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ABSTRACT

Energy has significant role in socio-economic development of
counties any decision on energy sector may affect the broad area in
societies. System approach in energy modeling as an efficient
method is known by many researchers in management and planning
in a country particularly in energy sector. Also System Dynamics is
one of the efficient methods, because it has unique abilities. Hence,
in this paper applied this method to analyzing effects of energy price
changes at industrial section. At first, effective factors on energy
consumption were identified consider related papers with industrial
energy demand in literature, that these are such as energy price,
energy intensity, added value, production and applied technology at
production appliances. Then effects of these factors are have
described by related equations, that major equation are explained to
clarifying. At following, for validation the results of simulation for
energy consumption are compared with the actual data for years
2000-2006. After, different scenarios in energy price have defined
and for energy consumption and intensity energy are simulated and
analyzed until 2020 for different scenarios..
© 2013 IUST Publication, IJIEPM. Vol. 24, No. 1, All Rights Reserved

*

Corresponding author. Sayed Farid Ghaderi
Email: ghaderi@ut.ac.ir

بررسي سيستمي اثرات سياستهاي قيمتي انرژي بر مصرف صنايع ايران.

منصوره زارع زاده ،سيدفريد قادري و رضا توکلي مقدم

715

شمــاره  ،1جلــد  ،42خــرداد 1934
صفحـــه 180-116
http://IJIEPM.iust.ac.ir/

ISSN: 2008-4870

"يادداشت فني"

منصوره زارع زاده ،سيدفريد قادري* و رضا توکلي مقدم
کلمات کليدي

چکيده:

پوياييهاي سيستم،
مصرف انرژي ،بخش صنعت،
قيمت انرژي ،شدت انرژي

نظر به اهميت انرژي و نقشي که صنايع در توسعه کشورها پيدا کردهاست ،تصميمهاي مربوط
به بخش انرژي در صنايع حوزه وسيعي را تحت تاثير ميدهد .امروزه رويکرد سيستمي در حل
مسائل پيچيده ،جهت برنامهريزي و مديريت بخشهاي مختلف کشور از جمله بخش انرژي،
مورد توجه بسياري از مديران و محققين جهان ميباشد .روش پويايي سيستم نيز به عنوان يکي
از ابزاريهاي کاراي اين رويکرد به دليل ويژگيهاي منحصربفردش رشد چشمگيري داشته-
است .از اينرو در اين مقاله ،با استفاده از اين روش به تحليل اثرات سياستهاي قيمتي انرژي
بر مصرف آن در بخش صنعتي پرداخته شدهاست .در ابتدا با توجه به مطالعات انجامشده عوامل
اثرگذار بر مصرف انرژي در اين بخش که عبارتند از قيمت انرژي ،شدت انرژي ،ارزش افزوده،
سطح توليد و فناوري تجهيزات توليدي ،شناسايي شده و سپس چگونگي تاثير اين عوامل
توسط معادالت مربوطه بيان شده است .در ادامه بهمنظور اعتبارسنجي ،نتايج کسبشده از
شبيهسازي مصرف انرژي با مقادير واقعي آن طي سالهاي  6831-6831مقايسه شده و خطاي
آن محاسبه شدهاست .سپس سياستهاي قيمتي توسط چهار سناريوي مختلف تعريف شده و
مقادير مصرف انرژي و شدت انرژي تحت اين سناريوها تا سال  6011شبيهسازي و مورد
بررسي قرار گرفته شدهاست .در پايان نيز سناريو بهينه معرفي شدهاست.
 .1مقدمه

