نفت گاز در برآورد مدل تقاضاي . از مدل حذف شده است

دمدت كاالي مدت و بلن هاي انرژي در كوتاه دهند كه اين حامل نفت كوره نشان مي

شاهد جانشيني زياد نفت ( 3)با توجه به نتايج در جدول . باشند جانشين براي نفت كوره مي

باشيم به دليل اينكه در  گاز و گازطبيعي در كوتاه مدت و بلندمدت براي نفت كوره مي

كنند قابليت تغيير  صناي  نساجي و ژوشاک و چرم تجهيزاتي كه با نفت كوره كار مي

 . ت گاز و گازطبيعي را نيز دارندسوخت به نف

براي سالهاي جنگ در برآورد مدل تقاضاي گازطبيعي، نفت ( D1)ضريب متغير مجازي 

ثر بوده و باعث كاه  ؤتقاضاي برق م برگاز و نفت كوره در اين صنعت اثر نداشته ولي 

أله اين مس. ها شده است تقاضاي اين حامل در صناي  نساجي و ژوشاک و چرم در آن سال

 .داده است هاي متناوبي باشد كه در دوران جنگ رخ  مي تواند به دليل خاموشي

دهد متوسط دماي هواي  ضرايب برآوردي متغير اقليم در تاب  تقاضاي گازطبيعي نشان مي

تقاضاي اين حامل در صناي  نساجي و ژوشاک و چرم اثر معناداري  برسرد   زمستان در اقليم

هاي گرم و معتدل معنادار نبوده و از  ماي هواي زمستان در اقليمضريب متوسط د امادارد 

به ( -1/.1)ضريب متغير متوسط دماي هواي شهر تبريز در زمستان . اند مدل حذف شده
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تر  دهد هرچه دماي هوا در زمستان در اقليم سرد ژايين عنوان نماينده اقليم سرد نشان مي

شود تا دماي هوا به حد  ر تقاضا ميباشد گازطبيعي بيشتري جهت گرماي  محيط كا

ضرايب . آل برسد تا بهترين ميزان توليد را در صنعت نساجي و ژوشاک وچرم داشت ايده

هاي  ي اقليم متغيرهاي درصد رطوبت نسبي در شهرهاي يزد و رشت به عنوان نماينده

ف خشك و مرطوب نيز در برآورد مدل تقاضاي گاز طبيعي معنادار نبوده و از مدل حذ

دهد ميزان رطوبت محيط در مقدار بكارگيري اين حامل انرژي  شده است كه اين نشان مي

اثري ندارد چون در اكثر كارخانجات در صناي  نساجي و ژوشاک و چرم بيشتر از نفت 

منظور، حسيني راد و )شود كوره به عنوان سوخت جهت توليد بخار مصرفي استفاده مي

 (.  1933سميعي، 

دهد  ي متغير متوسط دماي هواي اقليم سرد در تاب  تقاضاي برق نشان ميضرايب برآورد

تقاضاي برق در برسرد   ي اقليم متوسط دماي هواي تابستان شهر تبريز به عنوان نماينده

ضرايب . است  صناي  نساجي و ژوشاک و چرم اثر معناداري ندارد و از مدل حذف شده

ي اقليم  ها هاي اهواز و تهران به عنوان نمايندهمتغير متوسط دماي هواي فصل تابستان شهر

در برآورد تاب  تقاضاي برق داراي عالمت (( 19/1)و ( 15/1)به ترتيب )هاي گرم و معتدل 

اين نتيجه حاكي از آن است كه هرچه در فصل . باشند مثبت و از نظر آماري معنادار مي

هاي بيشتري  اسب خواهد بود و تعداد فنتر باشد شرايط براي توليد نامن تابستان دماي هوا باال

شوند و در  براي تهويه و گردش هوا و رساندن دماي محيط به حد مطلوب بكار گرفته مي

هاي فني بسيار مهم در  ها نيز كه يكي از بخ  كمپرسورخانه. نتيجه تقاضاي برق بيشتر است

ماي محيط هرچه د. كنند كارخانجات نساجي است انرژي الكتريكي زيادي مصرف مي

باالتر باشد، درجه حرارت هواي ورودي به كمپرسورها بيشتر خواهد بود و در نتيجه 

كنند و انرژي الكتريكي بيشتري براي تنظيم دماي هوا و  كمپرسورها با دور بيشتري كار مي

با افزاي  دماي . شود يتزريق هواي فشرده با دماي مطلوب به سيستم توليد، مصرف م

يابد و براي اين منظور،  سازي هوا كاه  مي بازده فشرده( يق شدن هوابه علت رق)محيط 

( -12/1)در اين معادله ضريب متغير درصد رطوبت نسبي يزد . باشد انرژي بيشتري نياز مي
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تر  دهد هر چه درصد رطوبت نسبي ژايين معنادار و داراي عالمت منفي است كه نشان مي

