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چكيده
در این تحقیق به منظور تحلیل تأثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر هزینه تولید ،تابع تقاضای نهادههای گندم
آبی در سال  9392-93با سیستم عرضه تقریبا ایدهآل با استفاده از دادههای مقطعی ،برای  209تولیدکننده در
منطقه فسا برآورد شد .نتایج تحقیق نشان داد که کششهای خود قیمتی جبرانی تقاضا برای همه نهادههای مورد
بررسی منفی است .بر پایه میزان مطلق کشش خود قیمتی ،نهاده سموم شیمیایی کششپذیر و دیگر نهادهها
کششناپذیر میباشند .همچنین کششهای متقاطع جبرانی بیانگر وجود رابطه مکملی بین نهادههای نیرویکار و
ماشینهاو گازوئیل و ماشینها و رابطه جانشینی بین نیرویکار و کودشیمیایی و ماشینها و کودشیمیایی میباشد.
بر پایه ضریبهای کشش هزینهای استفاده از آب و کودشیمیایی تأثیر زیادی در صرف هزینه بیشتر در تولید گندم
دارد .کاربرد قضیه شفرد بر پایه پیش فرضهای مختلف از قانون هدفمندی یارانهها ،نشان داد افزایش قیمت برق
و گازوئیل ،هزینه تولید را به ویژه برای کشاورزان آسیبپذیر به میزان شایان مالحظهای افزایش خواهد داد .لذا
پیشنهاد می شود این افزایش قیمت به طور تدریجی صورت گیرد تا میزان تولید گندم توسط کشاورزان کاهش
نیابد.
طبقهبندی D04, D22, D24 :JEL
واژههای کليدی :تقاضای نهاده ،سیستم عرضه تقریبا ایدهآل ،کاربرد قضیه شفرد ،گندم ،استان فارس

 1به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد،استاد دانشگاه شیراز -دانشکده کشاورزی
Email: hassan_azarm@yahoo.com
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مقدمه
انرژی به عنوان يك نهاده مهم در تولیدات کشاورزی است انرژی مصرفی در بخش کشاورزی
ايران ،به طور عمده توسط فرآوردههای نفتی و از جمله نفت گاز و نفت سفید تأمین می شود.
در سال های اخیر نیز با وجود افزايش قیمت های انرژی ،سهم برق مصرفی در فعالیت های
کشاورزی افزايش به نسبت چشمگیری داشته ،اما با اين حال ،هنوز سهم شايان توجهی از
انرژی مصرفی در اين بخش با فرآورده های نفتی تامین می شود (ترکمانی و جمالی مقدم،
 .)5831سهم حامل های مختلف انرژی در تأمین انرژی بخش کشاورزی طی سال های اخیر
روندهای مختلفی را نشان می دهد به طوريکه درصد سهم گاز طبیعی و برق از 5831-5831
روند افزايشی داشته ولی در اين دوره درصد سهم فرآورده های نفتی از  15/93درصد به
 18/15درصد کاهش يافته است (ترازنامه انرژی .)5831 ،در سال های گذشته قیمت
حاملهای انرژی در آغاز با يك روند پلکانی به قیمت های جهانی نزديك شد و آنگاه با ارائه
طرح تثبیت قیمت ها مدتی از افزايش آن جلوگیری به عمل آمد و با اجرای طرح هدفمندی
يارانه ها به طور جهشی به قیمت های جهانی نزديك شده است (سالمی و سرايی شاد.)5833 ،
توابع تقاضای نهادههای تولید میتوانند از روشهای مختلفی برآورد شوند .توابع تقاضای نهادهها
را میتوان از دو روش مشتقگیری از تابع سود نسبت به قیمت نهادهها و يا مشتقگیری از تابع
هزينه نسبت به قیمت هر نهاده استخراج کرد که در روش اول تابع تقاضای مستقیم و در روش
دوم توابع تقاضای غیرمستقیم (مشروط) برای نهادهها به دست میآيد (استراتوپولوس.)9111 ،
تابع تقاضا امکان تحلیل تأثیر تغییر قیمت هر يك از نهادهها را بر میزان تقاضای ديگر نهادهها
فراهم میکند .سیستم تقاضای تقريبا ايدهآل از جمله مدلهايی است که سالهاست در مبحث
مصرفکننده استفاده میشود .هیلمر و هلت ( )5333با استناد به مدل سیستم تقاضای تقريبا
ايدهآل )AIDS( 5دست به بازسازی مدل همسانی به نام سیستم عرضه تقريبا ايدهآل در مبحث
تولیدکننده زدند .در اين بررسی بر سودمند بودن نتايج مدل سیستم عرضه تقريبا ايدهآل9
( )AISSو جايگزين مناسبی برای مدلهايی همچون مدل ترانسلوگ تاکید شده است .مدل ياد
شده دارای برتريهايی مانند برآورد به نسبت آسان ،انعطافپذيری و همخوانی با نظريه تولید و
توانايی محاسبه آسان کششهای هزينه و جبرانی است.

