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چكیده
يكي از نهادههاي مهم در بخش كشاورزي روستاهاي شهرستان زابل كه به منظور برداشت آب از چاهها اسهتفاده مهيشهود و در
چند سال اخير توسعه زيادي پيدا كرده است ،نهاده برق ميباشد .در اين مطالعه با استفاده از مدل خودتوضيح با وقفههاي گسترده بهه
برآورد تابع تقاضاي برق در بخش روستايي شهرستان زابل طي سالهاي  1331-1364پرداخته و عوامل مهؤثر بهر آن شناسهايي شهد.
نتايج مطالعه نشان داد كه در بلند مدت كشش قيمتي تقاضا منفي و بزرگتر از يك بوده ،كشهش درآمهدي مثبهت و بزرگتهر از يهك و
درصد تغييرات تعداد مشتركين بر درصد تقاضا اثر معنيدار داشته است ولي دماي هوا اثري بر مصرف برق نداشته است .لذا بها حهذف
يارانه حاملهاي انرژي و افزايش قيمت آن ،درآمد كشاورزان و مصرف آنها كاهش مييابد .در كوتاه مدت نيز درصهد تغييهرات مهوارد
فوق بر مقدار تقاضا اثر داشته و هر گونه شوكي پس از چهار دوره به تعادل ميرسد.
واژههاي کلیدي :تقاضاي برق كشاورزي ،روستا ،زابل ،مدل  ،ARDLيارانه.

 - 1دانشجوي دكتري اقتصاد كشاورزي ،دانشگاه سيستان و بلوچستان.
 - 2فارغ التحصيل دكتري اقتصاد كشاورزي ،دانشگاه زابل.
(* -نويسنده مسئول)hajar_esna@yahoo.com :
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مقدمه
انرژي برق يكي از اركان مهم توسعه اقتصادي بشمار ميرود .به دليل اهميتي كه انرژيهاي پايهانيهذير و بخصهوص
برق در بخشهاي صنعت ،خانگي ،كشاورزي ،عمومي و تجاري دارد بايد عرضه و تقاضا و عوامل مؤثر بر آنها به طور دقيق
مشخ

شود تا سياستگذاران بتوانند توليد مناسب را داشته باشند .با توجه به آمارهاي موجود در كشور از سهال  1346تها

 1385استفاده از برق در كليه بخش ها روندي صعودي داشته است .با توجه به شكل  1مصرف بخهش كشهاورزي از كهل
مصارف برق در طي اين سالها از يك درصد به  13درصد و در بخش هاي خانگي ،عمومي و تجاري از  22به  51درصهد
كل بخش افزايش يافته است .به طور ميانگين در طول  42سال بخشهاي خانگي ،عمومي و تجاري بيشترين مقدار بهرق
و بخش حمل و نقل كمترين مقدار مصرفي برق را به خود اختصاص دادهاند .در بين  5بخش ذكر شده بخش كشاورزي در
مقدار مصرف برق رتبه سوم را به خود اختصاص داده است (ترازنامه انرژي.)1388 ،
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شكل  -روند مصرف برق در بخش هاي مختلف

در بخش كشاورزي برق به عنوان يك نهاده توليدي به مصرف ميرسد .به همين دليل تأمين به موقع و ارزان اين انهرژي
در بخش كشاورزي ،ميتواند باعث افزايش توليدات كشاورزي ،افزايش صادرات غيرنفتهي و رشهد اقتصهادي كشهور شهود.
قسمت اعظم برق مصرفي در بخش كشاورزي در زيربخش زراعت و در الكتروپمپهاي مورد استفاده جهت پمپاژ آب چهاه
هاي كشاورزي به مصرف ميرسد .درصد كمي از برق مصرفي اين بخش به مصارف گرمايي ،جهت گهرم نمهودن فضهاي
گلخانهها ،دامداريها و مرغداريها ،اختصاص مييابد .قسمت ديگري از بهرق مصهرفي در بخهش كشهاورزي نيهز جههت
سرمايش محيط و روشنايي مصرف ميشود (ترازنامه انرژي.)1388 ،
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مصرف برق بخش كشاورزي در روستاهاي زابل از سال  1364شروع شد ،در اين سال مقدار بهرق مصهرفي  61ههزار
كليووات ساعت بود .از سال  1381با حمايت سازمان جهادكشاورزي شهرستان زابل و اعتباراتي كه جهت تأسيس گلخانهه
به افراد داده شد به تدريج تعداد مشتركان زياد شد ،به طوري كه در اين سال  155مشترك با مصرف برق  5341مگهاوات
ساعت وجود داشت (سازمان جهادكشاورزي زابل .)1388 ،در پي ايجاد خسارات فراوان به كشاورزان و بخصوص گلخانهه-
داران منطقه در صورت نبود برق ،الزم است شناخت دقيق و صحيحي از ساختار مصرف برق ،تقاضاي آن و عوامل مؤثر بر
آن در بخش كشاورزي اين شهرستان به دست آورد تا برنامهريزان و مديران بتوانند براي توليد برق برنامهههاي مناسهب را
ارائه نمايند.
از طرف ديگر ،به علت پرداخت سوبسيد به بخش انرژي توسط دولت براي حمايت از قشر آسيبپذير جامعهه ،تعرفهه
برق در سطح پايين قرار دارد .در نتيجه ،استفاده بيش از اندازه برخي ،موجب تحميل هزينههاي بيشتر به دولت و عهدم
تخصي

