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Abstract 
Introduction 
Due to the limited water resources in the country, determining the 
economic value of water as a new approach is essential in managing 
and utilizing water resources. The general objective of this research 
is to estimate the economic value of water in Gachsaran gardens. 
Methods 
The Statistical Society in this research was gardeners of Gachsaran 
city with 2900 people. To select the statistical sample, Krejcie and 
Morgan's table were used. Based on this table, the sample size was 
262 people. A researcher-made questionnaire was used to collect 
data. To assess the validity of the research tools, a panel of experts 
including the professors of the Agricultural Management 
Department of Islamic Azad University of Gachsaran Branch was 
used and to calculate the reliability of the research tool Cronbach's 
alpha test was used and the Cronbach's alpha value of the entire 
questionnaire (0.78) was calculated, this value is acceptable to do 
the research. According to the total production elasticities of Cob-
Douglas subordinate inputs, the rate of return relative to the scale of 
horticultural products in Gachsaran in 2017 is 7.55%, indicating that 
with 7.55% increase in production input in Gachsaran, the 
horticultural product increases by 7.55%. In order to determine the 
economic value of agricultural water, the functions of Cobb Douglas, 
Transcendental and Transgul production have been used.  
Fundings 
The results of the estimation of production functions showed that 
the Cobb Douglas function according to its simplicity and 
coefficients was superior to other functions (Transcendental and 
Transgul), and the estimated economic value of water is 585,060 
Rials. 
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Extended abstract 
Introduction 
One of the main reasons for the  low 
efficiency and poor water efficiency in the 
agricultural sector is the uncertainty of the 
actual price and the cheapness. Uncertainty 
about the value of water or the minimum 
costs of supplying and transporting it has 
led to excessive losses and low returns. 
Water is a production input, and like other 
inputs, there is a demand for it, and as a 
result, it has a value determined by the 
applicants according to the type of 
consumption and the value of the product 
and tends to buy tools. The basis of water 
pricing is the value that consumers are 
willing to pay on the condition of 
maximizing profits. Most of the gardens of 
Gachsaran city are irrigated through surface 
waters and springs. Lack of management of 
water consumption in agriculture has 
negative effects and consequences. Most 
farmers use traditional methods for 
irrigation, and proper management is 
essential for optimal water use. 

 
Material and Methods 
The present research is descriptive and 
survey research in nature and applied 
research in purpose. The study's statistical 
population included gardeners in Gachsaran 
city, with several 2900 people. Krejcie and 
Morgan table was used to select the 
statistical sample, and based on this table, 
the number of sample people was 262. A 
researcher-made questionnaire was used to 
collect data. A panel of experts was used to 
assess the validity of the research tool. 
Cronbach's alpha test was used to calculate 
the reliability of the research collection tool, 
and the Cronbach's alpha value of the whole 
questionnaire (0.78) was calculated, which 
is acceptable for the research. Parametric 
and non-parametric methods are used to 
determine the economic value of water. The 
parametric methods are divided into several 
groups, including the marginal pricing 
method, the budgeting method, the Gardner 
method, and the linear programming 
method. In the parametric method, 
estimating the economic value of water is 
based on estimating the parameters of 
econometric models. In general, the 

econometric models used to determine the 
price of water shadows are divided into two 
categories: the direct method, which 
includes estimating production functions—
the dual method, which involves estimating 
the functions of profit and cost constraints. 
One of the most famous functions used 
among structural relations in production 
from the distant past is the Cobb Douglas 
function, which was also used in this study. 
 

Results 
Considering the total production elasticities 
of Cobb Douglas function inputs, the yield 
compared to the scale of horticultural 
products in Gachsaran city is 7.55, which 
shows that with a 7.55% increase in 
production inputs, Gachsaran city, the yield 
of horticultural products is 7.55%. 
Increases.Estimating the economic value of 
water based on the forms of different 
production functions showed that the 
highest estimated price belongs to the 
transcendental function with 8260.24 Rials 
and the lowest belongs to the Cabudaglass 
function with 5850.60 Rials. Considering 
that there was a difference of 2409.64 Rials 
in estimating the economic value of water in 
the studied functions and on the other hand 
there was no significant advantage between 
R2 and Durbinowatson statistics, due to the 
ease of estimation that was expressed in the 
previous sections, The Kabudglass function 
was used to calculate the production 
elasticity relative to water input and the 
economic value of water. 
According to the result of the Cobb Douglas 
function, the partial tension of water input 
was calculated to be equal to 0.3017. This 
number indicates that if water consumption 
increases by one percent, the yield of 
products will increase by 0.3017 percent. 
The cost of producing one cubic meter of 
drinking water in the country is 5000 Rials 
while a citizen pays 800 Rials for this 
amount of water, or the cost of producing 
one cubic meter of agricultural water is 
about 700 Rials, but from a farmer. An 
amount of about 30 to 40 Rials is taken. 
(Ehsani and Khaledi, 2003. Ahmadpour and 
Sabouhi 2009, Sharzei and Amirtimouri, 
2011) their research showed that farmers in 
the study areas pay a small percentage of the 
economic value of irrigation water in the 
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form of water extraction and transfer costs. 
This result is consistent with the findings of 
the present study. Bossours et al. (2002), in 
a study using the cost of supply, determined 
the price of water in the Jordan Valley, 
estimating the price of water per cubic 
meter as $ 0.0042 by 1990 and $ 0.021 in 
1999. They estimated the price of water in 
the country at about 50 percent of the cost 
of maintaining and operating the project 
and concluded that with rising water prices 
in the region, productivity would increase. 
 
Discussion 
One of the most common and simplest 
economic methods that has now been used 
to address the economic value of water is 
the production function. The use of these 
methods has been used by various 
researchers at home and abroad. The results 
of estimating economic value of water based 
on the form of different production function 
showed that the highest estimated price 
belongs to the Transnatal function with 
8260.24 Rials and the least belonged to the 
Douglas Cab function with 5850.60 Rials. 
Due to the total tensiles of Douglas Cabs 
Cabs inputs, the rate of efficiency compared 
to the scales of garden products in 
Gachsaran city is 7.55, which shows that 
with a 7.55 % increase in production inputs 
in Gachsaran city, the performance of 
horticultural products 7.55 % It increases. 
Farmers in the studied areas pay a small 

percentage of irrigation economic value in 

the form of water supply and water transfer 

costs, so the increase in agricultural water 

prices increases its productivity. 
 

