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چكيده
كشور ايران با متوسط بارندگي  052ميليمتر در سال با مسأله كم آبي و توزيع غير يك نواخت در زمينه منابع آبي روبه رو استت مصتر
آب در بخش كشاورزي حدود  02درصد از مصار آبتي كشتور را در بتر متي گيترد از ايت رو ارزش گتااري اقتصتادي آب در مصتار
كشاورزي يكي از مهمتري اولويتها در زمينه مديريت منابع آب ميباشد
در اي تحقيق با توجه به فوايد روش هاي محاسبه ارزش اقتصادي آب از روش مبتني بر پايه تابع رفاه اجتماعي ارزش اقتصادي آب گنتد
كاران شهرستان خاتم يزد (بخش هرات) محاسبه و تحليل اقتصادي گرديد آمارها و اطالعات مورد نياز از  022پرسش نامه با استتااده از
روش نمونه گيري خوشهاي دو مرحلهاي در سال زراعي  0831و آمارنامههاي كشاورزي شهرستان خاتم و استتان يتزد جمتعآوري شتد و
جهت برازش و تخمي توابع از نر افزار  Eviews5استااده شده است
نتايج آشكار ميسازند كه بازد ه نزولي نسبت به مقياس در منطقه برقرار است و توليد نهايي عوامل توليدي آب) متر مكعب) نيروي كار
(نار روز) و سمو دفع آفات نباتي و گياهي(كيلوگر ) به ترتيب برابر 0/4و  55و  0008كيلوگر به ازاي واحتد بته كارگرفتته شتده استت
همچني توليدكنندگان حاضرند  2/003واحد آب و  2/2251واحد آب از دست بدهند تا به ترتيب يك واحد بيشتر از نهادههاي نيروي كار
و سمو استااده كنند توليد آخري واحد پولي صر شده روي عاملهاي توليدي آب (مترمكعب) نيروي كار(نار روز) و سمو (كيلو گتر )
به ترتيب برابر  2/2225 2/2240و  2/2050واحد بر ريال به دست آمد
نتايج قيمت واقعي اقتصادي هر متر مكعب آب را  00508ريال نشان ميدهند كه با قيمت حال حاضر منطقه (011/4ريال) تااوت زيتادي
دارد كه منجر به برداشت بيش از حد از منابع آبهاي زيرزميني منطقه ميگردد همچني قيمت سايهاي نيروي كار  524522ريال و سمو
دفع آفات  02852022ريال برآورد گرديده است در اي بررسي كشش قيمتي و درآمدي تقاضاي مشتتق شتده عامتل توليتدي آب برابتر
 05/88و  45/800واحد حاصل گرديد
کلمات کليدي :تابع توليد كاب -داگالس ارزش اقتصادي آب بازده كاهنده نسبت به مقياس كشش قيمتي و درآمدي تقاضا شهرستتان
خاتم يزد

 -0استاديار گروه اقتصاد محيط زيست دانشكده محيط زيست و انرژي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علو و تحقيقات تهران ايران (مسئول مكاتبات)
 -0استاد عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران ايران
 -8دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد محيط زيست دانشكده محيط زيست و انرژي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علو و تحقيقات تهران ايران
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مقدمه
شهرستان خاتم از توابع استان يتزد در فاصتله  042كيلتومتري

توليد را كاهش خواهد داد در ايت راستتا پتايي بتودن هزينته

جنوب مركز استان بي استانهاي يزد كرمان و فارس قرار دارد

استتتااده از هتتر واحتتد آب و ناديتتده گتترفت اثتتر جنبي(مناتتي)

شهرستان خاتم در حتد فاصتل  58درجته و  50دقيقته تتا 54

برداشت بيش از حد باعث افت شتديد ستطح آب زيرزمينتي در

درجه و  85دقيقه طول شرقي و  00درجه و  85دقيقته تتا 80

منطقه هرات يزد شده است و رفاه اجتماعي را بته مقتدار قابتل

درجه و  0دقيقه عرض شمالي در جنوبي تتري قستمت استتان

توجهي كاهش داده است بنتابراي محاستبه ارزش واقعتي هتر

يزد واقع گرديده است مساحت اي شهرستتان  3422كيلتومتر

واحد(متر مكعب)آب مصر شده در بخش كشاورزي و محاسبه

مربع و جمعيتي بالغ بر 85222نار را دارا مي باشتد ارتاتا از

كل اثر مناي برداشت بيش از حد آب از منابع زيرزميني منطقه

سطح دريا  0122متر است ستوابق تتاريخي منشتأ حكومتت از

هرات در اجراي سياستهاي برداشت مناسب و حااظت از ذخاير

زمان ورود آرياييها به ايران مي باشد از لحاظ كشتاورزي قطتب

آب زيرزميني ضروري است

اصلي كشاورزي در استان يزد مي باشد منطقه مورد مطالعه زير

در اي زمينه مطالعات زيادي انجا شده كه به چند مورد از آنها

حوزه بوانات و سرچهان جزيي از حوزه آبريز كوير سياهكوه متي

اشاره مي كنيم:

باشد كوير سياهكوه يكي از چهار حوزه بسته حوزه آبريتز كتوير

 -0ميرزايي ( )0813در مقاله اي تحتت عنتوان «روش قيمتت

بافق و اردستان– رفسنجان است()0

گااري و تقاضتاي آب كشتاورزي باغهتاي پستته رفستنجان بتا

از لحاظ كشاورزي قطب اصلي كشاورزي در استتان يتزد

استاتاده از تابتع توليد كاب داگتالس اقتتدا بته بترآورد ارزش

مي باشد در فاصله  52كيلومتري مركز هرات دهستان چاهتك

بهره وري نهايي آب و سهم آن در توليد (به عنوان آب بها) براي

داراي جنگلي سرسبز طبيعي با مساحتي بيش از  54222هكتار

محصول پسته در شهرستان رفسنجان نموده اند و با استتااده از

كه تنها جنگل استان يزد مي باشدقرار دارد سطح اراضي قابتل

روش حداكثر سازي سود به بررسي تتابع تقاضتاي نهتاده آب و

كشت در اي شهرستان 41052هكتار است كه شتامل 05350

كشش تقاضاي آن پرداختند نتايج اي مطالعه نشان متي دهتد

هكتار محصتوتت زراعتي و  02041هكتتار محصتوتت بتاغي و

كه ارزش توليد نهايي و آب بهاي پيشنهادي بته ترتيتب  803و

 00022هكتار آيش مي باشد()0

 85ريال به ازاي هتر متتر مكعتب متي باشتد در ايت مطالعته

منابع آب شهرستان خاتم را  540حلقه چتاه عميتق بتا

تقاضاي آب با كشش و مقدار آن  -4/5برآورد شده است()4

ميزان تخليه ساليانه  054/1ميليون متر مكعب  001حلقه چاه

 -0عزيتتزي( )0832در مطالعتته ختتود در استتتان فتتارس بتتراي

نيمه عميق با ميزان تخليه  52/1ميليون متر مكعب  58رستته

محاسبه كشش توليد نهاده آب در مزار گند با استااده از فر
بتا استتااده از

قنات با ميزان تخليه ساليانه  00/0ميليتون متتر مكعتب و 021

كاب داگالس تابع توليد را برآورد نمود و ستس

چشمه با ميزان تخليه ساليانه  5/0ميليتون مترمكعتب تشتكيل

قيمت نهاده ها و محصول تابع هزينه را استخراج نموده و سس

داده استت ( )8بتا توجته بته ايت كته كشتاورزان از منتابع آب

اي تابع را نسبت به قيمت آب مشتق گرفتته تتا تتابع تقاضتاي

زيرزميني برداشت مشترک دارند و هد هر كشاورز رسيدن به

نهاده آب مورد استااده كشتاورزان بته دستت آيتد و ستس

بتا

حداكثر سود است بنابراي هتر توليتد كننتده نهتاده آب را تتا

استااده از اطالعات جمع آوري شده كشش توليتد نهتاده آب را

مقداري استااده ميكند كه ارزش توليد نهايي هر واحتد نهتاده

 -2/0000به دست آورد()5

آب در فعاليتش برابر هزينه نهايي آن گردد در غير اي صتورت

 -8پيتافي و روماست ( )0228به تعيي قيمت كتارايي آبهتاي

اثرجنبي (مناي) برداشتت بتيش از حتد آب زيرزمينتي كتارايي

زيرزميني و سرمايه گااريهاي حااظتي در آبريزها پرداختند كه

ارزش گذاري آبهاي زیرزمينی در بهره برداریهاي ....
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به منظور دستيابي به اهدا مطالعه خود از روش برنامته ريتزي

 -5نانسي و جويل ( )0222در مطالعه خود در منطقته نبراستكا

خطي استااده نمودند()5

با استااده از روش محاسبه ارزش هر واحد آب با استااده از تابع

 -4كريستف ( )0220در مطالعه خود در فرانسته بتا استتااده از

سود ارزش هر واحد آب را براي استااده در تيسهتاي ختاک بته

اي روش تابع تقاضا براي آب كشاورزي را به دستت آورد و بته

دست آوردند كه در جدول  0نشان داده شده است()3

اي نتيجه رسيد كه در فاصله قيمتي 2/4تا  2/5فرانك براي هر
مترمكعب آب تابع تقاضا كشتشپاير استت و در ستاير قيمتهتا
كشش ناپاير است()1
جدول  -1ارزش استفاده هر واحد آب (ایكر/اینچ) در تيپهاي مختلف خاك
در منطقه نبراسكا در سال ( 8222دالر)()2
براي همه خاکها

ارزش هر واحد آب

براي خاکهاي با

براي خاکهاي با ظرفيت

ظرفيت نگهداري باال

نگهداري متوسط

04/3

00/3

00/1

براي خاکهاي با
ظرفيت نگهداري
پایين
00/5

مواد و روشها
روش مبتنی بر پایه تابع رفاه اجتماعی :در اي روش تتأثير

در توابع فوق  C iنشاندهنده حتداقل هزينتهاي استت كته

مقتتدار آب زيرزمينتتي مصتترفي كشتتاورزان بتتر رفتتاه اجتمتتاعي

براي توليد مقدار معيني محصول خاص با استااده از نهادههتاي

اندازهگيري ميشود اگر )i=1,2,..,n( iمحصول با استتااده از

توليد ايجاد ميشود  C wتابعي است با رشد فزاينده نسبت به

آب زيرزمينتتي توليتتد شتتود بتتراي توليتتد  Yiاز محصتتول  iا

سطح آب زيرزميني ( )Rيعني مشتق تابع نسبت به  Rبزرگتتر

C w  0, C w  0

احتيتتتاج بتتته مقتتتدار معينتتتي آب (  ) Wiو ستتتاير نهادههتتتا

از صار است

(  ) X ij ; j  1,2,..., mاست به منظور ارتباط دادن درآمتد

تابع معكوس تقاضاي محصول  iبرابر است با :