كم بودن رطوبت نسبي در شود به اين دليل كه  باشد انرژي الكتريكي بيشتري مصرف مي

ساكن در آنها  ي ههاي نساجي باعث خشك شدن الياف و در نتيجه توليد الكتريسيتسالن

باعث ايجاد يك نيروي جاذبه بين الياف و غلتك شده و  ي ساكن اين الكتريسيته. شود مي

در نتيجه منجر به توقف ژيچد كه اين مسأله باعث ژارگي آنها شده و الياف بدور غلتك مي

در اين حالت زمان زيادي صرف حل مشكل  .كند توليد را كم مي شود و بازده توليد مي

كنند و در  آالت بدون توليد هيچ محصولي مدتي خالص كار مي شود و ماشين مذكور مي

نتيجه براي رسيدن به مقدار توليد مورد نظر و جبران توقف توليد، ماشين آالت ساعت 

شوند، بنابراين مصرف انرژي الكتريكي براي هر واحد توليد افزاي   بكار گرفته مي بيشتري

ضريب متغير درصد رطوبت (. .193حسن آبادي، حسن زاده و حسن آبادي، )يابد  يم

دهد هر چه درصد  معنادار و داراي عالمت منفي است كه نشان مي( -12/1)نسبي رشت 

شود به اين دليل كه اوالً،  يكي كمتري مصرف ميتر باشد انرژي الكتر رطوبت نسبي باال

اي از بين خوردگي الياف كوتاه ژنبه شود كه حالت موجافزاي  رطوبت نسبي موجب مي

تر شدن آراي  الياف در امتداد  بنابراين چون استحكام نخ با منظم. رفته و بهتر كش  يابند

اي كه تحت رطوبت تاه ژنبههاي بدست آمده از الياف كويابد؛ نخمحور آن افزاي  مي

زني به شانه ي هدر مرحلدوماً،  .اند از استحكام باالتري برخوردارندنسبي بااليي تهيه شده

منظور افزاي  نظم در آراي  الياف نخ، بايد از رطوبت نسبي باالتري در سالن استفاده 

نيز باعث  بنابراين اين دو عامل(. .193حسن آبادي، حسن زاده و حسن آبادي، ) گردد

كاه  تلفات در فرآيندهاي مختلف توليد و افزاي  بازده انرژي و در نتيجه كاه  

 .شود مصرف برق مي

دهد  ي تقاضاي نفت گاز ضريب برآوردي متغيرهاي مربوط به نوع اقليم نشان مي در معادله 

گاز روي تقاضاي نفت ( -19/1)داراي اثر معنادار و معكوس ( شهر تبريز)سرد   كه اقليم

تر باشد تقاضاي نفت گاز  سرد ژايين  هرچه متوسط دماي هوا در زمستان در اقليم. باشد مي

به اين دليل كه صناي  نفت گاز را براي شرايطي كه با كمبود گاز مواجه . شود بيشتر مي
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در . كنند كنند و از آن به عنوان سوخت جانشين گاز طبيعي استفاده مي شوند ذخيره مي مي

گاز نداشته و از مدل  گرم و معتدل اثر معناداري روي تقاضاي نفت هاي ه اقليماين معادل

ي  ضريب متغير درصد رطوبت نسبي شهرهاي يزد و رشت در معادله. اند حذف شده

باشد كه  مي( -13/1و  -13/1به ترتيب )تقاضاي نفت گاز معنادار و داراي عالمت منفي 

 (كمتري)باشد نفت گاز بيشتري ( بيشتر)ردهد هر چه درصد رطوبت نسبي كمت نشان مي

هاي آب كه  همچنين موتورژمپ. شود ميمصرف جهت توليد بخار مصرفي دربخ  تهويه 

زني به سيستم با دور  جهت رطوبت( مرطوب)كنند، در اقليم خشك  با نفت گاز كار مي

افزاي   كنند و در نتيجه تقاضاي نفت گاز كار مي( كمتري)و ساعات بيشتري ( كمتر)بيشتر

 . يابد يم( كاه )

ي تقاضاي نفت كوره ضرايب متغيرهاي مربوط به هر سه نوع اقليم معنادار  در برآورد معادله

روي ( -01/1و  -15/1،  -13/1به ترتيب )بوده و اقليم سرد و معتدل و گرم اثر معكوس 

ا در هرچه متوسط دماي هو. تقاضاي نفت كوره در صناي  نساجي و ژوشاک و چرم دارند

( كمتر)باشد تقاضاي نفت كوره بيشتر( باالتر)تر ، ژايين(گرم)سرد و معتدل   زمستان در اقليم

