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 شده يمورد بررس يشهرستان قروه و دهگالن با روش پارامتر ونجه دري يد محصول زراعيآب در تول ين پژوهش، تقاضايدر ا
متناسب  يا طبقه يريگ با روش نمونه ۱۳۸۹-۹۰ يدر سال زراع نامه پرسش ليق مصاحبه و تکمياز طر الزم يها داده. است
آب، انواع  يبرآورد تابع تقاضا براين مدل تابع يبهترن ييتع ي. براواحد است ۱۰۰شده است. اندازه نمونه بالغ بر  يآور جمع

گر توابع شناخته شد. يتر از د دهد، تابع کاب داگالس مناسب يج نشان مي. نتاشدندر برازش يپذ انعطاف رير و غيپذ توابع انعطاف
ن کشش يتر بودن مقدار ا برآورد شده است. کوچک -۵۹/۲ونجه بالغ يمحصول  يمشتق شده آب برا يتقاضا يمتيکشش خودق

ن نهاده با ارزش داشته ينه ايربهيدر کنترل مصرف غ يتوانند عامل مهم يم يمتيق يها استيدهد، س يک نشان مي ياز منف
 يبا مبلغ پرداخت ياديال برآورد شده که اختالف زير ۹۴/۸۴ونجه يد يتول يهر مترمکعب آب برا يباشد. ارزش اقتصاد

ها امکان دارد  متياختالف ق يجيرسد، با حذف تدر ي، به نظر مپسال، داشته است. ير ۵۱/۲۸ يعني ،آب بها عنوان  بهکشاورزان 
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  مقدمه
نه ي، گنجيعين منابع طبياز ارزشمندتر يکي عنوان  بهآب 

مختلف  يها بخش يهاست که مورد تقاضا مشترک انسان
ت يو محدود سو کي ت ازيجمع عيسر شيافزا رد.يگ يم قرار

د يپد سببگر، يد ين از سويريش يها ن منابع آبيمتأ
ها و مناطق مختلف  ن بخشيد بيآمدن رقابت و چالش شد

 .)۱۳۸۴و همکاران،  يذري(چ کننده آب شده است مصرف
شده است.  يآب به وجود آمدن بحران کم سببن امر خود يا
 منطقه يطيمح ستيمهم ز يها از چالشبحران ن يا

 يران است. بخش کشاورزياز جمله ا انه ويخاورم
 يگسترش کشاورزآب است و  کننده ن مصرفيتر رگبز
در  يسال ل بروز خشکيدل ،از مناطق ياريدر بس يآب

ره يچ يگذشته برا يها کار سال راه .استر ياخ يها سال
 ش عرضهيشتر تمرکز بر افزايها، ب تين محدوديشدن بر ا

ها و  ب آبخونيه و گاه تخريآب بوده که خود سبب تخل
(جوان و فال  شده است ينيرزميز يها آب يها سفره
د يترد يب ،ن اتفاقياز ا يريجلوگ ي). برا۱۳۸۷مان، يسل
با  ياقتصاد يثر از ابزارهاها و استفاده مؤ عملکرد يابيارز

ت منابع يرياقدامات مدي مصرف آب از جمله هدف کارآمد
ن يا از يکي ).۱۳۸۵ ،ي(جعفر شود يمحسوب م ،آب

توان  به دليلران يدر ا آب است. يگذار متياقدامات، ق
برداران در  که از بهره يآب  نهين کشاورزان، هزييپا يمال

 يمت آبيکمتر از ق يليشود خ يافت ميدر يبخش کشاورز
 يکشاورز ريغ يها شکنندگان بخ است که از مصرف

ن کشاورزان يص آب بين عمل تخصيبنابرا شود. يافت ميدر
ن نهاده به مقدار يو کشاورزان از ا است رمناسبيغ
آب  يگذار متيوه قين شيکنند و ا ينه استفاده ميربهيغ

 کشور شده است يش از حد از منابع آبيبرداشت ب سبب
گر يد عبارت به ). ۱۳۹۱، يموريرتيو ام يا (شرزه

مالحظات  يمبناش از آنکه بر يب يمنابع آب يگذار متيق
، يقانون يها مالک يبر مبنا به طور معمولباشد  ياقتصاد

، يديک نهاده تولي عنوان  بهاست. آب،  يو مال يادار
جه يتقاضا و در نت يدارا يديتول يها ر نهادهيهمانند سا
 يها استي). س۱۳۸۵زاده و همکاران،  (کرامت ارزش است

ص يتخص ي مانندتواند اهداف مختلف يم يگذار متيق
 يجاد درآمد کافيها، ا متي، عادالنه بودن قينه منابع آبيبه

، بهبود حفاظت يکنندگان منابع آب عرضه يدار برايو پا
رات يياز تغ يرينه از منابع و جلوگيمنابع، استفاده به

 يارزش اقتصاد حقيقتها را برآورده کند. در  متيد قيشد

منابع  ييکننده عقال ک مصرفياست که  ييآب معادل بها
 برايحاضر است  يا دولتي يآب عرضه شده خصوص

