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چکیده
201از 1392ـ93هاي مقطعی سال زراعی آوري دادهدر مطالعه حاضر پس از تکمیل پرسشنامه و جمع

اي در منطقه فسا، اثرات مرحلهاي چندگیري تصادفی خوشهتولیدکننده گندم آبی منتخب به روش نمونه
کیفیت محیط زیست بررسی شد. ابتدا باهاي مؤثر بر تقاضاي نهادههاي انرژي بر افزایش قیمت حامل

ومکملیهاي تولید گندم برآورد و رابطهتابع تقاضاي نهادهآلایدهتقریباعرضهسیستمازاستفاده
هاي انرژي (گازوئیل و برق) با اعمال حاملتعیین شد. سپس با افزایش قیمت هانهادهبینجانشینی

هاي تولید ها، به محاسبه تغییرات مقدار تقاضاي نهادهسناریوهاي مختلف برنامه هدفمندي یارانه
هاي آب، سموم شیمیایی، کود شیمیایی و پرداخته شد. در این مطالعه از تغییرات مقدار تقاضاي نهاده

نتایج تحقیق نشان برکیفیت محیط زیست استفاده شده است. مؤثرهايهاي انرژي به عنوان نهادهحامل
هاي مورد بررسی منفی است. همچنین هاي خود قیمتی جبرانی تقاضا براي همه نهادهداد که کشش

برق و آالت و هاي گازوئیل و ماشیننهادههاي متقاطع جبرانی بیانگر وجود رابطه مکملی بین کشش
باشد. اثرات گازوئیل و نیروي کار میهاي گازوئیل و برق و نیزنهادهبین نیروي کار و رابطه جانشینی

مؤثرهايها، مقدار تقاضاي نهادهافزایش قیمت گازوئیل و برق نشان داد که با افزایش قیمت این حامل
احتیاطبادر تولید گندمفوقشود که سیاستلذا پیشنهاد مییابد.برکیفیت محیط زیست افزایش می

هاي خود قیمتی و متقاطع جبرانی تقاضاي رغم پایین بودن کششدر نهایت علی.گیردصورتشتربی
تواند حاکی از تمایل مناسب تولیدکنندگان به استفاده از طور تلویحی میها بهها، جانشین بودن آننهاده

هاي جایگزین انرژي و سازگار شود دولت تکنولوژيها به جاي انرژي باشد. لذا پیشنهاد میسایر نهاده
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مقدمه 
ترین انرژي داشته است که مهمبخش کشاورزي همواره تمایل باالیی به مصرف نهاده 

درایرانانرژينهاییمصرفسرانهباشد. اي آن میدلیل رشد مصرف توزیع یارانه
). 1390است (ترازنامه انرژي، جهانیمتوسطبرابر3/3بخش کشاورزي در ایران 

از بیشساالنه1346-89دوره درمتوسططورمصرف انرژي در بخش کشاورزي به
میلیون تن 2/6به خامنفتمعادلمیلیون تن6/0از واستاشتهدرشددرصد5/5

هايحاملهمچنین سهم). 1389یافته است (وزرات نیرو، افزایشخامنفتمعادل
هاي اخیر روندهاي مختلفی را بخش کشاورزي طی سالانرژيتأمیندرانرژيمختلف

روند صعودي 1384ـ1390که درصد سهم گاز طبیعی و برق از نشان می دهد به طوري
01/53درصد به 29/71هاي نفتی ازداشته ولی در این دوره درصد سهم فرآورده

هاي ). این روند نزولی مصرف فرآورده1390درصد کاهش یافته است (ترازنامه انرژي، 
هاي آبیاري در مزارع هاي اخیر به دلیل سیاست تغییر سوخت پمپنفتی در سال

به برق بوده است.گازکشاورزي از نفت
هاي رویه مواد و انرژي و افزایش آلودگیاز طرفی امروزه بحران ناشی از مصارف بی

سلگی و هاي پیش روي بشر مطرح است (اعظمزیست به عنوان چالشوارده به محیط
توان از آب و محیطی در ایران میترین منابع تخریب زیست ). از مهم1388همکاران، 

زي نام برد براي منابع آب، میزان تخریب زیست محیطی بر حسب هاي کشاورزمین
گردد. البته هاي استخراج آب محاسبه میافزایش میزان استحصال آب و نیز هزینه

). از طرفی در 2005، 1کاهش در کیفیت آب نیز حایز اهمیت است (بانک جهانی
و سموم در بخش هاي شیمیایی مانند انواع کودها سالهاي اخیر استفاده از نهاده

زیست را فراهم نموده است کشاورزي با هدف افزایش تولید موجبات آلودگی محیط
هاينهادهبرايمختلفهايپرداخت یارانه). از آنجایی که1388زاده و نجفی، (فرج

جملهزیادي ازهايهزینهومنفینتایجتواندمیآننبودنصورت بهینهدرکشاورزي
باشدداشتهبه همراهرازیستمحیطو تخریبآلودگیتولید،هاينهادهاندكوريبهره

لذا در این میان، مصرف انرژي با توجه به حجم باالي یارانه پرداختی ). 1386(زیبایی، 

1. World Bank
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محیطی را به همراه داشته و در نتیجه مصرف بی رویه آن، می تواند تخریب زیست
ورت مستقیم و هم به صورت باشد. در بخش کشاورزي نهاده سوخت هم به ص

ترین بخش استفاده سوخت در کشاورزي، غیرمستقیم مورد استفاده قرار می گیرد. مهم
آالت چنین استفاده از ماشینمربوط به استخراج آب از منابع زیرزمینی براي آبیاري و هم

باشد. کشاورزي در مراحل کاشت، داشت و برداشت می
ان جهاد کشاورزي استان فارس، این استان جایگاه مطابق آمار بدست آمده از سازم

- 92زراعی سالدرگندم کشورزیر کشتاي در تولید گندم کشور دارد. سطحویژه
درصد از کل محصوالت 3/52معادل میلیون هکتار برآورد شده که 4/6حدود 1391

درصد بقیه دیم بوده 5/62درصد و 5/37باشد که سهم اراضی آبی زراعی کشور می
درصد از 21/11است. استان فارس علیرغم رتبه هفتم از نظر سطح زیر کشت، با تولید 

جهاد وزارتگندم کشور در جایگاه دوم تولیدکنندگان این محصول قرار گرفته است (
. از طرفی در استان فارس متوسط مصرف گازوئیل در هر ساعت از )1392، کشاورزي

لیتر در هر 150لیتر در هر ساعت و یا به عبارتی 3/9عملیات مختلف تولید گندم 
درصد آب 80). این استان 1393پور، هکتار محاسبه شده است (عابدي و تهامی

). 1392، اد کشاورزيجهوزارتکند (مصرفی خود را از منابع آب زیرزمینی تأمین می
انرژي برق و سوخت شود و سوخت چاه شامل آب زیرزمینی بوسیله چاه برداشت می

