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  چكيده

اسبي براي تأمين بخشـي از  پرورش ماهي و ميگو به طور مصنوعي به خصوص در كشورهايي كه توانايي گسترش منابع دريايي خود را ندارند، راه من
بردار شـيالتي در اسـتان   اين پژوهش با هدف بررسي آثار رفاهي حذف يارانه انرژي در ميان خانوارهاي بهره. شودنيازهاي غذايي و پروتئيني محسوب مي

ها و توليد اين و توابع هزينه، تقاضاي نهاده استفاده 1389برداران شيالت استان فارس در سال هاي مقطعي بهرهبراي اين منظور از داده. فارس انجام شد
 آمد و درنتيجه كـاهش سـود بـه انـدازة    نتايج نشان داد كه حذف يارانه انرژي، منجر به كاهش تقاضاي انرژي و كاهش توليد و در. محصول برآورد گرديد

درصـد   10اي كه به ازاء به گونه. ترين نهاده در توليد است ها نشان داد غذاي ماهي مهمچنين يافته هم. شوددرصد در سطح استان فارس مي 16/0حدود 
درصدي در قيمت انـرژي،   50از سوي ديگر در اثر افزايش . يابد درصد توليد افزايش مي 8/4استان  يند توليد، درآافزايش در مقدار مصرف غذا ماهي در فر

درصـد كـاهش    06/0سود  و) تن 036/0( درصد  057/0رف، ميزان توليد درصد مصرف انرژي كاهش خواهد داشت كه در اثر اين كاهش مص 5/9ميزان 
  .تري صورت گيرد وري اين نهاده تمركز بيش شود بر روي افزايش بهره لذا با توجه به اهميت غذا در توليد پيشنهاد مي. خواهد داشت
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    1 مقدمه
اي در بـين انـواع   مواد پروتئيني جايگاه ويـژه  جا كه ماهي و از آن

محصوالت غذايي دارند، پرورش ماهي به طور مصنوعي به خصـوص  
در كشورهايي كه توانايي گسترش منابع دريـايي خـود را ندارنـد و يـا     

خشـي از  ها پرهزينه است، راه مناسـبي بـراي تـأمين ب    كه براي آن اين
تـوان  با ايـن شـيوه مـي   . شودنيازهاي غذايي و پروتئيني محسوب مي

توليد ماهي را سريعاً افزايش داد و با افزايش درآمد كشاورزان كوچك، 
كه ماهي  با توجه به اين. ها فراهم آورد زمينه اشتغال مطمئني براي آن

دارد،  عالوه بر مصارف انساني در تغذيه دام و طيور نيز كاربرد فـراوان 
پرورش ماهي از طريق فعال كردن بخش وسيعي از صـنايع تبـديلي و   

بـه ويـژه    تكميلي، ضمن گسترش دامنه اشتغال بـه بخـش صـنعت و   
در ). 5(  كنـد صنايع روستايي، ارزش افزوده قابل توجهي نيز ايجاد مي

باشد لـذا  اين مطالعه توليد ماهيان سردابي استان فارس مورد تأكيد مي
توليـد   .وقعيت استان فارس در اين زمينه مـرور شـده اسـت   در ادامه م

ماهيان سردآبي در كشور در طي دهه گذشته مورد توجه زيـادي قـرار   
كه نسبت توليد ماهيان پرورشـي بـه كـل توليـد      گرفته است به طوري

                                                 
  ،مرودشت،ايراندانشيار گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت -1

(Email:mousavi_sn@yahoo.com :                نويسنده مسئول -(*  

درصـد در سـال    2/15بـه   1352درصد در سـال   1/6آبزيان كشور از 
هـاي جنـوب و    يد آبزيان در آبكه رشد تول رسيده است در حالي 1374

شمال نسبت به كل صيد نه تنهـا افـزايش نداشـته بلكـه در برخـي از      
كيـب آبزيـان پرورشـي، بـر     از نظـر تر . ها روند نزولي داشته است سال

از كـل آبزيـان   تـن   54801، 1381سـال  در توليـد  ، از كل اساس آمار
آبي و را ماهيـان سـرد   تـن  16026  پرورشي كشور را ماهيان گرمـابي، 

تشكيل داده اسـت و  مربوط به توليد ميگوي پرورشي كشور  تن 5990
از كل آبزيان پرورشي كشـور را ماهيـان   تن  154565،  1391در سال 
مربوط به توليد  تن 10493را ماهيان سردآبي و  تن 131000  گرمابي،

هـاي   در ميـان اسـتان  چنـين   هـم . باشـد  مـي ميگوي پرورشي كشـور  
اي بـه   سردآبي، استان فارس همـواره سـهم عمـده    كننده ماهيان توليد

 لحاظ حجم توليد و مساحت تحت پرورش به خود اختصاص داده است
 تن1972تن توليد در كل كشور  16026از  1381كه در سال  طوريه ب
، در استان فارس توليد شده اسـت و ايـن مقـدار در سـال     )درصد 12(

تن افزايش يافته  7897به ميزان  1391تن و در سال  4112به  1385
  ).1( است

هاي توسعه قابل توجـه  بخش كشاورزي از نظر دارا بودن پتانسيل
ها هكتـار اراضـي مسـتعد كشـاورزي، امكـان اسـتفاده از       نظير ميليون