به اين دليل كه در زمستان صناي  نفت كوره را براي شرايطي كه با كمبود گاز . شود مي

ي  ضريب متغير درصد رطوبت نسبي شهر يزد در معادله. كنند شوند ذخيره مي مواجه مي

دهد هر چه  است كه نشان مي( -19/1)كوره معنادار و داراي عالمت منفي  تقاضاي نفت

جهت توليد بخار  كوره بيشتري در اقليم خشك درصد رطوبت نسبي كمتر باشد نفت

 . شود ميمصرف  زني به سيستم و رطوبت دربخ  تهويه

قاضاي بطوركلي با توجه به ضرايب برآوردي متغيرهاي مربوط به نوع اقليم در معادالت ت

شود كه اقليم معتدل و مرطوب بهترين شرايط را براي  يهاي انرژي نتيجه گرفته م حامل

 . كند يتوليد در صناي  نساجي فراهم م

هاي كمكي وجود شوک  در بخ  قبل بيان شد كه با انجام آزمون نرماليتي براي باقيمانده

اي در معادالت  اخلهشود و در صورت لزوم متغيرهاي مد يا شكست ساختاري شناسايي مي

ي تقاضاي  هاي كمكي معادله در اين راستا، ژ  از ارزيابي باقيمانده. شوند در نظر گرفته مي
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در معادله لحاظ  1903و  19.0هاي  قاعده براي سال اي بي گازطبيعي، متغيرهاي مداخله

جي باعث كاه  تقاضاي گاز در صناي  نسا 19.0قاعده سال  ي بي ضريب مداخله. اند شده

توان ناشي از آثار مخرب جنگ تحميلي  له را ميئعلت اين مس. و ژوشاک و چرم شده است

ي  دهنده نشان 1903سال   قاعده ي بي ضريب متغير مداخله .ايران و عراق بر صناي  دانست

علت اين . افزاي  تقاضاي گاز طبيعي صناي  نساجي و ژوشاک و چرم در اين سال است

هاي  ل مشاركت قابل توجه سيستم بانكي در اعطاي تسهيالت به فعاليتتواند به دلي له ميئمس

هاي  در اين سال توليد منسوجات از نظر تعداد ژروانه. صنعتي در سال مورد نظر باشد

 . گانه به خود اختصاص داده است برداري صادر شده رتبه چهارم را در صناي  نه بهره

منجر به كاه   19.5قاعده براي سال  ي بي ي تقاضاي برق ضريب مداخله در معادله

توان  له را ميئعلت اين مس. تقاضاي برق در صناي  نساجي و ژوشاک و چرم شده است

همچنين ضريب متغير . هاي جنگ تحميلي دانست هاي متناوب در سال ناشي از خاموشي

اک ي افزاي  تقاضاي برق صناي  نساجي و ژوش دهنده نشان 1931سال   قاعده ي بي مداخله

در اين سال شبكه بانكي در چارچوب مصوبات دولت و شوراي . و چرم در اين سال است

ژول و اعتبار نق  فعالي در تأمين بخ  صنعت ايفا نمود، كه اين مساله منجر به افزاي  

همچنين اليحه حمايت از بازسازي و . توليدات صناي  نساجي و ژوشاک و چرم شد

 . سال تصويب گرديد نوسازي صناي  نساجي نيز در اين

ي  دهنده نشان .193قاعده سال  ي بي ي تقاضاي نفت گاز ضريب متغير مداخله در معادله

علت . افزاي  تقاضاي نفت گاز در سال مذكور در صناي  نساجي و ژوشاک و چرم است

هاي  گذاري دولت و تأمين مناب  ارزي مورد نياز فعاليت تواند افزاي  سرمايه له ميئاين مس

 .عتي در سال مورد نظر باشدصن

ي  دهنده نشان 19.5قاعده سال  ي بي ي تقاضاي نفت كوره ضريب متغير مداخله در معادله

. كاه  تقاضاي نفت كوره در سال مذكور در صناي  نساجي و ژوشاک و چرم شده است

توان ناشي از آثار مخرب جنگ تحميلي ايران و عراق بر صناي  ميعلت اين مسأله را 

 .ستدان
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هاي  يكي ديذر از نتايج تاب  تقاضاي تخمين زده شده، تشخيص ماهيت روند تقاضاي حامل

انرژي در صناي  نساجي و ژوشاک و چرم است كه به عنوان يك متغير جانشتين بتراي بيتان    

ي توليد در ايتن   ي ژيشرفت فني، استفاده از تكنولوژي فرسوده  اثرات عوامل غيرقابل مشاهده

يريت مصرف انرژي، تغييرات ساختاري در اقتصاد و عوامل غيراقتصادي بتر  صناي ، عدم مد

ي فضتا حالتت    هتاي انترژي در ايتن صتنعت در نظتر گرفتته شتد و بته شتيوه          تقاضاي حامتل 

