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های انرژی بر هزینه تولید افزایش قیمت حامل تأثیرتحلیل 

 آل گندم در استان فارس: کاربرد سیستم عرضه تقریبا ایده

 1محمد بخشوده،حسن آزرم
  90/43/4201تاریخ پذیرش:                                                                               32/90/4201تاریخ دریافت: 

 چكيده
های گندم تابع تقاضای نهاده های انرژی بر هزینه تولید،افزایش قیمت حامل تأثیربه منظور تحلیل  تحقیقدر این 

تولیدکننده در  209های مقطعی، برای آل با استفاده از دادهبا سیستم عرضه تقریبا ایده 9392-93آبی در سال 
های مورد های خود قیمتی جبرانی تقاضا برای همه نهادهمنطقه فسا برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که کشش

ها نهاده دیگرپذیر و قیمتی، نهاده سموم شیمیایی کشش مطلق کشش خود میزان پایهبررسی منفی است. بر 
کار و های نیرویهای متقاطع جبرانی بیانگر وجود رابطه مکملی بین نهادهباشند. همچنین کششناپذیر میشکش

باشد. شیمیایی میو کود هاشیمیایی و ماشینکار و کودو رابطه جانشینی بین نیروی هاو گازوئیل و ماشینهاماشین
صرف هزینه بیشتر در تولید گندم  شیمیایی تأثیر زیادی درکود و آب از ای استفادهکشش هزینه هاییبضر پایهبر 

ها، نشان داد افزایش قیمت برق های مختلف از قانون هدفمندی یارانهپایه پیش فرضشفرد بر قضیه دارد. کاربرد 
ای افزایش خواهد داد. لذا مالحظه شایان میزانبه پذیر کشاورزان آسیببرای  به ویژهو گازوئیل، هزینه تولید را 

شود این افزایش قیمت به طور تدریجی صورت گیرد تا میزان تولید گندم توسط کشاورزان کاهش پیشنهاد می
 نیابد.

 JEL: D04, D22, D24بندی طبقه

 شفرد، گندم، استان فارسقضیه کاربرد آل، ایده تقریبا عرضه تقاضای نهاده، سیستم: های کليدیواژه
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 مقدمه

انرژی به عنوان يك نهاده مهم در تولیدات کشاورزی است انرژی مصرفی در بخش کشاورزی 

. شود می تأمین سفید نفت و گاز نفت جمله از و نفتی هایايران، به طور عمده توسط فرآورده

 های یتدر فعال مصرفی برق سهم انرژی، های نیز با وجود افزايش قیمت اخیر های در سال

از  یتوجه يانحال، هنوز سهم شا ينداشته، اما با ا یریبه نسبت چشمگ يشافزا یکشاورز

مقدم،  یو جمال ی)ترکمان شود یم ینتام ینفت های بخش با فرآورده يندر ا یمصرف یانرژ

 یراخ های سال یط یتأمین انرژی بخش کشاورز در انرژی مختلف های (. سهم حامل5831

 5831-5831و برق از  یعیسهم گاز طب درصد يکهبه طور دهد یمرا نشان  یمختلف یروندها

درصد به  93/15از  ینفت های دوره درصد سهم فرآورده يندر ا یداشته ول يشیروند افزا

 قیمت گذشته های (. در سال5831 ی،است )ترازنامه انرژ يافتهدرصد کاهش  15/18

گاه با ارائه و آن شد نزديك جهانی های قیمت به پلکانی روند يك با آغاز در انرژی هایحامل

 هدفمندی طرح اجرای با و آمد عمل به جلوگیری آن افزايش از مدتی ها طرح تثبیت قیمت

 (.5833شاد،  يیو سرا سالمی) است شده نزديك جهانی های قیمت به جهشی طور به ها يارانه

 هانهاده تقاضای شوند. توابع برآورد مختلفی هایروش از توانندمی تولید هاینهاده تقاضای عتواب

 تابع از گیریيا مشتق و هانهاده قیمت به نسبت سود تابع از یریگمشتق روش دو از توانمی را

 روش در و تقاضای مستقیم تابع اول روش در که کرد استخراج نهاده هر قیمت به نسبت هزينه

(. 9111آيد )استراتوپولوس، می دسته ب هانهاده غیرمستقیم )مشروط( برای تقاضای توابع دوم

ها نهاده ديگرتقاضای  میزانها را بر تغییر قیمت هر يك از نهاده تأثیرتابع تقاضا امکان تحلیل 

 مبحث در ستهاسال که است هايیجمله مدل آل ازتقريبا ايده تقاضای سیستمکند. فراهم می

 تقريبا تقاضای سیستم مدل به استناد با( 5333) هلت و هیلمر .شودمی استفاده کنندهمصرف

 مبحث در آلايده تقريبا عرضه سیستم نام به همسانی مدل بازسازی به دست (AIDS) 5آلايده

 9آلايده تقريبا عرضه سیستم مدل نتايج بودن سودمند بر بررسی اين در. زدند کنندهتولید

(AISS) ياد  مدل .است شده تاکید ترانسلوگ مدل همچون هايیمدل برای مناسبی جايگزين و

 و تولید نظريه با همخوانیو  پذيریانعطاف ،آسان نسبت به برآورد مانند دارای برتريهايی شده