بهينه شده ،رفاه عمومي را كاهش ميدهد .از اين رو شناسايي سطوح مصرفي خانوارها و قيمتگذاري بر اساس

ميزان مصرف در جهت هدفمند شدن يارانه ها مفيد بوده ،موجب دريافت قيمتهاي متناار با ميزان مصرف ،تخصهي
بهينه منابع و افزايش رفاه جامعه ميگردد (ابونوري و بنه كاغي.)1386 ،
به منظور بررسي موضوع و تعيين متغيرهاي مورد نياز ،از مطالعات داخلي و خارجي استفاده شد .از جمله اين مطالعهات
ميتوان به مطالعه توماس و مك كرون )1382( 1اشاره كرد .اين عوامل مؤثر بر تقاضاي برق بخش صنعت در انگلستان را
مورد مطالعه قرار دادند .آنها به اين نتيجه دست يافتند كه مصرف برق در اين دوره به طور غيرمستقيم به رشهد توليهدات
وابسته بوده و عاملي همچون تعديل ساختار صنايع و تغييرات فني در رشد تقاضا مؤثر بوده است.
مطالعه يوري )1334( 2براي بررسي تابع تقاضاي برق بخش كشاورزي اياالت متحده آمريكا در دوره  1351تها 1332
نشان داد درجه حرارت هوا اثر مثبت بر مصرف برق به منظور آبياري و اثر منفي بر ميزان انرژي الكتريكهي مهورد اسهتفاده
ساير مصارف بخش كشاورزي دارد.
مشيري و شاهمرادي ( )1385تابع تقاضاي برق و گاز را در دو استان تهران و اصفهان تخمين زدند .نتهايج آنهها نشهان
داد حساسيت افراد اين دو شهر به قيمت برق كم بوده كه دليل آن پايين بودن قيمت برق ميباشد .آذربايجاني و همكاران
( )1385با استفاده از روش مدل خود توضيح با وقفههاي گسترده ،3تابع تقاضاي انرژي الكتريكي در بخهش صهنعت را بهه
دست آوردند .آنها نتيجه گرفتند انرژي الكتريكي در بخش صنعت در كوتاه مدت و بلند مهدت تقريبهاً بهيكشهش بهوده و
سياست هاي قيمتي در تقاضاي آن اثر ندارد.
اسماعيلي و طرازكار ( )1384با استفاده از مدل خود توضيح با وقفههاي گسترده ،تابع تقاضاي برق در بخش كشاورزي
استان فارس را به دست آورده و نتيجهگيري كردند كه تنها عوامل مؤثر بر تقاضاي برق در منطقه تغييرات آب و ههوايي و
تعداد مشتركين بوده و درآمد كشاورزان اثري بر تقاضا ندارد.
1 - Thomos and Mackerron
2- Uri
3- ARDL
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لطفعلي پور و لطفي ( )1383عوامل مؤثر بر تقاضاي برق را با استفاده از تابع تقاضا بررسي كردنهد .نتهايج آنهها حهاكي
ازعدم تأثير قيمت برق و هزينه خانوار بر مصرف برق بوده ولي عادات مصرفي قبل مصرفكنندگان بر مصرف حهال تهأثير
دارد.
صفاري پور اصفهاني ( )1356به برآورد تابع تقاضاي كوتاهمدت و بلندمدت برق در بخشهاي عمده مصرف ،طي دوره
زماني 1352-1346و پيشبيني مصرف آن تا سال  1411پرداخته است .نتايج حاصل از اين مطالعه نشهان داد كهه كشهش
هاي قيمتي و درآمدي برق در ايران دركوتاهمدت كوچكتر از بلندمدت مي باشد .همچنين دركوتاهمدت و بلندمدت كشش
درآمدي ،بزرگتر از كشش قيمتي تقاضا ميباشد و اثر تغيير در درآمد سرانه بر تقاضاي بهرق ،بهيش از اثهر تغييهرات قيمهت
است .لذا با توجه به اين كه چنين كاري در منطقه صورت نگرفته است ،در اين مطالعه تهابع تقاضهاي بهرق كشهاورزي در
روستاهاي شهرستان زابل تخمين زده ميشود كه دادههاي آن به صورت سري زمهاني از سهال  1364تها  1331بهوده و از
سازمان جهاد كشاورزي استان و وزارت نيرو و مركز آمار ايران تهيه شده است.
مواد و روشها
در بسياري از مطالعات الگوي معادله سري زماني مورد استفاده از بين الگوهاي مختلخ انتخاب نميشود بلكه بر اساس
ساير مطالعات و الگوي مورد استفاده آنها معادلهاي تخمين زده ميشود .ولي براي داشتن الگويي مناسب ابتدا بايد دادهها با
الگو تطبيق داده شوند تا مدل كمترين خطا را داشته باشد .در الگوهاي سري زماني چندمتغيره فرض بر آن است كهه يهك
متغير با استفاده از اطالعات ساير متغيرها كه در نظريههاي اقتصادي و مطالعات تجربي ديگران آمده است ،ارتباط دارد .لذا
پس از شناسايي متغيرهاي موجود ايستايي آنها بررسي مي شود .اگر مشخ
مرتبه يك هستند بايد رابطه همگرايي آنها مشخ

