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 دهيچک
از  یبرردار  بهرر  نرر    ةمحاسب ،به تبع آن ،و یت اقتصادیزان ظرفین مطالعه به دنبال برآورد میا

مرلرد   یهرا  اسرت  داد   1388ر   1350 یهرا  د برر  در سرال  یر در صرععت تلل  یت اقتصادیظرف
  در اسرت د بر  کشلر یتلل یحرارت یها روگا ین ةیو مربلط به کل یزمان یراستفاد  به صلرت س

 یهرا، ترابع تضا را    مرت نهراد   یصفر نسبت به ق ةدرجاز  ید همگعیدرنظرگرفتن ق ن مطالعه بایا
د یر تلل یت اقتصراد یر و از آن معادلره ظرف شرلد   مری بررآورد   OLSه اسرتررا  و برا روش   یسرما

ت یر به ظرف ید واقعیاز نسبت تلل یت اقتصادیاز ظرف یبردار بهر نر   ،  سپسشلد  میاستررا  
نرر   ترابع   برا بررآورد    سرراناا،،   شرلد  یران محاسبه مید بر  ایصععت تلل یبرا ید اقتصادیتلل

 یبررسر  یت اقتصراد یر از ظرف یبردار بهر  میزانبر  مؤثر، علامل یت اقتصادیاز ظرف یبردار بهر 
ت در یر از ظرف یبرردار  نرر  بهرر   ن یبر  یادیر فراوت ز دهرد ت  یق نشران مر  یر ج تحضید  نتاشل یم
صرععت   یت اقتصراد یر از ظرف یبرردار  بهرر   میزان  وجلد دارد یو اقتصاد یمهعدس یها دگا ید
ت یاز ظرف ید واقعیزان تللیه مک ین مععیبد ؛است یکمتر از کها  ثر سالکا درران ید بر  ایتلل
 متر است ک ید اقتصادیتلل

 JEL :D92, D21بندي  طبقه

برررداری از ظرفیررت اقتصررادی،  بهررر  نررر تررابع تضا ررای سرررمایه، تررابع : يديــلک يهــا واژه

  یت مهعدسید، ظرفیتلل یت اقتصادید بر ، ظرفیصععت تلل
 

                                                           
 09153093254تلفن: ، مسئلل ةنلیسعد *
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 مقدمه. 1

اسرت و   یاقتصراد  یهرا  لیر ه و تحلیدر تاز ار مهمیبس یمل لع 1تیاز ظرف یبردار بهر 

د  در شرل  یاستفاد  مر  یگذار هیسرما یها میو تصم یور بهر  یریگ انداز  یبرااز آن اغلب 

به  2ید واقعینسبت تلل»ت به صلرت یاز ظرف یبردار بهر عبارت است از:  یف کلیتعر یک

 یمرتلف بررس یها دگا یدر درا د بالضل  یتلل یدبان مفهل، یح ایتشر یبرا«  3د بالضل یتلل

دگا  یر ددر  :د داردد برالضل  وجرل  یر تلل ةعر یدر زم یو اقتصراد  یدگا  مهعدسر یر د  دو دکر

 یدیتللتلان ثر کحدااز ه در آن کشلد  یم ید معرفیاز تلل یسطح د بالضل یتلل ،یمهعدس

دگا  یر در داسرتفاد  شرلد     ر مردت آن بعگرا    لترا  ک ةیبا تلجه بره انباشرت سررما    ر بعگا 

د برالضل   یر تلل ،نگررش اول در  :دو نگرش متفاوت وجرلد دارد  د بالضل یتلل یبرا، یاقتصاد

 حرداقل شرلد   4مردت  لترا  کمتلسر    ةعر یهز در آن هکر  شلد یم یمعرفد یاز تلل یسطح

د خلاهرد  یاز تلل ید بالضل  سطحیدر نگرش دو،، تلل ؛ (1964 ،6هیکمن ؛1937 ،5)کاسل

 7متلسر  بلعدمردت   ةعر یهز یبرر معحعر  مدت  متلس  کلتا  ةعیهز یمعحعه در آن کبلد 

 یینهرا  ةعر یهزو  8مدت کلتا  یینها ةعیهز یها یمعحعز ینشلد  در همان سطح  یممماس 

  (a 1985،12ملریس ؛1960 ،11کلین ؛1999 ،10)کیم ععدک یمگر را قطع یدیک 9بلعدمدت

برلدن انباشرت    و با تلجه بره مشرر    ید بالضل  با نگرش دو، اقتصادیطح تللس 1 شکل

 دهد  یه را نشان میسرما

مردت و بلعدمردت و     های متلسر  و نهرایی کلترا    محلر عملدی مبیّن هزیعه 1 شکلدر 

مطرابق نگررش دو،    *Yدهعدة سرطح تللیرد اسرت و سرطح تللیرد برالضلة        محلر افضی نشان

رغرم مباحر     مدت به اقتصادی است  مطابق نگرش دو، اقتصادی، سطح تللید بالضل  در کلتا 

                                                           
1. Capacity utilization 

2. Current output 

3. Potential output 

4. Short-Run Average Cost (SRAC) 

5. Cassels 

6. Hickman 

7. Long-Run Average Cost (LRAC) 

8. Short-Run Marginal Cost (SRMC) 

9. Long-Run Marginal Cost (LRMC) 

10. Kim 

11. Klein 

12. Morrison 
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( نیسرت، بلکره سرطحی از تللیرد     Bمدت ) معملل اقتصادی نضطه حداقل هزیعة متلس  کلتا 

مدت و بلعدمردت برر یکردیگر ممراس )در      لد که دو معحعی هزیعة متلس  کلتا ش معرفی می

برابرر   2به انباشت سرمایة واقعری  1( شلند  در این شرای  نسبت انباشت سرمایة بهیعهHنضطة 

 با یک است 

 
 مدت کوتاههاي بلندمدت و  هزینه .1شکل 

 رندی نلسلنة مأخذ: مطالع

« برالضل  د یر بره تلل  ید واقعر ینسبت تلل»ف یکه در تعر ر تیاز ظرف یبردار زان بهر یم