 است. جبرانی و هزينه هایکشش آسان محاسبه توانايی

                                           
1 Almost Ideal Demand System (AIDS) 
2 Almost Ideal Supply System (AISS) 
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انجام  زيادی به نسبت هایبررسیهای محصوالت کشاورزی نهاده تقاضای بررسی زمینه در

(، ترکمانی و کاليی 5811) نعمتی و کیانیکه می توان به پژوهش های هژبر .گرفته است

 تولید هاینهاده تقاضای توابع ( اشاره کرد. برآورد5831(، و جهانی و اصغری )5831)

 تحلیل و تجزيه نتیجه در و آلايده تقريبا عرضه سیستم از استفاده با محصوالت کشاورزی،

گزارش  بررسیندارد و تنها دو  زيادی پیشینه ايران در سیستم، اين از استفاده با هانهاده کشش

های زمانی به برآورد تقاضای نهاده دورههای ( با استفاده از داده5831شده است. فريادرس )

آل پرداخت. نتايج نشان داد که گندم آبی در ايران با استفاده از سیستم عرضه تقريبا ايده

های آبی منفی و کوچکتر از واحد و کششهای گندم مستقیم تقاضای نهادههای کشش یهمه

اقتصادی به اين  هاینظريهها با هزينه مثبت هستند. همچنین وی با توجه به سازگاری يافته

( در 5835آل سیستم کارايی است. مرتضوی و همکاران )نتیجه رسید سیستم عرضه تقريبا ايده

 عرضه سیستم از استفاده با کلزا روغن تولید هاینهاده برای قاضات تابع بررسی خود، در آغاز

 تأثیرهای قیمتی تقاضا و به برآورد کشش گاهآنو  کردندرا محاسبه  (AISS) آلتقريبا ايده

معیار لگاريتم  پايه( بر 9158گذاری در تولید کلزا پرداختند. همچنین تامپسون )سیاست قیمت

آل بر مدل هزينه ترانسلوگ برتری دارد و ايده تقريبا عرضه سیستمراستنمايی مشخص کرد که 

 .شوداستفاده  سیستممربوط به تولید از اين  هایبررسیکه بهتر است در  داشتبیان 

 یازن ی،محصوالت کشاورز یدتول یکه با توجه به محدود بودن منابع مورد استفاده برا يیاز آنجا

 یاز جمله انرژ ید،تول های نهاده و ها استفاده از منابع، و عامل یبرا تری یقدق ريزی به برنامه

 با ها نهاده ینهمطلوب همراه با مصرف به یزراع يريتمد رسد یلذا به نظر م شودیاحساس م

شده است در آغاز با استفاده از  یسع یقتحق يناست. در ا یضرور یاقتصاد یهاتوجه به مدل

 همچنین. شود ارائه ها نهاده ینروشن از رابطه ب يریگندم تصو تولید در ها نهاده یتابع تقاضا

 مانند هايیدر بخش کشاورزی و در نظر گرفتن سیاست یبا توجه به موارد پرشمار کاربرد انرژ

اين در لذا  .یردصورت گ ینهزم يندر ا هايییدر داخل، الزم است بررس یانرژ یمتق افزايش

های گندم آبی در استان فارس از سیستم عرضه برای برآورد تقاضای نهاده در آغازتحقیق 

های انرژی بر هزينه افزايش قیمت حامل تأثیربه تحلیل  پس از آنآل استفاده شد. تقريبا ايده

 پرداخته شده است. تولید
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                                 روش تحقیق                                                                   
های گندم آبی با استفاده از سیستم عرضه تقريبا پژوهش برآورد تابع تقاضای نهادهاين در 

يك مدل مناسب برای  (AIDS)آل ايده تقريبا تقاضای شود. مدل سیستمآل برآورد میايده

 آلايده تقريبا سهم در سیستم عرضه هایدلهکننده از کاالهاست. معاتقاضای مصرف بررسی

آل وجود دارد، با اين تفاوت ايده تقريبا است که در سیستم تقاضای هايیهمسان همان معادله

( نشان داد 9158) 5ها و قیمت آنهاست. تامپسونها نشان دهنده سهم نهادهکه در اينجا سهم

 شوند: ( تعريف می5رابطه )آل به صورت سهم در مدل عرضه تقريبا ايده هایمعادله

(5) Si = αi + ∑ ɤij ln Pj + βi ln (
Y

P
)  

دهنده قیمت هر نشان 𝑃𝑗، برای تولیدکنندگان iای نهاده سهم هزينه 𝑆𝑖ها در اين رابطه سهم

 و نماد لگاريتم طبیعی   lnها، نهاده شاخص قیمت P ،بررسیدر اين  نظرهای مورد کدام از نهاده

