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  دهيچک
  

 توسط تقاضا تيريمدي ابزارها نيکارآمدتر ازي، کشاورز بخش در ،آب ياقتصاد ارزش بر يمبتن يگذارمتيق نظام اصالح
 يبرا ،هاروش و هااستيس نيبهتر از واقع در انجامد.يب آب مصرفي الگو ميتنظ به توانديم که است استگذارانيس و زانيربرنامه
 بهره آب مصرف در نهيبه يالگو کي از بتوان تا تاس مختلف يهابخش در آب حيصح يگذارمتيق استيس ،يآب منابع حفظ
 از استفاده با يکشاورز آب ياقتصاد ارزش نييتع كشاورزي، آب ةشد تمام ةنيهز ةمحاسب ،پژوهش نيا هدف اساس نيا بر برد.
 آب متيق نييتع تينها در و يکشاورز آب يتقاضا يمتيق کشش نييتع )،ريناپذانعطاف و ريپذانعطاف توابع( ديتول تابع افتيره
 از ازين مورد طالعاتا و آمار .است خوزستان شمال هيناح در ۱۳۹۶ تابستان و بهاري زراع فصل در گاردنر روش از استفاده با
 کارشناساني همکار با و خوزستان شمالية ناح کشاورزان از نفر ۳۵۷ معادلي آمار نمونه کوکران روش از و پرسشنامه قيطر

 تمام نهيهز متوسط که است آن کنندهانيب پژوهش جينتا .دش هيته منطقه آب امور سازمان و استان يکشاورز جهاد سازمان
 و۲/۱۵۹۴ جاتيفيص و ذرت گندم، محصوالت يبرا بهاآب متيق و الير ۱۲۳۱عملکرد اساس بر آب مترمکعب هر شده
 با و داردي اديز اختالف ي با مبالغ فوقکشاورزي اراض دري فعلي پرداختي بها آب که آنجا از .بود الير ۰۷/۱۳۵۸ و ۵/۱۶۹۷

 ارزش بر اساس بها آب ليتعد با ،يکشاورز ديتول نظام يداريپا و بهبود يبرا آبي تقاضاي متيق کشش بودن نييپا به توجه
  .ديآ فراهم نهاده نيا مصرف در جويي صرفه و آب از حيصح استفاده طيشرا بآ ياقتصاد
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  مقدمه
 آب واقعي شده تمام قيمت بايد بآمنطقي گذاري نرخ در
 شود؛ گرفته نظر در كنندهمصرف هايگروهخريد قدرت و

 به دقيقاً مناسب و صحيح گذاري قيمت زيرا
 هچ آب كه دهديم نشان کشاورز نندگانک مصرف
 ،ينور ( شود مصرف بايد چگونه و دارد هايي هزينه
 نقاط اكثر در آبي منابع محدوديت به توجه با ).۱۳۷۲
 در آب نقش بودن همم طالعه،م مورد ةمنطق يژهو به كشور،
 به ضروري آب يگذارنرخ آن، ةتوسع و كشاورزي بخش
  .رسد مي نظر
ي هادشتي کشاورزي هاتيفعال در آب نقش به توجه با
 و دوامي برا نهيگز نيبهتر گفت توانيم کشور، آب کم
 از درست استفاده نده،يآ دري کشاورزي هاتيفعالي داريپا
 عنوان به ،خوزستان شمال ةيناحي اريآب ةشبک است. آب
 است. مطرح خوزستاني اريآبي هاشبکه ترين مهم ازي کي

 سال در خوزستاني اريآبي هاشبکه ازي برداربهره شرکت
 سيتأس دزي اريآب ميعظ ةشبک ازي برداربهره يراب ١٣٧٠
 با ۱۳۸۹ سال از کرد. کار هب آغاز ١٣٧٢ سال از عمالً و شد

 نيا به کرخه يانحراف يميتنظ سد تيريمد يواگذار
 شامل يشمال کرخه ياريآب ةشبک از يبرداربهره شرکت،
 و باغه) و ضيارا (دوسالق، پل يپا يهادشت و اوان دشت

 شد. اضافه شرکت نيا تيريمد به لور ياريآب ةشبک زين
 رچها زارع، و باغدار هزار ۱۸ بر عالوه شرکت نيا مشترکان
 تپه، هفت شامل ،منطقه صنعت و کشت بزرگ شرکت

 از يبرخ و است کارون و يبهشت ديشه ،يرجائ ديشه
 مند بهره شبکه يهاکاناليآب تيظرف از زين يصنعت مصارف

 يامحدوده خوزستان شمال ياريآب يهاشبکه شوند.يم
 عمده اهداف از .رديگيم بر در را هکتار هزار ۱۹۱بر بالغ
 و يانسان يروين ساختار بهبود ،شرکت نيا سيسأت در

 تالش با امروز تا که بوده هاتيفعال نکرد ياقتصاد
ي طرف از است. دهش دنبال شرکت کارکنان و تيريمد
 مختلف مناطق دري زهکش وي اريآبي هاطرحي اجرا

 کشاورزان ها،آن نيمشترک ةعمد که شاوور و کرخه شرکت
 ،نداشتهي اقتصاد ةجنب تنها هستند، بضاعت کم وي بوم
ي ريجلوگ اشتغال، جاديا مانند آني اجتماع يهاهثمر بلکه
 سرانه درآمد شيافزا ،مشاغل و اصناف ريسا به مهاجرت از
ي پ در راي بومي اهالي زندگ سطح بردن باال سرانجام و

 جمله از ،آبي اقتصاد ارزش نهيزم نيا در .داشت خواهد
 به کشتي الگو رييتغ آب، ةنيبه مصرف وهيشي ابزارها

 ،يبرداربهرهي هانهيهز کاهش ،ياقتصادي هاکشتي سو
 اي سود زانيم نييتعي طرف از وي اريآب فصول در رييتغ
 حاصل نيمشترک به آب فروش از حاصل دولت انيز
 هستندي عوامل ،ياريآب و مزارع تيريمد واقع در .شود يم
 ماًيمستق را هانهيهز کاهش و آب شده تمام متيق که

  دهد.ي م قرار ريثأت تحت
 (در دزي اريآب ةشبک احداث از پس ،خوزستان استان در

ي هاروشي ريگ کارهب وي اراض حيتسط با ،)۱۳۷۰ سال
 به بيقر دز شبکه محدودة در اکنون همي اريآبي مهندس

 کشت زمستان و تابستان فصول در مختلف کشت نوع ۵۰
 هزار ۲۰ ،يآب گندم هکتار هزار ۴۰ به توانيم که شوديم

ي هاشرکت در شکرين هکتار هزار ۱۵ ،يادانه ذرت هکتار
 هاده ،مرکبات و هاباغ هکتار هزار ۴ وکارون، تپه هفت
 که جاتيفيص هکتار صدها و گل انواع و جاتيسبز هکتار

 سطح کرد. اشاره ،شونديم کشتي اگلخانه اي باز صورتهب
 ناخالص مساحت از کمتر ياريآب يهاشبکه در کشت ريز

 ها،زهکش ها،کانال به ياراض از يبخش رايز ؛است ياراض
 اختصاص ياريآب شبکه ازين مورد ساتيتأس ريسا و هاجاده
 سطح شبکه، ناخالص وسعت از ياراض نيا کسر با دارد.
 سطح حداکثر معادل سطح نيا که ديآيم دست به خالص
 سطح موارد اغلب در عمل در يول .است کشت قابل
 به آن علت که است خالص سطح از کمتر يواقع کشتريز

 گرفتن نظر در ،يآب کم مواقع در آب منابع تيمحدود
دليل  به يموارد در يحت و شيآ عنوان به ياراض از يبخش
 خود ياراض در کامل کشت در کشاورزان ليتما عدم

 هاشبکه کل در گفت توانيم متوسط طور به .هستند
 کشت تحت ناخالص ياراض درصد ٨٠ مطالعه، مورد ياريآب

