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  چكيده
 قيمت بر طريق از را خود تاثير عمده باشدمي كاال شده تمام  قيمت يا و هزينه كاهش جهت در همواره يارانه پرداخت
 منابع شناخت انرژي و ييارانه حذف رفاهي آثار ارزيابي با هدف اين پژوهش. گذاردمي اقتصادي هايتصميم و اقتصاد
 پرسشنامه يلهبوس مطالعه مورد هايداده .انجام شد فيروزآباد شهرستان گندم توليد كنندگان ميان در انرژي مصرف شدت

 شدت منابع توليد، سپس عوامل تقاضاي ابتدا كه آمد بدست 1389سال  در فيروزآباد يمنطقه منتخب برداران بهره از
 حذف  بررسي آثار رفاهي نشان داد كه  .شد برآورد توليدكنندگان ميان در انرژي يارانه اثر كاهش و انرژي مصرف
توجه به  . شوددرصد و كاهش سود توليدكنندگان مي 14توليد گندم  به ميزان  هايباعث افزايش هزينه  انرژي ي يارانه

ماشين آالت نوين با بهره وري باال در مصرف انرژي از مهمترين  معرفيآثار ناشي از تغييرات در بازار ساير نهاده و 
  .باشدهاي سياستي اين پژوهش ميتوصيه

  
 توليد هاي انرژي، هزينه شدت گندم، يارانه، انرژي،: واژه هاي كليدي

 
  

Abstract 
Subsidy to reduce the cost or price of goods is Major impact on the economy through 
price and makes economic decisions. This study evaluated the effects of welfare 
subsidies and energy sources, energy intensity among wheat producers were Firouzabad 
city. Utilization of data collected by the selected area in 1389 years was Firouzabad The 
first demand of production factors, the intensity of energy consumption and reduction of 
energy subsidies among producers was estimated. Effects of Welfare showed that energy 
subsidies increase production costs by 14 percent and reduced wheat producers will 
benefit. The effects of changes in other inputs and market introduction of new machines 
with high efficiency in energy consumption of this research is the most important policy 
recommendations. 
 
Key Words: Energy subsidies, wheat, energy intensity, production costs 
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  مقدمه
 رشد به رو جمعيت براي غذا افزون روز نياز به پاسخگويي منظور به كشاورزي بخش امروزه
 مصرف به وابسته زيادي ميزان به مناسب، و فيكا مواد غذايي كردن و فراهم زمين كره

 از نامناسب استفاده عدم از ناشي سوء اثرات و طبيعي محدود منابع به توجه.  باشد مي انرژي
 مصرف الگوهاي بررسي لزوم زيست،  محيط و انسان سالمتي روي انرژي مختلف منابع
 پرداخت). 2005 ان،همكار و هاتيرلي( است ساخته حياتي كشاورزي بخش در را انرژي
 خود تاثير و عمده باشد مي كاال شده تمام  قيمت يا و هزينه كاهش جهت در همواره يارانه

 كشاورزي بخش از حمايت. گذارد مي اقتصادي هاي تصميم و اقتصاد بر قيمت، طريق از را
 لهجم از ماهيت كشاورزي همچون متعددي داليل.  است بوده توجه مورد جهان در باز دير از

 پشتوانه اين تغذيه در ان نقش و غذايي امنيت تامين بخشها، ساير به نسبت باالتر ريسك
 پيش و 1343 سال به كشاورزي محصوالت توليد از حمايت سابقه ايران در.  است حمايتها

 مهمترين از كشاورزي، هاي نهاده به يارانه اعطاي و گردد برمي ارضي شروع اصالحات از
 انرژي يارانه ميان اين در. شود مي محسوب كشاورزي بخش از دولت حمايتي هاي سياست
 كشاورزي بخش در .باشد مي توجه قابل جهاني، قيمت دليل افزايش به اخير سالهاي در بويژه
. قرار ميگيرد استفاده مورد مستقيم غير صورت به هم و مستقيم صورت به هم سوخت نهاده

 براي زيرزميني منابع از آب استخراج رزي،كشاو در سوخت استفاده از بخش مهمترين
 مي برداشت و داشت كاشت، مراحل در كشاورزي آالت ماشين از استفاده همچنين آبياري و

