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اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﯾﺪهآل ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﺑﺮآورد و راﺑﻄﻪ ﻣﮑﻤﻠﯽ و
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با محیطزیست را معرفی و ترویج نماید.
طبقهبندی Q51, Q48 ,D22 , D04 :JEL
واژههای کلیدی :حاملهای انرژی ،سیستم عرضه تقریبا ایدهآل ،کیفیت محیط زیست ،گندم آبی ،استان
فارس
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مقدمه
بخش کشاورزی همواره تمایل باالیی به مصرف نهاده انرژی داشته است که مهمترین
دلیل رشد مصرف توزیع یارانهای آن میباشد .سرانه مصرف نهایی انرژی ایران در
بخش کشاورزی در ایران  9/9برابر متوسط جهانی است (ترازنامه انرژی.)2930 ،
مصرف انرژی در بخش کشاورزی به طور متوسط در دوره  2931-93ساالنه بیش از
 5/5درصد رشد داشته است و از  0/1میلیون تن معادل نفتخام به  1/1میلیون تن
معادل نفتخام افزایش یافته است (وزرات نیرو .)2993 ،همچنین سهم حاملهای
مختلف انرژی در تأمین انرژی بخش کشاورزی طی سالهای اخیر روندهای مختلفی را
نشان می دهد به طوریکه درصد سهم گاز طبیعی و برق از 2930ـ 2993روند صعودی
داشته ولی در این دوره درصد سهم فرآوردههای نفتی از  12/13درصد به 59/02
درصد کاهش یافته است (ترازنامه انرژی .)2930 ،این روند نزولی مصرف فرآوردههای
نفتی در سالهای اخیر به دلیل سیاست تغییر سوخت پمپهای آبیاری در مزارع
کشاورزی از نفتگاز به برق بوده است.
از طرفی امروزه بحران ناشی از مصارف بیرویه مواد و انرژی و افزایش آلودگیهای
وارده به محیطزیست به عنوان چالشهای پیش روی بشر مطرح است (اعظمسلگی و
همکاران .)2999 ،از مهمترین منابع تخریب زیست محیطی در ایران میتوان از آب و
زمینهای کشاورزی نام بر د برای منابع آب ،میزان تخریب زیست محیطی بر حسب
افزایش میزان استحصال آب و نیز هزینههای استخراج آب محاسبه میگردد .البته
کاهش در کیفیت آب نیز حایز اهمیت است (بانک جهانی .)1005 ،1از طرفی در

سالهای اخیر استفاده از نهادههای شیمیایی مانند انواع کودها و سموم در بخش
کشاورزی با هدف افزایش تولید موجبات آلودگی محیطزیست را فراهم نموده است
(فرجزاده و نجفی .)2999 ،از آنجایی که پرداخت یارانههای مختلف برای نهادههای
کشاورزی در صورت بهینه نبودن آن میتواند نتایج منفی و هزینههای زیادی از جمله
بهرهوری اندك نهادههای تولید ،آلودگی و تخریب محیطزیست را به همراه داشته باشد
(زیبایی .)2991 ،لذا در این میان ،مصرف انرژی با توجه به حجم باالی یارانه پرداختی
1. World Bank
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و در نتیجه مصرف بی رویه آن ،می تواند تخریب زیستمحیطی را به همراه داشته
باشد .در بخش کشاورزی نهاده سوخت هم به صورت مستقیم و هم به صورت
غیرمستقیم مورد استفاده قرار می گیرد .مهمترین بخش استفاده سوخت در کشاورزی،
مربوط به استخراج آب از منابع زیرزمینی برای آبیاری و همچنین استفاده از ماشینآالت
کشاورزی در مراحل کاشت ،داشت و برداشت میباشد.
مطابق آمار بدست آمده از سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ،این استان جایگاه
ویژهای در تولید گندم کشور دارد .سطح زیر کشت گندم کشور در سال زراعی -31
 2932حدود  1/3میلیون هکتار برآورد شده که معادل  51/9درصد از کل محصوالت
زراعی کشور میباشد که سهم اراضی آبی  91/5درصد و  11/5درصد بقیه دیم بوده
است .استان فارس علیرغم رتبه هفتم از نظر سطح زیر کشت ،با تولید  22/12درصد از
گندم کشور در جایگاه دوم تولیدکنندگان این محصول قرار گرفته است (وزارت جهاد
کشاورزی .) 2931 ،از طرفی در استان فارس متوسط مصرف گازوئیل در هر ساعت از
عملیات مختلف تولید گندم  3/9لیتر در هر ساعت و یا به عبارتی  250لیتر در هر
هکتار محاسبه شده است (عابدی و تهامیپور .)2939 ،این استان  90درصد آب
مصرفی خود را از منابع آب زیرزمینی تأمین میکند (وزارت جهاد کشاورزی.)2931 ،
آب زیرزمینی بوسیله چاه برداشت میشود و سوخت چاه شامل انرژی برق و سوخت
فسیلی (گازوئیل) میباشد .البته در سالهای اخیر سوخت بیشتر چاههای آب استان
فارس از گازوئیل به برق تغییر یافته است که با توجه به پایین بودن قیمت برق میزان
مصرف آب و برق توسط چاههای برقی افزایش یافته است (خانه کشاورز ایران،
 .)2933همچنین مطابق با آمار و اطالعات اداره آب منطقهای شهرستان فسا ()2933
تعداد کل چاههای آب این شهرستان  1915حلقه میباشد و برای اکثر کشاورزان منطقه
فسا گندم به عنوان یک محصول اصلی در الگوی کشت آنها وجود دارد .از طرفی از
این تعداد چاه در شهرستان فسا تنها  1/5درصد دارای سوخت دیزلی میباشند .در
سالهای اخیر با افزایش تعداد چاههای آب در منطقه فسا استفاده از نهاده انرژی به
شدت افزایش یافته است .در این شهرستان گندم فقط به صورت آبی کشت میشود و
به علت افزایش تعداد چاهها و همچنین افزایش عمق این چاهها به علت پایین رفتن
سطح آبهای زیرزمینی مصرف انرژی برای استحصال آب در این شهرستان افزایش
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یافته است.
با توجه به مصرف بی رویه انرژی در بخش کشاورزی و مسئله حفاظت از محیط
زیست به عنوان یکی از اثرات نامطلوب سیاست پرداخت یارانه به انرژی ،تجدید نظر
در الگوی استفاده از انرژی و سیاست پرداخت یارانه انرژی ضروری به نظر میرسید.
لذا دولت در سال  2993قانون هدفمندی یارانهها را به اجرا گذاشت .بنابراین با افزایش
قیمت حاملهای انرژی در نتیجه اجرای قانون هدفمندی یارانهها و جایگزینی احتمالی
نهاده های مختلف به جای یکدیگر در تولید گندم شهرستان فسا ،تغییرات در مقدار
مصرف نهاده های آب ،سموم شیمیایی ،کود شیمیایی و خود نهاده انرژی امری بدیهی
است و این تغییرات در الگوی مصرف نهادههای یاد شده ،میتواند موجب تخریب
محیط زیست گردد.
در مطالعه حاضر ،اثرات افزایش قیمت حاملهای انرژی در تولید گندم استان فارس بر
تقاضای نهادههای مؤثر بر کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است .در رابطه
با ارتباط متغیرهای متعدد با آلودگی و کیفیت محیط زیست میتوان به مطالعات ارباب
و عباسیفر ( ،)2932مداح و عبداللهی ( ،)2931دیندا و کودو ( ،)1001آکبوستانیک و
همکاران ( ،)1003گالویتی و همکاران ( ،)1003ونگ و همکاران ( )1022و گرگول و
لچ ( ) 1002اشاره نمود که همه این مطالعات با استفاده از دادههای سری زمانی یا پانل
در سطح کالن صورت گرفته است .اما در رابطه با بررسی اثر افزایش قیمت حاملهای
انرژی بر تقاضای نهادههای مؤثر بر کیفیت محیط زیست مطالعه خاصی یافت نشده
است.