خالص كشاورزان و سطح آب زيرزميني فرض مي شتود كته آب

رابطه ()8

در دسترس كشاورزان به سطح آب زيرزميني ( )Rبستگي دارد

كه در تابع فوق  Piنشاندهنده قيمت بتازاري محصتول استت

بر اي اساس توابع و هزينه توليد به صورت معادتت 0و 0نشان

عالوه بر اي قيمت نهادههاي مصر شتده در طتي دوره توليتد

داده مي شود

محصول ثابت فرض مي گردد





رابطه ()0

Yi  Yi X i1 , X i 2 ,..., X ij , Wi R 

رابطه ()0

C i  C x . X ij  C w R .Wi

Pi  Pi Yi 

تابع  S iرفاه اجتماعي كته از توليتد مقتدار معينتي  Yiايجتاد
ميشود را نشان مي دهد با استااده از سطح زير منحني تقاضتا
كه از آن هزينه نهادهها كسر شده باشد مي توان رفاه اجتمتاعي
رابه صورت معادله  4محاسبه نمود
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S i  S i X i1 , X i 2 ,..., X ij , Wi R ; C w R    Pi u du  C x X j  C w R Wi

رابطه ()4

باحداكثر كردن تابع فتوق ارزش بهينته نهادههتاي توليتدي بتا

يك از كشاورزان گيرنده قيمت باشند و در تعيتي قيمتت بتازار

استااده از توابع زير به دست خواهد آمد

دخالتي نداشته باشند اي مورد بته عنتوان يتك فترض در ايت

رابطه ()5

S i
Y
 Pi Yi  i  C xj  0
X ij
X ij

رابطه ()5

S i
Y
 Pi Yi  i  C w R   0
W i
W i

تحقيق در نظر گرفته شده است
با اي فرض كه قيمت نهادههتا و محصتول طتي دوره متورد
مطالعه بدون تغيير باقي بمانتد افتت ستطح آب زيرزمينتي اثتر
مناي بر رفاه جامعته دارد بتا توجته بته معادلته شتماره  4و بتا

توابع  5و  5نشان ميدهند كه حداكثر كارايي اجتماعي زمتاني

استااده از تئوري پوش تأثير افت آب زيرزميني بر رفتاه جامعته

حاصل مي گردد كه ارزش توليد نهايي هتر نهتاده برابتر قيمتت

در تابع زير نشان داده شده است:

نهاده مورد نظر باشد اما زماني روابط فوق صادق استت كته هتر


 C w 
  Wi * 

 R 


 Wi C w Wi
S i 
Y
  Pi Yi  i  C w 

R 
wi
R
 C w R

تغيير در سطح آب زيرزمينتي بته صتورتهاي متاتاوتي بتر رفتاه

د -تغيي ر در سطح آب زيرزميني بر ارزش توليد نهايي نهاده آب

جامعه تأثير ميگاارد كه عبارتند از:

در توليد محصول مؤثر است

الف -تغيي ر در هزينه نهايي استخراج آب هزينه كتل استتخراج

با در نظر گرفت اي دو فرض كه اوتً توليد كشتاورزان بتر روي

آب  Wi * C w R را تغيير ميدهد

يك منحنتي يكستان توليتد قترار دارد و ثانيتاً همته كشتاورزان

ب -تغيي ر در سطح آب زيرزميني بر هزينه نهايي استخراج تأثير

گيرنده قيمت هستند اگر  Kكشاورز به ميزان  Yikاز محصول

ميگتتاارد و بتته طتتور غيرمستتتقيم بتتر ميتتزان استتتخراج آب

iرا با استااده از  Wikنهاده آب توليد كنند در اي صتورت اگتر

رابطه ()1





R 

C w C w

 Wiتأثير دارد

سطح آب زيرزميني از ( R0ستطح اوليته آب) بته ( R1ستطح

ج -سطح آب زيرزميني به طور مستقيم بر ميزان استخراج آب

ثانويه آب) كاهش يابد تغيير بتر رفتاه اجتمتاعي بتا استتااده از

تأثير دارد

فرمول  3محاسبه ميشود:

رابطه ()3


 dR



 Cw k
  Wik* 
 R


R1 
  Wik Cw k Wik
Y
    Pi Yi  ik  Cw k   

R
dR
W k
R
k 1 0 
  Cw k R
k

S ik

k

S i  
k 1

براي استااده از معادله  3بايستي تتابع توليتد محصتول و تتابع

 :Qعملكرد توليد گند (ت در هكتار)

هزينه استخراج آب از منابع زيرزميني محاسبه شود

 :Wمقدار مصر آب در هكتار (هزار مترمكعب در هكتار)

برآورد مددل :در تتابع كتاب -داگتالس اگتر  X iنهادههتاي

 :Pسمو مصرفي كشاورزان در توليد گند (كيلوگر )

مختلاتتي نظيتتر  L,P,Wباشتتند آنگتتاه متغيرهتتاي مستتتقل و

 :Lتعداد نيروي كار به كارگرفته شده در هكتار (نار در روز)

وابسته مدل عبارتند از:

ارزش گذاري آبهاي زیرزمينی در بهره برداریهاي ....
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با استااده از دادههاي جمع آوري شده در منطقه مورد مطالعته

ميكند تخمي زده شد كه نتتايج آن در جتدول  0نشتان داده

تابع توليد گند با اي فرض كه كشاورز هميشه منطقتي عمتل

شده است

جدول  -8ضرایب برآورد شده تابع توليد گندم شهرستان خاتم یزد
خطاي استاندارد

متغيرها

ضرایب تابع توليد

C

-0/315

*

2/535

)Log(W

2/883

2/233

*

**

)Log(P

2/834

2/050

)Log(L

2/080

2/215

*

)AR(0

2/858

2/000

*

D.W=0/025

R  2/3005

R2=2/300

Pr ob ( F _ statistic )  2/222

F_statistic=38/0003

2

* :معنيدار در سطح يك درصد
** :معني دار در سطح پنج درصد

نتايج تخمي نشان ميدهند كته متغيرهتاي توضتيحي  Wو P

آمارههاي  Fو   2و هتم چنتي احتمتال مربتوط بته آنهتا را

قادرند  30درصد از تغييرات متغير وابسته  Qرا توضيح دهنتد

گزارش ميدهد به عالوه اي كه گزارشتي از مقتدار محتدوديت

بر اساس آزمون  Fنيز برآورد معنادار و قابل قبول است

نرماليزه شده و انحرا استتاندارد مربتوط بته آن را در قستمت

بررسی فروض  :OLSفرضيه همگ بودن از درجه يك تتابع

انتهايي نتايج ارايه ميدهد كته بتا توجته بته مقتدار  Fو  2

توليد كاب – واگالس و همچني فرضيه صار بودن تما ضرايب

محاسبه شده و يا سطح معنيداري نهايي آن در مورد قبتول يتا

با استااده از آزمون والد بررسي شد

رد فرضيه صار (محدوديت اعمال شده) ميتوان اظهار نظر كرد

آزمون والد جهتت آزمتون محتدوديتهايي كته ميختواهيم روي

فرضيه همگ بودن از درجه يك تابع توليد كاب – واگتالس بتا

ضرايب مدل اعمال كنيم استتااده ميشتود برنامته Eviews

استااده از اي آزمون بررسي شد

جدول -3نتایج آزمون والد
Wald Test
Equation: EQFINAL
Probability

df

Value

Test Statistic

0/0005
0/0002

)(1, 69
1

13/50501
13/50501

F-statistic
Chi-square

Std. Err.

Value

)Normalized Restriction (= 0

0/585946

-2/153303

)-1 + C(1) + C(2) + C(3

Null Hypothesis Summary:

Restrictions are linear in coefficients.
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عابدي و همكاران
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بتتا مقايستته  Fمحاستتبه شتتده بتتا  Fجتتدول در ستتطح

كه سطح معنتيداري حتدود  2/2225استت فرضتيه صتار رد

معنتيداري 05درصتد ميتتوان بته رد يتا قبتول فرضتيه صتتار

ميشود بنابراي ميتوان بيان كرد كه محتدوديت اعمتال شتده

(محدوديت اعمال شده) پي برد البته ميتوان بتا توجته ستطح

صحيح نميباشد همچني فرضيه صار بودن تما ضترايب نيتز

معنيداري نهايي ) (Prababilityارايه شده توسط Eviews

بررسي شد

نيز به رد ياقبول فرضيه صار پي برد كه در اي جا با توجه اي
جدول  -4نتایج آزمون والد
Wald Test
Equation: EQFINAL
Probability

df

Value

Test Statistic

0/0000
0/0000

)(3, 69
3

148/5687
445/7060

F-statistic
Chi-square

Std. Err.

Value

)Normalized Restriction (= 0

0/684568
0/087694
0/161154

-1/874706
0/337885
0/383519

)C(1
)C(2
)C(3

Null Hypothesis Summary:

Restrictions are linear in coefficients.