 قيمت با مقايسه در نفتي هاي فرآورده قيمت گاز، و نفت منابع وجود به دليل ايران در. باشد
 به ريال 165 ليتر هر قيمت با ئيلگازو كه حالي در مثال به طور .باشد مي پائين بسيار جهاني
 ريال 3339 برابر سال همين در آن جهاني قيمت فروخته شده 1384 سال در كشاورزي بخش
 برابر ، 1384 سال در كشاورزي بخش انرژي در هاي حامل به گرفته تعلق يارانه. است بوده

 مي كشور رد انرژي يارانه درصد كل 3/6 معادل كه شده گزارش ريال ميليارد 3/25479
 را قدم اولين بنزين، سهميه بندي اجراي با دولت اخيراً). 1384 ايران، انرژي ترازنامه(باشد 
 دولت سوي از كه نيز اقتصادي طرح تحول.  است برداشته انرژي يارانه كاهش زمينه در
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 در انرژي به پرداختي ي يارانه بر با تاكيد ها يارانه كردن هدفمند دنبال به است شده شروع
 بر جامعه در تورمي آثار اين سياست اجراي معتقدند كارشناسان از بسياري. باشد مي كشور
 انتظار باشد، بيشتر توليد محصولي در انرژي مصرف سهم چه هر طبعا.  گذاشت خواهد جاي
 ميان اين در. بيشتر باشد سوخت هاي يارانه حذف از محصول آن قيمت پذيري تاثير ميرود

 مصرف ترين پر اصلي ماده كه گندم جمله از و غذايي ت محصوال يريتاثيرپذ چگونگي
 حذف اثر به حاضر مطالعه اساس، همين بر.  است اهميت با بسيار است خانوارها غذايي مواد

   .پردازد مي استراتژيك محصول اين برهزينه هاي يارانه انرژي
 . دادند قرار مطالعه مورد را كشاورزي بخش در حمايتي سياستهاي ايران، در زيادي مطالعات
 بخش از حمايتي سياستهاي بررسي"عنوان  با اي مطالعه در ،) 1376(  زارع و نجفي

 كشاورزي بخش در آزادسازي اقتصادي كه معتقدند ،" گندم محصول بر تاكيد با كشاورزي
 اقتصادي تحليل آثار و تجزيه با ،) 1379(  سالمي.  شد خواهد گندم توليد كاهش باعث

 اقتصادي ايران هاي بخش ساير و كشاورزي بخش بر جهاني تجارت سازمان به ايران لحاقا
 استراتژيك محصوالت واحد هر براي غيرقيمتي و قيمتي حمايت عمومي، تعادل مدل يك در

 نشان مطالعه دراين. است نموده محاسبه آن احتساب بدون و سوخت ي يارانه احتساب را با
 اثرگذار توجهي قابل ميزان به محصوالت شده تمام قيمت بر تسوخ كه يارانه شده داده
 هاي نهاده قيمت آزادسازي سياست كه داد نشان ،) 1384(عزيزي مطالعه. است

(  آذري توسط كه ديگري مطالعه در. گيالن مي باشد در برنج توليد ضرر به كودشيميايي،
 شده، انجام توليد بر مرغ وگوشت ذرت، گندم محصوالت از حمايت ميزان اثر براي)  1387
 نداشته تاثيري توليد محصوالت رشد و توليد ميزان بر ها حمايت ميزان كه شده داده نشان
 يارانه كودشيميايي اثر" عنوان تحت اي مقاله در ،) 1385(  همكاران و كريم زادگان. است
اين  به يمياييكودش يارانه پرداخت كه دادند نشان " گندم توليد در آن غيربهينه مصرف بر

. باشد مي بازنگري مستلزم كودشيميايي گذاري قيمت و شده رويه بي استفاده باعث محصول
 را خراسان استان مهم زراعي محصوالت از تعدادي ،) 1377(  حقيقي صدرآبادي و كوچكي

 و استان زراعي هاي نظام در آنها از كدام هر سهم و انرژي هاي ارزيابي نهاده منظور به
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 در كه داد نشان نتايج.  دادند قرار بررسي مورد نظام ها، اين انرژي راندمان ارزيابي نهمچني
 كمترين به ديم و محصوالت انساني كار ساعات بيشترين به فرنگي گوجه گياهان، بين