 ید واقعر یر زان تللیر م ،گرر یزان واحد تااوز کعد  به عبارت دیممکن است از م ر ان شد یب

ن یر ن ایّمبر  ،باشرد  یرک شرتر از  ین نسربت ب یس  اگر اکعرا بید بالضل  شلد یشتر از تللیب

فراترر رفتره    ید بالضل  در نگرش اقتصادیاز سطح تلل ید واقعیزان تللیه مکت است یواقع

مدت خلاهد برلد    شتر از مضدار آن در بلعدیمدت ب لتا کد در یتلل یها عهیهز ،به تبع آن ،و

از  یبرردار  حات نر  بهر یتل باشد، مطابق  B ةدر نضط ید واقعید تللیاگر فرض کع ،الًمث

 ةهرا در دور  عره ین هزیبر  یترلجه  درخرلر ک خلاهرد برلد و شرکا     یر شرتر از  یت بیظرف

در  B ةن نضطین شکا  بیا 1 شکلاهد آمد )در ها به وجلد خل مدت آن مدت و بلعد کلتا 

                                                           
1. Optimal Capital (K*) 

2. Current Capital (K) 
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بلعدمردت   هزیعة متلسر   یمضابل آن در معحع ةمدت و نضط کلتا  هزیعة متلس  یمعحع

 ( شلد  میمشاهد  

د یر تلل یهرا  روگا ین یت اقتصادیاز ظرف یبردار نر  بهر  یبررسن مطالعه به دنبال یا

ل یتبرد  برر   یبره انررژ   هیر اول یرژگلنراگلن انر   یها لکش ،ها روگا یدر نران است  یبر  ا

م ی( تضسر یآبر ل یر از قب) یرحرارتیو غ یها به دو نلع حرارت روگا ین ،یلکطلر     بهشلد یم

 برا  یو ارزانر  یفراوانر  ةبه واسرط  یحرارت یها روگا یدر ن بر د یتلل ةعمد برش  شلند یم

 یهرا  روگرا  ین روگا  صررفاً یمعظلر از ن ،ن مطالعهیدر ا رد یگ یاناا، م یلیفس یها سلخت

مرت  یکرار، ق  یرویر مرت ن یشامل ق ر ن مطالعهیملرد استفاد  در ا یها است  داد  یحرارت

زان یر ه و میزان سررما یر ه، میمت سررما یو نفت کلر (، ق یعیطب ل، گازیها )گازوئ سلخت

 است د  ش یآور با دقت جمع ر ید واقعیتلل

العات فعی در خرار  از  این مل لع هم به لحاظ مبانی نظری هم مطبه  کردذکر باید 

کعلن در ایران نه چعین مفهلمی تبیین شد  نره حتری    ولی تا ،د  استپرداخته شکشلر 

 است ه یافتای در این خصلص اناا،  مطالعه

 تحضیرق  ةپیشریع  دو، بره  بررش است: در صلرت  طالعه بدینن میب مطالب در ایترت

  شرلد   مری معرفری   یاو مدل اقتصادسع تعریف نظری سل، چارچلب برشدر  وپرداخته 

 جِیابد  نترا ی یها و روش برآورد مدل اختصاص م ف داد یچهار، و پعام به تلص یاه برش

ارائره   و هشرتم  هفرتم  بررش در  و پیشعهادها یریگ اهیششم و نت برشبرآورد مدل در 

 د شل یم

 تحقيق ةپيشين. 2

 یادیر شرلر از تعرلع ز  ت در خار  از کیاز ظرف یبردار نر  بهر  بارةدر یافته مطالعات اناا،

ن مل لع در مباحر   یه اک یادیت زیبا تلجه به اهم ،شلرکاما در داخل  ،برخلردار است

ضرات و مضرا ت   یتحض یبه مرور برخ برشن یتلجه نشد  است  در ابه آن دارد،  یاقتصاد

 شلد  یمل لع پرداخته ماین  بارةدر یافته اناا،
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 یالف( مطالعات خارج

راملن یپ یا تاز مل لع  1933در سال  1نیتلس  چمبرل یحصاررقابت ان ةیش نظریدایپ

نضرش   برر  ؛ این مل رلع به وجلد آورد ،با تلجه به ساختار بازار ،عیدر صعا یت ا افیظرف

هرا و حفرق قردرت برازار      متین قییها، تع تکشر یگذار هین سرماییدر تع یت ا افیظرف

ت در واقرع  یر از ظرف یرداربر  بهرر   نر   (1971 ،3وندرس؛ 1984 ،2کل)هی ز داشتکتمر

امرروز   یت ا افیه معظلر از ظرفکن تفاوت یبا ا ؛است یت ا افیظرف ةافتی املکت مل لع

د یر ا تللید یثر تلان تللکمطالعات گذشته حدا یه مبعاک یدر حال ؛است یت اقتصادیظرف

 بلد  یاز معظر مهعدس

نرر   « 1980 ةدر دهر  یا ت معطضهیاز ظرف یبردار زان بهر یم»ععلان  با یا هعالطدر م

ک یفیو پاسر  یرک تنز و جعرلب آتال ک، مریمعاطق شمال شرق یت برایاز ظرف یبردار بهر 

 هیسررما  لبه شک یکیالسکنئل ین مطالعه با نگرشیدر ا یت ملرد بررسی  ظرفبرآورد شد

ه کر از آن است  کین مطالعه حایج ای  نتااست یور بهر  د در بلعدمدت و رشدیرشد تلل و

ن یانگیر نسبت بره م  یشتریب یبردار زان بهر یاز م یکآتالنت ز و جعلبکمر ،یشمال شرق

  (1997و همکاران،  4گروفالل) ت برخلردار استیاز ظرف هاشلرک

ف یر بره تعر نرسرت  « تیاز ظرف یبردار زان بهر یم»با ععلان  یا ( در مضاله1989) 5نلسلن

ن یترمر  یبررا  ،اخت  سرپس د پردیت تللیظرف بارةدر یو اقتصاد یدگا  مرتلف مهعدسیدو د

ارائره داد   چارچلبی ر ترانسللگ یمتغهزیعة بر اساس تابع  یبردار نر  بهر  یاقتصاد یارهایمع

