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 ارزش اقتصادی آب در مزارع گندم و کلزاتعیین 

 آبیاری دشت قزوین( یی: شبکها)مطالعه نمونه

 3اهلل موسویحبیب ، سید*2، صادق خلیلیان1علی اسعدی محمد

 هچکید
تفاده و اس به شدت تحت فشار بوده های متفاوت از آنتقاضای روبه افزایش و استفادهبه دلیل منابع آبی  ،های اخیرطی دهه

ی نه، مدیریت و تخصیص بهیروینازا. ار استی بخش دیگر تاثیرگذکنندگان بر امکان استفادهآب توسط یک بخش از استفاده

ترین ابزارهای یکی از مهم تردیدبدون . شده استبرخوردار از اهمیت روزافزونی گذاران و کشاورزان منابع آب در بین سیاست

در  .ی بلندمدت کشور نیز بر آن تأکید دارداقتصادی این نهاده است که راهبرد توسعه گذاری، ارزشمنابع آب یینهبهتخصیص 

 یشبکه دراین راستا، هدف پژوهش حاضر، تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی از دید تقاضاکنندگان در مزارع گندم و کلزا 

العات . آمار و اطاست جهت مدیریت بهتر منابع آب ابزاری مناسب عنوانبهآبیاری دشت قزوین با استفاده از رهیافت تابع تولید 

-59در سال زراعی  ،یادومرحلهی اخوشهگیری نفر از کشاورزان، بر اساس روش نمونه 111الزم به کمک تکمیل پرسشنامه از 

 و پذیر استفاده گردیدطافتولید انع های توابعشکلبه اهداف تحقیق، از تخمین انواع  نیل منظوربه. ندآوری شدجمع 1351

تصادی هر که ارزش اق ندبهترین شکل تابع با توجه به نتایج حاصله، تابع تولید ترانسلوگ تشخیص داده شد. نتایج نشان داد

 آنچهکه اختالف بسیار زیادی با  ،ریال برآورد شد 3313و  3119 با مترمکعب آب در تولید محصول گندم و کلزا به ترتیب برابر

 اند دارد. پرداخت کرده زراعی مزبورریال( در سال  114بها )آب عنوانبهکشاورزان 

 آب، ارزش اقتصادی، تابع تولید ترانسلوگ، مدیریت تقاضا :کلیدی کلمات
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Email: Khalil_S@modares.ac.ir 
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 مقدمه
 -در جهان امروز، آب بـه عنـوان کـاالیی اقتصـادی