شود كه حداقل دو تها از متغيرهها انباشهته از

شود و اگر چنين رابطهاي وجود داشت از الگوي تصحيح خطا اسهتفاده

شود (نوفرستي.)1358 ،
2

1

در اين مطالعه از الگوي خود توضيح با وقفه گسترده كه توسط پسران و پسران ( )1335و پسهران و شهين ()1338
ارائه شد ،استفاده ميشود .رابطه كلي اين معادله به صورت زير ميباشد.
()1

i=1,2,…,k

k

 ( L, p ) y t   0    i ( L, qi ) xit  u t
i 1

در اين معادله  Lعامل وقفه  0 ،عرض از مبدا yt ،متغير وابسته i ،تعداد متغيرها و  tسهري دادهههاي مهورد اسهتفاده
ميباشند .از طرف ديگر ميتوان  Lرا به صورت زير نوشت:
()2

L j yt  yt  j

ميتوان با استفاده از معادله  2و  1معادله  3را به دست آورد:

1 - Pesaran and Pesaran
2 - Pesaran and Shin
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 ( L, p)  1   1 L1  ...   p Lp

()3

)  i ( L, qi )   io   i1 L   i 2 L2  ...  (  iqi Lqi

براي استفاده از رهيافت مدل خود توضيح با وقفههاي گسترده ابتدا بايد وجود ارتباط بلندمدت بهين متغيرههاي تحهت
بررسي (همجمعي بين متغيرها) را به دست آورد .با استفاده از دو روش ميتوان اين ارتباط را بهه دسهت آورد .در روش اول
درجه همجمعي بين متغيرها با آماره  Fكه توسط پسران و شين )1336( 1ارائه شده است ،مورد بررسي قرار ميگيرد .آنهها
مقادير بحراني مناسب را متناار با تعداد رگرسيونها و مدل شامل عرض از مبدا و روند محاسبه كهرده و سهپس دو گهروه
مقادير بحراني ارائه كردند :يكي براساس پايايي تمام متغيرها