هاي آب استان البته در سالهاي اخیر سوخت بیشتر چاهباشد.فسیلی (گازوئیل) می
فارس از گازوئیل به برق تغییر یافته است که با توجه به پایین بودن قیمت برق میزان 

هاي برقی افزایش یافته است (خانه کشاورز ایران، توسط چاهمصرف آب و برق 
) 1394اي شهرستان فسا (همچنین مطابق با آمار و اطالعات اداره آب منطقه). 1394

باشد و براي اکثر کشاورزان منطقه حلقه می2375هاي آب این شهرستان تعداد کل چاه
وجود دارد. از طرفی از فسا گندم به عنوان یک محصول اصلی در الگوي کشت آنها

باشند. در درصد داراي سوخت دیزلی می5/7این تعداد چاه در شهرستان فسا تنها 
هاي آب در منطقه فسا استفاده از نهاده انرژي به سالهاي اخیر با افزایش تعداد چاه

شود و شدت افزایش یافته است. در این شهرستان گندم فقط به صورت آبی کشت می
ها به علت پایین رفتن ها و همچنین افزایش عمق این چاهیش تعداد چاهبه علت افزا

هاي زیرزمینی مصرف انرژي براي استحصال آب در این شهرستان افزایش سطح آب
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یافته است. 
با توجه به مصرف بی رویه انرژي در بخش کشاورزي و مسئله حفاظت از محیط 

داخت یارانه به انرژي، تجدید نظر زیست به عنوان یکی از اثرات نامطلوب سیاست پر
رسید. در الگوي استفاده از انرژي و سیاست پرداخت یارانه انرژي ضروري به نظر می

ها را به اجرا گذاشت. بنابراین با افزایش قانون هدفمندي یارانه1389لذا دولت در سال 
ینی احتمالی و جایگزها هاي انرژي در نتیجه اجراي قانون هدفمندي یارانهقیمت حامل

هاي مختلف به جاي یکدیگر در تولید گندم شهرستان فسا، تغییرات در مقدار نهاده
هاي آب، سموم شیمیایی، کود شیمیایی و خود نهاده انرژي امري بدیهی مصرف نهاده

تواند موجب تخریب هاي یاد شده، میاست و این تغییرات در الگوي مصرف نهاده
.محیط زیست گردد

هاي انرژي در تولید گندم استان فارس بر در مطالعه حاضر، اثرات افزایش قیمت حامل
در رابطه کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است. بر هاي مؤثر تقاضاي نهاده

توان به مطالعات ارباب با ارتباط متغیرهاي متعدد با آلودگی و کیفیت محیط زیست می
)، آکبوستانیک و 2006)، دیندا و کودو (1392و عبداللهی ()، مداح 1391فر (و عباسی

) و گرگول و 2011)، ونگ و همکاران (2009)، گالویتی و همکاران (2009همکاران (
هاي سري زمانی یا پانل ) اشاره نمود که همه این مطالعات با استفاده از داده2001لچ (

هاي حاملاثر افزایش قیمت در سطح کالن صورت گرفته است. اما در رابطه با بررسی
بر کیفیت محیط زیست مطالعه خاصی یافت نشده هاي مؤثر تقاضاي نهادهبرانرژي 
است. 

شناسیروش
هاي مقطعی مربوط به تولیدکنندگان گندم آبی آوري دادهدر مطالعه حاضر پس از جمع

از سیستم عرضه ها با استفاده اي نهادهدر منطقه فسا، به برآورد معادالت سهم هزینه
هاي خودقیمتی و متقاطع تقاضاي آل پرداخته شد. سپس با محاسبه کششتقریبا ایده

هاي مورد استفاده در تولید این محصول انجام گرفت. ها، تحلیل روابط بین نهادهنهاده
هاي انرژي (گازوئیل و برق) مقدار تغییر در تقاضاي در نهایت با افزایش قیمت حامل

سط تولیدکنندگان محاسبه شد. ها تونهاده
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هاي گندم آبی با استفاده از سیستم عرضه در پژوهش حاضر برآورد تابع تقاضاي نهاده
یک مدل )AIDS(آل ایدهتقریباتقاضايشود. مدل سیستمآل برآورد میتقریبا ایده

) 1980(1موئلبائرکننده از کاالهاست. دیتون و مناسب براي مطالعه تقاضاي مصرف
آل را با استفاده از تابع مخارج به دست ایدهتقریباتقاضايمعادالت سهم سیستم

آوردند:

)1(log ( , ) = (1 − ) log[ ( )] + log[ ( )]
=که برداري از قیمت کاالها به طوريمطلوبیت، در این رابطه  ( )و ( )و ( باشند که به شکل زیر انتخاب ها میتابعی از قیمت(

اند:شده

معادالت 2با جایگذاري معادالت در معادله با استفاده از قضیه شفردموئلبائردیتون و 
آل را به دست آوردند:ایدهتقریباتقاضايسهم سیستم

)4(= + ∑ɤ +
شبیه همان معادالتی است که در سیستم آلایدهتقریبامعادالت سهم در سیستم عرضه

دهنده سهم ها نشانآل وجود دارد، با این تفاوت که در اینجا سهمایدهتقریباتقاضاي
) جایگزین Yتولید (آلایدهتقریبادر سیستم عرضههاست. همچنینها و قیمت آننهاده

) 2013(3شود. تامپسونآل میایدهتقریبا) در سیستم تقاضايکننده (مخارج مصرف
) تعریف 5آل به صورت رابطه (نشان داد معادالت سهم در مدل عرضه تقریبا ایده

شوند: می
)5(= + ∑ɤ +

دهنده قیمت نشان، براي تولیدکنندگانiاي نهاده سهم هزینهها رابطه سهمدر این

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

)2(log ( ) = + ln + .5  ln ln
)3(log ( ) = log ( ) + ( )
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نماد lnها، نهادهشاخص قیمتPهاي مورد بررسی در این مطالعه،هر کدام از نهاده
باشد نیز بیانگر درآمد میYو لگاریتم طبیعی  

)lnدر بیشتر مطالعات تجربی، به جاي استفاده از شاخص واقعی  استون از شاخص(
بر این باورند ) 1980(موئلبائردیتون و شود. باشد، استفاده میکه یک شاخص خطی می

چندکه شاخص استون تقریب بسیار خوبی براي یک شاخص قیمت صحیح است. هر
ازکدامهیچاماشدواردشاخصاینبهمختلفیانتقاداتشاخصاینمعرفیازبعد

اینکلیفرم. نبودندعیببدونآنازبعدشدهمعرفیايمرحلهچندهايشاخص
از: استعبارتشاخص

)6(ln YP = S . ln P
براي تولیدکنندگان iاي نهاده سهم هزینهSو j، قیمت نهاده مصرفی Pکه در آن 