Conclusion 
In order to determine the economic value of 
agricultural water, Cobb Douglas, 
Transcendental, and Translog production 
functions have been used. Estimating the 
production functions under study showed 
that the Cobb-Douglas function was 
superior to other functions (Transcendental 
and Translog) due to its simplicity and 
significant coefficients. Moreover, the 
estimated economic value of water is equal 
to 585,060 Rials. According to the total 
production elasticities of Cobb Douglas 
inputs, the rate of return compared to the 

scale of horticultural products in Gachsaran 
is 7.55, indicating that with a 7.55% 
increase in production input Gachsaran, the 
horticultural product increases by 7.55%. 
Considering the economic value of water in 
the present study and the effect of water 
price on increasing water consumption 
productivity, the necessary arrangements 
should be made for accurate water 
valuation in Gachsaran city. 
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 مقاله پژوهشی

 برآورد ارزش اقتصادي آب در بخش کشاورزي 
 )مطالعه موردي باغات شهرستان گچساران(  

 2⋆محسن موسایی، ١مجید قبایی

 مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران ایران دانش آموخته .1
 استادیار گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران ایران .2

 1400/ 18/02تاریخ دریافت: 

 16/03/1400تاریخ اولین بازنگري:  

 1400/ 12/ 09تاریخ پذیرش: 

 22/12/1400تاریخ آنالین:  

 چکیده 
 در جدید،  رویکردی عنوان به آب اقتصادی ارزش کشور، تعیین در آبی منابع محدودیت علت به مقدمه: 
آید. بر این اساس هدف کلی این پژوهش برآورد  می به شمار ضروری آب منابع از برداریبهره و مدیریت

 باشد.ارزش اقتصادی آب در باغات شهرستان گچساران می

نفر   2900 داران شهرستان گچساران است که تعداد آنانجامعه آماری در پژوهش حاضر شامل باغ  روش: 

بود. برای انتخاب نمونه آماری از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد و بر اساس این جدول تعداد افراد  
نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که برای سنجش روایی آن   2۶2نمونه 

متخصصان و برای محاسبه پایایی ابزار گردآوری تحقیق از آزمون آلفای کرنباخ استفاده گردید. از پانل 
 باشد.بدست آمد که این مقدار برای انجام تحقیق قابل قبول می 78/0مقدار آلفای کرونباخ کل پرسشنامه

نسبت به مقیاس  داگالس میزان بازده-های تابع کابهای تولیدی نهادهبا توجه به مجموع کشش  نتایج: 

  7.55دهد با افزایش باشد که نشان میمی 7.55،  139۶محصوالت باغی در شهرستان گچساران در سال 
به  یابد. درصد افزایش می 7.55های تولید در شهرستان گچساران، عملکرد محصوالت باغی درصدی نهاده

س، ترانسندنتال و ترانسلوگ استفاده  منظور تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی، از توابع تولیـد کاب داگال

   .شده است

نتایج حاصل از برآورد توابع تولید مورد بررسی نشان داد تابع کاب داگالس با توجه به   نتیجه گیري: 

 دار نسبت به سایر توابع )ترنسندنتال و ترانسلوگ( برتری داشت و برآورد ارزشسادگی و ضرایب معنی
   باشد.ریال می  585،0۶0برابر با آن  اساس بر آب اقتصادی
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 مقدمه 

ش منابع آب در دسترس چندان  ی، افزایل محدود بودن منابع آبیبه دل

افزایقابل توجه ن اما  تر به  حیصح  یاز لحاظ منطق  یورش بهرهیست، 

  ی ها وهیش  یریکارگ   ن احتمال وجود دارد که با به  یا رسد و ینظر م

استفاده از منابع را باال برد و با استفاده از منابع    یورمختلف، بتوان بهره

 (.1موجود، حداکثر منفعت را حاصل کرد. ) 

 چنینهم و  کشاورزی بخش در  آب پایین راندمان اصلی دالیل از یکی

 و  آب  واقعی قیمت نبودن مشخص  بخش،  این  در  آن کارایی عدم

) می آب ارزان قیمت نیازمند   (2باشد.  آبیاری  راندمان  بودن   پایین 

می سرمایه اندوز  آب  تکنولوژی  در  ادعا  .باشد گذاری   لیکن 

نسبی   قیمت  بودن  پایین  که  است  آن  انگیزة بر  آب   نهادة 

سرمایه تکنولوژی  جایگزینی  برای  را  اندوز  الزم  آب  بر   ای 

آب اتالف  نتیجه  در  و  است  نکرده  بخش  فراهم   در 

 در واقع یکی از بهترین   (.3)  باشد کشاورزی در سطح غیرقابل قبولی می

 صحیح    گذاری قیمت آبی، سیاستسیاستها و روشها جهت حفظ منابع 

بتوان از یک الگوی بهینه در مصرف   آب در بخشهای مختلف است تا 

اگر به آب، به عنوان یک کاالی اقتصادی نگاه    بنابراین.  آن بهره برد

 برای آن مثل کاالهای دیگر، قیمت گذاری صحیح صورت   شود، باید

 (.4)گیرد

هکتار باغ مرکبات وجود دارد.    1850ر شهرستان گچساران در حدود  د

از طریب باغات شهرستان گچساران  آب یشتر سطح  و    یسطح  یهاق 

آثار و    ی ت مصرف آب در کشاورزیریشوند. عدم مدی م  یاریچشمه آب

منف ب  یتبعات  بردارد.  در  روش یرا  از  کشاورزان   یبرا  یسنت  یهاشتر 

از ای استفاده م  یاریآب ت مناسب جهت  یریک مدین رو اعمال  یکنند، 

به ضروریمصرف  آب  ا  ینه  مدیاست.  بایرین  بهبود  یت  دنبال  به  د 

ت یها و امکانات موجود، بهبود وضعتیص منابع و ظرفیت تخص یوضع

اعتالیتخص  و  بهبود  آب،  منابع  نظر   یص  از  کنندگان  مصرف  رفتار 

ترو  و  اشاعه  روشیتلفات،  فعالی به  یهاج  در  آب  مصرف    ی هاتینه 

   باشد. یکشاورز

 

 ينظر یمبان

آن    یها تقاضا برار نهادهیاست و همانند سا  یدیک نهاده تولیآب      

است که با توجه به نوع مصرف آن    یارزش  یجه دارایوجود دارد و در نت

د یخر  یاز طرف تقاضاکنندگان مشخص و برا  یدیو ارزش محصول تول

است    یهمان ارزشآب    یگذارمت یق  یگردد. معموالً مبنایل میابزار تما

مصرف سازکه  حداکثر  شرط  براساس  حاضرند  آن  سود    یکنندگان 

ن ارزش  ییتع  ی اصل  یتقاضا( راهنما  یبپردازند. لذا طرف تقاضا )منحن

صورت    ین کار به دو روش کلیموضوع اات  ی رد. در ادبیگینهاده قرار م

روشیگیم شامل  که  پارامتریغ  یهارد  روش یر    ی پارامتر  یهاو 

 ( است.  ی)اقتصاد سنج

 

 يپارامترریغ يهاروش

  ی ها کی با استفاده از تکن  یآب کشاورز  ین روش ارزش اقتصادیدر ا    

نظر  یاضیر چارچوب  م  یاقتصاد   یهاهیدر  روشیبرآورد    ی هاشود. 