)Almost Ideal Demand System (AIDS
)Almost Ideal Supply System (AISS

1
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در زمینه بررسی تقاضای نهادههای محصوالت کشاورزی بررسیهای به نسبت زيادی انجام
گرفته است .که می توان به پژوهش های هژبرکیانی و نعمتی ( ،)5811ترکمانی و کاليی
( ،)5831و جهانی و اصغری ( )5831اشاره کرد .برآورد توابع تقاضای نهادههای تولید
محصوالت کشاورزی ،با استفاده از سیستم عرضه تقريبا ايدهآل و در نتیجه تجزيه و تحلیل
کشش نهادهها با استفاده از اين سیستم ،در ايران پیشینه زيادی ندارد و تنها دو بررسی گزارش
شده است .فريادرس ( )5831با استفاده از دادههای دوره زمانی به برآورد تقاضای نهادههای
گندم آبی در ايران با استفاده از سیستم عرضه تقريبا ايدهآل پرداخت .نتايج نشان داد که
همهی کششهای مستقیم تقاضای نهادههای گندم آبی منفی و کوچکتر از واحد و کششهای
هزينه مثبت هستند .همچنین وی با توجه به سازگاری يافتهها با نظريههای اقتصادی به اين
نتیجه رسید سیستم عرضه تقريبا ايدهآل سیستم کارايی است .مرتضوی و همکاران ( )5835در
بررسی خود ،در آغاز تابع تقاضا برای نهادههای تولید روغن کلزا با استفاده از سیستم عرضه
تقريبا ايدهآل ( )AISSرا محاسبه کردند و آنگاه به برآورد کششهای قیمتی تقاضا و تأثیر
سیاست قیمتگذاری در تولید کلزا پرداختند .همچنین تامپسون ( )9158بر پايه معیار لگاريتم
راستنمايی مشخص کرد که سیستم عرضه تقريبا ايدهآل بر مدل هزينه ترانسلوگ برتری دارد و
بیان داشت که بهتر است در بررسیهای مربوط به تولید از اين سیستم استفاده شود.
از آنجايی که با توجه به محدود بودن منابع مورد استفاده برای تولید محصوالت کشاورزی ،نیاز
به برنامه ريزی دقیق تری برای استفاده از منابع ،و عامل ها و نهاده های تولید ،از جمله انرژی
احساس میشود لذا به نظر می رسد مديريت زراعی مطلوب همراه با مصرف بهینه نهاده ها با
توجه به مدلهای اقتصادی ضروری است .در اين تحقیق سعی شده است در آغاز با استفاده از
تابع تقاضای نهاده ها در تولید گندم تصويری روشن از رابطه بین نهاده ها ارائه شود .همچنین
با توجه به موارد پرشمار کاربرد انرژی در بخش کشاورزی و در نظر گرفتن سیاستهايی مانند
افزايش قیمت انرژی در داخل ،الزم است بررسیهايی در اين زمینه صورت گیرد .لذا در اين
تحقیق در آغاز برای برآورد تقاضای نهادههای گندم آبی در استان فارس از سیستم عرضه
تقريبا ايدهآل استفاده شد .پس از آن به تحلیل تأثیر افزايش قیمت حاملهای انرژی بر هزينه
تولید پرداخته شده است.
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روش تحقیق
در اين پژوهش برآورد تابع تقاضای نهادههای گندم آبی با استفاده از سیستم عرضه تقريبا
ايدهآل برآورد میشود .مدل سیستم تقاضای تقريبا ايدهآل ( )AIDSيك مدل مناسب برای
بررسی تقاضای مصرفکننده از کاالهاست .معادلههای سهم در سیستم عرضه تقريبا ايدهآل
همسان همان معادلههايی است که در سیستم تقاضای تقريبا ايدهآل وجود دارد ،با اين تفاوت
که در اينجا سهمها نشان دهنده سهم نهادهها و قیمت آنهاست .تامپسون )9158( 5نشان داد
معادلههای سهم در مدل عرضه تقريبا ايدهآل به صورت رابطه ( )5تعريف میشوند:
Y

) ( Si = αi + ∑ ɤij ln Pj + βi ln

() 5

P

در اين رابطه سهمها 𝑖𝑆 سهم هزينهای نهاده  iبرای تولیدکنندگان 𝑃𝑗 ،نشاندهنده قیمت هر
کدام از نهادههای مورد نظر در اين بررسی P ،شاخص قیمت نهادهها ln ،نماد لگاريتم طبیعی و
 Yنیز بیانگر درآمد میباشد.
در بیشتر بررسیهای تجربی ،به جای استفاده از شاخص واقعی )𝑌𝑃(𝑛𝑙 از شاخص استون که يك
شاخص خطی میباشد ،استفاده میشود .ديتون و موئلبائر )5331( 9بر اين باورند که شاخص
استون برآورد بسیار خوبی برای يك شاخص قیمت درست و بهینه است .هر چند پس از معرفی
اين شاخص انتقادهای مختلفی به اين شاخص وارد شد اما هیچکدام از شاخصهای چند
مرحلهای معرفی شده پس از آن بدون عیب نبودند .شکل کلی اين شاخص عبارت است از:
Y
ln = ∑ Si . ln Pj
() 9
P
i