 1983رر   1961ة زمرانی  ا در دوریکر بر  آمر یخصلص یها تکشر یها اساس داد  نلسلن بر

 یج وینترا   کررد سه یت را برآورد و مضایاز ظرف یبردار نر  بهر  یو اقتصاد یمهعدس یارهایمع

ت بره طرلر متلسر  برا تر از     یر از ظرف یبردار نر  بهر  یاقتصاد یارهایه معکدهد  ینشان م

 بر  بلد  یخصلص یها تکت شریاز ظرف یبردار نر  بهر  یار مهعدسیمع

ه و ی، نظریت اقتصادیاز ظرف یبردار زان بهر یم»ععلان  با یا ( در مطالعه1999م )کی

هرا و   بعگا  ةعیو بر رفتار به دهد میت را گسترش یاز ظرف یربردا مفهل، بهر « ها  مشاهد

                                                           
1. Chamberlin 

2. Hilke 

3. Wenders 

4. Grofalo  

5. Nelson 
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مردت و   لترا  ک ةاز دو ترابع عر ر   ی  ودکعر  مری د کیر تأها  بعگا  ةعید بهیزان تللین مییتع

 ة  مطالعکعد میاستفاد   یت اقتصادیاز ظرف یبردار برآورد نر  بهر  یه برایسرما یتضا ا

انارا،   1981رر   1948 یهرا  سال یها  ا با دادیکآمر یبرش محصل ت صععت یبرا کیم

مت یو ق یا لاد واسطهم متیق شیافزااست که ن آاز  کیق حایتحضن یاج ینتاشد  است  

 یمت انرژیق شیافزا هک  یحال در ؛د شت یاز ظرف یبردار نر  بهر اهش کملجب  هیسرما

 گذاشته است ت یاز ظرف یبردار بهر  نر  بر یمثبتم و یمستضاثر 

 یاخلد اتب( مطالع
برا   ،«رانیر ا ید در صرععت خلدروسراز  یر تلل ةعیت بهیظرف»با ععلان  یضی( در تحض1385نفر )

، 1375ر   1355 ة زمرانی دور یران طر یا یمدت صععت خلدروساز لتا ک ةعیاستفاد  از تابع هز

ن یر د در ایر تلل ةعیت بهیظرف ةد را برآورد کرد و به محاسبیعلامل تلل یا عهیمعاد ت سهم هز

ن یر ر ایر متغ ةعیار در هزک یروین ةعیدهد سهم هز یق نشان مین تحضیج ای  نتااختپرد صععت 

 63ه یر مرلاد اول  ةعر یدرصد و سهم هز 34ملرد مطالعه به طلر متلس   یها سال یصععت برا

 ینزولر  ین برازده ین مطالعره همنعر  یر درصد است  ا یکمتر از ک یانرژ ةعیدرصد و سهم هز

ت یر آورد  ظرف ین صرععت بره دسرت مر    یر ا ی  را بررا ادشدی یها سال یاس براینسبت به مض

 یبرردار  انگر بهرر  یبو است  74/1و برابر  یکاز بیشتر ن مطالعه یشد  در ا محاسبه یبردار بهر 

 یسراز  تیر و ظرف ید بره طراحر  یر ش تللیافزا ی  برااستملجلد  یها تیش از انداز  از ظرفیب

 ابد یش یافزا یرقابت قدرت اهش وکد یر تللیمتغ یها عهیتا هزنیاز است د یجد

 نظريچارچوب . 3

 بررسری  یت اقتصادیاز ظرف یبردار بهر  نر برآورد  یمعاسب برا یها روشبرش ن یادر 

  است 1 ه شکل معادلةب یدید بعگا  تابع تللی  فرض کعشلد میارائه  یو مدل نظر

(1) ),,,( TEKLfY  

ه و سرلخت را نشران   یکار، انباشت سررما  یرویب تعداد نیترت به Eو  Kو  Lعاا یدر ا

د بره دو  یر تلل یهرا  مردت نهراد    کلترا   ةاست  در دور یرات فعییشاخ  تغ Tدهعد و  یم

شرلد    یمردت ثابرت فررض مر     لترا  که در یسررما   ةر وجلد دارند  نهراد یشکل ثابت و متغ
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  حرال  تاسر  1کارخانره  ةمشروط به دانستن انداز  دیتلل یها عهینملدن هز حداقل بعابراین،

ر یر متغ ةعر ی( را در ترابع هز Kه )ید انباشت سررما یر تللیمتغ ةعیهز یساز حداقل برایاگر 

 ( 1976، 2) و خلاهد بلد 2معادلة ن شکل ید بدیر تللیمتغ ةعیم، تابع هزیل قرار دهک

(2)  TKYPVc i ,,, 

 نفرت کرلر    (،gP) لیر ، گازوئ(gasP) زگرا  یرهرا یمت متغیشامل ق iP ،2 ةمعادلدر 

(nP)، ( نیروی کارlP )و ( سرمایهrP )و  استVc ةعر ی  ترابع هز اسرت ل کر یمتغ ةعیهز 

ر یر عکه متغیاول ا :کعد یبلعدمدت فر  م ةعی  با تلابع هزی( از دو ح2معادلة مدت ) کلتا 

ر وابسرته در ترابع   یر کره متغ  یدر حرال  ؛اسرت کل  ةعیبلعدمدت هز ةعیوابسته در تابع هز

ر مستضل در یه به ععلان متغیمت سرمایعکه قیدو، ا ؛ر استیمتغ ةعیمدت هز کلتا  ةعیهز

راسرت ترابع   ه در طرر   یسرما یکه ملجلد یدر حال ؛ردیگ یقرار م هزیعة بلعدمدتتابع 

  (1989، )نلسلن شلد یان میمدت نما ر کلتا یمتغ ةعیهز

 :است 3به صلرت معادلة ( 2معادلة ) هعیهز ةمعادل یل ترانسللگکش

(3) 

Y i i YY ij i j

i i j

Yi i t tt tY ti i kk

i i

k kY ki i tk lf

i

lflf lfi

LnVC a β LnY a LnP β (LnY) a LnPLnP

β LnYLnP δ t δ (t) δ tLnY δ tLnP β (LnK)