دهتد   نشتان متي  ( 3)ضرايب برآورد شده حاصل از فيلتر كالمن در جدول . مدلسازي گرديد

در . متي باشتد  ( دفي و شتيب ثابتت  ستطح تصتا  )ماهيت روند از نوع سطحي محلي با رانت   

معادله تقاضاي نفت گاز ماهيت روند از نوع مدل رگرسيون معمولي با جتزد ثابتت و بتدون    

ي تقاضاي برق ماهيت روند اين معادله از نوع متدل رگرستيون    در معادله. روند زماني است

رونتد ايتن    ي تقاضاي نفت كوره ماهيت در معادله. معمولي با جزد ثابت و روند زماني است

با توجته ماهيتت رونتدهاي متذكور رونتد ضتمني تقاضتاي        . معادله از نوع روند هموار است

گازطبيعي و نفت كوره به صورت غيرخطي و روند ضمني تقاضاي برق بته صتورت خطتي    

ي تقاضتاي گتازطبيعي،    روند ضمني تخمين زده شتده ( .)تا ( 9)هاي  شكل. كند حركت مي

 . صناي  نساجي و ژوشاک و چرم را نشان مي دهد برق، نفت گاز و نفت كوره در

مشتاهده  (( 5)و ( 9)هتاي   شتكل )در نمودار روند ضمني تقاضاي گتازطبيعي و نفتت كتوره    

كنتد يعنتي در برختي     روند ضمني در طي زمان به صورت غيرخطي حركت ميشود كه  مي

رخي ستالها باعتث   ها و در ب سالها عوامل غيرقابل مشاهده منجر به افزاي  تقاضاي اين حامل

دهد تتالش بتراي تقريتب رونتد ضتمني تقاضتاي        اين نشان مي. اند كاه  تقاضاي آنها شده

ي يك روند زماني خطي يا در نظتر گترفتن يتك جتزد عترض از مبتدأ ستاده         انرژي بوسيله

شتود كته    نيتز مشتاهده متي   (( 3)شتكل  )در نمودار روند ضمني تقاضاي برق . مناسب نيست

كنتد كته داراي ستطح ثتابتي      طي و با شيب رو به باال حركتت متي  روند ضمني به صورت خ

 . يابد است كه با نرخ ثابت افزاي  مي

شتيب رو بته بتاال دارد، بتا     هايي كه روند ضمني تقاضاي گازطبيعي و نفت كتوره   در دوره  

 بتا وجتود  فرض ثبات ساير عوامل، منحني تقاضاي آنها به سمت راست منتقل شتده استت و   
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ني رخ داده در طول دوره مورد ارزيابي، نوع تكنولوژي مورد استفاده در اين هاي ف ژيشرفت

افتزاي    منجتر بته  صنعت و عدم مديريت مصرف انترژي در ختالف جهتت عمتل كترده و      

انتقال بته ستمت راستت    همچنين . مصرف گاز طبيعي و نفت كوره در اين صنعت شده است

توانتد ناشتي از    ژوشاک و چرم متي  هاي انرژي در صنعت نساجي، منحني تقاضاي اين حامل

 1931ژديتده شهرنشتيني باشتد كته تتا ستال       تغيير تركيب جمعيت شتهري و روستتايي و   اثر 

. تتري رشتد نمتوده استت     و ژ  از آن با نرخ ماليم  مهاجرت از روستا به شهر با نرخ فزاينده

رفتاه و   با افزاي  سطح زنتدگي و ژديده شهرنشيني يك تغيير ساختاري در اقتصاد است كه 

منسوجات و ژوشتاک  گرايي درسطح معيني از جمعيت، موجب افزاي  تقاضا براي  مصرف

ستبب افتزاي  توليتدات در ايتن صتنعت و در ژتي آن       درنتيجته  و و محصوالت چرمي شده 

رشد جمعيت نيز . اند افزاي  استفاده از كاربرهاي گازطبيعي و نفت كوره در طي زمان شده

ه منجر به افزاي  تقاضا براي محصتوالت صتناي  نستاجي و    ك يك عامل غيراقتصادي است

هاي انرژي در اين صنعت  شود و در نتيجه منجر به افزاي  مصرف حامل ژوشاک و چرم مي

عالوه براين، انتقال به سمت راست منحني تقاضاي گازطبيعي در اين صنعت ناشتي  . شود مي

عي در طي دوره مورد ارزيتابي نيتز   هاي نفتي با گازطبي وردهآاز اجراي سياست جايذزيني فر

بوده است كه به عنوان يك عامل غيراقتصادي منجتر بته افتزاي  تقاضتاي گتازطبيعي شتده       

 .است

هايي كه روند ضمني گازطبيعي و نفت كوره كاهشي بتوده استت، بتا فترض ثبتات       در دوره