 ريسا و هاجاده ها،زهکش ها،کانال به اي يمابق و است بوده
 تحت اي دارد اختصاص ياريآب ةشبک ازين مورد ساتيتأس
ي اقتصاد ارزش نييتع وي گذارمتيق دنبال به .است شيآ

 ،خوزستان شمال ةيناحي اريآبي هاشبکه دري کشاورز آب
 آب منابع از استفادهي اقتصاد حيصح تيريمد با توانيم
ي برا نهيزم تا کردي زيربرنامه ثرترؤمي قيطر به منطقه نيا

 منبع نياي آلودگ و رفتن هدر ازي ريجلوگ ويي جوصرفه
  .)۱۳۷۹ ،يکشاورز جهاد وزارت( شود فراهم مهم،
 نيب آب مناسب عيتوز توانيم را آب متيق نقش ترين مهم

 جمله از واقع در .کرد ذکر مختلف مصارف و انيمتقاض
 استيس ،يآب منابع حفظ يبرا هاروش و هااستيس نيبهتر
 تا است مختلفي هابخش در آب حيصحي گذار متيق
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 نيبنابرا ؛برد بهره آب مصرف در نهيبهي الگو کي از بتوان
 ديبا شود، نگاهي اقتصادي کاال کي عنوان به آب، به اگر
 انجام حيصحي گذارمتيق گر،يدي کاالها مثل آني برا

 آبي گذارمتيق بري اديز مطالعات ).۱۳۷۵ صنوبر،( .شود
 اشارهي آب منابع اتالف ازي ريجلوگي اساس حلراه عنوان به

  اند. کرده
 عنوان باي امطالعه در )٢٠١٦( کاالتراوا و دويگار
 به ک،يمکز و اروپا هياتحاد :يکشاروز آبي گذار    متي"ق

 نيا کننديم انيب انآن اند.پرداخته موضوع نياي بررس
ي کشاورز آبي گذارمتيقي تجرب ةمطالع ،يبرا مطالعه

 کيمکز کشور و اروپا ةياتحاد کشور پنج در )ياريآبي (برا
 تا است شده انجام ،است مهم هاآني براي اريآب که

 .شودي بررس آن هايژگيو وي کشاورز آبي متيق ةمحدود
 بهبود به منجري اريآبي براي پرداخت حد چه تا کهنيا

ي براي اهيسرماي هانهيهز وي دارنگه ةنيهز وي اتيعمل
 قرار ليتحل و هيتجز مورد شود،يم مزرعه به آب ليتحو
که  دهديم نشان مطالعه نياي اصلي هاافتهي رد.يگ
 منابع ديتجدي براي راه از فراتر توانديم ،آبي گذار متيق
 لهيوس نيهمچن توانديم و ندک عمل عرضه بهبود وي آب
  د.شو آن از کارامدتر استفاده از نانياطمي براي ا
 عنوان باي امطالعه در )۲۰۱۳( همکاران و فامبويچ
 ةتوسعي برا هانهيهز بهبود وي اريآب آبي گذار متيق
ي بررس مباوهيز وي ادزي انين دري اريابي هاپروژه داريپا

 يهانهيهز بهبود و آب يگذارمتيق که کردند
 ياريبس يبرا زيبرانگ بحث مسائل از ،ياريآب يگذار هيسرما
 از مطالعه نيا در .است بوده يادزي انين خشک مناطق از
ي اصلي هاافتهي .شد استفادهي فيک وي کم روش دو هر

 معموالً منطقهي اقتصاد تيموقع که دهديم نشان
 اريبسي آبرسان نهيهز وي دولتي هاارانهي افتيدرصورت  به
 با يادزي انين ةمنطق که جاآن از است. دشوار و دهيچيپ

 ياريآب يهاپروژه يمال نيتأم در ديشد يمال ،مشکالت
 و ياريآب يابيارز داريپا يهاروش ديبا ،است مواجه
 انين کشور ياقتصاد طيمح در ديتول يهانهيهز ةمجموع

   شود. گرفته نظر در يادزي
 يکشاورز آب تيوضع عنوان باي امطالعه در )٢٠١٣( کوه
 کاهش و ياريآب آب تيفيبرک مداوم نظارت کره، در
 تيريمد بهبود يراب و نددانست مهم را ينيرزميز يها آب
 و آب از دوباره استفاده مانند ييراهکارها يکشاورز آب

 ند.دکر شنهاديپ را نيگزيجا يآب منابع

 جايگاه عنوان با يادرمطالعه )١٣٩٦( هيکاظم و زاد حسين
 يمورد ةمطالع كشاورزي توسعة در آب منابع مديريت
 آب منابع مديريت جايگاه و سهم بررسي براي زيتبر دشت
 استفاده كانوني همبستگي تحليل از كشاورزي توسعة در

 مديريت در بهبود و تغيير گونه هر که معتقدند انآن کردند.
 چگونگي و گذاشت خواهد تأثير كشاورزي توسعة بر آب،

 از كشاورزي توسعة و آب منابع مديريت بين ارتباط
 ٣٥/٣٢ كه داد نشان نتايج است. برخوردار خاصي اهميت
 سه با آب مديريت هايشاخص مجموعه واريانس از درصد
 همچنين شود.مي تبيين كشاورزي توسعة كانوني متغير
 بيان به قادر كشاورزي آب مديريت كانوني متغير سه
 توسعة هايشاخص مجموعه واريانس از درصد ٣٢/٤٣

 بين چند هر دهد،مي اننش نتايج هستند. كشاورزي
عة كشاورزي ارتباطي دوطرفه وجود توس و آب مديريت
 ،كشاورزي توسعة در آب منابع اهميت به توجه با دارد،
 استفادة هايشاخص توسعه، هايريزيبرنامه در است الزم
  شود. گرفته جدي آب منابع از پايدار
 ارزش برآوردي امطالعه در )١٣٩٥( همکاران و زاده کرامت

 کردند.ي بررس را گندم محصول ديتول در آب اقتصادي
 دگاهيد از آب، اقتصادي ارزش نييتع مطالعه، نيا هدف

 مزارع در ديتول تابع افتيره از استفاده با تقاضاکنندگان
 است. ١٣٩٣-٩٤ي زراع سال در گرگان شهرستان گندم،

 برتر ديتول تابع عنوان به داگالس-کاب تابع ج،ينتا اساس بر
 به الير١٥٦٤ معادل آب اقتصادي ارزش و شد انتخاب
 کشش مطلق قدر نيهمچن .شد برآورد مترمکعب هر ازاي
 و شد برآورد ٢٨/١ گندم براي آب تقاضاي يمتيق خود
 که دهديم نشان کشش نيا مقدار بودن کي از تربزرگ

 کنترل در يمهم عامل تواننديم يمتيق هاياستيس
  د.باش ارزش با ةنهاد نيا ةنيبه ريغ مصرف

 ارزشي امطالعه در )١٣٩٢( نيالدنيز خيش و دهقانپور
 سال در اردکان-زدي دشت در راي کشاورز آبي اقتصاد
 برآورد از حاصل جينتا کردند.ي بررس ١٣٩٠- ٨٩ي زراع
ي متيق کشش قدرمطلق که داد نشان آبي تقاضا تابع
 نهاده نياي تقاضاي ريپذکشش نيمب که ٢ رببرا تقاضا
 از استفاده لذا ؛است آب متيق راتييتغ به نسبت

 دري مناسبي اقتصاد ابزار ،يگذارمتيقي ها استيس
 ارزش نيهمچن د.يآيم شمار به آب فمصر کاهش
مترمکعب  هري ازا به آب شده تمام متيق وي اقتصاد

 اختالف .شد محاسبه الير ٨/٥٣٠ و ٥/٩٩٧ترتيب  به
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 ،آب شده تمام متيق وي اقتصاد ارزش نيب موجود
 جويي صرفه عدم و حد از شيب مصرف ليدال از تواند يم