Y باشد.نیز بیانگر درآمد می 

)𝑙𝑛 تجربی، به جای استفاده از شاخص واقعی  هایبررسیدر بیشتر 
𝑌

𝑃
استون که يك  از شاخص(

( بر اين باورند که شاخص 5331) 9شود. ديتون و موئلبائرباشد، استفاده میشاخص خطی می

 معرفی از پس چند است. هر درست و بهینهبسیار خوبی برای يك شاخص قیمت  برآورداستون 

 چند هایشاخص از کدامهیچ اما شد وارد شاخص اين به مختلفی انتقادهای شاخص اين

 از:  است عبارت شاخص اين کلی شکل. نبودند عیب بدون آن از پس شده معرفی ایمرحله

(9) ln
Y

P
= ∑ Si

i

. ln Pj 

که  استبرای تولیدکنندگان  iای نهاده سهم هزينه Siو  jقیمت نهاده مصرفی ، 𝑝𝑗که در آن 

 .شودتولیدکنندگان مورد بررسی محاسبه می یهمهبرای 

آل به کار گرفته پذيری نیز برای سیستم عرضه تقريبا ايدههای همگنی، تقارن و جمعمحدوديت

 شد:

(8) 

 
∑ βi = 0  ∑ αi = 1    ∑ ɤj = 0          ɤij = ɤji

ji

  

i

 

                                           
1 Thompson 

 
2 Deaton & Muellbauer 
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 سیستم. متغیرهای هاستاين سیستم نشان دهنده تابع تقاضای هر يك از نهاده هایمعادله

 به صورت زير تعريف می شوند: بررسیآل در اين عرضه تقريبا ايده

 = P1کل  شمارکار تقسیم بر کل هزينه پرداختی به نیروی   =روز(  -کار )نفرقیمت واحد نیروی

 کار نیروی

 = P2 )کل ارزش يکنواخت سالیانه تجهیزات آبیاری تقسیم بر  =قیمت واحد آب )متر مکعب

 آب مصرف شده  میزان کل

 = P3کل هزينه پرداختی به کود شیمیايی تقسیم بر  =شیمیايی )کیلوگرم(  کود واحد قیمت

 کود شیمیايی مصرفی میزان
𝑃4 = کل هزينه پرداختی به سموم شیمیايی تقسیم بر  =شیمیايی )لیتر(  سموم واحد قیمت

 سموم شیمیايی مصرفی میزان

 = P5کل بر تقسیم هاماشین به پرداختی هزينه کل =)قیمت هر ساعت(  هاماشین واحد قیمت 

 هاماشین کارکرد ساعات

 = P6 )پرداختی مصرف برق تقسیم بر ساعات  میزانکل  =قیمت واحد برق )قیمت هر ساعت

 استفاده از برق

 = P7)پرداختی برای خريد گازوئیل تقسیم  میزانکل   =قیمت واحد گازوئیل )قیمت هر ساعت

 ساعات استفاده از گازوئیلبر 

تالیارد و  بررسینیز همانند  بررسیهای خودقیمتی )مستقیم( و متقاطع جبرانی در اين کشش

 ( محاسبه شد:1( و )1) هایرابطه( از 9111) 5همکاران

(1) eii = −1 + (
ɤii

Si

) + Si 

(1) eij = (
ɤij

Si

) + Si 

 

 

                                           
1 Taljaard et al 
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 ( محاسبه شد:1تقاضا از رابطه )ای همچنین کشش هزينه

(1) µ = 1 +
𝛽𝑖

𝑆𝑖

 

ها با استفاده از روش های به دست آمده نیز واريانس کششداری کششبه منظور آزمون معنی

 دلتا محاسبه شد:

(1) var(eij) = (
1

Si

)
2

. var(ɤij)         

 عامل قیمت به آل نسبتعرضه تقريبا ايده سیستم مشتق که توان بیان کردمی 5شفردلم بنابر

 تولید هایها و نهادهعامل از کدام هر سهم و است تولید عامل آن مشروط با تقاضای برابر تولید،

 می توان نوشت: Siبرای  دهد.کل نشان می هزينه در را

(3) Si =
PiXi

C
 

 شفرد داريم:قضیه  برابر. استهزينه تولید  𝐶و   iتقاضای نهاده  میزان 𝑋𝑖که در اين رابطه 

(3) 
∂C

∂Pi

= Xi 

(51) ∂ ln C

∂ ln Pi
=

∂C

∂Pi
.

Pi

C
=

PiXi

C
= Si=Xi 

های های مختلف روی قیمت نهادههای پیش فرضتوان با اعمال ( می51با توجه به رابطه )

تغییر قیمت  تأثیر. در واقع اين رابطه کردهای تولید را محاسبه موجود، درصد تغییر در هزينه

توان برای محاسبه از آن می گیرد وها در نظر مینهاده ديگريك نهاده را جدای از تأثیر قیمت 

 توان اين معادله را به صورت زير نوشت:می پايه. بر اين کردهای بعد نیز استفاده هزينه در سال

(55) 
قیمت نهاده هایپذيری)سهم نهاده(*درصد تغییر = درصد تغییر در هزينه    

→ % ∆𝐶 = %∆𝑃𝑡 ∗ 𝑆𝑡−1 

 پیش مصرف )تقاضای( نهاده برای سال جاری و سال میزان( بايد 55برای صادق بودن رابطه )

Xtبرابر باشد ) = Xt−1 .)و نیز  پیش مربوط به يك دوره همچنین در اين معادله سهم نهاده