نتقتل  هاي انرژي مذكور بته ستمت چتپ م    ساير عوامل موثر بر تقاضا، منحني تقاضاي حامل

هاي فني رخ داده و در طي دوره مورد مطالعه منجر به كاه  استتفاده   شده است و ژيشرفت

همچنين انتقال به سمت چپ منحني تقاضاي نفت كتوره در ايتن صتنعت    . از آنها شده است

هتاي نفتتي بتا گتازطبيعي در طتي دوره متورد        ناشي از اجتراي سياستت جتايذزيني فتراورده    

به عنوان يك عامل غيراقتصادي منجتر بته كتاه  تقاضتاي نفتت       ارزيابي نيز بوده است كه

 .كوره شده است
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روند ضمني تقاضاي برق نيز داراي روند ضمني رو به باال است كه با نرخ ثابت افزاي   

يابد و با فرض ثبات ساير عوامل موثر بر تقاضا، منحني تقاضاي برق به سمت راست  مي

هاي فني رخ داده در طي دوره مورد مطالعه  يشرفتدر نتيجه همذام با ژ. شود منتقل مي

تقاضاي برق افزاي  يافته است و توليد به سمت استفاده بيشتر از تجهيزات برقي حركت 

 . كرده است كه آاليندگي زيست محيطي كمتري دارد

كند و  مشخص شد كه تقاضاي نفت گاز بدون روند حركت مي( 3)با توجه به نتايج جدول 

ي  دهد كه تقاضاي نفت گاز در صناي  نساجي، ژوشاک و چرم فقط بوسيله اين نشان مي

هاي انرژي، ارزش افزوده و متغيرهاي اقليمي هدايت  نفت گاز و قيمت ساير حامل  قيمت

دهد كه بهبود كارايي استفاده از  عدم وجود روند در تقاضاي نفت گاز نشان مي. شود مي

ي نوع تكنولوژي مورد استفاده در اين صنعت،  هنفت گاز در طي دوره مورد مطالعه بوسيل

هاي نفتي با گازطبيعي خنثي  عدم مديريت مصرف انرژي و سياست جايذزيني فرآورده

 .  شده است

در طول دوره مورد ارزيابي ارزش افزوده صناي  نساجي و ژوشاک و چرم و قيمت 

ده است گازطبيعي، برق، نفت گاز و نفت كوره بخ  صنعت در حال افزاي  بو

بنابراين در دوره هايي كه روند ضمني شيب رو به باال دارد عدم لحاظ (. 2و  1هاي  شكل)

هاي انرژي منجر به بيشتر از حد برآورد كردن  روند ضمني در مدلسازي تقاضاي اين حامل

هاي انرژي مذكور  كش  توليدي و كمتر از حد برآورد كردن كش  قيمتي تقاضاي حامل

هايي كه روند ضمني شيب رو به ژايين دارد عدم لحاظ  شود و در دوره در اين صنعت مي

ها منجر به كمتر از حد برآورد كردن كش   روند ضمني در مدلسازي تقاضاي اين حامل

توليدي و بيشتر از حد برآورد كردن كش  قيمتي تقاضاي گاز طبيعي، برق، نفت گاز و 

ود چنانچه روند به شكل صحيح ش ژ  مشاهده مي. شود نفت كوره در اين صنعت مي

هاي قيمتي و  انتقالي تاب  تقاضا، كش  نكردن آثار مدلسازي نشود، با توجه به لحاظ

 .  دار خواهند بود توليدي حاصل تورش
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 1361-1311های انرژی در طی دوره  حامل  ساختار قیمت(: 1)شکل 

 های مختلف انرژی وزارت نیرو، سال های ترازنامه :منبع

 

 
 نمودار ارزش افزوده صنایع نساجی و پوشاک و چرم (:2)کل ش

 ای مختلفههای صنعتی کشور، سال های کارگاه آمارنامه :منبع

 

ي صناي  نساجي،  هاي انرژي و ارزش افزوده قيمت برق و حامل آثاربطور كلي و با توجه به 

گازطبيعي و  شود روند ضمني تقاضاي ژوشك و چرم در طي دوره مورد مطالعه مشاهده مي

كوره شيب رو به ژايين دارد و روند ضمني  برق شيب رو به باال و روند ضمني تقاضاي نفت

به عبارت ديذر عوامل غيرقابل . كند گاز بدون شيب خاصي حركت مي تقاضاي نفت

كوره در اين  مشاهده منجر به افزاي  تقاضاي گازطبيعي و برق و كاه  تقاضاي نفت
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هاي  اين موارد با سياست جايذزيني فرآورده. اند مطالعه شده صنعت در طي دوره مورد