  باشد. گندم محصول ديتول در آب
 ارزش برآورد به مختلف مطالعات ،شد انيب که گونههمان
 در کاراي گذارمتيق وي کشاورز مصارف در آبي اقتصاد

 مطالعه نيا در اند.پرداختهي کشاورز محصوالتي اريآب
ي هامتيق وي گذارمتيق استيسي ريپذتحققي برا
 دو خوزستاني کشاورز محصوالت در آبي براي شنهاديپ
ة تمام شده) و طرف تقاضا ني(هز عرضه طرف دگاهيد
 گاردنر روش اساس بر را آب نرخ و توجه )ياقتصاد ارزش(
 است. شده محاسبه ،رديگيم نظر در را دگاهيد دو هر که

 تابع مختلفي هافرم انتخاب با است شدهي سع نيهمچن
 نييتع تيحساس دادن نشان با آن درست حيتصر و ديتول
 شامل: عمده محصوالت ديتول دري مصرف آب نهاده متيق

 پژوهشگران شتريب توجه جاتيفيص و ذرت گندم،
 جلب لهأمس نيا بهي تجرب مطالعات گونه نيا اندرکار دست
 يبررس تاکنون نکهيا و موضوع ضرورت به توجه با کرد.
 ةسعتو و آبي گذارمتيق ارتباط ةنيزم در يکامل و جامع

 نيا شد يسع است، نشده انجام توامان کشور در يکشاورز
 يبررس خوزستان استان شمالية ناحي اريابة شبک در مهم
  .شود

  
  ها روش و مواد
 را آب ارزش نييتع يهاروش يکل يبندميتقس کي در
 و کنندهمصرف دگاهيد از کرد: ميتقس دسته دو به توانيم
 کي آب کننده،مصرف دگاهيد از کننده.ديتول دگاهيد از

 تيمطلوب جاديا آن مصرف که شوديم يتلق يمصرف يکاال
 نديفرآ در نهاده کي ،آب ةکنندديتول دگاهيد از اما ؛کنديم
  .است يضرور ،ديتول يبرا آن از استفاده که ديولت

 دسته دو به خود کننده،مصرف دگاهيد از آب يگذارارزش
 روش در .شوديم ميتقس يپارامترريغ و يپارامتر

 از استفاده با يکشاوز آب ياقتصاد ارزشي رپارامتريغ
 ياقتصاد يهاهينظر درچهارچوب ياضير يهاکيتکن

 به خود آب، ارزش يرپارامتريغ يهاروش .شوديم برآورد
 روش )٢ ،ياهيحاش يگذارارزش روش )١ گروه پنج

 و يخط يزيربرنامه روش )٤ گاردنر، روش )٣ ،يبندبودجه
ي پارامتر روش در .شونديم ميتقس ياقتصادمهندس )٥

ي پارامترها برآورد بري مبتن آب،ي اقتصادارزش برآورد
 ارزش برآورد يپارامتر روش .استي اقتصادسنجي الگوها

 يالگوها يپارامترها برآورد بر يمبتن آب يصادتاق 
 ياقتصادسنج يالگوها يکلطور به .باشديم ياقتصادسنج

 دسته دو به آب ياهيسا متيق نييتع در استفاده مورد
 و سود توابع برآورد که دوگانروش الف) :شونديم ميتقس
 بر مشتمل که ميتقمس روش ب) و رديگيم بر در را نهيهز

  .شوديم ديتول تابع برآرود
 آبي اقتصاد ارزش نييتع دري پارامتري هاروش کاربرد
ي پارامتري هاروش در نکهيا جمله از ؛استيي ايمزاي دارا

ي الگوها شده برآوردي پارامترهاي آمار آزمون امکان
 است، آبي اقتصاد ارزش نييتعي مبنا کهي سنجاقتصاد
 به ازيني پارامتري هاروش از استفادهي برا باشد.يم فراهم

 .ستين آب منبع نوع و آب تيمحدود سقف نييتع
 آب حداکثر نييتع امکان کهي تيوضع در گريدعبارت  به

ي هاآب شامل منابع از کي هر کيتفک به دسترس قابل
 راهي پارامتر روش باشد، نداشته وجودي نيرزميز وي سطح
 گريد طرف از .است آب ارزش برآوردي براي تر يعمل

 توابع ازي ريگبهره امکاني اقتصادسنجي الگوها از استفاده
 ترراحت و بهتر را ريپذ انعطافتوابع ژهيو به مختلف
ي هافرم .کنديم فراهم ريناپذ انعطافي هاازروش
 هيناح تواننديم که هستندي تابعي هافرم ر،يپذ انعطاف
ي هافرم بر جهت نيا از و دهند نشان زين را ديتول سوم
 ،يسالم و زاد حسين( دارند حيترج ريناپذ انعطافي تابع

۱۳۸۳.(  
 به توجه با كشاورزي آب شده تمامة نيهز پژوهش نيا در

 نگهداري و برداريبهره هايهزينه و ايسرمايه هايهزينه
 آب نهادهي اقتصاد ارزش شود.يم محاسبه تأسيسات

 و ذرت گندم، جمله از عمده محصوالت ديتول در يمصرف
ية ناح در ۱۳۹۶ تابستان و بهاري زراع فصل در جاتيفيص

 نييتع ديتول تابع افتيره قيطر از خوزستان شمال
 باي کشاورز آبي تقاضاي متيق کشش نيهمچن ،شود يم

 دستهب شده زده تخمين تقاضاي تابع نتايج از استفاده
 ،(گاردنر گاردنر روش از استفاده با آب نرخ سپس و ديآيم

 در تابع شکل انتخاب در دقت شود.يم نييتع )١٩٧٤
 برآورد از پس نيبنابرا ؛داردي اژهيو تياهمي پارامتر روش
 استفاده با تابع، فرم نيبهتر ،١ جدول مطابق مختلف توابع
  شد. ييشناساي اقتصادسنجي ارهايمع و هاآزمون از

 لوگرميک Y مقداري ديتول واحد کي ميکنيم فرض
 ها هنهاد از مجموعه کي يريکارگهب با را محصول

( = 1.2. …  و کنديم ديتول آبة نهاد جمله از و   ( .
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 قالب در ثابتي تکنولوژ کي از محصول نيا ديتولي برا
  شود:يم استفاده ريزصورت  به ديتول کي
)۱(                                       =  (  .   . … .   )   
 را هانهاده بتواندي ديتول واحد نيا شوديم فرض عالوه به
 با را محصول و کند هيته    متيق با و آزاد رقابت بازار از
 کنندهانيب ريز تابع لذا ؛برساند فروش به بازار در P متيق

   بود: خواهد زارعي برا محصول فروش از حاصل سود تابع
 )۲(                ∏ =  ⋅  (  .   . … .   ) − ∑           
يي جا تا را هانهاده از کي هر ديبا سود حداکثري برا

ة انداز به حداقل نهاده واحد هر مصرف که کند مصرف
 ؛کند اضافه ديتول ارزش به هانهاده از واحد هر متيق
 هانهاده از کي هر به نسبت) ۲معادله ( از گريدعبارت  به

  داشت: ميخواه ،ميده قرار صفري مساو و گرفته مشتق
)۳(                          .   ( )  − p = 0     ∏  =   ∏  = P. MP − p = 0         VMPw = P           (٤) 
يي نها ديتول MPw و آب نهادهيي نها ديتول ارزش VMPw ،آب ياقتصاد ارزش Pw محصول، متي P آن در که

بر  رايي نها ديتول مقدار بيترت نيهم به .است آب نهاده
  کرد: محاسبه توانيم ريزة معادل اساس

)۵(                      . APW   MPW = EW . APW =    ( )   ( ) 
 درصد به توليد تغييرات درصد همان يا آب توليد كشش
 دست به زير معادلة بر اساس توانمي را آب مقدار تغييرات

 :آورد

)۶(                                ( )   ( )   =  .    EW =       
 راتييتغ به کشاورزان تيحساس توانديم آب ديتول کشش