β LnK γ LnYLnK β LnKLnP δ tLnK β LnLF

δ (LnLF) δ LnLFLnP

  

 



    

     

     



 

 



5 5 5
2

0
1 1 1

5 5
2 2

1 1

5

1

2

1 1
2 2

1 1
2 2

1
2 i lfY tlf lfK

i

δ LnLFLnY δ tLnLF δ LnLFLnK


  
5

1

 

 یرا بررا  یخاصر  یهرا  تیو تضارن محدود یاست  شروط همگع 3ب باریانگر  ریب LFر یمتغ

 ند از:ا لد( عبارتیها )ق تین محدودیععد  در چارچلب تابع ترانسللگ فل  اک یمااد یپارامترها ا

(4) i

i

a



5

1

1 

(5) ij ij Y i Ki Lfi it

i j i i i i

a a    
     

          
5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1

0 

                                                           
1. Plant size 

2. Lau 

3. Load Factor 
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نسربت بره    3 ةمعادلر  یتمیگررفتن لگرار   ها از مشرتق  نهاد  یعه برایمعاد ت سهم هز

زمران برا ترابع     )سهم( به طرلر هرم   تن معاد ید  ایآ یر به دست میمتغ یها مت نهاد یق

 شلند  یترانسللگ برآورد م ةعیهز

(6) i Y i Ki ij i LFi it

ii

LnVC
a LnY LnK a LnP LF t

LnP
   




     



5

1

 

 ةعیبر حسب هز یت اقتصادیاز ظرف یبردار بهر  نر  یریگ انداز که ذکر است شایان 

 ز،  نرسرت مردت،   لترا  کل ک ةعیآوردن هز دست به ی  برااست( SRTCمدت ) کل کلتا 

 ف شلد:یل تعرکثابت  ةعیاست هز

(7) rTFC P K  

 ،  سپساسته یانباشت سرماKه ویمت سرمایق rPثابت کل،  ةعیهزTFC عاایدر ا

 ن نلشت:یمدت را چع کل کلتا  ةعیتلان هز یم

(8) ( )rSRTC Vc P K   

 یه در آن معحعر کر شرلد   ید در نظر گرفتره مر  یاز تلل ید بالضل  سطحیق، تللین تحضیدر ا

( LRACل بلعدمردت ) کر  هزیعة متلسر   ی( بر معحعSRACمدت ) لتا کل ک هزیعة متلس 

ه در تعرادل  یسررما  ة، بعگا  نسربت بره اسرتفاد  از نهراد    1در نملدار  H ةمماس باشد  در نضط

 ة( را نسربت بره نهراد   SRTCمدت ) لتا ک هزیعة کلگر، بعگا  یقرار دارد  به عبارت دبلعدمدت 

 هزیعرة کرل  تلس  بعگا  )به حرداقل رسراندن    یساز عهیبه حداقل رساند  است  به K ةیسرما

تلسر  بعگرا     یا ر یبه صرلرت ر  8معادلة ه( را با استفاد  از یسرما ةمدت نسبت به نهاد لتا ک

 م:یعک یان میب

(9) 
r r

SRTC Vc Vc
P P

K K K

  
    

  
0 

 بره  یلر کل که در شر یسرما ی، تابع تضا اK ةیسرما ةنهاد یبرا با  ةرابط کردنِ با حل

 :دیآ یدست م به 10معادلة صلرت 

(10)  TPPYkK ri ,,,  
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مت ی، ق(gP) لیمت گازوئی، ق(gasP) مت گازیق یرهایشامل متغ iP، 10 معادلةدر 

شرکل   11 ة  رابطر اسرت  (rP)ه یمت سرمایو ق (lP) کار یرویمت نی، ق(nP) نفت کلر 

ترانسرللگ   ةعیاز تابع هز یدباآوردن آن  دست به یه است که برایسرما یق تابع تضا ایدق

 د کر ( استفاد 3معادلة )

(11) TDuPpyK trri iiy    lnlnlnln 0
 

د در یر تلل یت اقتصراد یر ترلان بره ظرف   یدن آن مر کرر   با برآورد تابع فرل  و معکرلس  

 یدباصفر،  ةاز درج یهمگع ةحفق رابط یذکر است که برا درخلرافت  یمدت دست  کلتا 

0د یق ri i  عرد  ک یان مر یر ن فرض بی  ادکره ا افه یسرما یتضا ا ةرا به معادل

کعرد  در   یر نمر ییر ه تغیسرما یملجلد یزان تضا ایها، م مت نهاد یان قکسیر ییبا تغ ،که

جعگ بره کرار رفتره     یها درنظرگرفتن سال یکه برا است یر ماازیمتغ Du ،11 ةمعادل

 است 

 یا ر یبرا کمرک گررفتن از روابر  ر     ،ترلان  یم ،هیسرما یتضا ا ةپس از برآورد معادل

 :دکراستررا   12معادلة ه صلرت مدت ب در کلتا را  ید اقتصادیت تللیساد ، ظرف

(12) 

*ln ln ln lni i i r r T

y

K P P Du t
LnY

a

         
 0 

د یر و تللد کرر د را محاسربه  یتلل یت اقتصادیزان ظرفیتلان م یم 12 ةق معادلیاز طر

د ین تللیب 1ن است که شکا یت ایو حائز اهم یسه نملد  پرسش اصلیرا با آن مضا یواقع

ترلان از   یمر  ،ن معظرلر یدبر  ؟اسرت مدت چضدر   د در کلتایتلل یت اقتصادیو ظرف یواقع

ت یر از ظرف یبرردار  بهرر   نرر    کررد اسرتفاد   زان شکا  ین میا ةمحاسب یبرا 13 ةرابط

 د:یآ یدست م همدت ب در کلتا  ید اقتصادیت تللیبه ظرف ید واقعیاز نسبت تلل یاقتصاد

(13) 



Y

Y
CU 

از  یبرردار  نر  بهر بر ماً یمستض د رایتلل یها مت نهاد یر قییر تغیتلان تأث یدر ادامه م