آب خود به چند گروه شامل روش    ین ارزش اقتصادییتع  یپارامترریغ

-، روش گاردنر و روش برنامهیبند، روش بودجهیاه یحاش  یگذارنرخ

 .  شوندیم میتقس یخط یزیر

 

 (ی )اقتصاد سنج يروش پارامتر

-بر برآورد پارامتر  یآب، مبتن  ی برآورد ارزش اقتصاد  یروش پارامتر    

کلیم  یاقتصاد سنج  یالگوها  یها به طور  اقتصاد    یالگوها  یباشد. 

م  یدو دسته تقس  به  آب  یاهیمت سا ین قییمورد استفاده در تع  یسنج

روش    و   شودید میم که مشتمل بر برآورد توابع تولیشوند: روش مستقیم

-هیرد. طبق نظریگیرا در بر م  دینه مقیدوگان که برآورد توابع سود و هز

  ی ها از مقدار مصرف نهاده   یک محصول تابع ی د  یمقدار تولد،  یتول  یها

بصورت    یاضیک رابطه ریها را در قالب  توان آنیاست که م  یمختلف

 (:5ان نمود )یر بیز

(1 ) 𝑄 = f (𝑥, 𝑧 

  ی ها: بردار نهاده  X؛ی: رابطه تابع  Ƒد؛یزان تول ی: م  Qکه در رابطه فوق :

،  یسازنهیبنابر اصل به باشد.یشبه ثابت م   یها: بردار نهاده Zر و یمتغ

اقتصاد تول  ی ارزش  نهاده  تولیبا  یدیهر  ارزش  با  برابر  نهاید  آن    یید 

د عبارت  به  جایباشد.  آن  تا  نهاده  از هر  که  یبا  ییگر،  استفاده شود  د 

آن )آخر  یارزش واحد  واحد( در جریکه هر  ایتولان  ین  مید  کند،  یجاد 

 یعنی(. 24به آن باشد ) یمت پرداختیبرابر با ق

(2) i=r iMP ×P  

 یی د نهایتول  iMPام و   iمت نهادهیق  irمت محصول،  یق Pکه در آن

 ام است.   iنهاده

نهاده آب    یید نهایست تولیبایآب ابتدا م   یمحاسبه ارزش اقتصاد  یبرا

د نهاده  یتوان با استفاده از کشش تولین منظور میا  یرا برآورد نمود. برا

  ی د یتول  یهار نهادهیر مصرف سایآب را در متوسط مقاد  یید نهایآب، تول

 :بدست آورد

(3) 𝑀𝑃w =
𝜕𝑦

𝜕w
=

𝑦

w
.
𝜕(𝑙𝑛𝑌)

𝜕(lnw)
= EW. ( ) 

 WE، یعیطب یتمینماد لگار آب،   یید نهایتول wMPکه در آن  

ر مصرف  یب متوسط مقادیز به ترتین Yو  Wد نهاده آب، یکشش تول

مت  ی)قیباشند. سپس ارزش اقتصادید محصول میآب و مقدار تول

https://civilica.com/doc/537937/
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مت تمام شده محصول  یدر ق یید نهای( آب از حاصلضرب تولیاهیسا

 =(ی)ارزش اقتصاد  یاهیسا متیق  شود.یمحاسبه م یدیتول

(4) 𝑃. 𝑀𝑝w = P.
𝜕𝑦

𝜕w
= 

WVMP 
مت تمام شده محصول یق  pنهاده آب،    یید نهایارزش تولکه در آن  

   .باشدیمورد نظر م

 

 د یتوابع تول ی اشکال تبع

تول  ن یتراز جمله مهم انعطافیتوابع  به  است که  داگالس  ر کاب یناپذ د 

بر ساختار    یرا به طور اجبار  ییهاتی، محدودیذات  یهاتیل محدودیدل

میتول وارد  تول.  کنندید  کاب یتابع  رد  تول  یاضیداگالس: شکل  د یتابع 

  : شودیان میر بیداگالس به صورت زکاب 

(5) 

Ln Y 

=  a 

+  I LnX 

EP =  Ʃβi 

(۶) Y =  α 0 iBi 

 

تول  yکه در آن   ها  iβها،  نهاده ر مصرف  یمقاد  iXد محصول،  یمقدار 

  Lnداگالس و  د کابید تابع تولیتول  ی هانهاده   ی هاا کششیپارامترها  

داگالس    د کابیفرض مقعر بودن تابع تول  .باشدیم  یعیتم طبینماد لگار

 ن شروط یمنوط به تأم

        a>0  ∑𝛽 < 1      0 > 𝛽 >  (.4)  باشد.یم    1

تول  لئونتیتابع  نید  از دیف  تول یز  توابع  انعطافیگر  به  یناپذد  است که  ر 

 شود.  یف میر تعریصورت ز

(7) 
Y=𝑚𝑖𝑛 [

β1X1, β2X2, . , βnXn
] 

ثابت    ینیباشد که در آن کشش جانشیپارامتر م  n  یز داراین تابع نیا    

تول تابع  است.  با صفر  برابر  خطیو  دین   ید  از  تولیز  تابع  اشکال  د یگر 

-یف میر تعریآن به صورت ز  یاضیباشد که رابطه ریر میناپذانعطاف

  شود.