د يآب با ين ارزش اقتصادييبپردازد. در تعاستفاده از آن 
ت مشخص، در زمان و يفين، با کيحجم مع :به چهار بعد

آب در مناطق  يکيزيعرضه ف .ن توجه شوديمکان مع
 يعرضه اقتصاد يحدود نباشد، ولمختلف ممکن است م

نه کالن يازمند صرف هزين آن نيمو تأود شه محديهم آن،
  ).۱۳۸۵زاده و همکاران،  (کرامت باشد
گر قرار يکدي يگيو همسا ركناو دهگالن در  شهر قروهدو 

لومتر يك ۲۴۳۰با وسعت حدود،  بررسيدارند. منطقه مورد 
 به را کردستان استان مساحت درصد ۶۱/۸ معادل ؛مربع
محصوالت  كشتريسطح ز است. داده اختصاص خود
ن يهكتار است. از ا ۱۶۱۵۴۵بالغ بر  آن يو باغ يزراع

درصد به  ۴/۹۹ درصد به كشت باغات و ۶/۰مقدار 
 يمحصوالت عمده زراع ساالنه اختصاص دارد. يها زراعت
 ،نخود از،ي، پينيزم بيچغندرقند، س ونجه،ي، جو، گندم

 ين منطقه مذکور دارايهمچن .است اسپرس شبدر و
ن يعلوفه قابل برداشت از ا است.هكتار مراتع  ۲۰۲۰۰۰

از غرب به  مذکور . دو شهرتن بوده است ۴۹۵۰۰مراتع 
از جنوب به  استان همدان و از شرق به شهر سنندج،

 ت.اسمحدود استان کرمانشاه 
 ،مساعد يآب و هوا ازداشتن  به دليلاستان کردستان 

با عملکرد باال  ياز محصوالت کشاورز ياريبستر رشد بس
ن ياز محصوالت پربازده در ا يکيز يونجه ني. محصول است

داخل از يد محصول مذکور جهت رفع نيباشد. تول ياستان م
يكي  بررسيمورد  منطقهن ي. همچناست و خارج از استان

، که است هاي اصلي كشاورزي استان كردستان از قطب
 دياستان را تول نيا يك چهارم محصوالت كشاورزي

هزار تن محصوالت  ۴۶۰ساالنه منطقه  نيکند. در ا يم
 ۴۲دات، يزان تولين ميشود که از ا يد ميتول باغي و زراعي

ن يهم .استگر يمحصول د ۱۳آن  بقيهونجه و يهزار تن 
ونجه شده يمحصول  كسب رتبه دوم در توليد امر سبب

ها، کارخانجات  يدامدار زياد بودنبا توجه به  عالوه بهاست. 
ن استان به ياز ايات در استان کردستان نيع لبنيصناو 

  . دتر شدزيا زين ونجهيمحصول 
به  ،آب ينه تقاضا و ارزش اقتصاديدر زمها  سابقه يبررس

پاکروان و  شود. يداده م نشان زير هاي بررسي صورت 
خود ارزش  )، در پژوهش۱۳۸۹( يبشرآباد يمهراب

د چغندرقند استان يدر تولرا آب  يو تابع تقاضا ياقتصاد
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ل ياز تکم را ازياند. اطالعات مورد ن کرمان محاسبه کرده
ست ا از آن نشانج ياند. نتا دست آوردهه ب نامه پرسش ۱۳۰

مت ين محصول است. قيد اين نهاده در توليثرترکه آب مؤ
ال در ير ۷۰۵رقند د چغندين نهاده در توليا يواقع

)، ۱۳۹۱( يموريرتيو ام يا اند. شرزه کرده مترمکعب برآورد
در  ينيرزميز يها آب يارزش اقتصاد يدر پژوهش

را  ۱۳۸۶-۸۷ يشهرستان راور استان کرمان در سال زراع
نهاده از  يينها يور محاسبه ارزش بهره برايکردند.  يبررس
ج نشان ياند. نتا د محصول بهره گرفتهين تابع توليتخم
در  ينيرزميهر مترمکعب آب ز يدهد که ارزش اقتصاد يم

منطقه به طور  ندبو يريبا توجه به کو بررسي منطقه مورد
به )، ۲۰۰۲چلسن ( ي. وارد و ماستال ير ۱۹۸۷۰متوسط 

 يآب کشاورز يو برآورد تابع تقاضا يارزش اقتصاد يبررس
است يس يکاربرد يها م و برنامهيمفاه به با توجه
 يق ارزش اقتصاديبرآورد دق ين براياند. همچن پرداخته

 نظرت دريفيمانند زمان، مکان، ک يآب مسائل مختلف
ش از يارزش آب بكه از آنست  حاكيج ياند. نتا گرفته

 يمصارف کشاورز يمت آب برايآن است و ق يارزش کنون
ر در ياخ يسال خشک يها استيل سيه و تحليتجز اساس  بر