مرت هرر نهراد  چره     یر قییتغشلد که مشر   یبه طلرکرد؛ محاسبه  یت اقتصادیظرف

د در یر تلل یها مت نهاد یر قییگر، تغیدهد  به عبارت د یر مییرا تغ یبردار مضدار نر  بهر 

                                                           
1. Gap 
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د یت تللیظرفاز  یبردار نر  بهر  بر ،به تبع آن ،د ویت تللیظرفبر  یریمدت چه تأث کلتا 

برر  مت هرر نهراد    یق یزان اثرگذاریم ةمحاسب یبرا 14 ةاز رابط ،ن معظلریدگذارد  ب یم

 شلد  یت استفاد  میاز ظرف یبردار نر  بهر 

 ها ف دادهيتوص. 4

 یهرا  روگا یو مربلط به ماملع ن یزمان ین مطالعه به صلرت سریملرد استفاد  در ا یها داد 

 ةیهرا عمردتاً از نشرر    ن داد ی  ااست 1388ر   1350ة زمانی دور ید بر  کشلر طیتلل یحرارت

مرلرد   یر معابع آمرار یشد  است  سا یآمار گردآور ةعییران در آیک سال صععت بر  ایو چهل

 یهرا  داد  1 یگا  آمرار اقتصراد صرععت   یو پا یآمار ة، سالعامیانرژ ةند از: ترازناما استفاد  عبارت

لن یر لیحسب م د بر  بریللوات(، تللیحسب مگاوات )هزار کها بر  روگا ین یقدرت اسم یآمار

لن یر لیبرر حسرب م   یعر یتر، گاز طبیلن لیلیل و نفت کلر  بر حسب میللوات ساعت، گازوئیک

ویک سال صععت بر  ایرران در آییعرة    ة چهلیب بار بر حسب درصد از نشریمتر مکعب و  ر

عارا  یدر ا ؛رهرا برلد  یاز متغ یبرخر  ةازمعد محاسرب ین مطالعه نیااجرای گرفته شد  است  آمار 

  شلد  میها ارائه  آنة محاسب یچگلنگ

 ها مت سوختيق ةمحاسب. 1 .4

نرسرت  هرا  ز، اسرت    آن ةمحاسب ی، براستیدر دسترس ن یلیفس یها مت سلختیچلن ق

( محاسربه  mj)مگراژول   یحرارتر ل یب تبرد یک  رر یزان مصر  هر سلخت با استفاد  از یم

محاسربه شرلد    مت سلخت یآمد  ق دست انه بر مضدار بهیسال یها عهیهز میبا تضس ،سپسشلد  

 یهرا  عره یو سرطح هز اند  بر  در نضاط مرتلف کشلر پراکعد  یها روگا یذکر است که ندرخلر 

هرا   سرلخت  یدار حمل و نگره  یها عهیبه هز ی  از آناا که دسترساستمتفاوت ها  آن یاتیعمل

  نشدها معظلر  مت سلختین قییها در تع عهیار مشکل است، آن هزیبس

 کار يرويمت نيق ةمحاسب. 2 .4

سرا نه اسرت کره بره طرلر       یپرداختر  یایکار مزد و حضل  و مزا یرویمت نیمعظلر از ق

کرار،   ةمرت نهراد  یدن قکردایر پ یشلد  بررا  یک از افراد شاغل پرداخت میمتلس  به هر 

                                                           
1. www.mim.gov.ir/industry 
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ل عرد،  یر م شرد  بره دل  یتضس نکارکعان بر تعداد شاغال یمزد و حضل  پرداخت یها عهیهز

در کرل   ین دسرتمزد پرداختر  یانگیناچار از م بهصععت بر   یبه آمار مذکلر برا یدسترس

 ع استفاد  شد یصعا

 هیمت سرمايق ةمحاسب. 3 .4

ن یانگیر ه در هرر سرال از نسربت م   یسررما  ةمت نهراد یبه ق یابیدست یبرا قین تحضیدر ا

 یهرا  روگرا  یشرد  بره ن   ت ا رافه یظرف یععیاادشد  )یت ایبه ظرف یگذار هیمرار  سرما

مرت ثابرت )سرال    یه بره ق یمت سررما یق ةمحاسب یشد  برا سه سال استفاد  یطکشلر( 

ن امرر واردات  یر ل ایر   دلشرد افتره اسرتفاد    ی تلسرعه  یشاخ  تلر، کشلرهااز (، 1376

 گلنه کشلرها در گذشته بلد  است  نیاز ا یروگاهیزات نیاز تاه یاریبس

 مدلروش برآورد . 5

 ةمعادلر نرسرت   ،یت اقتصراد یر از ظرف بررداری  بهرر   نرر   ةمحاسب یبرا ،ن مطالعهیدر ا

کره برا   د لش میبرآورد  OLS صفر با روش ةاز درج ید همگعیه به همرا  قیسرما یتضا ا

 ة  از محاسرب دگیرری کرر   انرداز  را  یت اقتصادیظرفاز  برداری نر  بهر تلان  میآن کمک 

بره   یت اقتصراد یاز ظرف یبردار زان بهر ید میتلل یاقتصاد تیبه ظرف ید واقعینسبت تلل

ت یاز ظرف یبردار زان بهر یم ر علامل مرتلف بریتأث یبررس یبراسراناا،، د  یآ یدست م

 شلد  یاستفاد  م OLSاز روش  یاقتصاد

 برآورد مدل جِینتا. 6

مرت  یق صفر نسبت به ةاز درج ید همگعیبا تلجه به ق ،هیسرما یج برآورد تابع تضا اینتا

ر ییبا تغ هکعد ک یان میصفر ب ةاز درج ید همگعی  قشلد  میمشاهد   1ها در جدول  نهاد 

 کعد  یر نمییه تغیسرما یزان تضا اینسبت م یکها به  مت نهاد یق

(14) 
* ln ln ln

ln ln ln ln

g n gas l r

y g g n n

gas gas l l r r

LnK Y a P a P

a P a P P Du t

    

 

  

    

    

   

0

0
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هیسرما يتابع تقاضا يبرآورد پارامترها .1جدول 
 