که در آن 𝑗𝑝 ،قیمت نهاده مصرفی  jو  Siسهم هزينهای نهاده  iبرای تولیدکنندگان است که
برای همهی تولیدکنندگان مورد بررسی محاسبه میشود.
محدوديتهای همگنی ،تقارن و جمعپذيری نیز برای سیستم عرضه تقريبا ايدهآل به کار گرفته
شد:
() 8
∑β = 0 ∑α = 1 ∑ɤ = 0
ɤ =ɤ
ji

ij

i

j

j

i

i

i

Thompson

1

Deaton & Muellbauer

2
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معادلههای اين سیستم نشان دهنده تابع تقاضای هر يك از نهادههاست .متغیرهای سیستم
عرضه تقريبا ايدهآل در اين بررسی به صورت زير تعريف می شوند:
 = P1قیمت واحد نیرویکار (نفر -روز) = کل هزينه پرداختی به نیرویکار تقسیم بر شمار کل
نیرویکار
 = P2قیمت واحد آب (متر مکعب) = کل ارزش يکنواخت سالیانه تجهیزات آبیاری تقسیم بر
کل میزان آب مصرف شده
 = P3قیمت واحد کود شیمیايی (کیلوگرم) = کل هزينه پرداختی به کود شیمیايی تقسیم بر
میزان کود شیمیايی مصرفی
 = 𝑃4قیمت واحد سموم شیمیايی (لیتر) = کل هزينه پرداختی به سموم شیمیايی تقسیم بر
میزان سموم شیمیايی مصرفی
 = P5قیمت واحد ماشینها (قیمت هر ساعت) = کل هزينه پرداختی به ماشینها تقسیم بر کل
ساعات کارکرد ماشینها
 = P6قیمت واحد برق (قیمت هر ساعت) = کل میزان پرداختی مصرف برق تقسیم بر ساعات
استفاده از برق
 = P7قیمت واحد گازوئیل (قیمت هر ساعت) = کل میزان پرداختی برای خريد گازوئیل تقسیم
بر ساعات استفاده از گازوئیل
کششهای خودقیمتی (مستقیم) و متقاطع جبرانی در اين بررسی نیز همانند بررسی تالیارد و
همکاران )9111( 5از رابطههای ( )1و ( )1محاسبه شد:
() 1
() 1

ɤii
) + Si
Si

( eii = −1 +

ɤij
) + Si
Si

( = eij

Taljaard et al

1
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همچنین کشش هزينهای تقاضا از رابطه ( )1محاسبه شد:
𝑖𝛽
() 1
𝑖𝑆
به منظور آزمون معنیداری کششهای به دست آمده نیز واريانس کششها با استفاده از روش
دلتا محاسبه شد:

µ=1+

1 2
() 1
) var(eij ) = ( ) . var(ɤij
Si
بنابر لمشفرد 5میتوان بیان کرد که مشتق سیستم عرضه تقريبا ايدهآل نسبت به قیمت عامل
تولید ،برابر با تقاضای مشروط آن عامل تولید است و سهم هر کدام از عاملها و نهادههای تولید
را در هزينه کل نشان میدهد .برای  Siمی توان نوشت:
Pi X i
() 3
= Si
C
که در اين رابطه 𝑖𝑋 میزان تقاضای نهاده  iو 𝐶 هزينه تولید است .برابر قضیه شفرد داريم:
∂C
() 3
= Xi
∂Pi
()51

= Si =X i

Pi Xi
C

=

∂C Pi

.

∂Pi C

=

∂ ln C
∂ ln Pi

با توجه به رابطه ( )51میتوان با اعمال پیش فرضهای های مختلف روی قیمت نهادههای
موجود ،درصد تغییر در هزينههای تولید را محاسبه کرد .در واقع اين رابطه تأثیر تغییر قیمت
يك نهاده را جدای از تأثیر قیمت ديگر نهادهها در نظر میگیرد و از آن میتوان برای محاسبه
هزينه در سالهای بعد نیز استفاده کرد .بر اين پايه میتوان اين معادله را به صورت زير نوشت:
درصد تغییر در هزينه =(سهم نهاده)*درصد تغییرپذيریهای قیمت نهاده
()55
→ % ∆𝐶 = %∆𝑃𝑡 ∗ 𝑆𝑡−1
برای صادق بودن رابطه ( )55بايد میزان مصرف (تقاضای) نهاده برای سال جاری و سال پیش
برابر باشد ( .)X t = X t−1همچنین در اين معادله سهم نهاده مربوط به يك دوره پیش و نیز
قیمت نهاده مورد استفاده در اين رابطه قیمت سال جاری میباشد .اگر ( )X t ≠ X t−1يك جز
به رابطه باال به صورت زير افزوده می شود:

Shepherd's lemma

1
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) Pt (X t−1 − X t
()59
Ct−1
با توجه به اينکه از رابطه ( )59میزان درصد تغییر در هزينهها (𝐶∆  )%محاسبه میشود؛ از
سويی داريم:
dC Ct+1 − Ct
()58
=
= % ∆C
C
Ct
لذا میتوان میزان تغییر در هزينه تولیدکننده را از رابطه ( )58به دست آورد.
برای تحلیل اثرگذاريهای افزايش قیمت نهاده بر هزينه تولید پیش فرض قیمتی به شرح زير
تعريف شده است :برابر قانون هدفمندی يارانهها قیمت فروش داخلی حاملهای انرژی ،با لحاظ
کیفیت اين حاملها و با احتساب هزينههای مترتب (شامل ترابری ،توزيع ،مالیات و عوارض
قانونی) به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ايران کمتر از نود درصد ( )% 31قیمت تحويل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
همچنین میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونهای تعیین شود که به تدريج تا پايان برنامه
پنجساله پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران معادل قیمت تمام
شده آن باشد .بنابراين در اين بررسی پیش فرض افزايش قیمت انرژی با توجه به اين تفاوت
قیمت تعريف و تأثیر آن بر میزان درصد تغییر در هزينههای تولید مورد ارزيابی قرار میگیرد.
الزم به توضیح است که در حین انجام اين بررسی جزئیات دقیق افزايش قیمت حاملهای
انرژی مشخص نبوده است .به گونهای که در سال  5839با روند رو به رشد نرخ ارز ،برای تعیین
قیمتهای داخلی حاملهای انرژی و نزديك شدن اين قیمتها به قیمتهای جهانی برابر با
قانون هدفمندی يارانهها به افزايش يکباره  111درصدی قیمتها برای واقعی شدن قیمت
حاملهای انرژی نیاز وجود داشت .دولت دهم افزايش میانگین  11تا  111درصدی حاملهای
انرژی در سال  5839را به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد کرد اما با توجه با شرايط تورمی
کشور مجلس شورای اسالمی افزايش تدريجی میانگین  83درصدی در سال  5839را مورد
تصويب قرار داد .از اين رو اين بررسی در آغاز با نرخ افزايش بهترتیب میانگین  83درصد11 ،
درصد و  811درصدی قیمت حاملهای انرژی انجام پذيرفت .با روی کار آمدن دولت يازدهم
اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانهها تغییر يافت .پیش فرض افزايش قیمت حاملهای انرژی
برابر با اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانهها ،در سال  ،5838افزايش  11درصدی گازوئیل در
نظر گرفته شد .بهای انرژی برق مصرفی در پمپاژ آب برای کشاورزی طی سالهای اخیر
% ∆C = %∆Pt ∗ St−1 +
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روندهای متفاوتی را نشان میدهد .در سالهای  5831تا  5839قیمت برق مصرفی چاه برای
ساعات میان باری ،اوج باری و کم باری به ترتیب  511 ،31و  11ريال بوده است که اين
قیمتها با توجه به قانون هدفمندی يارانهها ،در سال  5838به ترتیب به  911 ،511و 11
ريال افزايش يافته است .لذا میتوان گفت به طور میانگین قیمت برق  91درصد افزايش يافته
است .از سويی با توجه به اينکه میانگین قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت تولید برق بدون
محاسبه هزينه سوخت در سال  311 ،5831ريال میباشد يك افزايش  515درصدی در قیمت
برق ،برای رسیدن به اين قیمت نیاز می باشد .با توجه به قانون هدفمندی يارانهها و رسیدن به
قیمت هدف در اين قانون ،اين افزايش قیمتها برای سالهای آينده هم وجود خواهد داشت .از
آنجايی که میانگین قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت تولید برق در سال 5831با احتساب
سوخت  91سنتی نیروگاهها 8811 ،ريال میباشد (شرکت توانیر .)5831 ،بنابراين در سال
 5831قیمت برق در ساعات میان باری ،اوج باری و کم باری به ترتیب به  991 ،551و 11
ريال افزايش يافت که به طور میانگین برای رسیدن به قیمت تمام شده ،میبايستی يك افزايش
 113درصدی در قیمت برق را شاهد باشیم .بنابراين پیش فرضهای مورد بررسی در مورد برق
افزايش  515 ،91و  113درصدی اين نهاده میباشد.
دادههای به کار رفته در اين تحقیق مربوط به  915کشاورز گندم آبی در منطقه فسا میباشد
که در سال زراعی  5839-38به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای از طريق
پرسشنامه گردآوری شد .آمار و اطالعات گردآوری شده شامل میزان و قیمت و در نتیجه هزينه
نهادههای نیروی کار ،آب ،کود شیمیايی ،سموم شیمیايی ،ماشینها ،برق و گازوئیل میباشد .با
توجه به اينکه منبع تأمین آب در اين منطقه منابع آب زيرزمینی میباشد و از برق به عنوان
سوخت چاه استفاه میشود لذا در اين بررسی هزينه برق را جدای از هزينه آب در نظر
گرفتهايم .همچنین از آنجايی که در تولید گندم از ماشینها در مراحل کاشت ،داشت و برداشت
استفاده میشود ،هزينه گازوئیل به عنوان سوخت ماشینها از هزينه ماشینها جدا شده و به
عنوان يك نهاده جداگانه مورد محاسبه قرار گرفت.

