
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1

  

  محصوالت كشاورزي استان فارسبر قيمت تمام شده  انرژياثرات حذف يارانه 

  كامفيروزمرودشت مطالعه موردي برنج 

  مسعود مبصري، كارشناس ارشد اقتصاد، گروه مديريت دانشگاه آزاد كازرون

Masoud_mobaseri@yahoo.com 

  چكيده

بـه  از يارانـه پرداختـي   عمـده اي  سـهم  در سـالهاي گذشـته   سوخت از نهاده هاي مهم مصرفي در بخش كشـاورزي اسـت كـه    

 بـرنج  بررسي اثر حذف يارانه سوخت بر قيمت تمام شـده   اين مطالعهداده است. لذا، هدف اصلي را به خود اختصاص كشاورزان 

روسـتاي   10بـين   بدسـت آمـده از  بـا اسـتفاده از داده هـاي    اين محصـول  در اين راستا، تابع هزينه ترانسلوگ مقيد مي باشد. 

انتخـاب شـدند و بـا توزيـع پرسشـنامه بـين آن هـا        1390استان فارس (منطقه كامفيروز) در سال برنج كار  60تعداد  ،منتخب

اثر حذف يارانه بـر قيمـت تمـام    تقاضاي عوامل توليد برآورد گرديد و در نهايت سپس، . اطالعات زراعي مورد بررسي قرار گرفت

داد كـه،  با محاسبه كشش هزينه نهاده هاي ماشين آالت و آب محاسبه گرديد. نتايج نشان  محصول برنج منطقه كامفيروزشده 

درصـد از كـل يارانـه     83اسـت. در ايـن رابطـه،    نهاده سوخت بيش ترين سهم از مجموع حمايت ها را به خود اختصـاص داده  

ي سوخت است. نتايج بدست آمده از تخمين تابع هزينـه   به يارانهمربوط ، 1384بر اساس داده هاي سال به نهاده ها،  پرداختي

درصد مصرف سوخت كاهش خواهد داشت كه در اثر ايـن    46، ميزان يارانه ي سوخت درصد 50 حاكي از آن است كه با حذف

درصد كاهش مي يابد همچنين هزينه هاي توليد در هر 13 و22 حدود به ترتيب كاهش مصرف، ميزان توليد و سطح زير كشت

درصـد مصـرف سـوخت  توسـط شـاليكاران كـاهش        92 ، ميـزان و با حذف كامل يارانه سوخت درصدي را دارد 15هكتار رشد 

درصد نسبت به حالـت بـا يارانـه     26درصد كاهش مي يابد. و سطح زير كشت حدود  44ميزان داشت كه بر اثر آن توليد خواهد 

كاهش سود توليدكنندگان باعث كه در نهايت درصدي را دارد  37كاهش مي يابد همچنين هزينه هاي توليد در هر هكتار رشد 

ماشين آالت، كود شيميايي و آب موجـب افـزايش مصـرف انـرژي و افـزايش       يافته ها نشان داد كه افزايش استفاده از .مي شود

   تعديل قيمت سوخت بايستي با احتياط صورت گيرد. لذا، سموم و نيروي كار موجب كاهش مصرف انرژي در توليد برنج ميگردد

  

  داخلي ، كشش هزينه، مجموع ميزان حمايتبرنجكليد واژه: سوخت، تابع هزينه ي ترانسلوگ مقيد، قيمت 
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  :  مقدمه

و تحقيقات گسـترده اي بـر روي ايـن محصـول      برنج به عنوان يكي از محصوالت راهبردي در جهان شناخته شده است

). بررسي سياست هاي حمايتي كشور هاي مختلف نشان مي دهـد كـه برنامـه هـاي متنـوعي      2008متمركز شده است (دنيس 

در ايران، محصول برنج در چند منطقه عمده توليـد   .)2008اختيار، براي حمايت از توليد اين محصول در جهان اجرا مي شود (

ميگردد كه شامل استان هاي گيالن، مازندران، كهكيلويه و بوير احمد و فارس مي باشـد. در اسـتان فـارس تمركـز توليـد ايـن       

و در محصول در دو منطقه ممسني و اراضي سد درودزن مي باشد كه منطقه كامفيروز با قـرار گـرفتن در مسـير رودخانـه كـر      

دره كـامفيروز تـك    اراضي باال دست سد درودزن به عنوان بزرگترين منطقه توليد برنج در اسـتان فـارس شـناخته مـي شـود.     

