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چكيده
امروزه تولید بخش کشاورزی به اندازهای به نفت و مشتق های آن وابسته گرديده است که هرگونه خلل
در تأمین انرژی مورد نیاز اين بخش بهگونهای معنادار بر سطح تولید اثر میگذارد .آمارها نشان میدهند که
میزان کل مصرف انرژی در بخش کشاورزی کشور طی سالهای  ۰۷۳۱-۸۸از  ۷۷/۰میلیون بشکه معادل
نفت خام به  ۴۷/۴حدود  ۰/۷برابر شده است .صرفنظر از وابستگی افزايش تولید به مصرف انرژی بیشتر،
چگونگی رابطه میان افزايش تولید و افزايش مصرف انرژی و نیز هدايت مصرف های آتی در مسیرهای
متعارف و معقول ضرورت خاصی دارد .در اين مقاله برای پیشبینی مصرف انرژیبخش ،نخست به پیشبینی
میزان ارزش افزوده بخش بر اساس يك مدل  ARIMAپرداخته و سپس با توجه به متوسط شدت انرژی
دوره ( )۱/۳و سناريوبندی تغییر شدت انرژی در سالهای آتی بر اساس يك سناريوی مرجع ،سه سناريوی
مطلوب و دو سناريوی نامطلوب ،میزان مصرف انرژیبخش تا سال  ۰۴۰۱مورد پیشبینی قرار میگیرد .با
لحاظ کردن هزينههای اجتماعی ناشی از افزايش بیرويه مصرف انرژی میتوان مشاهده نمود که چنانچه
برنامههای صرفهجويی انرژی به طور هدفمند به مورد اجرا گذاشته نشود ،هرساله زيانهای اقتصادی ناشی از
مصرف باالی انرژی در اين بخش ،خسارتهای زيستمحیطی در اثر افزايش انتشار گازهای گلخانهای
گسترش میيابد و اين شرايطی است که برای انرژیهای مصرفی يارانه نیز پرداخت میگردد .بهمنظور
بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش شدت آن در بخش کشاورزی بايد راهکارهای مختلفی از جمله
صرفهجويی در استفاده از انرژیهای فسیلی و بهکارگیری انرژیهای نو مدنظر قرار گیرد.
واژههاي كليدي :مصرف انرژی ،بخش کشاورزی ،پیشبینی ،ارزش افزوده و شدت انرژی.
طبقه بندي C32, Q43, O13 : JEL
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 -1مقدمه
تأمین انرژی ،امروزه از مهمترين مباحث مطرح در تمام کشورهای جهان در امر توسعه به شمار میرود.
توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها نهتنها نیازمند مصرف انرژی ،بلکه نیازمند افزايش مصرف آن نیز هست.
نگاهی به روند مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه نشان میدهد که هرگونه شتاب در امر توسعه ،با
افزايش قابلتوجه میزان مصرف انرژی همراه بوده است .تا به امروز انرژی مصرفی جهان از منابع مختلف و
بیشتر از منابع فسیلی تأمین شده است؛ اما مشکل های متعدد از جمله محدوديت و پايانپذيری منابع
فسیلی ،ضرورت صرفهجويی در مصرف انرژی يا بهینهسازی مصرف آن و نیز جايگزينی منابع ديگر انرژی
بهخصوص انرژیهای تجديد پذير را آشکار نموده است.
نیمه دوم قرن بیستم مصادف با رشد قابلتوجه تقاضای انرژی و شکلگیری ترکیب جديدی از سهم نسبی
مصرف منابع مختلف انرژی در چارچوب توسعه پايدار میباشد.
به طور کلی سناريوهای پیشبینی مصرف انرژی جهان در افق  ۰۱۷۱متأثر از چهار نوع ريسك عمومی است
که هر کدام به نوبه خود محدوديتهايی را در حیطه تصمیمگیری سیاستگذاران اقتصادی در قرن حاضر
ايجاد مینمايد.
اين ريسكها را میتوان به شرح زير طبقهبندی نمود:
 ريسك آب و هوايی؛
 ريسك اتمام و يا کمیابی انرژیهای فسیلی (زغالسنگ ،نفت ،گاز)؛
 ريسك هستهای نظامی و غیرنظامی (که بعد از واقعه  ۰۰سپتامبر تشديد شده است)؛
 ريسك رقابت در استفاده از زمینهای کشاورزی که باعث استفاده افراطی و غیرمنطقی از
زمینهای قابل کشت باهدف تولید انرژی میگردد.
در مقابل چنین چالشهايی ،سناريوهای پیشنهادی متخصصان انرژی را میتوان به دو دسته اصلی تقسیم
نمود:
الف) سناريوی فراوانی انرژی؛
ب) سناريوی اعتدال در مصرف انرژی.
در سناريوی الف ،يك ديدگاه «آيندهی مبتنی بر مدل تولیدگرايانه و توسعه از گذرگاه فراوانی انرژی»
حاکم است .در اين سناريو هر چهار نوع ريسك فوق با يکديگر در سطح بااليی به صورت تجمعی همافزا
میگردند.
در سناريوی ب که «توسعهی مبتنی بر اعتدال در مصرف انرژی» پیشنهاد میگردد ،تالش میشود که
در سیاستهای انرژی ،اولويت بااليی برای کنترل تحول تقاضای انرژی در نظر گرفته شود .به اين ترتیب با
حرکت از يك آنالیز جزئینگرانه در نیازهای نهايی انرژی جهت توسعه ،سعی میشود که به طور همزمان
ريسكهای اصلی به عقب رانده شود تا از اين رهگذر توسعه اقتصادی و فرهنگی نیز حاصل گردد .سناريوی
مبتنی بر اعتدال و قناعت مستلزم يك تحول عمیق فرهنگی است ،زيرا اين سناريو دامنه مداخالت
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سیاستهای انرژی را به مجموعه بخشهای فعالیتیِ تشکیلدهنده تقاضا (حملونقل ،ساختمان ،شهرنشینی،
کشاورزی و  )...گسترش میدهد.
در ايران نیز اين واقعیت که حدود  3۸درصد از کل انرژی مصرفی مورد نیاز کشور از فرآوردههای
هیدروکربوری تشکیل میشود و گاه تا  ۳۱درصد از درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت تأمین
میگردد ،نشاندهنده وضعیت ويژه اقتصاد کشور است که ضرورت اتخاذ تصمیم های مناسب سیاستگذاران
کالن کشور در برنامهريزیها و هدايت حرکتها به سوی توسعه پايدار را آشکار میسازد.
امروزه با توجه به انباشت گازهای گلخانهای آالينده در جو زمین که در نتیجه استفاده بیرويه از
سوختهای فسیلی حاصل گرديده و باعث افزايش غیرطبیعی درجه حرارت کره زمین گرديده است ،نقش
جديدی بر عهده بخش کشاورزی گذاشته شده است؛ به عبارت ديگر بخش کشاورزی میبايست عالوه بر
انجام وظايف پیشین خود که هم راستای تحول های تاريخی و توسعه در اقتصاد کشورها شکل گرفته است،
تولید انرژی و به طور دقیقتر تولید بیوانرژی را نیز در چارچوب وظايف خود قرار دهد .اين فرايند به طور
گسترده در کشورهايی مانند اياالتمتحده امريکا و برزيل به طور جدی آغاز گرديده و در ديگر کشورهای
توسعهيافته و در حال توسعه نیز در حال تکوين است .در دو کشور يادشده سوخت مورد نیاز اتومبیلها و
کامیونها به صورت ترکیبی از سوختهای فسیلی و سوختهای زيستی تأمین میگردد .در اياالتمتحده
بیشتر دو سوخت زيستی اتانول و بیوديزل که اولی از ذرت و دومی از لوبیای سويا به دست میآيد ،سطح
گستردهای از زمینهای زير کشت را به خود اختصاص داده است و کاهش سهم سوختهای فسیلی و
افزايش سهم سوختهای زيستی از جمله مهمترين اهداف آينده میباشد.
در چنین شرايطی و با توجه به يافتههای علمی مطالعه های بینالمللی و تأيید دانشمندان مبنی بر
واقعی بودن پديده گرمايش زمین و ضرورت اتخاذ سیاست های عقاليی در زمینه مصرف انرژی ،بديهی است
که در ايران نیز میبايست با تکیه بر تجربه ساير کشورها و در آيندهای نه چندان دور ،چگونگی استفاده از
سوختهای فسیلی مورد بازنگری قرار گیرد و سیاستهای نوين استفاده از انرژیهای فسیلی و کاربرد
انرژیهای نو به گونهای عملی در بخشهای مختلف اقتصادی منجمله بخش کشاورزی مد نظر قرار گیرد.
 -2پيشينه تحقيق
بر اساس تحقیقی که توسط عامری ( )۰۷۳3صورت گرفته ،با گذشت زمان و طی قرنهای متمادی به