  ميلياردها مترمكعب آب از منابع سطحي و زيرزميني، قابليت افزايش 
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نقـش ايـن   چنين با توجه بـه   عملكرد محصوالت زراعي و باغي و هم
چـون ايجـاد امنيـت غـذايي، ايجـاد       بخش در اهداف استراتژيك هـم 

. باشد اشتغال و توسعه صادرات غيرنفتي، از اهميت بااليي برخوردار مي
با توجه به موارد فوق الزم است ابزار رشـد دهنـده بخـش كشـاورزي     

يكـي از ابزارهـا، منـابع انـرژي     . مورد توجه و عنايت خاصي قرار گيرد
هاي سازندگي كشور نقش به سـزايي  دهي توانمندير شكلاست كه د

  .)7( نمايندايفا مي
ميزان كل مصـرف انـرژي در بخـش كشـاورزي كشـور در سـال       

ميليـون بشـكه معـادل نفـت     ( 4/43و  9/41به ترتيب  1388و  1387
كـه ميـزان كـل مصـرف      ، بوده است كه اين رقم با توجه به ايـن )خام

 1042و  7/993هـاي ذكـر شـده    الهـا در سـ  انرژي در تمامي بخـش 
، بوده است، نشان دهنده اين است كه )ميليون بشكه معادل نفت خام(

سهم مصرف انرژي در بخـش كشـاورزي از كـل مصـرف انـرژي در      
 1/4و  2/4به ترتيب برابـر   1388و 1387هاي ها در سالتمامي بخش
ورش در مـزارع پـر  چنـين   هم). 1388ترازنامه انرژي، ( باشددرصد، مي

ريـال   200000مـاهي در حـدود   ماهي به منظور پرورش هر تن بچـه 
توانـد  چنين يكي از مواردي كه مـي  هم .باشدهزينه انرژي در سال مي

هاي تمام شده توليد آبزيان در سـطح كشـور تأثيرگـذار باشـد     برهزينه
وابستگي ناگسسـتني، عميـق و گسـترده بـه ايـن       ).1( باشد انرژي مي

اي  هاي مستمر و همه جانبهمايد كه تالش و كوششنمنابع ايجاب مي
به منظور فراهم آوردن راه كارهاي كارآمد در جهت بهينه سازي توليد 

موضـوع  . و مصرف انرژي و تعيين قيمت مناسب براي آن انجام شـود 
مصرف انرژي در ايران و به خصوص بخـش كشـاورزي را بايسـتي از    

  ).11( مسائل مهم اقتصاد كشور دانست
رانه به ارايه و توزيع غيرمستقيم به صـورت نقـدي و جنسـي از    يا

گـردد  محل خزانه دولت براي حمايت از اقشار آسيب پذير اطالق مـي 
هاي مختلف و باشد و به صورتساله درايران مي 40كه داراي تاريخي 

شرايط جديـدي  . هاي گوناگون تاكنون اجرا گرديده استدر قالب نظام
آيـد در بخـش شـيالت انـدكي     ها به وجود مـي هكه با هدفمندي ياران

با نوسان قيمت  توليد در اين بخش مستقيماً چرا كه. تر استمحسوس
انرژي و نوسانات بازار حمـل و نقـل و نگهـداري و تبـديل محصـول      

هـاي مختلـف موجـب تغييـرات     مرتبط است و هرگونه تغيير در بخش
ي و رفـاه  بررسي عـواملي كـه بـرروي سـطح زنـدگ      .شودگسترده مي

بردار شيالتي موثر باشد به لحاظ نقش مهمـي كـه در   خانوارهاي بهره
با اجراي طرح هدفمنـد  . رسدتأمين غذاي جامعه دارند مهم به نظر مي

هاي توليـد در بخـش شـيالت    ها تغييراتي در قيمت نهادهكردن يارانه
ي بردار شيالت گردد كه درنتيجه آن سطح رفاه خانوارهاي بهرهايجاد مي

ها بررسي ميزان و نوع تأثير هدفمندي يارانه. نيز دچار تغيير خواهد شد
هـاي  تواند نقش مهمـي در تـدوين برنامـه    بردار مي بر خانوارهاي بهره

به دليـل  . كشور و ارائه راهبردهاي حمايت از اين خانوارها داشته باشد
ا منفي نو بودن اين تغييرات مواردي از قبيل نوع تأثير از نظر مثبت و ي

بودن، ميزان تأثير، همگوني تأثير، مجهول است كه منظور اين تحقيق 
روشن ساختن ايـن تغييـرات و مشـخص سـاختن رابطـه بـين ميـزان        

هـا  شيالتي بعد از هدفمندي يارانه بردارتغييرات رفاه در خانوارهاي بهره
  .مي باشد

ــران، سياســت  ــادي در اي ــات زي ــايتي در بخــش مطالع هــاي حم
امابررسـي پيشـينه مطالعـات در زمينـه     . انـد ا بررسي كردهكشاورزي ر

-شيالت و آبزيان حكايت از توجه مطالعات به ارزيابي اقتصادي و بهره
هـاي  اي در زمينه سياستوري در مزارع پرورش ماهي دارد اما مطالعه