 جيرزاگ و ساونيوگراند است. وان ديحوزه رودخانه ر
 يک کاالي عنوان  بهآب  يسبه برر يا )، در مطالعه۲۰۰۶(

و شکست بازار آن  يگذار متيق قهيطر ،ياقتصاد
ک ياز آن است که آب به  يج حاکياند. نتا پرداخته
 يگذار ارزش يژه برايمناسب و و ياقتصاد يزير برنامه
 ،ن شودييمت آب در بازار تعياج دارد و بهتر است قياحت

کپارچه يت يريمتضاد با مفهوم مد يمت کنونيچرا که ق
 يبه بررس)، ۲۰۱۲. جورادو و همکاران (استمنابع آب 

ن يمتأ يمقدار عرضه استاندارد آب برا يارزش اقتصاد
دهد  يج نشان مينتااند.  ختهاط کمبود پرديدر شرا ياريآب

اب است، کشاورزان عالوه بر استفاده يکه آب کم يزمان
رمرتبط با يق ارزش بازار غيم آب، آن را از طريعرضه مستق

 ه و همکارانيکارابل آل کنند. ياستفاده م ارزش استاندارد
آب  ين ارزش اقتصاديبه تخم ي)، در پژوهش۲۰۱۲(
که  از آن است يج حاکينتااند.  ردن پرداختهدر ا ياريآب

آب در  يمت برايل به پرداخت حداکثر قيکشاورزان ما
  بهدرک کشاورزان از آب  يعبارت به ط بازار هستند. يشرا

جه ارزشمند است. ينت اب و دريک منبع کمي عنوان
ش از حد از ياستفاده ب سببن آب ييپا يها متين قيبنابرا

ط الزم است که ين شرايشود. در ا ياب مين منبع کميا

 و ويآن را بپوشاند.  يواقع يها نهيمت آب عرضه شده هزيق
به برآورد ارزش آب  خود يا )، در مقاله۲۰۱۳( همکاران

 ۲۰۰۱ يها سال در مه خشکيک منطقه نيملک در  ۱۵۱
به سرعت در  بررسيمورد  اند. منطقه پرداخته ۲۰۰۵تا 

ج ينتا .است يبه شهرساز ياز کشاورز ير کاربردييحال تغ
 يبه پرداخت برا ييل نهاياز آن است که تما يحاک

که در  ين و شهرسازيان مناطق شهرنشيآب در م يتقاضا
 نيگرفته، باالتر ن را دربرياز زم زياديحال حاضر بخش 

در  ياد شده، پژوهشي هاي بررسيبا توجه به است.  مقدار
 ونجهيد محصول يتابع تقاضا آب در تول يخصوص بررس
محصول  يت باالياهم به دليلن ياست. بنابرا انجام نشده

و برآورد  در مناطق ذکر شده آن يباال ياز آبين مذکور،
نه يص بهيجاد تخصيا سببکه  يآب کشاورز يتقاضا

ن يو تخم يبه بررس است يضرورخواهد شد.  يمنابع آب
در سال  قروه و دهگالن يها شهرستان درآب  يتقاضا
 از هدف راستا نيا در .شودپرداخته  ۱۳۸۹-۹۰ يزراع

 ارزش محاسبه و يتقاضا تابع برآورد حاضر، پژوهش
 ارزش با آن سهيمقا و مطالعه مورد منطقه در آب ياقتصاد
 نيا در يشنهاداتيپ تينها در. است مذکور نهاده يبازار
  .شد خواهد ارائه نهيزم
 

  ها مواد و روش
شود،  يپرداخته م آب يتقاضا محاسبهن قسمت به يا در

تحت عنوان  ن هدف دو روشيدن به ايرس يکه برا
در  شده است.شنهاد يپ يو پارامتر يپارامترريغ يها روش

ات يفرض انيب ح مدل ويبه تصر يازين يروش ناپارامتر
 ياضير يزير برنامه يها ن روش از مدليبلکه در ا ستين

ا محاسبه يود الزم) و يت قيتابع هدف با رعا يساز نهي(به
د، يدوم تابع تولروش  شود. در يعدد شاخص استفاده م

د است. يدهنده ساختار تول آن، نشان ينه و سود جمعيهز
 ،استشتر مورد استفاده اقتصاددانان ين روش که بيا

د مانند: مدل کاب داگالس، يمتفاوت توابع تول يها مدل
. رديگ يبرمرا درف و .... يترانسندنتال، ترانسلوگ، لئون ت

 يا اقتصادسنجي يپژوهش از روش پارامتراين ن در يبنابرا
ن ين تابع مناسب و تخمييتعپس از استفاده شده است. 