دلیل رشد فزاينده جمعیت کره زمین ،اکوسیستمهای کشاورزی به تدريج از حالت معیشتی خارجشده و به
سمت اکوسیستمهای کشاورزی فشرده (مدرن) حرکت کرده است .سیستمهای سنتی به دلیل شباهت زياد
با اکوسیستمهای طبیعی و استفاده از انرژیهای انسانی و حیوانی ،مخارج انرژی کمتری در بر داشته ،لذا از
بازده انرژی بااليی برخوردار است .با اين حال در اين سیستمها عملکرد محصوالت کشاورزی پايین است و
نمیتواند پاسخگوی نیاز جمعیت در حال افزايش دنیا به ويژه در مورد تأمین غذای مورد نیاز باشد؛ بنابراين
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اکوسیستم های فشرده جايگزين اکوسیستم های سنتی شده که به دلیل استفاده از تکنولوژیهای جديد
سوختهای فسیلی ،نیروی الکتريسیته و غیره ،دارای بازده تولید محصول بیشتری میباشد.
يافتههای تحقیق های کوچکی ( )۰۷۳۷نشان میدهد بازدهی باالتر اکوسیستم های مدرن فقط به
کمك مقادير قابلتوجهی انرژی خارجی است که به وسیله انسان در کاشت ،آبیاری ،مصرف کود ،مبارزه با
آفات ،امراض و علفهای هرز و غیره مصرف میشود .سوختی که در ماشینهای کشاورزی به کار می رود تا
عملیات مختلف کاشت ،داشت و برداشت را انجام دهد ،تقريباً به اندازه خورشید ،انرژی وارد زمین مینمايد
که به اين ارقام بايد مقادير سرسامآوری از انرژی که در ساخت کودها و سموم شیمیايی و تحقیق های
مربوط به آنها و همچنین تحقیق های مربوط به تولید نژادهای پر حاصل گیاهان و حیوانات کشاورزی به
کار می رود را نیز اضافه کرد.
عالم و همکاران ( )۰۱۱۲به بررسی جريان انرژی در کشاورزی بنگالدش در دوره ۰3۸۱-۰۱۱۱
پرداختند .انرژی مورد بررسی ،انرژی انسانی و حیوانی ،ماشینآالت ،الکتريسیته ،گازويیل ،کود و سموم
شیمیايی میباشد .نتايج مطالعه نشان داد که در طول دوره ،نهاده و ستاده انرژی برای تولیدات کشاورزی به
ترتیب از  6/۴به  ۰۳/۷۰گیگاژول بر هکتار و  ۳۰/۰۰به  ۰۷۱/۲گیگاژول بر هکتار افزايش يافته است .اين امر
نشاندهنده آن است که کارايی انرژی يعنی نسبت ستاده به داده انرژی از  ۰۰۱/۰۸به  ۸۱/۰گیگاژول کاهش
يافته است که در نتیجه نهاده انرژی سريعتر از ستاده انرژی افزايشيافته و به تبع آن کارايی مصرف انرژی
کاهش يافته است.
بر اساس مطالعه ترکمانی و ذوقی ( ،)۰۷۸6امروزه بخش کشاورزی به منظور پاسخگويی به عرضه بیشتر
غذا برای جمعیت در حال افزايش و تهیه مواد مغذی کافی و مناسب ،به شدت انرژی بر شده است .توجه به
منابع طبیعی کمیاب و اثر مصرف انرژیهای مختلف روی سالمتی انسان و محیطزيست ،لزوم بررسی
الگوهای مصرف انرژی را در بخش کشاورزی حیاتی ساخته است .اين مطالعه الگوی مصرف انرژی و
شاخصهای کارايی انرژی را در طول دوره  ۰۷۸۱-۰۷۲۱مورد بررسی و تحلیل قرار داده است .نتايج نشان
میدهد که کل نهاده انرژی از  ۲۱/۰۰۰مگاژول در سال  ۲۱به  ۰۲/۷۳۸مگاژول در سال  ۸۱و انرژی ستاده
از  ۷3/۰۰۰به  6۱/۷۸۴مگاژول افزايش يافته است .شاخصهای کارايی انرژی شامل نسبت داده  -ستاده
انرژی ،بهره وری انرژی و انرژی خالص در فاصله سالهای میانی کاهش پیداکردهاند .اين امر نشاندهنده اين
است که روند مصرف نهادهها در تولیدات کشاورزی ايران با تولید های نهايی همراه نمیباشد .ناکارايی در
مصرف انرژی می تواند برخی مسائل زيست محیطی مثل افزايش گرمای زمین ،انتشار گازهای گلخانهای و
ناپايداری را ايجاد کند؛ بنابراين سیاستگذاران بايد ابزارهای سیاستی جديدی برای تضمین پايداری و
کارايی در مصرف انرژی اتخاذ کنند.
مهرابی بشر آبادی و اسمعیلی ( )۰۷3۱در مطالعهای کارايی و بهرهوری انرژی در بخش کشاورزی را با
توجه به محتوای انرژی کل محصول های تولیدشده و نهادههای مهم تولیدی برای دوره زمانی ۰۷۸6-۰۷۲۱
محاسبه نمودهاند .برای محاسبه کارايی از نسبت خروجی به ورودی انرژی و برای محاسبه بهرهوری از
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شاخص کندريك استفاده شده است .نتايج اين تحقیق نشان داده است که نسبت خروجی به ورودی انرژی
که معرف کارايی مصرف انرژی است ،از  ۰/۲۰در سال  ۰۷۲۱به  ۰/۷۰در سال  ۰۷۸6کاهش يافته است .در
اين بین ،نسبت فوق تا سال  ۰۷6۰دارای روندی نزولی بوده و مقدار آن برای بقیه سالها به نسبت ثابت و
متوسط کارايی انرژی نیز در بخش کشاورزی در دوره مورد بررسی  ۰/۴۰بوده است .بهرهوری کل انرژی
ورودی نیز برای بخش کشاورزی از سال  ۰۷۲۱تا  ۰۷6۷روندی نزولی داشته و از سال  ۰۷6۷به بعد مقداری
يکنواخت بوده است .همچنین نتايج نشان داده است که انرژیهای ورودی به شکل تجديد پذير ،مستقیم و
غیرمستقیم تأثیری مثبت و معنیدار در انرژی خروجی دارند ،اما انرژی ورودی به شکل تجديد ناپذير بر
انرژی خروجی در بخش کشاورزی تأثیر معنیداری ندارد.
در يك تحلیل اقتصادسنجی از داده و ستانده انرژی در بخش کشاورزی ترکیه که توسط سلیم آدم
هاتیرلی ،برهان اوزکان و سمال فرت ( )۰۱۱۲صورت گرفته است ،چگونگی استفاده از انرژی مورد تحلیل
قرارگرفته و آثار نهادههای انرژی و اشکال انرژی بر سطوح ستانده در کشــاورزی ترکیه طی دوره – ۰۱۱۱
 ۰3۳۲مورد بررسی قرار گرفته است .ستاده ها شامل  ۰۱۴محصول کشاورزی بوده که به صورت تابع کاب
داگالس از کل انرژی فیزيکی ،شیمیايی و بذر تعريفشدهاند .همچنین شاخصهای مختلف انرژی مثل
نسبت داده -ستاده ،بهرهوری انرژی و انرژی خالص برآوردگرديده است .نتايج اين تحقیق نشان میدهد که
انرژی فیزيکی و شیمیايی بهويژه نیتروژن اثر معنیداری بر سطح ستاده گذاشتهاند .برآورد شاخصهای
انرژی نشاندهنده کاهش اين شاخصها در طی زمان بوده است که بیانکننده اين واقعیت است که الگوی
مصرف در کشاورزی ناکارا عمل کرده و میتواند مسائل زيستمحیطی را در پی داشته باشد .بر اساس نتايج
اين تحقیق ،انرژیهای تجديد ناپذير مستقیم و اشکال انرژی غیرمستقیم دارای اثر مثبتی بر سطح ستانده
هستند و سیاستگذاران میبايست يك ابزار سیاستی جديد را در جهت دستیابی به شیوه استفاده انرژی
کارآمد و پايدار بکار گیرند.
يیلماز و همکاران ( )۰۱۱۴تحلیلی از مصرف انرژی و هزينههای نهادهها در تولید پنبه در ترکیه انجام
دادند .نتايج نشان داد که تولید پنبه به طور کلی  ۴3/۳۷گیگاژول بر هکتار انرژی مصرف کرده که ۷۰۱/۰
آن مربوط به مصرف گازويیل و بقیه مربوط به مصرف کودهای شیمیايی و ماشینآالت بوده است .همچنین
نتايج نشان داد که بازده خالص در هر کیلوگرم پنبه برای پوشاندن کل هزينههای تولید در منطقه ناکافی
است .مهمترين هزينه مربوط به نیروی کار و سپس ماشینآالت ،اجاره زمین و سموم بوده است .مزارع بزرگ
در بهرهوری انرژی و کارايی مصرف موفقتر بودهاند .در نهايت نتیجه گرفتند که مديريت انرژی در سطح
مزرعه به کارايی بیشتر و مصرف اقتصادیتر انرژی مساعدت مینمايد.
دانشمندان پیشبینی میکنند که انرژی فسیلی در دسترس سالیانه در طول  ۲۱سال آينده کاهش
میيابد و افزايش استفاده از منابع انرژی تجديد پذير تنها گزينه برای جايگزينی تدريجی سوخت فسیلی
میباشد .اگر چه پیشرفت عالی تکنولوژی در زمینه انرژیهای تجديد پذير ايجاد خواهد شد ،اما هزينههای

