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 هاي انرژي و ارزش ی بین مصرف حاملي علبررسی رابطه
 1346-1385هاي  سال افزوده در بخش صنعت ایران طی

 
  ∗حامد منصوري گرگري و محمد حسن فطرسدکتر 

 
 17/9/1388 :    تاریخ پذیرش14/7/1388:  تاریخ وصول

 
 :چکیده

یش مصرف افزابا رشد تولیدات صنعتی   .انرژي از عوامل اصلی تولید است   
 از مباحث ،ی بین این دوي عل تبیین رابطه .همراه بوده است هاي انرژي حامل

ز منابع انرژي و برداري کارآمد ا  بهره .شودمحسوب میمهم اقتصاد انرژي 
از اهمیت  ، در بخش صنعتبه ویژه ،هاي انرژيدر به کارگیري حاملجویی  صرفه
نوع رابطه بین تولیدات صنعتی و  شناخت ،بنابراین  .اي برخوردار است ویژه

این مقاله با استفاده از روش در   .مصرف انرژي در نیل به این هدف ضروري است
هاي انرژي مصرفی  ی گرنجري بین حاملي علیاماموتو، به بررسی رابطه-تودا

 1346-1385هاي   در ایران طی سالاین بخش يبخش صنعت و ارزش افزوده
ی دو ي علدهند که رابطه  نشان میبه دست آمده نتایج . پرداخته شده است

 یک يرابطهنیز  بخش صنعتی و ياي بین مصرف برق و ارزش افزوده طرفه
 بخش صنعتی به طرف مصرف گاز طبیعی و ياي از ارزش افزوده طرفه

جویی در مورد  براساس این نتایج، سیاست صرفه  .هاي نفتی وجود دارد فراورده
 بدون آنکه بر ارزش ،توان اعمال کرد هاي نفتی را می هطبیعی و فراورد گاز

  . داشته باشد زیادي بخش صنعتی تأثیريافزوده
  JEL: Q40,O53,Q49 طبقه بندي 

 
 یاماموتو، ایران-هاي انرژي، تودا  بخش صنعت، حامليارزش افزوده :هاي کلیدي واژه

 
 
  
اي  منطقههاي اقتصادي بازار برق شناس بررسیکار  و همدانيدانشیار دانشگاه بوعلی سینا به ترتیب، ∗

  )ir.ac.basu@Fotros(                                                                                     آذربایجان
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  مقدمه -1
 نیز اقتصادي و صنعتی در کشورهاي جهان تا حد زیادي به مقدار و يرشد و توسعه
، انرژي رو از این . یابد هاي انرژي ارتباط می حامل  از کارآمديسطح استفاده

با توجه به سهم  . بیشترین سهم را در تجارت جهانی به خود اختصاص داده است
  و رشد و گسترش صنایع ازیک سوقابل توجه صنعت در تولید ناخالص داخلی از 

جه جدي  مورد تو- 1973 بعد از تکانه نفتی به ویژه – دیگر، مباحث انرژي یسوی
  .محققان قرار گرفته است

کشور ایران نیز به عنوان کشوري رو به رشد و برخوردار از منابع بزرگ نفت 
 يرویهافزایش بی . و گاز یکی از کشورهاي مهم جهان در مبحث انرژي است

، یکی از معضالت ها  شدت مصرف انرژي در تمامی بخشمصرف انرژي و باال بودن
جمله از ریزي براي تولید و مصرف انرژي  بنابراین، برنامه  .گیر کشور است گریبان

هاي اقتصادي کشور از اهمیت فراوانی برخوردار  کاهش شدت انرژي مصرفی بخش
 بخش صنعت از ير ارزش افزودهمقدا  با توجه به ارتباط بین مصرف انرژي و .است

 دیگر،  طرف و افزایش روزافزون سهم صنعت در تولید ناخالص ملی ازیک طرف
  .هاي بخش انرژي موثر باشد تواند در تدوین سیاست  میه و کیف این رابطتبیین کم

 که باید در اندبه این نتیجه رسیدهمطالعات انجام شده در کشور اغلب 
 عامل ، در مصرف انرژي و صرفه جوییشودجویی انجام  رفهمصرف انرژي ص

براي کل اقتصاد یري و توصیه  این نتیجه گ.  رشد اقتصادي کشور نیستيبازدارنده
 . هاي مختلف اقتصادي بوده است و بدون در نظر گرفتن تأثیرات آن در بخش

هاي هاي انرژي در بخش اجراي این سیاست، بدون در نظر گرفتن اثر تک تک حامل
  .نداشته باشد به دنبال گذاران را  اقتصادي، ممکن است نتایج مورد انتظار سیاست

ی ي علروي چگونگی رابطه بر) 1383( نجارزاده و عباس محسن اي که در مطالعه
یت  از آزمون عل،اند نرژي انجام دادههاي مختلف ا هاي انرژي و بخش بین حامل

ی متغیرها را انباشتگ این محققان مانایی و هم . شده استگرنجري هشیائو استفاده 
ختاري انجام یت گرنجري هشیائو بدون توجه به شکست ساجهت انجام آزمون عل

  .اند داده
هاي انرژي مصرفی   علی بین حاملي حاضر، براي بررسی رابطهيدر مقاله

 از 1346- 1385ي زمانی در بخش صنعت و ارزش افزوده بخش صنعتی در دوره
هاي  آزمون به عنوان روشی بدور از مشکالت سایر(یاماموتو  -یت توداآزمون عل
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براي بررسی ) 1992 (1 اندریوز وي زیوتو از آزمون ریشه واحد درونزا )یتعل
همچنین،  . مانایی متغیرها در صورت وجود شکست ساختاري، استفاده شده است

  :پردازدهاي زیر میاین مقاله به پرسش
شامل ( هاي انرژي مصرفی بخش صنعت آیا بین مصرف هر کدام از حامل - 1

ی ي عل صنعت رابطه بخشيبا ارزش افزوده) هاي نفتی، برق و گاز طبیعی فرآورده
  وجود دارد؟

  این رابطه چگونه است؟ جهتدر صورت وجود، - 2
 

  پرداخته  مطالعات انجام شده ي، به مرور اجمالی عمدهدومبخش  در
، روند چهارمدر بخش  . کند، مبانی نظري تحقیق را معرفی میسومبخش  . شودمی

 بررسی 1346-1385 يمصرف و شدت انرژي در بخش صنعت ایران طی دوره
 . شوند ، روش شناسی و روش انتخابی تحقیق معرفی میپنجم در بخش  .شود می

بخش .  شود اندریوز توضیح داده می–ي واحد زیوت آزمون ریشه، ششمدر بخش 
، هشتمو در نهایت در بخش  یابد اختصاص مینتایج تجربی تحقیقي هفتم به ارائه

  .شوند  میارائهگیري  ها و نتیجهبحث و بررسی یافته
آمارها  . استفاده شده استEviews 5 ها از نرم افزار  در برآورد و تحلیل مدل

 ایران .ا.  جهاي ملی بانک مرکزي و حساب) 1386( توانیر تخصصی مادر شرکتاز 
 .انداخذ شده) 1386(