Xtباشد. اگر )مورد استفاده در اين رابطه قیمت سال جاری می قیمت نهاده ≠ Xt−1 يك جز )

 به رابطه باال به صورت زير افزوده می شود: 

                                           
1 Shepherd's lemma 
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(59)  % ∆C = %∆Pt ∗ St−1 +
Pt (Xt−1 − Xt)

Ct−1

 

شود؛ از ( محاسبه می𝐶∆ %ها )درصد تغییر در هزينه میزان( 59با توجه به اينکه از رابطه )

 داريم: سويی

(58) 
dC

C
=

Ct+1 − Ct

Ct

= % ∆C 

 ( به دست آورد.58تغییر در هزينه تولیدکننده را از رابطه ) میزانتوان لذا می

قیمتی به شرح زير  پیش فرضافزايش قیمت نهاده بر هزينه تولید  اثرگذاريهایبرای تحلیل 

 لحاظ های انرژی، باحامل داخلی فروش ها قیمتقانون هدفمندی يارانه برابر است: شدهتعريف 

عوارض  و مالیات توزيع، ،ترابری شامل) مترتب هایينههز احتساب با و هااين حامل کیفیت

اسالمی  جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه پنجم برنامه پايان تا تدريج به( قانونی

نباشد.  فارس درخلیج( فوب) کشتی روی تحويل قیمت( % 31) درصد نود از کمتر ايران

 برنامه پايان تا تدريج به که شود تعیین ایگونه به برق داخلی فروش قیمت همچنین میانگین

 تمام قیمت معادل ايران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، پنجم توسعه پنجساله

افزايش قیمت انرژی با توجه به اين تفاوت  پیش فرض بررسیبنابراين در اين  .باشد آن شده

گیرد. تولید مورد ارزيابی قرار میهای آن بر میزان درصد تغییر در هزينه تأثیرقیمت تعريف و 

های جزئیات دقیق افزايش قیمت حامل اين بررسیالزم به توضیح است که در حین انجام 

تعیین  برایبا روند رو به رشد نرخ ارز،  5839ای که در سال انرژی مشخص نبوده است. به گونه

با  برابرهای جهانی تها به قیمهای انرژی و نزديك شدن اين قیمتهای داخلی حاملقیمت

واقعی شدن قیمت  برایها درصدی قیمت 111ها به افزايش يکباره قانون هدفمندی يارانه

های درصدی حامل 111تا  11 میانگینهای انرژی نیاز وجود داشت. دولت دهم افزايش حامل

اما با توجه با شرايط تورمی  کردرا به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد  5839انرژی در سال 

را مورد  5839درصدی در سال  83 میانگینکشور مجلس شورای اسالمی افزايش تدريجی 

 11درصد،  83 میانگینترتیب هبا نرخ افزايش ب در آغاز اين بررسیتصويب قرار داد. از اين رو 

دولت يازدهم های انرژی انجام پذيرفت. با روی کار آمدن درصدی قیمت حامل 811درصد و 

های انرژی افزايش قیمت حامل پیش فرضها تغییر يافت. اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه

درصدی گازوئیل در  11، افزايش 5838ها، در سال با اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه برابر

های اخیر نظر گرفته شد. بهای انرژی برق مصرفی در پمپاژ آب برای کشاورزی طی سال
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قیمت برق مصرفی چاه برای  5839تا  5831های دهد. در سالدهای متفاوتی را نشان میرون

بوده است که اين  ريال 11و  511، 31و کم باری به ترتیب  یساعات میان باری، اوج بار

 11و  911، 511به ترتیب به  5838ها، در سال ها با توجه به قانون هدفمندی يارانهقیمت

درصد افزايش يافته  91توان گفت به طور میانگین قیمت برق افزايش يافته است. لذا می ريال

با توجه به اينکه میانگین قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت تولید برق بدون  سويیاست. از 

درصدی در قیمت  515باشد يك افزايش می ريال 311، 5831محاسبه هزينه سوخت در سال 

ها و رسیدن به به اين قیمت نیاز می باشد. با توجه به قانون هدفمندی يارانهبرق، برای رسیدن 

وجود خواهد داشت. از  های آينده همها برای سالقیمت هدف در اين قانون، اين افزايش قیمت

با احتساب 5831میانگین قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت تولید برق در سال آنجايی که 

(. بنابراين در سال 5831باشد )شرکت توانیر، می ريال 8811ها، سنتی نیروگاه 91سوخت 

 11و  991، 551و کم باری به ترتیب به  یقیمت برق در ساعات میان باری، اوج بار 5831

بايستی يك افزايش برای رسیدن به قیمت تمام شده، میافزايش يافت که به طور میانگین  ريال

مورد بررسی در مورد برق  هایپیش فرضم. بنابراين درصدی در قیمت برق را شاهد باشی 113

 باشد.درصدی اين نهاده می 113و  515، 91افزايش 

باشد کشاورز گندم آبی در منطقه فسا می 915کار رفته در اين تحقیق مربوط به ه های بداده