روششناسی
در مطالعه حاضر پس از جمعآوری دادههای مقطعی مربوط به تولیدکنندگان گندم آبی
در منطقه فسا ،به برآورد معادالت سهم هزینهای نهادهها با استفاده از سیستم عرضه
تقریبا ایدهآل پرداخته شد .سپس با محاسبه کششهای خودقیمتی و متقاطع تقاضای
نهادهها ،تحلیل روابط بین نهادههای مورد استفاده در تولید این محصول انجام گرفت.
در نهایت با افزایش قیمت حاملهای انرژی (گازوئیل و برق) مقدار تغییر در تقاضای
نهادهها توسط تولیدکنندگان محاسبه شد.
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در پژوهش حاضر برآورد تابع تقاضای نهادههای گندم آبی با استفاده از سیستم عرضه
تقریبا ایدهآل برآورد میشود .مدل سیستم تقاضای تقریبا ایدهآل ( )AIDSیک مدل
مناسب برای مطالعه تقاضای مصرفکننده از کاالهاست .دیتون و موئلبائر)2390( 2

معادالت سهم سیستم تقاضای تقریبا ایدهآل را با استفاده از تابع مخارج به دست
آوردند:
()2

]) ( [

]) ( [

)

(

(

)

برداری از قیمت کاالها به طوریکه

در این رابطه مطلوبیت،
) (
و ) ( و ) ( تابعی از قیمتها میباشند که به شکل زیر انتخاب
شدهاند:
()1

∑∑

()9

)

(

∑

) (

) (

) (

دیتون و موئلبائر با جایگذاری معادالت در معادله با استفاده از قضیه شفرد 1معادالت

سهم سیستم تقاضای تقریبا ایدهآل را به دست آوردند:
()3

) (

∑

معادالت سهم در سیستم عرضه تقریبا ایدهآل شبیه همان معادالتی است که در سیستم
تقاضای تقریبا ایدهآل وجود دارد ،با این تفاوت که در اینجا سهمها نشاندهنده سهم
نهادهها و قیمت آنهاست .همچنین در سیستم عرضه تقریبا ایدهآل تولید ( )Yجایگزین
مخارج مصرفکننده ( ) در سیستم تقاضای تقریبا ایدهآل میشود .تامپسون)1029( 9

نشان داد معادالت سهم در مدل عرضه تقریبا ایدهآل به صورت رابطه ( )5تعریف
میشوند:
()5
در این رابطه سهمها

) (

سهم هزینهای نهاده  iبرای تولیدکنندگان،

∑

نشاندهنده قیمت
1. Deaton & Muellbauer
2. Shepherd's lemma
3. Thompson

بررسي اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی43 ...

هر کدام از نهادههای مورد بررسی در این مطالعه P ،شاخص قیمت نهادهها ln ،نماد
لگاریتم طبیعی و  Yنیز بیانگر درآمد میباشد
در بیشتر مطالعات تجربی ،به جای استفاده از شاخص واقعی ) (

از شاخص استون

که یک شاخص خطی میباشد ،استفاده میشود .دیتون و موئلبائر ( )2390بر این باورند
که شاخص استون تقریب بسیار خوبی برای یک شاخص قیمت صحیح است .هر چند
بعد از معرفی این شاخص انتقادات مختلفی به این شاخص وارد شد اما هیچکدام از
شاخصهای چند مرحلهای معرفی شده بعد از آن بدون عیب نبودند .فرم کلی این
شاخص عبارت است از:
∑

()1
که در آن  ،قیمت نهاده مصرفی  jو

سهم هزینهای نهاده  iبرای تولیدکنندگان

میباشد که برای تمامی تولیدکنندگان مورد بررسی محاسبه میگردد .محدودیتهای
همگنی ،تقارن و جمعپذیری نیز برای سیستم عرضه تقریبا ایدهآل به کار گرفته شد:
∑

()1

∑

∑

معادالت این سیستم نشان دهنده تابع تقاضای هر یک از نهادهها میباشد .متغیرهای
تابع عرضه تقریبا ایدهآل در این مطالعه به صورت زیر تعریف میشوند:
= قیمت واحد نیروی کار (نفر ـ روز) = کل هزینه پرداختی به نیروی کار تقسیم بر
تعداد کل نیروی کار
= قیمت واحد آب (متر مکعب) = کل ارزش یکنواخت سالیانه تجهیزات آبیاری
تقسیم بر کل مقدار آب مصرف شده
= قیمت واحد کود شیمیایی (کیلوگرم) = کل هزینه پرداختی به کود شیمیایی تقسیم
بر مقدار کود شیمیایی مصرفی
= قیمت واحد سموم شیمیایی (لیتر) = کل هزینه پرداختی به سموم شیمیایی تقسیم
بر مقدار سموم شیمیایی مصرفی
= قیمت واحد ماشینآالت (قیمت هر ساعت) = کل هزینه پرداختی به ماشینآالت
تقسیم بر کل ساعات کارکرد ماشین آالت
= قیمت واحد برق (قیمت هر کیلووات ساعت) = کل مقدار پرداختی مصرف برق
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تقسیم بر کل کیلووات مصرفی برق
= قیمت واحد گازوئیل (قیمت هر لیتر) = کل مقدار پرداختی برای خرید گازوئیل
تقسیم بر کل مقدار گازوئیل مصرف شده از گازوئیل
= قیمت واحد بذر (کیلوگرم) = کل هزینه صرف شده برای خرید بذر تقسیم بر
مقدار بذر مصرفی مورد استفاده
کششهای خودقیمتی ( ) و متقاطع جبرانی ( ) نیز همانند مطالعه تالیارد و
همکاران )1003( 2از روابط ( )9و ( )3محاسبه شد:

)

()9

(
)

()3

(

به منظور آزمون معنیداری کششهای به دست آمده نیز واریانس کششها با استفاده از
روش دلتا محاسبه شد (گرین:)1000 ،1

()20

)

در مورد کششهای قیمتی تقاضای نهادهها اگر
نهاده کشش پذیر ،اگر

(

) (

(

)

باشد ،اصطالحا تقاضا برای

باشد ،اصطالحا تقاضا برای نهاده کشش ناپذیر و اگر

باشد ،اصطالحا تقاضا برای نهاده دارای کشش واحد است .ذکر این نکته
ضروری است که این کششها نامتقارن هستند ،به طوریکه کشش متقاطع
متقاطع

با کشش

متفاوت است.

در نهایت با محاسبه کشش های خودقیمتی و متقاطع جبرانی با استفاده از رابطه زیر
میتوان مقدار تقاضای هر کدام از نهادهها را پس از اعمال سناریو به دست آورد:
()22
در این رابطه،

=
(
)
مقدار تقاضای نهاده پس از اعمال سناریو ،مقدار تقاضای نهاده

قبل از اعمال سناریو و

قیمت جدید حاملهای انرژی (به عنوان سناریو) میباشد.

1. Taljaard et al.
2. Greene

بررسي اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی35 ...

برای تحلیل آثار افزایش قیمت نهاده بر تغییرات مقدار تقاضای نهادهها سناریو قیمتی
به شرح زیر تعریف گردیده است:
طبق قانون هدفمندی یارانهها قیمت فروش داخلی حاملهای انرژی ،با لحاظ کیفیت
این حاملها و با احتساب هزینههای مترتب (شامل حمل ونقل ،توزیع ،مالیات و
عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران کمتر از نود درصد ( )% 30قیمت تحویل روی کشتی (فوب)
درخلیج فارس نباشد .همچنین میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونهای تعیین شود
که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد .بنابراین در این مطالعه سناریو
افزایش قیمت انرژی با توجه به این تفاوت قیمت تعریف و اثرات آن بر میزان تغییر در
تقاضای نهادههای تولید گندم مورد ارزیابی قرار گرفت .الزم به توضیح است که در
حین انجام مطالعه جزئیات دقیق افزایش قیمت حاملهای انرژی مشخص نبوده است.
به گونهای که در سال  2931با روند رو به رشد نرخ ارز ،جهت تعیین قیمتهای
داخلی حاملهای انرژی و نزدیک شدن این قیمتها به قیمتهای جهانی مطابق با
قانون هدفمندی یارانهها به افزایش یکباره  300درصدی قیمتها جهت واقعی شدن
قیمت حامل های انرژی نیاز وجود داشت .دولت دهم افزایش متوسط  50تا 300
درصدی حاملهای انرژی در سال  2931را به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد نمود اما
با توجه با شرایط تورمی کشور مجلس شورای اسالمی افزایش تدریجی متوسط 99
درصدی در سال  2931را مورد تصویب قرار داد .از این رو مطالعه حاضر ابتدا با نرخ
افزایش متوسط  99قیمت حاملهای انرژی انجام پذیرفت .با روی کار آمدن دولت
یازدهم اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها تغییر یافت .سناریوی افزایش قیمت
حاملهای انرژی مطابق با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها ،در سال  ،2939افزایش
 10درصدی گازوئیل در نظر گرفته شد .از طرفی قیمت گازوئیل از  1500ریال در سال
 2939به  9000ریال در سال  2933افزایش یافت که این تغییرات به میزان  10درصد
بوده است .همچنین در سال  2933با توجه به کاهش قیمت نفت و فرآوردههای نفتی
قیمت جهانی هر لیتر گازوئیل  20990( 0/19ریال) دالر و قیمت داخلی هر لیتر
گازوئیل  9000ریال می باشد ،لذا برای رسیدن به قیمت جهانی به یک افزایش بیش از
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سه برابری یا  120درصدی نیاز است .از آنجایی که تا رسیدن به قیمت جهانی فاصله
زیادی وجود دارد لذا به نظر میرسد که این مقدار افزایش  120درصدی در سالهای
پیش رو به وقوع نخواهد پیوست و قیمت گازوئیل به تدریج افزایش مییابد .بنابراین
فاصله مابین سناریوی  10درصدی و  120درصدی سناریو  200و  250درصدی هم در
نظر گرفته شده است .سناریوهای موجود در این مطالعه افزایش 200،250 ،10 ،99 ،10
و  900درصدی قیمت گازوئیل میباشد.
بهای انرژی برق مصرفی در پمپاژ آب برای کشاورزی طی سالهای اخیر روندهای
متفاوتی را نشان میدهد .در سالهای  2930تا  2931قیمت برق مصرفی چاه برای
ساعات میان باری ،اوج بار و کم باری به ترتیب  210 ،90و  30ریال بوده است که این
قیمتها با توجه به قانون هدفمندی یارانهها ،در سال  2939به ترتیب به  100 ،200و
 50ریال افزایش یافته است .لذا میتوان گفت به طور میانگین قیمت برق  15درصد
افزایش یافته است .از طرفی با توجه به اینکه میانگین قیمت تمام شده هر کیلو وات
ساعت تولید برق بدون محاسبه هزینه سوخت در سال  350 ،2933ریال میباشد یک
افزایش  212درصدی در قیمت برق ،برای رسیدن به این قیمت نیاز می باشد .با توجه
به قانون هدفمندی یارانه ها و رسیدن به قیمت هدف در این قانون ،این افزایش قیمتها
برای سالهای آینده هم وجود خواهد داشت .از آنجایی که میانگین قیمت تمام شده
هر کیلو وات ساعت تولید برق در سال 2933با احتساب سوخت  10سنتی نیروگاهها،
 9900ریال میباشد (شرکت توانیر .)2933 ،بنابراین به طور میانگین برای رسیدن به
قیمت تمام شده ،میبایستی یک افزایش  119درصدی در قیمت برق را شاهد باشیم .از
طرفی در سال  2933قیمت برق در ساعات میان باری ،اوج بار و کم باری به ترتیب به
 110 ،220و  50ریال افزایش یافت که نسبت به سال  1 ،2939درصد افزایش یافته
است .از آنجایی که فاصله زیادی بین قیمت موجود برق و قیمت تمام شده آن وجود
دارد لذا به نظر میرسد در سالهای پیش رو شاهد افزایش تدریجی قیمت برق خواهیم
بود .بنابراین در فاصله سناریوهای  15تا  212درصدی سناریو  200 ،15و 210
درصدی در نظر گرفته می شود .پس سناریوهای مورد بررسی در مورد برق افزایش ،1
 200 ،15 ،15و  210درصدی قیمت این نهاده میباشد.
در مطالعه حاضر تغییرات در مقدار تقاضای نهادههای آب ،کود شیمیایی و سموم

