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 ایران کشاورزی بخش در انرژی های حامل یتابع تقاضا برآورد
 

 *2یزدانی سعید ،1یشبخشا مطهره

 دانشگاه تهران ی،اقتصاد و توسعة کشاورز دانشکدة. کارشناس ارشد 1

 تهران دانشگاه کشاورزی، توسعةو  اقتصاد دانشکدةاستاد  .2
 (16/4/93: تصویب تاریخ -31/6/92: یافتدر یخ)تار

 

 چکیده

 انرژی. کند می یفاا یکشاورز یددر تول ینقش مهم یهکار و سرما نیروی نهادةدر کنار  انرژی نهادة امروزه

 ینهزم این در اهمیت حائز بحث. است یو ادوات کشاورز آالتینماش یتفعال یبرا یازمورد ن ای نهاده

. است تولیدی هاینهاده سایر و انرژی هایحامل یمتق ییراتبه تغ یانرژ یواکنش تقاضا یزانمربوط به م

 نفت و برق شامل کشاورزی بخش در انرژی هاینهاده یتوابع تقاضا ینحاضر به تخم ةمطالع ،رو این از

 این برای. پرداخت مصرفی هاینهاده میان( موریشیما و )آلن جانشینی و قیمتی هایگاز و برآورد کشش

 -نفت گاز و برق -برق هاینهاده دهد،می نشان تحقیق این نتایج .شد ترانسلوگ استفاده ةیناز تابع هز ،منظور

با برق  یسهنفت گاز در مقا یکل طور بهو  یکدیگرندمکمل  یهگاز و سرما نفت نهادةدو  و ندا جانشین سرمایة

 به توجه با شودیم یهتوص ،ینبنابرا ؛دهد مینشان  یشتریب یتحساس -برق و گاز نفت- یمتق ییراتنسبت به تغ

برق و کاهش مصرف نفت  یتقاضا یشافزا یراستا در هاسیاست الکتریکی، انرژی تربودنپاک و تربودنارزان

و  یممستق طور بهتا نفت گاز  ندشواتخاذ  ایگونه به یمتیق هاییاستمنظور بهتر است س ینا یو برا اشدگاز ب

 .گیرندب تأثیراز آن  برقآن  تبع به

 

 .گاز نفت ینی،جانش کشش ی،بخش کشاورز یانرژ تقاضایترانسلوگ،  برق، :کلیدی های واژه

 

 مقدمه
در بخش  یدیمهم تول های نهادهتنها از  نه انرژی امروزه

 پلی عنوان بهنهاده  یناز ا توان میبلکه  رود، می شمار به یکشاورز
 نیز صنعتی کشاورزی سوی به سنتی کشاورزی از حرکت برای

در  ییغذا یتروزافزون امن یتبا توجه به اهم ،همچنین. برد نام
 عنوانبه یبخش کشاورز یشترهرچه ب یتکشورها و نقش و اهم

 بیشتر وابستگی به روزروزبه ها،بخش یرسا ةیاول ةماد ةکنندتأمین
 بخش در انرژی. شود می هافزود انرژی منابع به بخش این

 ،رو ینا از. شود میاستفاده  ییواسطه و نها ةنهاد عنوانبه کشاورزی
از  یکی عنوانبه یزن یانرژ یه،کار و سرما ةنهاد برعالوه امروزه
 یدکالن مطرح است و تول های بحثدر  یدمهم تول های نهاده

 ،همچنین. شود می یتلق یو انرژ یهکار، سرما های نهادهاز  یتابع

 سطح و هانهاده یناستفاده از ا یزانم ینب که است این بر فرض
 ,sharzeei & Haghighi) دارد وجود مستقیم ای  رابطه تولید

 و 1974-1973 هایسال دردر غرب  ی(. بحران انرژ1995
 یو انتقال منحن یانرژ یمتق افزایش نتیجة که 1979-1980
از  یروشن کامالً نمونة ،بود چپ سمت به اقتصاد کل عرضة

  (.Zonnour, 1997) است اقتصاد بر یانرژ یرگذاریتأث
 نشان کشاورزی بخش در انرژی مصرف روند بررسی

مورد استفاده در  یحامل انرژ ترین عمدهو  ترینمهم دهد می
حالیدر ،بود گاز نفت گذشته سالچهل  در یبخش کشاورز