ای از طريق مرحله ای چندگیری تصادفی خوشهبه روش نمونه 5839-38که در سال زراعی 

و قیمت و در نتیجه هزينه  میزانآوری شده شامل گردآوری شد. آمار و اطالعات گردپرسشنامه 

باشد. با ، برق و گازوئیل میهاهای نیروی کار، آب، کود شیمیايی، سموم شیمیايی، ماشیننهاده

رق به عنوان بباشد و از توجه به اينکه منبع تأمین آب در اين منطقه منابع آب زيرزمینی می

هزينه برق را جدای از هزينه آب در نظر  بررسیشود لذا در اين سوخت چاه استفاه می

در مراحل کاشت، داشت و برداشت  هاايم. همچنین از آنجايی که در تولید گندم از ماشینگرفته

شده و به  جدا هااز هزينه ماشین هاشود، هزينه گازوئیل به عنوان سوخت ماشیناستفاده می

 عنوان يك نهاده جداگانه مورد محاسبه قرار گرفت.

 نتایج و بحث

های آل برای تقاضای نهادهعرضه تقريبا ايده نظاماز برآورد تابع  ناشیهای ( يافته5در جدول )

های ( که در آن کشش9نتايج جدول ) بنابرتر تولید گندم ارايه شده است. البته تحلیل دقیق

گیرد، چرا که در اين جدول متغیر وابسته متقاطع محاسبه شده است صورت میو خودقیمتی 
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است که در برآورد تابع تقاضا قیدهای همگنی، تقارن و  يادآوریباشد. الزم به ها میسهم نهاده

، های جدول ياد شده به جز نهاده سموم شیمايیيافته بنابرپذيری نیز اعمال شده است. جمع

توان شود. همچنین میهای تولید میموجب افزايش سهم آنها در هزينهها هافزايش قیمت نهاد

، برق و گازوئیل موجب کاهش سهم هاهای آب، کود شیمیايی، ماشینگفت افزايش قیمت نهاده

کار می شود. به همین کار و افزايش قیمت سموم شیمیايی موجب افزايش سهم نیروینیروی

ها در اثر تغییر . تغییر در سهم هزينه نهادهکردموجود را تفسیر  هایديگر معادلهتوان ترتیب می

ای گازوئیل به مراتب قیمت گازوئیل نسبت به شش نهاده ديگر کمتر است زيرا سهم هزينه

کار، نیرویهای سهم هزينه نهاده میانگیناست که  يادآوریهاست. الزم به نهاده ديگرکمتر از 

، 1، 98، 53، 59به ترتیب برابر با  ، برق و گازوئیلهایايی، ماشینآب، کود شیمیايی، سموم شیم

ها نشان های قیمتی و متقاطع تقاضای نهاده( کشش9در جدول ) درصد است. 9و  59، 91

ها محاسبه و روش دلتا واريانس مقادير کشش پايهاست که بر  يادآوریداده شده است. الزم به 

های مختلف به دست آمده تنها يك کشش ان کشش. از میشداهمیت آماری آنها مشخص 

مقادير در سطح بااليی دارای اهمیت آماری  ديگراما  الزم را ندارد،متقاطع اهمیت آماری 

رود دارای عالمت صحیح طور که انتظار نیز میهای خود قیمتی همانکشش یهمه هستند.

دهند رابطه معکوسی بین قیمت و های اقتصادی سازگارند و نشان میمنفی هستند و با نظريه

نتايج به دست آمده  بنابرباشد. تقاضا می نظريهها وجود دارد که به معنی تأيید نهاده میزان

ی شش عامل تولیدی نسبت به توان گفت به جز نهاده سموم شیمیايی، تقاضامی

های شعددی کش میزاناست و قدر مطلق  دارای حساسیت پايینیقیمت آنها  تغییرپذيريهای

ها توان گفت که تقاضا برای نهادهکمتر از يك بوده و بنابراين می هاخود قیمتی اين نهاده

ها، موجب کاهش ناپذير است؛ يعنی، افزايش درصد معینی در قیمت هر يك از نهادهکشش

 .ياد شده است میزانتقاضا برای آن نهاده به میزان کمتر از 
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 آلسیستم عرضه تقریبا ایده برآوردنتایج  (8)جدول
AISS     

  
 گازوئیل  برق     هاماشین  شیمیايیمومس شیمیايیکود آب     نیروی کار  عرض از مبدأ

 144/1* نیروی کار

(13/1) 

***118/1 

(84/1) 

***188/1- 

 (11/1-) 

183/1- 

(43/8-) 

***184/1 

(14/4) 

***133/1- 

(11/7-) 

***183/1- 

(37/3-) 

**188/1- 

(11/1-) 

 411/1*** آب       

(73/7) 

- ***883/1 

(11/14) 

***117/1- 

(33/88-) 

***117/1- 

(11/3-) 

***113/1- 

(41/1-) 

***188/1- 

(18/1-) 

118/1- 

(34/1-) 

334/1*** کود شیمیایی

- 

(83/1) 

- - ***141/1 

(48/4) 

***184/1 

(11/4) 

113/1 

(73/1) 

**181/1 

(13/1) 

113/1- 

(14/1-) 

 813/1*** شیمیاییسموم

(48/3) 

- - - ***181/1- 

(31/1-) 