بررسي اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی34 ...

شیمیایی در اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی ،به عنوان نهادههای مؤثر بر کیفیت
محیطزیست در نظر گرفته شده است (فرجزاده و همکاران .)2991 ،همچنین تغییر در
مقدار مصرف خود حاملهای انرژی نیز به این شاخصها اضافه شده است.
دادههای مورد نیاز این مطالعه مربوط به سال زراعی  2931-39میباشد که شامل
اطالعات مقدار و قیمت نهادههای نیروی کار ،آب ،کود شیمیایی ،سموم شیمیایی،
ماشین آالت ،بذر ،برق و گازوئیل ،تولید کل ،قیمت محصول و سطح زیرکشت میباشد
که با مراجعه مستقیم و با استفاده از پرسشنامه و جمعآوری اطالعات از تولیدکنندگان
گندم در شهرستان فسا فراهم شده است .در این مطالعه از بین  99روستای موجود در

شهرستان فسا تعداد  21روستا به روش نمونهگیری تصادفی ساده 2و از این تعداد روستا
 102نفر گندمکار به طور تصادفی انتخاب گردید و مورد مصاحبه قرار گرفتند .با توجه
به توضیحات فوق طرح نمونهگیری این مطالعه ،روش نمونهگیری خوشهای

چندمرحلهای 1بوده است .همچنین جهت تحلیل دادهها و برآورد مدلهای گفته شده از
بستههای نرمافزاری  EXCELو  EVIEWS 9استفاده شد.

یافتهها
در جدول ( )2یافتههای ناشی از برآورد تابع عرضه تقریبا ایدهآل برای تقاضای نهاده-
های تولید گندم ارایه شده است .البته تحلیل دقیقتر بنابر نتایج جدول ( )1که در آن
کششهای خودقیمتی و متقاطع محاسبه شده است صورت میگیرد ،چرا که در این
جدول متغیر وابسته سهم نهادهها میباشد .الزم به یادآوری است که در برآورد تابع
تقاضا قیدهای همگنی ،تقارن و جمعپذیری نیز اعمال شده است .بنابر یافتههای جدول
یاد شده به جز نهاده سموم شیمیایی ،افزایش قیمت سایر نهادهها موجب افزایش سهم
آنها در هزینههای تولید میشود .به عبارت دیگر به نظر میرسد با افزایش قیمت سموم
شیمیایی تولیدکنندگان با کاهش مقدار مصرف سموم شیمیایی به این سیاست واکنش
نشان میدهند و سهم هزینهای این نهاده میتواند کاهش یابد .لذا میتوان گفت مقدار
مصرف این نهاده در بین تولیدکنندگان از کششپذیری باالیی برخوردار است .همچنین
1. Simple Random Sampling
2. MultiStage Cluster Sampling
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میتوان گفت افزایش قیمت نهادههای آب ،کود شیمیایی ،ماشینآالت و برق موجب
کاهش سهم نیرویکار و افزایش قیمت سموم شیمیایی و گازوئیل موجب افزایش سهم
نیرویکار میشود .به همین ترتیب میتوان دیگر معادلههای موجود را تفسیر کرد .تغییر
در سهم هزینه نهادهها در اثر تغییر قیمت گازوئیل نسبت به شش نهاده دیگر کمتر است
زیرا سهم هزینهای گازوئیل به مراتب کمتر از دیگر نهادههاست .الزم به ذکر است که

متوسط سهم هزینه نهادههای نیروی کار ،آب ،کود شیمیایی ،سموم شیمیایی ،ماشین-
آالت ،بذر ،برق و گازوئیل به ترتیب برابر با 22 ،12/9 ،21/9 ،9/3 ،23/1 ،21/9 ،21/1
و  1درصد است.
در جدول ( )1کششهای قیمتی و متقاطع تقاضای نهادهها نشان داده شده است .الزم به
یادآوری است که بر پایه روش دلتا واریانس مقادیر کششها محاسبه و اهمیت آماری
آنها مشخص شد .از میان کششهای مختلف به دست آمده تنها یک کشش متقاطع
اهم یت آماری الزم را ندارد ،اما دیگر مقادیر در سطح باالیی دارای اهمیت آماری
هستند .همهی کششهای خودقیمتی همانطور که انتظار نیز میرود دارای عالمت
صحیح منفی هستند و با نظریههای اقتصادی سازگارند و نشان میدهند رابطه معکوسی
بین قیمت و میزان نهادهها وجود دارد که به معنی تأیید نظریه تقاضا میباشد .بنابر نتایج
به دست آمده می توان گفت به جز نهاده سموم شیمیایی ،تقاضای هفت عامل تولیدی
نسبت به تغییرپذیریهای قیمت آنها دارای حساسیت پایینی است و قدر مطلق میزان
عددی کششهای خود قیمتی این نهادهها کمتر از یک بوده و بنابراین میتوان گفت که

تقاضا برای نهادهها کششناپذیر است؛ یعنی ،افزایش درصد معینی در قیمت هر یک از
نهاده ها ،موجب کاهش تقاضا برای آن نهاده به میزان کمتر از میزان یاد شده است.
انتظار میرود  20درصد افزایش در قیمت نهادههای مورد بررسی در صورت ثابت بودن
سایر شرا یط ،موجب کاهش مقدار تقاضای نیروی کار ،آب ،کودشیمیایی ،سموم
شیمیایی ،ماشینآالت ،بذر ،برق و گازوئیل به ترتیب به اندازه ،9 ،23/1 ،9/2 ،1/2 ،1
 5/9 ،1/3و  1/1درصد شود.