با توجه به نتايج و با مقايسه  Fمحاسبه شده با  Fجدول

همخطي ميان متغيرهاي مستقل شتديد نميباشتد در صتورت

در سطح معنيداري  05درصد فرضيه صتار بتودن ضترايب رد

وجود هم خطتي نتتايج بترآورد بته روش  OLSبتا مشتكالتي
2

ميشود خروجيهاي آزمون نشتان ميدهنتد كته محتدوديتهاي

همانند بزرگي واريان

اعمال شده صحيح نميباشند

وجود كم بتودن تعتداد ضترايب معنتيدار و فواصتل اطمينتان

 -آزمون نرمال بودن  :اي آزمون هيستوگرا جمالت پسماند

بزرگتتتر و در نتيجتته غيتتر معنتتا دار شتتدن ضتترايب و مواجتته

را نشتتان ميدهتتد و در كنتتار آن آمارههتتاي توصتتياي جمتتالت

ميشود

پسماند در يك جدول وجتود دارد آمتاره  Jargu-Beraبتراي

 -وجدود خددود همبسدتگی :هتتر گتاه احتمتتال وجتود ختتود

آزمون نرمال بودن جمالت پسماند به كار ميرود از آن جا كته

همبستگي در جمالت پسماند وجتود داشتته باشتد استتااده از

هيستوگرا معادله تخمي زده شتده زنگولتهاي شتكل استت و

آزمون  LMبر آمارة دوربي  -واتسون برتري دارد

آمارة  Jargu-Beraآن معنيدار نيست ميتوان نتيجه گرفتت

و كووارن

ضرايب OLS

 Rبات بتا

با توجه بته آمتارة  Fو ستطح معنتيداري آزمتون ميتتوان

كه جمالت پسماند آن به صورت نرمال توزيع شده است

دريافت كه فرضيه صار (عد وجود همبستگي سريالي تا وقاته

 -يكي ديگر از فروض مدل كالسيك رگرسيون خطي اي استت

 )0پايرفته ميشود بنتابراي ختود همبستتگي ميتان جمتالت

كه هيچ گونه هم خطي ميان متغيرهاي توضيحي در مدل وجود

پسماند معادله وجود ندارد

نداشتتته باشتتد بررستتيهاي صتتورت گرفتتته نشتتان ميدهتتد كتته
جدول  -5نتایج آزمون LM

ارزش گذاري آبهاي زیرزمينی در بهره برداریهاي ....

33

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
0/578712
0/455393

)Prob. F(2,71
)Prob. Chi-Square(2

 ناهمسانی واریانس :يكي ديگر از فتتروض كالستيك متدلرگرسيون خطتي ايت استت كته واريتان

جمتتالت پستماند

0/570682
1/531309
واريان

F-statistic
Obs*R-squared

از آزمتون ناهمستاني واريتان

ختود توضتيح شترطي

) (ARCH-LM Testاستااده گرديد

يكسان باشد براي شنتاسايي وجود يتا عتد وجتود ناهمستاني
جدول  -6نتایج آزمون ARCH
ARCH Test
0/874624
0/786219

)Prob. F(1,72
)Prob. Chi-Square(1

0/064138
0/070514

F-statistic
Obs*R-squared

سطح معنيداري نهايي  Fآزمون حاكي از آن است كه فرضتيه

بحث و نتيجه گيري

صار (عد وجتود ناهمستاني واريانستي از نتو ختود توضتيحي

با استااده از نتايج جدول  0و همچني خصوصيات تتابع كتاب-

شرطي) پايرفته ميشود بنابراي بي جمتالت پستماند شتكل

داگالس نتايج ذيل حاصل شده است:

ناهمساني واريان

از نو خود توضيح شرطي وجود ندارد

 توليد نهايي نهادهها همتواره مثبتت استت و در نتيجته فقتطناحيه دو در فرآيند توليد وجود دارد

نمودار  -1نتایج نهایی نهاده ها
 -نهادهها مكمل تكنيكي يكديگرند

ارزش گذاري آبهاي زیرزمينی در بهره برداریهاي ....
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-كشتتش جانشيني نهتادههاي تابع برآوردي برابتر يتك استت

 -بازده نسبت به مقياس آن ثابت و برابر  2/0588است و اي به

كشش جانشتيني كه بيتان گر رابطته بيتتتتت شتيب منحنتي

اي معني است كه با  nبرابر كردن نهادههاي توليدي محصتول

 Iso-qauntو درصد تركيب نهاده ها است

توليد شده كمتر از  nبرابر ميشود

 -جمع كشش جزيي عاملهاي توليدي كوچكتر از يتك استت و

 -توليد نهايي نهادههاي بته كارگرفتته شتده توستط كشتاورزان

در نتيجه نقطه حداكثر سود وجود دارد

منطقه جهت توليد گند به طور متوستط برابتر بتا  0/4و  55و

 -نقطه حداكثر توليدي ندارد مستير گستترش مكتان هندستي

 0008به ترتيب براي نهادههاي آب (متر مكعتب) نيتروي كتار

نقاط بهينه است يعني محل تمتاس  Iso-qauntو Iso-cost

(نار روز كار) و سمو مصرفي (كيلوگر ) است

در تابع كاب داگالس مسير گسترش يك خط است كه از مبتدا

نتر نهتتايي جانشتتيني فنتتي ستتاير نهتاده هتتا بتته جتتاي آب يتتا

شرو مي شود و پاياني ندارد چراكه در تابع كاب داگالس نقطه

 MRTS k , wكه  kنماينده ستاير نهادههتا استت و آن نرختي

حداكثر توليد وجود ندارد

است كه به ازاي آن توليدكننده يا كشاورز حاضر است براي بته

 -قانون بازده نهتايي نزولتي آن هميشته برقترار استت در ايت

دست آوردن يك واحد بيشتر از ساير نهادهها مقدار معينتي آب

حالت افزايش هر واحد از نهاده مقادير كتم و كمتتري محصتول

از دست بدهد تا سطح توليتدش ثابتت باشتد را بيتان ميكنتد

توليد ميكند در نتيجه با افزايش تدريجي نهاده توانايي توليتد

جدول 1مقادير اي نر را نشان ميدهد:

نهاده كم و كمتر مي شود قانون بازده زمتاني برقترار استت كته
شيب  MPمناي باشد يعني زماني كه تابع كاهنده باشد
جدول  -7نرخ نهایی جانشينی فنی سایر نهاده ها به جاي آب در تابع توليد برآوردي منطقه
نيروي

نهاده جایگزین

کار

نرخ نهایی جانشينی فنی سایر نهاده ها به جاي آب

2/003

سموم
2/2251

با استااده از تابع توليد برآوردي و قيمت نهادهها ميتوان توليتد

كه در آن:

آخري واحد پولي صر شده بر عوامل توليد سطح زير كشتت

 : توليد آخري واحد پولي صر شده روي عوامل توليد

كود شيميايي بار آب و نيتروي كتار را محاستبه نمتود بتراي

 : MpKتوليد نهايي نهادهها

حصول اي نتايج از رابطه زير استااده شده است:

 :  iضريب نهادهها در تابع توليد برآوردي

رابطه ()0

MpK  i .Q

rk
rk .K



 :Kانوا نهادهها و
 : rkقيمت بازاري نهادهها ميباشد

جدول -2توليد آخرین واحد پولی صرف شده روي عاملهاي توليد
عامل توليد

سموم

آب

نيروي کار

توليد آخري واحد پولي صر شده روي عاملهاي توليد

2/2050

2/2240

2/2225

با مقايسه مقادير توليد آخري واحد پولي صر شده بتر آب بتا
مقادير توليد آخري واحد پولي صر شده بر عوامل توليد غير

ارزش گذاري آبهاي زیرزمينی در بهره برداریهاي ....
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از آب نتايج زير حاصل گرديد:

آن هزينتته آب را ميپردازنتتد در پايتتان ستتال كتته هزينتته هتتاي

 -توليدكنندگان منطقه براي افزايش توليد بايد از آب بيشتتر و

تعميرات نگهداري برق آبياري و ساير هزينتههاي مربتوط بته

نيتتتتتروي كتتتتتار كمتتتتتتر استتتتتتااده كننتتتتتد زيتتتتترا

چاه آب جبران گردد مازاد درآمد چاه به صورت سود و بر حسب

MpW
MpL
 0.0049 
 0.0005
rw
**r

و توليد كننده بايد تا

جايي از نهاده نيروي كار بهره ببرد كه حاصل دو رابطته بتا هتم
برابر گردد تا سطح بهينه استااده از نهادهها حاصل شتود و نيتز
سودش حداكثر گردد
 توليدكنندگان منطقه براي افزايش توليد بايتد از آب كمتتر وستتمو دفتتع آفتتات نبتتاتي بيشتتتر استتتااده كننتتد زيتترا
 MpW  0.0049  MpP  0.0159و توليد كننتده بايتد
rw

**r

ميزان مالكيت به دارندگان سها تعلق ميگيرد بنابراي در اي
شهرستان جهت استخراج آب به طور مستقيم هزينهاي توستط
كشاورز پرداخت نميگردد و لزوماً هم مالكي چاه آب كشتاورز
و مصر كننده آب نيستتند بنتابراي در ايت شهرستتان تتابع
هزينه استخراج آب كه تابعي از عمق چاه است به طور مستقيم
مربوط بته كشتاورزان و توليدكننتدگان گنتد ايت شهرستتان
نميگردد از اهدا عمده اي تحقيق محاستبه ارزش اقتصتادي
هر واحد آب در كشت گند است بته ايت منظتور اگتر ارزش

تا جايي از نهاده سمو دفع آفات نباتي بهره ببرد كه حاصتل دو

اقتصتتادي آب برابتتر ارزش توليتتد نهتتايي آن باشتتد بتتر استتاس

رابطه با هم برابر گردد تا سطح بهينه استااده از نهادههاي ذكتر

متغيرهاي معني دار شده در تابع توليتد جتدول 0ارزش توليتد

شده حاصل شود و نيز سودش حداكثر گردد

نهايي براي هر كشاورز از تابع  02به دست ميآيد:

در شهرستان خاتم كشاورزان آب را به صورت مبلغي معتي در
هرسال كه توسط اعضاي هئيتت متديره چتاه تعيتي ميگتردد

 Y 
VMP  Py .

 W 

رابطه ()02

خريداري ميكنند و آب مصرفي كشاورزان مانند ساير نهاد ههتا
ميباشد كه هر ساله نيز مبلغي به اي آب بها اضتافه ميگتردد
تمامي كشاورزان چه آنهايي كه مالكيت دارند و چه كساني كته
مالكيتي از آب چاه ندارند از نهاده آب بهره ميبرنتد و در قبتال

رابطه  0نتيجه نهايي انجا عمليات رياضتي بتر روي تتابع رفتاه
اجتماعي ( )00ميباشد:





S i  S i X i1 , X i 2 ,..., X ij , Wi R ; C w R    Pi u du  C x X j  C w R Wi

رابطه ()00

با گرفت مشتق جزيي از رابطه  00نسبت به متغير  Wiرابطته

در رابطه :02

 00به دست مي آيد:

 :VMPارزش توليد نهايي

رابطه ()00

S i
Y
 Pi Yi  i  C w R   0
W i
W i

به دليل نو مالكيت و كاركرد چاههاي آب منطقه مورد مطالعه
مقدار پارامتر  C w R در رابطه  00برابر صتار متي باشتد در

 : Pyقيمت محصوتت توليدي گند كاران (ريال بر ت )
 :Wمقدار آب مصر شده در هر هكتار (هزار مترمكعب)
مي باشد
با جاي گااري نتايج جدول  0در رابطه  02داريم:

نتيجته متتدل نهتايي استتتخراجي همتتان متدل ستتاده شتتده 02
ميباشد

رابطه ()08

Y
W

 0.338 

   P

y






  AW 0.338 P 0.232 L0.384
VMP  Py 
W
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با توجه به اي كه گند كاران منطقه عالوه بر درآمد حاصتل از