 
  ادبیات موضوع و مطالعات انجام شده  -2

هاي انرژي و متغیرهاي  حامل بین 2یت گرنجريي عل رابطهيمطالعات زیادي درباره
این  . هاي اخیر انجام شده استطی دهه رشد اقتصادي ، به ویژهکالن اقتصادي

) الف(رسد ناشی از  که به نظر میاندرا حاصل نمودهمطالعات اغلب نتایج متفاوتی 
ي بهینه براي هچگونگی تعیین وقف) ب(کار برده شده، ه هاي ب تفاوت در روش

از این مطالعات،  در ادامه به برخی . کشور مورد مطالعه باشد) ج(یت و آزمون عل
  :شودمیاشاره 

                                                        
1 Zivot and Andrews 
2 Granger causality 
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یک مدل دو متغیره و آزمون علیت گرنجري با استفاده از ) 2000 (3یانگ
  انواعیت گرنجري بین تولید ناخالص داخلی و مصرفهشیائو به بررسی عل

بر این  .  استپرداخته 1954- 1997 زمانی يتایوان در دورههاي انرژي  حامل
اي بین  یت گرنجري دو طرفهي عل که رابطهدست یافت نتیجه  به این وي،اساس

یت ي عل اما یک رابطهسنگ وجود دارد؛ ، مصرف برق و زغالتولید ناخالص داخلی
ي طرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف نفت و همچنین یک رابطه گرنجري یک

نتایج   .ه تولید ناخالص داخلی وجود داردیت گرنجري یک طرفه از مصرف گاز بعل
ی دو طرفه بین مصرف برق و تولید ناخالص  علياین تحقیق بیانگر وجود رابطه

  .داخلی در کشور تایوان بود
یت گرنجري هشیائو) 2001 (4عقیل و بوت  به 5با استفاده از آزمون علّ

هاي  رآوردههاي انرژي همچون ف ی بین رشد اقتصادي و حامل عليبررسی رابطه
ی یک  علي ایشان بیانگر وجود رابطهي نتایج مطالعه .نفتی، گاز و برق پرداختند

و همچنین، بین رشد اقتصادي  . طرفه از رشد اقتصادي به مصرف کل انرژي بود
اي یک طرفه به مصرف برق رابطه در حالی که اي وجود نداشت، مصرف گاز رابطه

  .سمت رشد اقتصادي داشت
 ي سرانه و مصرف سرانهGDP علی بین يبه بررسی رابطه) 2002( 6گاش
ده از  وي با استفا . پرداخت1950-1997 زمانی يهندوستان در دوره يالکتریسیته

و انباشته از  ساکن نیستند  نشان داد که هر دو متغیر7پرون - فیلیپس آزمون
ی بلند مدتی بین  تعادلينتایج  نشان داد که رابطه.  باشند  میI() ، یکيدرجه
 از رشد اقتصادي به مصرف اي  یک طرفهي، رابطههمچنین . ها وجود دارد متغیر

  .شود الکتریسیته دیده می
 با  وسریالنکا ي براي کشور در حال توسعه)2004 (8پموریتومو و ه
هاي سري زمانی، ارتباط بین مصرف   یت گرنجر بر روي دادهاستفاده از آزمون عل

 یت یکتایج تحقیق ایشان بیانگر وجود عل ن .تصادي را آزمون کردندبرق و رشد اق
  .است از مصرف برق به سمت رشد اقتصادي  طرفه

                                                        
3 Yang 
4 Aqeel and Butt 
5 Hsiao 
6 Ghosh 
7 Phillips-Perron 
8 Moritomo and Hope 
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 يبراي نیوزیلند و استرالیا، در دوره) 2004 (9خلی و اسکریمگئور، افتاي
 10ایراندوست  و  حاتمی  وبا استفاده از روش تودا یاماماتو  و1960-1999 زمانی

ی یک طرفه  علي، وجود رابطه1965 - 2000 زمانی يسوئد، در دورهبراي ) 2005(
 .از رشد اقتصادي به مصرف الکتریسیته را نشان دادند

 براي ترکیه با استفاده از آزمون زیوت و آندریوز) 2005( 11آلتینی و کاراگل
 . اندههاي زمانی را بررسی کردمانایی سري 1950- 2000 زمانی يدر دوره

ل-یاماموتو، دوالدو - تودا یت گرنجرروش متفاوت آزمون علچنین، دو هم و12التکِپ  
ی بین این دو متغیر به کار برديرا براي بررسی رابطه  نتایج حاصل از  .نداه علّ
ی یک طرفه از انرژي الکتریسیته به يهتحقیق آنها وجود رابط  را نشان GDP علّ

 -2000 زمانی ي در دورهبراي تایوان) 2005 (13لی و چن همچنین، . دهدمی
، سویتاش و 1971-2000 زمانی ي براي چین، در دوره14)2004( شیو و لم ،1954
 .اند براي ترکیه، فرانسه، آلمان و ژاپن به نتایج مشابهی دست یافته) 2003 (15ساري

ماموتو  -هاي هم انباشتگی، تودایا  استفاده از آزمونبا) 2006 (16رافائل-ولد 
 مصرف برق و تولید ناخالص داخلی يی بین سرانه علي رابطهو والد به بررسی

نتایج به  . ه استپرداخت 1971 - 2001 زمانی ي در دوره کشور آفریقایی17سرانه 
طرفه بین مصرف برق سرانه و تولید ناخالص  یت دود علدست آمده حاکی از وجو

مبابوه، مصر، گابن و نیجریه، سنگال، زامبیا، زی داخلی سرانه در کشورهاي قنا، بنین،
 یت یک کشورهاي کنگو، تونس و کامرون عل، در حالی که براياستمراکش 

 . ه استاي از طرف مصرف برق سرانه به تولید ناخالص داخلی سرانه برقرار بود طرفه
  .ه است نشدتأییدبراي کشورهاي الجزایر، کنیا و سودان هیچ ارتباطی 

  با استفاده  از1971-2002 زمانی ي دورهدربراي اندونزي و ) 2005 (17یو
، مانایی و علیت گرنجري هشیائو) ADF(فولر تعمیم یافته -آزمون ریشه واحد دیکی

ی بین متغیرهاي مصرف برق و رشد اقتصادي را بررسی کرديو رابطه  . ه است علّ
                                                        

9 Fatai, Oxley and Scrimgeour 
10 Hatami and Irandoust 
11 Altinay and Karagol 
12 Dolado-Lütkepohl 
13 Lee and Chang 
14  Shiu and Lam 
15 Soytaş and Sari 
16 Wolde-Rafael 
17 Yoo 
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 از رشد اقتصادي به مصرف برق را نشان  طرفه یکي رابطه وجود یکنتایج تحقیق
   .دهدمی

 کشور آسیایی چین، هنگ کنگ، 10براي ) 2007( 18، کئو و چنچن
ی بین  علي تایلند رابطهمالزي، فیلیپین، سنگاپور، تایوان هند، کره، اندونزي،