فصلنامـه علوم اقتصادی
شماره  / 23پائيز 1231

 / 18پيشبيني مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران

اقتصادی در اين ارتباط نیز بیشتر از سوختهای فسیلی است و منابع آبی و زمین برای تولید انرژی نیاز
خواهد بود.
چنانچه روند کنونی افزايش جمعیت و مصرف انرژیهای فسیلی همچنان ادامه پیدا کند ،تأمین غذای
فردای جمعیت جهان امیدوارکننده نیست .هنوز هم اگر بشر به هشدارهای مربوط به افزايش جمعیت توجه
کند ،قطعاً در آينده غذای کافی برای همه وجود خواهد داشت .دستیابی به تأمین غذای کافی نیاز به
فداکاری و هماهنگی کل جهان دارد .فقط يك تعهد جهانی برای بهبود وضع اقتصادی و سیاستهای
زيستمحیطی ،افزايش تدوام سیاسی و ثبات جمعیت جهانی منجر به دستیابی به يك سیستم کشاورزی که
هم سالمت جهانی را تضمین کند و هم حیات اکولوژی را حفظ کند امکانپذير باشد.
محمدرضا زارع مهرجردی و مريم ضیا آبادی در تحقیق خود با عنوان « بررسی عوامل مؤثر بر مصرفانرژی در بخش کشاورزی ايران» به ين نتیجه رسیدند که بخش کشاورزی يکی از بخشهای مصرفکننده
انرژی است و انرژی به عنوان نهاده مصرفی در بخش کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار است.
بررسی مصرف انرژی در بخش کشاورزی ،نشان میدهد که طی سالهای مختلف همراه با افزايش تولید
و ارزش افزوده مصرف انواع حاملهای انرژی شامل فراوردههای نفتی و برق ،افزايش يافته است .آنها در اين
مطالعه نخست با شبکه عصبی مصنوعی ضرايب اهمیت عوامل موثر بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی را
محاسبه نمودند و سپس با استفاده از الگوی خود توضیح برداری مصرف انرژی در بخش کشاورزی را
پیشبینی کردند .بر اساس نتايج اين تحقیق در هر دو روش متغیرهای شدت مصرف انرژی سهم بخش
کشاورزی در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بر مصرف انرژی در اين بخش تاٍثیر مثبت و زيادی دارد.
مجتبی نیك زاد؛ مهدی باستانی و حسین مهرابی بشر آبادی در تحقیق خود با عنوان « تحلیل کارايیو بهرهوری مصرف انرژی در بخش کشاورزی ايران» اين نتیجه را به دست آوردهاند که امروزه بخش
کشاورزی به منظور پاسخگويی به عرضه ب یشتر غذا برای جمعیت در حال افزايش به شدت انرژی بر شده
است .با توجه به اثر مصرف انرژیهای مختلف روی سالمتی انسان و محیطزيست در اين مطالعه الگوی
مصرف انرژی و شاخصهای کارايی انرژی در طول دوره  ۰۷۸۱-۰۷۲۱مورد بررسی و تحلیل قرار دادهاند.
نتايج تحقیق نشان داده است که کل نهاده انرژی از  ۲۱/۰مگاژول در سال  ۲۱به  ۰۲/۷۸مگاژول در سال
 ۸۱افزايش يافته است .شاخص کارايی انرژی شامل نسبت داده-ستاده انرژی ،بهرهوری انرژی در فاصله
سالهای میانی کاهش پیداکرده که اين امر نشاندهنده اين است که روند مصرف نهادهها در تولیدات
کشاورزی ايران با تولیدات نهايی همراه نمی باشد و ناکارايی در مصرف انرژی میتواند برخی مسائل
زيستمحیطی مثل افزايش گرمای زمین ،انتشار گازهای گلخانهای و ناپايداری را ايجاد کند که در اين رابطه
سیاستمداران بايد ابزارهای سیاستی جديد برای تضمین پايداری و کارايی در مصرف انرژی اتخاذ کنند.
محمدرضا زارع مهرجردی ،حمیدرضا میرزايی خلیلآبادی و فاطمه شادروان در سال  ۰۷3۷در تحقیقیبا عنوان بررسی عوامل موثر بر شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی ايران (با تاکید بر تکنولوژی ،نیروی
کار و موجودی سرمايه) به اين نتیجه دست يافتند که ارتباط متقابل بین میزان تولید و مصرف انرژی يکی از
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مطالعات کلیدی است که نقش دوگانه انرژی را به عنوان نهاده تولید و يك کاالی مصرفی در واحدهای
تولیدی ،مطرح میسازد .در راستای بهینهسازی و بهبود روشهای بهرهبرداری از منابع و مقايسه وضعیت
کشورها از جهت چگونگی مصرف انرژی و میزان اثربخشی اين عامل تولید بر توسعه اقتصادی ،از شاخصهای
کالن اقتصاد انرژی استفاده می-شود .در میان شاخصهای اقتصاد انرژی ،شاخص شدت مصرف انرژی از
جامعیت و اهمیت بیش تری برخوردار است .عوامل تولید اعم از تکنولوژی ،سرمايه فیزيکی و نیروی کار
ممکن است از طريق انرژی و رشد اقتصادی بر شدت مصرف انرژی تأثیرگذار باشند .اين عوامل از يك طرف
به عنوان نهاده-های تولید در جهت کاهش شدت انرژی ،منجر به رشد اقتصادی میشوند و از طرف ديگر
انتظار می رود با افزايش اين نهادهها میزان مصرف انرژی تحت تأثیر قرار گیرد .به طور طبیعی عوامل
متعددی وجود دارد که می توانند شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی را توضیح دهند .در اين تحقیق ،در
چارچوب يك تابع تولید کاب-داگالس به تجزيه و تحلیل دادههای سری زمانی دوره  ۰۷3۱-۰۷6۰پرداخته
شده است .نتايج تحقیق نشان میدهد که نیروی کار و موجودی سرمايه به ترتیب منجر به رشد متوسط
ساالنهای معادل  ۱٫۸درصد و  ۱٫۰درصد در شدت مصرف انرژی شدهاند ،در صورتی که در خالل اين دوره،
پیشرفت تکنولوژی شدت انرژی را به-طور متوسط  ۱٫۷درصد کاهش داده است .بنابراين اين عوامل رشد
متوسط ساالنهای معادل  ۱٫6درصد در شدت انرژی را توضیح می دهند .از طرف ديگر آمار و ارقام نشان
می دهند که در طی دوره مورد بررسی شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی بهطور متوسط ساالنه حدود
 ۱٫۳درصد رشد داشته است که متغیر های مدل مورد استفاده سهم بااليی از تغییرات اين متغیر را در بر
گرفته است .با توجه به اين محاسبه ها ،همچنین می توان نتیجه گرفت که بخشی از رشد شدت انرژی در
اين بخش معلول عوامل ديگری بوده است.
 -3تحليل وضعيت كنوني
کل تولید انرژی در سال  ۰۷۳۱در کشور  ۰۴۰۷/3میلیون بشکه معادل نفت خام برآورد گرديده که پس
از لحاظ نمودن صادرات ،واردات و ساير عملیات ديگر ،عرضه انرژی کل کشور برابر با  ۲۴۲/۳میلیون بشکه
معادل نفت خام بالغ گرديده است .اين دو رقم در سال  ۰۷۸۸به ترتیب به  ۰۴6۳/۰و  ۰۲۲۰/۴میلیون
بشکه معادل نفت خام افزايش يافته است و اين بدان معنی است که تولید انرژی در ايران در يك دوره
نزديك به بیستساله  ۰/۳برابر و عرضه کل انرژی در همین مدت به  ۰/۸برابر افزايش يافته است.
از سوی ديگر در رابطه با مصرف نهايی انرژی میتوان گفت که میزان آن که در سال  ۰۷۳۱برابر ۴۱۷/۳
میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است ،در سال  ۰۷۸۳با رشدی معادل  ۱۰۴6به  33۲/۳میلیون بشکه
معادل نفت خام رسیده يعنی تقريباً دو و نیم برابر شده است.
جدول شماره  ۰نشاندهنده سهم هر يك از بخشها در استفاده از کل انرژی میباشد .به طور کلی
میتوان گفت که بخش خانگی و تجاری عمدهترين مصرفکننده انرژی در کشور است به طوری که اين
بخش در سال  ۱۷۳/۴ ،۰۷۸۳از کل مصرف را به خود اختصاص داده است .بخشهای حملونقل و صنعت به
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ترتیب با  ۱۰۲/۷و  ۱۰۰/۸بالفاصله بعد از آن قرار میگیرند .قابل توجه است که در اين میان سهم بخش
کشاورزی از همه کمتر بوده و برابر با  ۱۷/۸میباشد.
جدول شماره  -1سهم هر يك از بخشها در كل مصرف نهايي انرژي ()%
سال