1

در حال حاضر کشور ايران در زمينه انرژي با مشکالتي فرآواني
نظير نبود مرکزيت واحد براي سياستگذاري در بخش انرژي و
انحصاري ،دولتي بودن ساختار انرژي و مديريت ناکاراي آن ،قيمت
پايين انرژي و افزايش تقاضاي انرژي و  ...مواجه است .بهمنظور
جلوگيري از عواقب ناشي از اين مديريت ناکارآمد و توسعه يافتگي
در بخش انرژي ،نياز به تغيير برخي از سياستهاي اين بخش
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بيش از گذشته احساس ميشود .از اينرو تغيير سياستهاي
قيمتي پرداخت يارانه انرژي ،در مرحله مقدماتي امري ضروري در
کشور محسوب ميشود .از آنجاييکه اتخاذ هرگونه سياست
قيمتي در انرژي تاثير قابل توجهي بر مصرف انرژي در آينده مي-
گذارد ،استفاده از ابزاري کارآ جهت بررسي اثرات سياستهاي
مختلف قيمتي (يارانههايانرژي) بر متغيرهايي نظير مصرف انرژي
و بهطورکلي آگاهي مديران از نتايج تصميمگيريهايشان در
آينده ،امري ضروري براي برنامهريزي جهت اهداف بلندمدت ،در
امر توسعه کشور ميباشد.
در صنايع نيز به دليل اهميت اين بخش در توسعه کشور اين
موضوع از اهميت بيشتري نسبت به ساير بخشها برخوردار است.
در داخل کشور تا کنون بيشتر تحقيقاتي که در زمينه پيشبيني
تقاضاي انرژي در اين بخش انجام گرديده با استفاده از روشهاي
کالسيک نظير اقتصادسنجي انجام گرديدهاست ،از جمله کاري که
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فخرايي ] [6براي تخمين توابع تقاضاي انواع حاملهاي انرژي در
بخشهاي مختلف کشور از جمله بخش صنعت ارائه نموده و يا
کاري که زورار پرمه با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي به
بررسي اثرات افزايش قيمت انرژي تا سطح قيمتهاي جهاني بر
شاخص قيمت در بخش صنعت پرداختهاست ].[2
بهطورکلي به جز در موارد اندک نظير کار موسوي و همکارانش که
با استفاده از روش پويايي سيستم به تخمين تقاضاي برق صنايع
ايران ] [8پرداختهاند و يا کاري که تارورديان در پيش بيني
مصرف برق صنايع نساجي انجام داده ] ،[0ميتوان گفت در کشور
ما پيش بيني پويا و همهجانبهاي بر تقاضا و مصرف انرژي در
بخش صنعت صورت نگرفتهاست .از داليل مهم اين امر دولتي
بودن اداره بخش انرژي و همچنين عدم انگيزه الزم در مديريت
مصرف انرژي به دليل دسترسي ايران به ذخاير غني انرژي قابل
ذکر ميباشد .اين در حالي است که در اکثر کشورهاي پيشرفته
ميزان تقاضاي انرژي در هر يک از بخشهاي کشورشان براي
سالهاي آينده با استفاده از مدلهاي معروفي همچون مدل
 NEMSو  T21پيش بيني ميشود].[1-0
نحوه سازماندهي در اين مقاله به اينصورت ميباشد که در بخش
 2توضيحات مختصري در مورد روش بکار گرفتهشده در اين مقاله
پرداختهشده ،در بخش  8عوامل اثرگذار بر مصرف انرژي صنايع
شناسايي شده و در بخش  0چگونگي اثرگذاري اين عوامل توسط
نمودار علي و معلولي بررسي شده ،در بخش  5نيز به شرح
معادالت ميان متغيرهاي مهم پرداخته شدهاست.
در بخش  1به منظور اعتبارسنجي مدل نتايج واقعي و پيشبيني-
شده مصرف انرژي در صنايع با هم مقايسه شده و در بخش 7
سناريوهاي مختلف قيمتي تعريف شده و به شبيهساري نتايج
مصرف و شدت انرژي در صنايع تحت سناريوهاي تعريف شده
پرداخته شدهاست .در پايان نيز نتيجهگيري در بخش  3بيان
شدهاست.

 COAL1,2اثر راجر نيل ،2سري فسيلي اثر باکس 8اشاره کرد،
که به مطالعه آسيبپذيريهاي سياسي و اقتصادي در زمان بحران
در حوزه نفت پرداختهاند .پس از اين دو نيز افراد ديگري نظير
استرمن ،0ريچاردسون ،5ديويدسن ،1نيز هر يک در بخشهاي
مختلف انرژي از اين تکنيک استفاده نمودند.
حل مسئله توسط مدل پويايي سيستمها در شش مرحله زير
انجام ميگردد:
 )6تعريف مسئله و شناسايي متغيرها (تعيين مرز سيستم
و مشخص کردن متغيرهاي مسئله).
 )2ساختن مدل مفهومي(ترسيم نمودار زيرسيستمها و
نمودارهاي حلقهي علي).
 )8ساختن مدل رياضي (ترسيم نمودار حالت-جريان و
شرح معادالت مربوطه).
 )0شبيهسازي و اعتبارسنجي مدل (براي اطمينان از
اينکه رفتار مدل مشابه دنياي واقعي است).
 )5تعريف سناريوهاي مختلف روي مدل و تحليل آنها
(تحليل سياستها)
 )1انتخاب و پياده سازي راه حل مناسب( .اجراي
سياست)
با توجه به اينکه يکي از مهمترين مراحل مدلسازي ساختن مدل
رياضي و شناسايي متغيرهاي نرخ و حالت ،7ميباشد ،در اين
قسمت الزم ميدانيم توضيحاتي راجعبه آن ارائه شود .بطورکلي
در بازخوردهاي سيستم دو نوع متغير وجود دارد ،که شناسايي
دقيق آنها به دقيقتر بودن نتايج حاصله کمک بسياري خواهد
کرد ،آن دو متغير عبارتند از:

 .1شرح روش تحقيق
روش پويايي سيستمها در اواسط سال  6551توسط پروفسور
فارستر 6از دانشگاه  MITابداع گرديد .او در واقع پارادايم مشتق-
گيري را در نظريه کنترل به انباشت (انتگرالگيري) در پويايي
سيستم تبديل کرد ،زيرا وي عقيده داشت ،که طبيعت به جاي
مشتق شدن انباشته ميشود.
از بکارگيري مدل پويايي سيستمها در برنامهريزي و سياست-
گذاري در زمينه انرژي بيش از  01سال ميگذرد .از کارهاي
ارزشمند اوليه در زمينه مدلسازي انرژي ميتوان به مدلهاي

متغير حالت :متغيري است که حالت يا وضعيت

سيستم را در يک مقطع زماني خاص نشان ميدهد .اگر
زمان متوقف شود مقدار متغير حالت را ميتوان اندازه
گيري نمود .به عنوان مثال تعداد جمعيت کشور يک
متغير حالت ميباشد.
 )2متغير نرخ يا جريان :متغيري است که سبب تغيير
متغيرهاي حالت ميشود ،اگر زمان متوقف شود متغير نرخ
هيچگونه مقداري نخواهد داشت .به عبارت ديگر متغير
حالت نتيجه تجمع (انتگرال) متغير نرخ ميباشد .به عنوان
مثال ميزان زاد و ولد در سال يک متغير نرخ ميباشد که
تجمع آن نشان دهنده جمعيت کشور ميباشد.
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همچنين از متغيرهاي کمکي براي بيان متغيرهاي نرخ در مدل
استفاده ميشود ،وجود اين متغيرها در مدل اختياري بوده و
استفاده از آنها به فهم و سادگي مدل کمک بسياري ميکند].[7