هاي محدودیتگردد.باشد که براي تمامی تولیدکنندگان مورد بررسی محاسبه میمی
آل به کار گرفته شد:پذیري نیز براي سیستم عرضه تقریبا ایدهتقارن و جمعهمگنی، 

)7(= 0 = 1 ɤ = 0 ɤ = ɤ
باشد. متغیرهاي ها میمعادالت این سیستم نشان دهنده تابع تقاضاي هر یک از نهاده

شوند:تعریف میآل در این مطالعه به صورت زیرتابع عرضه تقریبا ایده
= Pکل هزینه پرداختی به نیروي کار تقسیم بر =روز) ـقیمت واحد نیروي کار (نفر

تعداد کل نیروي کار 
= P (متر مکعب) کل ارزش یکنواخت سالیانه تجهیزات آبیاري =قیمت واحد آب

تقسیم بر کل مقدار آب مصرف شده 
= Pکل هزینه پرداختی به کود شیمیایی تقسیم =شیمیایی (کیلوگرم) کودواحدقیمت

بر مقدار کود شیمیایی مصرفی
کل هزینه پرداختی به سموم شیمیایی تقسیم =شیمیایی (لیتر) سمومواحدقیمت=

بر مقدار سموم شیمیایی مصرفی
= Pآالتماشینبهپرداختیهزینهکل=آالت (قیمت هر ساعت) ماشینواحدقیمت
آالتماشینکارکردساعاتکلبرتقسیم
= P (قیمت هر کیلووات ساعت) کل مقدار پرداختی مصرف برق =قیمت واحد برق
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تقسیم بر کل کیلووات مصرفی برق
= P(قیمت هر لیتر) کل مقدار پرداختی براي خرید گازوئیل =قیمت واحد گازوئیل

کل مقدار گازوئیل مصرف شده از گازوئیلتقسیم بر 
=Pکل هزینه صرف شده براي خرید بذر تقسیم بر =واحد بذر (کیلوگرم) قیمت

مقدار بذر مصرفی مورد استفاده  
) نیز همانند مطالعه تالیارد و e) و متقاطع جبرانی (eهاي خودقیمتی (کشش

) محاسبه شد:9) و (8) از روابط (2004(1همکاران

)8(e = −1 + ɤS + S
)9(e = ɤS + S

ها با استفاده از هاي به دست آمده نیز واریانس کششداري کششمنظور آزمون معنیبه 
):2000، 2روش دلتا محاسبه شد (گرین

)10(= 1 . ɤ
eها اگر هاي قیمتی تقاضاي نهادهدر مورد کشش > باشد، اصطالحا تقاضا براي 1

eنهاده کشش پذیر، اگر  < باشد، اصطالحا تقاضا براي نهاده کشش ناپذیر و اگر 1 e = باشد، اصطالحا تقاضا براي نهاده داراي کشش واحد است. ذکر این نکته 1
با کشش که کشش متقاطع ها نامتقارن هستند، به طوريضروري است که این کشش

متفاوت است.متقاطع 
متقاطع جبرانی با استفاده از رابطه زیر هاي خودقیمتی و در نهایت با محاسبه کشش

ها  را پس از اعمال سناریو به دست آورد:توان مقدار تقاضاي هر کدام از نهادهمی
)11(= + e ×

مقدار تقاضاي نهاده مقدار تقاضاي نهاده پس از اعمال سناریو، در این رابطه، 
باشد. هاي انرژي (به عنوان سناریو) مییمت جدید حاملققبل از اعمال سناریو و 

1. Taljaard et al.
2. Greene
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ها سناریو قیمتی براي تحلیل آثار افزایش قیمت نهاده بر تغییرات مقدار تقاضاي نهاده
به شرح زیر تعریف گردیده است: 

کیفیتلحاظهاي انرژي، باحاملداخلیفروشها قیمتطبق قانون هدفمندي یارانه
ومالیاتتوزیع،ونقل،حملشامل(مترتبهايهزینهاحتسابباوهااین حامل

فرهنگیواجتماعیاقتصادي،توسعهپنجمبرنامهپایانتاتدریجبه) عوارض قانونی
) فوب(کشتیرويتحویلقیمت%) 90(درصدنودازکمتراسالمی ایرانجمهوري
شودتعیینايگونهبهبرقداخلیفروشقیمتنباشد. همچنین میانگینفارسدرخلیج

فرهنگیواجتماعیاقتصادي،پنجم توسعهسالهپنجبرنامهپایانتاتدریجبهکه
بنابراین در این مطالعه سناریو .باشدآنشدهتمامقیمتمعادلایراناسالمیجمهوري

افزایش قیمت انرژي با توجه به این تفاوت قیمت تعریف و اثرات آن بر میزان تغییر در 
هاي تولید گندم مورد ارزیابی قرار گرفت. الزم به توضیح است که در ضاي نهادهتقا

هاي انرژي مشخص نبوده است. حین انجام مطالعه جزئیات دقیق افزایش قیمت حامل
هاي با روند رو به رشد نرخ ارز، جهت تعیین قیمت1392اي که در سال به گونه

هاي جهانی مطابق با ها به قیمتمتهاي انرژي و نزدیک شدن این قیداخلی حامل
ها جهت واقعی شدن درصدي قیمت400ها به افزایش یکباره قانون هدفمندي یارانه

400تا 50هاي انرژي نیاز وجود داشت. دولت دهم افزایش متوسط قیمت حامل
را به مجلس شوراي اسالمی پیشنهاد نمود اما 1392هاي انرژي در سال درصدي حامل

38با شرایط تورمی کشور مجلس شوراي اسالمی افزایش تدریجی متوسط با توجه 
را مورد تصویب قرار داد. از این رو مطالعه حاضر ابتدا با نرخ 1392درصدي در سال 
هاي انرژي انجام پذیرفت. با روي کار آمدن دولت قیمت حامل38افزایش متوسط 

یافت. سناریوي افزایش قیمت ها تغییر یازدهم اجراي مرحله دوم هدفمندي یارانه
، افزایش 1393ها، در سال هاي انرژي مطابق با اجراي مرحله دوم هدفمندي یارانهحامل

ریال در سال 2500درصدي گازوئیل در نظر گرفته شد. از طرفی قیمت گازوئیل از 60
درصد 20افزایش یافت که این تغییرات به میزان 1394ریال در سال 3000به 1393

هاي نفتی با توجه به کاهش قیمت نفت و فرآورده1394ده است. همچنین در سال بو
ریال) دالر و قیمت داخلی هر لیتر 10380(28/0قیمت جهانی هر لیتر گازوئیل 

باشد، لذا براي رسیدن به قیمت جهانی به یک افزایش بیش از ریال می3000گازوئیل 
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جایی که تا رسیدن به قیمت جهانی فاصله درصدي نیاز است. از آن710سه برابري یا 
درصدي در سالهاي 710رسد که این مقدار افزایش زیادي وجود دارد لذا به نظر می