كل مصرف مصارف غير كل مصرف

خانگي و

كشاورزي

حملونقل

صنعت

۰۸.۰
۰۳.۰

۰۱.۷
۰3.۳

۴۰.۰
۴۰.۴

۰۰.۱

۴۱.۰

۰۰.۸

۷۳.۴

نهايي

انرژي

نهايي انرژي

۰۷۸۴
۰۷۸۲

۰۱۱
۰۱۱

6.۸
۸.۰

3۷.۰
3۰.۸

۷.۳
۷.۳

۰۷۸6

۰۱۱

۰۱.۱

3۱.۱

۷.۲

۰۴.۲

۰۷۸۳

۰۱۱

۰۱.۳

۸3.۷

۷.۸

۰۲.۷

تجاري

مأخذ :وزارت نیرو -آمار و نمودارهای ايران و جهان۰۷۸۳-

امروزه تولید در بخش کشاورزی بسیار به نفت و مشتق های آن وابسته است و به همین دلیل نیز
هرگونه خلل در تأمین انرژی مورد نیاز اين بخش به گونه ای معنادار در سطح تولید به دست آمده اثر
می گذارد .البته بايد توجه داشت که اين وابستگی با درجه مکانیزاسیون کشاورزی رابطه مستقیم دارد و به
اين ترتیب در کشورهای در حال توسعه که در آن تولید بیشتر با روشهای سنتی و نیمه مکانیزه صورت
میگیرد ،انرژیهای فسیلی نقش کمرنگ تری نسبت به کشورهای توسعهيافته به عهدهدارند .به طور کلی،
هرچه میزان فراوری در تولید مواد غذايی و نیز مسافت جابجايی مواد بیشتر باشد ،تولید مواد غذايی مستلزم
مصرف مقدار بیشتری انرژی میباشد؛ به عبا رت ديگر در تمامی مراحل کاشت ،داشت و برداشت و بازار
رسانی ،انرژیهای فسیلی نقش عمدهای ايفا مینمايند.
پمپ های آبیاری محصول های کشاورزی نیز برای کارکرد خود وابسته به برق و يا مستقیم وابسته به
حاملهای انـــرژی فسیلی میباشند .با فروکش کردن آبهای سفرههای زيرزمینی و نیاز به آبهای
واقعشده در عمقهای بیشتر ،مصرف انرژیهای اين پمپها نیز در مجموع در حال افزايش میباشد.
مطالب فوق حاکی از تأثیرپذيری تولید کشاورزی از افزايش قیمت سوختهای فسیلی و در نتیجه
آسیب پذير بودن آن از يك سو و مشارکت بخش کشاورزی در تشديد پديده گازهای گلخانهای و گرمايش
کره زمین از سوی ديگر می باشد .بديهی است که حاصل چنین فرايندهايی چیزی جز فاصله گرفتن از مسیر
توسعه پايدار نیست.
جدول شماره  ۰میزان مصرف انرژی در بخش کشاورزی را نشان میدهد .بر اساس اين جدول ،مصرف
کل انرژی در اين بخش در طی دوره  ۰۷۳۱ – ۰۷۸۸بر خالف کاهش در برخی سالها در مجموع روندی
افزايشی را طی نموده است.
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جدول شماره  -2ميزان كل مصرف انرژي در بخش كشاورزي بر حسب ميليون بشكه معادل نفت خام
سال