***111/1- 

(71/3-) 

118/1 

(77/1) 

10111 

(87/1) 

 434/1*** هاماشین    

(11/1) 

- - - - ***811/1 

(11/11) 

***131/1- 

(74/88-) 

***181/1- 

(11/3-) 

 118/1*** برق         

(18/1) 

- - - - - ***133/1 

(17/88) 

***181/1 

(77/3) 

 131/1*** گازوئیل    

 (17/1) 

- - - - - - 181/1 

(31/1) 

R-squared  31/1 11/1 48/1 34/1 17/1 71/1 13/1 

 درونمقادير ، همچنین درصد 5درصد و  1درصد، 51داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **)های تحقیق :يافتهمنبع

 (باشدمی  tپرانتز 
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 ديگردر صورت ثابت بودن  های مورد بررسیافزايش در قیمت نهاده درصد 51رود انتظار می

، هاتقاضای نیروی کار، آب، کود شیمیايی، سموم شیمیايی، ماشین میزانشرايط موجب کاهش 

درصد شود. در تفسیر با  3/9و  1/1، 8/8، 58، 1/1، 9، 9برق و گازوئیل به ترتیب به اندازه 

های ديگری از تواند جايگزينتوان گفت اين نهاده میکشش بودن نهاده سموم شیمیايی می

با آفات نیز داشته باشد و از آنجايی که فاصله زمانی بین پیشگیری و  زيستیجمله مبارزه 

درمان آفات و بیماريها نیز زياد است لذا با توجه به افزايش زمان استفاده از اين نهاده، انتظار 

، گازوئیل، آب و هاهای کودشیمیايی، برق، ماشینباشد. نهاده داشتهرود که کشش باالتری می

کمترين کشش خود قیمتی  کارها نیرویبعدی قرار دارند. در میان نهاده هایکار در ردهنیروی

کار به دلیل خانوادگی بودن . دلیل اين امر می تواند اين باشد که با افزايش قیمت نیرویرا دارد

با محاسبه  کار وجود ندارد.گیری کمتر نیروی، امکان به کارزارهانیروی کار شاغل در گندم

های متقاطع مثبت نشان ها به دست آمده است. کششکشش متقاطع نیز روابط بین نهاده

بر بنادهد. ها را نشان میدهنده رابطه جانشینی و کشش متقاطع منفی رابطه مکملی بین نهاده

های نیروی کار توان به وجود رابطه مکملی بین نهادهه میتوج شاياناز نتايج ( 9نتايج جدول )

ها و کود شیمیايی های ماشینو رابطه جانشینی میان نهاده هاو گازوئیل و ماشین هاو ماشین

توان می هاکار و ماشینباط مکملی هر چند ضعیف بین نیرویبا توجه به اين ارت .اشاره کرد

کار و درنتیجه ممکن است منجر به افزايش استفاده از نیروی هااشینگفت که کاهش قیمت م

ت و اعتبارات بانکی دنبال اعطای تسهیال باتواند به افزايش تولید بینجامد، لذا اين مسئله می

ديگر هم تأيید شده است به  هایبررسیو نیروی کار در  هاالبته رابطه مکمل بین ماشینشود. 

دهد و در را کاهش می هااستفاده از خدمات ماشین هایناين صورت که افزايش قیمت ماش

يابد. همچنین وجود کار نیز کاهش می، استفاده از نیرویهانتیجه با کاهش استفاده از ماشین

ها رسد زيرا با استفاده بیشتر از ماشینو گازوئیل بديهی به نظر می هارابطه مکمل بین ماشین

يابد. اگر قیمت گازوئیل يا آن نیز مصرف گازوئیل افزايش می در مراحل مختلف تولید، همراه با

با توجه  سويی ديگرافزايش يابد تقاضا برای آن عامل ديگر هم کاهش خواهد يافت. از  هاماشین

و کود شیمیايی را  هاتوان رابطه بین ماشینمی ، تنهاهاهای متقاطع برای نهاده ماشینبه کشش

 هادرصد در قیمت کود شیمیايی میزان تقاضای ماشین 51افزايش جانشین در نظر گرفت که با 

با توجه به اينکه در اينجا آب مصرفی در تولید گندم  همچنین درصد افزايش خواهد يافت. 1/9

های موجود ، سوخت چاهز آنجايی که در نمونه مورد بررسیاز چاه آب به دست آمده است ا
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ر می رود رابطه بین نهاده آب و برق مکمل به دست باشد لذا انتظابرای کشت گندم، برق می

تواند ناشی از آن باشد که، با توجه به ای میف آن به دست آمده است چنین نتیجهآيد ولی خال

قیمت برق تأثیر  پردازند، تغییرپذيريهایاينکه گندمکاران قیمت ناچیزی برای آب مصرفی می

رای کشت چون آب نهاده حیاتی ب به عبارت ديگر،تقاضای آب نخواهد داشت.  میزانآنچنانی بر 

قیمت برق  تأثیر تغییرپذيريهایواکنشی در  نبايستی،رود لذا انتظار می آيد،می به شمارگندم 