یابد. بنابراین پیش رو به وقوع نخواهد پیوست و قیمت گازوئیل به تدریج افزایش می
ر درصدي هم د150و 100درصدي سناریو 710درصدي و 60فاصله مابین سناریوي 

100،150، 60، 38، 20نظر گرفته شده است. سناریوهاي موجود در این مطالعه افزایش 
باشد.  درصدي قیمت گازوئیل می300و 

هاي اخیر روندهاي بهاي انرژي برق مصرفی در پمپاژ آب براي کشاورزي طی سال
قیمت برق مصرفی چاه براي 1392تا 1390هاي دهد. در سالمتفاوتی را نشان می

ریال بوده است که این 40و 160، 80ساعات میان باري، اوج بار و کم باري به ترتیب 
و 200، 100به ترتیب به 1393ها، در سال ها با توجه به قانون هدفمندي یارانهقیمت

درصد 25توان گفت به طور میانگین قیمت برق ریال افزایش یافته است. لذا می50
با توجه به اینکه میانگین قیمت تمام شده هر کیلو وات افزایش یافته است. از طرفی

باشد یک ریال می950، 1394ساعت تولید برق بدون محاسبه هزینه سوخت در سال 
درصدي در قیمت برق، براي رسیدن به این قیمت نیاز می باشد. با توجه 171افزایش 

ها ن، این افزایش قیمتها و رسیدن به قیمت هدف در این قانوبه قانون هدفمندي یارانه
هاي آینده هم وجود خواهد داشت. از آنجایی که  میانگین قیمت تمام شده براي سال

ها، سنتی نیروگاه20با احتساب سوخت 1394هر کیلو وات ساعت تولید برق در سال 
). بنابراین به طور میانگین براي رسیدن به 1394باشد (شرکت توانیر، ریال می3300

درصدي در قیمت برق را شاهد باشیم. از 768بایستی یک افزایش شده، میقیمت تمام
قیمت برق در ساعات میان باري، اوج بار و کم باري به ترتیب به 1394طرفی در سال 

درصد افزایش یافته 7، 1393ریال افزایش یافت که نسبت به سال 50و 220، 110
ود برق و قیمت تمام شده آن وجود است. از آنجایی که فاصله زیادي بین قیمت موج

رسد در سالهاي پیش رو شاهد افزایش تدریجی قیمت برق خواهیم دارد لذا به نظر می
120و 100، 75درصدي سناریو 171تا 25بود. بنابراین در فاصله سناریوهاي 

، 7شود. پس سناریوهاي مورد بررسی در مورد برق افزایش درصدي در نظر گرفته می
باشد.درصدي قیمت این نهاده می120و 75،100، 25

هاي آب، کود شیمیایی و سموم در مطالعه حاضر تغییرات در مقدار تقاضاي نهاده
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بر کیفیت مؤثرهاي هاي انرژي، به عنوان نهادهشیمیایی در اثر افزایش قیمت حامل
غییر در ). همچنین ت1387زاده و همکاران، زیست در نظر گرفته شده است (فرجمحیط

ها اضافه شده است. هاي انرژي نیز به این شاخصمقدار مصرف خود حامل
باشد که شامل می1392-93هاي مورد نیاز این مطالعه مربوط به سال زراعی داده

هاي نیروي کار، آب، کود شیمیایی، سموم شیمیایی، اطالعات مقدار و قیمت نهاده
باشد کل، قیمت محصول و سطح زیرکشت میآالت، بذر، برق و گازوئیل، تولیدماشین

آوري اطالعات از تولیدکنندگان که با مراجعه مستقیم و با استفاده از پرسشنامه و جمع
در موجودروستاي 83گندم در شهرستان فسا فراهم شده است. در این مطالعه از بین 

ین تعداد روستا و از ا1گیري تصادفی سادهروستا به روش نمونه16شهرستان فسا تعداد 
نفر گندمکار به طور تصادفی انتخاب گردید و مورد مصاحبه قرار گرفتند. با توجه 201

اي گیري خوشهگیري این مطالعه، روش نمونهبه توضیحات فوق طرح نمونه
هاي گفته شده از ها و برآورد مدلبوده است. همچنین جهت تحلیل داده2ايچندمرحله

EVIEWSو EXCELافزاري هاي نرمبسته استفاده شد.9

هایافته
-آل براي تقاضاي نهادههاي ناشی از برآورد تابع عرضه تقریبا ایده) یافته1در جدول (

) که در آن 2تر بنابر نتایج جدول (هاي تولید گندم ارایه شده است. البته تحلیل دقیق
که در این گیرد، چراهاي خودقیمتی و متقاطع محاسبه شده است صورت میکشش

باشد. الزم به یادآوري است که در برآورد تابع ها میجدول متغیر وابسته سهم نهاده
هاي جدول پذیري نیز اعمال شده است. بنابر یافتهتقاضا قیدهاي همگنی، تقارن و جمع

ها موجب افزایش سهم ، افزایش قیمت سایر نهادهاییییاد شده به جز نهاده سموم شیم
رسد با افزایش قیمت سموم . به عبارت دیگر به نظر میشودهاي تولید میهآنها در هزین

شیمیایی تولیدکنندگان با کاهش مقدار مصرف سموم شیمیایی به این سیاست واکنش 
توان گفت مقدار تواند کاهش یابد. لذا میاي این نهاده میدهند و سهم هزینهنشان می

همچنین پذیري باالیی برخوردار است. ز کششمصرف این نهاده در بین تولیدکنندگان ا

1. Simple Random Sampling
2. MultiStage Cluster Sampling
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آالت و برق موجب هاي آب، کود شیمیایی، ماشینتوان گفت افزایش قیمت نهادهمی
کار و افزایش قیمت سموم شیمیایی و گازوئیل موجب افزایش سهم کاهش سهم نیروي

کرد. تغییر هاي موجود را تفسیر توان دیگر معادلهشود. به همین ترتیب میکار مینیروي
ها در اثر تغییر قیمت گازوئیل نسبت به شش نهاده دیگر کمتر است در سهم هزینه نهاده

هاست. الزم به ذکر است که اي گازوئیل به مراتب کمتر از دیگر نهادهزیرا سهم هزینه
-هاي نیروي کار، آب، کود شیمیایی، سموم شیمیایی، ماشینمتوسط سهم هزینه نهاده

11، 8/21، 8/17، 9/3، 7/14، 3/16، 2/12ق و گازوئیل به ترتیب برابر با آالت، بذر، بر
درصد است. 2و 

ها نشان داده شده است. الزم به هاي قیمتی و متقاطع تقاضاي نهاده) کشش2در جدول (
ها محاسبه و اهمیت آماري یادآوري است که بر پایه روش دلتا واریانس مقادیر کشش

هاي مختلف به دست آمده تنها یک کشش متقاطع ن کششآنها مشخص شد. از میا
اهمیت آماري الزم را ندارد، اما دیگر مقادیر در سطح باالیی داراي اهمیت آماري 