 از توانيم هايگذاراستيس در و دهد نشان را آب متيق
 ديتول تابع فرم و شکل در رييتغ نوع هر کرد. استفاده آن
 ارزش بر بگذارد، اثر شده برآوردي پارامترها بر که

 دقت لذا ؛گذاشت خواهد اثر زين آب شده محاسبهي اقتصاد
ي اژهيو تياهمي پارامتر روش در تابع شکل انتخاب در

 نيبهتر ،۱ جدول مطابق مختلف توابع برآورد از پس دارد.
ي اقتصادسنجي ارهايمع و هاآزمون از استفاده با تابع، فرم

 درست فرم انتخاب در تالش باره نيا در د.شويميي شناسا
 جمله از و نهاده هري واقع ارزش نييتعي براي ضروري امر

  .)۱۹۹۸ ،ي(کند است آب نهاده
آمار و اطالعات مورد نياز اين پژوهش که شامل متغيرهاي 

هاي مصرف شده سطح زير کشت، مقدار توليد، مقدار نهاده
در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت و همچنين 

نهاده هاي مصرف شده است، از کشاورزان ناحية هزينه 
با  ۱۳۹۵- ۹۶شمال خوزستان شهر دزفول، در سال زراعي 

تکميل پرسشنامه گردآوري شده است. جامعة آماري 
نفر گندمکار و  ۳۰۰۰کشاورز است که  ۵۰۰۰شامل 
نفر ذرت کار و بعضي از کشاورزان در آن منطقه به  ۲۰۰۰

از پردازند. جات ميفيکاشت محصوالت ديگر از جمله صي
گيري تصادفي ساده (با خطاي پنج  درصد) در طريق نمونه

(مطابق روش کوکران با  ۳۵۷نهايت حجم نمونه برابر با 
 ،يآمار تيبا توجه به محدودجامعه مشخص) تعيين شد. 

نفر  ۱۴۷ نمونه از کشاورزان گندمکار و حدود ۲۱۰ حدود
گرفته شد.  کارهب نيتخم ينمونه از کشاورزان ذرت کار برا

زده  نيو جداگانه تخم کيطور جداگانه تفکههر محصول ب
براي انجام محاسبات و برآورد توابع توليد از بسته  شد.
  استفاده شد. Excelو Eviews10افزاري  نرم

 به توجه با كشاورزي هزينة تمام شدة آب براي محاسبة
 نگهداري و برداريبهره هايهزينه و ايسرمايه هايهزينه

 و آوري شده است) جمع منطقه آب ادارة از (كه تأسيسات
 هايقيمت به) ١٣٥٤ اي ١٣٦٧تبديل آن از سال پايه (

 خدمات و كاالها بهاي شاخص از ،١٣٩٦ مطالعة سال
 ها) استفاده شد. همچنين برايقيمت (شاخص مصرفي

 از كشاورزي آب مترمكعب يك تأمين محاسبة هزينة
  استفاده شد. )٧( ةمعادل

)٧(  

 ساالنه بهرة هزينه استهالك) /(مصرفي آبياري آب كل(
 ها+ هزينةتأسيسات وشبکه هزينه استهالك +سرمايه
 =هزينه)و نگهداري برداريبهره هزينة +سدها استهالك

   كشاورزي آب مترمكعب يك تأمين
 آب نرخ براي محاسبة اين پژوهش به موازات روش فوق در

 است شده استفاده) ٢٠٠٣، گاردنرگاردنر ( روش از آبياري
 :است )٨(ة معادلصورت  به آن كلي فرم كه

)٨                                                (  =X     ᵤ ᵤ  ᵤ  
 آب مترمكعب بهاي تمام شده هر Cu، )٨(معادلة  در

 قيمت باالي آبياري (حد آب نهايي بازدة ارزش Luآبياري، 
بهاي  و آب قيمت باالي حد بين تفاوت درصد Xآب)، 

 نسبت البته است. آب نرخ Fو  آب مترمكعب تمام شده هر
                                           )٩( (Lu -Ctr) /(Lu -F)   با: برابراست شود، مي كشاورزان نصيب كه آبي رانت كل
 باالي حد بين و تفاوت آب رانت معرف Lu-Ctr آن در كه

 كه است آبياري مازاد همان (Lu-F) آب، و نرخ آب قيمت
 قيمت باالي حد اين تحقيق در شود.مي كشاورزان نصيب
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 حد و آب نهايي بازده ارزش يا ايسايه قيمت همان آب
نگهداري  و برداريبهره هايهزينه آب قيمت پايين

   .است مختلف نواحي در آبي تأسيسات
قيمت تمام شده آب بر اساس روش  با اين روش در واقع
 آيد. در اين مسير قيمت تمام شده،دست ميبهگاردنر 

ترکيبي از بازده نهايي آب براي توليد محصوالت کشاورزي 
هاي مربوط هاي نگهداري آب در پشت سد و هزينهو هزينه

به سازمان آب است. براي برقراري ارتباط بين اين دو 
هاي نگهداري و انتقال آب) هزينهبخش (بازدة نهايي آب و 

   از روش گاردنر استفاده شده است.
  

  توابع اشکال از تعدادي يهايژگيو و شکل -١ دولج
  نهاده کشش امi  يينها ديتول  يتابعي شکل  تابع نام

=   داگالس-کاب        
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  )۱۳۸۳( يسالم و زاد حسين منبع:
  

  و بحثنتايج 
براي نشان دادن تأثير انتخاب الگوهاي مختلف بر مقدار 
ارزش اقتصادي نهاده آب به دست آمده در توليد 

پنج نوع تابع توليد  جات، ذرت و صيفيمحصوالت گندم
داگالس، ترانسندنتال، ترانسلوگ درجة –که شامل کاب

دوم تعميم يافته و لئونتيف تعميم يافته، براي بيان رابطة 
بين عوامل توليد و مقدار توليد محصوالت، انتخاب و با 

آوري شده برآورد شدند که استفاده از اطالعات و آمار جمع
در گزارش شده است.  ٢ نتايج حاصل از برآورد، در جدول

) برحسب Yتوابع برآورد شده مقدار عملکرد گندم (
کود ) و Aو تابعي از سطح زيرکشت (کيلوگرم در هکتار 

) بر حسب fشيميايي شامل اوره، فسفات و پتاس (
) بر حسب hحسب کيلوگرم، سم ( ) برsکيلوگرم، بذر (
  ب ) برحسب نفر روز کار و مقدار حجم آL( ليتر، نيروي کار

)W .بر حسب مترمکعب است ( 
ها دار نبودن پارامترهاي آندليل معني متغير بذر و سم به

با  عدم تأثير مناسب در الگو حذف شدند.از لحاظ آماري و 
توجه به فرهنگ کشاورزي منطقه و عمليات زراعي مرسوم 
و معمول در آن به اين ترتيب که تقريباً همه کشاورزان 
براي عمليات مشخص به يک ميزان از بذر، سم در واحد 

ها در کنند و اختالف زيادي ميان آنسطح استفاده مي
جات وجود هاي توليد گندم، ذرت و صيفياستفاده از نهاده

  دار نبودن اين عوامل دور از انتظار نيست.ارد، معنيند
براي محاسبة  ٢از پارامترهاي گزارش شده در جدول 

اي آب استفاده شد که هاي توليدي و قيمت سايهکشش
براي بررسي  گزارش شده است. ٥و  ٤و  ٣نتايج در جدول 

گيري، ارزش پيامدهاي انتخاب مدل نامناسب اين تصميم
شش توليدي آب از طريق تمامي الگوها اقتصادي آب و ک
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دست برآورد و مقايسه شده است. با توجه به توابع توليد به
آمده، ارزش اقتصادي و کشش توليدي نهادة آب در توليد 

جات عالوه بر مقدار مصرف خود آب گندم، ذرت و صيفي
تابعي از مقادير عوامل کودشيميايي و نيروي کار است؛ 

ها مقدار مصرف هر کدام از اين نهادهعبارتي با تغيير  به
 ارزش اقتصادي آب و کشش توليد آن تغيير خواهد يافت.