 را بررسی 1971- 2001 زمانی يدر دوره مصرف برق و تولید ناخالص داخلی
ورهاي چین، یت گرنجر براي کشانباشتگی و عل  حاصل از آزمون هم نتایج .کردند

در حالی که براي  . دهدنمی علی را نشان يهنگ کنگ، تایوان و تایلند هیچ رابطه
طرفه از طرف مصرف برق به تولید  یکيکره و سنگاپور رابطه کشورهاي اندونزي،

 فیلیپین همچنین، در کشورهاي هند، مالزي و . شودتأیید میناخالص داخلی 
  .ه استاخالص داخلی به مصرف برق وجود داشتطرفه از طرف تولید ن یکيرابطه

 هاي ریشه واحد، با استفاده از آزمون) 2007 (19، هانت و پیرزچانتاناوات
 به 2002-1971 زمانی ي در دورهترکیبیهاي  یت گرنجري دادهانباشتگی و عل هم

 آنها به این  .اند  پرداختهOECD کشور غیر 78 و OECD کشور 30 يمطالعه
د که بین تولید ناخالص داخلی و مصرف برق تمامی این کشورها نتیجه رسیدن

) 2008 (20 همچنین، ایپرگیس و پاین .یت گرنجري دو طرفه وجود داردي علرابطه
هاي  یت گرنجري دادهاي مرکزي با استفاده از آزمون علبراي کشورهاي آمریک

  .ند مشابهی دست یافتي به نتیجه1971-2002 زمانی ي براي دورهترکیبی
ی بین مصرف انرژي ي رابطهيایران نیز مطالعاتی در زمینه  در  علّ

 به چند مورد از آنها ادامه در  .و رشد اقتصادي انجام شده است) هاي انرژي حامل(
  :شود اشاره می

 در  کوتاه مدت بین مصرف انرژي و رشد اقتصادييه رابط)1376( قبادي
ي و مدل تصحیح خطا مورد بررسی قرار یت گرنجر را با استفاده از روش علایران
 ي به این نتیجه رسید که بین متغیرهاي مصرف انرژي و رشد اقتصادي رابطهو داد
  .ی وجود نداردعل

انباشتگی و  هاي هم ه از آزمون با استفاد)1376 (طاهري فرد و رحمانی
مدل تصحیح خطا به بررسی روابط کوتاه مدت و بلند مدت علیت گرنجري و 

 زمانی يهاي تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژي و موجودي سرمایه در دورهمتغیر
                                                        

18 Chen, Kuo and Chen 
19 Chontanawat, Hunt and Pierse 
20 Apergis and Payne 
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داري   معنیي آنها نشان دادند که در کوتاه مدت رابطه .اند  پرداخته1373-1346
 همچنین،  .بین تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژي و موجودي سرمایه وجود ندارد

، به سمت مصرف انرژي وجود دارد بلند مدت از سوي تولید ناخالص داخلی يهرابط
نبوده  علت تولید ناخالص داخلی  نیز سرمایهموجودي .  عکس آن صادق نیستاما

  .است
یت ي عله رابط، با استفاده از یک مدل تصحیح خطاي برداري)1378(ملکی 

ها، مصرف انرژي و واردات  گرنجري بین تولید ناخالص داخلی، سطح عمومی قیمت
 انجام شده برآوردهاي  . را بررسی کرده است1360- 1376  زمانیيبراي دوره
 کوتاه مدت و بلند مدت یک طرفه از مصرف انرژي به تولید ناخالص يهوجود رابط

   ضعیف از تولید به مصرف انرژي در بلند مدت را نشان يهداخلی و یک رابط
ید ناخالص ها و واردات به تول داري از سطح قیمت  معنیيهمچنین، رابطه . دهدمی

  .ه استداخلی مشاهده شد
 نشان 1338-1378 زمانی ي براي دوره)1380(فایی و مصط   ابریشمی

 يهاي عمده یت گرنجري از مصرف فراوردهي علدادند که در کوتاه مدت یک رابطه
 . این رابطه برقرار است   ولی در بلند مدته تولید ناخالص داخلی وجود ندارد،نفتی ب

ها وجود  یت ضعیفی از تولید به مصرف فرآوردهي علمدت رابطه  تاههمچنین، در کو
یت از تولید ناخالص داخلی به مصرف ي علداشته و در بلند مدت نیز رابطه

  . استتأیید شده ها فراورده
ی بین مصرف  علي به بررسی رابطه)1383(نجارزاده و عباس محسن 

کشاورزي، صنعت، (تصادي ي اقها و رشد بخش) نفت، گاز، برق( هاي انرژي  حامل
  یت گرنجر هشیائو طی در ایران با استفاده از روش عل) خدمات و حمل و نقل

 واحد يآنها با استفاده از آزمون ریشه . اند  پرداخته1350-1381 زمانی يدوره
 نتایج این تحقیق . اند فولر تعمیم یافته به بررسی مانایی متغیرها پرداخته -دیکی

ی دو يهیک رابط هاي مختلف  هاي انرژي و رشد بخش طرفه بین مصرف حامل علّ
 واحد بدون در نظر گرفتن يدر این تحقیق آزمون ریشه  .دهدمیاقتصادي را نشان 

 .هاي زمانی انجام شده است شکست ساختاري در سري
  .ي علی پول و تورم در اقتصاد ایران را بررسی کردرابطه) 1386(مصطفوي 
 علیت گرنجري بین مصرف انرژي و ي به بررسی رابطه)1384( آرمن و زارع

 نتایج حاصل از پژوهش  .اند پرداخته1346-1381 زمانیيبراي دوره رشد اقتصادي
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یت گرنجري یک طرفه از کل مصرف نهایی انرژي ي علهدهد که رابط آنها نشان می
ه مصرف یت گرنجري یک طرفه از رشد اقتصادي بي علهبه رشد اقتصادي و رابط

  .هاي جامد وجود داردگاز طبیعی و مصرف سوخت
داخلی و خارجی  يتوان گفت که اکثر مطالعات انجام شده در مجموع، می

هاي انرژي و رشد اقتصادي به طور کلی  یت گرنجري بین حاملبه بررسی رابطه عل
هاي مختلف  در حالی که رشد اقتصادي خود برآیند رشد بخش. پرداخته اند

گرفته از نتایج این هاي بر ین، اجراي هر یک از سیاستبنابرا.  استاقتصادي
هاي مختلف اقتصادي داشته باشد و  مطالعات ممکن است اثرات متفاوتی روي بخش

هاي مدیریت بخش  در این مقاله اثر سیاست. کردباید در مورد اجراي آنها احتیاط 
 ارزش بر بخش صنعت هاي انرژي مصرفی انرژي به صورت تفکیکی از انواع حامل

 .می شود بررسی این بخش يافزوده
  

 21مبانی نظري تحقیق  -3
رشد  بر بر الگوي رشد نئوکالسیک، سرمایه و نیروي کار مهمترین عوامل مؤثر بنا