 را راندمان انرژي بيشترين عدس، محصوالت، بين در همچنين.  دارند نياز انساني كار ساعات
 انرژي هاي نهاده از يك هر سهم گيري اندازه از آمده دست به نتايج به وجهت با.  است داشته

 دليل به از محصوالت كدام هر در انرژي راندمان بودن كم علت كه دد گر مي چنين استنباط
 سطح واحد در پايين عملكرد و انساني نيروي نهاده از كم فسيلي، استفاده انرژي زياد سهم
 هدف .پرداختند تركيه كشاورزي در انرژي تحليل به ،) 2004(  همكاران و ازكان .باشدمي
نهاده هاي مورد .بود1975-2000 دوره در كشاورزي بخش كل در تعيين مصرف انرژي آنها

 الكتريسيته، آالت، ماشين حيواني، و انساني نيروي شامل نظر در محاسبه مصرف انرژي
 نتايج.  بود كشاورزي كاالي 36 ملانرژي شا ستاده و بذر شيميايي، هاي كود گازوييل،

 اما. است افزايش يافته زمان طي در انرژي ستاده كل و انرژي هاي نهاده كل كه داد نشان
 كاهش زمان طي در)  ورودي انرژي(  انرژي نهاده به) خروجي انرژي( انرژي ستاده نسبت

 عمل كارا تصور به ها نهاده مصرف در كشاورزي بخش حقيقت در يعني.  است پيدا كرده
 گاز انتشار هوا، شدن گرم نظير محيطي زيست مشكالت و موجب مسائل امر اين كه نكرده
 در انرژي جريان بررسي به ،) 2005(  همكاران و عالم.شد خواهد غيره و اي گلخانه

 و انساني انرژي بررسي، مورد انرژي. پرداختند 1980 – 2000 دوره در بنگالدش كشاورزي
 مطالعه نتايج. باشد مي شيميايي سموم و كود گازوييل، الكتريسيته، آالت، ماشين حيواني،
به  4/6از ترتيب به كشاورزي توليدات براي انرژي ستاده و نهاده دوره، طول در كه داد نشان

 اين.  بود يافته هكتار افزايش بر ژول گيگا 05/130به  22/72هكتار و  بر ژول گيگا 32/17
درصد  28/11 از انرژي داده به ستاده نسبت يعني انرژي كه كارايي است آن دهنده نشان امر
 افزايش انرژي ستاده از سريعتر انرژي نهاده نتيجه در كه است يافته درصد كاهش 1/8به 
 ،) 2005(  همكاران و هاتيرلي .است يافته كاهش انرژي مصرف كارايي آن تبع به و يافته
 انجام 1975 -2000 دوره در تركيه كشاورزي در ستاده - داده از اقتصادسنجي تحليل يك
 كل از داگالس كاب تابعي صورت به كه بوده كشاورزي محصول 104 شامل ها ستاده .دادند
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-  داده نسبت مثل انرژي مختلف هاي شاخص همچنين. بود  بذر و شيميايي انرژي فيزيكي،
 و فيزيكي انرژي كه داد نشان نتايج.  شد برآورد خالص و انرژي انرژي وري بهره ستاده،

 هاي شاخص برآورد.  اند گذاشته سطح ستاده بر داري معني اثر نيتروژن ويژه به شيميايي
 واقعيت اين بيان كننده كه است بوده زمان طي در ها شاخص اين كاهش هنده شان ن انرژي
زيست  مسائل تواند مي كه است كرده عمل ناكارا كشاورزي در مصرف الگوي كه است
  .باشد داشته پي در را طيمحي

  روش شناسي تحقيق
بمنظور تحليل آثار كاهش يارانه ي انرژي بر هزينه هاي توليد و تغييرات شدت مصرف آن 

براي اين . در توليد، بايد الگوي مصرف نهاده ها و از جمله انرژي مورد توجه قرار گيرد
طالعه انرژي مورد استفاده در منظور، الزمست تقاضاي نهاده ها برآورد گردد البته در اين م