  را محاسبه کرد. آب يتقاضا توان يم آن
است از  ييايمزا يمت داراين قيين روش در تعيکاربرد ا
 يزمون آمارامکان آ ينکه در روش پارامتريجمله ا
به  يازين روش نياستفاده از ا ي. برااستفراهم  پارامترها



 هاي قروه و دهگالن) برآورد تقاضاي آب در توليد محصول يونجه (مطالعه موردي شهرستان                                                                ۱۱۸

. يستن آب نيمت آب و نوع منبع تأين سقف محدودييتع
ن حداکثر آب ييکه امکان تع يطيگر در شرايد عبارت به 

 يها ک از منابع شامل آبيک هر يدسترس به تفکقابل 
راه  يوجود نداشته باشد، روش پارامتر ينيرزميو ز يسطح
زاده و  ني(حس استبرآورد ارزش آب  يبرا يتر يعمل

 يپارامترن پژوهش از روش يدر ا ).۱۳۸۶همکاران، 
از مسائل  يکي، يدر روش پارامتراستفاده شده است. 

است که  ي، شکل تابعمهم استبرآورد تابع  که در يمهم
. به شود ميرها استفاده ين متغيب ياضير رابطه عنوان  به

شتر دقت يد بيتابع تول يهر قدر در انتخاب الگو يطور کل
به  يديده شود، روابط توليتر برگز مناسب يد و الگوشو

ن يروابط بان يمنعکس و از بروز خطا در ب يتر يطور واقع
زاده و  ني(حس ها کاسته خواهد شد ها و ستانده نهاده
ن مدل ين بهترييتع ين پژوهش براي). در ا١٣٨٣، يسالم
و  ريپذ ، فرم توابع انعطافيا هيمت سايبرآورد ق برايتابع 

ن جهت يهمچن اند. شده ير بررسيپذ رقابل انعطافيغ
استفاده شده ، EViews افزار ها نرم محاسبه و پردازش داده

توابع،  شاملکاربرده شده ه ن راستا توابع بياست. در ا
هي ميتعم دوم درجه ،١ترانسلوگ  ميتعم فيلئونت ،٢افت

هي ل ،٣افت که  ،ندهست ٥داگالس و تابع کاب ٤ترانسدنتا
   ر است:يز ترتيب به ها  آن ياضيمعادله ر

)١(  
Ln(Y) =∝ + ∑ β Ln(x )    + 1/2 ∑ γ      (   ) +∑ ∑      (   )     ,       ≠              

)٢(  
 =∝ +  β x   

   + 1 2 ∑ γ      (  )   

+      (  )    ,          ≠   
   

 
    

)٣(  
 =∝ +  β (x ) /  

   + 1/2 

     (  ) /      /  ,       ≠    
   

 
    

)٤   (         Y =∝ ∏ x   e  ∗        

)٥  (  Y =∝  x    
       

د بر حسب يمقدار تول Y معادالت باالک از ي در هر
کار رفته ه ب يها مقدار نهاده Xiلوگرم در هکتار است، يک

                                                             
1  - Translog production Function 
2  - Generalized Guadratic Production Function 
3- Generalized Leontif Production Function 
4- Transcendental Production Function 
5- Cobb, C. W. – Douglas, P. H. 

 Xi .استعرض از مبدا  αمدل و  يپارامترها βد، يدر تول
گرم،  لويبر حسب ک يبذر مصرفها شامل  ر نهادهيز مقادين

بر حسب  يرکشت بر حسب هکتار، سموم مصرفيسطح ز
 ييايميش کار بر حسب روز نفر در هکتار، کود يرويتر، نيل
 لوگرم،يبر حسب ک يوانيح ، کودلوگرميحسب ک بر

زان آب يم بر حسب ساعت و يآالت کشاورز  نيماش
سه توابع، ي. پس از مقااستحسب مترمکعب  بر يمصرف

، تابع برتر بررسيداگالس در منطقه مورد  -تابع کاب
 قياز طر MPزان يم تابعن يص داده شد. در ايتشخ
. در دست خواهد آمده برها در معادله يمتغ هاي بيضر

ونجه در سال يمت محصول ياستخراج قبا  مرحله بعد
 در يگذار يها و جا  نامه پرسشاز  ۱۳۸۹-۹۰ يزراع

دست آورده ه ها ب نهاده يارزش اقتصاد )۷و ( )۶( معادالت
 ند:هست زيربه قرار  روابط مذکور شده است.

)۶(       =   ×          
)۷  (       =      ×           

سه ارزش يمقا برايآب  يپس از محاسبه ارزش اقتصاد
ر يه زيآن سه فرض يمت بازاريآب با ق يينها يور بهره

  وجود خواهد داشت:
آن برابر  يمت بازاريآب با ق ييد نهايهرگاه ارزش تول -١

د محصول يدر تول ن نهادهياز ا )،Vmpxi= rxi( باشد
 نه شده است.يمورد نظر استفاده به

) باشد، استفاده از نهاده Vmpxi > rxi( که يصورتدر  -٢
آن  ييد نهايلرا ارزش توينه است، زيکمتر از حد به

صرفه است که با بوده و مقرون  يمت بازاريش از قيب
) برقرار Vmpxi= rxi(که شرط  يين نهاده تا جاياز ا