هاي انرژي ژاک مانند برق و گازطبيعي  نفتي با گازطبيعي و همچنين استفاده از حامل

 .مطابقت دارد

 

 
 ی تقاضای برق در صنایع نساجی و پوشاک و چرم روند ضمنی تخمین زده شده(: 4)شکل

  STAMPزار نتایج پژوهش و خروجی نرم اف: منبع

 

 
 در صنایع نساجی و پوشاک و چرم ی تقاضای گاز طبیعی روند ضمنی تخمین زده شده(: 3)شکل

  STAMPنتایج پژوهش و خروجی نرم افزار : منبع
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 در صنایع نساجی و پوشاک و چرم ی تقاضای نفت کوره روند ضمنی تخمین زده شده(: 5)شکل

  STAMPنتایج پژوهش و خروجی نرم افزار : منبع

 
 در صنایع نساجی و پوشاک و چرم  ی تقاضای نفت گاز روند ضمنی تخمین زده شده(: 6)شکل

 STAMPنتایج پژوهش و خروجی نرم افزار : منبع

هابرتقاضایبرق،گازطبیعی،ارزیابیاثراجرایقانونهدفمندییارانه.۵-4

 نفتکوره و طیسادرنفتگاز در پوشاکوچرم هایلصنایعنساجی،

۲ ۱3تا  ۱3

در بخ  قبل روابط مرجح براي برآورد تاب  تقاضاي برق، گازطبيعي، نفت گاز و نفت 

كوره در صناي  نساجي و ژوشاک و چرم تعيين شد و ضرايب متغيرهاي لحاظ شده در مدل 

هاي  همچنين با توجه به نتايج آزمون. و روند ضمني تقاضاي انرژي برآورد گرديد

ژارامترهاي مدل در طول افق مشخص گرديد كه ( pftو آزمون  cusumمون آز)بيني  ژي 
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بخشي  بيني رضايت بيني سازگار هستند و روابط مربوطه داراي قدرت ژي  دوره ژي 

هاي  بنابراين در اين بخ  با توجه به نتايج حاصل از برآورد تواب  تقاضاي حامل .باشند مي

هاي انرژي  بر تقاضاي حامل ها ون هدفمندي يارانهانرژي و با هدف ارزيابي اثر اجراي قان

نزاي  هاي متغيرهاي برو داده، 1932تا  1933 هاي صناي  نساجي، ژوشاک و چرم در سال در

شود و مقادير حاصله  در روابط برآورد شده قرار داده مي 1932تا  1933هاي  مدل براي سال

صله اطمينان يك انحراف معيار كه هاي انرژي با فا ي مصرف حامل با مقادير تحقق يافته

 . شود باشد، مقايسه مي مي% 3.فاصله اطمينان 
 های انرژی ی مقادیر برآوردی با مقادیر واقعی مصرف برق و حامل مقایسه(: 2)جدول 

 سال 
لگاریتم مقدار 

 واقعي

لگاریتم مقدار 

 برآوردي
+/-S.E

5
 

لگاریتم مقدار برآوردي با 

لگاریتم مقدار واقعي برابر 

 .است

 برق

 .شود رد نمي 13.01/1 3331/19. 3313/19. 1933

 .شود رد نمي 13051/1 1330/19. 53323/19 1931

 .شود رد نمي 13395/1 01.23/19 0133/19. 1931

 .شود رد نمي 1/.1332 35325/19 31505/19 1932

 گازطبیعي

 .شود رد نمي 1.330/1 93.53/13 35939/13 1933

 .شود رد نمي 13231/1 32125/13 30153/13 1931

 .شود رد نمي 11559/1 53103/13 13/.3031 1931

 .شود رد نمي 195.3/1 31513/13 031.0/13 1932

 نفت گاز

 .شود رد مي 10093/1 33191/19 13135/19 1933

 .شود رد مي 10093/1 93295/19 31511/12 1931

 .دشو رد مي 10093/1 95332/12 13/12..2 1931

 .شود رد مي 10093/1 9.2.0/12 23330/12 1932

 كوره نفت

 .شود رد نمي 15515/1 15013/12 11513/12 1933

 .شود رد نمي 13333/1 312.1/11 33322/11 1931

 .شود رد نمي 12303/1 0951/11. 5.139/11 1931

 .شود رد نمي 10225/1 2113/11 1.539/11 1932

 محاسبات پژوهش: منبع

 

1 - Standard Error 
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ي برآوردي براي تقاضاي نفت گاز،  شود كه بجز رابطه ا توجه به جدول فوق مشاهده ميب

ي برابري مقادير  در بقيه روابط مقادير تحقق يافته در بازه معناداري هستند و در نتيجه فرضيه