سرمایه ساختمان
+
ارزش افزوده
بخش صنعت

+
 مصرف ثابت>یژرنا تمیق<

صنعت
در تحقيقات صورتگرفته از جمله عواملي که تأثير آنها بر تقاضاي
انرژي مورد بررسي واقع شده است] .[1عواملي چون سطح توليد،
قيمت حاملهاي انرژي ،تعداد مشترکان صنعتي و فناوري مورد
استفاده در تجهيزات توليدي ميباشد .آشکار است که هر چه
ميزان (سطح) توليد بيشتر شود ،استفاده بيشتر از عوامل توليد و
از جمله انرژي را به دنبال خواهد داشت .اما در اين بخش ،به دليل
نبود متغير سطح توليد بنگاههاي صنعتي ،از متغير جانشين آن
يعني ارزش افزوده که با متغير سطح توليد همبستگي بااليي دارد
استفاده شدهاست .همچنين شدت انرژي در بخش صنعت از ديگر
عوامل مهم تاثيرگذار بر مصرف انرژي در اين بخش ميباشد ،که
تغييرات اين عامل نيز از عوامل ديگري همچون نوع تجهيزات
مورد استفاده در صنعت (جديد يا قديمي) ناشي ميشود .که
تمامي عوامل تاثيرگذار بر اين بخش و تعامالت بين آنها در شکل
نشان داده شدهاست.

 .2نمودار علي و معلولي
بطورکلي هدف از بکارگيري نمودارهاي علي در اين روش نشان
دادن فرضيههاي علي در هنگام مدلسازي است تا از طريق آنها
ساختار بازخوردي مدل به شکل کامل بيان شود .در اين تمامي
نمودارها ،متغيرهاي سيستم از طريق پيوندهاي علي با نماد فلش
به هم متصل ميشوند.
جهت فلش از سوي علت به معلول است و عالمت مثبت روي
فلش هم جهت بودن تغييرات علت و معلول و عالمت منفي غير
هم جهت بودن تغييرات را نشان ميدهد .در صورتيکه مسير علي
از متغيري شروع شود و در نهايت به همان متغير برسد ،يک حلقه
بازخوردي علي و معلولي شناسايي ميشود .بر اساس قاعده تجربي
در صورتيکه تعداد پيوندهاي منفي حلقه بازخوردي زوج باشد،
حلقه مثبت تشکيل ميشود ،اين حلقههاي مثبت ،رشد يا زوال
خودشان را به صورت نمايي تقويت ميکنند .همچنين در صورتي-
که تعداد پيوندهاي منفي حلقه بازخودي فرد باشد ،حلقه منفي
تشکيل ميشود ،اين حلقههاي منفي ،هدفگرا ميباشد ،به شکلي
که با گذشت زمان پيوندهاي منفي اثر پيوندهاي مثبت را خنثي
ميکنند.
در شکل .6متغيرهاي شناسايي شده در بخش قبل و تاثيراتشان
بر هم ،توسط نمودار علي و معلولي نشان دادهشدهاست.

درآمد دولت از
بازار انرژی

سرمایه گذاری +
درتجهیزات با شدت سابق

مصرف متغیر
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+
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+
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بخش صنعت

+
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+
تجهیزات استاندارد
سودحاصل
+
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یR&D
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+
+
لی
خ
دا
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شدت انرژی
استاندارد
قیمت انرژی
افزایش جهانی
قیمت
 +تغییرات تکنولوژی
درسطح جهانی
+

+

شکل  .1نمودار علي و معلولي بخش صنعت.
در شکل .6بهوضوح متغيرهاي بخش صنعت و تعامالت بين آنها
و مرز مدل قابل مشاهده ميباشد .مدل صنعت داراي دو حلقه
بازخوردي مثبت و دو حلقه بازخوردي منفي ميباشد ،که آنها
تعيين کننده ،رفتار مصرفي اين بخش در انرژي ميباشد .بهعنوان
نمونه در حلقه مثبت شماره يک اين امر بهوضوح قابل استنتاج
است که با شروع مسير از هر متغيري در اين حلقه نظير رشد
تکنولوژي و رسيدن به آن مقدار اين متغير بصورت نمايي افزايش
مييابد ،همچنين متغيرهاي موجود در حلقههاي منفي نظير
متغير هزينه انرژي در حلقه منفي شماره يک رفتاري معکوس
(کاهش در مقدار) را در طي مسير يک حلقه از خود نشان مي-
دهد .رفتار ساير متغيرها نيز در مدل بههمين شکل قابل استنتاج
ميباشد.
در ادامه در نتايج کسبشده از اجراي مدل خواهيم ديد ،که با
توجه به انگيزه بخش صنعت در دسترسي به سود بيشتر از طريق
جايگزيني تجهيزات با فناوري روز و اصالح و نوسازي دو حلقه
منفي در اين زير مدل تا حد خوبي اثر دو حلقه مثبت را خنثي
کرده و اين امر باعث کاهش شدت انرژي در اين بخش در آينده
خواهدشد.