با توجه به عدم دسترسي به داده هاي قيمت انرژي . ماشين آالت مورد توجه قرار گرفته است
براي تك تك بهره برداران، اين نهاده در قالب نهاده ماشين آالت مورد توجه قرار گرفته 

وبهره . است علت اين امر نيز استفاده از خدمات ماشين آالت به صورت اجاره اي. است
و خود به گونه مستقيم هزينه .برداران، هزينه استفاده از خدمات ماشين آالت را مي پردازند

به بيان ديگر، ابتدا تقاضاي نهاده هاي توليد و از جمله تقاضاي ماشين  . انرژي را نمي پردازند
. شده استآالت برآورد و سپس اثر تغيير قيمت انرژي در مورد هزينه هاي توليد ارزيابي 

گفتني است كه بمنظور محاسبه قيمت استفاده از خدمات ماشين آالت، ابتدا هزينهاستفاده از 
انواع گوناگون محاسبه و هزينه كل استفاده از ماشين آالت بر تعداد ساعات آن تقسيم 

بيشتر بهره . گرديد و به اين ترتيب ميانگين قيمت استفاده از ماشين آالت برآورد گرديد
ونمونه منتخب نيز تنها . ان منطقه از ماشين آالت به صورت اجاره اي استفاده مي كنندبردار

در اين مطالعه براي . بهره برداراني را شامل مي شود كه به صورت اجاره اي استفاده مي كنند
بدست آوردن توابع تقاضاي نهاده هاي مورد استفاده در توليد گندم، از تابع سود ترانسلوگ 

  : شكل كلي تابع سود ترانسلوگ به صورت زير است.تفاده شده استبهنجار اس
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Ln +

+ +

                                  )1(                                                                      

ام كه نسبت به iقيمت نهاده  نجار شده نسبت به قيمت محصول، سود به كه در آن 
نماد لگاريتم طبيعي  Ln. امين نهاده ثابت مي باشد k، قيمت محصول بهنجار شده است و 

اين تابع نسبت . د برآورد شوندضرايبي هستند كه باي ، ، ، ، و 
در اين جا فرض مي . به قيمت تمامي نهاده هاي متغير همگن از درجه يك برخوردار است

شود كه بهره برداران نمي توانند تاثيري برقيمت نهاده و محصول داشته باشند، لذا، با استفاده 
  .ت يافتاز قضيه ي هوتلينگ مي توان به توابع سهم نهاده ي متغير از سود دس

= =                                                        (2)                                                                                             

= +  +      )٣(                 

ام از سود مي باشد و تابع  i، سهم نهاده ي ام و  iمقدار نهاده ي متغير   كه در آن 
معادله هاي سهم سود بر اساس قضيه ي هوتلينگ، همان معادله . سهم سود ناميده مي شود

امين نهاده ي  iباال تابع تقاضا براي براساس معادله هاي . هاي تقاضاي مشروط مي باشند
  :متغير به صورت زير مي باشد

=- ( )                                                        )٤(          

Ln = Ln  - Ln  + Ln(-                             )٥(    

با استفاده از روابط زير ) توابع تقاضاي مشتق شده نهاده ها(پس از برآورد معادله هاي سهم 
  : كشش هاي جانشيني و قيمتي تقاضا محاسبه شد

  :كشش قيمتي متقاطع
=                                                                (6)    

 
 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

٨ 
 

  : كشش خود قيمتي
= ( / )+                                             (٧) 

  : كشش جانشيني است كه به صورت زير تعريف مي شود كه در آن 
= ( / )+                                          (٨) 

براي ) 2000گرين(بمنظور آزمون معني داري كشش هاي بدست آمده نيز از روش دلتا 
  : محاسبه ي واريانس كشش ها به صورت زير استفاده شد

Var( ) = (1/ )2.var( )                              (٩) 

در اين مطالعه براي استخراج اثر تغييرات قيمت انرژي مورد استفاده در ماشين آالت بر 
بر اساس اين روش . استفاده شد) 2006(هزينه هاي توليد، از روش پيشنهادي لي و همكاران 

به همين . قدار تقاضاي نهاده به تغييرات در قيمت و مقدار آن تفكيك مي شودتغييرات در م
ترتيب تغييرات انرژي مصرفي با اعمال ضريب سهم در كشش جانشيني ماشين آالت به 