( گزارش شده 9های هزينه )مخارجی( در جدول )کشش باشیم.را شاهد برای تقاضای آب 

گتر از يك می باشد که بیانگر های هزينه کشش آب و کود شیمیايی بزراست. از میان کشش

کل تولید  هایاضای آب و کود شیمیايی به تغییرپذيريهای هزينهاين نکته است که تق

های درصد تغییر کند، تقاضا برای نهاده 5باشد و در صورتی که هزينه کل تولید پذير میکشش

ای جويی هزينهرفهکند. به عبارت ديگر، برای صدرصد تغییر می 51آب و کود شیمیايی بیش از 

های ها کششنهاده ديگرها داشت. توان بیشترين توجه را به اين نهادهيا صرف هزينه بیشتر می

شفرد را به دست آمده از کاربرد قضیه ( نتايج 1( و )8جدول ) آنها کمتر از يك است.هزينه 

های تولید هزينه های برق و گازوئیل برتغییر قیمت نهاده دهد. در اين جدول تأثیرنشان می

، 91آن است که افزايش  گويایها . يافتهشدهای مختلف بررسی پیش فرض بايك هکتار گندم 

درصدی و افزايش  3/11و  5/51، 1/9درصدی قیمت برق به ترتیب باعث افزايش  113و  515

 59و  1/9، 9، 19/5درصدی قیمت گازوئیل به ترتیب باعث افزايش  811و  11، 11، 83

های کل . با توجه به پايین بودن سهم نهاده گازوئیل در هزينهشودهزينه هر هکتار می درصدی

تولید افزايش قیمت اين نهاده در مقايسه با برق تأثیر کمتری بر هزينه تولید کشاورزان بر جای 

درصد در قیمت برق  91که با افزايش  کردتوان بیان ( می8گذارد. با توجه به نتايج جدول )می

میلیون ريال در  15/1تولیدکنندگان معادل  هایهزينهدر نتیجه حذف يارانه انرژی، تغییر در 

درصدی يعنی رسیدن به قیمت هدف  113 پیش فرضهکتار به دست آمده است. با اعمال 

 11/519نندگان معادل ها( تغییر در مخارج تولیدکها )آزادسازی قیمتقانون هدفمندی يارانه

افزايش قیمت برق در  شودطوری که مالحظه میمیلیون ريال در هکتار خواهد بود. همان

ای محسوسی خواهد داشت و در نتیجه به هزينهذف يارانه برای اين نهاده، اثرگذاريهای نتیجه ح

 دهد.بردار را تحت تأثیر قرار میشدت تولید، درآمد و سود بهره
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 های خودقیمتی و متقاطع تقاضاکشش( 1)جدول 
AISS کود  آب کارنیروی   

 شیمیايی

سموم 

 شیمیايی

 کشش هزينه گازوئیل برق هاماشین

 33/1 -11/1*** -11/1*** -11/1*** 51/1*** 59/1*** 13/1*** -91/1*** نیروی کار

 51/5 19/1*** 11/1*** 51/1*** 15/1*** -13/1*** -91/1*** 11/1*** آب

 93/5 15/1*** 51/1*** 93/1*** 55/1*** -11/1*** -11/1*** 11/1*** شیمیايی کود

 33/1 81/1*** 51/1*** 13/1*** -81/5*** 11/1*** 19/1*** 11/1*** شیمیايیسموم

 35/1 -19/1*** 15/1*** -88/1*** 15/1*** 91/1*** 13/1*** -19/1*** هاماشین

 31/1 55/1*** -11/1*** 18/1*** 11/1*** 89/1*** 13/1*** -11/1*** برق

 19/1 -93/1 13/1*** -53/1*** 11/1*** 11/1*** 51/1*** -83/1*** گازوئیل

 درصد( 5درصد و  1درصد، 51داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **)تحقیق های :يافتهمنبع

گازوئیل با قیمت فوب فاصله زيادی بین قیمت داخلی ( از آنجايی که 1با توجه به جدول )

های هدف قانون درصد افزايش در قیمت اين نهاده به قیمت 811خلیج فارس وجود دارد، لذا با 

 81/11کنندگان تولیدهای هزينه، پیش فرضشويم. با اين ها نزديك میهدفمندی يارانه

تأثیر بسیار  افزايش هزينه در هر هکتار يابد که اين میزانمیلیون ريال در هکتار افزايش می

درآمد و در نتیجه سود تولیدکننده و همچنین میزان تقاضای تولید گندم میزان زيادی بر 

های تولید گندم گذارد. در واقع هر چند که سهم گازوئیل در هزينهتوسط کشاورزان بر جای می

درصد است ولی با اين اختالف قیمتی شديدی که بین قیمت  9بسیار پايین و نزديك به 

های تولید خواهد داشت. بنابراين جود و قیمت هدف وجود دارد، تأثیر زيادی بر هزينهمو

 یعالقه کاهش شود اين افزايش قیمت به طور تدريجی صورت گیرد تا موجبپیشنهاد می

تولیدکنندگان را افزايش هزينه نشود. افزايش قیمت برق و گازوئیل  تولید برای کشاورزان