 ضرايب معيار انحراف پرانتز، داخل اعداد ٢جدول  در :تذکر
بذر، هاي ادهنه به مربوط ترتيب به wو  s، f ،l هايو انديس

 عرض از مبدأ cو  آب و مصرف کار يروين ،شيميايي کود
  است.

  
 مختلف محصوالت مختلف توابعي پارامترها برآورد جينتا -٢ جدول

  پارامترها
  درجه دو تعمیم یافته  ترانسلوگ  ترانسندنتال  لئونتیف  داگالس-کاب

   tآماره   ضریب
(prob) 

   tآماره   ضریب
(prob) 

   tآماره   ضریب
(prob) 

   tآماره   ضریب
(prob) 

  tآماره   ضریب
 (prob) 

  گندم

C - 15895/5  -4/613759 

)000/0(  

-70/37415 
-1/687859 

)0992/0(  

-22/88368 

-6/151552 

)0000/0(  
-75/436 

-
676068/2  

(0/0107) 
-25/0139 -2/41943 

β  8484/8   
429719/4  

)0001/0(  

- 314631/0  
- 669482/1  

)1028/0(  

4/233663 

6/019185 

)0000/0(  
1297/24  

2/496829 

(۰/۰۱۶۷) 
0/053265 1/500543 

(0/1413) 

β  667489/0   
48745/9  

)0000/0(  

0/383359 

2/130378 
(0/0393 ) 

0/402770 

4/217262 

(0/0001) 
- 669064/1    

-
999080/1  

)0524/0 (  
0/700736 2/760194 

(0/0087) 

β  100711/0   
67575/2 

)0103/0(  

-0/004133 

-15/45908 

(0/0000) 

0/141040 

3/579096 

(0/0009) 
0/299038 0/452477 

(0/6534) 0/010611 11/70550 

(0/0000) 

β       
7/413652 

1/930156 

(  0 /0607) 

-0/005391 

-4/437339 

(  0 /0001 ) 
-3/85329 -2/28057 

(0/028) 00001/9 -  -0/15906 

(0/8744) 

β       
-11/45737 

-7/611490 

(  0 /0000 ) 

0/002154 

2/627032 

(0/0119) 
-0/08145 -2/12031 

(0/0402) -0/00051 -1/45005 

(0/1549) 

β       
0/275085 

0/688660 
)4950/0( 

- 000016/1  

-2/306263 

(  0 /0260 ) 
0/089369 1/957909 

(0/0572) - 00075/1  -12/9617 

(0/0000) 

β       
0/987341 

3/311984 

(  0 /0020) 
  0/495194 3/734272 

(0/006) -0/00018 -0/63716 

(0/5276) 

β       
-0/059811 

884478/0 - 
) 3871/0(  

  -0/08557 -0/66163 

(0/5120) - 00005/1  -13/4423 

(0/0000) 

β       
0/175158 

6/588464 

) 0000/0(  
  -0/07561 -2/06963 

(0/0450) 00006/8  5/665981 

(0/0000) 

 
R  = 0.8985 

DW=1.79789  
R  = 0.924607 

DW=1.693113 
R  =0.977557 

DW=1.405285  
R  =  0.910974 

DW=1.527026 
R  =  0.995005  

DW=1.667506 
  
  
  
  



  برآورد ارزش اقتصادي آب کشاورزي با استفاده از مدل توابع توليد و روش گاردنر                                                                               ١٥٢

  - ٢جدول ادامه 

  پارامترها
  درجه دو تعمیم یافته  ترانسلوگ  ترانسندنتال  لئونتیف  داگالس-کاب

   tآماره   ضریب
(prob) 

   tآماره   ضریب
(prob) 

   tآماره   ضریب
(prob) 

   tآماره   ضریب
(prob) 

  tآماره   ضریب
 (prob) 

  ذرت

c -2/68210 -3/530993 

(0/009) 

37/15513 

5/043873 

(  0 /0000) 

-9/896184 

-9/363039 

(  0 /0000) 
-14/4649 -2/59861 

(0/0129) -8/59244 -1/79636 

(0/0796) 

β  0/32583 2/680860 

(0/010) 

-0/058405 

-3/897911 

(  0 /0003) 

1/558921 

4/786083 

(  0 /0000) 
3/763100 2/661865 

(0/0110) 0/061096 3/259038 

(0/0022) 

β  0/33284 4/645052 

(0/000) 

-0/760294 

-2/454818 

(  0 /0183) 

0/135070 

1/892193 

(  0 /0000) 
-3/80235 -4/75029 

(0/0000) -0/67783 -1/97471 

(0/0549) 

β  0/36218 4/681248 

(0/000) 

-0/005750 

-1/721712 

(  0 /0925) 

0/443072 

2/446041 

(  0 /0184) 
1/60136 1/696433 

(0/0972) 0/001823 0/291309 

(0/7722) 

β       
-2/474212 

-4/115325 

(  0 /0002) 

-0/000653 

-4/082518 

(  0 /0002) 
-0/67027 -3/76408 

(0/0005) 
- 0006/2  

  
-3/07935 

(0/0036) 

β       
-12/03289 

-4/126775 

(  0 /0002) 

0/000317 

0/489468 

(  0 /6269) 
-0/23664 -3/36941 

(0/0016) -0/00187 
-2/02326 

 
(  0 /0494) 

β       
-0/279009 

-1/114799 

(  0 /2713) 

-4/00048 
-2/771744 

(  0 /0081) 
-0/23636 -2/66748 

(0/0108) - 0004/2  1/780012 

(  0 /0823) 

β       
2/273230 

11/22750 

(  0 /0000) 
 0/635298 5/121191 

(0/0000) 0/01509 2/158875 

(0/0366) 

β       
0/094462 

1/836767 

(  0 /0733) 
  0/004573 0/019399 

(0/9846) - 0008/2  -0/04140 

(0/9672) 

β       
-0/209673 

-1/521109 

(  0 /1357) 
  0/100924 1/249399 

(0/2184) 00006/2  0/644360 

(0/5228) 

 
R  =0.752889  
DW=1.738974  

R  = 0.898346  

DW=2.063433 

R  =0.860407  
DW=1.765359  

R  = 0.871985 

DW=1.880796 
R  = 0.867399 

DW=1.778569 
  

  پارامترها
  درجه دو تعمیم یافته  ترانسلوگ  ترانسندنتال  لئونتیف  داگالس-کاب

   tآماره   ضریب
(prob) 

   tآماره   ضریب
(prob) 

   tآماره   ضریب
(prob) 

   tآماره   ضریب
(prob) 

  tآماره   ضریب
 (prob) 

  جات صیفی

c -4/94663 -3/956438 

(0/0003)   
-4/816076 

-2/023211 

(  0 /0490) 
6/809640 1/707485 

(0/0951) 
-207/895 -83771/1  

)0732/0(  

β  0/67968 2/824328 

(0/0069)   
0/757616 

1/767907 

(  0 /0839) 
-2/22818 -1/32842 

(0/1912) 0/847120 929776/1  
)0604/0(  

β  0/20095 3/211099 

(0/0024)   
0/160895 

2/540219 

(  0 /0146) 
-0/11451 0/07005- 

(0/9445) 03451/0 -  -23136/1  
)2250/0(  
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   - ٢جدول ادامه 

  پارامترها
  درجه دو تعمیم یافته  ترانسلوگ  ترانسندنتال  لئونتیف  داگالس-کاب

   tآماره   ضریب
(prob) 

   tآماره   ضریب
(prob) 

   tآماره   ضریب
(prob) 

   tآماره   ضریب
(prob) 

  tآماره   ضریب
 (prob) 