 انرژی و یافتکاهش  تدریجبه آن سهم زمان گذشت با که
 معاونت سوی از شدهارائه آمار براساس. شد آن جایگزین برق
 درصد 65، 1388 سال در نیرو وزارت انرژی و برق امور

 (327-334) ص ،1394 تابستان ،2 ةشمار ،46 ةدور ایران، کشاورزی ةتوسع و اقتصاد تحقیقات
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 نفتی، های فرآوردهمربوط به  یدر بخش کشاورز انرژیمصرف 
به برق  مربوطدرصد  30 و طبیعی گازدرصد مربوط به  5

 98 از بیش نفتی، های فرآوردهمصرف  یزانم ین. از ااست
نفت گاز و  ،ینبنابرا است؛به مصرف نفت گاز  مربوطدرصد 

بخش  ینا ةتوسع و رشد در کنندهیینتع یبرق پارامترها
 های حامل یحاضر توابع تقاضا ةدر مطالع یجه،درنت هستند.

در بخش  یانرژ هاینهاده عنوانبه باال در شدهذکر یانرژ
 . شوند می یابیمحاسبه و ارز یکشاورز

روند  یرو،وزارت ن ةترازنام در منتشرشده آمار از استفاده با
 های  نوع حامل یکبه تفک یدر بخش کشاورز یمصرف انرژ

سال گذشته  چهل در یکسهم مصرف هر ینو همچن یمصرف
 . دوش میداده  یشنما 2و  1 یدر نمودارها ترتیببه

 

 
 1388-1346 های سال در ینوع حامل انرژ یکبه تفک یدر بخش کشاورز یمصرف انرژ روند. 1 شکل

 

 
 1388-1368 های سال در یدر بخش کشاورز یمصرف یانرژ های حامل سهم. 2 شکل

 
 ی( به بررس1932) Hotellingبار یناول یخی،از نظر تار

( آن 1947) Samuelsonپرداخت، سپس  ینهتابع هز یها یژگیو
د. هرچند کررا ابداع « عوامل یمرز بها»را گسترش داد و مفهوم 

مورد  ینا ة( در توسع1982) Ray مانند یگریاقتصاددانان د
 ةوجودآوردن رابط( با به1953) Shephard اما ،داشتند یتفعال

 یاقتصاد یقاتدر تحق یانقالب ید،و تول ینهتوابع هز ینب یدوگانگ
 یهارا براساس خواص مجموعه ها هرابط ینا یوجود آورد، وبه

 بود.کرده  ( ابداع1951) Fenchel کهکرد  یبررسمحدب 

محصوالت  ةعرضدرمورد توابع  یهمطالعات اول بیشتر
 یستاو با فرض انتظارات ا یامعادلهتک یالگوها یةپابر  ی،زراع

 یکارهاتوان به یم ،مثال یبرا ؛انجام گرفت یمتدرمورد ق
Nerlove & Addison(1958 اشاره کرد، اما در )یهاسال 

وجود به ینهزم یندر ا یتحوالت بزرگ ی،دوگانگ یتئور یر،اخ
 یمتعدد یهایبررس یتئور یناز اکه با استفاده یطوربه ،آورد

توابع  یستمو س یمحصوالت کشاورز ةتوابع عرض یستمس یرو
 انجام گرفت. یکشاورز یدعوامل تول یتقاضا برا
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 & Kianiمطالعات به توان  می مطالعات این جملة از

Neamati (1997) و Zonour (1997)  کاربردن بهبا  کهاشاره کرد
 توابع بین دوگانگی روابط از گیریترانسلوگ و بهره ةینتابع هز

به ترتیببه را گندم هاینهاده ی، توابع تقاضاهزینه و تولید
 هایکشش و کردندبرآورد  یستمیو س ایمعادلهتک صورت

 به که است یمعدود مطالعات از و دندکر یرا بررس هاآن جانشینی
 ینبا استفاده از ا یدیتول ای نهاده عنوانبه انرژی تقاضای برآورد

 محاسبة به نیزsharzeei & Haghighi  (1995 ).پرداخت یافتره
و  ندپرداخت صنعت تولیدی بخش در مصرفی های نهاده تقاضای

 .کردند یبررس یمصرف های نهاده یررا با سا انرژی نهادة بین رابطة
  Bagherzade & Amirtamouriبه توان می ،یدر بخش کشاورز

 صورتبه و داگالس کاب تابع از استفاده با کهکرد  اشاره( 2009)
و آن را متأثر از درآمد  ندپرداخت انرژی تقاضای برآورد به مستقیم