نتایج و بحث
در جدول ( )5يافتههای ناشی از برآورد تابع نظام عرضه تقريبا ايدهآل برای تقاضای نهادههای
تولید گندم ارايه شده است .البته تحلیل دقیقتر بنابر نتايج جدول ( )9که در آن کششهای
خودقیمتی و متقاطع محاسبه شده است صورت میگیرد ،چرا که در اين جدول متغیر وابسته
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سهم نهادهها میباشد .الزم به يادآوری است که در برآورد تابع تقاضا قیدهای همگنی ،تقارن و
جمعپذيری نیز اعمال شده است .بنابر يافتههای جدول ياد شده به جز نهاده سموم شیمايی،
افزايش قیمت نهادهها موجب افزايش سهم آنها در هزينههای تولید میشود .همچنین میتوان
گفت افزايش قیمت نهادههای آب ،کود شیمیايی ،ماشینها  ،برق و گازوئیل موجب کاهش سهم
نیرویکار و افزايش قیمت سموم شیمیايی موجب افزايش سهم نیرویکار می شود .به همین
ترتیب میتوان ديگر معادلههای موجود را تفسیر کرد .تغییر در سهم هزينه نهادهها در اثر تغییر
قیمت گازوئیل نسبت به شش نهاده ديگر کمتر است زيرا سهم هزينهای گازوئیل به مراتب
کمتر از ديگر نهادههاست .الزم به يادآوری است که میانگین سهم هزينه نهادههای نیرویکار،
آب ،کود شیمیايی ،سموم شیمیايی ،ماشینها ،برق و گازوئیل به ترتیب برابر با ،1 ،98 ،53 ،59
 59 ،91و  9درصد است .در جدول ( )9کششهای قیمتی و متقاطع تقاضای نهادهها نشان
داده شده است .الزم به يادآوری است که بر پايه روش دلتا واريانس مقادير کششها محاسبه و
اهمیت آماری آنها مشخص شد .از میان کششهای مختلف به دست آمده تنها يك کشش
متقاطع اهمیت آماری الزم را ندارد ،اما ديگر مقادير در سطح بااليی دارای اهمیت آماری
هستند .همهی کششهای خود قیمتی همانطور که انتظار نیز میرود دارای عالمت صحیح
منفی هستند و با نظريههای اقتصادی سازگارند و نشان میدهند رابطه معکوسی بین قیمت و
میزان نهادهها وجود دارد که به معنی تأيید نظريه تقاضا میباشد .بنابر نتايج به دست آمده
میتوان گفت به جز نهاده سموم شیمیايی ،تقاضای شش عامل تولیدی نسبت به
تغییرپذيريهای قیمت آنها دارای حساسیت پايینی است و قدر مطلق میزان عددی کششهای
خود قیمتی اين نهادهها کمتر از يك بوده و بنابراين میتوان گفت که تقاضا برای نهادهها
کشش ناپذير است؛ يعنی ،افزايش درصد معینی در قیمت هر يك از نهادهها ،موجب کاهش
تقاضا برای آن نهاده به میزان کمتر از میزان ياد شده است.
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جدول( )8نتایج برآورد سیستم عرضه تقریبا ایدهآل
AISS
نیروی کار