جدول  .5ضرایب سیستم عرضه تقریبا ایدهآل (رابطه بین قیمت و سهم هزینهای نهادهها)
AISS

نیروی کار
آب
کود شیمیایی

عرض از مبدأ
-4/470
()-4/35
***4/903
()1/53
***-4/211
()-2/17

سموم

***4/534

شیمیایی

()1/17

ماشینآالت
بذر
برق
گازوئیل

***4/953
()0/12
***4/213
()9/41
***4/515
()1/13

***4/472
()2/27

نیروی کار
***

4/489

()1/14
-

آب
***

-4/452

کود شیمیایی

سموم شیمیایی
**

ماشینآالت
***

-4/421

بذر
***

-4/447

4/441

()-9/41

()4/11

()2/94

()-7/22

()-5/13

()-7/41

()4/12

***4/549

***-4/492

***-4/441

***-4/454

***-4/495

***-4/452

-4/445

()21/55

()-1/17

()-9/40

()-9/55

()-8/55

()-1/72

()-4/10

***4/473

***4/497

4/4442

***-4/411

-4/448

**-4/450

()0/23

()54/15

()4/40

()0/25

()-5/90

()-2/04

***-4/458

***-4/454

-4/447

-4/442

-4/452

()-55/21

()-1/20

()-2/90

()-5/14

()4/43

***4/430

***-/427

***-4/450

***-4/447

()24/84

()-1/55

()-1/87

()-9/22

***4/455

***4/422

-4/445

()7/01

()0/80

()4/27

-

***4/490

**4/447

()55/21

()2/11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-4/458

برق

-

-4/428

گازوئیل

-

4/449

**4/451
()2/77
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به این ترتیب مشاهده میشود که تقاضای نهاده سموم شیمیایی در مقایسه با هفت نهاده
دیگر دارای حساسیت باالتری میباشد .در تفسیر با کشش بودن نهاده سموم شیمیایی
میتوان گفت این نهاده میتواند جایگزینهای دیگری از جمله مبارزه زیستی با آفات
نیز داشته باشد و از آنجایی که فاصله زمانی بین پیشگیری و درمان آفات و بیماریها
نیز زیاد است لذا با توجه به افزایش زمان استفاده از این نهاده ،انتظار میرود که کشش
باالتری داشته باشد .همچنین نهاده آب و نیروی کار دارای کشش خود قیمتی بسیار
پایینی می باشند که حاکی از عدم تغییرات گسترده در مقدار تقاضای این نهادهها در اثر
اجرای سیاست بر قیمت این نهادهها به دلیل ضروری بودن آنها میباشد .شاید بتوان
گفت مهمترین دلیل حساسیت پایین تقاضا نسبت به تغییر قیمت نهادهها ضروری بودن
این نهاده ها و اهمیت زیاد آنها در تولید در مقایسه با نهاده سموم شیمیایی است .به
طوریکه با تغییر قیمت آنها تقاضای برای این نهادهها چندان تغییر نخواهد کرد.
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 .با توجه به مقادیر عددی کشش متقاطع بین نهادهها در جدول (،)1
نهادههای گازوئیل و ماشینآالت رابطه مکملی و نهادههای گازوئیل و برق و نیز بذر و
برق رابطه جانشینی دارند .به این صورت که با افزایش  20درصدی در قیمت
ماشین آالت ،به فرض ثبات سایر شرایط ،مقدار تقاضای گازوئیل  2/9درصد کاهش و با
افزایش  20درصدی در قیمت برق ،مقدار تقاضا از گازوئیل  3درصد افزایش مییابد.
وجود رابطه مکمل بین ماشینآالت و گازوئیل بدیهی به نظر میرسد زیرا با استفاده
بیشتر از ماشین آالت در مراحل مختلف تولید ،همراه با آن نیز مصرف گازوئیل افزایش
مییابد .اگر قیمت گازوئیل یا ماشین آالت افزایش یابد تقاضا برای آن عامل دیگر هم
کاهش خواهد یافت .همچنین با افزایش  20درصدی در قیمت برق ،با فرض ثبات
سایر شرایط ،مقدار تقاضای بذر  1/2درصد افزایش مییابد .به نظر میرسد با افزایش
قیمت برق تا حدودی از مقدار آب استحصال شده کم شده و با افزایش تراکم بذر
میتوان کاهش جوانهزنی ناشی از کاهش آب را جبران نمود.
از طرفی رابطه بین گازوئیل و نیروی کار جانشین و بین نهاده برق و نیروی کار
مکمل می باشد .لذا ،با افزایش قیمت نیروی کار به اندازه  20درصد ،به فرض ثابت
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بودن سایر شرایط ،مقدار تقاضای گازوئیل به میزان  1/1درصد افزایش مییابد .به
عبارتی با افزایش قیمت نیروی کار مقدار تقاضا برای ماشینآالت و در نتیجه گازوئیل
افزایش مییابد .همچنین مالحظه میشود با افزایش  20درصدی قیمت نیروی کار ،با
فرض ثبات سایر شرایط ،مقدار تقاضای برق به میزان  2/9درصد کاهش مییابد .در
توجیه رابطه مکملی بین برق و نیروی کار میتوان گفت که با افزایش قیمت نیروی کار
احتماال سطح زیر کشت توسط تولیدکنندگان کاهش و در نتیجه استحصال آب و مقدار
تقاضای برق کاهش مییابد که البته با توجه به مقدار عددی این کشش ،این کاهش در
مصرف برق چندان قابل مالحظه نمیباشد.
همچنین با توجه به اینکه در اینجا آب مصرفی در تولید گندم از چاه آب به دست آمده
است از آنجایی که در نمونه مورد بررسی ،سوخت چاههای موجود برای کشت گندم،
برق میباشد لذا انتظار می رود رابطه بین نهاده آب و برق مکمل به دست آید ولی
خالف آن به دست آمده است چنین نتیجهای میتواند ناشی از آن باشد که ،با توجه به
اینکه گندمکاران قیمت ناچیزی برای آب مصرفی میپردازند ،تغییرپذیریهای قیمت
برق تأثیر آنچنانی بر میزان تقاضای آب نخواهد داشت .به عبارت دیگر ،چون آب نهاده
حیاتی برای کشت گندم به شمار میآید ،لذا انتظار میرود نبایستی ،واکنشی در تأثیر
تغییرپذیریهای قیمت برق برای تقاضای آب را شاهد باشیم .همچنین مالحظه میشود
که کشش همه نهادهها نسبت به نهاده گازوئیل پایین و نزدیک به صفر است .این نتیجه
را میتوان به کاربرد کم گازوئیل در کشت گندم نسبت به سایر نهادهها و پایین بودن
سهم هزینهای این نهاده در هزینه کل تولید دانست.
روی هم رفته نتایج حاصل از محاسبه کشش های خودقیمتی و متقاطع جبرانی تقاضای
نهاده ها نشان داد که بیشتر روابط بین نهاده انرژی و سایر نهادهها جانشین میباشند و
رابطه مکملی کمتر دیده می شود .بنابراین در اثر افزایش قیمت انرژی تولیدکننده با
جایگزین کردن نهادهها به جای یکدیگر میتواند در مقابل این افزایش قیمت واکنش
نشان دهد .اما با توجه به پایین بودن مقادیر عددی کششهای جانشینی ،این قدرت
واکنش تولیدکنندگان برای مقابله با سیاست افزایش قیمت حاملهای انرژی چندان قابل
توجه نمیباشد.