رود داراي عالمت طور که انتظار نیز میقیمتی همانهاي خودي کششهستند. همه
رابطه معکوسی دهندهاي اقتصادي سازگارند و نشان میصحیح منفی هستند و با نظریه

باشد. بنابر نتایج ها وجود دارد که به معنی تأیید نظریه تقاضا میبین قیمت و میزان نهاده
توان گفت به جز نهاده سموم شیمیایی، تقاضاي هفت عامل تولیدي به دست آمده می

هاي قیمت آنها داراي حساسیت پایینی است و قدر مطلق میزان نسبت به تغییرپذیري
که توان گفت ها کمتر از یک بوده و بنابراین میهاي خود قیمتی این نهادهعددي کشش

ناپذیر است؛ یعنی، افزایش درصد معینی در قیمت هر یک از ها کششتقاضا براي نهاده
ها، موجب کاهش تقاضا براي آن نهاده به میزان کمتر از میزان یاد شده است.نهاده

در صورت ثابت بودن هاي مورد بررسیمت نهادهافزایش در قیدرصد10رود انتظار می
سایر شرایط، موجب کاهش مقدار تقاضاي نیروي کار، آب، کودشیمیایی، سموم 

، 3، 2/14، 1/3، 1/2، 2آالت، بذر، برق و گازوئیل به ترتیب به اندازه شیمیایی، ماشین
درصد شود.7/2و 8/5، 4/2



ها)اي نهادهسهم هزینهآل (رابطه بین قیمت وضرایب سیستم عرضه تقریبا ایده.1جدول 
AISSگازوئیلبرقبذرآالتماشینسموم شیمیاییکود شیمیاییآبنیروي کارعرض از مبدأ
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باشد)محاسبه شده میtدرصد و مقادیر داخل پرانتز 1و 5، 10داري در سطح به ترتیب معنی*** و **و *هاي تحقیق (مأخذ: یافته
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در مقایسه با هفت نهاده شود که تقاضاي نهاده سموم شیمیایی به این ترتیب مشاهده می
در تفسیر با کشش بودن نهاده سموم شیمیایی باشد.داراي حساسیت باالتري میدیگر 

هاي دیگري از جمله مبارزه زیستی با آفات تواند جایگزینتوان گفت این نهاده میمی
ها یشگیري و درمان آفات و بیمارينیز داشته باشد و از آنجایی که فاصله زمانی بین پ

رود که کشش نیز زیاد است لذا با توجه به افزایش زمان استفاده از این نهاده، انتظار می
باالتري داشته باشد. همچنین نهاده آب و نیروي کار داراي کشش خود قیمتی بسیار 

ها در اثر هادهباشند که حاکی از عدم تغییرات گسترده در مقدار تقاضاي این نپایینی می
باشد. شاید بتوان ها به دلیل ضروري بودن آنها میاجراي سیاست بر قیمت این نهاده

ها ضروري بودن ترین دلیل حساسیت پایین تقاضا نسبت به تغییر قیمت نهادهگفت مهم
ها و اهمیت زیاد آنها در تولید در مقایسه با نهاده سموم شیمیایی است. به این نهاده

ها چندان تغییر نخواهد کرد. ها تقاضاي براي این نهادهبا تغییر قیمت آنکه طوري
هاي متقاطع ها به دست آمده است. کششبا محاسبه کشش متقاطع نیز روابط بین نهاده

ها را مثبت نشان دهنده رابطه جانشینی و کشش متقاطع منفی رابطه مکملی بین نهاده
)، 2ها در جدول (عددي کشش متقاطع بین نهادهدهد. با توجه به مقادیر نشان می

هاي گازوئیل و برق و نیز بذر و آالت رابطه مکملی و نهادههاي گازوئیل و ماشیننهاده
درصدي در قیمت 10برق رابطه جانشینی دارند. به این صورت که با افزایش 

کاهش و با درصد 8/1آالت، به فرض ثبات سایر شرایط، مقدار تقاضاي گازوئیل ماشین
یابد. درصد افزایش می4درصدي در قیمت برق، مقدار تقاضا از گازوئیل 10افزایش 

رسد زیرا با استفاده آالت و گازوئیل بدیهی به نظر میوجود رابطه مکمل بین ماشین
آالت در مراحل مختلف تولید، همراه با آن نیز مصرف گازوئیل افزایش بیشتر از ماشین

آالت افزایش یابد تقاضا براي آن عامل دیگر هم ت گازوئیل یا ماشینیابد. اگر قیممی
درصدي در قیمت برق، با فرض ثبات 10کاهش خواهد یافت. همچنین با افزایش 

رسد با افزایش یابد. به نظر میدرصد افزایش می1/2سایر شرایط، مقدار تقاضاي بذر 
ه و با افزایش تراکم بذر قیمت برق تا حدودي از مقدار آب استحصال شده کم شد

زنی ناشی از کاهش آب را جبران نمود. توان کاهش جوانهمی
از طرفی رابطه بین گازوئیل و نیروي کار جانشین و بین نهاده برق و نیروي کار 

درصد، به فرض ثابت 10باشد. لذا، با افزایش قیمت نیروي کار به اندازه مکمل می
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یابد. به درصد افزایش می6/2اي گازوئیل به میزان بودن سایر شرایط، مقدار تقاض
آالت و در نتیجه گازوئیل عبارتی با افزایش قیمت نیروي کار مقدار تقاضا براي ماشین

درصدي قیمت نیروي کار، با 10شود با افزایش یابد. همچنین مالحظه میافزایش می
یابد. در د کاهش میدرص3/1فرض ثبات سایر شرایط، مقدار تقاضاي برق به میزان 

توان گفت که با افزایش قیمت نیروي کار توجیه رابطه مکملی بین برق و نیروي کار می
احتماال سطح زیر کشت توسط تولیدکنندگان کاهش و در نتیجه استحصال آب و مقدار 

یابد که البته با توجه به مقدار عددي این کشش، این کاهش در تقاضاي برق کاهش می
باشد. ندان قابل مالحظه نمیمصرف برق چ

با توجه به اینکه در اینجا آب مصرفی در تولید گندم از چاه آب به دست آمده همچنین 
هاي موجود براي کشت گندم، است از آنجایی که در نمونه مورد بررسی، سوخت چاه

رود رابطه بین نهاده آب و برق مکمل به دست آید ولی باشد لذا انتظار میبرق می
تواند ناشی از آن باشد که، با توجه به اي میف آن به دست آمده است چنین نتیجهخال

هاي قیمت پردازند، تغییرپذیرياینکه گندمکاران قیمت ناچیزي براي آب مصرفی می
برق تأثیر آنچنانی بر میزان تقاضاي آب نخواهد داشت. به عبارت دیگر، چون آب نهاده 

رود نبایستی، واکنشی در تأثیر آید، لذا انتظار مییحیاتی براي کشت گندم به شمار م
شود هاي قیمت برق براي تقاضاي آب را شاهد باشیم. همچنین مالحظه میتغییرپذیري