و ديگري بهر اسهاس ناپايهايي همهه متغيرهها اسهت .اگهر F

محاسباتي خارج اين حد قرار گيرد ،تصميم قطعي بدون نياز به دانستن اين كه متغيرها ) I(0يا ) I(1باشند ،گرفته ميشود.
اگر  Fمحاسباتي بيشتر از حد بااليي قرار گيرد ،فرضيه صفر مبني بر عدم وجود رابطه بلندمدت رد شده و اگر پايينتر ازحد
پاييني قرار گيرد ،فرضيه صفر مذكور مبني بر عدم وجود رابطه بلندمدت پذيرفته ميشود (تشكيني .)1384 ،آمهاره ديگهري
كه ميتوان همجمعي بين متغيرها را توسط آن بررسي كرد ،آماره  tاست كه توسط برنجي ،دوالدو و مستر 2ارائهه شهد .در
اين روش ابتدا رابطهه  3بهراي كليهه تركيبهات ممكهن  p=0.1,2,…mو  i=1,2,….,k ,qi=0,1,2,0,mيعنهي بهه تعهداد
 (m+1)k+1بار برآورد ميشود .حداكثر تعداد وقفه ها ( )mتوسط محقق تعيهين و بهرآورد در محهدوده زمهاني t=n ,m+1

صورت ميگيرد .از بين  (m+1)k+1رگرسيون برآورد شده يك معادله با توجه به چهار ضابطه آكائيهك ،3شهوارتز بيهزين،4
هنان كوئين 5و يا ضريب تعيين  R2انتخاب ميشود .در اين حالت فرضيه صفر بيانگر عدم وجود ههم انباشهتگي يها رابطهه
بلندمدت است .چون شرط آن كه رابطه كوتاهمدت به سمت تعادل بلندمدت گرايش يابد ،آن اسهت كهه مجمهوع ضهرايب
كمتر از يك باشد براي انجام اين آزمون عدد يك از مجموع با وقفه متغير وابسته كم شهده و بهر مجمهوع انحهراف معيهار
ضرايب مذكور تقسيم ميشود .اگر قدر مطلق  tبدست آمده از قدر مطلق مقادير بحراني ارائه شده توسط برنجي و دوالدو و
مستر بزرگتر باشد ،فرضيه صفر رد شده و وجود يك رابطه بلندمدت پذيرفته ميشود (تشكيني .)1384 ،پس از آن ،ضرايب
مربوط به الگوي بلندمدت و خطاي معيار جانبي مربوط به ضرايب بلندمدت براساس الگوي خهودتوضهيح باوقفهه گسهترده
انتخاب ميشود (نوفرستي .)1358 ،در اين مطالعه از روش دوم براي بررسي وجود رابطه بلندمدت استفاده شد.
نتايج و بحث
بهمنظور بررسي و ايجاد تابع تقاضاي برق كشاورزان در روستاهاي شهرستان زابل از متغيرهاي  =Lqلگاريتم مقدار
برق مصرفي بخش كشاورزي در روستاهاي زابل (كيلووات ساعت) =Lnu ،لگاريتم تعداد مشتركين بخش كشاورزي در
روستاهاي زابل =Lte ،لگاريتم متوسط درجه حرارت ساالنه (سانتيگراد) =Lp ،لگاريتم قيمت برق كشاورزي (ريال كيلو
وات ساعت) و  =Liلگاريتم متوسط درآمد خانواده روستايي در زابل به قيمت ثابت (ريال) و نرم افزار  Microfitاستفاده
1- Pesaran & Shin
2- Banerjee and et al
3-AIC
4- SBC
5- HQC
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شد .ابتدا ايستايي متغيرها با استفاده از آماره ديكي فولر و ديكي فولر تعميميافته بررسي گرديد .تمام متغيرها به جز درجه
حرارت و درآمد ايستا نبوده و با يك بار تفاضلگيري ايستا شدند بهطوري كه پس از تخمين معادله پويا ،معادلهاي بدست
آمد كه در آن متغير وابسته به شكل با وقفه ااهر شد كه درجدول  1مشاهده ميشود .با انجام اين آزمون t ،محاسباتي
 3/58بدست آمد .چون قدرمطلق اين عدد از  tمتناار با جدول برنجي و دوالدو و مستر در سطح  31درصد (برابر با )3/68
بيشتر است ،فرضيه صفر مبتني برعدم وجود رابطه بلندمدت و رد وجود آن پذيرفته ميشود .اين نتايج در جدول  1نشان
داده شده است (درجه تعيين شده در اين مطالعه ( 1و 1و 1و )1بهدست آمد).
جدول  -نتايج مدل پويا
ضرايب