جدول .2کششهای قیمتی خودی و متقاطع جبرانی تقاضا
AISS

نیروی کار

نیروی کار
***

-0/10

آب

***

0/05

کود شیمیایی

***

0/01

سموم شیمیایی

***

0/11

ماشینآالت

***

-0/01

آب
***

0/01

***

-0/12

***

-0/05

***

0/09

***

0/22

کود شیمیایی
***

0/09

***

-0/05

***

-0/92

***

2/03

***

0/25

سموم شیمیایی
***

0/09

***

0/02

***

0/29

***

-2/31

***

-0/01

ماشینآالت
***

-0/09

***

0/21

***

0/01

***

-0/09

***

-0/90

بذر
***

-0/09

***
***

0/09

-0/21

***

0/03

***

0/01

برق
***

-0/21

***

0/03

0/01
***

0/05

***

0/09

گازوئیل
***

0/03

***

0/02

***

-0/01

***
***

0/01

-0/01

بذر

***0/03

***0/01

***-0/22

***0/02

***0/05

***-0/13

***0/12

***0/02

برق

***-0/29

***0/01

***0/09

***0/01

***0/05

***0/31

***-0/59

***0/09

گازوئیل

***

0/11

***

0/20

***

-0/51

***

0/05
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***

-0/29

***

0/25

***

0/30

***

-0/11
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جدول ( )9میزان تغییر در مصرف نهادهها در هر هکتار از تولید گندم را در اثر اجرای
سیاست افزایش قیمت گازوئیل نشان میدهد .مالحظه میشود با افزایش قیمت
گازوئیل مقدار تقاضای نهادهها تغییر کرده است .در واقع مکانسیم این تغییرات به این
شکل است که در اثر اجرای سیاست افزایش قیمت گازوئیل با توجه به منفی بودن
کشش خود قیمتی گازوئیل مقدار تقاضای گازوئیل کاهش یافته و تولیدکنندگان با توجه
به روابط جانشینی و مکملی بین گازوئیل و سایر نهادههای مورد استفاده در فرآیند
تولید گندم میزان تقاضای خود از سایر نهادهها را تغییر داده و به نوعی نسبت به
افزایش قیمت گازوئیل واکنش نشان میدهند .همانطور که در جدول ( )9مشخص
است با افزایش  10تا  900درصدی قیمت گازوئیل با ثابت بودن سایر شرایط درصد
میزان تقاضای نیروی کار از  0/93به  29/31درصد افزایش مییابد .لذا با افزایش قیمت
گازوئیل با توجه به وج ود رابطه جانشینی بین این نهاده و نیروی کار مقدار تقاضای
نیروی کار افزایش مییابد .همچنین با افزایش قیمت گازوئیل از  10درصد به 900
درصد مقدار تقاضای آب توسط تولیدکنندگان افزایش یافته است که البته میزان این
افزایش به اندازه افزایش در مقدار تقاضای نیروی کار نبوده و به نسبت با توجه به پایین
بودن مقدار کشش متقاطع بین این نهاده و نهاده آب شاهد تغییرات زیادی در مصرف
آب نخواهیم بود .با افزایش قیمت گازوئیل با توجه به رابطه مکملی بین این نهاده و
کود شیمیایی میزان تقاضای این نهاده از  2/39درصد به  11/35درصد کاهش یافته
است .همچنین با افزایش قیمت گازوئیل میزان تقاضا از نهاده ماشینآالت به میزان
 1/25درصد کاهش می یابد البته با توجه به مکمل بودن این دو نهاده و کاربرد گسترده
ماشین آالت در مراحل مختلف کاشت ،داشت و برداشت محصول مطابق انتظار افزایش
قیمت گازوئیل تأثیر قابل توجهی در کاهش تقاضای ماشینآالت نداشته است .مالحظه
میشود با افزایش قیمت گازوئیل به میزان  900درصد مقدار مصرف سموم شیمیایی
 1/32درصد افزایش یافته است .با توجه به رابطه جانشینی نهادههای گازوئیل و برق با
افزایش قیمت گازوئیل مقدار تقاضای برق به میزان  11/35درصد افزایش مییابد .از
طرفی با افزایش قیمت گازوئیل مقدار تقاضای بذر  3/31درصد افزایش یافته است
البته این مقدار افزایش تقاضا با توجه به این مقدار تغییر در مصرف بذر چندان قابل
مالحظه نیست .در نهایت با توجه به کشش خود قیمتی منفی و کوچکتر از یک
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گازوئیل با افزایش قیمت این نهاده مقدار تقاضای این نهاده تحت سناریوهای مختلف
کاهش یافته است .مالحظه میشود با افزایش قیمت گازوئیل به میزان  900درصد مقدار
تقاضای این نهاده  92/21درصد کاهش مییابد .در جمعبندی اثرات افزایش قیمت
گازوئیل بر میزان تقاضای نهادهها مشخص میشود که افزایش قیمت این نهاده مقدار
تقاضای نهاده های نیروی کار ،آب ،سموم شیمیایی ،بذر مصرفی و برق را افزایش و
مقدار تقاضا شده از نهادههای کود شیمیایی و ماشینآالت را کاهش میدهد .بنابراین
می توان گفت افزایش قیمت گازوئیل مقدار تقاضای آب ،سموم شیمیایی و برق را
افزایش و مقدار تقاضای کود شیمیایی را کاهش میدهد .از آنجایی که تغییرات چهار
نهاده ذکر شده به عنوان نهادههای مؤثر بر تغییرات زیست محیطی در نظر گرفته شدهاند
محاسبه مجموع ضرایب نشان میدهد علی رغم کاهش مصرف کود شیمیایی در فرآیند
تولید ،اثرات افزایش قیمت گازوئیل باعث افزایش مصرف نهادههای مؤثر بر کیفیت
محیطزیست میشود و میبایستی در اعمال سیاست افزایش قیمت گازوئیل به این
موضوع توجه نمود.
در جدول ( )3تغییرات در مقدار تقاضای نهادهها در هر هکتار بر اثر افزایش قیمت برق
تحت سناریوهای مختلف بر حسب درصد نشان داده شده است .در مطالب پیشین
مشاهده شد نهاده برق با همه نهادههای تولید به جز نهاده نیروی کار دارای رابطه
جانشینی است و در واقع این مطلب نشان دهنده این است که تولیدکنندگان قدرت
عکسالعمل بیشتری در اثر افزایش قیمت این نهادهها خواهند داشت و به طبع تغییرات
در مقدار تقاضای نهاده ها در اثر افزایش قیمت برق نسبت به اثرات افزایش قیمت
گازوئیل بیشتر است.
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جدول  .9تغییرات مقدار تقاضای نهادهها (در هر هکتار) تحت سناریوهای (درصد)
مختلف افزایش قیمت گازوئیل
سناریوها (درصد)
10