هـزار هكتـار بـوده و     12محصولي است و محصول اصلي آن گونه هاي مختلف برنج مي باشد. سطح زير كشت در ايـن منطقـه   

). در 1388نوع چمپاي محلي و لنجاني توليد ميشود (جهاد كشاورزي فـارس  هزار تن محصول برنج در دو  30ساالنه نزديك به 

ايران  نيز سيسات هاي حمايتي مختلفي براي توسعه كشت و توليد برنج در مناطق مختلف اعمـال مـي شـود. سياسـت هـايي      

ان سياست هاي حمايتي در مي ). 1388مانند تعرفه هاي دولتي، خريد تضميني، حمايت نهاده هاي مختلف توليدي (گيالنپور 

، مركـز  1386( وزارت جهاد كشـاورزي كه در كشور هاي مختلف و ايران بررسي شده است همواره نهاده ها مورد توجه بوده اند. 

ايگاه سوخت نيز به علت تاثير بر قيمت تمام شده محصوالت كشاورزي ج ).1389و  1385پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 

 ويژه اي دارد.

اي گذشته قيمت حامل هاي انرژي ابتدا طبق يك روند پلكاني به قيمت هاي جهاني نزديك شد و سپس بـا ارائـه   در سال ه

طرح تثبيت قيمت ها مدتي از افزايش آن جلوگيري به عمل آمد. و با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها به طور جهشي به قيمـت  

عنوان يكي از بازوهاي توليـد كشـور همـواره در زيـر بخشـهاي       هاي جهاني نزديك شده است. در اين ميان بخش كشاورزي به

گوناگون از اين يارانه ها استفاده كرده است. با هدفمند شدن يارانه ها و حذف و كاهش يارانه هاي مختلف به خصوص در بخش 

برابر و قيمت سـوخت   5انرژي تغييراتي در قيمت سوخت رخ داده است. اين تغييرات كه شامل افزايش در قيمت برق به ميزان 

برابر منجر به  1,75برابر و قيمت سوخت مصرفي در بخش حمل و نقل سبك (بنزين) به ميزان  10مصرفي (گازوئيل) به ميزان 

تغيير در نوع نگاه كشاورزان به مقوله توليد شده است. برابر مطالعاتي كه در كشور هاي مختلف از جملـه ايـران صـورت گرفتـه     

، 1389دارد كه رابطه مستقيمي بين تغيير قيمت سوخت با قيمت محصول كشاورزي دارد (سرايي و سـالمي  است نشان از اين 

  ).1389موسوي 

مطالعات مختلفي در حوزه سياست هاي حمايتي برنج و تاثيرات يارانه ها مختلف بر روي قيمت تمام شده، ريسك توليد و 

) از معدود مطالعات در اين 1384مطالعه پيرايي و اكبري مقدم (: ير كشت اين محصول صورت گرفته است. براي مثالسطح ز

زمينه است كه به بررسي اثرات رفاهي كاهش يارانه هاي زير بخش زراعت در ايران پرداختند. يافته هاي مطالعه آنها نشان داد 

)، اثر 1382خادمي پور ( كه كاهش يارانه ي اين زير بخش منجر به زيان رفاهي خانوار هاي شهري و روستايي مي شود.

سياست هاي حمايتي دولت بر انگيزه توليد محصوالت عمده زراعي با كاربرد ماتريس تحليل سياستي در پايان نامه خود مورد 

بررسي قرار داده و معتقد است كه بررسي آثار مداخالت دولت در فرآيند توليد محصوالت كشاورزي از اهميت خاصي برخوردار 

يق حاكي از انحراف سياست هاي دولت از اهداف مي باشد و در جهت استفاده كاراء از منابع و عوامل توليد است. نتايج تحق

)، پيرامون 1375يافته هاي مطالعه  الياسيان و حسيني ( بازنگري در برخي از سياست هاي حمايتي دولت پيشنهاد كرده است.

ورد گندم، سود آوري پس از آزاد سازي اقتصادي مي تواند معادل دو تحليل آثار حذف يارانه هاي كشاورزي نشان داد كه در م

   برابر پيش از آزاد سازي باشد. 
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  روش پژوهش: 

بمنظور تحليل آثار كاهش يانه انرژي بر هزينه هاي توليد و تغييرات شدت مصرف آن در توليد، بايد الگوي مصرف 

نهاده ها و از جمله انرژي مورد توجه قرار گيرد. براي اين منظور الزم است تقاضاي نهاده ها برآورد گردد. در اين مطالعه براي 

با فرض اين كه فرم استفاده در توليد برنج، از تابع هزينه ترانسلوگ استفاده شد.  بدست آوردن تابع تقاضاي نهاده هاي مورد

  تابعي ترنسلوگ فرايند توليد برنج را بازگو نمايد، آنگاه تابع هزينه متغير زير برآورد پذير خواهد بود.
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هزينه متغير توليد در هكتار  c مقدار توليد در هر واحد و qام در توليد برنج به ريال،  iقيمت يك واحد از نهاده  iPكه درآن 