آب

عرض از مبدأ نیروی کار

آب

کودشیمیايی

*1/144

***1/118

***-1/188

-1/183

***1/184

***-1/133

***-1/183

**-1/188

()1/13

()1/84

()-1/11

()-8/43

()4/14

()-7/11

()-3/37

()-1/11

-

***1/883

***-1/117

***-1/117

***-1/113

***-1/188

-1/118

()14/11

()-88/33

()-3/11

()-1/41

()-1/18

()-1/34

-

***1/141

***1/184

1/113

**1/181

-1/113

()4/48

()4/11

()1/73

()1/13

()-1/14

-

***-1/181

***-1/111

1/118

10111

()-1/31

()-3/71

()1/77

()1/87

-

***1/811

***-1/131

***-1/181

()11/11

()-88/74

()-3/11

***1/133

***1/181

()88/17

()3/77

-

1/181

***1/411
()7/73

کود شیمیایی ***1/334

-

()1/83
سمومشیمیایی ***1/813

-

-

()3/48
ماشینها

سمومشیمیايی ماشینها

***1/434

-

-

-

()1/11
برق

***1/118

-

-

-

-

-

()1/18
گازوئیل

برق

***1/131

-

-

-

-

-

()1/17
R-squared

گازوئیل

()1/31
1/31

1/11

1/48

1/34

1/17

1/71

1/13

منبع:يافتههای تحقیق (* و ** *** ،به ترتیب معنیداری در سطح 51درصد 1 ،درصد و  5درصد ،همچنین مقادير درون
پرانتز  tمیباشد)
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انتظار میرود  51درصد افزايش در قیمت نهادههای مورد بررسی در صورت ثابت بودن ديگر
شرايط موجب کاهش میزان تقاضای نیروی کار ،آب ،کود شیمیايی ،سموم شیمیايی ،ماشینها،
برق و گازوئیل به ترتیب به اندازه  1/1 ،8/8 ،58 ،1/1 ،9 ،9و  9/3درصد شود .در تفسیر با
کشش بودن نهاده سموم شیمیايی میتوان گفت اين نهاده میتواند جايگزينهای ديگری از
جمله مبارزه زيستی با آفات نیز داشته باشد و از آنجايی که فاصله زمانی بین پیشگیری و
درمان آفات و بیماريها نیز زياد است لذا با توجه به افزايش زمان استفاده از اين نهاده ،انتظار
میرود که کشش باالتری داشته باشد .نهادههای کودشیمیايی ،برق ،ماشینها ،گازوئیل ،آب و
نیرویکار در ردههای بعدی قرار دارند .در میان نهادهها نیرویکار کمترين کشش خود قیمتی
را دارد  .دلیل اين امر می تواند اين باشد که با افزايش قیمت نیرویکار به دلیل خانوادگی بودن
نیروی کار شاغل در گندمزارها ،امکان به کارگیری کمتر نیرویکار وجود ندارد .با محاسبه
کشش متقاطع نیز روابط بین نهادهها به دست آمده است .کششهای متقاطع مثبت نشان
دهنده رابطه جانشینی و کشش متقاطع منفی رابطه مکملی بین نهادهها را نشان میدهد .بنابر
نتايج جدول ( )9از نتايج شايان توجه میتوان به وجود رابطه مکملی بین نهادههای نیروی کار
و ماشینها و گازوئیل و ماشینها و رابطه جانشینی میان نهادههای ماشینها و کود شیمیايی
اشاره کرد .با توجه به اين ارتباط مکملی هر چند ضعیف بین نیرویکار و ماشینها میتوان
گفت که کاهش قیمت ماشینها منجر به افزايش استفاده از نیرویکار و درنتیجه ممکن است
به افزايش تولید بینجامد ،لذا اين مسئله میتواند با اعطای تسهیالت و اعتبارات بانکی دنبال
شود .البته رابطه مکمل بین ماشینها و نیروی کار در بررسیهای ديگر هم تأيید شده است به
اين صورت که افزايش قیمت ماشینها استفاده از خدمات ماشینها را کاهش میدهد و در
نتیجه با کاهش استفاده از ماشینها ،استفاده از نیرویکار نیز کاهش میيابد .همچنین وجود
رابطه مکمل بین ماشینها و گازوئیل بديهی به نظر میرسد زيرا با استفاده بیشتر از ماشینها
در مراحل مختلف تولید ،همراه با آن نیز مصرف گازوئیل افزايش میيابد .اگر قیمت گازوئیل يا
ماشینها افزايش يابد تقاضا برای آن عامل ديگر هم کاهش خواهد يافت .از سويی ديگر با توجه
به کششهای متقاطع برای نهاده ماشینها ،تنها میتوان رابطه بین ماشینها و کود شیمیايی را
جانشین در نظر گرفت که با افزايش  51درصد در قیمت کود شیمیايی میزان تقاضای ماشینها
 9/1درصد افزايش خواهد يافت .همچنین با توجه به اينکه در اينجا آب مصرفی در تولید گندم
از چاه آب به دست آمده است از آنجايی که در نمونه مورد بررسی ،سوخت چاههای موجود
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برای کشت گندم ،برق میباشد لذا انتظار می رود رابطه بین نهاده آب و برق مکمل به دست
آيد ولی خالف آن به دست آمده است چنین نتیجهای میتواند ناشی از آن باشد که ،با توجه به
اينکه گندمکاران قیمت ناچیزی برای آب مصرفی میپردازند ،تغییرپذيريهای قیمت برق تأثیر
آنچنانی بر میزان تقاضای آب نخواهد داشت .به عبارت ديگر ،چون آب نهاده حیاتی برای کشت
گندم به شمار میآيد ،لذا انتظار میرود نبايستی ،واکنشی در تأثیر تغییرپذيريهای قیمت برق
برای تقاضای آب را شاهد باشیم .کششهای هزينه (مخارجی) در جدول ( )9گزارش شده
است .از میان کششهای هزينه کشش آب و کود شیمیايی بزرگتر از يك می باشد که بیانگر
اين نکته است که تق اضای آب و کود شیمیايی به تغییرپذيريهای هزينههای کل تولید
کششپذير میباشد و در صورتی که هزينه کل تولید  5درصد تغییر کند ،تقاضا برای نهادههای
آب و کود شیمیايی بیش از  51درصد تغییر میکند .به عبارت ديگر ،برای صرفهجويی هزينهای
يا صرف هزينه بیشتر میتوان بیشترين توجه را به اين نهادهها داشت .ديگر نهادهها کششهای
هزينه آنها کمتر از يك است .جدول ( )8و ( )1نتايج به دست آمده از کاربرد قضیه شفرد را
نشان میدهد .در اين جدول تأثیر تغییر قیمت نهادههای برق و گازوئیل بر هزينههای تولید
يك هکتار گندم با پیش فرضهای مختلف بررسی شد .يافتهها گويای آن است که افزايش ،91
 515و  113درصدی قیمت برق به ترتیب باعث افزايش  51/5 ،9/1و  11/3درصدی و افزايش
 11 ،11 ،83و  811درصدی قیمت گازوئیل به ترتیب باعث افزايش  9/1 ،9 ،5/19و 59
درصدی هزينه هر هکتار میشود .با توجه به پايین بودن سهم نهاده گازوئیل در هزينههای کل
تولید افزايش قیمت اين نهاده در مقايسه با برق تأثیر کمتری بر هزينه تولید کشاورزان بر جای
میگذارد .با توجه به نتايج جدول ( )8میتوان بیان کرد که با افزايش  91درصد در قیمت برق
در نتیجه حذف يارانه انرژی ،تغییر در هزينههای تولیدکنندگان معادل  1/15میلیون ريال در
هکتار به دست آمده است .با اعمال پیش فرض  113درصدی يعنی رسیدن به قیمت هدف
قانون هدفمندی يارانهها (آزادسازی قیمتها) تغییر در مخارج تولیدکنندگان معادل 519/11
میلیون ريال در هکتار خواهد بود .همانطوری که مالحظه میشود افزايش قیمت برق در
نتیجه حذف يارانه برای اين نهاده ،اثرگذاريهای هزينهای محسوسی خواهد داشت و در نتیجه به
شدت تولید ،درآمد و سود بهرهبردار را تحت تأثیر قرار میدهد.
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جدول ( )1کششهای خودقیمتی و متقاطع تقاضا
AISS