  جات صیفی

β  0/40288 5/883647 

(0/000)   
0/343842 

3/565713 

(  0 /0009) 
-0/20469 -0/14045 

(0/8890) -0/00018 - 02847/0  
)9774/0(  

β         
-0/000245 

-0/629687 

(  0/5321 ) 
0/39549 1/036391 

(0/3060) 00149/0 -  - 84573/1  
(0/072) 

β         
-1/00002 

-1/805115 

(  0 /0778) 
-0/09242 -1/06238 

(0/2941) -6/00001 
- 106175/0   

)9159/0(  

β         
1.00007  

2/368539 

(  0 /0222) 
0/106842 0/865487 

(0/3917) -7/0001 - 097823/0  
(0/9225) 

β           0/121600 0/370386 

(0/7130) 5/00007 256716/1  
(0/2158) 

β           -0/02084 0/08359- 

(0/9338) 1/00009 205039/1  
(0/2349) 

β           0/00601 0/007780 

(0/9938) -2/0004 - 108228/0  
(0/9143) 

 
R  =0.856636 

DW=1.911860  
R  =  

 DW=  
R  =0.916313 

DW=1.873427  
R  = 0.793659 
DW=1.656420  

R  = 0.999179  
DW=2.086319  

  هاي تحقيق مأخذ: يافته
  

شود ارزش مشاهده مي ۵ تا ۳هاي گونه که در جدولهمان
ها در هاي توليدي آناقتصادي برآورد شده آب و کشش

الگوهاي مختلف توليد به ازاء هر مترمکعب آب بسيار 
متفاوت است. بيشترين قيمت آب برآوردي براي توليد 

 ۹۳/۴۱۴۰گندم متعلق به تابع درجه دوم تعميم يافته 
و کمترين آن متعلق به  ۲۶۷۲/۰شش توليدي ريال و با ک

ريال و با کشش  ۵۵/۱۵۴۳تابع لئونتيف تعميم يافته با 
است. همچنين بيشترين قيمت آب برآوردي  ۱/۰توليدي 

ريال و با کشش  ۱۹/۲۳۷۶توليد ذرت تابع ترانسلوگ  براي
داگالس با - و کمترين آن متعلق به تابع کاب ۵۳/۰توليدي 

است. در  ۳۶۲۱/۰کشش توليدي ريال و با ۰۸/۱۶۱۳
جات متعلق نهايت قيمت آب برآوردي براي توليد صيفي

ريال و با کشش توليدي  ۱۴/۱۴۸۵ به تابع ترانسندنتال
است. عملکرد توابع از لحاظ بيان روابط توليدي  ۳۵/۰

پذير(ترانسلوگ، لئونتيف موجود، نه تنها بين توابع انعطاف
ناپذير  يافته) و انعطافتعميم يافته و درجة دوم تعميم 

هاي  داگالس و ترانسندنتال) بلکه بين فرم -(کاب
تمامي اين توابع از لحاظ پذير نيز متفاوت است.  انعطاف
ها دهندگي آندار بودن پارامترها و قدرت توضيحمعني

)R 2.به عالوه آماره دوربين واتسون  ) نسبتاً مناسب هستند
 خطا را نشاننيز نبود مشکل همبستگي بين جمالت 

هاي مختلف برآورد شده و دهد. براي مقايسه فرم مي
مشخص کردن فرم ارجح مراحل مختلفي طي شد. براي 

هاي ترانسلوگ، درجة انتخاب فرم تابعي برتر از ميان فرم
، داگالس و ترانسندنتال-کابدوم و لئونتيف تعميم يافته 

تعداد بر اساس آزمون نرمال بودن توزيع جمالت اخالل، 
و  R 2دار در الگوي برآورد شده و آماره پارامترهاي معني

در هنگام استفاده از روش رگرسيون، نرمال ( JBآزمون 
بودن جمالت پسماند در مدل برازش شده از اهميت به 

هايي که نرمال بودن  آزمون از جمله .استسزايي برخوردار 
- دهد آزمون جارک مورد آزمون قرار مي جمالت پسماند را

اين مقايسه  ٨و  ٧و  ٦جدول که مشخص شده  .برا است
دوم تعميم يافته،  ةآورده شده است. به غير از تابع درج

شود. ها رد نمينرمال بودن توزيع اجزاي اخالل بقية مدل
براي محصول گندم و  ترانسندنتالدر بررسي نتايج، تابع 

ئونتيف تعميم يافته براي محصول ذرت ل جات و تابعصيفي
هاي تابعي در منطقة مورد مطالعه از ساير فرم ترمناسب

است.



  برآورد ارزش اقتصادي آب کشاورزي با استفاده از مدل توابع توليد و روش گاردنر                                                                               ١٥٤

 گندم) (محصول ديتول تابع انواع اساس بر آبي اقتصاد ارزش وي ديتول کشش محاسبه جينتا - ٣ جدول
 ال)ي(ر آبي اقتصاد ارزش  آبي ديتول کشش  گندم

  ۵۹/۱۵۶۰  ۱۰۰۷/۰ داگالس-کاب
  ۹۳/۴۱۴۰  ۲۶۷۲/۰  افتهي ميتعم دو درجه

  ۳۳/۱۹۵۷  ۱۲۶۳/۰  ترانسندنتال
 ۶۲/۲۹۴۷  ۱۹۰۲/۰  ترانسلوگ

  ۵۵/۱۵۴۳  ۰۹۹۶/۰  فيلئونت
  قيتحق يهاافتهي :مأخذ

  

  )ذرت محصول( ديتول تابع انواع اساس بر آب ياقتصاد ارزش و يديتول کشش ةمحاسب جينتا - ٤ جدول
 ال)ي(ر آب ياقتصاد ارزش  آبي ديتول کشش  ذرت

  ۰۸/۱۶۱۳  ۳۶۲۱/۰ داگالس-کاب
  ۹۱/۱۱۱۱  ۲۴۹۶/۰  افتهي ميتعم دو درجه

  ۷۷/۱۸۶۴  ۴۱۸۶/۰  ترانسندنتال
 ۱۹/۲۳۷۶  ۵۳۳۴/۰  ترانسلوگ

  ۰۵/۲۱۲۸  ۴۷۷۷/۰  فيلئونت
  پژوهش يهاافتهي مأخذ:

  
  جات)يفيص (محصول ديتول تابع انواع اساس بر آب ياقتصاد ارزش و يديتول کشش ةمحاسب جينتا - ٥ جدول

  ال)ي(ر آب ياقتصاد ارزش  آبي ديتول کشش  جات صيفي
  ۲۲/۱۶۹۳  ۴۰۲۸/۰  داگالس-کاب

  ۱۴/۱۴۸۵  ۳۵۳۳/۰  ترانسندنتال
  __  ۹۳۰۵/۰  فيلئونت

  پژوهش يها افتهي مأخذ:
  

 برتر تابع انتخاب و سهيمقاي برا گندم ديتول مختلفي ها تابع برآورد از حاصل جينتا - ٦ جدول

  شود.يم رفتهيپذ هامدلي تمام ،JB آزمون به توجه با .پژوهش يهاافتهي مأخذ:

  
  برتر تابع انتخاب و سهيمقاي برا ذرت ديتولي برا مختلفي هاتابع برآورد از حاصل جينتا - ٧ دولج

   JB R آماره مقدار شده دار يمعن بيضرا تعداد  بيضرا کل تعداد  تابع نوع
۹۳۴۵/۰  ۴  ۴ داگالس-کاب  [ ۶۲۶۶/۰ ] ۸۷/۰  

۱۷۰۱/۱۲  ۷  ۱۰  افتهي ميتعم دو درجه  [ ۰۰۲۲/۰ ] ۸۳/۰  
۷۷۵۸/۰  ۸  ۱۰  ترانسلوگ [ ۶۷۸۴/۰ ] ۸۴/۰  
۶۳۴۳/۱ ۶  ۷  ترانسندنتال [ ۴۴۱۶/۰ ] ۸۴/۰  