 .شودد استفاده يشده، در تول
دهنده استفاده  ) باشد، نشانVmpxi < rxi( اگر -٣

را ارزش هر يد محصول است، زينه از آب در توليربهيغ
ن يد ايمت خرين نهاده کمتر از قيا ييد نهايواحد تول

 محصول کمتر از ارزش خود حقيقتنهاده است و در 
 کند. يد ميتول
کشش از  بررسيت آب منطقه مورد ين حساسييتع براي

در  ن کششياستفاده شده است. ا آب يتقاضا يمتيق
ک درصد يچه  دهد که چنان يح ميک محصول توضيد يتول
آب چند درصد در جهت  ير کند، تقاضا براييمت آب تغيق

مت يک درصد قيگر اگر يد عبارت به د؛ بوعکس خواهد 
ابد. ي يآب چند درصد کاهش م يابد تقاضا برايش يآب افزا
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ک ي يآب برا يمتيقدرمطلق کشش خودقزان ياگر م
دهد که  يک باشد، نشان ميتر از  محصول بزرگ

واند در کنترل مصرف ت يم يگذار متيق يها استيس
محاسبه کشش  براين منظور يبد .ثر باشده آب مؤيرو يب
تابع سود  ،شود يمآب از تابع سود استفاده  يتقاضا يمتيق

است:  )۸( معادله صورت به داگالس  -بر اساس تابع کاب
، ۱r ،۲r ،۳r ،۴rثابت و  يها نهيمقدار هز Cfن معادله، يدر ا

۵r ،۶r ،۷r رکشت، بذر، يسطح ز يها مت نهادهيب قيبه ترت
(پاکروان و  کار، سم، آب و کود است يرويآالت، ن نيماش
در مرحله بعد از تابع سود نسبت به مقدار  ).۱۳۹۰، يمهراب

x6 م:يده يصفر قرار م يگرفته و مساو ييمشتق جز  

)۸(  
π = P  A X    

    −  C − r x  
    = P  Ax   x   x   x   x   x   x     −C + (r x + r x + r x + r x )  +(r x + r x + r x ) 

)۹(  
     =                                        −   = 0 ⇒         −   = 0 

)۱۰(  
    = (  )                     

                           (    )    (    )    

 
=   م:يدر آن دار   + β +   + β +   + β + β   = 1 −    

    

تقاضا،  يمتيکشش ق معادله) در ۹معادله ( يگذار يبا جا
است يس يبررس ينهاده آب برا يمتيکشش خودق

  .است ريز صورت به  يگذار متيق

)۱۱(  e   = ∂x  ∂r  × x  x  = −  β P yr x     
مت محصول يق  Pب مقدار آب، يضر  β باال معادلهدر 

د محصول در منطقه مورد يمتوسط تول yمورد نظر، 
زان آب يمترمکعب م   xمت نهاده آب، يق  r، بررسي
  دهد. يرا نشان م يمصرف

  
  ها داده
در سال  نامه پرسش ۱۰۰ل ياز با تکميمورد ن يها داده
ن و صاحبان مزارع در يزارع از سوي ۱۳۹۰-۸۹ يزراع

 يشده است. برا يآور جمع شهرستان قروه و دهگالن
ز از روش کوکران استفاده شده يمحاسبه حجم نمونه ن

ن يبدمحاسبه حجم نمونه  يبراذکر شده  معادلهاست، که 
 .استصورت 

)۱۲(   =  z × sr × y     1 + 1N  z × sr × y        

طول نقطه متناظر  zنمونه،  يتعداد اعضا n ،باال معادلهدر 
قدر  rع نرمال استاندارد، ي) توزα-۱( يبا احتمال تجمع

 ynانس و يوار Sمورد نظر در برآورد،  يمطلق خطا
پور و  يدستجرد يلي(اسمع است ين نمونه مقدماتيانگيم

 نيهمچن ).۱۳۸۹، يو هاشم يو مهدو ۱۳۹۰ن،همکارا
در روش  شد. استفادهمتناسب  يا طبقه يريگ روش نمونه

بر توان  يرا م هشد يبند طبقه يتصادف يريگ نمونهمذکور، 
 ييها ر گروهيبه ز مهم استکه  يريا متغيصفت  اساس
وه متناسب با حجم نمونه احتمال يدر شد. كر يبند طبقه

ساده و  يتصادف يها روشانتخاب هر نمونه مشابه به 
ر اطالعات يسا گر برابر است.يکديک با يستماتيس يتصادف
، يز از اداره کل آمار و اطالعات وزارت کشاورزين الزم

شده  يآور شهرستان قروه جمع يسازمان جهادکشاورز
 EViewsافزار  ها از نرم محاسبه و پردازش داده براي است.
  استفاده شده است. پژوهشن يدر ا

  
  و بحث جينتا

ن تابع و محاسبه ياز تخم آب يتقاضادست آوردن ه ب براي
ن ييتع يشود. برا يا استفاده مه هنهاد ييارزش نها

 ياقتصادسنج يارهايها و مع د، آزمونين تابع توليتر مناسب
مناسب کمک  يوجود دارد که به انتخاب الگو يمتفاوت