 سطح احتمال tآماره  برآورد رپارامت

0a 36/6 22/5 000/0 

Ya 58/0 71/5 000/0 

ga 21/0- 54/3- 0042/0 

na 02/0 12/2 1517/0 

gasa 11/0- 92/1- 2658/0 

la 036/0 84/3 0024/0 

ra 06/0- 51/1- 3256/0 

u 18/0 02/3 0001/0 

 21/0 33/2 001/0 

/   قی: محاسبات تحضمأخذ .................... /R dW 2 0 97 1 68 
 

مرت  ید، قیر سطح تلل یرهایب متغیشلد،  را یمالحظه م 1طلر که در جدول  همان

ه از یسررما  یتضا را  ةدر معادل یکار و روند زمان یرویمت نیلر ، قکمت نفت یل، قیگازوئ

جعگ در نظر گرفتره   یها سال یکه برا یر ماازی  به عالو ، متغنددار یمعع یلحاظ آمار

و  یر معفر یترأث  یعر یل و گراز طب یر مرت گازوئ یق یرهای  متغستادار  یز مععیشد  است ن

 یدار یر مععر یه تأثیمت سرمایر قیه دارند  متغیسرما یتضا ار در مثبت ید تأثیر تللیمتغ

 ه ندارد یسرما یتضا ار د
مععابلدن قیمت سرمایه از لحاظ آماری برای صععت تللید بر  ایران به چعد دلیل  بی

 :ستیدور از انتظار ن

هرا   نیروگرا   ةشرد  ظرفیرت نصرب   دبایر است و  ناشدنی بر  کا یی ذخیر  نکهآ نرست

  باشدهای زمانی پیک  گلی مصر  در دور  پاسخ

تصرمیمات ایاراد ظرفیرت جدیرد در صرععت تللیرد برر  ایرران تلسر            دیگر آنکه

پرذیرد و الزامراً    واحدهای دولتی عمدتاً با تلجه به نیاز کشلر و امکانات مرالی انارا، مری   

 ها و قیمت سرمایه ندارد  ساخت نیروگا  ةاسیتی به هزیعحس

 مستضیم و قلی با سطح تللید دارد  ةذکر است که تضا ای سرمایه رابطدرخلر 
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 پسماندجمالت  يواحد برا ةشیآزمون ر. 1 .6

ه در یسررما  یتضا را  ةپسرماند معادلر   یدهد که اجرزا  یواحد نشان م ةشیج آزملن رینتا

ن یبلعدمردت بر   ای تلان استعباط کرد کره رابطره   یم ،نی  بعابراتاسا یک درصد پایسطح 

کره   کررد ر کر ذبایرد    دهرد  را نشان می مذکلرج ینتا 2جدول الگل وجلد دارد   یرهایمتغ

جمالت پسرماند   ییستایا یافته در بررسی میتعم 1فللر - یکیو د پرون -پسیلیف یها آمار 

  است داشته یدر پ یکسانیج ینتا

 جمالت پسماند يواحد برا ةشیزمون رآ .2جدول 

 سطح یمقدار بحران  DF ۀمقدار آمار تيوضع رينام متغ

 I 2751/4- 0125/4- %1)0( هیسرما یپسماند تضا ا

 قی: محاسبات تحضمأخذ

 بر آن مؤثرعوامل  یو بررس يت اقتصادياز ظرف يبردار برآورد نرخ بهره. 2. 6

 ید اقتصادیت تللیظرف ةتلان معادل یه، میسرما یتضا ا ةمعادل یرو ییایپس از آزملن پا

ه در یسررما  ةعر یبه یملجرلد  یه بررا یسررما  یواقع یمدت را با قراردادن ملجلد در کلتا 

  استد یتلل یت اقتصادیظرف ةدهعد نشان 15 ةدست آورد  معادل به 14 ةمعادل

(15) 

*

/ / / / / / / /

/

g n gas l r

LnY

LnK P P P P P Du Lnt



       6 36 0 21 0 02 0 11 0 036 0 06 0 18 0 21

0 58

 

 نرر   ةمحاسرب  ید مبعرا یآ یدست م به 16 ةد که از معادلیللت یت اقتصادیزان ظرفیم

در  یال اصلؤک سیرد  یگ یمرتلف قرار م یها سال یبرا یت اقتصادیاز ظرف یبردار بهر 

د بر  ید در صععت تللیتلل یت اقتصادیو ظرف ید واقعین تللین مطالعه مضدار شکا  بیا

ن شرکا   یر ا ةمحاسرب  یبررا  13 ةترلان از رابطر   یبه پاسخ، م یابیدست ی  برااستکشلر 

 ید واقعر ینسبت تلل یت اقتصادیاز ظرف یبردار بهر  نر  این معادله،  مطابق دکراستفاد  

از  یبرردار  بهرر   نر  ةمحاسب یبرا بعابراین،ف شد  است  ید تعریتلل یت اقتصادیبه ظرف

مربرلط بره    جینتا 3جدول   دکرمعادله استفاد   این از نسبتد ید بایتلل یت اقتصادیظرف

                                                           
1. Phillips- Perron and Dickey- Fuller 
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ت یر از ظرف یبردار بهر  نر ش ینماعالو  بر  ،ن جدولی  در ادهد را نشان مین محاسبه یا

 بره معظرلر  ز یر ن یدگا  مهعدسر یها مطابق د روگا یت نیاز ظرف یبردار بهر  نر ، یاقتصاد

از  یو اقتصراد  یمهعدسر  یارهرا یمع 3 جدول است  ارقا،ِد  شسه محاسبه و معظلر یمضا

 دهد  یمعترب نشان م یها سال یها را برا روگا یت نیاز ظرف یردارب بهر  میزان

 1388ـ  1350ۀ زمانی مختلف در دور يها دگاهیت در دياز ظرف يبردار بهره نرخ .3جدول 

 يدگاه اقتصادید *یدگاه مهندسید سال

1350 32/0 65/0 

1355 43/0 11/1 

1360 26/0 59/0 

1365 35/0 89/0 

1370 43/0 69/0 

1375 43/0 56/0 

1380 50/0 69/0 

1385 56/0 86/0 

1386 55/0 79/0 

1387 58/0 85/0 

1388 56/0 85/0 

 قی: محاسبات تحضمأخذ
 شد  است م ی( تضسید اسمی)تلل یت مهعدسیبه ظرف ید واقعیتلل ،یدگا  مهعدسی*در د