99

10

200

250

900

نیروی کار

0/93

2/15

1/13

3/39

1/19

29/31

آب

0/11

0/33

0/19

2/90

2/35

9/30

کود شیمیایی

-2/39

-1/92

-3/35

-1/32

-22/21

-11/15

سموم شیمیایی

0/33

0/39

2/39

1/31

9/10

1/32

ماشینآالت

-0/32

-0/11

-2/19

-1/05

-9/01

-1/25

برق

2/59

1/30

3/53

1/15

22/31

11/35

بذر

0/13

0/51

0/99

2/31

1/12

3/31

گازوئیل

-5/32

-20/19

-21/19

-11/05

-30/59

-92/21
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مطابق جدول ( )3مالحظه میشود با افزایش  1درصدی در قیمت برق مقدار تقاضای
نیروی کار به میزان  0/92درصد کاهش یافته است و با افزایش  210درصدی در قیمت
برق میزان تقاضای این نهاده  23/03درصد کاهش مییابد .با افزایش قیمت برق مقدار
تقاضای آب به میزان ناچیزی افزایش مییابد .از آنجایی که تمامی نمونه مورد مطالعه
برای استحصال آب از برق استفاده میکنند با توجه به انعطافپذیری پایین مصرف آب،
انتظار می رود با افزایش هر چند بیش از دو برابری در قیمت برق تقاضای آب به میزان
زیادی تغییر نکند .با افزایش قیمت برق با توجه به رابطه جانشینی نه چندان قوی این
نهاده و نهادههای کود شیمیایی و سموم شیمیایی مالحظه میشود میزان افزایش در
تقاضای این نهاده ها در اثر افزایش قیمت برق به میزان قابل توجهی تغییر نمیکند .با
افزایش  210درصدی در قیمت برق مقدار تقاضای کود شیمیایی و سموم شیمیایی به
ترتیب  1/01و  1/91درصد افزایش خواهد یافت .همچنین با افزایش قیمت برق از 1
درصد به  210درصد میزان تقاضای ماشینآالت در هر هکتار از  0/19به  3/01درصد
افزایش مییابد .در واقع حصول چنین نتیجهای هم طبیعی و مطابق انتظار میباشد زیرا
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در دنیای واقعی هم این دو نهاده رابطه جانشینی قابل توجهی با هم ندارند .از طرفی با
افزایش قیمت برق تحت سناریوهای مختلف میزان تقاضای این نهاده از  3/01به
 13/11کاهش یافته است .در نهایت با افزایش قیمت برق میزان تقاضای بذر به میزان
 15/51درصد افزایش مییابد و به نظر میرسد با افزایش قیمت برق هزینه
تولیدکنندگان برای استحصال آب افزایش یافته ،و در نتیجه با افزایش میزان بذر و در
نتیجه تراکم تولید با مقدار مشخصی آب میتوان حجم بیشتری بذر را آبیاری نمود.
همچنین با افزایش قیمت برق از  1درصد به  210درصد میزان تقاضای گازوئیل از
 1/91به  39/93افزایش یافته است که با توجه به رابطه جانشینی بین این نهادهها این
میزان افزایش تقاضا در گازوئیل در نتیجه این سیاست مطابق انتظار میباشد .در اثر
اجرای سیاست افزایش قیمت برق مقدار تقاضای نهادههای آب ،کود شیمیایی ،سموم
شیمیایی ،ماشین آالت ،بذر و گازوئیل افزایش و مقدار تقاضای نیروی کار کاهش
مییابد .همچنین جدول ( )3نشان می دهد در اثر افزایش قیمت برق بیشترین افزایش
مقدار تقاضا در نهاده گازوئیل میباشد .در نهایت میتوان گفت با افزایش قیمت برق
مقدار تقاضای نهادههای آب ،کود شیمیایی ،سموم شیمیایی و گازوئیل افزایش یافته
است .با توجه به اینکه نهادههای ذکر شده به نهادههای مؤثر بر کیفیت محیطزیست
تلقی میشوند لذا میتوان گفت به طور قطع در اثر افزایش قیمت برق مقدار تقاضای
نهادههای خارج مزرعه یا مؤثر بر کیفیت محیطزیست افزایش مییابد .از طرفی همه
این محاسبات و تغییرات با توجه به ثابت بودن سایر شرایط تولید و مربوط به دوره
کوتاه مدت میباشد و نمی توان این نتایج را به بلند مدت نیز تعمیم داد لذا در پذیرش
چنین نتایجی باید احتیاط نمود.
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جدول  .0تغییرات مقدار تقاضای نهادهها (در هر هکتار) تحت سناریوهای مختلف افزایش
قیمت برق
سناریوها (درصد)
1