  :صورت زير تصحيح مي گردد
  

E =  + =mach E           (١٠) 

تغييرات در  بيانگر تغييرات متناسب در تقاضاي نهاده ي انرژي،  Eكه در آن 
كشش جانشيني  ،  Iسهم هزينه نهاده ي  قيمت ساير نهاده ها به جز ماشين آالت، 

سهم انرژي در  ر هزينه هاي توليد، سهم ماشين آالت د j ،=machو  iآلن ميان نهاده 
تغييرات در هزينه هاي ماشين آالت و  Eهزينه هاي ماشين آالت، 

حال با استفاده از تعريف شدت . كشش جانشيني ماشين آالت مي باشد 
  ):2008ن، حما و همكارا(انرژي مي توان از تابع سهم انرژي به صورت زير بهره جست 

e^=E/Q=( / ) = ( )                        (١١) 

قيمت انرژي است و ساير  قيمت محصول و  شدت مصرف انرژي،  ^eكه در آن 
رابطه ي باال شدت مصرف انرژي به  بر اساس. متغيرها و ضرايب نيز پيش تر معرفي گرديد

بدست  در ضريب  /بخش نخست از حاصلضرب نسبت . دو بخش تقسيم مي شود
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مي آيد كه نشان دهنده ي اثر تغييرات قيمت انرژي بر شدت مصرف انرژي در يك سطح 
ما و همكاران، (ميده مي شود سهم بودجه ثابت است و به همين جهت، اثر بودجه اي نا

) كاهش(قيمت واقعي انرژي به مثابه افزايش ) افزايش(بر اين اساس، بخش كاهش). 2008
داده هاي مورد مطالعه نيز به صورت مقطعي . بودجه ي اختصاص يافته به آن تلقي مي شود
ي فيروزآباد توليد كننده ي گندم در منطقه  90مي باشند كه از راه تكميل پرسشنامه در ميان 

  .نمونه ي منتخب نيز به صورت تصادفي انتخاب گرديد. بدست آمد 1389در سال 
  بحث و نتيجه گيري

با توجه به اين كه در توابع . ابتدا  توابع تقاضاي نهاده هاي توليد را برآورد مي كنيمم
ان تقاضاي بدست آمده متغير وابسته سهم هر يك از نهاده ها در سود مي باشد و از امك

تفسير كمي برخوردار است و هم چنين، به دليل آنكه هدف از برآورد اين توابع تقاضا 
دست يابي به مقادير كشش ها مي باشد؛ لذا، تنها به ارايه ي كشش هاي قيمتي اكتفا شده 

كشش هاي خود قيمتي و متقاطع براي هريك از نهاده هاي توليد بكار  1در جدول . است
كه منظور از ماشين آالت، قيمت خدمات استفاده . ندم ارايه شده استگرفته شده در توليد گ

كششش خود قيمتي تمامي نهاده ها منفي است، كه به معني تاييد . از ماشين آالت مي باشد
از ميان كشش هاي خود قيمتي، كشش هاي مربوط به ماشين آالت و . تئوري تقاضا مي باشد

البته، بر اساس نتايج بدست آمده تقاضاي . نيستندكود شيميايي از اهميت آماري برخوردار 
به اين . كود شيميايي نسبت به تغيير قيمت هيچ يك از نهاده ها واكنشي نشان نداده است

ترتيب، مي توان گفت ماشين آالت كه انرژي نيز در قالب آن مورد توجه قرار گرفته است، 
 .نسبت به تغييرات قيمت واكنش نخواهند داشت
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  كشش هاي خود قيمتي و متقاطع نهاده هاي مورد استفاده در توليد گندم - 1لجدو
  نهاده         
  معادله

نيروي   آب  سم  كود شيميايي ماشين آالت 
  كار

  
  ماشين آالت

  - 68/0  41/0  - 02/1  11/0  - 54/0  ضريب
  16/0  11/0  1/0  22/13  44/5  انحراف معيار