ها ها توابع تقاضا براي نهاده) نسبت قيمت نهاده10-2گيري جزيي از تابع (باشد. با توصل به اصل شفرد، با مشتقبه ريال مي

  آيد. بدست مي
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باشد. با مشتق گرفتن از مقدار نهاده مصرفي در هر واحد مي iXسهم هزينه نهاده ها در بخش توليد برنج،  iSكه در آن 

  آيد كه برابر نسبت هزينه نهايي به هزينه ميانگين است.بدست مي δ) نسبت به لگاريتم عملكرد، كشش هزينه توليد 2رابطه (

)3             (iqiiqqq Paqaa
AC

MC

c

q

q

c

Lnq

Lnc
lnln         

 

 
 ∑++=→=








×








∂

∂
=

∂

∂
= δδ  

ي اي، تغيير در هزينه ماشين آالت و هزينه آب در اثر كاهش يارانهبا بهره گيري از روابط باال و از راه برآورد كشش هزينه

سوخت و در نتيجه، اثر كاهش يارانه بر قيمت برنج توليدي به شرح زير قابل محاسبه است. ميزان سوخت مصرفي ماشين آالت 

ن در قيمت داخلي سوخت ضرب گرديد و هزينه سوخت از كل هزينه ماشيني بدست در هر هكتار مشخص است كه اين ميزا

يابد و باعث افزايش آيد. با تعديل قيمت سوخت به قيمت جهاني، سهم هزينه سوخت از هزينه خدمات ماشيني افزايش ميمي

  شود. هزينه خدمات ماشيني مي

از تغيير هزينه خدمات ماشين آالت است، محاسبه مي  اي كه ناشي) ميزان تغيير در كشش هزينه3با كمك رابطه (

اي مشابه براي اثر تغير شود و در نتيجه، اثر افزايش قيمت سوخت به دليل كاهش يارانه قابل محاسبه است. همين كار به گونه

يني و نياز آبي قيمت سوخت مصرف شده براي تامين آب آبياري برآورد پذير است. درصد آب تاميني محصول از منابع زير زم

  توان كل آب مورد نياز تولد محصول را محاسبه كرد. گياه مشخص است كه مي

سوخت مورد نياز براي استخراج يك متر مكعب آب از منابع زير زميني به وسيله كارشناسان تعيين شده است.كل 

شود تا سهم هزينه سوخت از ضرب ميسوخت مورد نياز براي تامين آب مورد نياز هر واحد محاسبه و در قيمت داخلي سوخت 

  هزينه تامين آب هر واحد بدست آيد.
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هاست، اين اي تابعي از قيمت نهادهكند. از آنجايي كه كشش هزينهبا كاهش يارانه سوخت، هزينه تامين آب تغيير مي

اي كه شود. در نهايت، مجموع تغيير در مقدار كشش هزينهاي ميين هزينه آب باعث تغيير در مقدار كشش هزينهتغيير در تام

گردد، ي خدمات ماشين آالت و تغيير در هزينه آب است و باعث تغيير در قيمت تمام شده محصول ميناشي از تغيير در هزينه

وابع تقاضاي مشتق شده نهاده ها) با استفاده از روابط زير كشش هاي پس از برآورد معادله هاي سهم (تبرآورد مي شود. 

  جانشيني و قيمتي تقاضا محاسبه شد.

    كشش قيمتي متقاطع:
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  كشش جانشيني است كه بصورت زير تعريف مي شود:  ijδكه در آن 
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) براي محاسبه ي واريانس كشـش هـا بـه    2000به منظور آزمون معني داري كشش هاي بدست آمده نيز از روش دلتا (گرين، 

  صورت زير استفاده شد: 

)var(.)
1

()var( 2

ij

i
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γε =  

كشش هزينه توليد نيز به صورت زير محاسبه و تحليل مي شود. اين كشش به كمك تابع هزينه و با مشتق گيري از توليد به 

  دست مي آيد.
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هزينه توليد را مي توان اينگونه تحليل نمود. كه يك اندازه گيري دقيق از صرفه هاي برگرفته از مقياس، در مدلي چند كشش 

محصولي، برابر مجموع كشش هاي انفرادي هزينه نسبت به توليدات است به عنوان مثال، اگر كشش هزينه برابر يك باشد، 

  .ت، باعث افزايش هزينه ها به ميزان يك درصد مي شودنشانگر اين موضوع است كه يك درصد رشد توليدا

  

  داده ها و منابع آماري 

در راستاي هدف اصلي اين مطالعه مبني بر تدوين تابع هزينه، هزينه ي نهاده هاي مصرفي قبل و بعد از اعمال يارانه 