 .7نمودار جريان حالت و شرح معادالت مربوطه
در اين بخش ،نمودار جريان  -حالت کل و معادالت مهم مربوط
به آنها به تفصيل بيان خواهدشد .در واقع نمودار جريان  -حالت
اين بخش ،که در پيوست آورده شده ،شکل توسعهيافتهاي از
نمودار علي و معلولي بخش قبل ميباشد .همانطور که قبالًٌ نيز
اشاره شد ،براي ترسيم اين معادالت قبل از هر اقدامي بايد تمامي
متغيرها به صورت متغيرهاي نرخ ،حالت و کمکي مشخص شوند و
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 .9بررسي عوامل تاثيرگذار بر مصرف انرژي در بخش

+
مصرف +
انرژی
-

+

+

سپس برطبق نظرات افراد خبره در تحقيقات صورت گرفته نظير
 NEMS ،T21و غيره [5و ]1و تجربه فرد مدلساز به تبيين
معادالت بين آنها پرداختهشود .در برخي از روابط از دادههاي
مربوط به سالهاي  6851الي  6831موجود در سايت آمار و بانک
مرکزي 6براي برازش منحني و تخمين پارامترهاي توابع استفاده
شدهاست ،همچنين از روش اقتصادسنجي و بسته نرم افزاري
 Eviewsجهت تخمين پارامترهاي در برخي روابط کمک گرفته
شدهاست.
بطورکلي مصرف انرژي در بخش صنعت با الهام از مدل نمز به دو
بخش مجزاي مصرف انرژي متغير با توليد و مصرف انرژي مستقل
از توليد تقسيم گرديده است .که در ادامه به شرح معادالت نمودار
جريان-حالت بخش صنعت ،خواهيم پرداخت .متغيرهاي مهم مدل
عبارتند از:

()2

مصرف انرژي متغير با توليد :مصارف انرژي متغير با توليد
) (IVECدر بخش صنعت معموالً براي تأمين نيروي محرکه
ماشين آالت است .براي محاسبه اين مقدار ،ابتدا شدت انرژي
متغير با توليد را به صورت تابعي از بهرهوري تجهيزات (شدت
انرژي ) (IEIحساب کرده ،سپس در ارزش افزوده بخش صنعت
) (IAVضرب ميکنيم .بهصورتي که در معادله  6نشان داده
شدهاست .در ادامه نيز چگونگي محاسبه شدت انرژي و ارزش
افزوده بيان شدهاست.
()6
ارزش افزوده بخش صنعت :اين ميزان بصورت برونزا و با
استفاده از روندي که مقدار آن در سالهاي گذشته داشته،
محاسبه شده است.
شدت انرژي بخش صنعت :شدت انرژي در بخش صنعت
همواره تحت تاثير تجهيزات و فناوري آن صنعت ميباشد .از اين
رو براي محاسبه ميزان شدت تجهيزات صنعت به سه دسته
تجهيزات با فناوري جديد )( (ININتجهيزات داراي شدت انرژي
پايين) ،تجهيزات با فناوري قديمي)( (IOINتجهيزات داراي شدت
انرژي باال) و تجهيزات اصالح و نوسازيشده ) (IRINتقسيم شده-
است .که تجهيزات با شدت پايين بعد از گذر زمان (با تاخير زماني
8ساله) به تجهيزات با شدت باال تبديل ميشوند .بطور کلي در
مدل ارائهشده ،شدت انرژي در بخش صنعت از ترکيب وزني
تجهيزات جديد ،اصالح و نوسازيشده و قديمي ضربدر شدت
انرژي بصورتيکه در معادله  .2نشان دادهشده ،محاسبه ميشود.

http://www.sci.org.ir
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براي محاسبه شدت انرژي در تجهيزات با فناوري قديمي از
ميانگين شدت انرژي در صنايع  28گانه کشور ( )8/8و براي
محاسبه شدت انرژي تجهيزات اصالح و نوسازيشده فرض ما بر
اين است که با اصالح و نوسازي شدت انرژي تجهيزات با %25
کاهش در مقدار شدت انرژي قبلي خود ميرسند .همچنين براي
محاسبه ميزان شدت انرژي در تجهيزات با فناوري جديد از
شدت استاندارد جهاني که در ادامه به شرح آن پرداختهشده،
استفاده شدهاست.
تغييرات تکنولوژي در سطح جهان :تغييرات تکنولوژي در
سطح جهان ) (WIEIدر جهت کاهش شدت تجهيزات ميباشد،
از آنجايي که با گذشت زمان تکنولوژيهاي توليد و مونتاژ در
جهت استفاده مناسب از انرژي توسعه مييابد .با توجه به
تعامالت بين کشورها در خريد و فروش کاالهاي سرمايهاي ،رشد
و توسعه تکنولوژي تجهيزات فراتر از مرزهاي کشورها بوده و
متاثر از تحوالت جهاني است .در اغلب مدلهاي انرژي نظير مدل
نمز توسعه جهاني تکنولوژي بر اساس برخي منحنيهاي امکان
توسعه تکنولوژي )TPC( 2مدلسازي شده است .اين منحنيها
برپايه روشهاي مهندسي پيشبيني شدهاند[ .]5در اين روش
ميزان شدت انرژي در سال هدف پيشبيني شده (که در مدل
ارائهشده بر طبق مدل نمز اين ميزان يک در نظر گرفتهشده)
سپس در حالت پايه فرض بر آن است که شدت انرژي بصورت
نمايي کاهشي از مقدار فعلي به مقدار پيش بيني شده در سال
هدف خواهد رسيد .در اين مدل تغييرات قيمت در سطح جهاني
به صورت يک عامل اثرگذار در دسترسي سريعتر به مقدار پايه
در سال هدف در نظر گرفته شدهاست.
شدت انرژي تجهيزات با فناوري جديد ) :(DEIISشدت
انرژي تجهيزات با فناوري جديد در کشور ميزان اين شدت براي
سالهاي آينده در جهان پيش بيني شدهاست( .همانطور که در
قسمت قبل شرح دادهشد) در کشور ما نيز به ميزان سرمايه-
گذاري در  R&Dدر بخش صنعت به ضريبي از اين شدت
استاندارد جهاني دست خواهيم يافت (هزينه انتقال تکنولوژي به
کشور) .براي نشان دادن اين اثر از تابع  Lookupاستفاده
شدهاست.