مانند  ازآنجاکهو بوده ای برخوردار اجتمـاعی از اهمیت ویژه

ن ی کمیابی آکنندههر کاالی اقتصادی دیگر، قیمت بیان

، لذا اطالع از قیمت یا ارزش اقتصادی آب در کاال است

در مدیریت  را ایکنندهیینتعهای اقتصادی نقش بخش

( به 1353همکاران، احسانی و دارد ) بر عهدهتقاضای آب 

 ،گردد وردبراای که اگر این ارزش کمتر از واقعیت گونه

آب در بین مصارف مختلف  یباعث عدم تخصیص بهینه

اگر ارزش آب بیش ازحد تعیین  ،شود. همچنینآن می

گردد، باعث عدم رفاه اجتماعی و صدمه رسیدن به اقشار 

مالی شده و مصرف آب را از  ازنظر توانکمپذیر و سیبآ

(. تعیین 1341کند )قرئلی، رو میسوی آنان با مشکل روبه

یک قیمت پذیرفتنی و منطقی برای آب در بخش 

ین یافته به ایصتخصکشاورزی، با توجه به سهم باالی آب 

درصد(، موجب  53ها )حدود بخش نسبت به دیگر بخش

شود. مصرف آب و کاهش تلفات آن می افزایش کارایی در

گذاری مناسب برای این نهاده با ارزش یگر، قیمتدعبارتبه

 های پذیرش آن میان کشاورزان و قانونو ایجاد زمینه

گذاران و اجرای درست آن، بازدهی تولیدات کشاورزی را 

شود واقع می مؤثرافزایش داده و در استفاده کاراتر از آب 

توان گفت، تعیین (. می1345ی و همکاران، )خواجه روشنای

ابزاری است که احساس کمبود  درواقعقیمت واقعی آب 

 چراکه، ل خواهد کردتبدی مدتکوتاهبه  بلندمدتآب را از 

ر یتأثزارعین، تحت  یوسیلهبهآب در مزرعه  مؤثرمدیریت 

ب و همچنین ارزش تولید میزان دسترسی به آب، ارزش آ

 (.1341ی و جوانشاه، آبادعزت)عبدالهی  آن است

گذاری آب و نقش قیمت یبا توجه به اهمیت نهاده

در مدیریت تقاضای آن مطالعات بسیاری پیرامون این 

مسئله صورت گرفته است که به مهمترین آنها اشاره 

درکشت  را آب اقتصادی ارزش(، 2331)رنویک گردد. می

 یبا استفاده از تحلیل روش باقیمانده برای منطقه برنج

کریندی اویا در جنوب شرقی سریالنکا برمبنای آب تحویلی 

 (تقاضاکننده) و آب مصرفی برنج (کنندهبه مزارع )عرضه

آب  هر مترمکعبطور متوسط ارزش که به ،تخمین زد

 روپیه 193هر  (روپیه 53/3 با تحویلی به مزارع برابر

و ارزش  ( است 1351در سال  عادل با یک دالرسریالنکا م

 19/23طور متوسط  هر مترمکعب آب مصرفی برنج به

 به( 2331مولمان و همکاران ) .شده است وردابر روپیه

اقتصادی آب در بخش کشاورزی  منظور تعیین ارزش

 دوم برای یهتولید درج برآورد تابعآفریقای جنوبی، به 

ج نتای بر اساسپرداختند.  کشاورزی هایفرآوردهتعدادی از 

اقتصادی آب،  ارزش این مطالعه، بیشترین و کمترین

هر )د نرا11/1و  13/29 ،یبمربوط به انبه و نیشکر و به ترت

 یک ی( به ازااست 1351سال در راند معادل یک دالر  13

است که این معیار  یشنهادشدهو پ ب بودهآ مترمکعب

 د.آب در نظر گرفته شو ابزاری برای تخصیص عنوانبه

 را ارزش اقتصادی آب( 2313)هلگرز و داویدسون 

ده با استفا هند ای درمنطقه فصلی و زراعی برای محصوالت

و نتیجه گرفتند که ارزش  کردهبررسی مانده از روش باقی

ای در محصوالت فصلی و منطقه یآب برای همه اقتصادی

یه و همکاران . آل کارابلنیست برابر Musiآبریز  حوزه

بررسی در اردن را  را ( ارزش اقتصادی آب آبیاری2312)

که کشاورزان مایل  ند. مقادیر برآورد شده نشان دادکردند

 د؛هستنبه پرداخت حداکثر قیمت برای آب در شرایط بازار 

از حد  های ارزان آب موجب استفاده بیشقیمت ،بنابراین

یت الزم است که و در این موقع گشتهاز این منبع کمیاب 

 یو و های واقعی آن را بپوشاند.شده، هزینهقیمت آب عرضه

آب  ورد ارزشبرابه خود  ی( در مطالعه2313)همکاران 

 Phoenix Arizonaملک در منطقه نیمه خشک  191

حاکی از  هایجهنتپرداختند.  2331-2339های طی سال

که تمایل نهایی به پرداخت، برای تقاضای آب در میان  ندآن

حاضر بخش  در حالشهرسازی که  در حالو  ،شهرنشینان

 ، بیشترین مقدار است.در برگرفتهوسیعی از زمین را 

استفاده از تابع  ( با1341)ن و زارع مهرجردی یلیاخل

 اریگذشبه تعیین ارزیافته دوم تعمیم یتولید درجه

در شهرستان کرمان پرداختند. نتایج این  نیهای زیرزمیبآ

که ارزش تولید نهایی آب در تولید  ندتحقیق نشان داد

 ،استخراج هر واحد آب است یگندم بیش از هزینه

 214/ 3 ارزش هر مترمکعب آب در تولید گندمکه یطوربه

منابع آب،  ازحدیشببه علت برداشت  ؛ورد کردنداال برری

 یافته را توجهی درخوریدکنندگان گندم کاهش تولرفاه 

 شبا استفاده از رو( 1351یموری )ت یرای و امشرزهاست. 

 محصول پسته، به تعیین ترانسلوگ تولید عتخمین تاب

راور  در شهرستانهای زیرزمینی باقتصادی آ شارز

اقتصادی هر  شکه ارز ندها حاکی از آناند. نتیجهپرداخته

طور ، بهشدهمطالعه یقهدر منط نییرزمیمترمکعب آب ز

درصد  13ریال است و کشاورزان تنها  15413متوسط 



7331/ بهار  دهمدوازمنابع آب / سال  یمهندس یمجله   733  

 

و همکاران  یزارع اند.کرده را پرداختب اقتصادی آ شارز

( در پژوهش خود با استفاده از تابع تولید 1353)

 ، کشش خود قیمتی51-1353داگالس در سال زراعی کاب

زمینی را سیب محصولبرای  را آب یشدهتقاضای مشتق

ارزش اقتصادی هر  ،ورد کردند. همچنینبرا -95/1

ورد ریال برا 1/2314زمینی تولید سیب مترمکعب آب برای

که اختالف زیادی با مبلغ پرداختی کشاورزان به عنوان  شد

و  وند یموس ریال داشته است. 1/1233یعنی  ،بها آب

رای گیری از روش تابع تولید ببا بهره ،(1351غفاری )