مبناي كار قرار مي گيرد. در اين راستا هزينه متغيرهايي از قبيل سوخت مصرفي، بذر، كود، سم، ماشين آالت و نيروي كار 

همچون آب مصرفي، سطح زير كشت، ميزان سوخت مصرفي، مقدار توليد و ... محاسبه مي گردد و در كنار متغيرهاي ديگري 

در قالب فرم تابع ترانسلوگ فرآيند توليد برنج مورد تجزيه و تحليل قرار خواهند گرفت. در طراحي اين الگو با تبعيت از مطالعه 

ستفاده مي شود. سپس با استفاده از رابطه ) ا1)، تابع هزينه سوخت بر اساس فرم تابعي ترانسلوگ و رابطه (2000موسن (راس 

روش نمونه گيري در اين مطالعه از نوع تصادفي دو مرحله اي  .) و اصل شفارد اقدام به برآورد تابع تقاضا گرفته مي شود2-11(

د و با توزيع برنج كار انتخاب شدن 60روستاي منتخب تعداد  10بود. بدين منظور با توجه به جامعه آماري مورد مطالعه از بين 

پرسشنامه بين آن ها اطالعات زراعي مورد بررسي قرار گرفت. اطالعات مورد استفاده در پرسشنامه شامل قيمت محصول برنج، 

عملكردهاي انفرادي زارعين، سطح زير كشت انفرادي زارعين و سطح زير كشت منطقه، هزينه نهاده هايي همچون سوخت، 

ارگر و ماشين آالت و همچنين متغيرهاي كاربردي شامل قيمت تمام شده، توليد در هر دوره برق مصرفي، آب، سم، كود، بذر، ك

داده هاي مي باشد  SURو درآمد خالص برنج كاران شهر كامفيروز مي باشد. روش برآورد پارامترها در اين تحقيق از نوع 

ر براي محاسبه عملكرد برنج استفاده شده است. عملكرد در هكتار، هر ساله بوسيله بانك مركزي منتشر مي شود. از اين آما

نهاده سوخت در كشاورزي، در استفاده از ماشين آالت براي عمليات كاشت، داشت و برداشت و همچنين، جهت استخراج آب از 

تار از منابع زيرزميني به منظور آبياري محصوالت آبي از جمله برنج بكار مي رود. ميزان سوخت مصرفي ماشين آالت در يك هك

  بانك اطالعاتي جهاد كشاورزي كامفيروز و مصاحبه تخصصي با برنجكاران تهيه گرديده است. 

  :نتايج

كـه بصـورت    1390سـال  براي بررسي اثر حذف يارانه سوخت بر قيمت برنج، تابع هزينه ترانسلوگ مقيد از داده هـاي مقطعـي   

بـراي اطمينـان از تصـريح الگـوي بـرآورد      ارايه شده است. ) 1(پرسشنامه اي جمع آوري شد برآورد شد كه نتايج آن در جدول 

شده، آزمون نرمال بودن توزيع جمله هاي پسماند مـورد بررسـي قـرار گرفـت. بـدين منظـور مقـادير آمـاره هـاي اسـكيونس،           

اين تحقيق در  نتايج آزمون آماري دوربين واتسون در . بدست آمد 21/28و  28/6،  34/0كورتسيس و جارك برا به ترتيب برابر 

و از  بدسـت آمـد   066175/2 بـا  ) آورده شده است. آماره دوربين واتسن در لگاريتم هزينه توليد بـرنج ، برابـر  1انتهاي جدول (

گيـريم  نتيجه مي بنابراين باشدآنجايي كه اگر اين آماره نزديك به دو باشد، نشان دهنده عدم وجود خود همبستگي در مدل مي

و سـطح   124/0دو محاسـبه شـده بـراي محـدوديت تقـارن برابـر        -آماره آزمون كاي مبستگي وجود ندارد.كه در مدلها خود ه

پـس از بـرآورد   . در سـطوح اهميـت مرسـوم اسـت     0Hمي باشد كه نشان دهنده قبول فرضيه  945/0اهميت نهايي متعلق به 

انشيني و قيمتي تقاضا محاسـبه  كشش هاي ج ) 5و4(با استفاده از روابطمعادله هاي سهم (توابع تقاضاي مشتق شده نهاده ها) 

طبـق نتـايج   . ) مورد استفاده قرار گرفت8(براي محاسبه ي كشش هزينه، پارامتر هاي الگوي برآورد شده و رابطه شد همچنين 

حاصل از محاسبه كشش هاي قيمتي نشان مي دهدكه قدرمطلق كشش هاي خودقيمتي نهاده هاي توليدكه شامل شش نهـاده  