  - t  09/0 -  01/0  42/4 -  49/5  51/3آماره ي 
  

  كودشيميايي
  31/0  06/0  13/0  - 72/0  19/0  ضريب

  95/1  62/2  16/2  41/14  3/22  انحراف معيار
  t  07/0  03/0 -  03/0 -  02/0  11/0آماره ي 

  
  سم

  - 64/4  06/0  - 55/2 11/0 -6/1 ضريب
  01/1  31/0  67/0 04/5 23/0 انحراف معيار

  - t 6/4- 01/0 82/3 -  13/0  19/4آماره ي
  

  آب
  3/0  -7/3  13/0 11/0 78/2 ضريب

  68/0  47/0  71/0 31/6 43/0 انحراف معيار
  t 01/6 01/0 16/0  88/7 -  37/0آماره ي

  
  نيروي كار

  - 59/0  06/0  - 17/1 11/0 -2/5 ضريب
  33/0  15/0  29/0 37/3 04/1 انحراف معيار

  t 66/4- 02/0 25/4 -  29/0  54/1آماره ي
  يافته هاي پژوهش: ماخذ

كشش هاي خود قيمتي، مقادير به دست آمده براي نهاده هاي سم و آب در  از ميان مقادير
به گونه اي كه انتظار مي رود در پي افزايش قيمت نهاده هاي ياد . سطح بااليي قرار دارند

به . درصد كاهش يابد 1/5و  2/3شده به اندازه يك درصد، ميزان تقاضا براي آنها به ترتيب 
ا كشش هاي متقاطع ميان ماشين آالت با سه نهاده ي سم، جز كشش هاي خود قيمتي، تنه

بر . آب و نيروي كار و هم چنين، رابطه ميان سم و نيروي كار داراي اهميت آماري است
اساس كشش هاي ياد شده، ماشين آالت با دو نهاده ي سم و  نيروي كار به صورت مكمل 

بر اساس يافته . هميت آماري اندضريب داراي ا 11به اين ترتيب، مشاهده مي شود كه . است
افزايش قيمت سم و نيروي كار مي تواند موجب كاهش مصرف اين نهاده ها  2هاي جدول 

با كاهش تقاضا براي خدمات . و در نهايت كاهش استفاده از خدمات ماشين آالت شود
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نه نيز اثر كاهش و حذف يارا 2درجدول . ماشين آالت استفاده از انرژي كاهش خواهد يافت
ي انرژي يا سوخت مورد استفاده در ماشين آالت كشاورزي ارائه شده است، ميانگين هزينه 

در اين جدول هزينه .هزار ريال برآورد شد 230ي كاربرد ماشين آالت نيز در هر ساعت 
نيز مي باشد، با توجه به اين كه تقاضا براي ) گازوئيل(ماشين آالت شامل هزينه سوخت 

ه قيمت آن بي كشش است لذا، فرض شده است به دنبال افزايش قيمت ماشين آالت نسبت ب
انرژي و در پي آن افزايش قيمت خدمات ماشين آالت ميزان استفاده از اين نهاده ها و هم 

براي  محاسبه اثرات . چنين، ميزان توليد كاهش نيابد و تنها هزينه هاي توليد افزايش يابد
اين در حالي . استفاده شد  1389ت جهاني در سال رفاهي كاهش يارانه ي سوخت، از قيم

هم اكنون حدود . ريال مي باشد 250است كه قيمت يارانه اي آن براي بهره برداران برابر با 
درصد از آن  31/0درصد از هزينه هاي توليد را ماشين آالت تشكيل مي دهند كه تنها 20

درصد، ارقام ياد شده به  50سهم سوخت مي باشد، با كاهش يارانه ي سوخت به ميزان 
با حذف كامل يارانه، سهم ماشين آالت از . درصد افزايش مي يابد 5و بيش از  25ترتيب به 

درصد ان سهم سوخت 11درصد افزايش مي يابدكه حدود  29هزينه هاي توليد به بيش از 
يل درصد از هزينه هاي استفاده از خدمات ماشين آالت را سوخت تشك 36است و بيش از 

درصد هزينه هاي توليد را 14حذف يارانه انرژي در ميان بهره برداران گندم بيش از . مي دهد
درصد خواهد  5افزايش خواهد داد كه اين افزايش موجب كاهش سود اين محصول در حدود