 دانستند. یمتو ق
با  یانرژ تقاضای بیشتر ی،مطالعات خارج یانم در

 شد؛برآورد  یو اصل دوگانگ ینهتابع هز یافتاستفاده از ره
 Field & et al (1980 ،)Dahl & Erdogan. ،مثال برای

ده  یانرژ یتقاضا ترتیببهGulden Boluk (2010 )( و 2000)
 تولیدی بخش و ترکیه اقتصاد کل آمریکا، در راصنعت مجزا 

 یبررس هانهاده سایر با را آن جانشینی روابط و محاسبه ترکیه
 یه،سرما یها عرصه، نهاده ینمطالعات در ا یشترب در. دندکر

 یشدند. در برخ درنظر گرفته یدکار عوامل تول یرویو ن یانرژ
 و ایواسطه هاینهاده مانند یگرید یها مطالعات، نهاده یناز ا

 .شدبه مدل اضافه  یزن یزیکیف هاینهاده
 به که ایمطالعه تنها شود،می مشاهده طورکههمان

 بدون پرداخت، کشاورزی بخش در انرژی تقاضای بررسی
 برآورد را آن مستقیم صورتبه و هزینه رهیافت از گیری بهره
 اصل و هزینه تابع دهدمی نشان تجربه کهیدرحال کرد،

 ؛واقع شد یدپرکاربرد و مف یاربس ینهزم این در دوگانگی
 برآورد به رهیافت ینامطالعه با استفاده از  یندر ا ،بنابراین
و با توجه  شودمی پرداخته کشاورزی بخش در انرژی تقاضای

 یمصرف انرژی عمدةموجود، از آنجاکه دو صورت  یبه آمارها
به  یکهر یتقاضا است،برق و نفت گاز  صورت بهدر بخش 

 جانشینی، هایو با کمک انواع کشش شد برآورد یکتفک
 بخش در مصرفی های نهاده سایر و نهاده دو این میان روابط
 .شود  می بررسی کار نیروی و سرمایه شامل

 

 هاروش و مواد
بهو  یبخش کشاورز ةینبرآورد تابع هز برای ،مطالعه این در

 از بخش، در مصرفی انرژی تقاضای توابع آوردندست
 کار، نیروی های نهاده مقدار و قیمت زمانی سری های داده

در  یبخش کشاورز ةافزود ارزش و گاز نفت برق، سرمایه،
براساس  هاداده تمامشد و  استفاده 1387-1367 هایسال

 هاینهاده به مربوط های داده. شد یلتعد (1376) یهسال پا
 وزارت توسط هشدمنتشر انرژی هایترازنامه از گاز نفت و برق

کار از مرکز آمار  یروین ةنهاد مقدار به مربوط های داده نیرو،
 یهمقدار سرما ی،بخش کشاورز ةافزود ارزش هایو داده یرانا

شد. از آنجاکه  یگردآور یکار از بانک مرکز یرویو دستمزد ن
 ،ندارد وجود مدون صورتبه یهسرما یمتعنوان ق با یآمار

استهالک  یزمان یسر هایداده با استفاده از داده ینا
 قیمت به ناخالص ثابت سرمایة یلثابت، تشک های سرمایه
 بخش در انتظار مورد سود نرخ و 1376 ثابت و جاری

 .شدمحاسبه  یبانک مرکز یاز سو هشدمنتشر کشاورزی،
ابتدا با  یدر بخش کشاورز یهسرما قیمت محاسبة برای

استهالک در بخش محاسبه  میزان 1استفاده از فرمول 
 (:Tahamipour, 2007) شود  یم

(1 ) 
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D=δ. 

 

 


t j

j t jj

D
I          δ DR
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 یلتشک Iثابت و  های سرمایهاستهالک  یزانم Dدر آن  که
 استهالک میزان 𝛿است.  یهپا یمتناخالص به ق ثابت سرمایة

 است.  DR یا
 واقعی قیمت داد، ارائه یورگنسون که روشی به حال
 ستعبارت یهسرما یمتق ،اساسبراین. شودمی محاسبه سرمایه

 (:Gulden Boluk, 2010) از

(2)             
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δ zt
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1
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 ه،یسرما متیشاخص ق P ه،یسرما یواقع متیق 𝑃𝑘در آن  که
r ینرخ سود بانک، 𝛿 یواقع استهالک زانیم، z یارزش فعل 
 در نکهیا لیدلبه. است اتینرخ مال tو  یاستهالک دفتر زانیم