ها نسبت به نهاده گازوئیل پایین و نزدیک به صفر است. این نتیجه که کشش همه نهاده
ها و پایین بودن ایر نهادهتوان به کاربرد کم گازوئیل در کشت گندم نسبت به سرا می

اي این نهاده در هزینه کل تولید دانست.سهم هزینه
هاي خودقیمتی و متقاطع جبرانی تقاضاي روي هم رفته نتایج حاصل از محاسبه کشش

باشند و ها جانشین میها نشان داد که بیشتر روابط بین نهاده انرژي و سایر نهادهنهاده
شود. بنابراین در اثر افزایش قیمت انرژي تولیدکننده با رابطه مکملی کمتر دیده می

تواند در مقابل این افزایش قیمت واکنش ها به جاي یکدیگر میجایگزین کردن نهاده
هاي جانشینی، این قدرت نشان دهد. اما با توجه به پایین بودن مقادیر عددي کشش

هاي انرژي چندان قابل واکنش تولیدکنندگان براي مقابله با سیاست افزایش قیمت حامل
باشد. توجه نمی



هاي قیمتی خودي و متقاطع جبرانی تقاضاکشش.2جدول

AISSگازوئیلبرقبذرآالتماشینسموم شیمیاییکود شیمیاییآبنیروي کار
04/0***-12/0***-03/0***-03/0***08/0***08/0***06/0***-20/0***نیروي کار

01/0***04/0***03/0***12/0***01/0***-05/0***-21/0***05/0***آب
-07/0***06/0-16/0***06/0***18/0***-31/0***-05/0***07/0***کود شیمیایی

02/0***05/0***04/0***-08/0***-42/1***09/1***03/0***26/0***سموم شیمیایی
-02/0***03/0***06/0***-30/0***-02/0***15/0***11/0***-02/0***آالتماشین

01/0***21/0***-24/0***05/0***01/0***-11/0***02/0***04/0***بذر
08/0***-58/0***42/0***05/0***02/0***08/0***06/0***-13/0***برق

-27/0***40/0***15/0***-18/0***05/0***-52/0***10/0***26/0***گازوئیل

درصد)1و 5، 10به ترتیب معنی داري در سطح *** و **و *هاي تحقیق (مأخذ: یافته
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ها در هر هکتار از تولید گندم را در اثر اجراي میزان تغییر در مصرف نهاده) 3جدول (
شود با افزایش قیمت دهد. مالحظه میسیاست افزایش قیمت گازوئیل نشان می

. در واقع مکانسیم این تغییرات به این تغییر کرده استها مقدار تقاضاي نهادهگازوئیل
قیمت گازوئیل با توجه به منفی بودن شکل است که در اثر اجراي سیاست افزایش

کشش خود قیمتی گازوئیل مقدار تقاضاي گازوئیل کاهش یافته و تولیدکنندگان با توجه 
هاي مورد استفاده در فرآیند به روابط جانشینی و مکملی  بین گازوئیل و سایر نهاده

عی نسبت به ها را تغییر داده و به نوتولید گندم میزان تقاضاي خود از سایر نهاده
) مشخص 3دهند. همانطور که در جدول (افزایش قیمت گازوئیل واکنش نشان می

درصدي قیمت گازوئیل با ثابت بودن سایر شرایط درصد 300تا 20است با افزایش 
یابد. لذا با افزایش قیمت درصد افزایش می46/13به 89/0میزان تقاضاي نیروي کار از 

ابطه جانشینی بین این نهاده و نیروي کار مقدار تقاضاي گازوئیل با توجه به وجود ر
300درصد به 20یابد. همچنین با افزایش قیمت گازوئیل از نیروي کار افزایش می

درصد مقدار تقاضاي آب توسط تولیدکنندگان افزایش یافته است که البته میزان این 
و به نسبت با توجه به پایین افزایش به اندازه افزایش در مقدار تقاضاي نیروي کار نبوده

بودن مقدار کشش متقاطع بین این نهاده و نهاده آب شاهد تغییرات زیادي در مصرف 
آب نخواهیم بود. با افزایش قیمت گازوئیل با توجه به رابطه مکملی بین این نهاده و 

درصد کاهش یافته 95/22درصد به 48/1کود شیمیایی میزان تقاضاي این نهاده از 
آالت به میزان . همچنین با افزایش قیمت گازوئیل میزان تقاضا از نهاده ماشیناست

یابد البته با توجه به مکمل بودن این دو نهاده و کاربرد گسترده درصد کاهش می15/6
آالت در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت محصول مطابق انتظار افزایش ماشین

آالت نداشته است. مالحظه کاهش تقاضاي ماشینقیمت گازوئیل تأثیر قابل توجهی در
درصد مقدار مصرف سموم شیمیایی 300شود با افزایش قیمت گازوئیل به میزان می
هاي گازوئیل و برق با درصد افزایش یافته است. با توجه به رابطه جانشینی نهاده41/7

یابد. از یش میدرصد افزا95/22افزایش قیمت گازوئیل مقدار تقاضاي برق به میزان 
درصد افزایش یافته است 42/4طرفی با افزایش قیمت گازوئیل مقدار تقاضاي بذر 

البته این مقدار افزایش تقاضا با توجه به این مقدار تغییر در مصرف بذر چندان قابل 
تر از یک مالحظه نیست. در نهایت با توجه به کشش خود قیمتی منفی و کوچک
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این نهاده مقدار تقاضاي این نهاده تحت سناریوهاي مختلف گازوئیل با افزایش قیمت
درصد مقدار 300شود با افزایش قیمت گازوئیل به میزان کاهش یافته است. مالحظه می

بندي اثرات افزایش قیمت یابد. در جمعدرصد کاهش می17/81تقاضاي این نهاده 
ش قیمت این نهاده مقدار شود که افزایها مشخص میگازوئیل بر میزان تقاضاي نهاده

هاي نیروي کار، آب، سموم شیمیایی، بذر مصرفی و برق را افزایش و تقاضاي نهاده
دهد. بنابراین آالت را کاهش میهاي کود شیمیایی و ماشینمقدار تقاضا شده از نهاده

توان گفت افزایش قیمت گازوئیل مقدار تقاضاي آب، سموم شیمیایی و برق را می
دهد. از آنجایی که تغییرات چهار مقدار تقاضاي کود شیمیایی را کاهش میافزایش و 

اند تغییرات زیست محیطی در نظر گرفته شدهبر مؤثر هاي نهادهنهاده ذکر شده به عنوان 
رغم کاهش مصرف کود شیمیایی در فرآیند دهد علیمحاسبه مجموع ضرایب نشان می

بر کیفیت مؤثرهاي افزایش مصرف نهادهباعثتولید، اثرات افزایش قیمت گازوئیل 
بایستی در اعمال سیاست افزایش قیمت گازوئیل به این شود و میزیست میمحیط