نيز محصول كاه است لاا در ايت تحقيتق  Pyاز شتاخص زيتر

فروش گند توليدي از راه فروش كاه گند نيتز كستب درآمتد

محاسبه و جايگزي شده است:

ميكنند و با توجه به اي كه يكي از اقال تيناك توليتد گنتد



79

Py   Pyi

رابطه ()04

i 1

و

 P2

0

Y  P   Y
i

1

i

Yi

Pyi 

در اي رابطه:

 : P2قيمت متوسط هر ت كتاه گنتد كته بتراي ستال 0831

 : Pyiقيمت يك ت محصول توليدي كشاورز iا

رقمي معادل  352222ريال بوده است مي باشد

 : Yiميزان توليد برحسب ت گند كشاورز iا

با استااده از آمارهاي جمع آوري شده از طريق پرستش نامته و

 : P1قيمت هر ت گند توليدي كه در سال  0831برابر با مبلغ

با جاي گااري آنها در روابتط 08و 04ارزش توليتد نهتايي هتر

4022222ريال است

كشاورز و قيمت محصول توليدي هر كشاورز و جامعه كشاورزان

 : Yi 0ميزان كاه گند كشاورز iا بر حسب ت

مورد مطالعه محاسبه شد

جدول  -9اطالعات مربوط به قيمت محصوالت توليدي کشاورزان نمونه (ریال)
متوسط قيمت محصوالت

حداکثر مقدار قيمت محصول

حداقل مقدار قيمت محصول

توليدي کشاورزان ( ) Py

توليدي ( ) Max Pyi

توليدي ( ) Min Pyi

0822

0822

0822

 

 

واریانس قيمت
محصول توليدي

 

( ) Var Pyi
2

جدول  -12اطالعات مربوط به ارزش توليد نهایی کشاورزان نمونه
متوسط ارزش توليد نهایی آب

حداکثر ارزش توليد نهایی آب

حداقل ارزش توليد نهایی آب

(مترمكعب به ریال)

(مترمكعب به ریال)

(مترمكعب به ریال)

00508

48553

2/4230

با توجه به اطالعات جداول  0و  02متي تتوان نتيجته

آن نزديكتر نمايند تا منابع زيرزميني آب حاظ شوند با استااده

گرفت كه متوسط ارزش هر متر مكعب آب بتراي گنتد كتاران

از اطالعات جمعآوري شده ارزش آب مصرفي كشاورزان منطقه

شهرستان خاتم برابر  00508ريال بوده است

به ازاي هر متر مكعب محاسبه شد بر طبق اي نتتايج حاصتل

همچني با مقتايسه ميزان ارزش توليد نهتتايي آب بتا

شده قيمت فروش هر متر مكعب آب در شهرستان خاتم يزد به

قيمت آب خريداري شده توسط كشتاورز در منطقته كه برابر با

طور متوسط مبلغ  011/4ريال مي باشد

مبتلغ  011/3ريتال براي هتر متر مكعتتب آب استت آشتتتكار

محاسبه قيمت سایهاي سایر نهادههداي مدورد اسدتفاده

مي گردد كه براي كشاورزان منطقه استااده بيشتر آب به صرفه

منطقه :با استااده از تابع توليتد بترآورد شتده جتدول  0و نيتز

است و كشاورزان براي رعايت قانون حداكثرسازي سود بايستتي

نتايج جدول  0ميتوان قيمتت ستايهاي نهادههتاي ديگتر را بته

آب بيشتري مصر كنند از طرفي نيز بايد مسئولي قيمت هتر

دست آورد جدول  00اي نتايج را نشان ميدهد

متر مكعب آب را به ارزش واقعي آب يا همتان ارزش اقتصتادي

ارزش گذاري آبهاي زیرزمينی در بهره برداریهاي ....
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جدول  -11اطالعات مربوط به ارزش توليد نهایی سایر نهادههاي کشاورزان نمونه
عامل توليدي

نيروي کار

سموم

524522

02852022

متوسط ارزش توليد نهایی عامل توليدي
یا قيمت سایهاي عامل توليدي (ریال)
نتايج جدول حاكي از آن است كه هر ناتر روز نيتروي

 -با مقايسه مقادير متوسط ارزش توليتد نهتايي عامتل توليتدي

كار كشاورزي جهت توليد گند در منطقه مورد بررسي ارزشي

سمو دفع آفات نباتي (02852022ريال) با قيمتت بتازاري آن

بالغ بر  522هزار ريال دارد و قيمت هر كيلو گتر ستمو دفتع

(12222ريتال) آشتتكار ميگتتردد كتته بتتراي كشتتاورزان منطقتته

آفات نباتي و گيتاهي بتالغ بتر  02ميليتون ريتال ميباشتد در

استااده بيشتر سمو دفع آفات نباتي به صرفه است

نتيجه قيمتهاي بازار نهادههاي عنوان شده بسيار كمتر و حتاوي

از اهدا ديگر اي تحقيق محاسبه كشتش تقاضتاي نهتاده آب

سوبسيد و بدون لحاظ هزينته فرصتت توليتدي آنهتا در اختيتار

است كه ميتوان آن را بر اساس رابطه زير محاسبه كرد:

W r w
.
rw W

توليدكنندگان قرار داده ميشود كه تز است تعتديالتي در آن
رابطه ()05

صورت گيرد
 -با مقايسه مقادير متوسط ارزش توليتد نهتايي عامتل توليتدي

D 

اما قبل از محاسبه مقادير كشش براي هر كشاورز تز

نيروي كتار كشتاورزي ( 524522ريتال) بتا قيمتت بتازاري آن

است كه ابتدا معادله تقاضاي آب كشتاورزان منطقته استتخراج

(082222ريال) آشكار ميگتردد كته بتراي كشتاورزان منطقته

شود بنابراي با استااده از رابطه  0و با مساوي قترار دادن ايت

استااده بيشتر نيروي كار به صرفه است

رابطه با  rwو با پيروي از رابطه  08رابطه 05حاصل مي گتردد:

Y
 rk
W

رابطه ()05

 0.338 

   P

y






  AW 0.338 P 0.232 L0.384
VMP  Py 
W


با مرتب كردن طر چپ معادله بر حسب  Wتابع تقاضتاي آب

 Pyi .Yiبرابر با درآمتدي اكتستابي كشتاورزان از كشتت گنتد

كشاورزان منطقه استخراج ميگردد:

است) دارد كه مي توان رابطه  01را به صورت زير نيز نوشت:

Wi  0.338 .Pyi .Yi .rwi1

رابطه()01

Wi  0.338 .I i .rwi1

رابطه ()03

 iدر رابطه  01معر كشاورزان منطقه استت از رابطته

كه در اي رابطه  I iدرآمدي كسب شده توسط هر كشتاورز

 01به دستت متي آيتد كته تقاضتا بتا قيمتت آب (  ) rwرابطته

در نتيجه توليد گند ميباشد اكنون با استااده از تابع تقاضتاي

معكوس و غير همجهت و با درآمد هر كشاورز (حاصل ضرب

استخراج شده و با استااده از رابطه  05كشش قيمتي و درآمدي

اندي

نهاده آب محاسبه شد
جدول -18کشش درآمدي و قيمتی کشاورزان نمونه
نوع کشش تقاضا

حداکثر مقادیر

حداقل مقادیر

متوسط مقادیر

واریانس مقادیر
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کشش قيمتی تقاضا

050/405

2/2225

05/80

88/00

کشش درآمدي تقاضا

410/41

2/22041

45/800

000/0

نتايج نشان ميدهند كه در منطقه مورد مطالعته نهتاده

كاهش مصر آن دارد ولتي تز استت درآمتد كشتاورزان نيتز

محستتوب ميشتتود

كنتتترل گتتردد و از سياستتتهاي غيتتر متتالي ماننتتد سياستتتهاي

همچني به ازاي هر يتك درصتد افتزايش قيمتت آب و درآمتد

تشويقي استااده از شتيوههتاي نتوي آبيتاري استتااده شتود و

كشاورزان مقدار تقاضتاي آب بته ترتيتب05/88درصتد و45/88

معايتتب برداشتتت بتتيش از حتتد از منتتابع آب زيرزمينتتي بتتراي

درصد كاهش و افزايش مييابد

كشاورزان منطقه از ديدهاي فني و توسعه پايدار اطتال رستاني

پيشنهادها

گردد

آب كشتتش پتتاير استتت و كتتاتيي لتتوك

از آن جا كه توليد نهايي نهاده سمو دفع آفات گياهي

منابع

و نباتي مقدار بسيار باتيي است تز است كشاورزان استااده از

0

سازمان آمار استان يزد

اي نهاده را بيشتر نمايند تا حدي كه هم محيط زيستت كمتتر

0

سازمان جهاد كشاورزي استان يزد

آسيب ببيند و هم ضايعات ناشتي از خستارت آفتات و حشترات

8

شركت آب منطقه اي استان يزد

4

ميرزايتي خليتل آبتادي ح « )0813( .روش قيمتت

حداقل گردد و همچني

از بي دو نهاده نيتروي كتار و ستمو

گااري و تقاضاي آب كشاورزي باغهاي پسته شهرستان

دفع آفات بهتر است كشاورزان سمو را بيشتر جايگزي نهتاده

رفسنجان» فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه شتماره

آب كنند اما چون مقدار نر نهايي جانشيني فني هردو نهاده به
جاي آب كمتر از واحد است پ

جايگزيني آنهتا بته جتاي آب

راحت تر و مايدتر خواهد بود پيشتنهاد متيگتردد كته قيمتت
نهادههاي سمو دفع آفات نباتي و نيتروي كتار آزاد بته قيمتت
اقتصتتادي نزديكتتتر شتتود همچنتتي تز استتت اصتتول توليتتد
اقتصادي و فنون توليدي جديد توستط متروجي كشتاورزي در
منطقه ترويج و براي ترويج آن سرمايهگااري شتودو كشتاورزان
منطقه تكنيكهاي توليدي جديد را به كاربرده تتا مشتكل بتازده
نزولي نسبت به مقياس منطقه حل شود با توجه به استااده غير
اقتصادي آب و عنايت به اي نكته كه منابع آب نبايد تنها براي
نسل حاضر در نظر گرفته شود لاا دولت براي مالكيت چاههاي
آب منطقه اقداماتي درست و كارشناسانه انجا دهد تا هم منابع
و هم حداقل سطح توليد قبلي حاتظ گتردد تز استت قيمتت
تحويلي هر متر مكعب آب به مقدار  00508ريتال بته ازاي هتر
متر مكعب نزديك شود و از طرفي شيوههتاي نتوي آبيتاري در
منطقه به كاربرده شود و افتزايش قيمتت آب نقتش متؤثري بتر

00-008 00
5
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