، ارزش اقتصادی 1353-51محصول پیاز در سال زراعی 

های نهادهبرآورد کردند.  یز زنجانرودخآب یهضحودر  را آب

، آبیاری، کود شیمیایی، سم کشت یرزمل سطح تولید شا

 استفاده از آبیاری تحت مصرفی، نیروی کار و متغیر مجازی

، گپذیر ترانسلوورد توابع انعطافافشار بودند. پس از بر

توجه  و با یافتهیافته و لئونتیف تعمیمدوم تعمیم یدرجه

های اقتصادسنجی، تابع درجه دوم به معیارها و آزمون

 عنوان تابع تولید برتر شناخته شد. نتایجیافته بهتعمیم

هر که ارزش اقتصادی  ندها نشان دادحاصل از تحلیل داده

بود که از ارزش  یالر 1131آب در تولید پیاز  مترمکعب

 139 با که برابر ،آب در زمان حداکثر تقاضای آب ایمبادله

-هضوحدر توان گفت که بود باالتر است. درنتیجه، می یالر

 یامبادلهارزش اقتصادی آب از ارزش  یز زنجانرودخآب ی

( در پژوهش 1359. گلزاری و همکاران )آب باالتر است

ورزی با استفاده از کشا ورد ارزش اقتصادی آبابرخود به 

ر د شهرستان گرگان گندم مزارعدر  رهیافت تابع تولید

بر اساس نتایج، تابع پرداختند.  1352-53سال زراعی 

تولید برتر انتخاب و ارزش  داگالس به عنوان تابع-کاب

 مترمکعببه ازای هر  یالر 9/1911اقتصادی آب معادل 

قیمتی کشش خود  قدر مطلق ،برآورد گردید. همچنین

و بزرگتر از یک  شدهبرآورد  24/1 تقاضای آب برای گندم

 کهآن است  یدهندهبودن مقدار این کشش نشان

 مهارکردنتوانند عامل مهمی در های قیمتی میسیاست

 . همچنینبا ارزش باشند یمصرف غیر بهینه این نهاده

روشنایی و همکاران خواجه (،1343و سالمی ) زاد ینحس

احسانی و همکاران  (،1345شتی و همکاران )(، د1345)

( به تعیین 1352الدین )زینو شیخ پوردهقان( و 1353)

ارزش اقتصادی نهاده آب در تعیین محصول گندم 

 پرداختند.

سطحی و برداشت  هایآب یا توجه به کاهش عرضهب

نقش و  ،قزوین های زیرزمینی در استانرویه از آببی

 هب ، نیاز است تاوالت کشاورزیمحصحیاتی آب در تولید 

 وجهتبیشتر از گذشته  مدیریت تقاضای آب در سطح مزارع

در پی آن است که در تحقیق حاضر ، . به همین منظورشود

 یهشبکدر آب  یوری و تخصیص بهینهبهره راستای ارتقاء

 تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزیآبیاری دشت قزوین به 

 ابعو، با استفاده از روش تمحصوالت گندم و کلزا در تولید

 بپردازد. پذیرانعطاف تولید

 هامواد و روش

 شده مطالعهمنطقه 
 یاپهنهمحدوده شبکه آبیاری دشت قزوین شامل 

 مدرن یشبکه پوشش تحت که قزوین از دشت است

کیلومتری  193 یقرارگرفته است که در فاصله آبیاری

 های شمالی بین عرضفواصل جغرافیائدر  غرب پایتخت و

 13' 33"های شرقی و طول 31 33' 23"تا  31 33 ' 33"

است )کاویانی و همکاران،  واقع شده 93 39' 39"تا  15

مساحت  شبکه آبیاری دشت قزوین که دارایدر (. 1353

هزار هکتار  43در وسعتی بالغ بر و  ،هزار هکتار 13خالص 

 به عملی و باغی مختلفی ، محصوالت زراعاست ناخالص

آید که شامل گندم، جو، ذرت، کلزا، چغندرقند، یونجه می

فرنگی، خیار، هندوانه، گوجه ترکوچکهای و در مساحت

. در پژوهش حاضر، هویج استخربزه، بادمجان، کدو، پیاز، 

تعیین ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم و کلزا 

ت اراضی تحت پوشش . با توجه به الگوی کششد مطالعه

هکتار از  29333یی تنهابهآبیاری، محصول گندم  یشبکه

های زراعی یتفعالکل درصد از  91حدود اراضی، یعنی 

هکتار از اراضی را  1333و محصول کلزا  ،مطالعاتیمنطقه 

)سازمان جهاد کشاورزی،  ندبودبه خود اختصاص داده 

 زوین دارای، نواحی دشتی استان قوهواآب(. از نظر 1351

ر طوهب. استهای گرم و خشک های سرد و تابستانزمستان

 در اقلیمی ایران یبندطبقهبا توجه به  اقلیم منطقه ،کلی

 . میانگین بارشاقلیمی معتدل و کوهستانی است یناحیه

متر بوده که حدود میلی 1/231 ساالنه نیز در این استان

هشت درصد کمتر از متوسط بارندگی در کشور است 

( موقعیت منطقه 1(. شکل )1352)پرهیزکاری و صبوحی، 

 :دهدیمرا نشان  شدهمطالعه
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 .شدهی مطالعهموقعیت جغرافیایی منطقه -7شکل 