کاکس و  -متداخل، باکس يها کند، از جمله آزمون يم
توان نام برد. در  يآزمون نرمال بودن جمالت اخالل را م

ن ييسه برآورد توابع مختلف و تعيمقا ين پژوهش برايا
در  يمختلف يها ج آزمونير، نتات مناسب و برترتابع 
  گزارش شده است. ۲و  ۱ هاي جدول
داگالس  دهد، تابع کاب نشان مي ۱گونه که جدول  همان

داراي تعداد ضرايب پايين بود. همچنين اين تابع نسبت به 
دار بودن تمامي  ديگر توابع مورد بررسي، داراي معني

ها متغيرها است. اين امر خود مزيتي براي انتخاب  ضريب
خوبي برازش و  ترتيب به  Fو  R2  اين تابع است. آماره



 هاي قروه و دهگالن) برآورد تقاضاي آب در توليد محصول يونجه (مطالعه موردي شهرستان                                                                ۱۲۰

داري کل رگرسيون را براي پنج تابع نشان  ان معنيميز
به دست آمده، نرمال  JBدهد. بر اساس مقدار آماره  مي

  شود. بودن توزيع اجزاي اخالل توابع نيز تأييد مي
، براي مقايسه توابع با درنظر گرفتن تابع ۲در جدول 
تابع  عنوان  بهتابع مقيد و ديگر توابع  عنوان  بهترانسلوگ 

د از آزمون حداکثر درستنمايي استفاده شده است. مقي غير
 -، برتري تابع کابLRآماره  بر اساسدر اين جدول 

شود. با استناد به  داگالس نسبت به ديگر توابع تأييد مي

شود که فرم تابع  ها و آزمون پيش گفته استنباط مي مالک
هاي تابعي، براي  تر از ساير فرم داگالس مناسب -کاب

محصول يونجه در منطقه مورد بررسي است.  بررسي توليد
داگالس، خصوصيات ضرورت، همگني،  -تابع کاب

منفي و  پذيري، غير يکنواختي، تقعر، پيوستگي، مشتق
). در ۱۳۸۳زاده و سالمي،  تهي بودن را دارد (حسين غير

داگالس برآورد شده در اين پژوهش در  -نتيجه تابع کاب
  گزارش داده شد. ۳جدول 

  
  ته جمالت اخالليب برآورد شده و آزمون نرماليضرا يدار يونجه از لحاظ معنيد يسه توابع مختلف توليمقا -۱ جدول
ب يتعداد کل ضرا  نام تابع

 cبا 
 JB  F  R2 D.W  دار يب معنيتعداد ضرا

  ۸/۱  ۹۸/۰  ۸/۱۴۵ ***  ۴۵/۱  ۱۵  ۲۲  ترانسلوگ
  ۸/۱  ۹۸/۰  ۲/۲۱۷***  ۶۲/۰  ۱۲  ۱۵  ترانسدنتال

  ۲/۱  ۹۷/۰  ۴/۱۸۷***  ۹۹/۰  ۹  ۱۵  افتهيم يف تعميلئونت
م يدرجه دوم تعم

  افتهي
۲۲  ۱۴  ۴/۰  ***۲/۲۹۷  ۹۸/۰  ۸/۱  

  ۸/۱  ۹۷/۰  ۵/۳۷۷***  ۵۶/۰  ۸  ۸  کاب داگالس
  ک درصديدر سطح  يدار يمعن ***
  

  LRسه توابع بر اساس آزمون يمقا -۲ جدول
  LR  نام توابع

  ۹۴/۱۲  ترانسدنتال و ترانسلوگ
  ۲/۱۹۰۲  افتهيم يف تعميترانسدنتال و لئونت

  ۸/۱۷۹۵  افتهيم يترانسدنتال و درجه دوم تعم
  ۳۲/۱۱  داگالس ترانسدنتال و کاب

  
داگالس محصول  -د کابيج برآورد تابع تولينتا -۳جدول 

 شهرستان قروه يونجه در روستاهاي
 tآماره  اريانحراف مع بيضر ريمتغ پارامتر

٠β Intercept )۰۰۰/۰ (۰۴/۱۱ ۷۱۹۲/۰ ۳۵/۱۵ 

١β LS  )۰۵۹/۰(۱۹۷۷/۰ ۱۰۲۷/۰ ۹۲۵/۱ 

٢β LM )۰۰۴/۰(۳۴۵/۲- ۷۷۷۵/۰ ۰۱۶/۳- 

٣β LLO )۰۰۸/۰(۱۹۴۶/۰- ۰۷۱۴/۰ ۷۲۵/۲- 

۴β LCF )۰۴۳/۰(۷۲۸/۱ ۸۳۴/۰ ۰۷۱/۲ 

۵β LP )۰۱۵/۰(۲۱۸۶/۰- ۰۸۷۵/۰ ۵۰۱/۲- 

۶β LW )۰۱۱/۰(۰۷۴/۰- ۰۲۸/۰ ۶۲۷/۲- 

٧β LLA )۰۰۰/۰( ۷۵۸/۱ ۲۵۶۴/۰ ۸۵۹/۶ 
 .است يدار ياحتمال معن اعداد داخل پرانتز نشان دهنده