 صورتبه باال فرمول است، صفر اتیمال نرخ یکشاورز بخش
 :کندیم رییتغ ریز

 (3 )                     kP P r δ 
 ثابت ةیسرما لیتشک میاز تقس هیسرما متیق شاخص
 .شودیمبه ثابت محاسبه  یناخالص اسم

 صنعت کی دیتول ساختار دهدیم نشان دوگان یتئور
. شودمطالعه  نهیو تابع هز دیبا استفاده از تابع تول تواند یم

برآورد  منظوربه دیتول تابع یجابه نهیهز تابع از استفاده



 1394 ، تابستان2 ةشمار، 46 ةدور ران،یا یکشاورز ةتوسع و اقتصاد قاتیتحق      330

 ایمزا نیا جمله از. دارد ییایمزا د،یتول یپارامترها
 از استفاده لیدلبه پارامترها ترآسان برآورد باال، یریپذ انعطاف

وجود  فیو احتمال ضع -هانه مقدار آن -دیتول عوامل متیق
 انیبرآورد تابع، از م منظوربه. (stear, 1985) است یهمخط
شکل تابع ترانسلوگ  ر،یپذانعطاف یعموم یتابع یهاشکل

 لیدلبه ترانسلوگ نةیهزانتخاب شد. تابع  نهیتابع هز یبرا
و  هانهاده متیدر ق کاهنده ریغ ،یمنف ریغ باال، یریپذانعطاف

 طوربه هانهاده متیدر ق تقعرو  یمحصول، همگن خط
 استفاده یانرژ و برق یتقاضا تابع یسازمدل یگسترده برا

 Sterner, 1998 Griffen & Gregory, 1976; Moroney) شد

& Trapani, 1981; Harvey & Marshall, 1991; .) 
با استفاده از  یبخش کشاورز ةنیهز تابع نیتخم یبرا

 یفتعر یرز صورتبه باال ةبا پنج نهاد 4 ةتابع ترانسلوگ، معادل
 :شود  یم

(4) 
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 Piکار، برق و نفت گاز و  یروین ه،یسرما نهادة jو  iدر آن  که
 .است امi نهادة متیق

الزم  ها،نهاده متیدر ق نهیتابع هز بودنهمگن منظوربه
 :شوند اعمال هاشاخص یرو ریز یهاتیمحدوداست 

(5 )                        i
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α  1 

(6 ) iY ij ji ij ji

i i j

β ,   β β ,    β β        0 0 

                                      i, j E,L,M,K 
. مشتق شوند میاعمال  یلدر خالل تحل هاتیمحدود این

 -شد داده نشان 4 معادلةکه در  -ترانسلوگ هزینةاز تابع  یجزئ
آن نهاده را  ةیافتمشتق تقاضای نهاده، امینi یمتنسبت به ق

 :شود  یداده م یشنما 6 ةمعادل صورتبه و دهدینشان م

(7)  
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i
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. α δ lnP ;
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                    i, j E,L,M,K 
 که Shephard (1953) یتئور کارگیری هب با سپس

 دهدمی نشان نهاده امینi برای رامقدار تقاضا  ةهزین سازی حداقل
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X ;   i E,L,M,K
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 یتقاضا ةمعادل توانیممی{، 

 : آوریم دست  به 7 ةمشابه معادل ةنهاد سهم صورتنهاده را به

(8 ) i
i i i iY ij j

j

P
S x α β lnY β lnP

C
    

Si  هزینةسهم iبرق از کل  ةهزین سهم مانندنهاده  امین
 .هاستینههز

را نسبت به  یمتغیر حساسیت جانشینی، هایکشش
 تجربی، مطالعات بیشتر در. دهدینشان م یگرد یرمتغ ییراتتغ
 عمده هایهدف از جانشینی هایکشش ضرایب آوردندستبه

 از: ندعبارت هاآن ترینمهم که است
 AES: Allenو متقاطع آلن  یخود ینیجانش های  کشش

elasticity of substitution)) فرموله شد: یرکه در ز 
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 تولیدی های نهاده مرتبةبا توجه به  یجزئ های کشش آن در که
 ترانسلوگ: ةینتابع هز یبرا ،دیگر عبارتبه ؛ندا متفاوت
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 خودی هایکشش شد، داده نشان آلن توسط طورکههمان
 های  کشش با( ηii,ηij) تولید عوامل برای تقاضا متقاطع و