۱۰۳۲/۴  ۸  ۱۰  فيلئونت [ ۱۲۸۵/۰ ] ۸۷/۰  
  شود.يم رد افتهي ميتعم دومة درج مدل تنها ،JB آزمون به توجه با. پژوهشي هاافتهي مأخذ:

 

   JB Rمقدار آماره  دار شده تعداد ضرايب معني  تعداد کل ضرايب  نوع تابع
۲۴۸۸/۰  ۴  ۴ داگالس-کاب  [ ۸۸۳۰/۰ ] ۸۹/۰  

۵۱۸۰/۴  ۶  ۱۰  درجه دو تعميم يافته  [ ۱۰۴۴/۰ ] ۹۹/۰  
۵۹۶۲/۰  ۸  ۱۰  ترانسلوگ [ ۷۴۲۲/۰ ] ۹۱/۰  
۰۷۹۹/۰  ۷  ۷  ترانسندنتال [ ۹۶۰۸/۰ ] ۹۲/۰  

۶۱۴۵/۰  ۷  ۱۰  لئونتيف [ ۷۳۵۴/۰ ] ۹۸/۰  
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  برتر تابع انتخاب و سهيمقاي برا جاتيفيص ديتول مختلفي ها تابع ازبرآورد حاصل جينتا - ٨ جدول
   JB R آماره مقدار شده دار يمعن بيضرا تعداد  بيضرا کل تعداد  تابع نوع
۹۵۳۸/۲  ۴  ۴ داگالس-کاب  [ ۲۲۸۳/۰ ] ۸۴/۰  
۵۷۰۶/۵۳۶  3  ۱۰  افتهي ميتعم دو درجه  [ ۰۰۰/۰ ] ۹۹/۰  

۰۶۸۷/۱  ۱  ۱۰  ترانسلوگ [ ۲۱۵۵/۰ ] ۷۴/۰  
۰۲۶۵/۳ ۶  ۷  ترانسندنتال [ ۲۲۰۱/۰ ] ۹۰/۰  

۳۹۹۸/۲۴  ۴  ۵  فيلئونت [ ۰۰۰۰/۰ ] ۷۰/۰  
  شود.يم رد فيلئونت و افتهي ميتعم دومة درجي هامدل ،JB آزمون به توجه با .پژوهشي هاافتهي مأخذ:

 
 ارزش ،)۴(ة معادل از استفاده با و ابرآورده جينتا اساس بر
 ترانسندنتال تابع در .است دهش محاسبه آبيي نها ديتول
 و الير۳۳/۱۹۵۷ به آبي اقتصاد ارزش گندم ديتولي برا

 درتابع و شد محاسبه ۱۲۶۳/۰ معادل آبي ديتول کشش
 آبي اقتصاد ارزش ذرت ديتولي برا افتهي ميتعم فيلئونت
 ۴۷۷۷/۰ معادل آبي ديتول کشش و الير ۰۵/۲۱۲۸ به

 جاتيفيص ديتولي برا ترانسندنتال تابع در .شد محاسبه
ي ديتول کشش و الير ۱۴/۱۴۸۵ به آبي اقتصاد ارزش
 متيق نکهيا به توجه با شد. محاسبه ۳۵۳۳/۰معادل آب
 سال در جاتيفيص متيق نيانگيم و ذرت ،گندمي نيتضم

 الير ۷۰۰۳ و ۱۱۵۰۲ و ۱۴۳۰۰ معادلترتيب  به  ۱۳۹۶
عبارتي  به اي آبي اهيسا متيق تيدرنها است، شده گزارش
ي ها نهاده ريسا متوسط سطح در آبي اقتصاد ارزش
ترتيب  به جات صيفي و ذرت ،گندم ديتول در شده مصرف
 هري برا الير ۱۴/۱۴۸۵ و۰۵/۲۱۲۸ و۳۳/۱۹۵۷ با برابر

ي پرداخت متيق کهي صورت در ؛شد نييتع آب مترمکعب
 و ذرت گندم،ي کاالها از کي هري برا کشاورزان توسط

  .است الير ۴۵۷ و ۳/۲۰۱ و ۱/۱۴۲ترتيب  به جاتيفيص
 توجه با كشاورزي آب شده تمام نهيهز محاسبه روش در
 و سدها برداريبهره هايهزينه و ايسرمايه ايههزينه به

 نظر در (بدون ،سدها استهالک و تأسيسات نگهداري
ة نيزه کند)يم ديتوليي کاال چه کشاورز نکهيا گرفتن

 دستهب الير۱۰۲۶ي کشاورز آب مترمکعب کي نيتأم
 ٢٠ هکچنان است، آبي برا متيق حداقل نيا است. آمده
 انتظار مورد شده تمامي بها به نسبت ناخالص سود درصد
 استان آب سازماني هانهيهز روش از آب متيق باشد،

  .است الير ١٢٣١ خوزستان
 بازده ازي بيترک آب شده تمام متيق که ١دنررگا روش در
ي هانهيهز وي کشاورز محصوالت ديتولي برا آبيي نها

 فرمول مطابق .است سازمان اي سد پشت در آبي نگهدار
                                                
1- Gardner, B.D 

 بخش دو نيب ارتباطي برقراري برا ))۸( ةمعادل( دنررگا
 Lu آب)، انتقال وي نگهداري هانهيهز و آبيي نهاة (بازد
 ديتول تابع روش از که آبياري آب نهايية بازد ارزش

 تمامة نيهز  Cu و )است VMP (همان شده آورده دست هب
ي هاروش X مقداري برا است. شده گرفته نظر در آب شده

 ۵۰ مقدار دو جانيا در که شوديم گرفته نظر در متفاوت
 با ۹ جدول مطابق .است شده قرارداده درصد ۳۰ و درصد
 تمامي بها به نسبت ناخالص سود درصد ۲۰ گرفتن نظر در

 کشاورزاني برا آب پرداخت نکهيا گرفتن نظر در با و شده
 لذا ؛)X=درصد ۵۰ي عني( باشد کساني طور به سازمان و
 و ذرت ،گندم محصوالت از کيهري برا آبيي نها متيق
 الير ۰۷/۱۳۵۸ و ۵/۱۶۹۷ و ۲/۱۵۹۴ترتيب  به جاتيفيص
 در درصد ۳۰ برابر X مقدار ۱۰ جدول در د.يآيم دستهب

 به نسبت ناخالص سود درصد Cu ۲۰ و شده گرفته نظر
 از کيهر يبرا آب يينها متيق لذا است؛ شده تمام يبها

 و۹/۱۴۴۸ترتيب  به جاتيفيص و ذرت گندم، محصوالت
 را X مقدار اگر .ديآ يم دست هب الير ۱۳۰۷ و ۱۵۰۰
 توسط رانت تمامي عني ؛شود گرفته نظر در درصد ۱۰۰

 مقدار معادل آب شده تمام متيق ،شود جذب آب سازمان
 نيبنابرا ؛ديآ يم دست هب )VMP( آبي اقتصاد ارزش

 متيق ،باشد تربزرگ X مقدار چقدر هر که شود يم جهينت
  بود. خواهد شتريب آبيي نها

 انتخابي اگونه به را X مقدار توانديم آب سازمان لذا 
ي براي اعادالنه نرخ مناسبي هااستيسي اجرا با که کند
ي هانهيهز حداقل بتواند سو کي از که کند نييتع آب
 جبران راي آب ساتيتأس ازي نگهدار و شبکهي برداربهره
ي ليتحو آبي واقع ارزشة دهندنشان ،گريدي سو از و کند
 نهيبه استفاده و محصوالت ديتول انيجر در کشاورزان به

  .باشد آب مصرف
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 که گاردنر روش بر اساس آبيي نها متيقة محاسب -٩ جدول
VMP و آبيي نهاة بازد ارزش Cu و آبة شد تمامة نيهز X=%50  است  