فرآوردههاي نفتي

گاز طبيعي

برق

كل مصرف انرژي

۰۷۳۱

۷۱.3

-

۰.۰

۷۷.۰

۰۷۳۰

۰۳.6

-

۰.۰

۰3.۳

۰۷۳۰

۰6.۱

-

۰.۴

۰۸.۴

۰۷۳۷
۰۷۳۴

۷۰.۷
۰۸.۱

-

۷.۱
۷.۰

۷۲.۷
۷۰.۰

۰۷۳۲

۰۳.۴

-

۷.۴

۷۱.۸

۰۷۳6

۰6.۰

-

۷.۲

۰3.۳

۰۷۳۳

۰3.۰

-

۴.۱

۷۷.۰

۰۷۳۸

۰۲.6

-

۴.۳

۷۱.۷

۰۷۳3
۰۷۸۱

۰۲.۴
۰۷.3

-

۲.۴
6.۲

۷۱.۸
۷۱.۴

۰۷۸۰

۰۰.۱

-

۳.۷

۰3.۴

۰۷۸۰

۰۷.۴

-

۸.۰

۷۰.6

۰۷۸۷

۰۷.۰

-

3.۰

۷۰.۰

۰۷۸۴

۰۴.۱

-

3.۳

۷۷.۳

۰۷۸۲
۰۷۸6

۰6.۰
۰6.۰

۱.۷
۰.۰

۰۱.۴
۰۱.۴

۰6.۸
۷۳.6

۰۷۸۳

۰۳.3

۰.۲

۰۰.۲

۴۰.3

۰۷۸۸

۰۸.۰

۰.۲

۰۰.6

۴۷.۴

مأخذ :همان

میزان کل مصرف انرژی از  ۷۷/۰میلیون بشکه معادل نفت خام در ابتدای اين دوره به  ۴۷/۴رسیده
يعنی  ۰/۷برابر شده است .از مهمترين اجزای انرژی مصرفشده در اين بخش ،فراوردههای نفتی میباشد که
بیشترين سهم را در میان انواع انرژی اين بخش به خود اختصاص داده است .سهم اين فراوردهها که در سال
 ۰۷۳۱به  ۱3۷بالغ میگردد ،در سال  ۰۷۸۸به  ۱6۲تنزل يافته که اين به معنای افزايش سهم انرژیهای
ديگر میباشد.
سهم مصرف برق در بخش کشاورزی که در سال  ۰۷۳۱بیش از  ۱۳نبوده ،در سال  ۰۷۸۸به  ۱۰3بالغ
گرديده است و اين يك پديده جديد در بخش کشاورزی است .علت اصلی رشد قابلتوجه برق در اين بخش،
استراتژی جايگزينی مصرف برق به جای نفت گاز توسط دولت میباشد .از آنجا که گازوئیل عمدهترين حامل
انرژی مورد استفاده در بخش کشاورزی بوده و از آن در پرورش گل ،مرغداریها ،دامداریها و به ويژه برای
پمپ های چاه استفاده می شده است ،سیاست دولت هم در جهت کاهش شدت مصرف انرژی و هم در جهت
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کاهش آلودگیهای زيستمحیطی عمل نموده است؛ به عبارت ديگر در طی دو دهه اخیر تالش گرديده که
به خصوص برای پمپاژ آب و پرورش آبزيان بیشتر از برق به جای گازوئیل استفاده شود .به اين ترتیب با
توجه به نصب کنتور بر روی چاهها امکان کنترل بیشتر بر روی میزان آب برداشتی از سفرههای آب
زيرزمینی نیز فراهم آمده است.
 -4برآورد مدل
در اين قسمت به برآورد مدل پیش بینی مصرف انرژی در بخش کشاورزی پرداخته و با استفاده از نتايج
به دست آمده ،سناريوهايی جهت بررسی و مطالعه دقیقتر طراحی گرديده است.
روش اقتصادسنجی مورد استفاده برای پیشبینی مصرف ،روش  ARIMAمیباشد و به دلیل اتو رگرسیو
بودن فقط دارای يك متغیر است ،که در اين برآورد متغیر اصلی ارزش افزوده بخش کشاورزی در نظر گرفته
شده است.
دادهها از بانك مرکزی ،برای دوره  ۰۷۷۸تا  ۰۷۸۳و به قیمت ثابت سال  ۰۷۳6میباشد.پیشبینی نیز با
استفاده از همین ديتا و تا سال  ۰۴۰۱صورت گرفته است .گام بعدی سناريو سازی است که برای انجام آن
متغیر ديگری که مصرف انرژی است وارد کار شده است تا درنهايت بتوان با محاسبه شدت مصرف انرژی
( انرژی مصرفی تقسیم بر ارزش افزوده) سناريوهای مختلف را ساخت.
برای اين منظور شدت مصرف انرژی برای سالهای  ۰۷۷۸تا  ۰۷۸۳محاسبه گرديده اما برای نزديك
نمودن وضعیت تکنولوزيکی به آينده فقط از میانگین شدت مصرف انرژی برای دوره  ۰۷۳۱تا  ۰۷۸۳که
(دارای واريانس پايینی نیز میباشد و) در محاسبه ها حدود  ۱٫۳به دست آمده استفاده شده است.
در واقع بايد توجه نمود که علت انتخاب اين دوره ،لحاظ نمودن آخرين تغییرهای تکنولوژی در
پیشبینی میزان مصرف آينده میباشد .بديهی است در تکنولوژی تولید در اواخر دهه  ۷۱و تمامی دهه ۴۱
بیشتر نقش نیروی کار انسان و حیوان در تأمین انرژی مورد نیاز برجسته بوده و به تدريج با ورود تراکتور و
ماشینآالت کشاورزی و گسترش کشت مکانیزه در دهه  ۲۱و  ،6۱نقش انرژی انسان و حیوان کمرنگ تر
گرديده است و جای خود را به ماشینآالت داده است .به طور کلی ،میتوان گفت که تکنولوژی و انرژی مورد
استفاده در دو دهه آينده ،نزديکی بیشتری به دهه  ۳۱و  ۸۱خواهد داشت تا به دهه  ۲۱و  6۱که به همین
دلیل نیز با محاسبه میانگین شدت مصرف انرژی ( ۱/63بشکه معادل نفت خام به میلیون ريال) برای دوره
 ، ۰۷۳۱ – ۰۷۸۳مبنايی جهت ساختن سناريوها قرار گرفته است .برای سهولت در استفاده ،اين رقم در
محاسبات  ۱/۳در نظر گرفته شده است .با داشتن ارزش افزوده پیشبینیشده برای سالهای آتی و نیز در
نظر گرفتن میانگین شدت مصرف انرژی  ۱٫۳محاسبه پیشبینی مصرف انرژی امکانپذير گرديده و اولین
سناريو که سناريوی مرجع میباشد به دست آمده و بر آن اساس میزان مصرف انرژی برای سالهای آتی
محاسبه گرديده است .درسناريوهای ديگر نیز به طريق مشابه با تغییر سطح شدت مصرف انرژی به ۱٫۴و
۱٫۲و ۱٫6و  ۱٫۸و در نهايت  ۱٫3میزان مصرف انرژی برای سالهای آتی محاسبه گرديده است.
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به اين ترتیب و به طور خالصه از مدل  ARIMAفقط برای پیشبینی ارزش افزوده استفاده شده است و
اين پیش بینی از طريق شدت مصرف انرژی به مصرف انرژی سرايت داده شده است.
با توجه به اينکه در تخمین الگوی  ARIMAقبل از هر چیز بايد از درجه ايستايی متغیرها اطالع يافت،
برای اين منظور از آزمون ريشه واحد ديکی فولر تعمیميافته استفاده شده است .نتیجه اين آزمون برای
متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی ( )VAنشان می دهد که اين متغیر در سطح ايستا نیست ،اما با يكبار
تفاضل گیری ايستا میشود .بنابراين جهت پیشبینی از يك الگوی  ARIMAبا درجه همانباشتگی d=1
استفاده مینمايیم.
در مرحله بعدی برای مشخص کردن درجه میانگین متحرک q ،و درجه خود رگرسیونیp ،از توابع خود
همبستگی و خود همبستگی جزيی استفاده مینمايیم .همچنین جهت پیدا کردن وقفه بهینه ،از معیارهای
آکائیك و شوارتز بیزين استفاده می شود .بر اساس توابع خود همبستگی و خود همبستگی جزئی ،درجه
میانگین متحرک برای تفاضل مرتبه اول آن برابر  ۷و همچنین درجه خود رگرسیونی برای تفاضل مرتبه اول
برابر  ۰به دست آمد .بر اين اساس الگوی ( ۷و  ۰و  ARIMA)۰به عنوان الگوی مناسب تشخیص داده
میشود .جهت اطمینان از نتیجهگیری فوق ،از معیارهای تعیین وقفه بهینه نظیر آکائیك ( )AICو شوارتز
بیزين ( )SBCنیز استفاده مینمايیم.
حال با استفاده از اطالعات باال ،متغیر  VAرا در سطح بر روی ) AR(1و ) MA(3رگرس مینمايیم.
جهت جلوگیری از رگرسیون کاذب ،آزمون همجمعی انگل ـ گرنجر انجام میشود.
هدف اصلی از بررسی ايستايی متغیرهای سری زمانی ،رسیدن به تابع همجمعی است .اگر متغیرهای
مدل همجمع از مرتبه صفر باشند ،میتوان به تخمین مدل به روش حداقل مربعات معمولی ( )OLSدست
زد .روش آزمون انگل ـ گرنجر به اين ترتیب است که ابتدا مدل را به روش  OLSبرآورد میکنیم و جمله
های خطای آن را به دست میآوريم .سپس به روش ديکی ـ فولر ( )DFيا ديکی ـ فولر تعمیميافته ()ADF
نا پايايی جمله های خطا را آزمون میکنیم .اگر جمله های خطا پايدار باشند ،آنگاه نتیجه خواهیم گرفت
متغیرهای مورد بحث هم جمعاند  .اگر پسماند مدل ،ايستا باشد ،میتوان به ثبات بلندمدت آن اعتماد کرد.
آزمون فوق نشان میدهد که پسماندها در مدل کامل ايستا هستند ،بنابراين متغیرها هم جمع میباشند.
پس میتوان گفت صرفنظر از مانايی يا نا مانايی متغیر  ،VAبین متغیرهای مدل رابطه بلندمدت وجود
دارد؛ بنابراين اين متغیرها میتوانند در سیاستگذاری مورد استفاده قرار گیرند و با نتايج بدست آمده کامل
سازگارند .حال با لحاظ نمودن موارد فوق در مدل تخمینی به پیشبینی متغیر  VAتا سال  ۰۴۰۱اقدام می
نمايیم.
شکل شماره  ۰چگونگی روند تغییرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی برای دوره  ۰۷۷۸ – ۰۴۰۱را نمايش
میدهد.
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شكل شماره -1روند ارزش افزوده بخش كشاورزي( 133۱-141۱-ميليارد ريال)
مأخذ :يافتههای تحقیق بر اساس آمارهای بانك مرکزی جمهوری اسالمی ايران