آب،كارگر، بذر، ماشين،گازوئيل وكود مي باشند براي كارگر، ماشين و گازوئيل كشش از يك بزرگتر است بنـابر ايـن در صـورت    

درصـد، تقاضـا بـراي    124/1از نهاده هاي كارگر، ماشين و گازوئيل تقاضا براي كارگريك درصد افزايش قيمت در مورد هر كدام 

  درصد كاهش مي يابد. بنابراين ميزان كاهش در تقاضا در مورد سه نهاده   098/1درصد و تقاضا براي گازوئيل 218/1ماشين   
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كارگر، ماشين،گازوئيل بيش از افزايش در قيمت آنها مي باشد. بنابراين با توجه به كشش قيمتي تقاضا، تقاضا براي نهـاده هـاي   

به دسـت آمـده بنـابراين در     -341/0كشش متقاطع، گازوئيل و آب  برابر  همچنين كارگر، ماشين،گازوئيل با كشش مي باشد

گازوئيل و ماشين مكمل بوده چـون اسـتفاده بيشـتر از    . توليد برنج به هردو اين نهاده نياز است و اين دو نهاده مكمل مي باشند

ماشين در توليد همراه است با مصرف بيشتر گازوئيل. اگر قيمت گازوئيل يا ماشين افزايش يابد تقاضا براي آن عامل ديگـر هـم   

شـده اسـت. يعنـي بـه ازاي يـك      948/0، مقدار محاسبه شده كشش هزينه براي نمونه مورد بررسي برابـر   ش خواهد يافت.كاه

درصد مي شود. يعني ميزان افزايش در هزينه ها كمتر از افـزايش   948/0درصد رشد توليدات، باعث افزايش هزينه ها به ميزان 

اييم كـه برابـر عكـس كشـش هزينـه اسـت       مقياس را براي برنج محاسبه مي نمـ توليد مي باشد در ادامه صرفه هاي برگرفته از 

1/05بنابراين داريم:    
0/948

1
=

.  

لذا، در سطح مزرعه ميزان محاسبه شده صرفه هاي برگرفته از مقياس، بزرگتر از يك است. بنابراين، با بازده صعودي نسبت بـه  

ست آمده صرفه هاي نسبت به مقياس و كشش هزينه متوجه مي شويم كه كاشت بـرنج  مقياس روبروييم. با توجه به نتايج به د

در منطقه كامفيروز صرف اقتصادي دارد زيرا رشد هزينه ها كمتر از رشد توليدات است. و تمامي مزارع كشت بـرنج در منطقـه   

كردن وضعيت شاليكاران كـامفيروز در  در ادامه براي مشخص  كامفيروز از محاسن صرفه هاي ناشي از مقياس بهره مند هستند.

يارا نه ها را تعيين نموده و اثرآن بر مصرف سـوخت، توليـد، سـطح زيـر      %50پي اجراي سياست حذف يارانه ها سه الگو حذف 

 50در ابتدا  با توجه به جدول در اثر افـزايش   كشت، هزينه هاي توليد و قيمت برنج هر هكتار برنج كاران كامفيروز بررسي شد.

 22درصد مصرف سوخت كاهش خواهد داشت كه در اثر اين كاهش مصرف، ميزان توليد  46درصدي در قيمت گازوئيل، ميزان 

درصـد كـاهش مـي يابـد      13هكتار مـي رسـد يعنـي حـدود      10547درصد كاهش مي يابد و سطح زير كشت نيز كم شده به 

 25870ميليون ريال مي رسد و قيمـت بـرنج بـه     08/16به درصدي را داردو  15همچنين هزينه هاي توليد در هر هكتار رشد 

يابد، در اثر اين كاهش مصـرف در  درصد كاهش مي 69درصد افزايش قيمت سوخت ميزان مصرف سوخت  75با  ريال مي رسد.

هكتـار مـي رسـد يعنـي       9745بـه   12150درصد كاهش مي يابد . و سطح زير كشت نيز كم شده از  33سوخت ميزان توليد 

ميليـون ريـال   62/17درصدي را دارد و بـه   26درصد كاهش مي يابد همچنين هزينه هاي توليد در هر هكتار رشد 7/19د حدو

درصد  92افزايش در قيمت سوخت  100ريال مي رسد. در مورد حالت سوم نيز بايد گفت با  28350مي رسد و قيمت برنج به 

درصد كاهش مي يابد. و سطح زيـر كشـت نيـز     44/0ثر آن توليد مصرف سوخت توسط شاليكاران كاهش خواهد داشت كه بر ا

درصد نسبت به حالت با يارانه كاهش مي يابد همچنين هزينه هاي توليد در 26هكتار مي رسد يعني حدود   8943كم شده به 

  ريال مي رسد. 30820ميليون ريال مي رسد و قيمت برنج به 16/19درصدي را دارد و به  37هر هكتار رشد 