هـا بـر بخـش شـيالت انجـام      حمايتي و يا اثرات هدفمند كردن يارانه
بخش شيالت به مطالعـاتي در زمينـه ارزيـابي     بنابراين در. نشده است

-وري و ساختار توليد مزارع پرورش ماهي پرداخته مـي اقتصادي، بهره
هاي اقتصادي در شيالت و سـپس  شود با هدف بررسي جايگاه فعاليت

در زمينه حذف يارانه انرزي و اثرات رفاهي آن مطالعاتي بررسي شـده  
 و فقـر  بـر  هـا  يارانـه  نمـودن  هدفمند ثيرأت) 4(بيكي و همكاران .است

 سيسـتم  روش اسـتفاده از  بـا  انـرژي  قيمت افزايش رويكرد با بيكاري
 بررسـي  مورد– 1350-90 ةدور در )SUR( نامرتبط ظاهر به معادالت

 انـرژي  هـاي  حامل قيمت افزايش كه دهد مي نشان نتايج.  گرفت قرار
 انميـز  كـاهش  چنين هم و جيني ضريب افزايش باعث مدت كوتاه در

 يارانـة  بـه بررسـي اثـرات   ) 10(عباسيان و اسـدبگي   .شود مي بيكاري
 در ويـژه  بـه  اقتصـادي  رشـد  روي بـر  انـرژي  هـاي  حامل به پرداختي
 شـده كـه   سـعي  تحقيـق  ايـن  در. اقتصاد پرداختند مختلف هاي بخش
 نفتـي،  هـاي  فـرآورده (انـرژي   هاي حامل به پرداختي هاي يارانه ارتباط
 مـورد  ايـران،  اقتصـاد  مختلـف  هـاي  بخش رشد با )طبيعي و گاز برق

 مركزآمـار 1380سال ستانده-داده جدول منظور بدين .گيرد قرار بررسي
 بـه  )سـتانده  داده قيمتـي  الگـوي ( آن بـر  مبتنـي  هاي تكنيك و ايران

 بهـاي  پرداختـي  يارانـة  حـذف  بتـوان ارتبـاط   تـا  است شده كارگرفته
 و برق نفتي، هاي وردهفرآ قيمت سازي آزاد قالب در( انرژي هاي حامل

 و صـنعت  خدمات،( اقتصادي مختلف هاي بخش رشد با را )گاز طبيعي
 پرداختي يارانة حذف كه دهد مي نشان نتايج. نمود بررسي ،)كشاورزي

 )هـا  اين حامـل  قيمت افزايش( طبيعي گاز و برق نفتي، هاي فرآورده به
 و حمـل  خدمات ارائة و صنعت بخش توليدات روي بر منفي اثر داراي
 بـه  يارانـه  پرداخـت  ديگر عبارت به .است عمومي هاي اقامتگاه و نقل

 رشـدي  از هـا  بخـش  ايـن  كه شود مي باعث مذكور، انرژي هاي حامل
 هـاي  حامـل  بـه  پرداختي هاي يارانه حذف با اما .شوند مثبت برخوردار

 بـه  كشاورزي، در بخش توليدات ها، حامل اين قيمت افزايش و انرژي
 ويـژه  بـه  انـرژي  هـاي  حامـل  بـه  تـر  پـايين  اي واسطه گيوابست دليل

 تـر  پـايين  نسـبي  قيمت آن دنبال و به طبيعي گاز و نفتي هاي فرآورده
اميري و همكـاران   .يابد مي افزايش اقتصاد، هاي بخش ساير به نسبت

 در هـا  يارانـه  كردن هدفمند قانون اجراي در بررسي خود به اثرات) 3(
) انـرژي  هـاي  حامل قيمت سازي آزاد اثرات رب تمركز با(تهران  استان

نتايج اين مطالعه نشان داد اجراي اين طرح آثار تورمي بسيار . پرداختند
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آثـار  . هد داشـت بااليي را بويژه در سناريوهاي حذف يكباره و آني خوا
هاي انرژي بر اسـاس دو سـناريو قيمتـي مفـروض      حذف يكباره يارانه

كـه بـه تـورم موجـود اضـافه       ه اسـت درصـد بـود   7/9درصد و  7/12
بـه شـناخت منـابع شـدت مصـرف       )9(موسوي و همكاران  .گردد مي

انرژي و ارزيابي آثار رفاهي حذف يارانه انرژي در ميان توليدكننـدگان  
ـ  .كلزا در استان فارس پرداختند انـرژي   ةنتايج نشان داد كه حذف ياران

درصـد و   15هاي توليد كلزا بـه ميـزان بـيش از    موجب افزايش هزينه
شود و افزايش استفاده از ماشـين آالت،  كاهش سود توليدكنندگان مي

كود شيميايي و آب موجب افزايش مصرف انرژي و افـزايش سـموم و   
نجفي . گرددنيروي كار موجب كاهش مصرف انرژي در توليد كلزا مي

كود شـيميايي بـر    ةبه ارزيابي آثار رفاهي كاهش ياران )12( و فرج زاده
نتايج نشان داد كه به دليل عدم  .پرداختند) نان(نندگان گندم مصرف ك

 ةكنندگان در برابر افزايش قيمت نان، افـزايش هزينـ  حساسيت مصرف
توليد گندم، از راه افزايش قيمت محصول به مصرف كننـدگان منتقـل   