  ال)ي(ر آب نرخ P  ال)ي(ر Cu ال)ي(ر VMP  کاال نام
  ٦٦/١٤٩١  ١٠٢٦  ٣٣/١٩٥٧  گندم
  ٢/١٥٩٤  ١٢٣١  ٣٣/١٩٥٧  گندم
  ٠٢/١٥٧٧  ١٠٢٦  ٠٥/٢١٢٨  ذرت
  ٥/١٦٧٩  ١٢٣١  ٠٥/٢١٢٨  ذرت
  ٠٧/١٣٥٨  ١٢٣١  ١٤/١٤٨٥  جات صيفي
  پژوهشي هاافتهي مأخذ:

  
 که گاردنر روش بر اساس آبيي نها متيقة محاسب -١٠ جدول

VMP و آبيي نهاة بازد ارزش Cu و آبة شد تمامة نيهز 
X=%30 است  

  ال)ي(ر آب نرخ P  ال)ي(ر Cu ال)ي(رVMP   کاال نام
  ٤/١٣٠٥  ١٠٢٦  ٣٣/١٩٥٧  گندم
  ٩/١٤٤٨  ١٢٣١  ٣٣/١٩٥٧  گندم
  ٦/١٣٥٦  ١٠٢٦  ٠٥/٢١٢٨  ذرت
  ١٥٠٠  ١٢٣١  ٠٥/٢١٢٨  ذرت
  ١٣٠٧  ١٢٣١  ١٤/١٤٨٥  جات صيفي
  قيتحقي هاافتهي مأخذ:

  
 نشان حاضر قيتحق از حاصل جينتا ١١ جدول مطابق

 يواقع ارزش با کشاورزان يسو از يپرداخت متيق دهد يم
 ياديز تفاوت منطقه، ةعمد محصوالت ديتول انيجر در آب
 ،آب يبرا يپرداخت متيق بودن نييپا يعني ،امر نيا .دارد
 در يآب منابع از نکردن هنيبهة استفاد عوامل ترين مهم از

  .است مطالعه مورد ةمنطق
  

 و گاردنر روش از آبي واقع متيق نيب سهيمقا - ١١ جدول
  ١٣٩٦ سال کشاورزاني پرداخت زانيم

  ال)ي(ر آب متيق  ال)ي(ر کشاورزي پرداخت متيق  محصول نوع
  ۲/۱۵۹۴  ۱/۱۴۲  گندم
  ۵/۱۶۷۹  ۳/۲۰۱  ذرت

  ٠٧/١٣٥٨  ۱/۴۵۷  جاتيفيص
  پژوهشي هاافتهي :منبع

  
  شنهادهايپ وي ريگ جهينت
 در مصرفي آبيي نها متيق تعيين هدف با مطالعه اين در

 جمله از خوزستان شمال هيناح عمده تمحصوال توليد
 و هاداده استخراج از پس ،جاتيفيص و ذرت گندم،
 آزمون بر اساس( مختلف معيارهاي طريق از هاتابع ةسيمقا

 يپارامترها تعداد اخالل، جمالت عيتوز بودن نرمال

 JB آزمون و ̅ 2R ةآمار و شده برآورد يالگو در دار يمعن
 و جاتيفيص و گندم محصول ديتولي برا ترانسندنتال تابع
 عمرج تابع عنوان به ذرت محصول ديتولي راب فيلئونت تابع
 ارزش ازآن، پس .شد برگزيده شده بررسي ةمنطق در

 ،شده بررسي تمحصوال توليد در مصرفي آب اقتصادي
 دهدمي نشان آمده، دست به هاينتيجه د.ش محاسبه
 و ذرت گندم، محصوالت شده برآورد اقتصادي ارزش

 و ٠٥/٢١٢٨ و ٣٣/١٩٥٧ با برابرترتيب  به جاتيفيص
 در شد نييتع آب مترمکعب هر يبرا الير ١٤/١٤٨٥
ي بررس منطقه در کشاورزان کهيي بها آب زانيم که يصورت
 از کي هر يبرا پردازند يم مترمکعب هري برا شده
 و ١/١٤٢ترتيب  به جات صيفي و ذرت گندم، يکاالها

 از کيهري برا كشاورزان است. الير ٤٥٧ و٣/٢٠١
 ٢/٧ تنها ترتيب به جاتيفيص و ذرت گندم، محصوالت

 را آبي اقتصاد ارزش  درصد ٣٠ و درصد ٤/٩ و درصد
 نسبتاً تفاوتة دهند نشان خود نيا که اندکرده پرداخت

 به توجه با .شد استفاده نهادة اقتصادي و بازاري ارزش زياد
 نظامي داريپا و بهبودي راب شوديم هيتوص اختالف نيا

ي اقتصاد ارزش بر اساس بها آب ليتعد با ،يکشاورز ديتول
 مصرف دريي جوصرفه و آب از حيصح استفاده طيشرا ،آب
ي قيحق متيق نيب شکاف به توجه با د.يآ فراهم نهاده نيا
 موجب است ممکن ،مدت کوتاه دري کشاورزي بها آب و

 نآنا ديتولة زيانگ دري منف ريتأث و شود کشاورزاني تينارضا
ي برا را الزمة زيانگ توانديم بلندمدت در اما ؛بگذارد
 كم هايروش حذف و اندوز آبي هايفناور از استفاده
 را آب از توجهي قابل مقدار كه آب انتقال و آبياري بازده
  .کند جاديا ،دهدمي هدر
 يمتفاوت يهاواکنش کشاورزان آب، نهاده متيق شيافزا با
 توانديم نهاده نيا متيق شيافزا داد. خواهند نشان خود از

 و شود محصول ديتول در نهاده نيا مصرف کاهش به منجر
 خواهد کاهش سطح واحد در محصول عملکرد نيبنابرا

 يگذارهيسرما با است ممکن کشاورزان ن،يا بر عالوه افت.ي
 دهد شيافزا را ياريآب يبازده نينو ياريآب يهاکيتکن در
 خواهد آب واحد هر از کاراتر استفاده به منجر ،امر نيا که
   .شود توجه ديبا مسأله نيا به نيبنابرا ،شد
 كشاورزي آب واقعي قيمت كه دهدمي نشان پژوهش نتايج
 ارزش در تفاوت است. آن رايج بهاي آب از بيشتر مراتب به

 باعث آن، بابت كشاورزان پرداختي قيمت با آب توليدنهايي
 جهت گذاريسرمايه براي كشاورزانة انگيز رفتن بين از
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 آبياري نوين هايفناوري از استفاده و آبيارية بازد افزايش
 و آبياري سنتي هايروش از استفاده ،آن ةنتيج كه هشد
 شنهاديپ لذا .است مزرعه در آب دحاز بيش رفتن هدر
 اوالً كه شود اعمال ايگونه به سياست اين که شود يم

 و نشود توليد براي كشاورزان در انگيزه عدم ايجاد باعث
  .شود استفاده آن اجراي در كشاورزان مشاركت از ثانياً
 جهت در مناسب يهايگذاراستيس سدريم نظر به
 در واندتيم آن يواقع ارزش به آب متيق کردن ترکينزد

 ييزاس به ريتأث يکشاورز بخش در آب مصرف يالگو بهبود
ي ناش عواقب به نسبت کشاورزان کردن آگاه .باشد داشته

ي آموزشي هانظام قيطر از آب منابع هيرويب مصرف از
 باشد. کارساز موردنظر هدفي راستا در توانديم زين جيترو

 به کشاورزان قيتشو و کمة بهر با التيتسه ارائه نيهمچن
 بازده شيافزاي راب فشار تحتي اريآبي هاروش از استفاده

 توجه با .است مؤثر آب ازة نيبه استفاده جهت دري اريآب
 يبرا آب مترمکعب هر متيق ةمحاسب از حاصل جينتا به

 توان يم آب، کردن مصرف کم از يناش سود کاهش جبران
 رهيذخ آب مترمکعب هر متيق التفاوتهماب پرداخت با

 بردارانبهره يبرا ،ياريآب يبازده بردن باال جهت در شده،
 تيهدا کردن مصرف کم سمت به را نآنا و زهيانگ جاديا
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