(8) 𝑌 = 𝑎 + ∑¡ ß¡ 𝑋¡ 

د است که  یر تابع تولیناپذز از جمله اشکال انعطافین  CESدیتوابع تول

 (: 4شود )یف میر تعریبه صورت ز

(9) ƴ = A[ʎ𝑋1ᵅ + (1 − ʎ)𝑋2ᵅ] −1
𝑝⁄  

 

 د ترانسندنتال ی تابع تول

عنوان        تول  یکیبه  توابع  انواع  تعمیاز  کاب یمید  فرم  افته  داگالس 

،  یاز جمله متعال  یمختلف  یمعان  یترانسندنتال است. از نظر لغو  یتابع

     :واژه ترانسندنتال در نظر گرفته شده است ین و ... برای، برتریعال

   ر است:ین تابع به صورت زیا یاضیفرم ر

(10 ) 𝑌 = ɑ0 + ΠjX¡ ɑi𝑒𝑏𝑖𝑋¡ 

 

 ق ینه تحقیشیپ

بررسی ارزش اقتصادی  ( در پژوهشی به  ۶سرایی تبریزی و همکاران)

مطالعه موردی:  (محیطی، کشاورزی و صنعت    آب در مصارف زیست

ارومیه دریاچه  آبریز  پرداختند.حوضه  به    (  توجه  با  پژوهش  این  در 

رقبای   استفاده  برای  تقاضاهای آب  به  پاسخ  در  منابع آب،  محدودیت 

محیط تلفیقی  حسابداری  دستورالعمل  از  استفاده  با  و    مختلف  زیست 

بهره  (SEEA)اقتصاد   با  تا  تالش شده  متحد،  ملل  از   سازمان  گیری 

کشاورزی،  العاط بخشهای  در  آب  مصارف  خصوص  در  موجود  ات 

آب  (ارزش تولیدی) زیست به ارزیابی ارزش اقتصادی    ت و محیطصنع

بر اساس برآوردهای انجام  . در حوضه آبریز دریاچه ارومیه پرداخته شود

،در مصارف    ۶045شده ارزش اقتصادی آب در مصارف کشاورزی معادل  

معادل   محیط  33342صنعتی  در  حداقل    و  بر    24235زیست  ریال 

 .باشد مترمکعب می

قیمت گذاری آب زیرزمینی در تولید   "( در مطالعه ای تحت عنوان7) 

کرمان(،   استان  در  ارزوییه  دشت  موردی  )مطالعه  گندم    "محصول 

پرداختند.در این مطالعه از روش برآورد تابع تولید و ارزش تولید نهایی  

مدل برآورد  از  حاصل  نتایج  گردید  استفاده  هر  نهاده  تولید  ارزش   ،

ریال برآورد نمود. با توجه به این   2338مترمکعب آب در تولید گندم را 

این قیمت به   نتیجه پیشنهاد می شود برای مصرف کاراتر منابع آب، 

طور مستقل یا از طریق افزایش هزینه استخراج، از کشاورز دریافت شود  

دمان آب  و در عین حال سیاست های مدیریتی دیگر جهت افزایش ران

 و اقدامات حمایتی همزمان انجام پذیرد. 

با  8)  مناطق    "(  در  زراعی  محصوالت  کشاورزی  آب  قیمت  بررسی 

بیان  "خشک )مطالعه موردی: شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی(  

کشاورزی   آب  مکعب  متر  خرید هر  قیمت  که  و    ۶7500کردند  ریال 

زعفران    .ریال می باشد  814.2314جاره بهای آن به ازای هر متر مکعب  ا

=به ازای خرید  B/C  254.1=به ازای اجاره آب و  B/C  ۶32.1با نسبت  

آب در مقایسه با سایر محصوالت اقتصادی ترین محصول انتخاب شد  

 عنوان محصوالت غیراقتصادی تعیین شدند.و گندم و چغندر نیز به

بررسی اثر قیمت گذاری اقتصادی آب آبیاری بر الگوی کشت    "( به  9) 

کشاورزی   اقتصاد  تحقیقات  دهگالن،  دشت  این    "در  در  پرداختند. 

اعمال سیاست   تأثیر  و بررسی  اقتصادی آب  تعیین ارزش  به  پژوهش 

ریزی رنامه سناریو بر الگوی کشت بر اساس مدل ب  10قیمت در قالب  
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ریاضی اثباتی و روش بیشترین آنتروپی پرداخته شد. نتایج نشان دادند  

استخراج   هزینه  هزینه    ۶34که  بین  اختالف  نتیجه،  در  است.  ریال 

ریال بدست   18783استخراج هر مترمکعب / هر مترمکعب آب معادل  

آمد و با اعمال سیاست / آب آبیاری با ارزش اقتصادی آن در این دشت  

قیمت آب و افزایش قیمت آن تا مرز ارزش اقتصادی، منجر    3بر با  برا

ب  زیر کشت تمامی محصوالت  ویژه ه  به کاهش مصرف آب و سطح 

می محصوالتی  کشت  زیر  سطح  آنها  کاهش  ناخالص  بازده  که  شود 

 اند.بیشترین کاهش را در قبال این سیاست داشته 

توان به   تحقیقات  می توان به  همچنین   تحقیقات    همچنین می 

(، تهامی  11(، گلزاری و همکاران)10پرهیزکاری و بدیع برزین )

(،  پرهیزکاری  و همکاران  13(، مظفری )12پور زرندی و یزدانی )

( مبینی دهکردی   51و کردوانی ))7بنی اسدی وهمکاران )(   14)

اشاره   در ارتباط با برآورد ارزش اقتصادی آب در کشاورزی(   17)

 نمود.

نتایج تحقیق چو و گرافتون در ویتنام نشان داد که قیمت گذاری مناسب  

آب آبیاری در ویتنام موجب کاهش مصرف آب شده، در حالی که سطح  

 .(18)  تدرآمد کشاورزان در حد قابل قبولی حفظ شده اس

سازی   بهینه  برای  مناسبی  ابزار  آب  اقتصادی  ارزش  تعیین  قطعا 

 (.19) تخصیص آب به بخش های مختلف مصرف است

ای به ارزیابی اقتصادی مدیریت آبهای  در مطالعهفنجیائو و همکاران   

واقع در شمال چین       Luanchengزیرزمینی برای کشاورزی در شهر

پرداختند. نتایج نشان دادند که حجم آب آبیاری در جهت سناریو آبیاری  

واقعی بیشتر از سناریو آبیاری تعادلی بوده، و این سناریو نیز بیشتر از 

می آبیاری  حداکثر  آبهای    سناریو  در  ساالنه  تغییرات  اگرچه  باشد، 

  (.20)  زیرزمینی کوچکتر بوده است

ریزی از استفاده با (21)  مقطعی داده های و  ریاضی مثبت برنامه 

 شده آبهای مستهلک ی تقاضا بررسی به پاکستان، پنجاب در مزارع

 بهینه ای راه حل که داد نشان نتایج .پرداختند آبیاری برای زیرزمینی

به  نسبت آب کمتری از دهد می ارائه مثبت برنامه ریزی روش که

 .کند  می استفاده تمامی محصوالت، استفاده شرایط در معمول حالت

 وادار را کشاورزان زیرزمینی، استخراج آبهای کردن محدود همچنین

 40/0آب هزینه اعمال با  کند.  می آب آبیاری تقاضای نظر به تجدید

 بلکه یافت؛ نخواهد کاهش مزرعه  درآمد ، مکعب متر هر برای روپیه

 شوند.  آگاه آب اقتصادی ارزش از می شود کشاورزان  باعث

ای آب   ریزی ریاضی اثباتی قیمت سایه با استفاده از مدل برنامه (  22)