ـ    شود؛ به گونهمي كـود شـيميايي، رفـاه     ةاي كه بـا حـذف كامـل ياران
ميليـارد ريـال و مخـارج دولـت بـه       8/661 مصرف كنندگان به ميزان

ها حاكي از  يابد كه مجموع آنميليارد ريال كاهش مي 6/3927ميزان 
يوري و . ميليارد ريال براي جامعه است 8/3265افزايش رفاه به ميزان 

با بررسي تابع تقاضاي برق در بخش كشاورزي براي اياالت ) 21(بويد 
عنوان كرد كشش قيمتـي   1992ا ت 1978متحده آمريكا را براي دوره 

چنـين   كوتاه مدت در مقايسه با مقدار بلند مدت آن پـايين اسـت، هـم   
كـه   درجه حرارت هوا اثر مثبت بر مصرف برق در آبياري دارد در حالي

اثر آن و بر ميزان انرژي الكتريكي مورد استفاده بـراي سـاير مصـارف    
هـاي  حامـل افزايش قيمـت  ) 17(فتيني . بخش كشاورزي منفي است

انرژي در اقتصاد ايران را منجر به پيامدهاي پيچيده دانست و در ايـن  
هاي انرژي اثر مسـتقيم و  خصوص بيان نمود كه افزايش قيمت حامل

 .دارد» هزينـه زنـدگي خـانوار   «و » سطح عمومي قيمت هـا «عيني بر 
در مطالعه خود اثرات احتمـالي افـزايش قيمـت انـرژي در     ) 18(گلدن 

افـزايش   ةنتـايج نشـان دهنـد   . رب كانزاس را بررسي كردكشاورزي غ
توليد در اثر افزايش قيمت انرژي بود مشـخص شـد    ةقابل توجه هزين

بخشي از اين تأثير از راه افزايش قيمت محصول و عملكـرد، كـاهش   
يابد، اما قطعاً سود مـزارع كـاهش يافتـه و تـأثير منفـي بـر توليـد        مي

 ةبـه مطالعـ  ) 2(ري و همكـاران  اكبـ . اقتصادي محصـوالت آبـي دارد  
 .هاي شـيالت در منطقـه سيسـتان پرداختنـد    ارزيابي اقتصادي فعاليت

گونه كه نتايج مطالعـه نشـان داد كـه در صـورت برخـوردار بـودن        آن
ها از توجيه مالي نسبتاً هاي پرورش ماهي از توجيه فني، اين طرح طرح

 آبـزي «با عنوان  دخو ةدرمطالع )9(عادلي . خوبي برخوردار خواهند بود
اثــرات،  بـه بررسـي  » فقـر  كــاهش و غـذايي  امنيـت  توسـعه  پـروري، 

 .پـروري پرداخـت  آبـزي  تنگناهاي و اجتماعي و اقتصادي كاركردهاي
 ايجـاد  فقـر،  بـر كـاهش   پروري آبزي هاي اين تحقيق نشان داد يافته

اثـر مطلـوب    امنيت غذايي و روستايي توسعه ت،اصادر توسعه اشتغال،

واحـدهاي   احـداث  در گذاريسرمايه ميزان ميان رابطه بررسي با. دارد
 بـين  ويتنام نشـان داد كـه   جنوب در كشاورزان درآمد و ماهي پرورش
 افـزايش درآمـد   و مـاهي  پـرورش  واحـدهاي  در گذاري سرمايه ميزان

در  گـذاري  سـرمايه  و دارد وجـود  دارمعنـي  و مثبـت  رابطـه  كشاورزان
شـده   كشـاورزان  اقتصـادي  وضـعيت  بهبود باعث مطالعه مورد منطقه
پـرورش   بـين  ارتبـاط  آفريقـا  اي در در مطالعـه  )19(مينه دوك . است
 نشان داد نتايج نمود، بررسي را غذايي امنيت و اقتصادي رشد با آبزيان
 همراه شود دولت حمايتي هايسياست با كه صورتي در ماهي پرورش
  . شودمي غذايي امنيت و اقتصاد رشد افزايش باعث

  
  ها مواد و روش

تقاضـاي  . تـوان از دو روش بدسـت آورد   ا ميتابع تقاضاي نهاده ر
نهاده تابعي از قيمت نهاده، قيمت محصول و سـاير عوامـل مـؤثر بـر     

اولـين  . باشـد  شود، ميتقاضا كه منجر به انتقال تابع تقاضاي نهاده مي
ع گيـري از تـاب  ها با مشتقروش استخراج توابع تقاضاي مستقيم نهاده

گيري از تابع  روش دوم مشتق. باشدسود نسبت به قيمت هر نهاده مي
هزينه نسبت به قيمت هر نهـاده و بدسـت آوردن تـابع تقاضـاي غيـر      

در ايـن پـژوهش از روش دوم بـراي    . نهـاده اسـت  ) مشروط( مستقيم
و غـذا اسـتفاده   ) الرو( بدست آوردن توابع تقاضاي انرژي، بچه مـاهي 