 پذیرتخمین توابع تولید انعطاف
گذاری آب را از دو دیدگاه های ارزشروش

توان بررسی کرد )صنوبر، تولیدکننده میکننده و مصرف

کننده خود گذاری آب از دیدگاه مصرف(. روش ارزش1319

در . شودتقسیم می یفراسنج یرغ ی وفراسنجبه دو دسته 

برآورد ارزش اقتصادی آب  یفراسنج حاضر روش یمطالعه

این انتخاب  شده است.ترجیح داده یفراسنج غیرر روش ب

. اول آنکه درروش پارامتری امکان است اصل دو ه یبر پای

های برآورد شده الگوهـای فراسنجآماری  آزمون

ارزش به  روینازا. باشدیفراهم م اقتـصادسنجی

ود شمیتوجه با اطمینان بیشتری  آمده بـرای آبدستبه

 یها، برای استفاده از روشدوم آنکه (.1559)گجراتی، 

محـدودیت آب و نـوع  سقف یینتعنیازی به  فراسنجی

پارامتری، روش  یهاروش ینب. در یستن آن تـأمین

ن اامککه علت آن عدم  انتخاب شداستفاده از تابع تولید 

 زمانی ،ًاست. اصوال بوده ینههزتوابع سود و  یریکارگبه

 شدتاست که  یسرم ینههزتوابع سود و  یریکارگبه

نیز قیمت محصول در  و ،هادر قیمت نهاده یامالحظهقابل

باشد. در  وجود داشته شدهیآورهای جمعبین داده

یک منطقه  و ازصورت مقطعی شرایطی که اطالعات به

شرط مذکور محدود گردآوری گردد، امکان دسـتیابی به

برای استفاده از تابع (. 1343، نژادیمحمد(کمتر خواهد بود

در تولید محصوالت  سود یسازتولید باهدف حداکثر 

مناسب برای هر  یتابع شکلمختلف نیاز به انتخاب 

 ییدتولمناسب  شکلباید  یگردعبارت. بهاستمحصول 

های آن فراسنج تا بر اساس  انتخاب شودر محصول ه یبرا

 ورداها برصحیحی را برای نهاده یینها یدتولبتوان ارزش 

 و 1یرپذتابعی به دو گروه انعطاف هایشکل یطورکلکرد. به

علت به  ،یرپذانعطاف توابع .شوندمی یمتقس 2یرناپذانعطاف

 یدولتساختار کافی، محدودیتی را بر  فراسنجتعداد  داشتن

 تریصورت مطلوببه، توانندمی یجهو درنت نکردهاعمال 

زاد و حسین) یر نمایندتصورفتار واقعی عوامل اقتصادی را  

 ،پذیربا توجه به تنوع توابع انعطاف(. 1343، سالمی

مناسبی را از میان ایـن گـروه از  شکلدرعمل  بایستیم

. ردیعنوان مبنای محاسبات قرار گکه به انتخاب نمودتوابـع 

 ابعوت شکلسه  شکل عمومی )ریاضی( در ادامـه

(، 1511کریستنسن و همکاران، پذیر ترانسلوگ )انعطاف

( و لئونتیف 1514یافته )الئو، دوم تعمیم یدرجه

( که از توابع پرکاربرد در بخش 1511یافته )دایورت، تعمیم

اند: شدهارائه 3 تا 1در روابط  هستند کشاورزی

Ln (Y) = α + ∑ 𝛽𝑖 ln(𝑥𝑖) 
𝑛

𝑖=1
+ 

1

2
 ∑ 𝛾𝑖𝑖 (ln 𝑥𝑖)

2 
𝑛

𝑖=1
+ ∑ ∑ 𝛾𝑖𝑗 (𝑙𝑛 𝑥𝑖) (𝑙𝑛 𝑥𝑗) 

𝑛

𝑗=2
 

𝑛

𝑖=1
 (1) 

Y = α + ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖  𝑛
𝑖=1 + 

1

2
 ∑ 𝛾𝑖𝑖 ( 𝑥𝑖)2 

𝑛

𝑖=1
+ ∑ ∑ 𝛾𝑖𝑗 ( 𝑥𝑖) ( 𝑥𝑗) 

𝑛

𝑗=1
 

𝑛

𝑖=1
 (2) 

Y = α + ∑ 𝛽𝑖 ( 𝑥𝑖)
1

2 
𝑛

𝑖=1
+ 

1

2
  ∑ ∑ 𝛾𝑖𝑗 ( 𝑥𝑖)

1

2 ( 𝑥𝑗)
1

2 
𝑛

𝑗=1
 

𝑛

𝑖=1

 
(3) 

 
1 Flexible Functional Form 2 Inflexible Functional Form 
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 برحسبتولید گندم و کلزا مقدار  yدر این روابط 

شده های مصرفمقادیر نهادهها 𝑥𝑗و 𝑥𝑖،کیلوگرم در هکتار

ار، بذر کشت برحسب هکت یرز حشامل: سط، در تولید

های حسب کیلوگرم، سم بر شیمیایی کودو  مصرفی

روز نفر در  برحسب برحسب لیتر، نیروی کار مصرفی

 ،α. مصرفی برحسب مترمکعب استب میزان آو  هکتار

β، 𝛾 و  مدلهای فراسنج Ln هستند طبیعی یتملگار .