موضوع توجه نمود.
ها در هر هکتار بر اثر افزایش قیمت برق ) تغییرات در مقدار تقاضاي نهاده4در جدول (

در مطالب پیشین تحت سناریوهاي مختلف بر حسب درصد نشان داده شده است. 
هاي تولید به جز نهاده نیروي کار داراي رابطه مشاهده شد نهاده برق با همه نهاده

جانشینی است و در واقع این مطلب نشان دهنده این است که تولیدکنندگان قدرت 
ها خواهند داشت و به طبع تغییرات العمل بیشتري در اثر افزایش قیمت این نهادهعکس

ها در اثر افزایش قیمت برق نسبت به اثرات افزایش قیمت نهادهدر مقدار تقاضاي
گازوئیل بیشتر است. 
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ها (در هر هکتار) تحت سناریوهاي (درصد) تغییرات مقدار تقاضاي نهاده. 3جدول 
مختلف افزایش قیمت گازوئیل

سناریوها (درصد)
203860100150300

89/075/169/248/473/646/13نیروي کار
26/049/078/030/195/190/3آب

-25/22-12/11- 41/7- 45/4- 81/2- 48/1کود شیمیایی
49/093/048/147/270/341/7سموم شیمیایی

- 15/6- 07/3- 05/2- 23/1- 77/0- 41/0آالتماشین
53/190/259/465/747/1195/22برق
29/056/088/047/121/242/4بذر

-17/81-58/40-05/27-23/16-28/10- 41/5گازوئیل

هاي تحقیقمأخذ: یافته

درصدي در قیمت برق مقدار تقاضاي 7شود با افزایش ) مالحظه می4مطابق جدول (
درصدي در قیمت 120درصد کاهش یافته است و با افزایش 81/0نیروي کار به میزان 

یابد. با افزایش قیمت برق مقدار کاهش میدرصد 04/14برق میزان تقاضاي این نهاده 
یابد. از آنجایی که تمامی نمونه مورد مطالعه تقاضاي آب به میزان ناچیزي افزایش می

پذیري پایین مصرف آب، کنند با توجه به انعطافبراي استحصال آب از برق استفاده می
تقاضاي آب به میزان رود با افزایش هر چند بیش از دو برابري در قیمت برق انتظار می

زیادي تغییر نکند. با افزایش قیمت برق با توجه به رابطه جانشینی نه چندان قوي این 
شود میزان افزایش در هاي کود شیمیایی و سموم شیمیایی مالحظه مینهاده و نهاده

کند. با ها در اثر افزایش قیمت برق به میزان قابل توجهی تغییر نمیتقاضاي این نهاده
درصدي در قیمت برق مقدار تقاضاي کود شیمیایی و سموم شیمیایی به 120زایش اف

7درصد افزایش خواهد یافت. همچنین با افزایش قیمت برق از 36/6و 06/7ترتیب 
درصد 06/4به 23/0آالت در هر هکتار از درصد میزان تقاضاي ماشین120درصد به 

باشد زیرا اي هم طبیعی و مطابق انتظار مییابد. در واقع حصول چنین نتیجهافزایش می
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در دنیاي واقعی هم این دو نهاده رابطه جانشینی قابل توجهی با هم ندارند. از طرفی با 
به 06/4افزایش قیمت برق تحت سناریوهاي مختلف میزان تقاضاي این نهاده از 

ذر به میزان کاهش یافته است. در نهایت با افزایش قیمت برق میزان تقاضاي ب62/69
رسد با افزایش قیمت برق هزینه یابد و به نظر میدرصد افزایش می52/25

تولیدکنندگان براي استحصال آب افزایش یافته، و در نتیجه با افزایش میزان بذر و در 
توان حجم بیشتري بذر را آبیاري نمود. نتیجه تراکم تولید با مقدار مشخصی آب می

درصد میزان تقاضاي گازوئیل از 120درصد به 7رق از همچنین با افزایش قیمت ب
ها این افزایش یافته است که با توجه به رابطه جانشینی بین این نهاده39/48به 82/2

باشد. در اثر میزان افزایش تقاضا در گازوئیل در نتیجه این سیاست مطابق انتظار می
ي آب، کود شیمیایی، سموم هااجراي سیاست افزایش قیمت برق مقدار تقاضاي نهاده

آالت، بذر و گازوئیل افزایش و مقدار تقاضاي نیروي کار کاهش شیمیایی، ماشین
دهد در اثر افزایش قیمت برق بیشترین افزایش ) نشان می4یابد. همچنین جدول (می

توان گفت با افزایش قیمت برق باشد. در نهایت میمقدار تقاضا در نهاده گازوئیل می
هاي آب، کود شیمیایی، سموم شیمیایی و گازوئیل افزایش یافته قاضاي نهادهمقدار ت

زیستبر کیفیت محیطمؤثرهاي نهادههاي ذکر شده به است. با توجه به اینکه نهاده
مقدار تقاضاي توان گفت به طور قطع در اثر افزایش قیمت برق شوند لذا میتلقی می

. از طرفی همه یابدزیست افزایش میفیت محیطبر کیمؤثرهاي خارج مزرعه یا نهاده
این محاسبات و تغییرات با توجه به ثابت بودن سایر شرایط تولید و مربوط به دوره 

توان این نتایج را به بلند مدت نیز تعمیم داد لذا در پذیرش باشد و نمیکوتاه مدت می
چنین نتایجی باید احتیاط نمود. 
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ها (در هر هکتار) تحت سناریوهاي مختلف افزایش تغییرات مقدار تقاضاي نهاده.4جدول 
قیمت برق

سناریوها (درصد)
72575100120

-04/14-70/11- 77/8- 92/2- 81/0نیروي کار
27/098/096/295/374/4آب

41/047/141/488/506/7کود شیمیایی
37/032/197/330/536/6سموم شیمیایی

23/084/053/288/306/4آالتماشین
-62/69-01/58-51/43-50/14- 06/4برق
48/131/595/1526/2152/25بذر

82/208/1024/3032/4039/48گازوئیل

هاي تحقیقمأخذ: یافته

گیري نتیجهبحث و 
تولیدکننده گندم 201هاي مقطعی مربوط به آوري دادهدر مطالعه حاضر پس از جمع

اي از طریق مرحلهاي چندگیري تصادفی خوشهآبی در منطقه فسا به روش نمونه
هاي تولیدي هاي انرژي بر تغییرات تقاضاي نهادهپرسشنامه، اثرات افزایش قیمت حامل

هاي موجود در تولید گندم بررسی شد. در این مطالعه ابتدا با برآورد تابع تقاضاي نهاده
ها با یکدیگر تصویر روشنی از تولید عیین رابطه مکملی و جانشینی بین نهادهگندم و ت

هاي انرژي گندم در شهرستان فسا ارائه شده است. سپس با افزایش قیمت حامل
(گازوئیل و برق) موجود در تولید گندم با اعمال سناریوهاي مختلف به محاسبه 