 ،ند که در مدل بیوفیزیکنک بیان می) 2004 (22 و سلولنداسترن . هستند اقتصادي
 آنجا که هر فرایند تولیدي به انرژي  از .رشد انرژي مهمترین و تنها عامل رشد است

 نیروي کار و آنهااز نظر  . باشد نیاز دارد، انرژي عامل اساسی در فرایند تولید می
 استرن و  .دارند به انرژي نیاز ، به کارگیريبراياي هستند که  سرمایه عوامل واسطه

توانند  که میسیکی، عواملی با استفاده از ادبیات تابع تولید نئوکال) 2004 (سلولند
بخش صنعت، کشاورزي و (صادي هاي اقت  بین مصرف انرژي و فعالیت بخشيرابطه

 آنها حالت کلی یک تابع  .اند مورد بررسی قرار دادهرا را تحت تأثیر قرار دهند ) .....
  :کنند تولید را به صورت زیر ارایه می

 
)1(                          ),,,,,,,,(),,,( nnn EEEXXXAFQQQ  212121 = 

                       
کاالهاي تولیدي بخش صنعت، (هاي مختلف اقتصادي   تولیدات بخشiQ که در آن

) حامل (عوامل iE، )غیرهسرمایه، نیروي کار و ( عوامل تولید iX، )غیرهخدمات و 
                                                        

بهبودي و  توسط  ارائه شده در ششمین همایش ملی انرژيي مقالهبا استفاده از مبانی نظري تحقیق 21
  .تدوین شده است ) 1386(همکاران 

22 Stern and Celeveland 
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 وضعیت تکنولوژیکی به عنوان شاخص Aو ) غیرههاي نفتی، گاز و  فرآورده(انرژي 
  .تعریف شده استتولید وري کل عوامل  بهره

 که هدف بخش صنعت ي بین انرژي و ارزش افزودهيهدر این تابع رابط
  : عوامل زیر تحت تأثیر  قرار گیرديوسیلهه تواند ب میاست، تحقیق 

ر به عنوان مثال در بلند مدت جانشینی عامل جانشینی بین انرژي و عوامل دیگ •
 هاي انرژي سرمایه به جاي انرژي در اثر افزایش در قیمت حامل

 )Aتغییرات در (تغییرات تکنولوژیکی  •
 هاي انرژي تغییر در ترکیب حامل •
 تغییر در ترکیب محصول تولیدي •
 .تغییر در میزان و ترکیب عوامل تولید •

اي انرژي ه  بخش صنعت و مصرف حاملي، ارزش افزوده)1 (يطبق رابطه
 ياي که بیشتر محققان را به تحقیق و مطالعه لهأ اما مسبا همدیگر ارتباط دارند،

یت از نظر  جهت عل. گسترده در این زمینه واداشته، جهت این ارتباط است
هاي سیاستی مهمی را در   و داللتاستگذاري اقتصادي داراي اهمیت  سیاست
براي بررسی روابط ) 1 (يبا توجه به معادله بنابراین،  .ر داردگذاري در ب سیاست

 مدل توان از بخش صنعت ایران میيودههاي انرژي و ارزش افز بین مصرف حامل
  :کردزیر استفاده 

)2           (                  




=
=

−−−−−−

−−−−−−

)Q,,Q,Q,X,,X,G(XX
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2121

2121    

                         
نفت، گاز طبیعی، (  حامل انرژي tX ، بخش صنعتي ارزش افزودهtQکه در آن 

itQ، )…هاي نفتی، برق و  فرآورده   بخش صنعتيهاي زمانی ارزش افزوده  وقفه−
itXو    .هاي زمانی حامل انرژي  است  وقفه−
  
 در بخش صنعت ایرانانرژي مصرف روند و شدت  -4
  هاي انرژي در بخش صنعت روند مصرف حامل  -4-1

هاي مختلف اقتصادي، از  هاي انرژي در بخشایران همواره با افزایش تقاضاي حامل
در حال حاضر، گاز طبیعی، برق و  . رو بوده استهجمله بخش صنعت، روب

  .هدد مصرف انرژي بخش صنعت کشور را تشکیل میيهاي نفتی عمده فرآورده
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 درصد از کل مصرف انرژي بخش صنعت را 87/99این سه حامل انرژي، در مجموع 
  . کک و گاز کوره بلند است  مربوط به گازدرصد باقیمانده . اند به خود اختصاص داده

هاي مختلف اقتصادي، از  هاي انرژي در بخشایران با افزایش تقاضاي حامل
هاي  ضر، گاز طبیعی، برق و فرآوردهدر حال حا . رو استهجمله بخش صنعت، روب

این سه حامل  . دنده مصرف انرژي بخش صنعت کشور را تشکیل میينفتی عمده
 درصد از کل مصرف انرژي بخش صنعت را در سال 98/97انرژي، در مجموع 

 کک و گاز کوره بلند است وط به گاز مرببقیه . اند  به خود اختصاص داده1385
   .)1386  انرژي،يترازنامه(

 میلیون بشکه 57/202 به 1385مصرف کل انرژي بخش صنعت در سال ژ
 ي در سال براي دوره درصد27/7عادل معادل نفت خام رسید که میانگین رشدي م

 78/110 با، مصرف گاز طبیعی این سالدر  . دهد را نشان می1385 تا 1346زمانی 
درصد از کل مصرف  69/54 بیشترین سهم یعنی ،میلیون بشکه معادل نفت خام

هاي نفتی و برق  فرآوردهمصرف   .انرژي بخش صنعت را به خود اختصاص داده بود
 و سهم بوده است میلیون بشکه معادل نفت خام39/27 و 3/60به ترتیب برابر با 

 يترازنامه(اند   را داشتهاز مصرف انرژي در این بخش درصدي 52/13 و 77/29
  ).1385انرژي، 

هاي   مصرف فرآوردهيدهد که متوسط رشد سالیانهمینشان ) 1(جدول 
 به ترتیب برابر 1346 -1385 ينفتی، گاز طبیعی و برق در بخش صنعت طی دوره

 به ترتیب رشدي 1370-1385  زمانیي درصد و در دوره73/7 و 58/17، 36/4
هاي نفتی، گاز  سهم مصرف فرآورده .  درصد بوده است70/7 و 41/6، -05/1معادل 

 45/11 و 53/1، 02/87  به ترتیب، 1346بیعی و برق در بخش صنعت در سال ط
درصد رسیده است 52/13 و 69/57، 77/29 به 1385درصد بوده که در سال 

  ).هاي مختلف  انرژي، ساليترازنامه(
 سیاست  اجرايکه باتوان به این نتیجه رسید  در یک جمع بندي می

هاي نفتی، از سال  وردهآپاك به جاي فرجایگزینی گاز طبیعی به عنوان سوخت 
درحالی که  . هاي نفتی کاهش یافته است  به بعد میزان مصرف فرآورده1370

  ).3 و 2، 1هاي   نمودار(مصرف برق تقریباً روند رشد ثابتی داشته است 
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  *هاي انرژي در بخش صنعت ایران  سهم و متوسط رشد مصرف حامل:1جدول 