د وانتاز این توابع می یکاشاره شد، اینکه کدام همچنان که

د را بهتر بازگو نمای طلوبرفتار تولیدی محصول م

 یارهایو معآزمون  با اسـتفاده ازای است که باید مسئله

 مناسب شکلبرای انتخاب . اقتصادسنجی مشخص گردد

 وجود پـذیر معیارهـای مختلفـیاز میـان توابـع انعطـاف

برای انتخاب تابع تولید برتر، توابع مختلف از طریق . دندار

 ، آزمونیدارمعنیسطح  یین،بضریب تع ی، آمارهFآزمون 

که   (JB)براجارك ینیز آمارهی و نماینسبت درست

مورد  استبودن جزء اخالل  بهنجاربرای سنجش  آزمونی

بودن  بهنجار. آزمون (1559. )گجراتی، گردندمقایسه 

است که به انتخاب  هاییوضوعاز منیز جمالت اخالل 

، و سالمی زاد)حسین کندالگوی مناسب کمک می

حاضر نیز تابع تولید مناسب  در مطالعهبنابراین، (. 1343

تابع برتر از میان این سه  ینشگز یارهایمعبا توجه به 

بعد، از طریق  یگردد. در مرحلهمیتابع مذکور انتخاب 

گیری از تابع تولید نسبت به هر نهاده، میزان نقش مشتق

طبق  ،آید. بنابراینمی به دست طلوبمو تاثیر نهاده 

ازار محصول و عوامل تولید تعریف تابع تولید، چنانچه ب

برآوردی از ارزش که  ،تولید نهاییرقابتی باشد، ارزش 

از حاصلضرب تولید نهایی  ،اقتصادی نهاده یادشده است

آید. دست میهآن نهاده در قیمت هر واحد محصول ب

(، 1345(، پاکروان و مهرابی )1341اسدی و همکاران )

( 1351ران )ای و همکا( شرزه1345احسانی و همکاران )

دست آوردن ارزش ه( جهت ب1353و زارعی و همکاران )

 ریاضی یاند. معادلهاین روش استفاده کرده ای آب ازسایه

 ت:قرار زیر اسی مذکور بهرابطه

(1) 𝑃𝑤 = 𝑀𝑃𝑤 ∗ 𝑃𝑦 = 𝑉𝑀𝑃𝑤 

(9) 
𝑀𝑃𝑤 =

𝑌

𝑊
 

قیمت نهاده آب )قیمت اقتصادی( و  WPکه در آن 

YP  کشش تولیددهد. را نشان می طلوبمقیمت محصول 

تولید نسبت به تغییرات  ییراتتغ یکنندهیانبکه  را،

با استفاده از تابع تولید متوسط توان می استمقدار آب 

 ،(9) یرابطهو تولید نهایی هر نهاده در  ،(1) یدر رابطه

 :دست آوردهب( 1) یهرابط صورتبه

(1  ) 
𝐴𝑃𝑤 =

𝑌

𝑊
 

(1) 𝐸𝑤 =
𝑌

𝑊
 *

𝑤

𝑌
 = 

𝑀𝑃𝑤

𝐴𝑃𝑤
 

آماری تحقیق شامل کشاورزان مزارع گندم  یجامعه

ال در سآبیاری دشت قزوین  یو کلزا تحت پوشش شبکه

 9یرنده دربرگمذکور  ی. محدودهاست 1353-51زراعی 

شهرستان )قزوین، آبیک، بوئین زهرا، تاکستان، البرز( و 

توجه  با هکتار است. 33151روستا با اراضی بیش از  14

و اطالعات موجود در بخش جهاد  شدهانجامبه مطالعات 

و همچنین همگنی  ،دشت قزوین یکشاورزی در منطقه

در سطح زیر کشت در روستاهای واقع در این دشت، 

ای گیری خوشهاز روش نمونه بردارانانتخاب بهره منظوربه

که اراضی دشت قزوین  ازآنجا. ی استفاده شداچندمرحله

های زراعی ، زمیناندشده دادهپوشش  نهر 12 یلهوسیبه

به  هرن برحسبقزوین  دشت یاریآب یتحت پوشش شبکه

که این نواحی  ،بندی شدهیمتقسهمگن  یناحیه 5

 رد .نداصلی مطالعه در نظر گرفته شد یخوشه عنوانبه

روستاهای نواحی  فهرستبا توجه به  ،بعدی یمرحله

یری تصادفی گنمونهکه از روش  ،از هر خوشه گانهشش

روستای  عنوانبهساده انتخاب شدند، روستاهایی 

و از روستاهای موجود در آن نواحی  ،تعیین یموردبررس

ر ب .ندتصادفی انتخاب گردید طوربهروستا  29 درمجموع

تعداد  ،شدهمطالعه، از کل منطقه ذکرشده طالباساس م

های آوری و دادهپرسشنامه از کشاورزان هدف جمع 111

 گیری تصادفی. جهت تعیین نمونهندآن استخراج گردید

است )شیفر و همکاران،  شدهاستفاده( 5) یساده از رابطه

1345.) 

(4) 
n = 

𝑁𝜎2

(𝑁−1)
𝐵2

4
+ 𝜎2

 

 Bحجم جامعه،  Nحجم نمونه،  nفوق  یدر معادله

جامعه است اما چون قابل  پراش 𝜎2کران خطای برآورد و

برای است.  شدهاستفاده( 2Sنمونه ) پراشاز  یستبرآورد ن
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 زارافنرماز  و استخراج نتایج پژوهش هاداده وتحلیلتجزیه

Eviews است وری گردیدهبهره. 