رايط مناسب توليد برنج بويژه  الگوي مصرف در كنار حمايت قيمتي دولت، در سال هاي اخير منجـر بـه توسـعه سـطح زيـر      ش

كشت در استان فارس و كشور شده است، اما اكنون نهاده مهم انرژي حمايت دولت را از دست خواهد داد و اين امـر مـي توانـد    

يافته هاي مطالعه نشان داد كه تقاضا براي انرژي كه در قالـب تقاضـا بـراي     روي اين محصول اثرات مهمي داشته باشد هر چند

خدمات ماشين آالت در نظر گرفته شد، نسبت به افزايش قيمت واكنش نشان نخواهد داد اما حفظ توليد برنج با افزايش هزينـه  

درصد شود.  37هاي توليد برنج به ميزان  هاي توليد همراه خواهد بود و انتظار مي رود حذف يارانه انرژي موجب افزايش هزينه

البته، ممكن است افزايش سهم هزينه هاي استفاده از خدمات ماشين آالت موجب واكنش نسبت به تغييرات قيمت انرژي شود. 

نـرژي  به نظر مي رسد الگوي استفاده از نهاده انرژي به شدت از ساير نهاده ها نيز متأثر است و افزون بر آن كـه قيمـت پـائين ا   

موجب استفاده گسترده از آن شده، افزايش استفاده از نهاده هاي مانند آب و كود شـيميايي نيـز بـر شـدت اسـتفاده از انـرژي       

افزوده است. بر اين اساس، به نظر مي رسد اصالح بازار ساير نهاده ها نيز بر الگوي استفاده از انرژي در توليـد بـرنج اثـري مهـم     

با توجـه   .سياست هاي اتخاذ شده براي ماشين آالت به طور مشخص از اهميت بااليي بر خوردار است داشته باشد در اين راستا

  ه نمود: يبه يافته هاي مطالعه مي توان پيشنهاد هاي زير را ارا
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 سـوي  از كشـاورزي  بخـش  به يارانه ي پرداخت زمينه در را خود حمايتي هاي سياست توليدكنندگان رفاه حفظ براي دولت. 1

  . كند توليدي منعطف هاي يارانه سمت به مصرفي هاي يارانه

درصـد   37با توجه به اثر قابل مالحضه ي حذف يارانه انرژي بر هزينه توليد كه با حذف كامل يارانه ها هزينه هاي توليـد تـا   . 2

كند، پيشنهاد مي شود يارانه انرژي بمنظور ايجاد شرايطي براي تطبيق به وسيله ي بهـره بـردارن بـه گونـه ي      افزايش بيدا مي

  تدريجي كاهش يابد.

با توجه به مطالب گفته شده مي توان برق را به عنوان يك كاالي جانشين مناسب بـراي گازوئيـل در نظـر گرفـت. بنـابراين      . 3

ختيار دادن وام هاي كم بهره كشاورزان خرده پا و ساير را مورد حمايت خود قرار داده و آن ها وظيفه  دولت اين است كه با در ا

  را به اين سمت سوق دهند.

ديگر اينكه به منظور كنترل بهينه مصرف گازوئيل مي توان سياست بـاالبردن بهـره وري مصـرف ايـن فـرآورده را در بخـش       . 4

  موتورهاي ديزلي اجرا نمود.كشاورزي از طريق باالبردن كارايي 

باشد كه با اين گام ها و قيمت گذاري مناسب حامل هاي انرژي و هدفمندكردن يارانه هـا در مصـرف انـرژي در اقتصـاد صـرفه      

  جويي هاي مطلوبي صورت گيرد و از طرفي موجبات باالرفتن بهره وري در بخش كشاورزي فراهم شود.

  منابع:

ميزان كلي حمايت داخلي و بررسي رابطه عليت آن با ميزان رشد توليـد محصـوالت كشـاورزي،    )، محاسبه 1387آذري، ا. ( -1

  پايان نامه، دانشگاه تهران.

 و ارائـه  منتخـب  كشـورهاي  بـا  آن مقايسه و در ايران برنج بازار تنظيم هاي سياست )، بررسي1388پرمه، ز. و گيالنپور، ا. ( -2

  . 49-32: 38، بررسي هاي بازرگاني. بازارآن تنظيم بهبود براي راهكارهايي

آمـل،   شهرسـتان  در بـرنج  ارقام پنجگانه هاي گروه در اقتصادي كارائي تعيين و توليد تابع )، برآورد1374. (قدم، مم حسني، -3

  تحقيقاتي. هاي طرح بررسيهاي اقتصادي دفتر

)، ششـمين كنفـرانس سياسـت و توسـعه     1340-1381()، نقش كشاورزي در رشد اقتصادي ايران 1382طهرانچيان، ا. م. ( -4

 كشاورزي.