به اين دليل كه ماهيت روند ضمني تقاضاي . شود برآوردي با مقادير تحقق يافته رد نمي

ب  تقاضاي گازطبيعي و نفت كوره به صورت تصادفي است، ازاينرو روابط انرژي در توا

 . دهند توانند اثر اجراي سياست هدفمندي را توضيح  برآوردي مي

برابر شده است و  1/1ي تقاضاي برق نيز، قيمت واقعي برق ژ  از هدفمندي  در رابطه

العه داراي روند قطعي ي برآوردي، تقاضاي برق در طي دوره مورد مط همچنين طبق رابطه

از اينرو با توجه به اينكه افزاي  قيمت واقعي برق نسبت به . خطي رو به باال بوده است

هاي ژي  از اجراي سياست هدفمندي  و در سال 1هاي انرژي ديذر زياد نبوده است حامل

د نظر ي مور ها نيز افزاي  قيمت به اين ميزان را تجربه كرده است، بنابراين رابطه يارانه

گاز بدون روند  تاب  تقاضاي نفت اما. تواند اثر اجراي سياست مذكور را توضيح دهد مي

گاز ماهيت روند تصادفي نيست  ي تقاضاي نفت ي برآوردشده ازاينرو چون در رابطه. است

ها را نشان دهد و در نتيجه  ناشي از اجراي سياست هدفمندي يارانه آثارتواند  بنابراين نمي

ها اجرا شده است،  توانند براي شرايطي كه سياست هدفمندي يارانه آوردي نميضرايب بر

 .بكار روند

 

سیاستیگیریوپیشنهاداتهنتیج.6

هاي قيمتي و توليدي تقاضاي انرژي در ترين كش  در اين مقاله تالش شده است تا دقيق

ي  نساجي، در اين راستا زيربخ  صنا. هاي صنعت كشور ايران برآورد شوند زيربخ 

براي نيل به اين هدف مدل سري . ژوشاک و چرم براي تجزيه و تحليل انتخاب شده است

و هاروي، هنري، ژترس و ورن ( 1333)از مقاالت هاروي ( STSM)زماني ساختاري 

ي  سازد اجزاي مشاهده نشدهاين مدل ما را قادر مي. برگرفته شده است( .133)لوي  

اي تكنولوژيكي و تغييرات ساختاري اقتصادي كه در اكثر هروندهاي تصادفي و ژيشرفت
 

برابر و قیمت  7 /0برابر، قیمت واقعی نفت گاز   / قیمت واقعی گازطبیعی پس از اجرای سیاست هدفمندی  -  

 .برابر شده است 7 /0واقعی نفت کوره 
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شود را در تاب  تقاضاي گازطبيعي وارد هاي اقتصادسنجي مورد توجه قرار گرفته نميمدل

در نتيجه از ايجاد تورش و دور . هاي توليدي و قيمتي صحيحي برآورد شودكرده و كش 

 .شدن از تقاضاي واقعي انرژي اجتناب خواهد شد

و با لحاظ  EVIEWSافزار  هاي انرژي با استفاده از نرم امه تواب  تقاضاي شرطي نهادهدر اد

روند قطعي در مدل برآورد گرديد و قيود تقارن و قيد تكنولوژي به فرم كاب داگالس 

، ژذيرفته نشدبا توجه به اينكه قيود تقارن و قيد تكنولوژي به فرم كاب داگالس . آزمون شد