 نتایج و بحث
ر دو د شده،مطالعهنتایج تحلیل توصیفی متغیرهای 

و میانگین( و  کمینه، بیشینهقسمت آمار توصیفی )

پراکندگی )واریانس و انحراف معیار( در  یهاشاخص

 .اندشده ذکر( 1جدول )

 منظوربه نتایج حاصل از برآورد الگوهای تجربی

ترانسلوگ، درجه دوم  تابع تولید رسیدن به هدف مطالعه،

کلزا و  برای محصوالت یافتهیمتعمو لئونتیف  یافتهیم تعم

آبیاری دشت قزوین برآورد شدند که  یگندم آبی شبکه

 .اند( آمد2از مقایسه توابع در جدول )نتایج حاصل 

 .های توصیفی متغیرهای تحقیقآماره -7 جدول

 پراش
 

  انحراف معیار

 

  میانگین

 

 آماره کمینه  بیشینه
 گندم کلزا  گندم کلزا گندم کلزا گندم کلزا گندم کلزا متغییر

 (kg) عملکرد 1933 2133 1933 3933 9999 3392 1/941 4/212 1/319213 4/15313

 (3m) آب مصرفی 9933 9333 4333 1333 9/1329 1311 5/324 1/399 2/134119 1/121922

 (h) کشت یرزسطح  2 1 33 4 1/1 1/3 1/1 2/2 1/21 4/1

 (kg) بذر 153 4 323 13 1/231 4/4 9/32 4/1 2/1391 2/3

 (kg) کود شیمیایی 193 193 393 333 4/211 1/214 1/31 4/13 1/1113 1/1111

 (l) سموم 2 _ 3/1 _ 1/3 _ 1/3 _ 61/0 _

 .های تحقیقمأخذ: یافته

 .هاو سایر آماره ضرایبداری معنی لحاظ ازپذیر گندم و کلزا توابع تولید انعطاف یمقایسه -1 جدول

برا آماره جارك

(JB)  

دوربین واتسون 

(D.W.) 
 

 

 نییضریب تب
(2R)  

 

 تعداد ضرایب
 دارمعنی

 
تعداد کل 

 تابع ضرایب

 گندم کلزا  گندم کلزا گندم کلزا گندم کلزا گندم کلزا

 ترانسلوگ 21 19 19 13 41/3 53/3 51/1 32/2 5/1 5/3

31/9 1/13 5/1 44/1 51/3 41/3 13 13 19 21 
ی دوم درجه

 یافتهیمتعم

 افتهیلئونتیف تعمیم 21 19 11 4 12/3 42/3 53/1 41/1 1/23 2/31

های تحقیقمأخذ: یافته             

تعداد  ازلحاظتوابع مختلف گندم  یمقایسه

دهد که در الگوی ترانسلوگ یمدار نشان پارامترهای معنی

درصد  11 ،یافتهیمتعمدرصد، الگوی درجه دوم  11حدود 

درصد از متغیرها با  93 ،یافتهو در الگوی لئونتیف تعمیم

تعداد  ازلحاظ ،ینبنابرا دار شده است؛یمعنلحاظ آماری 

د. رسدار، تابع ترانسلوگ بهتر به نظر میضرایب معنی

( توابع ترانسلوگ و درجه دوم 2Rیین )یب تبضرمقدار 

 41که  معنیدرصد است. بدین 41با  برابر یافتهیمتعم

اده از متغیرهای درصد تغییرات متغیر وابسته با استف

تر د. مقدار بیشنشوتوضیح داده می یادشدهمستقل توابع 

 یافتهیمتعمدوم  یاین آماره در توابع ترانسلوگ و درجه

یافته، بیانگر قدرت نسبت به لئونتیف تعمیم

ز . نتایج حاصل ااستدهندگی بیشتر این توابع توضیح

یر ( برای توابع نشان داد که مقادD.W) واتسون یندورب

 یافتهیمتعماین آماره برای دو تابع ترانسلوگ و لئونتیف 

 هبود یافتهیمتعمدوم  یباالتر از مقادیر آماره برای درجه

حاکی از آن است دو تابع ترانسلوگ و لئونتیف  که

با مشکل هم خطی بین متغیرهای مستقل و  یافتهیمتعم

اخالل  در بین اجزاء پراشو ناهمسانی  یخودهمبستگ

 2به عدد  D.W یمقدار آماره قدرهرمواجه نیستند. 

خودهمبستگی  نبودنمبنی بر  0Hتر باشد، فرض یکنزد

 بین متغیرهای مستقل قبول است.
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 .ورد تابع تولید ترانسلوگ محصول گندم و کلزانتایج برا -3جدول

 محصول گندم محصول کلزا

 نام متغیر ضریب t یآماره  نام متغیر ضریب t یآماره

12/3 1/11 Intercept  11/2- 1/3- ** Intercept 

1/3 22/3*** Sβ 11/2 14/3 *** Sβ 

91/1 31/3* Fβ 23/3 23/3*** Fβ 

45/1 11/3** Wβ 11/1 31/3* Pβ 

51/2 14/112*** Aβ 11/2 11/3*** Wβ 

13/1 19/3* SSβ 19/2 12/191** Aβ 

52/3- 1/3- FFβ 54/1 31/3** SSβ 

91/1 331/3** WWβ 91/3 1/3 FFβ 

34/3- 332/3- AAβ 1/2 3331/3** PPβ 

11/1 12/3 SFβ 33/1 333/3* WWβ 

11/3- 33/3- * SWβ 12/1 34/3* AAβ 

12/2 335/3 *** SAβ 55/1 31/1** SFβ 

12/1- 32/3- * FWβ 35/3- 331/3- SPβ 

39/1- 31/3- FAβ 31/1 31/3 SWβ 

12/2 34/3** WAβ 1/3- 22/3- *** SAβ 

   11/1- 331/3- * FPβ 

   42/3- 335/3- * FWβ 

   31/1 19/1 FAβ 

   19/3- 31/3- PWβ 

   31/1- 34/3- PAβ 

   13/2 31/3** WAβ 

 درصد13و  9،  1داری در سطح به ترتیب معنی ***، ** و *  

 .های تحقیقمأخذ: یافته                   

 