 نيـاز  پارامترهـا  بـرآورد  بـراي  محصـول  قيمت هياول روش در زيرا شد
 وجـود  قيمـت  بـراي  اتكايي قابل آمارهاي كشور، در كه درحالي داريم؛
 تقاضـاي ( مطالعات مشـابه  اتفاق به قريب اكثر در اين بر عالوه .دندار

 اين در استفاده مورد هزينه تابع .است شده استفاده دوم روش از )نهاده
 تـابع  بسـط طبيعـي   كـه  است )CES( وگايترانسل هزينه تابع تحقيق،

 جانشـيني  كشش دهد مي اجازه تابع اين .شود مي محسوب كابداگالس
 بـودن  ثابـت  CES ضـعف  نقطـه  .دباشـ  واحـد  از غير موارد در بعضي
 پيوسـته  بنگـاه،  متوسـط  هزينـه  بنابراين منحني است، مقياس كشش

 هزينـه  بـودن منحنـي   شـكل  U با كه است افقي يا كاهشي افزايشي،
 تـابع  از تجربـي  مطالعـات  اغلب در لذا دارد؛ تناقض مدت بلند متوسط
 آن در كــه شــود مــي اســتفاده لگــاريتمي فــرم بــه ترانســلوگهزينــه 
 تغييـر  هـا  نهاده سهم و سطح محصول با ها نهاده جانشيني هاي كشش

 جنبه كـاربردي  از هم و نظري جنبه از هم فرم، اين از تفادهيابد اس مي
در روش مذكور ابتدا يـك   .دارد ترجيح ها فرم ساير بر سنجي اقتصاد و

تابع توليد براي بخش شيالت انتخاب و تابع هزينه همـزاد آن تعيـين   
تـابع هزينـه نسـبت بـه قيمـت      گيري از ايـن   شود؛ سپس با مشتق مي

ـ  نهاده هريك از در انتهـا  . آيـد دسـت مـي  ه ها تابع تقاضاي آن نهاده ب
ها، درآمد و باالخره سـود   ور بر هزينههاي مذك اثرات تغيير قيمت نهاده

در اين بررسـي بـه منظـور    . برداران مورد بررسي قرار گرفته است بهره
هاي توليد، با توجه به مطالعـات انجـام    دستيابي به توابع تقاضاي نهاده

  .)11(تابع هزينه ترانسلوگ استفاده شد  شده از
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 :گيريم بچه ماهي در نظر ميژي، غـذا و  تابع هزينه ترانسلوگ زير را مشتمل بر سـه نهـاده انـر   
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هاي مصرفي بـه ريـال،    قيمت يك واحد از نهادهPi : كه در اين رابطه 
q  مقدار توليد بر حسب كيلوگرم وc      هزينه متوسـط توليـد بـر حسـب

سـاير   qœ ،qqœ ،iœ ،ijœ،qiœباشـد و   عـرض از مبـدا مـي   0œريال 
  .باشند ضرايب برآوردي مي

گيري از تابع هزينه نسبت به قيمت  شفارد و با مشتقبا استفاده از لم 
  :آيدها توابع تقاضا بدست مينهاده

    )2(  
بـر   .باشـد  ام مـي  ةسهم هزينه نهاد و  كه در آن 

معادالتي شامل هزينه توليـد و توابـع سـهم     اساس اين تئوري سيستم
نهاده بچه ماهي، انرژي، نيروي كار، سطح زير كشـت، غـذا بـه روش    

SUR برآورد گرديد.  
توابـع تقاضـاي مشـتق شـده     (هم هـاي سـ   پس از برآورد معادلـه 

هاي جانشيني و قيمتـي تقاضـا    با استفاده از روابط زير كشش) ها نهاده
  :محاسبه شد
 :متقاطع قيمتي كشش
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)3(  

 ijام و نهـاده   ةكشـش قيمتـي متقـاطع و سـهم هزينـ     ijكه در آن 
  ).9( باشد كشش جانشيني مي

 :قيمتي خود كشش
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و درجه جانشيني  شودصورت زير تعريف ميه كه ب كشش جانشيني
 .دهدمي بين دو نهاده را نشان

1











ji

ij
ij ss




                                                          

)5(  

ضـريب  ijœام ونهـاده   ةسهم هزين Sjام و iنهاده  ة كه سهم هزين
  .باشدكشش جانشيني مي ij و ورديبرآ

هاي بدست آمده نيز از داري كششدر ادامه به منظور آزمون معني
ها بـه صـورت    واريانس كشش ةبراي محاسب) 2000گرين، (روش دلتا 

  ):12( زير استفاده شد
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)6(  

طور خاص انرژي، اثر تغيير ها و بپس از برآورد تابع تقاضاي نهاده
الزم به ذكر است در . تقاضا و مصرف انرژي بر روي توليد ارزيابي شد
داگــالس و همچنــين -ايــن مطالعــه تــابع توليــد بــه دو شــكل كــاب
بصـورت زيـر، ميـان     Fترانسلوگ برآورد گرديد، سپس با انجام آزمون 

  .داگالس انتخاب گرديد -آنها تابع توليد كاب
  :)7( داريمF كه در فرمول 
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2
urR :  ،ضريب تعيين در رگرسيون غيرمقيد ترانسـلوگ