  1385  1346  1370- 1385  1346- 1385  حامل انرژي  )درصد(سهم مصرف   )درصد( مصرف طی دوره متوسط رشد
  77/29  02/87  -05/1  36/4  هاي نفتی فرآورده

  69/54  53/1  41/6  58/17  گاز طبیعی
  52/13  45/11  70/7  73/7  برق

  

ی کم آن از دلیل عدم وجود آمار کافی و سهم خیله  اطالعات مربوط به مصرف گاز کک و گاز کوره بلند ب*.
  . کل مصرف انرژي بخش صنعت، آورده نشده است

محاسبات محقق: مأخذ  
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در  هاي نفتی و کل مصرف انرژي نمودار مصرف گاز طبیعی، برق، فرآورده:1 شکل
  هاي نفتی و کل مصرف انرژي در بخش صنعت نمودار مصرف گاز طبیعی، برق، فرآورده:1 نمودار  بخش صنعت
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 نتایج تحقیق: مأخذ
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  نتایج تحقیق: ذأخم
  

  هاي نفتی بخش صنعت  نمودار رشد مصرف برق، گاز طبیعی و فراورده:3 شکل
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  انرژي در بخش صنعت ایرانشدت مصرف  -4-2
 کارایی انرژي در توان به روند تغییر شدت انرژي شاخصی است که از طریق آن می

بر حسب (مقدار مصرف انرژي  ،شدت انرژي یا انرژي بري . برد  طی زمان پی
 )رد ریالابر حسب میلی(به تولید ناخالص داخلی ) میلیون بشکه معادل نفت خام

  .است
شدت مصرف انرژي در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت 

هاي جدید و مدیریت  فاده از تکنولوژيکشورهاي توسعه یافته به دلیل است. است
برداري معتدل از منابع و عوامل تولید  هاي تولیدي، مصرف کنندگان و بهره واحد

روند .  هاي اقتصادي خود کاهش دهند اند شدت مصرف انرژي را در بخش توانسته
هاي   آغاز و پس از بحران1960 ينزولی شدت انرژي در کشورهاي صنعتی از دهه

جویی در   و با اجراي مدیریت صحیح و صرفهعت آن بیشتر شده استانرژي سر
  .بري هر واحد تولید کاهش یافته است مصرف ذخایر منابع انرژي، مقدار انرژي

شدت انرژي را تحت تاثیر قرار تواند   تغییر در ساختار تولید میعواملی همچون
 از  .بستگی دارد یعنی شدت انرژي به میزان تولید و چگونگی مصرف انرژي دهد؛

عمادزاده و ( سوي دیگر، میزان تولید و مصرف خود تابعی از قیمت انرژي است
 ).1382همکاران، 

 در بخش صنعت بیانگر ، این شاخص شدت مصرف انرژيبا توجه به تعریف
 بخش ي اینمیزان انرژي مصرفی در بخش صنعت به ازاي هر ریال ارزش افزوده

 در کشورهاي صنعتی شدت انرژي در صنعت روند  به بعد1960 ياز دهه . است
در حالی که در ایران شدت مصرف انرژي با نوساناتی همراه  . نزولی داشته است

با  (1355دهد که شدت مصرف انرژي کشور از سال نشان می) 4( شکل  .بوده است
 بشکه نفت خام به ازاي هر ریال ارزش افزوده بخش 67/2×10-6شدت انرژي برابر

 از روند 1357 با وقوع انقالب اسالمی در سال ، روند صعودي را آغاز کرده و)نعتص
 این روند افزایشی تا پایان جنگ  .هاي قبل فراتر رفته است تقریباً ثابت سال

بشکه نفت خام به ازاي هر  05/5× 10-6ادامه یافته و به مقدار ) 1368(تحمیلی 
ا پایان جنگ و اجراي ب .  رسیده استي بخش صنعتریال ارزش افزوده

هاي مدیریت صحیح و صرفه جویی درمصرف منابع، انرژي الزم براي هر  سیاست
  بشکه نفت خام به 41/2×10-6 روند نزولی داشته و به مقدار ،ریالی تولید واحد
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) 4( در شکل  . رسیده است1385ازاي هر ریال ارزش افزوده بخش صنعت در سال 
  .، آورده شده استش صنعت نیز، جهت مقایسه مصرفی بخهاي انرژي شدت حامل

  

  
  

  روش شناسی تحقیق و روش انتخابی  -5
 روش شناسی تحقیق -5-1

یت گرنجري به عنوان مطالعات انجام شده براي تعیین علیت، از آزمون علدر اکثر 
 علیت به کار هاي دیگري نیز براي آزمون روش .راه حل کلیدي استفاده شده است

سنجی  هاي جدید اقتصاد  تکنیکيوسیلهه برده شده است که بخشی از آنها ب
توان در   روش شناسی مطالعات انجام شده را می،این مقدمه با  . اند توسعه داده شده

  :بندي کرد چهار گروه اصلی دسته
 23و سیمز) 1969(رنجر  است که توسط گ مطالعاتیشناسی اولین گروه روش

 يایاالت متحده آمریکا در دوره اي همچون  براي کشورهاي توسعه یافته) 1972(
  . به کار برده شده است1947-1988زمانی 

                                                        
23 Simes 

 

هاي نفتی، برق و   شدت مصرف انرژي گاز طبیعی، فرآورده:4شکل 
 کل در بخش صنعت
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(  ب شدت انرژي مصرفی کل    شدت انرژي مصرفی گاز طبیعی    

شدت انرژي مصرفی فراورده هاي نفتی      شدت انرژي مصرفی برق   

×10
-6

1368: 5/05

1385: 2/41
1355: 2/67

 هاي نفتی، برق و کل در بخش صنعت  شدت مصرف انرژي گاز طبیعی، فرآورده:4 نمودار

 نتایج تحقیق: خذأم
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 که آزمون ایدرا به کار برده) 1981(ک هشیائو  تکنیگروه دوم مطالعات،
یار خطاي و مع) 1969 (24 ترکیب کردن معیار آکائیکيوسیلهه یت گرنجر را بعل

ایاالت متحده،   این مطالعات کشورهایی همچون   . گسترش داد25پیش بینی نهایی
  را در بر1947-2000 زمانی يآمریکاي التین و چند کشور آسیایی در دوره

  .گیرد می
 و مدل تصحیح خطا  متدلوژیکی مربوط به هم انباشتگیگروه سوم مطالعات

 جداگانه براي تعدادي از کشورهاي يه چندین مطالعاست که در) 1988گرنجر، (
 زمانی يه دوروتوسعه یافته و برخی از کشورهاي در حال توسعه به کار برده شد 

  .شود  را شامل می2002-1950
با  . است) 1995( 26یت تودا و یاماماتوگروه چهارم، مربوط به آزمون عل

واحد و عدم قابلیت هاي ریشه  این آزمون، مشکالتی نظیر قدرت پایین آزمونيارائه
  .شود هاي کوچک برطرف می هاي هم انباشتگی در نمونهاطمینان آزمون