 .های محصول گندم و کلزانهادهو کشش تولید تولید نهایی تولید متوسط،  -4 جدول

 کشش تولید
  

 تولید نهایی
 

 تولید متوسط 
 نهاده

 گندم کلزا  گندم کلزا گندم کلزا

 آب مصرفی 41/3 15/3 11/3 15/3 11/3 21/3

 کشت یرزسطح  1/3299 1/2113 4/1152 2/511 92/3 34/3

 بذر 3/4 1/1 1/9 5/2 12/3 11/3

 کود شیمیایی 21/3 12/3 33/3 53/1 11/3 29/3

 سموم 352/3 _ 334/3 _ 341/3 _*

.تحقیقهای مأخذ: یافته
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 .ورد ارزش اقتصادی  نهاده آب در تولید محصوالت گندم و کلزابرا  -5 جدول

ارزش اقتصادی آب برای یک 

 هکتار )ریال(

ارزش اقتصادی یک 

 مترمکعب آب )ریال(

مقدار آب مصرفی در 

 هر هکتار )مترمکعب(

 محصول

 گندم 1333 3119 21339333

 کلزا 1933 3313 21539333

های تحقیقمأخذ: یافته                      

 بهنجار ازنظرورد شده برااز طرف دیگر، الگوهای 

برا جارك یهای اخالل با مقدار آمارهبودن توزیع جمله

(JB .بررسی شدند )استدو  این آزمون دارای توزیع کی 

اجزای اخالل مقادیر چولگی و کشیدگی  بر اساسکه 

 بهنجارفرض صفر بر  JBطبق آزمون  گردد.می محاسبه

داللت دارد. بنابراین اگر  شدهبودن توزیع متغیر آزمون

از مقدار بحرانی جدول کی  JBمقدار محاسباتی آزمون 

بودن توزیع جمالت خطا رد  بهنجارباشد،  تربزرگدو 

ها با استناد به مالك ،پذیرشود. در بررسی توابع انعطافمی

-شده داده( نشان 2گفته که در جدول )های پیشو آزمون

 تربمناستابع ترانسلوگ  شکلشود که ، استنباط میاند

های تابعی روابط تولید گندم و کلزا را در شکلاز سایر 

الگوی  عنوانبه ،لذا دهد؛توضیح می شدهمطالعهمنطقه 

 برتر انتخاب گردید. 

و  Aβو  Sβ ،Fβ ،Pβ ،Wβی متغیرها مقدار ضرایب

و سطح  t ی، مقدار آمارهاثرات متقابل آنها بر یکدیگر

ها برای تابع تولید محصوالت گندم و کلزا داری آنمعنی

های نیروی کار و . نهادهاندشدهداده( نشان 3در جدول )

داری در تابع گندم از مدل یمعنآالت به دلیل عدم ماشین

 ،کشاورزان ییباً همهتقرعلت که ینابه ند،حذف گردید

های نیروی میزان از نهاده به یک ،برای عملیات مشخص

و اختالف  کردهآالت در واحد سطح استفاده کار و ماشین

های تولید گندم نهادهزیادی میان کشاورزان در استفاده از 

دار نبودن این عوامل دور معنی ،ترتیبینابه وجود ندارد؛

ار نیست. پس از تخمین تابع تولید کلزا و بررسی از انتظ

آالت و سم به های نیروی کار، ماشینیت نهادهدرنهاآن 

گردید و  داری در توابع فوق از مدل حذفعلت عدم معنی

بذر مصرفی، کود  یدر ادامه تابع تولید با چهار نهاده

 تخمین زده شد. کشت یرزشیمیایی، آب و سطح 

-هبا استفاده از تابع تولید ب ،طور که گفته شدهمان

(، تولید نهایی APتوان تولید متوسط )دست آمده، می

(MPو کشش تولید نهاده مصرفی آب ) را در تابع تولید 

آب، نتایج  یبرنهاده(. عالوه 1و  1، 9استخراج کرد )روابط 

های های ذکرشده برای کل نهادهفراسنجهر یک از 

( قابل مشاهده 1جدول ) لید دره در تابع توکردمداخله

 است.