 .درصدي در هزينه هاي توليد را مي توان باال ارزيابي نمود 14افزايش . شد

  انرژي بر هزينه هاي توليد، درآمد و سود حاصل از هرهكتار در ميان بهره برداران گندم اثر كاهش يارانه ي - 2جدول 
سهم  

ماشين 
آالت در 

هزينه 
هاي 
  توليد

سهم
انرژي در 

هزينه 
هاي 

ماشين 
  آالت

سهم انرژي
) سوخت(

در كل 
هزينه هاي 

  توليد

  سود             هزينه هاي توليد درآمدها
ميليون 
  ريال

درصد 
  تغيير

ميليون 
  ريال

درصد 
  تغيير

  -   94/11  -   61/3  71/11  31/0  41/1  96/19  الگوي كنوني
  - 42/2  65/11  44/4  77/3  71/11  67/5  19/20  66/24 50حذف 
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از درصد
  يارانه انرژي

حذف كامل
  يارانه انرژي

74/29 87/36 9/10 71/11 21/4  62/16  4/11  67/4 -  

  يافته هاي پژوهش: ماخذ

ل هاي موثر بر شدت مصرف انرژي در ميان بهره برداران گندم ارائه نيز عام 3در جدول 
در اين جدول اثر آن بر شدت مصرف انرژي در نهاده ي ماشين آالت كه انرژي . شده است

اثر بودجه اي، اثر قيمت انرژي را بر شدت . همراه آن استفاده مي شود، بررسي شده است
ت به دست آمده است به اين معني كه تغييرات اين ضريب مثب. استفاده از آن نشان مي دهد

اين امر به معني آن است كه . قيمت انرژي در جهت استفاده بيشتر از آن پيش رفته است
. قيمت انرژي در سطح پاييني قرار داشته است و موجب تشديد مصرف انرژي شده است

توليد را بر شدت ساير ضرايب كه متعلق به نهاده هاي گوناگون است، اثر جانشيني عوامل 
نهاده هاي ماشين آالت، كود شيميايي و آب موجب تشديد . استفاده از انرژي نشان مي دهد

به اين معني كه استفاده بيشتر از اين عوامل توليد با افزايش . استفاده از انرژي مي شوند
يشتر از استفاده از انرژي همراه خواهد بود و كاهش قيمت اين نهاده ها افزون بر استفاده ب
  . اين نهاده ها مي تواند موجب فشار بيشتر روي كاربرد انرژي در ماشين آالت نيز بشود

      
 

  تجزيه متوسط شاخص شدت انرژي در ميان بهره برداران بر حسب اجزاي آن -3جدول    
 اجزاي موثر برمصرف انرژي

  موارد مصرف انرژي
ماشين اثر بودجه اي

  آالت
كود 

  شيميايي
وي نير  آب  سم

  كار

  -24/12  54/19  -54/14  25/37  57/16  89/9  مصرف انرژي در ماشين آالت

 يافته هاي پژوهش: ماخذ

نكته داراي اهميت آن است كه اين عامل ها باالترين ضريب شدت مصرف در انرژي 
بر خالف سه نهاده ي ياد شده، سم و نيروي كار از راه جانشيني . مصرفي ماشين آالت دارند
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البته مقدار ضريب اين دو نهاده در . ژي در توليد قادرند از مصرف انرژي بكاهندبه جاي انر
ضريب كود شيميايي نيز در سطح . مقايسه با ساير عامل ها در سطحي پايين تر قرار دارد

توزيع يارانه اي كود شيميايي موجب افزايش كاربرد آن و به تبع آن . بااليي قرار دارد
سم و نيروي كار هرچند بر شدت استفاده از انرژي اثر . ده استاستفاده از ماشين آالت ش

 .منفي دارند اما اثر آن ها در مقايسه با ساير متغيرها در سطحي پايين قرار دارد

  پيشنهاد ها
شرايط مناسب توليد گندم به ويژه الگوي مصرف آب در كنار حمايت قيمتي دولت در سال 

ت در استان فارس و كشور شده است، اما اكنون هاي اخير منجر به توسعه ي سطح زير كش
نهاده ي مهم انرژي حمايت دولت را از دست خواهد داد و اين امر مي تواند روي اين 