  :دارند ارتباط( AES) آلن متقاطع و خودی
(11)    ij i ij ii i iiη S σ ηو S σ  

 ییراتآلن تغ ینیو جانش یخود یجزئ هایکشش
 که کند یم گیری اندازه یدنسبت دو عامل تول در را یدرصد

 و هاست آن ینسب های قیمتدر  ییردرصد تغ یکاز  یناش
 و جانشینی لحاظ از هانهاده از جفت هر بندیگروه برای

 عامل دو بین جانشینی کشش اگر. شودمی برده کاربه مکملی
 منفی کشش این اگر و جانشین عوامل هاآن به باشد، مثبت
 & Mehrara) شودمی گفته مکمل عوامل هاآن به باشد

Abdi, 2005.) 
رفت، از  کار بهگسترده  طور بهآلن  ینیجانش کشش هرچند

 و دهدنمی توضیح را هانهاده میان جانشینی صراحت بهآنجاکه 
 دهد،یعوامل ارائه نم یسهم نسب ینةزم در اطالعاتی گونههیچ
 کرد.  یرتفس ینیجانش نهایی میزان صورتبه را آن تواننمی

عنوان کشش  با ینیاز جانش یگریشاخص د ،بنابراین
 MES: Morishima elasticity of) یشیمامور ینیجانش
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substitution )لگاریتمیک مشتق صورتبه که شد شناخته 
 تعریف هاآن نسبی قیمت به نسبت عوامل نسبی مقدار

درصد  یشیمامور ینیکشش جانش ،دیگر عبارتبه ؛شود می
 به واکنش در را یدیدو عامل تول یاندر نسبت م ییراتتغ

 Chambers. کندمی گیریاندازه ها  آن نسبی قیمت در تغییر
 :آورد دستبه زیر صورتبه را کشش این( 1988)

 (12 )    M
ij ji iiσ σ σ  

( از صفر باشد، سهم تر)کوچک تربزرگ کشش این چنانچه
. یابد می)کاهش(  یشآن افزا یمتق یشعامل با افزا امینi ینسب
 یانم MESچنانچه  ،هستند موریشیما نوع از جانشین نهادةدو 

 (.Blackorby & Russell, 1989آن دو مثبت باشد )
 یتو محدود 6و  5، 4 های رابطهمدل شامل  های همعادل

𝛽𝑖𝑗) متقاطع ضرایب بودن متقارن = 𝛽𝑗𝑖 با استفاده از روش )
 از استفاده با و شد محدود خطی غیر نماییدرستحداکثر 

برآورد شد. آزمون بروش پاگان، گلچسر و  Shazam افزار نرم

 اخالل، جزء در واریانس ناهمسانی وجود تعیین برای وایت
و  همخطی رابطة یینتع منظوربه یانسوار ةتجزی آزمون
وجود  یبررس منظور بهواتسون  دوربین آمارة ینهمچن

 یبررس یدر جزء اخالل صورت گرفت. برا یخودهمبستگ
 استفاده شد. tاز آزمون  یرهامتغ یآمار یمعنادار

 

 بحث و نتایج
 یها معادلهترانسلوگ و  ةنیبرآورد تابع هز جینتا ،ادامه رد

 ییدرستنما حداکثر روش از استفاده با هانهاده ةنیسهم هز
 3 ةرابط ةنیهز تابع. شودیم ارائه محدودشده یخط ریغ

سهم  ةکار همگن شد و معادل یروین ةنهاد متینسبت به ق
سهم حذف  یها معادله ةنهاده از مجموع نیمربوط به ا ةنیهز
گزارش  همیضمدر بخش  1برآورد در جدول  نیا جی. نتاشد

 مذکور، تابع یدرصد 84 نییتع بیضر به توجه با. دوش یم
 .است مناسب مدل برازش قدرت گفت توانیم

 