متغیر

)Lq(-1

1/58

T
***

5/53

Lnp

-1/165

-1/35

Lnu

1/13

1/43

Li

1/85

Lte

1/63
-3/2

c

**

2/43

1/45
**

-2/32

ماخذ :يافته هاي تحقيق
** معني دراي در سطح  5درصد*** ،معني داري در سطح  1درصد
جدول -2نتايج تخمین بلندمدت (متغیر وابسته مصرف برق)
متغیر

ضرايب

t

Lp

-2/11

**-2/58

Lnu

2/81

***3/12

Li

3/55

**2/45

Lte

2/65

1/42

Lc

-3/82

-1/33

ماخذ :يافته هاي تحقيق
** معني دراي در سطح  5درصد *** ،معني داري در سطح  1درصد

پس از تأييد وجود رابطه بلند مدت ميان متغيرهاي مدل ،رابطه بلندمدت برآورد شده و نتايج آن در جدول  2نشان داده
شده است .نتايج نشان ميدهد در بلندمدت ،كشش قيمتي تقاضاي برق در روستاهاي زابل زياد بوده كه نشاندهنده تهأثير
تغيير قيمت بر مصرف كشاورزان است .همچنين با افزايش يك درصدي قيمت برق مقدار تقاضا  2/11درصد كاهش مهي-
يابد .تعداد مشتركين نيز اثر مثبت و معني داري بر تقاضاي برق دارنهد بهدين معنهي كهه بها افهزايش يهك درصهدي تعهداد

برآورد تابع تقاضای برق روستایی با کاربرد مدل خود توضیح با29 ...

مشتركين مقدار برق مصرفي  2/81درصد افزايش مي يابد .عالوه بر آن ،با تغيير يهك درصهدي درآمهد كشهاورزان3/55 ،
درصد انرژي الكتريكي بيشتري مصرف خواهد شد و در نهايت ،تغيير درجه حرارت اثري بر مقدار تقاضاي بهرق كشهاورزان
ندارد.
به منظور تعيين اينكه چند درصد از عدم تعادلهاي كوتاه مدت در متغيرهاي تقاضا به سمت بلندمدت تعديل ميشود،
از )ECM(1ضريب تصحيح خطا استفاده شد .ضريب  ECMبيان ميكند چند درصد از عدم تعادل كوتاهمدت تقاضاي برق
جهت رسيدن به تعادل بلندمدت تعديل ميشود .نتايج حاصل از تخمين مدل تصحيح خطا در جدول  3مالحظه ميشود.
ضريب تصحيح خطا  1/24 ،ميباشد بدين معني كه در هر دوره  24درصد از عدم تعادل در مقدار تقاضا تعديل شده و
به سمت روند بلندمدت خود نزديك ميشود .يعني اگر شوكي بر تعادل وارد شود  24درصد از شوك در هر دوره تعديل
ميشود .عالوه بر آن در كوتاه مدت ،درصد تغيير درآمد بيشترين تأثير را بر تغييرات تقاضا داشته طوري كه با افزايش يك
درصدي درآمد ،تقاضا براي برق  2/11درصد افزايش مييابد .تعداد مشتركين بخش كشاورزي نيز رابطه معنيدار و مثبت با
مقدار برق داشته و درصد تغييرات قيمت رابطه معكوس و معنيداري بر مقدار برق مصرفي دارد.
جدول -3نتايج حاصل از تخمین کوتاه مدت (متغیروابسته مصرف برق)
متغیرها

ضرايب

dLp

-1/65

dLnu

1/23

dLi
dLte
dLc

2/11

)ECM (1

t
**

-2/32

**

2/33

***

3/65

1/83

1/63
3/2

2/32

**

-1/24

**

-2/1

ماخذ :يافته هاي تحقيق
** معني دراي در سطح  5درصد*** ،معني داري در سطح  1درصد

ضريب تصحيح خطا  1/24ميباشد بدين معني كه در هر دوره  24درصد از عدم تعادل در مقدار تقاضا تعديل شده و به
سمت روند بلندمدت خود نزديك ميشود .يعني اگر شوكي بر تعادل وارد شود  24درصد از شوك در هر دوره تعديل مهي-
شود .عالوه بر آن در كوتاه مدت ،درصد تغيير درآمد بيشترين تأثير را بر تغييرات تقاضا داشته طوري كهه بها افهزايش يهك
درصدي درآمد ،تقاضا براي برق  2/11درصد افزايش مييابد .تعداد مشتركين بخش كشاورزي نيز رابطه معنيدار و مثبت با
مقدار برق داشته و درصد تغييرات قيمت رابطه معكوس و معنيداري بر مقدار برق مصرفي دارد.