: 6)، بررسي نقش انرژي در ارزش افزوده بخش كشاورزي، مجله تحقيقات كشـاورزي،  1389موسوي، س. ن. و طاهري، ف. ( -5

45-50.  

8- Asian Fuel Subsidies Cuts: Impact on Inflation, Interest Rate & FX Policies, (2008), 

Quarterly Global Outlook 3Q ,UOB Economic-Treasury Research.   

9- Dennis, K. Pablo Galván, J.,Kane, J.(2008), Rice in the Western  emisphere: Industry 

Dynamics and Opportunities for Waterbird Conservation, Sustainable  Development and 

Conservation Biology Graduate Program report.  

10- FAO, (2010), Trade Policy Technical Notes on issues related to the WTO negotiations on 

agriculture. 
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  تصريح  ترانسلوگ - هزينه برنجكاران شهر كامفيروز نتايج حاصل از برآورد تابع - 1جدول 

 

 

 

  

  (t)آماره   انحراف معيار  مقدار ضريب  عالمت ضريب  نام متغير

 -C(10) 894485/1- 4002/239 007913/0  عرض از مبدأ

 * C(9) 983979/0 092909/0 59079/10  مقدار توليد

 * -C(11) 914706/1- 592627/0 230879/3  قيمت آب * قيمت آب

 * C(12) 997698/1 435004/0 592367/4  قيمت آب * قيمت كارگر

 ** -C(13) 200170/0-  103503/0  933955/1  قيمت آب * قيمت بذر

 ** C(14) 393438/0  188851/0 083321/2  قيمت آب * قيمت ماشين

 * C(15) 228335/0 048508/0 707135/4  قيمت آب * قيمت گازوئيل

  * - C(16) 50459/0-  112/0  5/4  قيمت آب * قيمت كود

 ** C(22) 552074/0 247023/0 234905/2  قيمت كارگر * قيمت كارگر

 * -C(23) 578585/0- 147961/0 910389/3  قيمت كارگر * قيمت بذر

 * -C(24) 431928/2- 497359/0 889683/4  قيمت كارگر  * قيمت ماشين

 * C(25) 450627/0 127958/0 521679/3  قيمت كارگر  * قيمت گازوئيل

C(26) 010114/0 قيمت كارگر  * قيمت كود  003/0  3/3 *  

 -C(33) 795782/1- 3621/207 008660/0  قيمت بذر  * قيمت بذر

 C(34) 785721/1 322408/1 350356/1  قيمت بذر  * قيمت ماشين

 * C(35) 118683 022549/0 263338/5  قيمت بذر  * قيمت گازوئيل

  ** C(36) 670133/0  34/0  97/1 قيمت كود قيمت بذر  *

 ** C(44) 450800/0 141600/0 183616/3  قيمت ماشين  * قيمت ماشين

 * C(45) 035134/0 003677/0 555072/9  قيمت ماشين  * قيمت گازوئيل

  ** C(46) 233165/0  1/0  33/2 قيمت ماشين   * قيمت كود

 * C(55)  193162/0 028589/0 756515/6  قيمت گازوئيل   * قيمت گازوئيل

  ** C(56) 025941/1  45/0  27/2  قيمت گازوئيل   * قيمت كود
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  1ادامه جدول

  

  

  

                                                           

1  Jarque-Bera 

 

2 Skewness 

3 Kurtosis 

 (t)آماره  انحراف معيار مقدار ضريب عالمت ضريب نام متغير

 ** C(66) 774774/0- 45/0 27/2 قيمت كود   * قيمت كود

 ** C(99) 015207/0 006680/0 276497/2 مقدار توليد به توان دو

 * C(91) 977806/0 367010/0 664249/2 مقدار توليد * قيمت آب

 * -C(92) 883752/0- 194795/0 536831/4 مقدار توليد * قيمت كارگر

  * C(93) 107944/0 018754/0 755785/5 مقدار توليد * قيمت بذر

 * -C(94) 124031/0- 021167/0 859686/5 مقدار توليد * قيمت ماشين

 * C(95) 959218/0 352331/0 722488/2 مقدار توليد * قيمت گازوئيل

 * - C(96) 05239/1- 34/0 09/3 مقدار توليد * قيمت كود

 -C(1) 121265/0- 368941/0 328684/0 قيمت آب

 * -C(2) 013628/0- 003269/0 169326/4 قيمت كارگر

 * C(3) 130052/0 023294/0 583122/5 قيمت بذر

 * -C(4) 166834/1- 361887/0 224304/3 قيمت ماشين

 * -C(5) 299430/0- 023968/0 49299/12 قيمت گازوئيل

 ** C(6) 471105/2 89/0 77/2 قيمت  كود

2
R 848433/0 

DW 066175/2 

  06/0)96/0( جاركو – برا1(احتمال )