Technology Possibility Curve
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صنعت ) (IINبه صورت تابعي لگاريتمي از ارزش افزوده سال
گذشته ) (PIAVو ميزان کل سرمايهگذاري ( (INVدر کشور در
نظرگرفته شدهاست .کل سرمايهگذاري مالي بر روي هر بخش
صنعتي به سرمايهگذاري ساختمان ) (IBINو سرمايهگذاري
تجهيزات ) (AINدستهبندي شدهاست .بطور متوسط  71درصد
از اين سرمايه به خريد تجهيزات مربوط ميشود ،که ميزان
سرمايهگذاري در خريد تجهيزات با شدت سابق ،يا تجهيزات با
شدت پايين ،به تمايل سرمايهگذاران در خريد تجهيزات با
تکنولوژي روز (که در ادامه محاسبه خواهدشد) بستگي دارد.

قديمي :ميزان سرمايهگذاري در اصالح و نوسازي تجهيزات
قديمي ) (RINبه صورت مينيمم هزينهاي که هر ساله براي
اصالح و نوسازي در صنايع در نظر گرفتهميشود ( 5درصد
سرمايهگذاري) و تجهيزات قابل اصالح و نوسازي حاصل ميشود.
ميزان اصالح و نوسازي نيز از حاصلضرب تمايل براي اصالح و
نوسازي ) (TRINدر پتانسيل اصالح و نوسازي ) (RPحاصل
ميشود .همچنين زمان تبديل تجهيزات اصالح شده به قديمي 5
سال فرض شده است .مدت زمان اصالح ) (LTRيک سال و
ميزان شدت آن نيز  %31شدت تجهيزات معمولي در نظر
گرفتهايم.

سرمايه اوليه تجهيزات :از تقسيم ميزان سرمايه ريالي در
بخش صنعت بر هزينه ساخت يک واحد سرمايهگذاري در
تجهيزات (يک واحد سرمايهگذاري معادل يک ميليارد ريال فرض
شدهاست) بدست آمدهاست.

()8
تمايل در اصالح و نوسازي و استفاده از تجهيزات با
فناوري جديد :با توجه به اينکه توليدکننده زماني تمايل به

سرمايهگذاري در تجهيزات :سرمايهگذاري در تجهيزات برابر
با ميزان سرمايهگذاري ريالي در تجهيزات صنايع تقسيم بر هزينه
ساخت يک واحد سرمايهگذاري در تجهيزات ( يک ميليارد ريال)
ميباشد .همانطور که پيشتر بيان شد ،کل تجهيزات صنعت به
سه قسمت تجهيزات قديمي و نوسازي شده و جديد تقسيمشده-
است ،که تجهيزات نوسازي شده و جديد هر يک پس از اتمام
طول عمر خود به تجهيزات قديمي تبديل ميشوند .فرض ما بر
اين است که هزينه سرمايهگذاري در هر واحد تجهيزات با
تکنولوژي جديد يک و نيم برابر ( %51بيشتر) تجهيزات با
تکنولوژي قديمي است .همچنين هزينه اصالح و نوسازي نيز ده
درصد هزينه سرمايهگذاري در تجهيزات با تکنولوژي قديمي
(صدميليون ريال) فرض شدهاست.

هزينه کردن براي اصالح و نوسازي دارد که ميزان کاهش
هزينههاي انرژي (به علت اصالح و نوسازي) درصد قابل قبولي از
هزينههاي ساالنه اصالح و نوسازي را بپوشاند .يعني هرچه ميزان
کاهش هزينههاي ساالنه انرژي به علت اصالح و نوسازي ،نسبت
به هزينههاي ساالنه اصالح و نوسازي بيشتر باشد تمايل توليد
کننده به خريد يا تعويض ماشين آالت افزايش مييابد .اين
تمايل ) (FTRبه صورت تابع تقريبي  Lookupدر به صورتي که
در شکل زير نمايش داده شدهاست ،ميباشد.

ميزان سرمايهگذاري در خريد تجهيزات با تکنولوژي
جديد :اين ميزان از حاصلضرب مقدار تابع تمايل در خريد
تجهيزات با تکنولوژي جديد در حداکثر ميزان خريد اين نوع
تجهيزات که از تقسيم کل ميزان سرمايهگذاري در تجهيزات بر
هزينه خريد تجهيزات (فرض شدهاست که هزينه خريد تجهيزات
با تکنولوژي جديد دو برابر تجهيزات معمولي است ).محاسبه
ميشود.
تمايل خريد تجهيزات با تکنولوژي جديد :ميزان اين تمايل
به صورت تابعي از نسبت سود کسب شده از صرفهجويي به هزينه
اضافي صرفشده بابت خريد آن ،مشابه تابع تمايل در خريد
تجهيزات بخش خانگي تعريف شدهاست.