 ذرت، کتان، گندم، سویا و سورگوم را در دشتبرای چهار محصول  

در   84/94،   170/71،  8۶5/99،  02/92ترتیب    های تگزاس شمالی به

های    دشت در    13/ 5،  1/۶۶،  90/73،   ۶85/17،   تگزاس جنوبی به ترتیب

ترتیب های    دشتدر   24/94،  18/۶1،  1۶۶/8۶،  نبراسکا به    کانزاس 

بر اساس نتایج    برآورد کردند.  77/۶4،  5۶/43،  485/35،  20/74،  7۶5/1

  این مطالعه قیمتهای باالتر برای آب موجب حفاظت از منابع آب می 

وری    شود، اما این قیمت باالتر باعث اثرات اقتصادی شدیدی در بهره

های دولتی بیشتری را برای این منظور    گردد. لذا، باید یارانه مزارع می

 .اختصاص داد

رزش آب در آبیاری گندم در منطقه قیروان کشور  ( ا23فریجا و چیبیل )

  7/31تونس را مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه آنها نشان دادند که  

استفاده می  از آب  اقتصادی  از حجم مطلوب  بیشتر    درصد کشاورزان 

حاصل  کنند و استفاده بیشتر از حجم بهینه به این معنی است که سود  

دینار    11/0از هر واحد اضافی آب، از قیمت مورد عمل در بازار آب که  

 .باشد در هر مترمکعب است کمتر می

ای در شمال مکزیک به بررسی اثر   در مطالعه(   24آزوورا )  -مدلیین

ریزی   روش برنامهتجمیع در برآورد ارزش آب کشاورزی با استفاده از  

ریاضی اثباتی و پاسخگویی به چهار سناریو و تغییرات تکنولوژیکی، آب  

هزینه و  کشاورزی  کاالهای  قیمت  در  تغییرات  هوایی،  آب    و  های 

کشاورزی پرداختند. میانگین ارزش اقتصادی آب از راه بیشینه سازی  

 دالر برای هر مترمکعب برآورد شد.  431/0سود معادل 

ت  همچنین تحقیقات  می  به   )وان  )-گائلو  (،22زیلکوواسکا  (، 29آالیا 

همکاران) و  گومز(،  25مول  و  )-ریسگو  گومز(2۶لیمون  و  -،  لیمون 

 اشاره نمود. (28و دوپلر و همکاران)( 27ریسگو )

 

 قه مورد مطالعهمنط 

شهرستان گچساران در جنوب غربی استان کهگیلویه و بویر احمد و در   

دقیقه    45درجه و    50دقیقه عرض جغرافیایی و    15درجه و    30فاصله  

طول جغرافیایی واقع شده است. مرکز این شهرستان، شهر دوگنبدان 

برابر  1395می باشد ، جمعیت این شهرستان بر اساس سرشماری سال 

کیلومتر مربع مساحت    4۶83است. این شهرستان    ه نفر بود  12409۶با  

کیلومتر    18متری از سطح دریا با مساحتی بالغ بر    720دارد و در ارتفاع  

است و گچساران در منطقه گرمسیر قشالقی واقع شدهمربع قرار دارد.  

دارای دو نوع آب و هوای معتدل و خشک در نیمه شرقی و گرمسیری  

می  غربی  نیمه  در  مهم  رودخانه   .باشدخشک  این  زهره  رود  ترین 

است جاری  در جنوب شرقی دوگنبدان  است که  میانیگن    .شهرستان 

  5/22میلی متر و میانگین دمای هوا   441بارش سالیانه این شهرستان 

درجه سانتی گراد نیز   50سانتیگراد که در روزهای گرم تابستان تا  درجه  

کلزا،  توان گندم، جو، برنج،  از فرآورده های عمده کشاورزی میمی رسد.  

 .مرکبات را نام برد  انواع و  ، انار، انگور بنشن، بادام، چغندرقند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
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 وضعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه  -1شکل  

 

 مواد و روش ها

ماهحاضر    ق  یتحق نظر  پژوهشیاز  نوع  از  پ  یکم  یهات   ی شیمایو 

از نوع کاربردیمحسوب م   ی است، جامعه آمار  ی شود و از نظر هدف 

نفر   2900تعداد آنان  به  شامل باغداران شهرستان گچساران    تحقیق  

و مورگان استفاده شد    یاز جدول کرجس  یانتخاب نمونه آمار  یبود. برا

ا اساس  بر  تعداد  ی و  جدول  نمونه  ن  تع  2۶2افراد  شدیینفر  ابزار ن   .  

  یی سنجش روا  یبرا  بود کهداده ها پرسشنامه محقق ساخته    یگردآور

کرنباخ    یاز آزمون آلفا  ییایمحاسبه پا  یبرا  و از پانل متخصصان  آن  

گرد آلفایاستفاده  مقدار  و  پرسشنامه   ید  کل  محاسبه    78/0کرونباخ 

 باشد.یقابل قبول مق یانجام تحق ین مقدار برای د که ایگرد

 

 مدل تجربی تحقیق 

از   از معروف ترین توابعی که در میان روابط ساختاری در تولید  یکی 

گذشته های دور مورد استفاده قرار گرفته تابع کاب داگالس می باشد  

کاب تولید  تابع  تجربی  مورد  الگوی  منطقه  در  باغات  برای  داگالس 

   د:باشمطالعه به صورت زیر می

(11 ) 
Ln Xper pLnX sed + β  s+ βoɑLn y=  

LnXNnLnX fer + β fLn XL + β LLn Xwat + β w+ β 

 

Ln  داگالس  نماد لگاریتم طبیعی است. کشش تولید در تابع تولید کاب

 باشد.برابر با ضرائب تابع می

اند  متغیرهای اصلی که در برآورد توابع تولید مورد استفاده قرار گرفته     

 عبارتند از:

Y  بر هکتار  در  تولید  میزان   :

 گرم حسب کیلو

sedX  یا بذر  بکارگیری  میزان   :

 نهال برحسب تعداد در هکتار 

perX  سموم مصرف  میزان   :

 شیمیایی برحسب کیلوگرم

watX:  آب مصرف  میزان   :

 مترمکعببرحسب 

LabX تعداد نیروی کار برحسب :