با استفاده از آمارهای مربوط به میزان مصرف انرژی در بخش کشاورزی (میلیون بشکه معادل نفت خام) و
نیـــز ارزش افــــزوده بخش بـــرای دوره  ،۰۷۳۱ – ۰۷۸۳متوسط شدت مصرف انرژی برای دوره يادشده
را میتوان محاسبه نمود.
جدول شماره  -3تغييرات شدت مصرف انرژي در بخش كشاورزي طي دوره 13۸۱-۱۸
شدت مصرف انرژي

انرژي مصرفي

ارزش افزوده

سال

0.94
0.77

33.11034
29.67665

35094
38704

1370
1371

0.73
0.89
0.75

28.40003
35.33572
31.14706

39077
39902
41381

1372
1373
1374

0.72
0.69

30.7853
29.67202

42742
43162

1375
1376

0.69
0.68
0.67

33.14266
30.27106
30.77338

47722
44238
45774

1377
1378
1379

0.68
0.58
0.59

30.3683
29.35968
31.59043

44738
50805
53320

1380
1381
1382

0.60
0.58

32.16969
33.73143

53488
58389

1383
1384

0.60
0.58
0.73

36.82215
37.60371
41.87129

61134
65062
57710

1385
1386
1387

مأخذ :محاسبه های محقق بر اساس اطالعات بانك مرکزی و وزارت نیرو
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در واقع هدف اولیه از ساختن سناريوها به دست آوردن میزان مصرف انرژی در آينده میباشد که برای
به دست آوردن آن نیاز به ارزش افزوده و شدت مصرف انرژی داريم؛ بنابراين با توجه به اينکه ارزش افزوده
سال های آينده بر اساس مدل اقتصادسنجی محاسبه گرديده است ،کافی است میزان شدت مصرف انرژی را
مشخص کنیم.
با در نظر گرفتن اين چارچوب میتوان  6سناريو در نظر گرفت:
 سناريوی مرجع :در دوره  ۰۷۸۸ – ۰۴۰۱میزان شدت مصرف انرژی در سطح  ۱/۳ثابت بماند.
 سناريوی  :۰شدت مصرف انرژی با  ۱/۰افزايش برابر  ۱/۸گردد .داشتن چنین فرضی با توجه به
اينکه در گذشته و در همان دوره  ۰۷۳۱ – ۰۷۸۳اين شاخص به سطح  ۱/۳۳و  ۱/3۴رسیده است،
به دور از منطق نخواهد بود.
 سناريوی  :۰شدت مصرف انرژی با  ۱/۰افزايش به  ۱/3بالغ گردد .بديهی است اين سناريو بدبینانه
است ،به ويژه اينکه انتظار بر اين است که در آينده شدت مصرف انرژی گرايش به سمت کاهش
داشته باشد ،اما با اين حال میتوان آن را به عنوان يك سناريوی محتمل در نظر گرفت.
 سناريوی  :۷شدت مصرف انرژی کاهشيافته و به  ۱/6برسد ..با توجه به اين که پايینترين سطح
اين شاخص در دوره مورد نظر ۱/۲۸ ،بوده است تحقق دوباره اين سطح از شاخص و يا انتخاب
سطح  ۱/6دور از منطق به نظر نمیرسد.
 سناريوی  :۴شدت مصرف انرژی با  ۱/۰کاهش به  ۱/۲تنزل يابد .اين سناريو را میتوان خوشبینانه
تلقی نمود ،چرا که جهت دستیابی به آن میبايست تالشهای همهجانبه ای صورت گیرد.
 سناريوی  :۲شدت مصرف انرژی با  ۱/۴کاهش نسبت به سناريوی مرجع به  ۱/۷برسد .بديهی است
که چنین سناريويی بسیار خوشبینانه بوده در حدی که میتوان آن را آرمانی تلقی نمود.
 با توجه به مطالب فوق مالحظه می گردد که تفاوت سناريوها در شدت مصرف انرژی است که خود
باعث تفاوت در مصرف انرژی میشود .سناريوهای  ۰و  ۰را میتوان نامطلوب و سناريوهای  ۴ ،۷و
 ۲را مطلوب ارزيابی نمود.
سناريوي مرجع
همانگونه که جدول شماره  ۴نشان می دهد ،شدت مصرف انرژی در اين سناريو معادل  ۱/۳در نظر
گرفته شده است که در تمامی سالهای  ۰۷۸۸تا  ۰۴۰۱ثابت مانده است .اين سناريو بر اين مساله تاکید
دارد که چنانچه هیچ تالش جديدی در جهت صرفهجويی در مصرف انرژی صورت نگیرد و مصرف بر اساس
همان روند گذشته ادامه يابد ،چه وضعیتی در انتظار بخش کشاورزی میتواند باشد.
بر اساس اين جدول میزان مصرف انرژی در بخش کشاورزی از  ۴۱میلیون بشکه معادل نفت خام در
سال  ۰۷۸۸به حدود  ۲۸میلیون بشکه معادل نفت خام در سال  ۰۴۰۱بالغ خواهد گرديد؛ به عبارت ديگر
مصرف انرژی دريك دوره  ۰۷ساله تقريباً  ۰/۲برابر میگردد.
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جدول شماره -4ويژگيهاي سناريوي مرجع
شدت مصرف انرژي