شکل .1تابع تمايل اصالح و نوسازي
مصرف انرژي مستقل از توليد :مصارف انرژي در اين بخش
بيشتر براي تأمين سرمايش ،گرمايش ،روشنايي و تهويه و غيره
است .مصارف اين بخش از اين جهت ثابت خوانده ميشوند که با
تغييرات محدود توليد ،تغيير نميکنند .هرچه موجودي
ساختمان در صنايع بيشتر باشد مصرف انرژي آن نيز بيشتر
خواهد بود؛ به طوري که ميتوان گفت مصرف انرژي مستقل از

نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد ،خــرداد  -1931جلد  -12شماره 1

Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 22:58 IRDT on Wednesday June 19th 2019

سرمايهگذاري در بخش صنعت :ميزان سرمايهگذاري در بخش

ميزان سرمايهگذاري در اصالح و نوسازي تجهيزات

بررسي سيستمي اثرات سياستهاي قيمتي انرژي بر مصرف صنايع ايران.

منصوره زارع زاده ،سيدفريد قادري و رضا توکلي مقدم

119

قيمت انرژي :دو نوع قيمت انرژي در مدل محاسبه شدهاست،
يکي مربوط به وضعيت فعلي با نرخ افزايش ساالنه در حدود 61
درصد ديگري براي اجراي سياست حذف يارانه انرژي که در آن
صورت نيز افزايش ساالنه قيمت  61درصد فرض شدهاست.

يارانه انرژي :اين متغير از تفاضل قيمت انرژي در خاورميانه
(ارزش منطقهاي آن) از قيمت اسمي انرژي هر بخش در کشور
ضرب در مصرف انرژي حاصل ميشود .ارزش منطقهاي انرژي در
هر بخش مصرفي با استفاده از دادههاي ترازنامه هيدروکربوري
برآورد شدهاست.

شکل  .9مقادير واقعي و پيش بيني شده مصرف انرژي.
همانطور که در شکل  .8مشاهده ميشود ،اختالف زيادي بين
مقادير واقعي و پيش بيني شده در اين بخش وجود ندارد .خطاي
محاسبه شده در حدود  %1/8ميباشد ،که اين ميزان نيز با توجه
به توضيحاتي که در مورد اعتبارسنجي نتايج روش پويايي سيستم
بيان شد ،قابل قبول ميباشد .همچنين در ادامه ميزان شدت
انرژي با مقادير واقعي آن چنانچه در شکل  .0مشاهده ميشود،
مقايسهاي صورت گرفته که در اين قسمت نيز مقادير واقعي و
پيش بيني شده نزديک است و خطاي محاسبه شده در حدود
 %2/70ميباشد.

يارانه  : R&Dدر مدل اين متغيري به منظور تعريف سناريو
سوم (در صورت افزايش قيمت انرژي و حذف يارانه) که در ادامه
شرح دادهشده اين ميزان به صنايع کشور تعلق خواهد گرفت،
تعبيه شدهاست.

 .6اعتبارسنجي
ماهيت اعتبار و نوع آزمونهايي که براي اعتبارسنجي اين روش
بکارگرفته ميشود ،تفاوت زيادي با اعتبارسنجي در روشهاي
نظير اقتصادسنجي دارد .اعتبار مدلهاي ارائه شده با اين روش
بيشتر در توانايي آن در برقراري ارتباط ،کمک به ايجاد بينش،
سازگاري با سيستم واقعي ،ارتقاء درک و بطور کلي تاثيرگذاري بر
مخاطب خود بستگي دارد تا به تطابق تاريخي و پيش بينيهاي
دقيق براي آينده [.]3
همانطور که در ادامه نشان دادهشده ،خروجيهاي مدل به خوبي
مويد اين امور ميباشد ،اما در اين قسمت براي نشان دادن اعتبار
نسبي مدل حتي در پيشبيني براي آينده بهمنظور اعتبارسنجي
بيشتر ،نتايج کسبشده از مدل براي دو متغير کليدي مصرف و
شدت انرژي با مقادير واقعي آنها براي سالهاي  6831الي 6831
مقايسه شده که اين نتايج در شکل  .8و  .0نشان داده شدهاست.

شکل  .2مقادير واقعي و پيش بيني شده شدت انرژي.
البته اين نکته را نيز بايد همواره در نظر داشت که ممکن است
نتايج کسب شده از پيش بيني در ساير روشها نظير
اقتصادسنجي و هوش مصنوعي از دقت بيشتري نسبت به روش
پويايي سيستم برخوردار باشند ،اما اين رويکرد نقطه قوتش در
مدلسازي رفتارهاي پيچيده اقتصادي-اجتماعي ،کميسازي
متغيرهاي کيفي و تعريف سناريوهاي مختلف ميباشد .بطورکلي
اعتبارسنجي روشهاي سيستمي نرم نظير روش پوياييهاي
سيستم و هدفي که از بکارگيري آنها در مدلسازي ميشود
متفاوت از ساير روشيهاي سخت نظير تحقيق در عمليات و
هوش مصنوعي ميباشد و مقايسه نتايج به تنهايي بدون درنظر
داشتن هدف ،نتيجه بخش نخواهد بود.
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توليد در صنايع ) (IECبرابر است با موجودي سرمايه
ساختمان ) (TBCآن صنعت ضرب در مصرف انرژي مستقل از
توليد هر واحد سرمايه ساختمان ) .(PBECمصرف انرژي در هر
واحد از سرمايه ساختمان به عنوان تابعي از قيمت ) (IEPانرژي
در نظر گرفته شدهاست .کشش قيمتي تقاضاي انرژي در صنايع
حساب شده است ،که تقريباً معادل  =1/6ميباشد.
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بعد از اطمينان نسبي از نتايج مدل ،در ادامه از اين مدل براي
شبيه سازي نتايج مربوط به مصرف انرژي در بخش صنعت و ساير
متغيرها مرتبط با آن استفاده شده است