 نفر/ روز

ferX کود مصرف  میزان   :

 شیمیایی برحسب کیلوگرم

NX تعداد دفعات آبیاری :  

از   استفاده  با  توان  می  را  هزینه  ساختار  که  داد  نشان  اخیر  مطالعات 

-فرمهای گوناگونی از توابع مختلف بررسی کرد، در حالی که محدودیت

های نئوکالسیک مربوط به ساختار تولید، از انجام این تعمیم جلوگیری 

درجه یک   از  هزینه، همگن  تابع  گفته شد،  که  گونه  کند. همان  می 

از تولید و   نسبت به قیمت نهاده هاست. بنابراین، در سطح مشخصی 

درصد در قیمت نهاده ها، تغییر مشابهی به    Kفناوری، تغییری برابر  

در هزینه کل پدید می آورد. در این صورت، در مورد  درصد    Kمیزان  

تابع هزینه ترانسلوگ، در باغات و قیمت چهار نهاده کود شیمیایی، بذر،  

  نیروی کار و ماشین آالت، محدودیتهای زیر باید اعمال شود:

(12 ) ∑ ßᵢ = 1, ∑ 𝑦ᵢj0(𝑗 = 1, … ,4), ∑ 𝑃ᵢj

2

𝑖=1

4

𝑖=1

4

𝑖=1

= 0(𝑗 = 1,2)       

ایجاد   برای  هزینه  همچنین  تابع  متقاطع  جزئی  مشتقهای  برابری 

 ترانسلوگ، شرط تقارن به صورت زیر است: 

(13 ) 𝑦ᵢj = jy¡ , 𝛿ᵢj = jδ¡ 

مشتق    iستفاده از قضیه شفرد، از تابع هزینه فوق برحسب نهاده 

 جزنی گرفته می شود: 

(14 ) 

𝑃ᵢ𝑋ᵢ

𝑐
= 𝑆ᵢ = ßᵢ + ∑ 𝑦ᵢj 𝑙𝑛𝑝𝑗 ∑ 𝑃ᵢ

2

𝑖=1

4

𝑖=1

= 𝑙𝑛𝑦ᵢ (𝑗 

= 1, … ,4)            
سطح نهاده   i Xام و  iبه نسبت سهم هزینه نهاده  𝑆ᵢکه در آن  

حداقل کننده هزینه است. از آنجا که بر پایه محدودیت همگنی تابع  

هزینه باال همگن خطی در قیمت نهاده هاست، مجموع نسبتهای 

  :سهم هزینه، برابر یک می شود؛ یعنی

(15 ) ∑ 1

iSᵢ=

 

بنابراین تنها سه تساوی از چهار تساوی مربوط به نسبتهای سهم  

هزینه، استقالل خطی دارد، مشتق جزئی تابع هزینه نسبت به  

YnLi:برابر با تساوی نسبت سهم درامد است؛ یعنی ، 

𝑃𝑦ᵢ𝑌ᵢ

𝑐
= 𝑅ᵢ = 𝑎ᵢ ∑ 𝛿ᵢj𝑙𝑛𝑦𝑗 + ∑ 𝑃jᵢ𝑙𝑛𝑃ᵢ (𝑗 = 1,2)           

2

𝑖=1

     

2

𝑖=1

 

 

 ق یتحق يافته های  
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مورد  يآمار يجامعه ياو حرفه يفرد يهایژگیو 

 یبررس

نشان داد که میانگین سنی    یفرد   یهایژگیو   یج حاصل از بررسینتا

از نظر    یمورد بررس  یجامعهسال بود و    43ی مورد بررسی نیز  جامعه

باغداران مورد    ی ن درصد جامعهیشتریکه ب  ی انسال بوده بطوریم  یسن

  ی ، جامعهیلیاز نظر تحص   قرار داشتند.سال    55تا    30در سن    یبررس

  90ش از  یکه ب  یاقرار داشتند به گونه  ی ت مناسبیدر وضع  یمورد بررس

دارا افراد  راهنما  یدرصد  د  ییسواد  و  متوسطه  ایتا  که  بودند  ن  یپلم 

م عنوان  یمسئله  به  امتیتواند  برنامهیک  در  مثبت  و    یآموزش  یهااز 

درصد    80ک به  ی نزد  یکار  ینهیشیاز نظر پ  رد.یقرار گ  مد نظر  یجیترو 

  ی دارا  17.2سال و بطور خاص،    10ش از  ی ب  یکار  یتجربه  یافراد دارا

افراد    یسال بودند که با توجه به گروه سن  30ش از  یب  ی کار  یتجربه

از نظر    یت مطلوبیدر وضع  یمورد بررس   یان نمود که جامعهیتوان بیم

نفر 141از نظر میزان گستره ی باغ    اند.برخوردار بوده  یباغدار  یتجربه

تا    5نفر گستره ی باغ بین   97هکتار و   5گستره ی باغ کمتر از    دارای 

  هکتار داشته اند. 10

 

اقتصاد ارزش  مورد    يبرآورد  توابع  از  استفاده  با  آب 

 مطالعه

اقتصاد برآورد طر  يارزش  از  تابع یآب  -کاب ق 

 اگالس د

رات یید با توجه به تغیرات تولیین است که تغید ایبرآورد تابع تولهدف از  

از عوامل در تولیها مشخص شود و نقش هرنهاده ن  یمع  یید نهایک 

آورده    1نتایج حاصل از برآورد تابع تولید کاب داگالس در جدول  گردد.  

   شده است.

 د کاب داگالس محاسبه شده ی ج تابع تولینتا -1جدول 

 سطح احتمال  tآماره بیضر ر یمتغ

 0003/0 - 21/10 - 12/29 ب ثابتیضر

Ln 0005/0 81/2 39/1 )تعداد/ هکتار(  نهال بارور تعداد 

Ln 0009/0 - ۶۶/5 - 81/1 لوگرم/ هکتار(یسموم )ک مصرف زانیم 

Ln 0001/0 92/21 81/2 هکتار(آب )مترمکعب/  مصرف زانیم 

Ln 0001/0 1۶/13 35/1 کار )نفر/روز/هکتار(  یرو ین تعداد 

Ln 008/0 8۶/4 72/1 لوگرم/ هکتار(ی)ک  ییایمیو ش یکود دام مصرف 

Ln 000/0 11/3 09/2 )تعداد/سال(  ی اریآب دفعات 

 مدل یهایژگیو  ریمقاد  

0009/0 P 81/0 2-R 

2۶2 n ۶5/1 D.W. 
***15/0λ=   39/311 F 

 ترنسدنتال  تولید تابع  برآورد
( و  17ی ر است )رابطهید ترنسدنتال به صورت زیتابع تول یشکل کل