رسد. چرا که اين پذير امری ضروری به نظر میاز کشاورزان آسیبلذا حمايت خواهد داد 

تأثیر  که شودتواند موجب افزايش قیمت محصول تولیدی تولیدکنندگان می هایافزايش هزينه

 کنندگان نهايی نیز منتقل خواهد شد. آن به مصرف
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 های تولید یک هکتار گندمافزایش قیمت برق بر هزینه تأثیر (3جدول )

 113 515 91 برای افزايش قیمت برق فرض پیش

 3/11 5/51 1/9 در هزينه تولید درصد تغییر

 11/519 11/83 15/1 تولید گندم )میلیون ريال( در هکتار هایتغییر در هزينه

 های تحقیق: يافتهمنبع

 های تولید یک هکتار گندمافزایش قیمت برق بر هزینه تأثیر (4)جدول 

 811 11 11 83 افزايش قیمت گازوئیل پیش فرض برای

 59 1/9 9 19/5 در هزينه تولید درصد تغییر

 81/11 11/58 99/55 18/3 تولیدگندم )میلیون ريال( در هکتار هایتغییر در هزينه

 های تحقیق: يافتهمنبع

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 هایبا اعمال پیش فرضهای گازوئیل و برق قیمت نهادهافزايش  ،نشان داد نتايج اين تحقیق

دهد. أثیر قرار میگندم را تحت تتولید شدت هزينه به ها، انهقانون هدفمندی يار پايهمختلف بر 

ه به پايین بودن سهم آن در تولید، به با توجدر مقايسه با برق، قیمت گازوئیل  افزايشالبته 

های اين تحقیق نشان يافتههمچنین شود. مینسبت کمتری باعث تغییر در هزينه تولید گندم 

 کوچکتر هانهاده ديگر به جزء نهاده سموم شیمیايی برای تقاضا های خودقیمتیداد که کشش

توان لذا می .دارد گندم تولید پايین پذيریانعطاف بر داللت که است آمده به دست واحد از

دهند. در نتیجه واکنش بااليی نشان نمیها قیمت نهاده گفت که کشاورزان به تغییرپذيريهای

شود و کنندگان میها و زيان تولیدها منجر به افزايش هزينهرويه قیمت نهادهافزايش بی

 یمنفی بودن همهگذاری بايد مورد تأکید قرار گیرد. همچنین ه در سیاستمديريت اين مسئل

دهد که نه نشان میهای هزيهای قیمتی جبرانی تقاضا و مثبت بودن بودن کششکشش

توان گفت با دارد. از اين رو می همخوانیهای اقتصادی نظريه با آلايده تقريبا عرضه سیستم

 سودمند عرضه و تولید مبحث در آن از گیریمثبت اين سیستم، بهره هایويژگیتوجه به 

داللت بر  گندم هاینهاده های متقاطع جبرانی تقاضایکششر از واحد بودن کوچکت .بود خواهد

 تولید فرايند در که است دلیل اين به به طور عمدهاين موضوع . ها داردرابطه ضعیف بین نهاده

کار بردن ه سنتی بوده و ب مورد استفاده فناوری ،محصوالت کشاورزی و در اين تحقیق گندم

 زمین يا کارنیروی از استفاده بدون تولید فرايند ديگر، عبارت است؛ به ضرورری هانهاده یهمه

 هزينه هایکشش بودن مثبتدر نهايت  نیست. پذيرامکان هانهاده ديگر ایکمینه کاربرد يا و
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های هزينه، دارد. از میان کشش همخوانی اقتصادی نظريه با هاکشش عالمت دهدمی نشان

دهد تقاضای کشش هزينه آب و کود شیمیايی بزرگتر از يك به دست آمده است که نشان می

 پذير است. بقیههزينه کل تولید کشش آب و کود شیمیايی نسبت به تغییرپذيريهایهای نهاده

 به تغییرات نسبت هانهاده اين برای تقاضا واکنش و دارند واحد از کمتر هایکشش هانهاده

اين به اين معنی است که صرف هزينه بیشتر در تولید گندم تأثیر  .است پايین تولید کل هزينه

توجه  شاياناز نتايج همچنین  گذارد.های آب و کود شیمیايی میانی در استفاده از نهادهفراو

و  هاو گازوئیل و ماشین هاکار و ماشینهای نیرویتوان به وجود رابطه مکملی بین نهادهمی

 بايستی نیز نکته اينبه  .کردو کود شیمیايی اشاره  هاهای ماشینرابطه جانشینی میان نهاده

شود. می تولید برای کشاورزان یعالقه کاهش موجب انرژی نهادهقیمت  افزايش که شودتوجه 

ی افزايش قیمت برق و گازوئیل بر هزينه تولید، مالحضه شايان با توجه به تأثیردر نهايت 

شود اين افزايش قیمت به طور تدريجی صورت گیرد تا میزان تقاضای تولید گندم پیشنهاد می

های برق و ديگر به منظور کنترل بهینه مصرف نهاده سویتوسط کشاورزان کاهش نیابد. از 

معرفی  باها در تولید گندم را وری مصرف اين نهادهتوان سیاست باال بردن بهرهگازوئیل، می

وری باال در مصرف برق و نوين با بهره هایاستحصال آب و ماشین موتورهای پمپاژ برای
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