1- The error correction

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،2شماره  ،1بهار 1931
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بررسي هدفمندکردن يارانه ها برمصرف برق در بخش کشاورزي روستاهاي شهرستان زابل

با توجه به نتايج فوق مشاهده شد ،كشش درآمدي تقاضا براي مصرف برق در ايهن شهرسهتان بهيش از يهك اسهت.
بنابراين حذف يارانه برق و افزايش قيمت آن به طور مستقيم بر درآمد كشاورزان تهأثير مهيگهذارد .ضهمن اينكهه در ايهن
بررسي از اثرات متقابل بين اجزاي مختلخ توليد مانند حامل هاي انرژي ،آب ،مواد اوليه ،كود ،سموم ،حمل و نقل ،خدمات
و غيره ،در ايجاد تورم صرف نظر شده است كه در عمل اثرات ناشي از افزايش قيمت اين اجزا نيز مطرح است .لهذا بهراي
كاهش فشار وارد شده بر اقشار كم درآمد روستايي اين شهرستان ،دولت بايد هر چه بيشتر درصدد اتخاذ راهكارهاي بهينهه
سازي مصرف برق باشد ،بطوريكه قيمت تمام شده برق ،مجموع هزينههاي تبديل انرژي ،انتقال وتوزيع هزينه سهوخت بها
راندمان باال باشد و ازهدررفتن آن جلوگيري شود.
پیشنهادات
با توجه به اين كه كشش قيمتي تقاضا بزرگتر از يك است قيمت برق براي كشاورزان زابلي باكشش بوده يعني نسبت
به افزايش قيمت برق عكسالعمل نشان داده و مصرف خود را كاهش ميدهند .همچنين كشش درآمهدي بزرگتهر از يهك
است يعني برق كااليي ضروري براي آنها به حساب ميآيد .عهالوه بهر آن افهزايش درصهد مشهتركين ،مقهدار بهرق را در
بلندمدت افزايش مي دهد .در نتيجه در بلندمدت اگر برنامه ريزان بخواهند تعداد بيشتري از مشتركين از برق استفاده كننهد
بايد قيمت را افزايش داده كه با استفاده از برق اضافي،كشاورزان بيشتري از برق استفاده كنند .عالوه بهر آن بها توجهه بهه
پيشرفت بيشتر كشاورزي و افزايش درآمد كشاورزان بهتر است منابع ديگري براي توليد انهرژي و بهرق كشهاورزان فهراهم
شود كه آنها بتوانند از منابع خود حداكثر استفاده را نمايند .همچنين پيشنهاد شود كه يارانههاي پرداختي به شهكلي باشهد
كه فشار زياد به دهكهاي پايين روستايي وارد نشود .هرگونه افزايش هزينه توليد در روستاييان سبب غيراقتصهادي شهدن
توليدات آن در مقايسه با محصوالت وارداتي ميشود كه ميتواند عواقب جبران ناپذيري را به دنبال داشهته باشهد .لهذا بهه
دليل اهميت بخش كشاورزي و ارتباط آن با امنيت غذايي و ملي كشور بايد احتياط الزم در تعيين قيمت برق به عمل آيد.
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Abstract
One of the important inputs of the agricultural sector in Zabol which uses harvesting water
from wells and has developed in recent years, is electricity input. Therefore, in this research using
the ARDL model, electricity demand function in the agricultural sector in the area was estimated
from 1985 to 2011 and effective factors were determined. The results show that in the long run, the
price elasticity is negative and greater than one, income elasticity is positive and greater than one
and also the percentage of users have a significant effect but temperature does not affect electricity
consumption. Therefore, by eliminating subsidies and increase of energy sourcer prices, the
income of farmers and their consumption will be reduced. In In the short run, all of the above
variable changes affect the demand and each shock reaches an equilibirium after 4 billing periods.
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