ف  یتعر یقبل یاست که در بخش ها ییرهایمتغآن همان یرهایمتغ

    اند.شده

(17 ) 

Ln y =  ɑo +  βs Ln sed +  βp Ln per 

+  βw Ln wat +  βLLn L 

+  βf Ln fer +  βnLn N 

+  βs Xs + βp Xp 

+  βw Xw +  βLXL 

+  βf Xf +  βn Xn 

آورده شده است.   2ج حاصل از برآورد مدل ترنسدنتال در جدول ینتا  

ب  یضر 12نشان داده شده است از مجموع 3همانطور که در جدول 

توان  یدار شده است، لذا میب آن معنیضر  ۶تابع ترنسدنتال، تنها 

  یداگالس بر تابع ترنسدنتال برتر- نجا تابع کابیاذعان نمود که تا ا

 دارد. 
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 ترنسدنتال محاسبه شده نتایج تابع تولید   -2جدول 

 سطح احتمال  tآماره ضریب تغیر

 0032/0 - 29/11 - ۶1/2۶ ضریب ثابت

Ln  )0081/0 3.29 ۶8/1 تعداد نهال بارور )تعداد/ هکتار 

Ln 0000/0 - 35/4 - 11/2 سموم )کیلوگرم/ هکتار( مصرف میزان 

Ln 0021/0 45/22 33/2 آب )مترمکعب/ هکتار( مصرف میزان 

Ln 0092/0 ۶3/۶ 9۶/0 کار )نفر/روز/هکتار(  نیروی تعداد 

Ln 0095/0 81/3 19/2 کود دامی و شیمیایی )کیلوگرم/ هکتار( مصرف 

Ln 0000/0 08/4 29/3 آبیاری )تعداد/سال(  دفعات 

 0951/0 85/1 0013/0 تعداد نهال بارور )تعداد/ هکتار( 

 325۶/0 78/0 - 0052/0 سموم )کیلوگرم/ هکتار(  مصرف میزان

 795۶/0 59/0 - 0058/0 آب )مترمکعب/ هکتار( مصرف میزان

 3۶3۶/0 5۶/0 00۶3/0 کار )نفر/روز/هکتار(  نیروی تعداد

 9۶35/0 11/0 0021/0 کود دامی و شیمیایی )کیلوگرم/ هکتار( مصرف

 3508/0 13/1 009۶/0 آبیاری )تعداد/سال(  دفعات

 های مدلویژگی مقادیر  

۶5/1 D.W. 81/0 2-R 

2۶2 n 000/0 P 
***15/0λ=   33/2۶5 F 

 ترنسلوگ تولید تابع  برآورد
ف  یداگالس( تعر- )تابع کابیقبل   یاست که در بخش ها  ییرهایمتغآن همان  یرهای( و متغ18  یر است )رابطهید ترنسلوگ به صورت زیتابع تول  یشکل کل

 اند.  شده

Lnwat +  βL Ln Lab +  βf Ln fer +  βn Ln N + 1/2 βs (Ln sed)2 + 1/2βp (Ln β)2 

+  1/2βw (Ln wat)2 +  ½ βL (Ln Lab)2 +  1/2βF(Ln fer)  +  1/2βn(Ln N)  

+  βSP Ln sed Ln per +  βSW Ln sed Ln wat +  βSL Ln sed Ln Lab 

+  βSF Ln sed Ln fer +  βSn Ln fer Ln N +  βPW Ln per Ln wat 

+  βPL Ln per Ln Lab +  βPF Ln per Ln fer +  βPN Ln per Ln N

+  βWL Ln W Ln Lab +  βWF Ln W Ln F + βWN Ln W Ln N 

+  βLF Ln Lab Ln Fer +  βLN Ln Lab Ln N +  βFN Ln fer Ln N 

(18 )  

  perX←کیلوگرم برحسب شیمیایی سموم مصرف میزان  sedX←هکتار  در تعداد برحسب نهال بارور تعداد

  LabX←روز/ نفر برحسب کار نیروی تعداد watX← مترمکعب برحسب آب  مصرف میزان

  ferX←کیلوگرم برحسب کود دامی و شیمیایی مصرف میزان NX←آبیاری دفعات تعداد

نشان داده شده   3نتایج حاصل از برآورد مدل ترنسلوگ در جدول 

 است.
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 ج تابع ترنسلوگ محاسبه شده ینتا -3جدول 