 ترانسلوگ نةیهزتابع  نیتخم جینتا. 1 جدول
 t آمارة اریمع انحراف بیضرا ریمتغ نام

 26/15 02/0 30513/0* مبدأ از عرض

Y 
*0297/0 0113/0 63/2 

E 
**0122/0 00596/0 05/2 

R 
*90329/0 00884/0 14/102 

O 
*0484/0 00478/0 13/10 

EO 000276/0 00637/0 04/0 

ER 0156/0- 0131/0 19/1- 

EY 000391/0- 000494/0 79/0- 

EE 
**00873/0 00484/0 80/1 

RO 
*10858/0- 0113/0 60/9- 

RY 
**00424/0 00184/0 30/2 

RR 
*0835/0 00961/0 69/8 

OY 
**00279/0- 00115/0 42/2- 

OO 
*0544/0 00556/0 78/9 

YY 0015/0- 00161/0 93/0- 

 34/0 واتسون نیدورب آمارة
 R2 84/0 نییتع بیضر

 86/3 ژارکوبرا آمارة
 درصد 5 سطح در بیضرا یداریمعن *

 درصد 10 سطح در بیضرا یداریمعن **
 قیتحق یهاافتهی: مأخذ
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 ریغ و دهیچیپ اریبس بیضرا تکتک ریتفس آنجاکه از
 ةمحاسب یبرا یعموم طور بهمذکور  بیبود و از ضرا دیمف

برآورد  جینتا ةبه ارائ فقط شود،یها استفاده م کشش
و متقاطع  یمتیآلن، کشش ق ینیو جانش یخود یها کشش

 .شودیمپرداخته  مایشیمور ینیجانش یهاکششتقاضا و 
که در بخش  یو روابط یبرازش مدل اصل جیتوجه به نتا با

بخش  یهانهاده یآلن برا ینیجانش یهاکششسوم ارائه شد، 
 جدول جینتا از طورکههمان. است 2مطابق جدول  یکشاورز

 یآلن )قطر اصل یخود یجزئ یها کشش تمام داست،یپ
 ،گرید عبارتبه ؛( را دارندی(، عالمت مورد انتظار )منفسیماتر
ها نشان داده  و مقدار تقاضا در آن متیق نیمعکوس ب ةرابط

 دهد،یم نشان ینیجانش یهاکشش جینتا ،نیهمچن. شودیم
)کشش  نیجانش یهانهاده ةیسرمابرق و نفت گاز، و برق و 

 یهانهاده ةیسرما و گاز نفت و( صفر از تربزرگ ینیجانش
 جینتا نیا. هستنداز صفر(  ترکوچک ینیجانش)کشش  مکمل

 ینفت گاز با انرژ ینیگزیآن است که در صورت جا انگریب
 ،گرید عبارتبه ؛ابدییکاهش م زین هیمصرف سرما زانیبرق، م

مصرف نفت  زانیو م شیبرق، مصرف برق افزا متیبا کاهش ق

 توانیمکل  طوربه ،ابدییمکاهش  همزمان هیگاز و سرما
برق و مصرف نفت گاز و  متیق انیم یگفت در بخش کشاورز

( و یه)سرما گاز نفت متیق انیم و میمستق رابطة هیسرما
 .دارد وجود معکوس رابطة)مصرف نفت گاز(  یهمصرف سرما

مقدار تقاضا را  راتییکه درصد تغ زیتقاضا ن یمتیق یها کشش
( یخود متیخود نهاده )کشش ق متیق راتییدرصد تغ به نسبت

 یریگ اندازهمتقاطع(  یمتیها )کشش ق نهاده ریسا متیق ای
 تمام دهدیم نشان جینتا. دوش یمگزارش  3در جدول  کنند یم

و مورد انتظار  حیعالمت صح یدارا یخود یمتیق یهاکشش
 مطلق قدر لحاظ از گاز نفت یمتیق کشش مقدار. است( ی)منف

 یهارتبه در هیسرمابرق و  یهانهاده. هاستنهاده ةیبقاز  شیب
 یمتیق یها کشش یعدد مطلق قدر ،نیهمچن. دارند قرار یبعد

 توانیم ،نیبنابرا ؛بود کی از کمتر هیسرما و برق یهانهاده یخود
 ینیو جانش متیق راتییتغ به نسبت تقاضا واکنش امکان گفت

 شدهمحاسبه متقاطع یهاکشش. است محدود اریبس هانهاده نیب
 یمکمل و ینیاز نظر جانش آمدهدستبه جیهم نتا هانهاده یبرا

 .کنند می ییدقسمت قبل تأ در را ها نهاده

 