 يهاي گوناگون، مجموعهدست آمده از کشورها، روشهها و نتایج ب یافته
الذکر، تصویري روشن و دستورالعملی  هاي فوق هاي مختلف در نوشته ها و دوره داده

این مقاله، براي دوري از مشکالتی  در . ددهن خاص براي سیاست گذاران ارائه نمی
اماموتو به  ی- از روش توداهاي گروه اول تا سوم وجود دارد،  که در کاربرد روش

ی بین متغیرهاي ارزش افزودهيبررسی رابطهعنوان روشی مطلوب به   بخش ي علّ
  . شوده میهاي انرژي بخش صنعت در ایران پرداخت صنعتی و مصرف انواع حامل

  
 انتخابیروش  -5-2

 از یک مدل خود بازگشت برداري تعدیل ي علیت،تودا و یاماموتو براي بررسی رابطه
 مدل خود بازگشت برداري يه بهیني در این روش باید وقفه .یافته استفاده کردند

)k (مانایی ماکزیمم يو درجه )dmax (بازگشت  سپس، مدل خود . را مشخص کرد
maxdk(هاي  برداري را، با تعداد وقفه maxdkتشکیل داد به شرطی که ) + ≥ 

 خود بازگشت برداري ي باشد معادله2 برابر maxdوk با فرض اینکه مجموع  .باشد
  :به صورت زیر خواهد بود

                                                        
24 Akaike Information Criterion (AIC ) 
25 Final Prediction Error (FPE) 
26 Toda and Yamamoto 
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1
12 == )()( ααتوان این فرضیه را که   باشند می

2X ت گرنجر  آزمون براي آزمودن فرض صفر، ي آماره .نیست، آزمون کرد1X علّ
 . هاي صفر است اد محدودیت آزادي برابر با تعديو درجه2χآماره والد با توزیع 

کنند که مزیت این روش این است که ما را از  بیان می) 1997( 27زاپاتا و رامبالدي
کند و فقط اطالع از  نیاز می هاي همجمعی سیستم بی لزوم اطالع داشتن از ویژگی

اي انجام  پایایی ماکزیمم متغیرها بريه مدل خود بازگشت برداري و درجيهرتب
 .)1384،  و زارعآرمن (کند فایت میاین آزمون ک

  
 اندریوز-  واحد زیوتيآزمون ریشه -6

، در نظر فولر تعمیم یافته -هاي ریشه واحد دیکی یکی از مشکالت معمول در آزمون
شود   و این امر گاهاً باعث میدر آن استهاي زمانی   شکست ساختاري سرينگرفتن

سال  پرون در . باه پذیرفته شودایستا بودن متغیر به اشتنامبنی بر  که فرض صفر
فولر را توسعه  - با در نظر گرفتن یک متغیر مجازي، آزمون ریشه واحد دیکی1989

در این معادالت اجازه  .  جایگزین استفاده نمودي بر این اساس از سه معادله .داد
در این  . یابند) انتقال(دو، تغییر  شد که عرض از مبدأ، شیب و یا هرداده می

  . ها متغیر دامی به کار رفته به صورت برونزا در نظر گرفته شده بود مدل
ها و مطالعات انجام شده روي متغیرهاي مختلف با وجود  در روند بررسی

 که در بعضی از موارد آزمون پرون نتایج درستی در شد مشاهده ،شکست ساختاري
ساس، زیوت و اندریوز در بر این ا . کند مورد مانایی متغیرهاي به کار رفته ارائه نمی

براي هاي زیر را  متغیر شکست ساختاري را درونزا در نظر گرفته و مدل 1992سال 
  :ارائه نمودندتعیین سال شکست ساختاري 

∑
=

−− +∆++++=∆
k

j
tjtjttt ycDUtyy

1
1 εθβαµ

∑
=

−− +∆++++=∆
k

j
tjtjttt ycDTtyy

1
1 εγβαµ  

                                                        
27 Zapata and Rambaldi 
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تاریخ شکست ساختاري است و مقدار آن بین مشاهده  TBها،  در این مدل
TTB( اول و آخر سري زمانی قرار دارد  متغیر مجازي است tDUمتغیر   ).1>>

ار ها مقدبرابر یک و براي سایر زمان) TB(هاي باالتر از زمان شکست  که براي زمان
 مقدار TBهاي باالتر از براي زمان tDTهمچنین، متغیر  . گیرد صفر به خود می

)TBt   : دیگر ی به عبارت .گیرد ها مقدار صفر به خود می و سایر زمان) −





≤
>−
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<<
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TBt0
TBtTBt

tDT

tTB
TBt0
TBt

tDU

1

1

  

شامل ) 5 (يعرض از مبدأ، معادله یر درشامل روند و یک تغی) 4 (يمعادله
و شامل روند، است ) 5 ( و)4 (هايترکیبی از مدل) 6(روند و تغییر در شیب و مدل 

 فرض صفر براي آزمون ریشه  .باشد تغییر در شیب و تغییر در عرض از مبدأ می
زیوت و اندریوز در سال  . است α>0 و فرض مقابل آن α=0واحد مذکور 

  زمانی به صورتي یک فاصله، براي انتخاب تاریخ شکست ساختاري1992
TTBT 0/850/15  بهینه بر اساس کمترین K همچنین،  . پیشنهاد نمودند>>

  ).2008 28،وانگلین و (شود  انتخاب می) SIC(مقدار معیار شوارتز 
 به روش حداقل مربعات معمولی) 6(و ) 5(، )4( معادالت ،در این آزمون

هاي آنها  هایی که رگرسیونسال . شود تخمین زده میهاي مختلفبراي سال
  .دنشو  به عنوان سال شکست ساختاري انتخاب میرا دارند tي  ترین آمارهپایین

  
 

  نتایج تجربی تحقیق-7
   واحديریشه  هاي آزموننتایج  -7-1

 نتایج  .است شده انجام الگو در موجود یرهايمتغ تمامی براي اندریوز - زیوتآزمون
هاي  فرآورده  بخش صنعت، برق،يآزمون ریشه واحد براي متغیرهاي ارزش افزوده

 بر اساس معادالت پیشنهادي و کل مصرف انرژي بخش صنعت نفتی، گاز طبیعی

                                                        
28 Lin and Wang 
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با توجه به نتایج به دست آمده براي   .است) 2(اندریوز به شرح جدول  -زیوت
تعمیم  پرون - توان از آزمون ریشه واحد فیلیپس شکست ساختاري میهاي سال

 صفر فرض ،با توجه به نتایج به دست آمده ). 4 و 3 هايجدول(یافته استفاده کرد 
هاي نفتی و گاز  وردهآمتغیرها براي متغیرهاي مصرف فر بودن ایستا غیر بر مبنی

 يغیرهاي ارزش افزوده براي متشود، امامی رد% 1طبیعی در سطح معنی داري 
رد %  1بخش صنعت، مصرف برق و کل مصرف انرژي در سطح معنی داري 

هاي نفتی و گاز طبیعی در سطح مانا هستند و  وردهآ مصرف فر، بنابراین .شود نمی
 بخش صنعت، مصرف برق و کل مصرف انرژي در سطح يمتغیرهاي ارزش افزوده