شدت انرژي تحت آن سناريوها
 .1-5تعريف سناريوهاي
مدل ارائهشده قابليت تجزيه و تحليل سناريوهاي مختلفي را دارد،
در اين بخش با توجه به هدف که تغيير سياستهاي قيمتي در
آينده کشور و هدفمندسازي يارانهها ميباشد ،چهار سناريوي که
در ادامه ارائه شده ،تعريف شدهاست .سناريوهاي تعريف شده
عبارتند از:
.6
.2
.8
.0

 .1-5مصرف انرژي
در شکل ميزان مصرف انرژي تحت سناريوهاي مختلف شبيه-
سازي شدهاست .همانطور که در قبل بيان شده ،مصرف انرژي در
بخش صنعت تحت تاثير ارزش افزوده و شدت انرژي در اين بخش
قرار دارد ،و با توجه بهروند افزايشي ارزش افزوده در بخش صنعت
بر طبق دادههاي آن در سالهاي گذشته ،بر ميزان مصرف انرژي
در اين بخش با افزايش اين ميزان افزوده ميگردد ،ولي به دليل
اثرگذاري شدت تجهيزات بکارگرفتهشده در بخش صنعت (نتايج
مربوط به شدت در ادامه نشان دادهشده) با افزايش قيمت انرژي و
تمايل به اصالح نوسازي و خريد تجهيزات با فناوري جديد تحت
سناريوهاي دوم و سوم کاهش يافته و اين امر موجب شده که
مقدار مصرف انرژي در اين دو سناريو نسبت به سناريو اول کاهش
يافته و مقاديرشان با شيب کمتري افزايش يابد.
IEC

با وجود يارانه انرژي در کشور (وضعيت فعلي کشور)
حذف يکباره (دفعي) يارانه انرژي در سه بخش صنعت.
حذف تدريجي يارانه انرژي در طي  61سال (در بخش
صنعت).
حذف تدريجي يارانه انرژي (طي  61سال) در بخش
صنعت و هدفمندسازي يارانه در جهت اصالح و نوسازي
و اختصاص يارانه  R&Dبه صنايع کشور.
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با توجه به اينکه مدل ارائه شده ،شاخص متعددي را در بر مي-
گيرد ،در ادامه نتايج حاصل از سناريوهاي مختلف به عنوان نمونه
نتايج حاصل از اجراي مدل ،در مورد دو شاخص مهم متاثر از
تغييرات قيمتي انرژي يعني مصرف و شدت انرژي (اين شاخصها
در تصميمگيريهاي کالن کمک بيشتري به مديران مربوطه مي-
کند) تحت سناريوهاي تعريف شده مورد ارزيابي قرار گرفتهاست.
تمامي نتايج کسبشده تحت اين فرض انجامشده که در روند
عوامل اثرگذار بر شاخصهاي تعريفشده تغييرات فاحشي صورت
نگيرد ،شبيهسازي شدهاند ،بديهي است ،در صورتيکه دولت
اقداماتي ديگري (بهجزء سناريوهاي تعريفشده نظير حذف
تدريجي طي  5سال و  ) ...در راستاي بهينهسازي انجام دهد بايد
آنها را نيز تحت سناريوهاي ديگري در مدل تعريف کرد.
همچنين پيشبيني مقادير شاخصها بهصورت بلندمدت (21ساله)
انجام شده ،تا در اين زمان فرصتي براي تغيير رفتار مصرفکننده
در مقابل تغييرات قيمت انرژي (جايگزيني تجهيزات با کارايي
باالتر ،استانداردسازي و غيره) باشد ،همچنين فرض ما بر ثبات
روابط علَي تعريفشده تا سال  6011ميباشد.
تمامي شکلهاي اين بخش هر سناريو با شماره آن مشخص شده
است ،به عنوان مثال عدد يک نشان دهنده نتايج حاصل از شبيه-
سازي تحت سناريو اول ميباشد.
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شکل  .2مصرف انرژي در بخش صنعت.
در سناريو چهارم نيز کمترين ميزان مصرف را به دليل اثري که
يارانه تحقيق و توسعه در کاهش شدت انرژي و يارانه اصالح و
نوسازي در صنعت دارد ،خواهيم داشت .بطور کلي تحت تاثير
سناريو چهارم در حدود  %21در ميزان مصرف انرژي صنعت
صرفه جويي خواهد شد ،بدون اينکه در آينده از بهرهوري توليد
در صنعت کاسته شود.