2
RR :  ضـريب

تعـداد متغيرهـاي اضـافه    : Mتعيين در رگرسيون مقيدكاب داگـالس،  
تعداد پارامترهـا  : Kتعداد مشاهدات و : Nشده در رگرسيون غير مقيد، 

  .غير مقيد است در رگسيون
    

  :فرم كلي تابع كاب داگالس به فرم زير مي باشد
)8(                         

كشـش توليـد   5تـا   1ضريب ثابت،  Aمقدار توليد،  qكه در آن 
 ،)w(جمله اخالل و نيـروي كـار    uنسبت به هر يك از عوامل توليد و 

، مساحت مفيـد فعـال   )o(، انرژي استفاده شده )b(شاخص بچه ماهي 
)m ( و غذا)f (ي روابط ياد شده، بـرآوردي از تقاضـاي نهـاده   .مي باشد

ها را با توجه به سـال مـورد نظـر بدسـت     انرژي و تغييرات توليد نهاده
هاي مقطعـي مربـوط   هاي مورد نياز در اين پژوهش، دادهداده. دهدمي

مزرعه پرورش ماهي استان فارس كـه   54است، كه از  1389به سال 
هر ساله از طريق تكميل پرسشنامه در ميان تمـامي واحـدهاي فعـال    

شود، بدسـت آمـده   آوري ميتوسط سازمان شيالت استان فارس جمع
استفاده شـده  Eviewsو  Excelبراي تجزيه و تحليل از نرم افزار.است
  .است

  
  نتايج و بحث

غذا، بچه مـاهي  ( سوخترااز نهاده هاي واسطه سهمنهاده 1جدول 
برآورد تابع هزينه 2جدول .درمزارعدراستانفارس نشانمي دهد) و سوخت

دهد كه از مجموع ضرايب متغير ارقام جدول نشان مي. ارايه شده است
 1و  5وارد شده در تابع هزينه تمامي ضرايب از نظر آمـاري در سـطح   

هاي غذا، ريب متغيرهاي قيمت نهادهدر اين ميان ض. دارنددرصد معني
  .ماهي معني دار و منفي اندنيروي كار و بچه
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  سهم نهاده سوخت از نهاده هاي واسطه و كل هزينه در مزارع در استان فارس-1 جدول

  هزينه سوخت در هزينه نهاده هاي واسطه هزينه نهاده واسطه سهم
  03/0 624/0 متوسط سهم
  05/0 753/0 حداكثر سهم
  01/0 347/0 حداقل سهم

  يافته هاي تحقيق: مأخذ
 

  نتايج برآورد تابع هزينه ترانسلوگ براي استان فارس-2جدول

انحراف   ضريب  نام متغير
 (t)آماره   معيار

59/0 عرض از مبدأ  64/5 1/0 
‐ مقدار توليد 28/1 *** 09/0 ‐04/13 

‐ قيمت انرژي×قيمت انرژي 36/0 ** 13/0 7/2- 
08/0 قيمت غذا×قيمت انرژي *** 02/0 63/3 
28/0 قيمت بچه ماهي×قيمت انرژي ** 11/0  53/2  
‐ قيمت غذا×قيمت غذا 2/0 *** 05/0 69/3- 
12/0 قيمت بچه ماهي×قيمت غذا ** 03/0  52/3  

‐ قيمت بچه ماهي×قيمت بچه ماهي 4/0 ** 19/0  03/2-  
‐ مقدار توليد به توان دو 01/0 *** 001/0 42/10- 

21/0 قيمت انرژي×ر توليدمقدا *** 02/0 54/9 
66/0 قيمت غذا×مقدار توليد *** 06/0 26/10 

‐ قيمت بچه ماهي×مقدار توليد 87/0 ** 39/0 24/2-  
31/1 قيمت انرژي ** 4/0 26/3 
‐ قيمت غذا 03/1 ** 41/0 49/2- 

72/0 قيمت بچه ماهي ** 29/0 42/2 
2R 81/0  

D.W 9/1  
  هاي تحقيقيافته: مĤخذ               

  
هاي انرژي ، غذا و بچـه مـاهي بـه    تابع تقاضاي هر يك از نهاده

  :باشدصورت فرمول پس از محاسبه به شرح زير مي
 
 
 

تـابع   sbتـابع تقاضـاي غـذا و     sfتابع تقاضـاي انـرژي،   seكه در آن 
  .تقاضاي بچه ماهي مي باشد

هاي خودقيمتي و متقاطع تقاضاي ششنتايج برآورد ك 3در جدول 
هـاي  رود، كشـش همان گونـه كـه  انتظـار مـي    .نهاده ارائه شده است

ها در نمونـه مـورد بررسـي داراي عالمـت     خودقيمتي براي تمام نهاده
دهـد كـه در   منفي است كه مطابق با تئوري تقاضا است و نشـان مـي  

آن كـاهش  ، مقـدار تقاضـاي   شرايط ثابت با افزايش قيمت يك نهـاده 
مقادير خطاي استاندارد شده كشش خود قيمتي تقاضاي تمـام  . يابدمي

مقدار قدر مطلق كشش . دار هستنددرصد معني 1و 5ها در سطح نهاده

تقاضاي انرژي كوچكتر از يك بوده كه نشـان دهنـده كشـش ناپـذير     
بودن تقاضاي اين نهاده است همچنـين حساسـيت تقاضـا نسـبت بـه      