انرژي مصرفي

ارزش افزوده

سال

0.70
0.70
0.70

40.09776
40.89804
41.69848

57283
58426
59569

1388
1389
1390

0.70
0.70
0.70

42.49907
43.29979
44.10061

60713
61857
63001

1391
1392
1393

0.70
0.70

44.90154
45.70256

64145
65289

1394
1395

0.70
0.70
0.70

46.50366
47.30482
48.10605

66434
67578
68723

1396
1397
1398

0.70
0.70
0.70

48.90734
49.70867
50.51004

69868
71012
72157

1399
1400
1401

0.70
0.70

51.31145
52.1129

73302
74447

1402
1403

0.70
0.70
0.70

52.91438
53.71588
54.5174

75592
76737
77882

1404
1405
1406

0.70
0.70
0.70

55.31895
56.12051
56.9221

79027
80172
81317

1407
1408
1409

0.70

57.72369

82462
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سناريوي 1
در اين سناريو فرض بر اين است که از سال  ۰۷۸۸تا  ۰۴۰۱شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی
نسبت به میانگین هیجده ساله گذشته خود کمی افزايشيافته و به  ۱/۸بشکه معادل نفت خام به میلیون
ريال برسد .چنانچه بخش کشاورزی در سالهايی با خشكسالی يا باليای طبیعی مانند سیل ،تگرگ يا آفات
گیاهی مواجه گردد و اين مسئله باعث کاهش بازدهی محصول گردد و يا اينکه قیمت محصول های
کشاورزی بنا به هر دلیلی کاهش يابد ،تحقق چنین وضعیتی دور از انتظار نخواهد بود .در اين صورت ،میزان
مصرف انرژی از حدود  ۴6میلیون بشکه معادل نفت خام در ابتدای دوره به حدود  ۳۱میلیون بشکه معادل
نفت خام در انتهای دوره رسیده يعنی بیش از  ۰/۲برابر خواهد گرديد.
سناريوي 2
در اين سناريو فرض بر اين است که وضعیت ترسیمشده در سناريوی  ۰در دوره مورد نظر وخیم تر
گردد و شدت مصرف انرژی به  ۱/3بالغ گردد .در اين صورت ،میزان انرژی مصرفی از ابتدای دوره – ۰۴۰۱
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 ۰۷۸۸از  ۲۰/۲میلیون بشکه معادل نفت خام به  ۳۴/۰میلیون بشکه معادل نفت خام بالغ خواهد گرديد.
بديهی است اين سناريو حاوی اتفاقات بدبینانه میباشد .ضمن اينکه میتوان فرض نمود که در اين سناريو
چنانچه تالشی نیز در جهت کاهش مصرف انرژی صورت میگیرد ،از طريق وقوع موارد نامطلوب خنثی
میگردد.
سناريوي 3
در اين سناريو فرض بر اين است که شدت مصرف انرژی در روندی واقعبینانه و عقاليی به سطحی پايین
تر از میانگین  ۰۸ساله قبلی تنزل يافته و برابر  ۱/6گردد .به اين ترتیب مصرف انرژی در بخش کشاورزی از
 ۷۴/۷میلیون بشکه معادل نفت خام در سال  ۰۷۸۸به  ۴3/۴میلیون بشکه معادل نفت خام در سال ۰۴۰۱
بالغ خواهد گرديد .اين میزان مصرف انرژی نسبت به سناريوی مرجع نشاندهنده کاهش میباشد.
سناريوي 4
در اين سناريو فرض بر اين است که تالش های مرتبط با کاهش مصرف انرژی به نتیجه ملموس برسد و
شدت مصرف انرژی به  ۱/۲بشکه معادل نفت خام به میلیون ريال کاهش يابد .به اين ترتیب میبايست
مصرف انرژی از  ۰۸/6میلیون بشکه معادل نفت خام در سال  ۰۷۸۸به  ۴۰/۰میلیون بشکه معادل نفت خام
در سال  ۰۴۰۱افزايش يابد .بديهی است تحقق چنین سناريويی مستلزم يك برنامه ريزی دقیق و
بهکارگیری امکان همهجانبه در جهت صرفهجويی انرژی میباشد.
سناريوي ۵
اين سناريو آرمانی است .تحقق آن حتی تا سال  ۰۴۰۱کمی بعید به نظر میرسد ،اما هدف قرار دادن
آن شکاف وضع موجود تا موقعیت ايده آل را مشخص میکند .در اين صورت ،میزان مصرف انرژی در سال
 ۰۷۸۸در بخش کشاورزی با رسیدن به  ۰۳/۰میلیون بشکه معادل نفت خام نسبت به سناريوهای ديگر
بسیار کمتر می باشد .میزان مصرفی انرژی در اين سناريو در پايان دوره به  ۰۴/۳میلیون بشکه معادل نفت
خام بالغ خواهد گرديد.
 -۵نتايج بررسي سناريوها
مالحظه میشود که با تحقق سناريوهای  ۰و  ،۰میزان مصرف انرژی در بخش کشاورزی در سال ۰۷۸۸
به ترتیب به میزان  ۲/۳و  ۰۰/۴میلیون بشکه معادل نفت خام افزايش خواهد يافت ،به طوری که اين
افزايشها در پايان دوره مورد مطالعه يعنی در سال  ۰۴۰۱به ترتیب به  ۸/۰و  ۰6/۴بالغ خواهد گرديد.
با لحاظ کردن هزينههای اجتماعی ناشی از افزايش بیرويه مصرف انرژی میتوان مشاهده نمود که
چنانچه برنامههای صرفهجويی انرژی به طور هدفمند به مورد اجرا گذاشته نشود ،هرساله زيانهای اقتصادی
ناشی از مصارف باالی انرژی در اين بخش ،افزايش انتشار گازهای گلخانهای نیز باعث خسارتهای
زيست محیطی خواهد گرديد و اين در شرايطی است که حتی برای انرژیهای مصرفی يارانه نیز پرداخت
میگردد .به عنوان مثال ،در سال  ۰۷۸۳درحالیکه میزان مصرف انرژی در بخش کشاورزی برابر با ۴۰/3
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میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است و شدت مصرف انرژی بالغ بر  ۱/۳۷بشکه معادل نفت خام به
میلیون ريال گرديده است ،در اين سال رقمی معادل  ۴۴۰۲۰/۳میلیارد ريال يارانه به حاملهای انرژیبخش
کشاورزی پرداخت گرديده است .بهعبارت ديگر ،بخش کشاورزی در اين سال  ۱۸/۷از مجموع يارانههای
پرداختی را به خود اختصاص داده است .از سوی ديگر تحقق سناريوهای  ۰و  ۰به ترتیب مبلغی معادل
 ۷3/۲و  ۴۴۱۰/۳میلیارد ريال را در سال  ۰۷۸۸به عنوان هزينههای اجتماعی به جامعه تحمیل مینمايد.
اين دو رقم (با فرض ثابت ماندن هزينه واحد زيستمحیطی) در سال  ۰۴۰۱به ترتیب به  ۲6۷۷/۸میلیارد
ريال و  6۷۷۸میلیارد ريال افزايش خواهد يافت .به اين ترتیب میتوان مشاهده نمود که حرکت به سوی
سناريوهای  ۰و  ۰به هیچ روی مطلوب نبوده و دولت میبايست با استفاده از تمامی راهکارهای ممکن از
تحقق آنها جلوگیری نمايد.
در مقابل ،چنانچه دولت با استفاده از روشهای منطقی و عملی کشاورزان را تشويق به کاهش مصرف
انرژی نمايد ،عالوه بر منافع اقتصادی ناشی از صرفهجويیهای انجامشده ،هزينههای زيستمحیطی نیز به
میزان قابلتوجهی کاهش میيابد .جدول شماره  ۲نشاندهنده میزان صرفهجويی مصرف انرژی در صورت
تحقق هر يك از اين سه سناريو میباشد.
جدول شماره  -۵منافع ناشي از تحقق سناريوهايي مطلوب  4 ،3و ( ۵ميزان صرفهجويي در
مصرف انرژي بر حسب ميليون بشكه نفت خام)
سناريوي ۵