 آلن ینیو جانش یخود یجزئ های کشش. 2 جدول

 (O) گاز نفت (R) سرمایه (E) برق 

 13/174- 98/0 48/5 (E) برق

 -06/0- 62/8 --- (R) سرمایه

 -38/351 --- --- (O) گاز نفت

 تحقیق های یافته: مأخذ
 

 و متقاطع تقاضا یخود یمتیق های کشش. 3 جدول

 (O) گاز نفت (R) سرمایه (E) برق 

 93/0- 01/0 03/0 (E) برق

 -98/0 06/0- 43/8 (R) سرمایه

 -35/5 11/0- 34/4 (O) گاز نفت

 تحقیق های یافته: مأخذ
 

 ها، نهاده یانم ینیجانش گیری اندازه یآخر برا معیار
 هایکشش مقادیر 4 جدول. موریشیماست جانشینی کشش

 تحقیق این در برآوردشده مدل برای را موریشیما جانشینی
 –نسبت عوامل برق  کشش دشو می مالحظه. دهدمی نشان

 جانشینی که بود یک از ترنفت گاز بزرگ –و برق  سرمایه
 را موضوع این. دهدمی نشان را هانهاده از جفت هر بین قوی
مشاهده کرد.  یزآلن ن ینیجانش هایکشش روی از توانمی

 یدمؤ یزن یهنفت گاز و سرما هاینهاده میان کشش بودن منفی
 کشش ضرایب از دیگری تفسیر. هاستآن یانم یمکمل ةرابط

 اگر مثال برای که است ترتیبینا هب موریشیما جانشینی
درصد رشد  یک ةانداز به برق به گاز نفت هایقیمت نسبت
 به گاز نفت به برق های  نهاده نسبت برای تقاضا باشد، داشته

 .دارددرصد رشد  71/6 ةانداز
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 موریشیما ینیجانش های کشش. 4 جدول

 (O) گاز نفت (R) سرمایه (E) برق 

 18/0- 06/1 --- (E) برق

 -1 --- 01/1 (R) سرمایه

 --- -71/6 37/6 (O) گاز نفت

 تحقیق های یافته: مأخذ

 

 پیشنهادها و گیری نتیجه
درصد  95از  یشب ،شد اشاره مقدمه بخش در آنچه براساس

مربوط به  1388در سال  یدر بخش کشاورز یمصرف انرژی
اقالم  ینا ةسال چهلآمار  یو نفت گاز بود. بررس یکیالکتر یروین

 که ای گونه به ،شد گاز نفت جایگزین برق تدریجبه دهدینشان م
 نیاز مورد انرژی تأمین در گاز نفت سهم یرپانزده سال اخ در

 یزانم ینو از ا یافتکاهش  درصد 65به  درصد 90 از بخش
 شد. یگزینبرق جا یآن توسط انرژ درصد 86حدود 

برق و نفت  های نهاده یانم ینیجانش های کشش بررسی
 ینیجانش یتقابل گرنشان خودقیمتی های کشش ینگاز و همچن

 ییراتنفت گاز نسبت به تغ یباال یتآن دو و حساس یانم یقو
 یکی یتقاضا یقتشو یبرا شودیم یهتوص ،ینبنابرا ؛است یمتق

 ایگونه به قیمتی هاییاستاز س یگری،د یو کاهش تقاضا
برق  برآن  تبعبه و مستقیم طور بهگاز  نفت برکه  شود استفاده

نفت گاز در  یمتبا توجه به باالبودن ق ،همچنین. بگذارد تأثیر
 ،دیگر سوی از برق انرژی بودنپاک و سویکبا برق از  یسهمقا

 تولیدکنندگان قیمتی، هایسیاست اتخاذ با شودمی پیشنهاد
 البته. شوند ترغیب گاز نفت جای هب برق انرژی جایگزینی به

 نیز کشاورزی بخش در موجود تجهیزات و هازیرساخت سطح
 امر در تقاضا به دهیو هرگونه جهت دریگ قرار نظر مد باید

بخش صورت  هایپتانسیل و امکانات به توجه با انرژی، تأمین
با  ،همچنین. دشو فراهم زمینه ینالزم در ا یو بسترها گیرد

 و گاز نفت و برق هاینهاده یانم ینیجانش ةدرنظرگرفتن رابط
با  ینو نفت گاز و همچن یهسرما ةدو نهاد یانم یمکمل ةرابط

 بخش در سرمایه لحاظ به که هایییتوجه به کمبودها و کاست
 گاز نفت جایبرق به کردن جایگزین با توانیم ،دارد وجود

 نیز بخش هایهزینه در را یهو در بلندمدت سهم سرما تدریج  به
 .داد کاهش
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