  -067/0 اسكيونس2

  9/2 اكسس كورتيس3
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   ه هاي مورد استفاده در توليد برنجكشش هاي خود قيمتي و متقاطع نهاد - 2جدول

  كود  گازوئيل  ماشين  بذر  كارگر  آب  

       

  آب      

  - 789/0  - 498/0  - 735/0  -649/0  - 345/0  -567/0  ضريب

  - t 15/2 -  8789/0-  11/2 -  15/3 -  024/1 -  11/0آماره 

  - 445/0  678/0  589/0  - 992/0 - 124/1 - 243/0  ضريب  كارگر

  - t 42/0 -  98/2 -  34/3 -  56/4  08/1  98/2آماره 

  - 914/0  719/0  323/0  - 209/0  -896/0  -567/0  ضريب  بذر

  - t 98/3 -  98/2 -  45/4 -  56/2  19/2  09/3آماره 

  - 919/1  -976/1  - 218/1  274/0  430/0  -678/0  ضريب  ماشين

  - t 56/3 -  76/2  23/2  15/2 -  98/2 -  23/4آماره 

  341/1  - 098/1  - 897/1  567/0  567/0  - 341/0  ضريب  گازوئيل

  t 34/1 -  98/0  87/2  11/3 -  4/2 -  17/2آماره 

  - 989/0  254/1  - 784/1  - 897/0  - 398/0  -678/0  ضريب  كود

  - t 78/0 -  21/2 -  32/2 -  54/2 -  02/3  5/2آماره 

  مأخذ : يافته هاي تحقيق 

   اثر كاهش يارانه انرژي بر مصرف سوخت، توليد، سطح زير كشت، هزينه هاي توليد و قيمت برنج -3 جدول

  مأخذ: يافته هاي تحقيق

 حالت هاي حذف يارانه

درصد كاهش 

 مصرف سوخت

  درصد كاهش 

 توليد

  هزينه هاي توليد  كل سطح زير كشت

  يك هكتار

  

  

  

قيمت هر 

  كيلو برنج

  

ــه  ــهم هزينـ سـ

ــل از  گازوئيــــ

  هزينه كل توليد

ميليون  درصد هكتار

  ريال

  درصد

  6  22500  ----  14  -----  12150 -------------  ----- با يارانه

 درصد 50حذف 
46 22 

10547 13- 08/16 15 25870  16  

 درصد 75حذف 
69 33 

9745 7/19- 62/17  26  28350  28  

 درصد100حذف 
92 44 

8943 26- 16/19  37  30820  35  
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Effects of fuel subsidy elimination on rice cost: Case study of Kamfiruz rice 

Masoud mobaser:  m.sc. of agricultural economic respectively, Islamic azad university, kazeroon 

branch 

 

Abstract: 

Fuel is most important Disposability input in agricultural section that’s have a large share of subsides 

paid to farmers from last years. So the main purpose of this study is considering the effect of fuel 

subsidy deletion on rice rounded price.  To this aim, Total amount of domestic support of rice 

production was computed; also fuel share from total support was determined. So, rice bounded 

Translog cost function estimated with using data obtained from chosen rice planter from fars 

province (kamfirous area) in year 2012. Then, demand of production factors was estimated 

and finally, effect of fuel subsides deletion on rice rounded price was computed in kamfirouz area 

with calculation elasticity of inputs such as machinery and water. The result showed that, fuel input is 

most share from total support allocated to it. In this regard, 83 percent of total paid subsidy to inputs is 

associated to data from fuel subsidy in 1996. The results of cost function estimation showed that with 

deletion of 50 percent of fuel subsidy, 56 percent amount of fuel consumption will decrease.  Because 

of this decreasing the amount of production and area harvested will decrease to 22 and 13 percent 

respectively. Also  productions costs in per hectare has 15 percent growth and with complete fuel 

subside deletion, 92 percent scale of fuel consumption via rice planter will have decrease that its effect  

production decrease to 44 percent amount. Area harvested with comparing the absent with subsidy 

decrease 27 percent. Also production costs in per hectares have 37 percent growth that finally leads to 

decreasing producers benefits. Other results show that increasing in machinery, chemical fertilizer and 

water using lead to increasing in energy and poison consumption and increasing in labor use lead to 

decreasing in energy consumption in rice production. So, Fuel price adjustments must be made with 

caution.    

JEL: 191,, QQQ  

Key words:  fuel, bounded translog cost function, rice price, cost elasticity,  total  amount  of  

domestic  support 
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