ندم پرداخته شد.ها در فرآیند تولید گتغییرات مقدار مصرف نهاده
هاي خود قیمتی و متقاطع ها و محاسبه کششبا برآورد تابع تقاضاي هر کدام از نهاده

هاي خود قیمتی داراي عالمت صحیح منفی هستند تمامی کششتقاضا مشخص شد که 
همچنین به جز نهاده سموم شیمیایی هفت نهاده هاي اقتصادي سازگارند. و با نظریه
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باشند که حاکی از عدم داراي کشش خود قیمتی بسیار پایینی میدیگر در تولید گندم
ها در اثر اجراي سیاست بر قیمت این تغییرات گسترده در مقدار تقاضاي این نهاده

هاي در نهایت مشخص شد اکثر نهادهها می باشد. ها به دلیل ضروري بودن آننهاده
شهرستان فسا به عنوان نهاده جانشین مورد استفاده در تولید گندم در میان تولیدکنندگان 

ها نسبت به تغییرات قیمت کشش ناپذیر طور کلی تقاضاي نهادههشوند و بتلقی می
-هاي قیمتی متقاطع بین نهادهها، با محاسبه کششبراي تعیین نوع رابطه بین نهادهاست. 

گازوئیل و هاي آالت رابطه مکملی و نهادههاي گازوئیل و ماشیننهادهها، مشخص شد 
. همچنین رابطه بین گازوئیل و نیروي کار برق و نیز بذر و برق رابطه جانشینی دارند

دهد که بیشتر نتایج کلی نشان میباشد.جانشین و بین نهاده برق و نیروي کار مکمل می
باشند و رابطه مکملی کمتر دیده ها جانشین میروابط بین نهاده انرژي و سایر نهاده

ها به ابراین در اثر افزایش قیمت انرژي تولیدکننده با جایگزین کردن نهادهشود. بنمی
تواند در مقابل این افزایش قیمت واکنش نشان دهد. اما این روابط جاي یکدیگر می

ها به طور ضعیفی وجود دارد. لذا با اعمال سیاست افزایش قیمت جانشینی بین نهاده
هاي تولیدي تغییر در مصرف و تقاضاي سایر نهادهرسد میزان گازوئیل و برق به نطر می

ها قرار نگیرد.اي تحت تأثیر افزایش قیمت این حاملبه طور گسترده
دهد در نهایت اثرات افزایش قیمت گازوئیل و برق تحت سناریوهاي مختلف نشان می

ت زیسبر کیفیت محیطمؤثرهاي نهادهمقدار تقاضايها که با افزایش قیمت این حامل
بخش کشاورزي و در تولید درفوقسیاستشود که کهلذا پیشنهاد مییابد.میافزایش

از طرفی با توجه به افزایش .گیردصورتدقیقهايریزيبرنامهوبیشتراحتیاطباگندم
هاي انرژي، این هاي زیست محیطی در نتیجه افزایش قیمت حاملمقدار تقاضاي نهاده

ها بر کیفیت محیط زیست نامعلوم است و پیشنهاد مقدار افزایش مصرف این نهاده
ها، هاي مختلف در رابطه با این نهادهگیري از شاخصشود مطالعات دیگري با بهرهمی

کاهش کیفیت محیط زیست ناشی از این سیاست را بررسی نمایند. میزان
هاي انرژي موجب نکته قابل توجه در این مطالعه این است که افزایش قیمت حامل

ها نیز با همدیگر داراي روابط ها شده و خود این نهادهتغییر در مقدار سایر نهاده
عه اثرات تغییر در مقدار تقاضاي باشند. ما در این مطالجانشینی و مکملی متفاوتی می

ها بدون توجه به هاي انرژي بر اثر افزایش قیمت آن را بر تقاضاي سایر نهادهحامل
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رسد هاي موجود با یکدیگر در نظر گرفتیم لذا به نظر میروابط موجود بین بقیه نهاده
به نتایج هاتوانند با در نظر گرفتن روابط موجود بین بقیه نهادهمطالعات دیگري می

از تر شوند. تري دست پیدا کنند و تا حدودي به شرایط دنیاي واقعی نزدیکمطلوب
هاي شود تا سیاستها موجب میهاي جانشینی میان نهادهکوچک بودن کششطرفی 

هاي مبتنی بر تغییر عوامل مؤثر در تقاضاي یک نهاده، تأثیر اندکی بر ترکیب دیگر نهاده
گذاري رسد با توجه به روابط موجود سیاستابراین به نظر میمصرفی داشته باشد. بن

هاي همچنین مقادیر کششتر است. محیطی مناسبها با لحاظ مسائل زیستکلی نهاده
داد اما خود قیمتی و متقاطع هر چند واکنش پایین در مقابل تغییرات قیمت را نشان می

تمایل مناسب تولیدکنندگان به تواند حاکی ازطور تلویحی میهجانشین بودن آنها ب
هاي شود دولت تکنولوژيها به جاي انرژي باشد. لذا پیشنهاد میاستفاده از سایر نهاده

در نهایت مشخص زیست را معرفی و ترویج نماید. جایگزین انرژي و سازگار با محیط
نیز تأثیر شد که افزایش قیمت نهاده برق بر الگوي استفاده از نیروي کار در تولید گندم 

هاي دیگر اقتصاد که هدف انتقال نیروي کار به بخشخواهد گذاشت. لذا، در صورتی
وري باشد، ضروري است که نسبت به فناوري جایگزین نیروي کار و افزایش بهره

نیروي کار نیز توجه شود. 
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Abstract
In the present study, the cross sectional data of 2013-14 were collected
through questionnaires from 201 irrigated-wheat producers in Fasa applying
multistage random cluster sampling to investigate the effects of energy
carriers’ price rising on environmental quality. Firstly, through utilizing
Almost Ideal Supply System and estimating the demands of wheat inputs
and the complementary and substitutionary relationships between the inputs.
Then, consistence with targeted subsidies plan, various energy (gas oil and
electricity) prices increase scenarios are employed to calculate changes in
the demand for production inputs. In this study, changes in quantity demand
inputs for water, chemical pesticides, fertilizers and energy carriers’ has
been used as an indicator of environmental quality. The results indicated that
own-price elasticity of compensated demand are negative for all inputs. Also
the cross elasticities of compensated coefficients revealed complementary
relationships between gas, oil, machinery and electricity, labor, and the
substitutionary relationship between gas oil and electricity and as  well as
gas oil and labor. The effects of the price rising of gas oil and electricity
indicated that by increasing in price these carriers, the environmental quality
reduced. Therefore, it is suggested that policy in wheat production should be
implemented with further considerations. Finally, despite its low own-price
and cross elasticities of compensated demand inputs, the substitutionary they
can implicitly suggests appropriately willingness of producers to use inputs
other instead of energy. Therefore, it is suggested that the government should
introduce technologies replacing energies and promote consistent
environmental instead.
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