  
 بر يتم بذر مصرفيلگار LS رها شامل،يدر جدول فوق متغ

ساعت،  بر حسبآالت  نيتم ماشيلگارLM لوگرم، يحسب ک
LLO نفر،  -روز بر حسبکار  يرويتم نيلگارLCF تم يلگار

 يتم سم مصرفيلگار LPلوگرم، يبر حسب ک  ييايميکود ش
مترمکعب و  بر حسبتم آب يلگار LWتر، يحسب ل بر

LLA ي. تماماستهکتار  بر حسبکشت  ريتم سطح زيلگار 
دار  يک درصد معنيمستقل مدل در سطح  يرهايمتغ

  هستند.
در تابع  يبرآورد هاي بيذکر شد ضر از قبلطور که  همان
د نهاده را نشان يتول يها داگالس، کشش -کاب ديتول
ش در مصرف نهاده يک درصد افزاي يبه ازا يعنيدهند،  يم
 يافته است. کشش منفيش يونجه چند درصد افزايد يتول

انگر آن است که کشاورزان از نهاده مورد نظر در ينهاده ب
به گر يد عبارت به کنند؛  يد استفاده ميه سوم توليناح

ج ينتا بر اساسشود.  ينه از نهاده استفاده ميهب ريغ صورت 
بذر، کود  يها ارائه شده در جدول باال، کشاورزان از نهاده

نه استفاده يه بهيرکشت در ناحيو سطح ز ييايميش
، يکار، مقدار آب مصرف يروين يها نهاده ياند. ول کرده
اند و  استفاده شده ياقتصاد ريه غيآالت و سم در ناح نيماش
زان يد مي؛ و بااند شدهاستفاده  از حد مجاز در مزارعشتر يب

ر کشش يها را کاهش دهند. در جدول ز ن نهادهيمصرف ا
ها گزارش  نهاده يور متوسط و بهره يور د، بهرهيعوامل تول

  اند. شده
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  ييمتوسط و نها يور د، بهرهيکشش عوامل تول -۴جدول 

 تول
مل
عوا

 دي

 تول
ش

کش
 دي

هره
ب

 يور 
سط

متو
 

هره
ب

 يور 
نها

 يي

 ۰۰۵/۰ ۰۲۵/۰ ۱۹۷/۰ تم بذريلگار

 -۴۹۵/۰ ۲۱۱/۰ -۳۴/۲ آالت نيماشتم يلگار

 -۱۰۷/۰ ۵۴۸/۰ -۱۹۴/۰ کار يرويتم نيلگار

 ۳۱۵/۰ ۱۸۲/۰ ۷۲/۱ يتم کود مصرفيلگار

 -۲۹۳/۰ ۳۴۱/۱ -۲۱۸/۰ تم سميلگار

 -۷۶۷/۳ ۰۰۰۵/۰ -۰۷۴/۰ تم آبيلگار

 ۶۱۰۰/۳ ۰۵۲/۲ ۷۵/۱ رکشتيسطح ز تميلگار
  

 يد به ازايزان توليش ميافزا  دهنده  متوسط نشان يور بهره
متوسط  يور . بهرهاستک واحد از نهاده ياستفاده از 

 ياز آن است که به طور متوسط به ازا نشانبذر  ي نهاده
ونجه يلوگرم يک ۰۲۵/۰زان ي، م ک تن استفاده از نهادهي

 يها متوسط نهاده يور ن بهرهيشود. همچن يد ميتول
، سم، آب و يکار، مقدار کود مصرف يرويآالت، ن نيماش

، ۱۸۲/۰، ۵۴۸/۰، ۲۱۱/۰ ترتيب به رکشت يسطح ز
ن يدست آمده است. در اه ب ۰۵۲/۲و  ۰۰۰۵/۰، ۳۴۱/۱

متوسط مربوط به  يور ن بهرهين و کمتريشتريان بيم
 يينها يور رکشت و آب بوده است. بهرهيسطح ز يها نهاده
 صورت به  ن و بذريزم يها ادهدهد که نه يها نشان م نهاده
ن يهمچن. شوند يد استفاده ميتول ۲ه يو در ناح ياقتصاد

از  يآب مصرف ژه به وي ها ر نهادهيدهد که سا يج نشان مينتا
د استفاده يتول يراقتصاديه غيدر ناحکشاورزان  سوي

  . شوند يم
ک مترمکعب ي يو اقتصاد يمقدار ارزش بازار ۵در جدول 
  داده شده است. نشان بررسي مورد در منطقه يآب مصرف