باشد كه شايد دليل عمـده آن  ي غذا كم ميرد نهادهتغيير قيمت در مو
ها و اهميت زيـاد آن در توليـد در مقايسـه بـا     ضروري بودن اين نهاده

نهاده انرژي باشد، بطوريكه با تغيير قيمت آنها مقدار تقاضا بـراي ايـن   
به عنوان مثال در مـورد نهـاده غـذا    . ها چندان تغيير نخواهد كردنهاده

تواند مقدار تقاضا را به يش پيدا كند توليد كننده نميچنانچه قيمت افزا
-ميزان زيادي كاهش دهد زيرا غذا يك نياز اساسي براي رشد مـاهي 

هاست كه در صورت كمبود آن ممكن است سـطح توليـد بـه ميـزان     
همچنـين  . زيادي كاهش يافته و توليدكنندگان با زيـان مواجـه شـوند   

دي تغيير نمي دهد زيـرا بـه   كاهش قيمت غذا مصرف آن را تا حد زيا
تقاضاي انـرژي نسـبت   .ها حد مشخصي داردهر حال نياز غذاي ماهي

اي كـه  به گونه. دهدبه تغييرات قيمت آن حساسيت بااليي نشان نمي
درصد افزايش قيمت انرژي با فرض ثابت بودن ساير عوامـل تنهـا   10
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نيـز از   درصد كاهش مقدار تقاضاي آن را به دنبال دارد، تقاضاي غذا2
. درصـد اسـت   3/3حساسيت پاييني برخوردار است و رقم متناظر تنها 

اما تقاضاي بچه ماهي نسبت به تغييرات قيمت آن حساسـيت بـااليي   
درصـد   12درصد افزايش قيمـت ايـن نهـاده     10رود دارد و انتظار مي

 .كاهش تقاضا را به دنبال داشته باشد
 
 نيانگيم سطح در ها ادهنه متقاطع وي متيق خودي ها كشش -3جدول

  استان فارس ها داده
 بچه ماهي غذاي ماهي  انرژي  

  -19/0  انرژي
)098/0(  

2/1 
)46/0(  

3/1 
)28/0(  

  1/1  غذاي ماهي
)37/0(  

33/0- 
)098/0(  

11/1 
)47/0(  

  16/1  بچه ماهي
)46/0(  

06/1 
)43/0(  

2/1- 
)34/0(  

  باشداعداد داخل پرانتز خطاي استاندارد مي       
  
داگـالس   -هاي حاصل از برآورد تابع توليد كابيافته 4جدول  در
براسـاس  . بـرداران واحـدهاي پـرورش مـاهي ارائـه شـده اسـت       بهره

نتايج،انرژي، غذا، بچه ماهي، مسـاحت و نيـروي كـار تـأثير مثبـت و      
بنابراين در صورت افزايش عوامل . دار بر سطح توليد ماهي دارندمعني

بيشترين تأثير مربوط به . افزايش خواهد يافتتوليد ميزان توليد ماهي 
بنـابراين در صـورت كـاهش    . غذا و كمترين تأثير به انرژي تعلق دارد

همچنـين   .مصرف انرژي ميزان توليد كاهش بسيار اندكي خواهد نمود
ميزان توليد ماهي با افزايش هر يـك از عوامـل توليـد افـزايش پيـدا      

  .كند مي
غذا مهمترين نهـاده در   4ه در جدول هاي ارايه شد بر اساس يافته
درصـد افـزايش در    10رود به ازاء اي كه انتظار مي توليد است، به گونه

اين ميزان افزايش در . درصد افزايش يابد 8/4مقدار مصرف غذا توليد 
. درصد افزايش توليـد را بـه همـراه دارد    2/4استفاده از بچه ماهي نيز 

. د به افزايش توليد مساعدت نمايـد توانافزايش مساحت فعاليت نيز مي
بـرداران را  تواند، پايين بودن مساحت فعاليت بهـره اين يافته تلويحاً مي

برداران نقش انرژي و نيروي كار در تفاوت توليد ميان بهره. بيان نمايد
درصـد افـزايش در مصـرف دو     10بسيار اندكي دارند به گونه اي كـه  

درصد افزايش توليـد را بـه    14/0و  06/0نهاده ياد شده به ترتيب تنها 
  .همراه دارد

بدست  98/0يا ضريب تعيين تعديل شده،  2Rج، آماره بر اساس نتاي
، برداراندرصد از تغييرات توليد در ميان بهره98آمده است بنابراين 

  .شودتوسط متغيرهاي مستقل توضيح داده مي
 هميـت  يا دارا ازضرايب تنها نيز رفاهي محاسبات انجام منظور به
درايـن مطالعـه    بررسـي  مـورد  رفـاهي  تغييرات .گرديد استفاده آماري
تغييـرات   توليـد،  عوامل بازار در پيوسته وقوع به رفاهي تغييرات شامل
انـرژي   يارانـه  حـذف  تغييـرات  همچنـين  و توليد تغيير از ناشي رفاهي

  .باشد مي
 100، 75، 50سـطح   اثـر افـزايش قيمـت انـرژي در     5در جدول 

بـرداران آمـده   درصدي و حذف كامل يارانه انرژي بر سود فعاليت بهره
تـن   63مزرعه به طـور ميـانگين    54در استان فارس در مجموع .است