هرچند يافته هاي مطالعه نشان داد كه تقاضا براي انرژي . محصول اثرات مهمي داشته باشد
سبت به افزايش قيمت كه در قالب تقاضا براي خدمات ماشين آالت در نظر گرفته شد، ن

واكنش نشان نخواهد داد، اما حفظ توليد گندم با افزايش هزينه هاي توليد همراه خواهد بود 
و انتظار مي رود حذف يارانه ي انرژي موجب افزايش هزينه هاي توليد گندم به ميزان بيش 

شين آالت البته، ممكن است افزايش سهم هزينه هاي استفاده از خدمات ما. درصد شود 14از 
بنظر مي رسد الگوي استفاده از نهاده ي . موجب واكنش نسبت به تغييرات قيمت انرژي شود

انرژي به شدت از ساير نهاده ها نيز متاثر است و افزون بر آن كه قيمت پايين انرژي موجب 
ي استفاده استفاده گسترده از آن شده، افزايش استفاده از نهاده هايي مانند آب و كود شيمياي

بر اين اساس، بنظر مي رسد اصالح بازار ساير . نيز بر شدت استفاده از انرژي افزوده است
در اين راستا . نهاده ها نيز بر الگوي استفاده از انرژي در توليد گندم اثري مهم داشته باشد

. سياست هاي اتخاذ شده براي ماشين آالت به طور مشخص از اهميت بااليي ير خوردار است
  :ه به يافته هاي مطالعه مي توان پيشنهادهاي زير را ارائه نمودبا توج
- با توجه به اثر قابل مالحظه ي حذف يارانه ي انرژي بر هزينه ي توليد پيشنهاد مي -

ي انرژي بمنظور ايجاد شرايطي براي تطبيق به وسيله ي بهره برداران به شود يارانه
  .ي تدريجي كاهش يابدگونه
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ها ناشي شده است، لذا شدت انرژي از قيمت ساير نهاده ي تغييراتبخش عمده -
شود به آثار ناشي از تغييرات در بازار ساير نهاده ها بر مصرف انرژي پيشنهاد مي

  .توجهي بيشتر شود
هاي انرژي و ماشين آالت الزم است همزمان با ي مكملي و ميان نهادهباتوجه به رابطه

كاهش هزينهي خدمات ماشين آالت و يا دست كم ي انرژي در جهت سياست كاهش يارانه
جلوگيري از افزايش آن اقدام هايي انجام شده و در اين راستا معرفي ماشين آالت نوين با 

  .بهره وري باال در مصرف انرژي مورد تاكيد قرار گيرد
  منابع 

رشد  ميزان اب آن عليت رابطه بررسي و داخلي حمايت كلي ميزان هي محاسب ،) 1387( آرش آذري،. 1
  .تهران دانشگاه ارشد، كارشناسي نامه پايان كشاورزي، محصوالت توليد

 گيالن، در برنج توليد بر سم و كودشيميايي هاي نهاده قيمت آزادسازي بررسي ،) 1384(  جعفر عزيزي،. 2
  .50 شماره سيزدهم، سال توسعه، و اقتصادكشاورزي

 بر بخش جهاني تجارت سازمان به ايران الحاق اقتصادي آثار ليلتح و تجزيه ،) 1379(  اهللا حبيب سالمي،. 3
 و برنامهريزي هاي -  پژوهش موسسه عمومي، تعادل مدل يك در ايران اقتصادي هاي بخش ساير و كشاورزي

  .كشاورزي اقتصاد
ان، خراس استان زراعي هاي نظام در انرژي هاي نهاده ،) 1377(  ،. ر حقيقي، صدرآبادي و.  ع كوچكي،. 4

  .89- 103. ص ، 23 شماره ،6 سال توسعه، و كشاورزي اقتصاد فصلنامه
 بر تأكيد با كشاورزي بخش از حمايتي سياستهاي بررسي ،) 1376(  اهيم ابر زارع، و بهاءالدين نجفي،. 5

  .49- 31. ص ، 22 شماره بودجه، و برنامه مجله گندم، محصول
  ).1384(  سال انرژي، ترازنامه ي نيرو، وزارت. 6
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