نیرویکار

آب

نیروی کار

***-1/91

***1/13

کود
شیمیايی
***1/59

سموم
شیمیايی
***1/51

***-1/11

آب

***1/11

***-1/91

***-1/13

***1/15

***1/51

***1/11

کود شیمیايی ***1/11

***-1/11

***-1/11

***1/55

***1/93

***1/51

***1/15

سمومشیمیايی ***1/11

***1/19

***1/11

***-5/81

***1/13

***1/51

***1/81

1/33

ماشینها

***-1/19

***1/13

***1/91

***1/15

***-1/88

***1/15

***-1/19

1/35

برق

***-1/11

***1/13

***1/89

***1/11

***1/18

***-1/11

***1/55

1/31

گازوئیل

***-1/83

***1/51

***1/11

***1/11

ماشینها

برق

گازوئیل

کشش هزينه

***-1/11

***-1/11

1/33

***1/19

5/51
5/93

***-1/53

***1/13

1/19 -1/93

منبع:يافتههای تحقیق (* و ** *** ،به ترتیب معنیداری در سطح 51درصد 1 ،درصد و  5درصد)

با توجه به جدول ( )1از آنجايی که فاصله زيادی بین قیمت داخلی گازوئیل با قیمت فوب
خلیج فارس وجود دارد ،لذا با  811درصد افزايش در قیمت اين نهاده به قیمتهای هدف قانون
هدفمندی يارانهها نزديك میشويم .با اين پیش فرض ،هزينههای تولیدکنندگان 11/81
میلیون ريال در هکتار افزايش میيابد که اين میزان افزايش هزينه در هر هکتار تأثیر بسیار
زيادی بر میزان درآمد و در نتیجه سود تولیدکننده و همچنین میزان تقاضای تولید گندم
توسط کشاورزان بر جای میگذارد .در واقع هر چند که سهم گازوئیل در هزينههای تولید گندم
بسیار پايین و نزديك به  9درصد است ولی با اين اختالف قیمتی شديدی که بین قیمت
موجود و قیمت هدف وجود دارد ،تأثیر زيادی بر هزينههای تولید خواهد داشت .بنابراين
پیشنهاد میشود اين افزايش قیمت به طور تدريجی صورت گیرد تا موجب کاهش عالقهی
کشاورزان برای تولید نشود .افزايش قیمت برق و گازوئیل هزينه تولیدکنندگان را افزايش
خواهد داد لذا حمايت از کشاورزان آسیبپذير امری ضروری به نظر میرسد .چرا که اين
افزايش هزينههای تولیدکنندگان میتواند موجب افزايش قیمت محصول تولیدی شود که تأثیر
آن به مصرفکنندگان نهايی نیز منتقل خواهد شد.