تبعي غلط مدل، تواب  تقاضاي برق، گازطبيعي، نفت گاز و  فرماهي از با آگ بر اين اساس

نفت كوره حاصل از تكنولوژي كاب داگالس در صناي  نساجي و ژوشاک و چرم براي 

هاي گوناگون با استفاده از مدل سري زماني ساختاري چندمتغيره براي دوره زماني  اقليم

. برآورد شد OXmetricsافزار  ر نرمد STAMPبا استفاده از نوار ابزار  1933-19.1

نتايج حاكي از آن است كه ارقام مربوط به كش  قيمتي برق در صناي  نساجي، ژوشاک و 

ه گوياي اين واقعيت است ئلمدت و هم در بلندمدت ژايين است و اين مس چرم هم در كوتاه

. اردكه سياست تعديل قيمت برق تأثير چنداني در كاه  مصرف آن در اين صنعت ند

مدت ژايين و در  كوره در كوتاه گاز و نفت همچنين، كش  قيمتي تقاضاي گازطبيعي، نفت

هاي انرژي در صناي   از داليل حساسيت ناچيز تقاضاي حامل. باشند بلندمدت ژركش  مي

توان به صورت  مدت را مي نساجي و ژوشاک و چرم نسبت به تغييرات قيمت در كوتاه

هاي  قيمت حامل داشتنهنذ دولت، ژايين هاي ژرداختي توسط رانهيا: موارد زير عنوان كرد

كل هزينه  هاي انرژي از ، ژايين بودن سهم هزينه حامل19.1 -1933هاي  انرژي در طي سال

اين  بنذاه و در نتيجه انتقال محدود منحني عرضه كل بخ  صنعت هنذام تغيير قيمت

هاي  آالت قديمي با دستذاه ماشين هاي انرژي، نبود فرصت كافي براي جايذزيني حامل

 ي ثابت از قيمت انرژي به تبعيت قيمت عامل توليد سرمايه يجديدتر، ژايين بودن درجه

و  آالت مورد استفاده در اين صنعتدليل وارداتي بودن قسمت اعظم تجهيزات و ماشين

ت با كارايي بر در اين صناي  كه امكان استفاده از تجهيزا هزينه سنذين تجهيزات انرژي

اين  مصرف هدايت و براي اثرگذاري رو ازاين. دهد مدت را كاه  مي بيشتر در كوتاه
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 هاي اتخاذ سياستاز طريق  هدايت بخ  توليد شود مدت ژيشنهاد مي در كوتاه ها حامل

. گردد اتخاذ در واحدهاي صنعتي انرژي سازي بهينه جهت مناسب و اجرائي غيرقيمتي

دهد كه  هاي توليدي در صناي  نساجي و ژوشاک و چرم نشان مي نتايج مربوط به كش 

 ارزش و توليد گاز و نفت كوره نسبت به تغييرات طبيعي، برق، نفت تغييرات تقاضاي گاز

در اين راستا . كش  است كمدر كوتاه مدت  در صناي  نساجي و ژوشاک و چرم افزوده

اين صناي  را تشويق و حمايت  هاي مالي و تسهيالتي شود دولت با حمايت ژيشنهاد مي

در . هاي مدرن جايذزين كنند آالت قديمي را با دستذاه  نمايند تا با افزاي  درآمد، ماشين

توليد  بلندمدت نيز تغييرات تقاضاي برق، نفت گاز و نفت كوره نسبت به تغييرات

افزوده تقاضاي گازطبيعي در بلندمدت نسبت به تغييرات توليد و ارزش  اماكش  است  كم

 . باشد ژركش  مي

هاي انرژي در  ضرايب برآوردي متغيرهاي مربوط به نوع اقليم در معادالت تقاضاي حامل

صناي  نساجي و ژوشاک و چرم نشان دادند اقليم معتدل و مرطوب بهترين شرايط را براي 

 جويي مصرف شود براي صرفه ازاينرو ژيشنهاد مي. كند توليد در صناي  نساجي فراهم مي

انرژي در صناي  نساجي، ژوشاک و چرم شرايط جغرافيايي و اقليمي منطقه به طور دقيق 

زن با توجه به فصل از  هاي در حال كار و سيستم رطوبت شناسايي شود و با تغيير تعداد فن

 .شرايط اقليمي منطقه استفاده بهينه شود

هاي  تقاضاي حامل از ديذر نتايج تواب  تقاضاي تخمين زده شده، تشخيص ماهيت روند

انرژي در صناي  نساجي و ژوشاک و چرم بوده است كه به عنوان يك متغير جانشين براي 

ي توليد در  ي ژيشرفت فني، استفاده از تكنولوژي فرسوده عوامل غيرقابل مشاهده آثاربيان 

هاي انرژي  اين صناي ، عدم مديريت مصرف انرژي و عوامل غيراقتصادي بر تقاضاي حامل

اب  تقاضاي گاز ودر ت تخمين زده شده روند ضمني دهد مينتايج نشان  .نظر گرفته شد در

سطحي از نوع روند و به ترتيب  داشته طبيعي، برق، نفت گاز و نفت كوره ماهيت غيرخطي

مدل رگرسيون معمولي با جزد ثابت و بدون روند زماني، مدل محلي با ران ، روند محلي، 

 برخوردار سطحي محلي با ران روند ثابت و روند زماني و رگرسيون معمولي با جزد 
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برآورد شده روند ضمني تقاضاي انرژي مدنظر  هاي در اين شرايط اگر در مدل .باشد مي

 .دار برآورد مي شدند هاي مربوطه تورش گرفت كش قرار نمي

و  ي مقادير برآوردي مصرف برق، گاز طبيعي، نفت گاز همچنين نتايج حاصل از مقايسه

نفت كوره با مقادير مصرف واقعي آنها در صناي  نساجي، ژوشاک و چرم نشان داد كه 

توانند اثر اجراي سياست  روابط برآوردي تقاضاي برق، گازطبيعي و نفت گاز مي

تواند با  ي برآوردي تقاضاي نفت گاز نمي دهند ولي رابطه ها را توضيح  هدفمندي يارانه

 .دهد ها را توضيح  سياست هدفمندي يارانهضرايب بدست آمده اثر اجراي 
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