(، 1در جدول ) شدهمشاهدهبا توجه به نتایج 

 هشدمطالعهبیشترین تولید متوسط بر مزارع منطقه 

. تولید متوسط استسطح زیر کشت  یمربوط به نهاده

طور ، بهآن است که یدهندهسطح زیر کشت نشان

یک هکتار سطح زیر کشت گندم و کلزا،  متوسط، به ازاء

کیلوگرم محصول تولید  1/2113و  1/3299رتیب به ت

ید باالترین تول گه دندهشود. همچنین نتایج نشان میمی

 . نهایی نیز مربوط به سطح زیر کشت است

 تولید نهاده آب کششبا توجه به نتایج جدول فوق، 

 یبرتتبرای محصوالت گندم و کلزا مثبت و به  در این تابع

نشانگر آن است  کـه دیدمحاسبه گر 21/3و  11/3 معادل

 یدر ناحیه نهاده آباز  شدهمطالعه یمنطقه زارعینکه 

استفاده  د استتولیکه ناحیه منطقی  ،دوم اقتصادی

 بیانگر این است که اگر تولید نهاده آب کشـشد. کننمی

طور متوسط یک درصد افزایش یابد میزان  مصرف آب به

درصد  21/3و  11/3دل عملکرد گندم و کلزا به ترتیب معا

 آبیاری یبازده یشافزا ،یتدرنهاکه  افزایش خواهد یافت،

 در داریمعن. بر اساس متغیرهای را به دنبال خواهد داشت

( ارزش اندهنشان داده شد 3تابع تولید )که در جدول 

 ید محصوالتاقتصادی یک مترمکعب آب مصرفی در تول

 یتفاده از رابطهبا اس شدهمطالعهی گندم و کلزا در منطقه

ارزش اقتصادی ( محاسبه گردید. الزم به ذکر است که 1)

خود آب  مقدار مصرفدر تولید گندم عالوه بر  نهاده آب

 کود ،کشت، بذر یراز مقادیر عوامل سطح ز تابعی

 و در تولید محصول کلزا تابعی از مقادیر سـم و شـیمیایی

 به .است شـیمیایی کود و کشت، بذر یرعوامل سطح ز

هـا این نهاده هرکدام ازبا تغییر مقدار مصرف  ،عبارتی

 . نتایج محاسباتارزش اقتـصادی آب تغییر خواهد یافت
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 .اندهشدگزارش( 9در جدول ) 

 یآب براآمـده، قیمـت دستهبق نتایج بامط

 ؛تمتفـاوت اسـ شدهمطالعهمنطقه محصوالت مختلف در 

بایـد در تعیـین قیمـت آب بـه ایـن مـسئله  ،بنـابراین

 ایبر اساس گزارش سازمان آب منطقه. شود اییژهتوجه و

 آب ،1351-59کشاورزان در سال زراعی ، یناستان قزو

شبکه  آب دربابت هر مترمکعب را ریال  114ی معادل ئبها

در مقایسه بین این . اندآبیاری دشت قزوین پرداخت کرده

-بهشده بهای پرداختآبوان گفت که تمی یمتدو ق

ن تولید نهایی ای از ارزشکشاورزان بسیار کمتر  یوسیله

پرداخت بهای کم . 1است و کلزا محصوالت گندمنهاده در 

باعث عدم  تواندمی کمیابی مثل آب یبرای نهاده

-بههای تولیدی در فعالیت ،آنجویی در مصرف صرفه

د، گفته ش طبق آنچه ،راینببنا ؛کشاورزان شود یوسیله

 رویهیمصرف ب مهارکردندر  گذارییمتهای قسیاست

 ب امری موثر است. آ

 گیری و پیشنهادهانتیجه
ورد ابرکه ارزش اقتصادی  ندنتایج تحقیق نشان داد

و  3119برای محصول گندم و کلزا به ترتیب برابر با  شده

ی که بهائست که در مقایسه با میزان آبریال ا 3313

آب  مترمکعببرای هر  شده،یبررسکشاورزان در منطقه 

بیشتر است.  مراتببهپردازند ریال( می 114)

درصد ارزش  11/3، کشاورزان حدود یگردعبارتبه

که این خود  ،انداقتصادی آب را پرداخت کرده

 یتفاوت زیاد ارزش اقتصادی و بازاری نهاده یدهندهنشان

و  بهبود منظوربه ، کهشوده می. بنابراین توصیآب است

 بها بر اساسپایداری نظام تولید کشاورزی، با تعدیل آب

ارزش اقتصادی آب، شرایط استفاده صحیح از آب و 

این سیاست جویی در مصرف این نهاده فراهم آید. صرفه

زی بهای کشاورحقیقی و آب یمتق ینببا توجه به شکاف 

یتی کشاورزان موجب نارضا ممکن استمدت در کوتاه

تولید آنها بگذارد، اما  ییزهدر انگ را منفی یو تأثیر دهش

الزم را برای استفاده از  ییزهانگ تواندیم بلندمدتدر 

تولید  کشـش. همچنین کند یجادا آب اندوزهای فناوری

 بیترتبرای محصوالت گندم و کلزا مثبت و به نهاده آب 

 یدهندهکه نشان ،محاسبه گردید 21/3و  11/3 برابر

 
(، اسدی و 1349)لی (، حسن1343)زاد و سالمی حسن -1

(، انصاری و 1341آبادی )(، چیذری و میرزایی خلیل1341همکاران )

 با توجهدوم تولید است.  یشدن عامل آب در ناحیهواقع

آمده از این مطالعه، اختالف موجود در دستهبه نتایج ب

های بازاری و اقتصادی و از سوی دیگر با دریافت ارزش

و  کشاورزانارزش اقتصادی از بهای نزدیک به آب

آب را  یهجویی نهادصرفه یبرداران زمین، انگیزهبهره

 تواندمیشود که دولت پیشنهاد می ،دهد. لذاافزایش می

های مناسب در جهت کاهش گذاریبا اعمال سیاست

شکاف بین ارزش اقتصادی و قیمت پرداختی از سوی 

ی آب در طول زمان و بصورت تدریجی باعث کشاورزان برا

ی استفاده از آب و جلوگیری از مصرف افزایش کارائ

 آب شود.  رویه مصرفبی

 فهرست منابع
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