 811اقتصاد کشاورزی /جلد  /81شماره 8331/8
جدول ( )3تأثیر افزایش قیمت برق بر هزینههای تولید یک هکتار گندم
پیش فرض برای افزايش قیمت برق

91

515

113

درصد تغییر در هزينه تولید
تغییر در هزينههای تولید گندم (میلیون ريال) در هکتار

9/1
1/15

51/5
83/11

11/3
519/11

منبع :يافتههای تحقیق

جدول ( )4تأثیر افزایش قیمت برق بر هزینههای تولید یک هکتار گندم
پیش فرض برای افزايش قیمت گازوئیل

83

11

11

811

درصد تغییر در هزينه تولید
تغییر در هزينههای تولیدگندم (میلیون ريال) در هکتار

5/19
3/18

9
55/99

9/1
58/11

59
11/81

منبع :يافتههای تحقیق

نتیجهگیری و پیشنهادها
نتايج اين تحقیق نشان داد ،افزايش قیمت نهادههای گازوئیل و برق با اعمال پیش فرضهای
مختلف بر پايه قانون هدفمندی يارانهها ،به شدت هزينه تولید گندم را تحت تأثیر قرار میدهد.
البته افزايش قیمت گازوئیل در مقايسه با برق ،با توجه به پايین بودن سهم آن در تولید ،به
نسبت کمتری باعث تغییر در هزينه تولید گندم میشود .همچنین يافتههای اين تحقیق نشان
داد که کششهای خودقیمتی تقاضا به جزء نهاده سموم شیمیايی برای ديگر نهادهها کوچکتر
از واحد به دست آمده است که داللت بر انعطافپذيری پايین تولید گندم دارد .لذا میتوان
گفت که کشاورزان به تغییرپذيريهای قیمت نهادهها واکنش بااليی نشان نمیدهند .در نتیجه
افزايش بیرويه قیمت نهادهها منجر به افزايش هزينهها و زيان تولیدکنندگان میشود و
مديريت اين مسئله در سیاستگذاری بايد مورد تأکید قرار گیرد .همچنین منفی بودن همهی
کششهای قیمتی جبرانی تقاضا و مثبت بودن بودن کششهای هزينه نشان میدهد که
سیستم عرضه تقريبا ايدهآل با نظريههای اقتصادی همخوانی دارد .از اين رو میتوان گفت با
توجه به ويژگیهای مثبت اين سیستم ،بهرهگیری از آن در مبحث تولید و عرضه سودمند
خواهد بود .کوچکتر از واحد بودن کششهای متقاطع جبرانی تقاضای نهادههای گندم داللت بر
رابطه ضعیف بین نهادهها دارد .اين موضوع به طور عمده به اين دلیل است که در فرايند تولید
محصوالت کشاورزی و در اين تحقیق گندم ،فناوری مورد استفاده سنتی بوده و به کار بردن
همهی نهادهها ضرورری است؛ به عبارت ديگر ،فرايند تولید بدون استفاده از نیرویکار يا زمین
و يا کاربرد کمینهای ديگر نهادهها امکانپذير نیست .در نهايت مثبت بودن کششهای هزينه
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نشان میدهد عالمت کششها با نظريه اقتصادی همخوانی دارد .از میان کششهای هزينه،
کشش هزينه آب و کود شیمیايی بزرگتر از يك به دست آمده است که نشان میدهد تقاضای
نهادههای آب و کود شیمیايی نسبت به تغییرپذيريهای هزينه کل تولید کششپذير است .بقیه
نهادهها کششهای کمتر از واحد دارند و واکنش تقاضا برای اين نهادهها نسبت به تغییرات
هزينه کل تولید پايین است .اين به اين معنی است که صرف هزينه بیشتر در تولید گندم تأثیر
فراوانی در استفاده از نهادههای آب و کود شیمیايی میگذارد .همچنین از نتايج شايان توجه
میتوان به وجود رابطه مکملی بین نهادههای نیرویکار و ماشینها و گازوئیل و ماشینها و
رابطه جانشینی میان نهادههای ماشینها و کود شیمیايی اشاره کرد .به اين نکته نیز بايستی
توجه شود که افزايش قیمت نهاده انرژی موجب کاهش عالقهی کشاورزان برای تولید میشود.
در نهايت با توجه به تأثیر شايان مالحضهی افزايش قیمت برق و گازوئیل بر هزينه تولید،
پیشنهاد می شود اين افزايش قیمت به طور تدريجی صورت گیرد تا میزان تقاضای تولید گندم
توسط کشاورزان کاهش نیابد .از سوی ديگر به منظور کنترل بهینه مصرف نهادههای برق و
گازوئیل ،میتوان سیاست باال بردن بهرهوری مصرف اين نهادهها در تولید گندم را با معرفی
موتورهای پمپاژ برای استحصال آب و ماشینهای نوين با بهرهوری باال در مصرف برق و
گازوئیل اجرا کرد.
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