 .9-5شدت انرژي در صنعت (شاخص بهرهوري)
از آنجاييکه امروزه ،شدت انرژي بهعنوان يک شاخص مهم براي
آگاهي از روند پيشرفت و توسعه يک کشور در مقايسه با ساير
کشورها محسوب ميشود ،چنانچه در خيلي از مقاالت به پيش
بيني مقدار آن در آينده پرداخته ميشود و همچنين با توجه به
نقش اثرگذار شدت انرژي در بخش صنعت بر ميزان مصرف انرژي
در شکل  .5مقادير شدت انرژي در صنعت تحت سناريوهاي
مختلف نشان داده شدهاست.
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 .5تعريف سناريوهاي مختلف و شبيهسازي مصرف و
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INTENSITY
4

3.25

پس از اعتبارسنجي نتايج کسبشده از مدل ،سناريوهاي مختلف
براي سياستگذاريهاي قيمتي در آينده کشور تعريف شده و به
شبيه سازي نتايج برخي از متغيرهاي مدل از جمله مصرف انرژي و
شدت انرژي تا سال  6011پرداخته شده و در مورد هر يک از
نتايج سناريو بهينه پس از بحث و بررسي انتخاب شدهاست .در
پايان نيز در برآيندي از نتايج کسبشده سناريو چهارم يعني حذف
تدريجي يارانه انرژي (طي  61سال) و هدفمندسازي يارانه در
جهت اصالح و نوسازي و اختصاص يارانه  R&Dبه صنايع کشور،
به عنوان سناريوي بهينه معرفي شدهاست .در پايان نيز توصيه
مي شود ،براي تحقيق بيشتر در آينده ،اثرات تغييرات قيمتي به
تفکيک براي هر يک از حاملها در بخش صنعت و ساير بخشها
مورد بررسي قرار گيرد.
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شکل  .7شدت انرژي در بخش صنعت.
در مدل ارائه شده اثر افزايش قيمت انرژي تحت سناريو دوم و
سوم با کاهش بيشتري در شدت به دليل افزايش انگيزه بخش
صنعت در اصالح و نوسازي و جايگزيني تجهيزات با تکنولوژي روز
مواجه خواهيم بود .همچنين در سناريو چهارم به دليل کمکهاي
مالي دولت براي اصالح و نوسازي در صنعت و پرداخت يارانه
 R&Dبه ميزان قابل توجهي از اين شدت در مقايسه با ساير
سناريوها کاسته خواهد شد.

 .9نتيجه گيري
با توجه به رشد تقاضاي انرژي و محدوديت منابع ،اصالح برخي
سياستها در بخش انرژي از جمله سياستهاي قيمتي امري
ضروري در کشور ميباشد .در اين مقاله ،اثرات تغييرات قيمت
انرژي بر مصرف انرژي و شدت انرژي در صنعت بهعنوان موتور
توسعه در کشور ،مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتهاست .در ابتدا به
بررسي عوامل مهم اثرگذار بر مصرف انرژي با نگرشي جامع و
سيستمي پرداخته شده که اين عوامل عبارتند از ارزش افزوده،
قيمت انرژي ،شدت انرژي و سطح توليد و فناوري مورد استفاده
در تجهيزات توليدي (تجهيزات نو ،قديمي و اصالح و نوسازي-
شده) .در ادامه به ترسيم نمودار علي و معلولي و شرح معادالت
مهم ميان اين عوامل پرداخته شدهاست.

[ ]6پريسا موسوي اهرنجاري ،سيدفريد قادري و محمدعلي آزاده،
«شبيه سازي تقاضاي برق صنايع ايران با استفاده از سيستم
دايناميک» ،دانشگاه تهران.6831 ،
[ ]2زورار پرمه«.،بررسي اثر سياست نقدي کردن يارانهها بر سطح
قيمت ها در ايران» همايش يارانه ،تهران.6830 ،
[ ]8تارورديان ،ساناز« ،برآورد مصرف برق در صنعت نساجي و بهينه
سازي آن»  ،صفحات .6832 ،8-2
[4] Fakhraii, S.H., "Final Report on Energy Demand
Forecasting of Various Energy Carriers of Different
Consumer Sectors", 1992.
[5] Administration (EIA), E.I., “Industrial Demand
Module (NEMS)”, 2003.
[6] Holtberg, P.D., "The National Energy Modeling:An
Overview 2003," Energy Information Administration,
U.S. Department of Energy Washington, 2003.
[7] Bassi, A.M., Shilling, J.D., Herren, H.R. and Bassi,
N., "Modeling U.S. Energy with Threshold 21
(T21)”, Informing the U.S. Energy Policy Debate
with T21, U.S, 650, 2007.
[8] Sterman, J.D., “Business Dynamics Systems Thinking
and Modeling for a Complex World Massachusetts
Institute of Technology”, Sloan School of
Management, 2000.
[9] sushil, System Dynamics: a Practical Approach for
Mangerial Problems, 1994.
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بطورکلي در بخش صنعت به دليل اصالح و نوسازي و جايگزيني
تجهيزات با ت کنولوژي جديد ،روند شدت انرژي در آينده نزولي
ميباشد ،همانطوري که در سناريو اول مشاهده ميشود ،البته
بايد توجه داشت که اين اقدامات صنايع بهمنظور انگيزه آنها در
افزايش توليد و بهبود اين امر صورت ميگيرد که بدون افزايش
قيمت نيز اين اقدامات در صنايع به انگيزههاي ديگر صورت مي-
گيرد ،اما با افزايش قيمت اين اقدامات در سطح وسيعتري انجام
ميشود.
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