سناريوي 4

سناريوي 3

سال

22.91301

11.4565

5.728252

1388

23.37031

11.68516

5.842578

1389

23.82771

11.91385

5.956926

1390

24.28518

12.14259

6.071296

1391

24.74273

12.37137

6.185684

1392

25.20035

12.60018

6.300088

1393

25.65802

12.82901

6.414506

1394

26.11575

13.05787

6.528937

1395

26.57352

13.28676

6.64338

1396

27.03133

13.51566

6.757832

1397

27.48917

13.74459

6.872293

1398

27.94705

13.97352

6.986762

1399

28.40495

14.20248

7.101238

1400

28.86288

14.43144

7.21572

1401

29.32083

14.66042

7.330208

1402

29.7788

14.8894

7.4447

1403
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سناريوي ۵

سناريوي 4

سناريوي 3

سال

30.23679

15.11839

7.559197

1404

30.69479

15.34739

7.673697

1405

31.1528

15.5764

7.788201

1406

31.61083

15.80541

7.902707

1407

32.06887

16.03443

8.017216

1408

32.52691

16.26346

8.131728

1409

32.98497

16.49248

8.246242

1410
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با تحقق سناريوی  ۴در ابتدا و انتهای دوره به ترتیب  ۰۰/۴و  ۰6/۲میلیون بشکه معادل نفت خام
صرفه جويی نسبت به روند مصرف سناريوی مرجع صورت خواهد گرفت .بديهی است با تحقق سناريوی ۲
صرفهجويی ها نسبت به روند مصرف سناريوی مرجع به حداکثر میزان ممکن رسیده به طوری که مصرف از
حدود  ۰۷میلیون بشکه معادل نفت خام در سال  ۰۷۸۸به حدود  ۷۷میلیون بشکــه معادل نفت خام
افزايش میيابد.
 -6نتيجهگيري
گذار از قرن نوزده به قرن بیستم به معنای انتقال از استفاده از انرژی ناشی از زغالسنگ به انرژیهای
ناشی از نفت میباشد و قرن بیست و يکم را می توان قرن حاکمیت انرژی گاز دانست .پديده گازهای
گلخانهای و گرم شدن کره زمین حاصل استفاده بیرويه از سوختهای فسیلی است و به طور کلی میتوان
گفت که الگوی توسعه صنعتی مبتنی بر سوخت های فسیلی برای بشر فقط حاوی فايده نبوده است .آثار
زيستمحیطی ناشی از استفاده اين نوع سوختها باعث شکلگیری حرکتهای جديدی در زمینه استفاده از
انرژیهای نو گرديده و امروزه با حساسیتهای به وجود آمده در کشورهای توسعهيافته شاهد پررنگ شدن
مفاهیم مرتبط با توسعه پايدار با حفظ معیارهای زيستمحیطی و لحاظ کردن منافع نسلهای آينده هستیم.
به اين ترتیب میتوان گفت که در قرن بیست و يکم در کنار افزايش مصرف گاز و کاهش در مصرف
حاملهای نفتی و نیز با توجه به نگاه تازهای که نسبت به زندگی سالم و طبیعی به وجود آمده است ،استفاده
از انرژیهای تجديدنظر مانند انرژی های ناشی از باد ،انرژی خورشیدی ،ژئوترمال ،جزر و مد ،بیوماس و غیره
به ويژه در کش ورهای صنعتی به عنوان کشورهای پیشتاز به طور جدی مدنظر قرار خواهد گرفت.
بررسی مصرف کل انرژی در کشور نشان میدهد که در طی دوره  ۰۷۳۱ – ۰۷۸۳مصرف نهايی انرژی
با رسیدن از  ۴۱۷/۳میلیون بشکه نفت خام به  33۲/۳تقريباً دو و نیم برابر گرديده است .بخش کشاورزی در
سال  ۱ ۷/۸ ،۰۷۸۳از کل مصرف انرژی را به خـود اختصاص داده است افزايش سهم گاز از پديدههايی است
که از دو دهه اخیر به طور چشمگیری مشهود گرديده است.
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فراوردههای نفتی در سال  ۰۷۳۱نزديك به  ۱۱/3۷از کل مصرف انرژیبخش کشاورزی را تشکیل
میدهد که اين سهم در سال  ۰۷۸۸به  ۱ ۱/6۲تنزل يافته است .اين مطلب ،هم حاوی نکاتی مثبت است و
هم نکاتی منفی .با افزايش سهم برق و گاز در کل مصرف انرژیبخش کشاورزی ،سهم فراوردههای نفتی
کاهشيافته و به  ۱ ۱/6۲رسیده است؛ اما از يکسو بايد توجه نمود که با افزايش سهم برق میزان آلودگیهای
زيستمحیطی يعنی انتشار گازهای گلخانه ای در بخش کشاورزی کاهش نیافته است ،زيرا منشاء تولید نیرو
و انرژی برق همان انرژیهای فسیلی می باشند .از سوی ديگر ما در اين فاصله زمانی شاهد جايگزينی
انرژیهای نو به جای انرژیهای فسیلی در بخش کشاورزی نیستیم و بنابراين هزينههای زيستمحیطی
همچنان پابرجا هستند.
در اين مطالعه با استفاده از روش  ARIMAمیزان مصرف انرژی تا سال  ۰۴۰۱پیشبینی گرديده است.
برای اين منظور ،ابتدا با تکیه بر اطالعات موجود ارزش افزوده بخش کشاورزی در دوره ،۰۷۷۸ – ۰۷۸۳
میزان اين متغیر برای دوره  ۰۷۸۸ – ۰۴۰۱پیشبینی گرديده است .سپس با به دست آوردن میانگین شدت
مصرف انرژی برای دوره  ،۰۷۳۱ – ۰۷۸۳از رقم به دست آمده به عنوان پايهای در جهت ساختن سناريوها
استفاده نموده و اقدام به تشکیل  6سناريو گريده است .در سناريوی مرجع فرض میگردد که روند گذشته
مصرف انرژی به آينده تسری يابد .در سناريوی  ۰و  ۰فرض بر اين است که شدت مصرف انرژی در آينده
افزايش يابد و در سناريوهای  ۴ ،۷و  ۲فرض بر کاهش شدت مصرف انرژی است.
نتايج حاکی از آن است که در دو سناريوی اول (سناريوهای نامطلوب) مصرف انرژیهای فسیلی به
شدت افزايشيافته و به دنبال آن هزينههای اجتماعی نیز افزايش میيابند .در سه سناريوی بعدی در اثر
کاهش شدت مصرف انرژی ،میزان مصرف انرژی به نسبت سناريوهای قبل کاهشيافته و منافع آن به صورت
صرفهجويی در مصرف انرژیهای فسیلی و کاهش هزينههای زيستمحیطی تبلور میيابد.
سناريويی که در مقابل سناريوهای فوق مطرح میگردد ،استفاده از ظرفیتهای کشاورزی در استفاده از
انرژیهای نو می باشد .در ايران با توجه به پتانسیل های استفاده از انرژی خورشیدی ،انرژی بادی ،انرژی
زمین گرماي ی ،انرژی بیومس ،بیوگاز و  ...امکانات عظیمی جهت جايگزينی انرژیهای فسیلی وجود دارد که
تحقق اين امر مستلزم يك برنامهريزی دقیق علمی و بلندمدت میباشد.
به منظور بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش شدت آن در بخش کشاورزی بايستی راهکارهای مختلفی از
جمله صرفهجويی در استفاده از انرژیهای فسیلی و بهکارگیری انرژیهای نو در اين بخش مدنظر قرار گیرد.
به طور کلی به منظور صرفهجويی در استفاده از انرژیهای فسیلی در بخش کشاورزی میتوان از طرق زير
استفاده کرد:
 اصالح ساختارهای تولید و استفاده از تکنولوژیهای جديدتر و کاراتر؛
 آموزش نیروی کار به منظور توسعه ظرفیتهای بومی؛
 استفاده بهینه از نهادههای انرژی؛
 بهکارگیری سیاستهای تشويقی برای استفاده از انرژیهای دوستدار محیطزيست.
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با توجه به روند کنونی استفاده از انرژیهای فسیلی و ويژگی تجديد ناپذيری آنها و همچنین به دلیل
اثرات منفی مصرف اينگونه انرژیها بر روی سالمتی انسان و محیط زيست ،ضرورت استفاده از انرژیهای نو
و تجديد پذير در بخش کشاورزی کشور اجتنابناپذير به نظر میرسد .استفاده از انرژیهای تجديد پذير
يکی از راههای موثر در راه ايجاد يك کشاورزی پايدار است.
لذا به منظور دستیابی به يك کشاورزی پايدار در کشور ،اجرای سیاستهای مديريتی مصرف انرژی در
کنار مديريت تولید ،به همراه برنامهريزیهای منظم در جهت بهینهسازی مصرف انرژیهای فسیلی ،کاهش
روند مصرف کنونی آنها و استفاده از انرژیهای تجديد پذير ضروری به نظر میرسد.
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