تلانرد در   یت مر یر از ظرف یبرردار  بهرر   نر ، برآورد داستیپ یطلر که به روشع  همان

د و ثمربرش باشد  در ستلن اول یار مفیمدت کشلر بس بلعدمدت و کلتا  یها یزیر برنامه

مشرر    یدگا  مهعدسر یکشلر در د یها روگا یت نیاز ظرف یبردار بهر  نر  3جدول در 

د بدون در نظر گررفتن  یو حداکثر تلان تلل ید واقعیدگا  شکا  تللین دیشد  است  در ا

د یر ن تللیاد بر یر ز نسربتاً ن سرتلن شرکا    ی  ارقا، در ااستها مد نظر  اد مت نهیر قییتغ

 نرر  جردول،  ن یر گرر ا یدهد  در سرتلن د  یدگا  را نشان مین دید بالضل  از ایو تلل یواقع

 نرر  مرلرد مطالعره،    ةدورهمرة  نشان داد  شد  است  در  یدگا  اقتصادیاز د یبردار بهر 

دگا  یر در د یبرردار  بهرر   نرر  ر از یشرت ب یاقتصراد دگا  یر هرا در د  روگا یاز ن یبردار بهر 



 875  ... برداري از ظرفيت اقتصادي در صنعت توليد برق کشور بررسی نرخ بهره

 

و  یمهعدسر  یهرا  دگا یر د در دیت تللیت است که ظرفین واقعیانگر ایو ب است یمهعدس

اسرت کره    یدر سرطح  یدگا  اقتصراد ید در دیت تللی  ظرفاستار متفاوت یبس یاقتصاد

ا یر مدت  لتا متلس  ک یها عهیرد نه صرفاً هزیک تعادل بلعدمدت قرار گید در یعد تللیافر

ت یر از ظرف یبرردار  بهرر   یهرا  نرر   کره  اسرت ذکر  درخلرد حداقل شلند  یبلعدمدت تلل

ت یر از ظرف ید واقعین مفهل، که تللیبد است؛ک یشتر از یها ب سال یبرخ یبرا یاقتصاد

در  ،ن اسرت کره  یر تلجره ا  درخرلر شتر شد  اسرت  مطلرب   یها ب سال یدر بعض یاقتصاد

اش فراترر بررود، امرا در     شرد   نیری ت تعیر تلاند از ظرف ینم ید واقعی، تللیدگا  مهعدسید

ن یر در ا ،ر اسرت  امرا  یپرذ  امکران  مل لعن یشتر ایب یها عهیبا تحمل هز یدگا  اقتصادید

 د در تعادل بلعدمدت قرار ندارد یت، تللیو ع

هرا   روگرا  یاز ن یاقتصراد  یبرردار  بهرر   نر بر مستضل  یرهایر متغاثآ یعک به بررسیا

  دهد مینشان را  14 ةبرآورد معادل ةاینت 4جدول   میپرداز یم

(16) 
LntDuLnPaLnPaLnPaLnPaLnPaLnKaLnYaa

LnCu

rrllgasgasnnggkY  



0

 

 يت اقتصادياز ظرف يبردار بهره نرختابع برآورد  ةجينت .4جدول 

 سطح احتمال tآمارۀ  برآورد پارامتر

0a 32/16 06/8 000/0 

ya 95/0 92/4 000/0 

ka 87/2- 3/11- 000/0 

ga 69/0- 85/3- 0001/0 

na 06/0 36/0 3126/0 

gasa 09/0- 95/0- 362/0 

la 63/0 49/2 058/0 

ra 17/0- 36/1- 072/0 

 29/0 68/3 001/0 

 35/0 69/5 000/0 

/      قی: محاسبات تحضمأخذ ........... /R dW 2 0 92 2 48 
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ب یها با تلجه بره  رر   روگا ین یت اقتصادیاز ظرف یبردار دهد که نر  بهر  یج نشان مینتا

نفرت کرلر ، گراز     یهرا  مت نهاد یق رِییافته است  تغیه مرور زمان بهبلد ب یععیر زمان یمتغ

مرت  ین قیمععرادار بر   ةرابطفضدان ندارد   یبردار نر  بهر در  یر مععاداریه تأثیو سرما یعیطب

ار جالرب اسرت  اسرتعباط    ی( بسر Cu) یت اقتصراد یر از ظرف یبردار ه و نر  بهر یسرما ةنهاد

را قاعردتاً برا     یت اقتصراد یاز ظرف یبردار نر  بهر  هیمامت سریش قین است که افزایا یعاد

شرلد و   یترر مر   عره یرهزپُ یگرذار  هیعد سررما یاابد فری ش یه افزایمت سرمایق یوقتزیرا  ،برد یم

شرتر کععرد    ید را بیر زان تللیر ترا م کررد  خلاهعرد   یعه سرع یش هزیجبران افزابرای ها  روگا ین

ت برا   یر از ظرف یبرردار  نرر  بهرر    ،بره تبرع آن   ،وافت یش خلاهد ید افزایسطح تللبعابراین، 

 ةمرت نهراد  یق رِییر ست و تغین نیدهد که چع ین طلر نشان میا یج بررسینتا ،خلاهد رفت  اما

کره  ذکرر اسرت   درخرلر  نردارد    یت اقتصراد یاز ظرف یبردار نر  بهر در  یه اثر مععاداریسرما

د یر ر تللد ،اره یدر نت ،ه ویسررما  ی ار تضاد ی، اثر1ه، مطابق جدول یسرما ةمت نهادیق رِییتغ

  شدعلل آن به طلر خالصه ذکر پیش از این ز نداشت و ین یصاداقت ةبالضل

از  یبرردار  ل و نرر  بهرر   یر مرت گازوئ ین قیو مععرادار بر   یمعف ای ، رابطه4مطابق جدول 

 ل نرر  یر مرت گازوئ یش قین استعباط کرد که افرزا یتلان چع یوجلد دارد  م یت اقتصادیظرف