 بخش صنعت، يمتغیرهاي ارزش افزودهتفاضل اول  مانایی آزمون . مانا نیستند
دست ه نتایج ب .  انجام گرفتنیز  در بخش صنعتمصرف برق و کل مصرف انرژي

 انجام آزمون . است% 1متغیرها در سطح معنی داري این آمده بیانگر مانا بودن 
 بخش ي ثابت براي متغیرهاي ارزش افزودهيجمله وجود فرض با همراه گرفته
 مصرف کل انرژي بخش  وهاي نفتی گاز طبیعی، فرآورده، مصرف برق، صنعت
  . استصنعت
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  اندریوز براي تعیین تاریخ شکست ساختاري - نتایج آزمون ریشه واحد زیوت: 2 جدول
α̂  γ̂  θ̂  β̂  µ̂  Lag  TB  tT  Series*

   

08757/0  -  1104/615  24879/13-  2080/135
-  1  1367  38  IND  

01847/0  -  15406/1  02177/0-  37251/0  0  1376  38  ELEC  
3894/0-  -  65003/17-  01987/1  69560/5  0  1371  38  OIL  
11267/0-  -  91520/1  42425/0  52884/2-  8  1371  38  GAS  
24910/0-  -  21228/0-  24610/1  19685/2  0  1376  38  Total  

مد
ل 

)4(  

24954/0-  395/1464  -  7036/293  148/1227  1  1367  38  IND  
37162/0-  39187/0  -  07149/0  22363/1  0  1376  38  ELEC  
08640/0-  00551/0  -  01695/0  85850/4  0  1371  38  OIL  
19960/0-  44956/1  -  46278/0  00474/2-  7  1363  38  GAS  
27340/0-  51320/1  -  10888/1  12727/5  0  1376  38  Total  

مد
ل 

)5(  

25717/0-  341/1631  474/1286-  5865/315  121/1106  1  1367  38  IND  
33213/0-  35522/0  21010/0  05789/0  16987/1  0  1367  38  ELEC  
64816./-  08173/1-  73787/20-  78639/1  72776/6  0  1371  38  OIL  
22027/0-  43991/2  10001/8-  58959/0  12828/3-  7  1362  38  GAS  
50359/0-  88571/3  6618/19-  29355/2  74549/3  0  1376  38  Total  

مد
ل 

)6(  

*
tT    ،حجم نمونه TB ،سال شکست ساختاري Lag مقدار وقفه بهینه که بر اساس معیار SBC   انتخـاب شـده 

 ELEC بخـش صـنعت،   ي ارزش افزودهIND   و )6 (،) 5(،  )4( ضرایب معادالت    α̂ و   µ̂، β̂  ،θ̂  ،γ̂است،  
 در بخـش   کـل مـصرف انـرژي   Totalو  مصرف گاز طبیعی     GASهاي نفتی،    مصرف فرآورده  OIL،  مصرف برق 

  .صنعت هستند
  نتایج تحقیق: مأخذ

  )ها سطح داده (پرون - فیلیپسنتایج آزمون ریشه واحد : 3جدول 

   آزمونيآماره  متغیر  مقادیر بحرانی در سطوح معنی داري

1%  5%  10%  

  بهینهيوقفه
)K(  نتیجه  

IND  8960/2-  2268/4-  5366/3-  2003/3-  1  در سطح مانا نیست  

ELEC
  در سطح مانا نیست 0  -1983/3  -5331/3  -2191/4  -5619/2  

OIL  7069/6-  2191/4-  5331/3-  1983/3-  0 در سطح ماناست  

GAS  2150/5-  2967/4-  5684/3-  2184/3-  8 در سطح ماناست  

Total  6426/3-  2191/4-  5331/3-  1983/3-  0  در سطح مانا نیست  

  نتایج تحقیق: مأخذ
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  ) اوليتفاضل مرتبه( پرون -فیلیپس نتایج آزمون ریشه واحد :4 جدول

 يآماره  متغیر  مقادیر بحرانی در سطوح معنی داري
  آزمون

1%  5%  10%  

 يوقفه
بهینه 

)K(  
  نتیجه

IND  0963/5-  2350/4-  5433/3-  2024/3-  1  اول ماناستيدر تفاضل مرتبه   

ELEC  9082/4-  2268/4-  5366/3-  2003/3-  0  اول ماناستيدر تفاضل مرتبه   

Total  2333/8-  2268/4-  5366/3-  2003/3-  0  اول ماناستيرتبهدر تفاضل م   

  نتایج تحقیق: مأخذ
 

  بهینه براي مدل خود بازگشت بردارييتعیین وقفه -7-2
توان از معیارهایی   مدل خود بازگشت برداري میي بهینهيبراي تعیین وقفه

 معیار اطالعاتی آکائیک، معیار 29،همچون آزمون نسبت حداکثر احتماالت ممکن
در  .  استفاده نمود31ی و معیار هنان کوئینبین  معیار خطاي نهایی پیش30،شوارتز

جویی   به دلیل صرفه . وقفه بررسی شده است10این پژوهش تمامی معیارها تا 
این معیار با توجه به فرمول  .  وقفه آورده شده است3فقط نتایج معیار شوارتز تا 

  ):957، ص 1381ابریشمی، (  دشو زیر محاسبه می
)8                  (                                       )(TNLogTLogSIC += ∑  

 N،   کوواریـانس پـسماندهاي سیـستم      -دترمینان ماتریس واریانس  ∑که در آن    
   تعداد مشاهدات مورد استفادهT و تعداد کل پارامترهاي برآورد شده سیستم

این  شوارتز ارائه شده است که همگی آنها بیانگر مقادیر معیار) 5( جدول در
  .  بهینه براي مدل خود بازگشت برداري استيه یک، وقفي که وقفههستند

  
  
  
  
  
  

                                                        
29 Maximum Likelihood 
30 Schwarz information criterion (SIC) 
31 Hannan-Quinn information criterion (HQ) 
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هاي نفتی و وردهآبراي متغیرهاي مصرف برق، گاز طبیعی، فر) K∗( بهینه ي وقفه:5جدول 
 SIC یارعمر بخش صنعتی با استفاده از رژي دکل مصرف ان

 SICمقادیر 
  وقفه

INDELEC,  INDOIL,   INDGAS,  INDTotal,  

0  2055/27 8962/30  3116/30  4948/31  

1  *6490/22  *1877/24  *1603/25  *4389/25  

2  7512/22  2774/24  4247/25  6414/25  

3  0747/23  2512/24  4191/25  6144/25  

  نتایج تحقیق: مأخذ
 

  یاماموتو-نتایج آزمون تودا -7-3
ي بهینه  پایایی متغیرها و وقفهيهدر این روش به اطالعاتی در مورد درج

 اندریوز، -دست آمده از آزمون ریشه واحد زیوت ه  با توجه به نتایج ب .نیازمندیم
هاي خود بازگشت برداري به کار  بهینه براي تمامی مدل يپایایی ماکزیمم و وقفه