15

15

200

210

نیروی کار

-0/92

-1/31

-9/11

-22/10

-23/03

آب

0/11

0/39

1/31

9/35

3/13

کود شیمیایی

0/32

2/31

3/32

5/99

1/01

سموم شیمیایی

0/91

2/91

9/31

5/90

1/91

ماشینآالت

0/19

0/93

1/59

9/99

3/01

برق

-3/01

-23/50

-39/52

-59/02

-13/11

بذر

2/39

5/92

25/35

12/11

15/51

گازوئیل

1/91

20/09

90/13

30/91

39/93
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بحث و نتیجهگیری
در مطالعه حاضر پس از جمعآوری دادههای مقطعی مربوط به  102تولیدکننده گندم
آبی در منطقه فسا به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای از طریق
پرسشنامه ،اثرات افزایش قیمت حاملهای انرژی بر تغییرات تقاضای نهادههای تولیدی
گندم بررسی شد .در این مطالعه ابتدا با برآورد تابع تقاضای نهادههای موجود در تولید
گندم و تعیین رابطه مکملی و جانشینی بین نهادهها با یکدیگر تصویر روشنی از تولید
گندم در شهرستان فسا ارائه شده است .سپس با افزایش قیمت حاملهای انرژی
(گازوئیل و برق) موجود در تولید گندم با اعمال سناریوهای مختلف به محاسبه
تغییرات مقدار مصرف نهادهها در فرآیند تولید گندم پرداخته شد.
با برآورد تابع تقاضای هر کدام از نهادهها و محاسبه کششهای خود قیمتی و متقاطع
تقاضا مشخص شد که تمامی کششهای خود قیمتی دارای عالمت صحیح منفی هستند
و با نظریههای اقتصادی سازگارند .همچنین به جز نهاده سموم شیمیایی هفت نهاده

 13فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعي ،سال اول ،شماره  ،2زمستان 5431

دیگر در تولید گندم دارای کشش خود قیمتی بسیار پایینی میباشند که حاکی از عدم
تغییرات گسترده در مقدار تقاضای این نهادهها در اثر اجرای سیاست بر قیمت این
نهادهها به دلیل ضروری بودن آنها می باشد .در نهایت مشخص شد اکثر نهادههای
مورد استفاده در تولید گندم در میان تولیدکنندگان شهرستان فسا به عنوان نهاده جانشین
تلقی میشوند و بهطور کلی تقاضای نهادهها نسبت به تغییرات قیمت کشش ناپذیر

است .برای تعیین نوع رابطه بین نهادهها ،با محاسبه کششهای قیمتی متقاطع بین نهاده-
ها ،مشخص شد نهادههای گازوئیل و ماشینآالت رابطه مکملی و نهادههای گازوئیل و
برق و نیز بذر و برق رابطه جانشینی دارند  .همچنین رابطه بین گازوئیل و نیروی کار
جانشین و بین نهاده برق و نیروی کار مکمل میباشد .نتایج کلی نشان میدهد که بیشتر
روابط بین نهاده انرژی و سایر نهادهها جانشین میباشند و رابطه مکملی کمتر دیده

میشود .بنابراین در اثر افزایش قیمت انرژی تولیدکننده با جایگزین کردن نهادهها به
جای یکدیگر می تواند در مقابل این افزایش قیمت واکنش نشان دهد .اما این روابط
جانشینی بین نهاده ها به طور ضعیفی وجود دارد .لذا با اعمال سیاست افزایش قیمت
گازوئیل و برق به نطر میرسد میزان تغییر در مصرف و تقاضای سایر نهادههای تولیدی
به طور گستردهای تحت تأثیر افزایش قیمت این حاملها قرار نگیرد.
در نهایت اثرات افزایش قیمت گازوئیل و برق تحت سناریوهای مختلف نشان میدهد
که با افزایش قیمت این حاملها مقدار تقاضای نهادههای مؤثر بر کیفیت محیطزیست
افزایش مییابد .لذا پیشنهاد میشود که که سیاست فوق در بخش کشاورزی و در تولید
گندم با احتیاط بیشتر و برنامهریزیهای دقیق صورت گیرد .از طرفی با توجه به افزایش
مقدار تقاضای نهادههای زیست محیطی در نتیجه افزایش قیمت حاملهای انرژی ،این
مقدار افزایش مصرف این نهادهها بر کیفیت محیط زیست نامعلوم است و پیشنهاد
میشود مطالعات دیگری با بهرهگیری از شاخصهای مختلف در رابطه با این نهادهها،
میزان کاهش کیفیت محیط زیست ناشی از این سیاست را بررسی نمایند.
نکته قابل توجه در این مطالعه این است که افزایش قیمت حاملهای انرژی موجب
تغییر در مقدار سایر نهادهها شده و خود این نهادهها نیز با همدیگر دارای روابط
جانشینی و مکملی متفاوتی می باشند .ما در این مطالعه اثرات تغییر در مقدار تقاضای
حامل های انرژی بر اثر افزایش قیمت آن را بر تقاضای سایر نهادهها بدون توجه به

بررسي اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی11 ...

روابط موجود بین بقیه نهاده های موجود با یکدیگر در نظر گرفتیم لذا به نظر میرسد
مطالعات دیگری میتوانند با در نظر گرفتن روابط موجود بین بقیه نهادهها به نتایج
مطلوبتری دست پیدا کنند و تا حدودی به شرایط دنیای واقعی نزدیکتر شوند .از
طرفی کوچک بودن کششهای جانشینی میان نهادهها موجب میشود تا سیاستهای
مبتنی بر تغییر عوامل مؤثر در تقاضای یک نهاده ،تأثیر اندکی بر ترکیب دیگر نهادههای
مصرفی داشته باشد .بنابراین به نظر میرسد با توجه به روابط موجود سیاستگذاری
کلی نهادهها با لحاظ مسائل زیستمحیطی مناسبتر است .همچنین مقادیر کششهای
خود قیمتی و متقاطع هر چند واکنش پایین در مقابل تغییرات قیمت را نشان میداد اما
جانشین بودن آنها بهطور تلویحی میتواند حاکی از تمایل مناسب تولیدکنندگان به
استفاده از سایر نهادهها به جای انرژی باشد .لذا پیشنهاد میشود دولت تکنولوژیهای
جایگزین انرژی و سازگار با محیطزیست را معرفی و ترویج نماید .در نهایت مشخص
شد که افزایش قیمت نهاده برق بر الگوی استفاده از نیروی کار در تولید گندم نیز تأثیر
خواهد گذاشت .لذا ،در صورتیکه هدف انتقال نیروی کار به بخشهای دیگر اقتصاد
باشد ،ضروری است که نسبت به فناوری جایگزین نیروی کار و افزایش بهرهوری
نیروی کار نیز توجه شود.
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