  
محاسبه شده آب در  يو اقتصاد ير ارزش بازاريمقاد -۵ جدول

  قروه و دهگالن (ريال) يها شهرستان
  يارزش اقتصاد  يارزش بازار  نهاده

  ۹۴/۸۴  ۵۱/۲۸  (مترمکعب) آب
  
ال ير ۵۱/۲۸آب  يزان ارزش بازاريم باالجدول  اساس  بر

مذکور  نهاده يا هيمت ساين قيهمچن. استدر مترمکعب 
گر کشاورزان يد عبارت به ال در مترمکعب است. ير ۹۴/۸۴

را  يآب مصرف نهيک سوم هزي بررسيمورد  منطقه
  کنند. يپرداخت م

ونجه يد محصول يتول ينهاده آب برا يمتيدر کشش خود ق
  م:يدار بررسيدر منطقه مورد 

)۱۳(  

    =        /  (1/7  )  /  (0/19  ) /  (2/34  )  /  
(0/19  ) /  (0/21  ) / (0/07  ) /  (1/72  )  /   

)۱۴(      = −           = −0/07 × 750 × 1432728/51 × 8064/14  =  − 2/59 
ک ير ييانگر آن است که، با تغيدست آمده، به کشش ب
ر ييدرصد تغ ۵۹/۲آن  يزان تقاضايمت آب ميدرصد ق

 يها استين طبق آنچه گفته شد، سيبنابراکند.  يم
  د.هستنه آب مؤثر يرو يدر کنترل مصرف ب يگذار متيق

 
  گيري نتيجه

هدف اصلي در اين پژوهش بررسي ارزش اقتصادي آب و 
برآورد تابع تقاضاي اين نهاده در شهرستان قروه است. 

استخراج  نامه پرسشهاي مورد نياز از  بدين منظور، داده
ها و معيارهاي  ترين الگو، آزمون شد. براي تعيين مناسب

اقتصادسنجي متفاوتي بررسي شد. در نتيجه تابع توليد 
مورد بررسي  در منطقه تابع مرجح عنوان  بهداگالس  -کاب

آالت، نيروي  هاي ماشين نهاده انتخاب شد. در تابع مذکور
مصرفي داراي تأثيرات منفي است. همچنين کار، سم و آب 

کشت داراي تأثير  هاي بذر، کود شيميايي و سطح زير نهاده
نتايج ارائه شده در  بر اساسمثبت بر توليد يونجه هستند. 

هاي بذر، کود شيميايي و سطح  جدول مذکور، نهاده
زيرکشت دراي کشش مثبت هستند، و در ناحيه بهينه 

هاي نيروي کار، مقدار  هشوند. ولي نهاد مصرف مي
آالت و سم داراي کشش منفي هستند،  مصرفي، ماشين آب

هاي مذکور  که اين ناشي از مصرف بيش از حد مجاز نهاده
بهينه و اقتصادي  ها در ناحيه غير است. بنابراين اين نهاده

شوند. بنابراين بايد ميزان  براي کشت يونجه استفاده مي
داد. در اين ميان بيشترين و ها را کاهش  مصرف اين نهاده
هاي سطح  وري متوسط مربوط به نهاده کمترين بهره

ها نشان از  وري نهايي نهاده زيرکشت و آب بوده است. بهره
کارا استفاده  صورت به هاي زمين و بذر  آنست که نهاده

ها به ويژه آب مصرفي توسط  شوند. همچنين ساير نهاده مي
شوند. اين امر خود  صرف ميغيرکارا م صورت به کشاورزان 



 هاي قروه و دهگالن) برآورد تقاضاي آب در توليد محصول يونجه (مطالعه موردي شهرستان                                                                ۱۲۲

نتايج تأييدي بر نتايج به دست آمده قبلي است. همچنين 
بهايي که کشاورزان در منطقه  دهد ميزان آب نشان مي

است  ۵۱/۲۸پردازند  مورد بررسي براي هر مترمکعب مي
ريال  ۹۴/۸۴در حالي که ارزش اقتصادي برآورد شده 

درصد ارزش  ۳۰ديگر کشاورزان فقط  عبارت به است. 
اند. در اين بررسي نيز  اقتصادي آب را پرداخت کرده

هاي انجام شده توسط احمدپور و صبوحي  همچون بررسي
) در منطقه ۱۳۸۹( ) و احساني و همکاران۱۳۸۸صابوني (

کوهستاني، قيمت بازاري و اقتصادي آب پايين است. زيرا 
ي ترويج سيستم آبياري در سال زراعي مربوطه، دولت برا

تر از ميزان واقعي از  بها را پايين باراني در منطقه، آب
گيرد، از سوي دگر چون منطقه مورد بررسي  کشاورزان مي

آبي  يک دشت در منطقه کوهستاني است، با مشکل کم
جدي روبرو نيست. بنابراين عوامل باال سبب پايين آمدن 

قه شده است. ارزش بازاري و اقتصادي آب در اين منط
برابر  ،خودقيمتي تقاضاي مشتق شده آب همچنين کشش

اهميت اين مهم در   دهنده است که نشان -۵۹/۲با 
 مصرف است. گذاري جهت کنترل نحوه هاي قيمت سياست
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