، در اثـر افـزايش   5ماهي قزل آال توليد شده است كه با توجه به جدول
درصد مصرف انرژي كـاهش   5/9درصدي در قيمت انرژي، ميزان  50
درصد  057/0هد داشت كه در اثر اين كاهش مصرف، ميزان توليد خوا

تن به طور متوسط كاهش خواهد داشت كه در اثـر ايـن    036/0يعني 
ميليون ريال خواهد بود كه بر ايـن اسـاس    2002درآمد  كاهش توليد،

  .يابددرصد كاهش مي 06/0ميزان سود 
 

 
  داگالس –تصريح  كاب  - 1389رداران ماهي قزل آال استان فارس در سال نتايج حاصل از برآورد تابع توليد بهره ب - 4جدول

  (t)آماره   انحراف معيار ضريب نام متغير
- عرض از مبدأ 48/6 *** 19/0 18/33- 

006/0 انرژي ** 002/0 35/3 

48/0 غذا *** 07/0 04/7 
42/0 بچه ماهي *** 07/0 76/5 

09/0 مساحت *** 02/0 73/4 
014/0 نيروي كار *** 003/0 48/4 

2R 98/0 

D.W 95/1 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
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  تغييرات رفاهي بهره برداران شيالت استان فارس -5جدول
سناريوي 
افزايش 
 قيمت

كاهش مصرف 
 )درصد(انرژي 

درصد
كاهش 
 توليد

ميزان كاهش 
 )تن( توليد

ميزان كاهش
ميليون ( هزينه

 )ريال

ش درآمد پس از كاه
 )ميليون ريال( توليد

تغيير درآمد 
ميليون ( ناخالص

 )ريال

درصد
كاهش 
 سود

50 5/9  057/0 036/0  69/7 2002 08/0  06/0 
75 25/14  085/0 053/0  47/11 4/2001 2/1  09/0 
100 19  11/0 069/0  85/14 2000 5/1  11/0 

حذف كامل 
 133يارانه

27/25  15/0  094/0  25/20  1999  1/2  16/0  

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
  

درصد افزايش قيمت انرژي بوقوع بپيوندد ميزان  75كه  در صورتي
يابد، در اثر اين كاهش مصرف  درصد كاهش مي 25/14مصرف انرژي 

تن كاهش مي يابد،  053/0درصد يعني  085/0در انرژي ميزان توليد 
 ميليون ريال خواهد بود و در 4/2001با اين كاهش توليد ميزان درآمد 

  .يابددرصد كاهش مي 09/0نتيجه سود 
درصـد   19افزايش در قيمت انـرژي   100در سناريوي سوم نيز با 

درصـد  11/0مصرف انرژي كاهش خواهد داشت كه بـر اثـر آن توليـد    
تن كـاهش خواهـد داشـت، ايـن كـاهش توليـد درآمـد         069/0يعني 
 11/0ميليون ريال خواهـد شـد و در نتيجـه سـود      2000برداران   بهره

  .يابددرصد كاهش مي
درصد افـزايش   133شود با در مورد سناريوي آخر نيز مشاهده مي

درصـد مصـرف انـرژي     27/25، )حذف كامل يارانـه (در قيمت انرژي 
) تن 094/0( درصد  15/0كاهش خواهد داشت كه در نتيجه آن توليد 

ميليون ريـال خواهـد    1999كاهش خواهد داشت، كه بر اثر آن درآمد 
  .يابددرصد كاهش مي 16/0ر نتيجه سود شد و د
  
  
  
 

  پيشنهادها
ائـه  هاي مطالعه پيشنهادهاي زير اربندي يافته در پايان ضمن جمع

  :شود مي
بـرداران در برابـر حـذف    با توجه به ناچيز بودن كاهش سود بهـره 

يارانه انرژي، در صورتي كه هدف حذف كامل يارانه انرژي باشد بهتـر  
ليد يا قيمت مـاهي يـا هـر دو داراي افـزايش     است در شرايطي كه تو

 .مدت باالتر هستند به روند افزايش قيمت انرژي پرداخته شودكوتاه
وري  توليد تمركز بر روي افـزايش بهـره   با توجه به اهميت غذا در
توانـد اثـر افـزايش قيمـت      ن مـي هـاي آ  اين نهاده يا كـاهش هزينـه  

 .دهاي انرژي را بشدت كاهش ده حامل
هاي توليد در سطح ع مشخص شد سهم انرژي در هزينهدر مجمو

برداران نيز  ه همين ترتيب حساسيت تقاضاي بهرهبااليي قرار ندارد و ب
اما با توجه به نقـش  . در مقابل افزايش قيمت انرژي پايين ارزيابي شد

هاي مهم مانند غذا ممكن اسـت اثـر غيـر     ين ساير نهادهانرژي در تأم
نرژي بر روي توليـد واحـدهاي شـيالت حـايز     مستقيم افزايش قيمت ا

شود اثر غير مسـتقيم حـذف يارانـه    از اين رو توصيه مي. اهميت باشد
ها بروز خواهد نمود مورد انرژي كه از طريق افزايش قيمت ساير نهاده

 .بررسي قرار گيرد
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