کشرلر   یهرا  روگرا  ینبیشتر ل که در ین دلیبد ؛دهد ید را کاهش میت تللیاز ظرف یبردار  بهر

در سراعات او   فضر   ل اسرت و  یر شرتر از گازوئ یو نفرت کرلر  ب   یعیل به مصر  گاز طبیتما

مرت  یهرر چره ق   ،نیشرلد  بعرابرا   یاز آن استفاد  مر  یزلید یژنراتلرها یانداز را برای مصر  

 ید واقعر یر سرطح تلل  ،بره تبرع آن   ،ن نهراد  کراهش و  یبعاً استفاد  از اابد طیش یل افزایگازوئ

د از نظرر دور  یر ابرد  نبا ی یت کاهش میاز ظرف یبردار بهر  ها نر  ابد و به دنبال آنی یکاهش م

در  ،ه ویسررما  یل برر تضا را  یر مرت گازوئ یرات قییل قبل، تغیه و تحلیمطابق تاز ،داشت که

برر  آثارش ق یل از طریمت گازوئیش قیگذارد  افزا یز اثر مید نیتلل یت اقتصادیبر ظرف ،اهینت

  شلد  می یت اقتصادیاز ظرف یبردار ز ملجب کاهش نر  بهر ین یاقتصاد ةد بالضلیتلل

 يريگ جهينت .7

مرت  ید، قیر سرطح تلل  یرهرا یب متغی ررا کره  ه نشران داد  یسررما  یج برآورد تابع تضا اینتا

 یاز لحراظ آمرار   یدوران جعگ( و روند زمران  ی)برا یر ماازیکار، متغ یرویمت نیل، قیگازوئ

ه در ترابع  یمت سرمایو ق یعیل، گاز طبیمت گازوئیق یرهایب متغی  عالمت  رااند یدار یمعع
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ه از لحراظ  یمرت سررما  یو ق یعر یر گاز طبیدو متغ ،است  اما یبرآوردشد  معف ةیسرما یتضا ا

 یر مثبتر یار ترأث کر  یرویمت نیلر  و قکمت نفت ید، قیتلل یرهایستعد  متغیدار ن یمعع یآمار

 ه دارند یسرما یر تضا اد

از  ید واقعر یر زان تللیدهد که م یها نشان م روگا یت نیاز ظرف یبردار بهر  نر ج برآورد ینتا

دگا  یر در د یبرردار  بهرر   نر بلدن  کلچک ،کمتر است  اما یو مهعدس ید اقتصادیت تللیظرف

بره   ؛اسرت دگا  یر ن دو دید در ایت تللیگر تفاوت ظرفانیب یدگا  اقتصادینسبت به د یمهعدس

شرلد کره    ید در نظر گرفتره مر  یاز تلل ید سطحیت تللی، ظرفیدگا  مهعدسیدر د ،که یا گلنه

دگا  یر در د ،هرا انارا، داد  امرا    روگرا  ین ید را مطرابق مشرصرات مهعدسر   یبتلان حداکثر تلل

عره در  یکرردن هز  حرداقل عرالو  برر    ،د اسرت کره  یر از تلل ید سرطح یر ت تللیر ، ظرفیاقتصاد

 رد یک تعادل بلعدمدت قرار گید در یمدت، تلل کلتا 

مرت  یق رِییر ه تغکر گلنره اسرت    نیت برد یر از ظرف یبرردار  بهر  نر  مدلج برآورد ینتا

ندارد  جالب اسرت   یبردار بهر  نر  در یریه تأثیو سرما یعینفت کلر ، گاز طب یها نهاد 

ل یر گازوئ  ةمرت نهراد  یت و قیر از ظرف یبرردار  بهر  نر ن یبدار  یو معع یمعف ای رابطهکه 

 دهد  ید را کاهش میت تللیاز ظرف یبردار بهر  ل نر یمت گازوئیش قیوجلد دارد  افزا

 اهشنهاديپ. 8

د برر  فرراهم سرازد  اگرچره     یتلل ةرا در عرص یمشارکت برش خصلص ةعید زمیدولت با

در  یواقعر  یلز رقابت به مععاهع ،برداشته یساز یخصلص یبرا ییها د بر  گا،یبرش تلل

ععرد هرم ترا    ک یافت میها هم سلخت ارزان در روگا ین ،اکعلن ن صععت وجلد ندارد  همیا

 یگرذار  هیشلد تا سررما  ین دو باع  میشلند  ا یادار  م یش دولتیاد با گرایار زیحدود بس

تلانرد   ید بر  مر یبازد  ملرد انتظار خلد را نداشته باشد  عد، رقابت در برش صععت تلل

هرا،   روگرا  یشردن ن  یبرا خصلصر   زیررا،  ،د باشرد یتلل یها عهیبه هز یتلجه یاز علل ب یکی

  دکرخلاهعد تالش بسیار د یتلل یها عهیاهش هزک برایععدگان کدیتلل

ن صرععت  یبه ا یگزاف یها عهید هزیتلل یت اقتصادیاز ظرف ید واقعیداشتن تلل فاصله

ایرن  مسرتمر   یا د بره گلنره  یر ران صرععت با یمرد    بعابراین،عدک یل مید( تحمی)برش تلل

 عد یاتراذ نما ز، را  های میتصمتر  مطللب ةاستفاد برایو کععد ا  را محاسبه کش
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کشلر برا تلجره    یداخل یها ن استانیب یه و هماهعگیهمسا یبر  با کشلرها یتبادل انرژ

لامرل بره معظرلر    ر عیمصرر  و سرا   یحرارت، آب و هلا، الگلهرا  ة، درجیمیاقل یها به تفاوت

 یهرا  تیر ب برار( و اسرتفاد  از مز  یاز کاهش  رر  یریبر  )در جهت جللگ ةدن عر کر هملار

ک یر کراهش برار پ   یبررا  یشرمال  ةیهمسا یتبادل بر  با کشلرها ،الًمث ر د بر یدر تلل ینسب

 عد ککمک د بر  یتلل یها عهیاهش هزکبه  بسیار زیادتلاند  یم ر یتابستان
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