  . باشد برده شده، هر دو برابر یک می
 بخش اقتصادي و يیت گرنجري بین ارزش افزوهي علبراي بررسی رابطه

هاي نفتی و کل مصرف  برق، گاز طبیعی، فرآورده(هاي مصرفی این بخش  حامل
211(قفه  با تعداد دو و16 تا 9 هايلهاز معاد) انرژي =+=+ kdmax ( استفاده
دست آمده از مدل خود بازگشت ه ضرایب بآزمون  و آزمون والد براي شود می

  .شودبرده میبرداري به کار 
  

1

2

1
1

2
1 11 t

i
itii itit ELECINDIND νλβα +++= ∑∑

=
−= −                               )9(  

1

2

1
1

2

1
12 t

j
jtj

j
jtjt INDELECELEC εγδα +++= ∑∑

=
−

=
−       )10  (                   

    

2
2

1 2
2

1 23 ti itii itit GASINDIND νλβα +++= ∑∑ = −= −               )11           (  

2

2

1
2

2

1
24 t

j
jtj

j
jtjt INDGASGAS εγδα +++= ∑∑

=
−

=
−                   )12            (  

3
2

1 3
2

1 35 ti itii itit OILINDIND νλβα +++= ∑∑ = −= −                   )13       (  
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3

2

1
3

2

1
36 t

j
jtj

j
jtjt INDOILOIL εγδα +++= ∑∑

=
−

=
−               )14                (  

4
2

1 4
2

1 47 ti itii itit TotalINDIND νλβα +++= ∑∑ = −= −                 )15        (  

4

2

1
4

2

1
48 t

j
jtj

j
jtjt INDTotalTotal εγδα +++= ∑∑

=
−

=
−       )16                  (  

 
  نتایج آزمون والد -7-4

ی دو  عليدهدکه بیانگر وجود یک رابطه نتایج آزمون والد را نشان می) 6(جدول 
ی یک طرفه  علي بخش صنعتی و یک رابطهيطرفه بین مصرف برق و ارزش افزوده

 و هاي نفتی  بخش صنعتی به مصرف گاز طبیعی، فراوردهيرزش افزودهاز طرف ا
  . عکس آن صادق نیستکل انرژي مصرفی وجود دارد و 

  
  نتایج آزمون والد:6جدول 

  گیري نتیجه χ(  P-Value ( آماره والد H  فرض  متغیر تأثیر گذار  متغیر وابسته

IND ELEC  01 =iλ  9087/3  0480/0  INDELEC →  

ELEC  IND  01 =jγ  7523/14  0001/0  ELECTIND →  

IND  GAS  02 =iλ  2931/1  5239/0  INDGAS →/  

GAS  IND  02 =jγ  7942/8  0123/0  GASIND →  

IND  OIL  02 =iλ  9898/3  1360/0  INDOIL →//  

OIL  IND  03 =jγ  7305/8  0127/0  OILIND →  

IND  Total  04 =iλ  1137/0  9447/0  INDTotal →//  

Total  IND  04 =jγ  5660/7  0228/0  TotalIND →  

  نتایج تحقیق: مأخذ
  
  
  گیري  بحث و بررسی یافته ها و نتیجه -8

 علیت يیاماموتو به بررسی رابطه - در این پژوهش، با استفاده از آزمون تودا
 بخش يزودههاي انرژي در بخش صنعت و ارزش اف گرنجري بین مصرف حامل

به دلیل  .  در ایران پرداخته شد1347-1385هاي سري زمانی   براي دادهصنعت
اندریوز  -  زیوتهايهاي زمانی به کار رفته، آزمون وجود شکست ساختاري در سري
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بررسی مانایی هاي شکست ساختاري و  تعیین سالبراي پرون  -  و فیلیپس
هاي زمانی مصرف  بر این اساس، سري . قرار گرفتاستفاده مورد متغیرهاي تحقیق 

ها و متغیرهاي مصرف برق، کل انرژي   دادهاي نفتی و گاز طبیعی در سطح فرآورده
 همچنین، نتایج  .شدندگیري مانا   با یک تفاضل بخش صنعتيو ارزش افزوده

ی دو طرفه بین مصرف انرژي برق  عليدهد که رابطه  یاماموتو نشان می-آزمون تودا
بنابراین، تغییر در مصرف برق و ارزش  .  بخش صنعت وجود دارديفزودهو ارزش ا

 از  .شوند دیگر اثر گذاشته و محرك هم محسوب مییک بر  بخش صنعتيافزوده
  بخش صنعتي از ارزش افزودهاي رای یک طرفه علي دیگر، این آزمون رابطهیطرف

با توجه به این   .ه استهاي نفتی نشان داد به مصرف انرژي گاز طبیعی و فرآورده
بر نگرانی از اثر گذاري جویی را بدون  توان در بخش صنعت سیاست صرفه  مینتایج،

 از میزان شدت انرژي مصرفی و  و در نتیجه اجرا کرد بخش صنعتيارزش افزوده
  .هاي تولید کاست هزینه

 بخش صنعتی به کل انرژي ي از طرف ارزش افزودههاي تحقیق،طبق یافته
اگر به این نتیجه استناد شود،  . ی یک طرف وجود دارد عليفی یک رابطهمصر
کار برد بدون اینکه بر ارزش  جویی را در مورد انرژي کل به توان سیاست صرفه می

دست ه له با توجه به نتایج بأاما این مس .  اثري داشته باشد بخش صنعتيافزوده
 مورد مصرف گاز طبیعی و هاي انرژي، فقط در آمده از بررسی مجزاي حامل

یک روي هایی که  بنابراین، در بررسی . هاي نفتی بخش صنعت صادق است فرآورده
 آن را نیز مورد ي باید اثرات اجزاي تشکیل دهندهگیرد،کل صورت میمتغیر 

  .دست آمده از اطمینان کافی برخوردار باشده کنکاش قرار داد تا نتایج ب
وري  وان نتیجه گرفت که براي باال بردن بهرهت از این پژوهش میدر مجموع 
هاي  توان از مصرف حامل هاي تولید در بخش صنعت کشور می و کم کردن هزینه

هاي نفتی بخش صنعت کاست بدون اینکه بر ارزش  انرژي گاز طبیعی و فرآورده
توان بدون  انرژي برق نمی   ولی در مورد حامل؛ بخش اثري داشته باشد اینيافزوده

  .کردجویی را اجرا   نظر گرفتن اثر انقباضی، سیاست صرفهدر
 توان می  کشور انرژيهاي اجرایی جهت پیشبرد اهداف و سیاست

  :کرد مطرح هاي زیر راپیشنهاد
 مد نظر قرار دادن نتایج ،تعیین استانداردهاي مصرف سوخت صنایع کشوردر   - 1

 .شودتوصیه می  این پژوهشهایی مانندپژوهش
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 افزایش آگاهی ،جویی مصرف سوخت هاي صرفه اي سیاست اجردر جهت  - 2
 . حایز اهمیت است صنایع کشورریزانبرنامه  ومدیران
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