 سطح احتمال  tآماره بیضر ریمتغ

 0002/0 - 31/12 - 39/25 ب ثابتیضر

Ln  )000۶/0 19/3 72/1 تعداد نهال بارور )تعداد/ هکتار 

Ln 0000/0 - 82/3 - 21/2 لوگرم/ هکتار(یسموم )ک مصرف زانیم 

Ln 0021/0 48/22 24/2 آب )مترمکعب/ هکتار( مصرف زانیم 

Ln 0002/0 29/5 84/0 کار )نفر/روز/هکتار(  یرو ین تعداد 

Ln 00۶3/0 25/3 14/2 لوگرم/ هکتار(ی)ک  ییایمیو ش یکود دام مصرف 

Ln 0000/0 29/4 98/2 )تعداد/سال(  ی اریآب دفعات 

 0851/0 75/1 0023/0 مجذور تعداد نهال بارور )تعداد/ هکتار( 

 2257/0 28/0 - 0032/0 لوگرم/ هکتار(یسموم )ک مصرف زانیمجذور م

 7785/0 39/0 - 0122/0 آب )مترمکعب/ هکتار( مصرف زانیمجذور م

 4122333/0 3۶/0 0023/0 کار )نفر/روز/هکتار(  یرو ین مجذور تعداد

 3355/0 12/0 0029/0 لوگرم/ هکتار(ی)ک ییایمیو ش یکود دام مصرفمجذور 

 0325/0 22/1 0039/0 )تعداد/سال(   یاریآب مجذور دفعات

 0821/0 55/1 0013/0 ییایمیاثر متقابل نهال بارور و سموم ش

 2457/0 18/0 - 0232/0 اثر متقابل نهال بارور و مصرف آب 

 7281/0 55/0 - 0132/0 کار  یرو یاثر متقابل نهال بارور و ن

 4320/0 45/0 0024/0 ییای میو ش یاثر متقابل نهال بارور و کود دام

 7129/0 15/0 0012/0 ی اریو دفعات آب ییایمیو ش یاثر متقابل کود دام

 2805/0 19/1 0024/0 یار یو دفعات آب ییایمیاثر متقابل سموم ش

 0۶51/0 ۶2/1 0014/0 کار  یرو یاثر متقابل مصرف آب و ن

 0851/0 25/1 00۶3/0 ییایمیو ش یاثر متقابل مصرف آب و کود دام

 2157/0 29/0 - 0035/0 ی اریاثر متقابل مصرف آب و تعداد آب

 7185/0 ۶9/0 - 0128/0 ییایمیو ش ی کار و مصرف کود دام یرو یاثر متقابل ن

 3203/0 39/0 0028/0 ی اریکار و دفعات آب یرو یاثر متقابل ن

 4125/0 158/0 001۶/0 ی اریو دفعات آب ییایمیو ش یاثر متقابل کود دام

 مدل یهایژگیو  ریمقاد  ییایمیاثر متقابل نهال بارور و سموم ش

۶3/1 D.W. 79/0 2-R 

79/0 2R 000/0 P 
***16/0λ=  34/2۶8 F 2۶2 n 

 انتخاب تابع مناسب 

به   بستگی  تابع  نوع  حال  انتخاب  این  با  دارد.  مطالعه  موضوع  ماهیت 

یکی از بهترین مالکهای تعیین تابع تولید، استفاده از تجربیات گذشته  

است. بنابراین، در بدو امر ضروری است که تابع بهکار رفته در مطالعه  

از نظر تئوریهای اقتصادی و در واقع تطبیق شرایط مطالعه با ویژگیهای 

باش شده  توجیه  تولید،  و  تابع  آماری  توجیهات  نیز  بعد  مرحله  در  د. 

دار بودن ضرایب و نیز رگرسیون مربوطه،  اقتصادسنجی، از قبیل معنی

ضروری است. در انتخاب تابع تولید کشاورزی در کشورهای مختلف از  

داگالس، ترانسندنتال    -جمله ایران معموالً از یکی از توابع تولید کاب  

 (.30و ترانسلوگ استفاده شده است )

داگالس، ترانسلوگ و ترانسندنتال  - در این پژوهش سه تابع تولید کاب

   مورد استفاده قرار گرفتند.
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، آماره  Fبرای انتخاب تابع تولید برتر، توابع مختلف از طریق آزمون      

تعداد ضرایب معنی تعیین،  و دار،  ضریب  نیز    آزمون نسبت درستنمایی 

که آزمونی برای سنجش بهنجار بودن جزء    ( JB) برا  آماره ی جارك 

می  اللاخ قرار  مقایسه  گجراتی)مورد  اعتقاد  به  همچنین  (،  31گیرند، 

های کمتر، سادگی تفسیر، سادگی محاسباتی، برازش خوب،  تعداد پارامتر

بینی از جمله انتخاب شکل تبعی مناسب یک  دهی و پیشقدرت تعمیم 

هایی    نیز از موضوع  اللاخ  التآزمون بهنجار بودن جم  تابع تولید است.

از بین توابع    (.33)کند    است که به انتخاب الگوی مناسب کمک می

  ة عقیدهای اولیه انتخاب یک مدل خوب که به  تولید، براساس مالك

( شامل1982جاج  توضیحی،    -1(  متغیرهای  منطقی  خوبی   -2قلت 

و    -3برازش،   ضرائب  عالمت  جهت  )موافقت  تئوری  با  سازگاری 

بینی )مقایسه  دهی و پیشقدرت تعمیم  -4های الگو با تئوری( و  کشش

 باشد، صورت خواهد گرفت. بینی با واقعیت و تجارب( میپیش
( .D.Wن واتسون )یو دورب  R²ظ آماره  توابع برآور شده از لحا  یتمام

اما از آنجا  یقابل توجه  یگر بودند و برتریکدیمشابه   که    یینداشتند 

ضرا تعداد  معنیهرچه  در    یب  بیدار  الگو  دهنده  یک  نشان  باشد  شتر 

استیب  یدرست آن  یکنواختی،  .شتر  همگنی،  خصوصیات  تابع  این 

  . (32)   بودن را داردتقعر،پیوستگی، مشتق پذیری، غیر منفی و غیر تهی 

هر سه تابع از لحاظ آزمون نرمال بودن مورد قبولند، اما فقط در تابع  

دارند  -کاب   معنی  متغیرها  ضرایب  تمامی  ا  .داگالس،  لحاظ  یاز  ن 

سادگیم به  توجه  با  داگالس  کاب  تابع  نمود  اذعان  ضرا  یتوان  ب  یو 

داشته و     یر توابع )ترنسدنتال و ترنسلوگ( برتریبه سادار نسبت  یمعن

د یعوامل تول  ین تابع به برآورد ارزش اقتصادیتوان با استفاده از ایم

 محصول در شهرستان گچساران پرداخت:

در شهرستان    یاس محصوالت باغیبازده نسبت به مق

 گچساران
الس  داگ -تابع کاب  یهانهاده  یدیتول  یهابا توجه به مجموع کشش 

در شهرستان گچساران    یاس محصوالت باغیزان بازده نسبت به مقیم

میم  7.55 نشان  که  افزایباشد  با    ی ها نهاده  یدرصد  7.55ش  یدهد 

باغیتول عملکرد محصوالت  در شهرستان گچساران،  درصد    7.55  ید 

 ابد. ییش میافزا

 

 تابع  هايفرم اساس بر آب  اقتصادي برآورد ارزش

 مختلف  دیتول

د مورد  یآب با استفاده از توابع تول  یحاصل از برآورد ارزش اقتصاد  جینتا

  ی نشان داده شده است. طبق جدول ارزش اقتصاد   5  در جدول  یبررس

  ی در الگوها  ا نهآ  یدیتول  یهان کشش یآب و همچن  یبرآورد شده برا

ازا به  بطور  یمختلف  است  متفاوت  آب  مکعب  متر  بیهر  ن یشتریکه 

ن  یال و کمتریر  82۶0.24متعلق به تابع ترنسدنتال با    یمت برآوردیق

باشد. با توجه  یال میر  5850.۶0داگالس با    -   آن متعلق به تابع کاب

  2409.۶4 یآب در توابع مورد بررس  ینکه در برآورد ارزش اقتصادیبه ا

  ن یو دورب 2R یهاان آمارهیز مین یال اختالف مشاهده شد و از طرفیر

مشاهده نشد، به سبب سهولت برآورد   یقابل توجه  یبرترواتسون    -

     محاسبه   یداگالس برا  -  د، تابع کابیان گردیب  یقبل  یهاکه در قسمت

تول نهاده  یدیکشش  به  اقتصاد  ینسبت  ارزش  و  استفاده    یآب  آب 

 ارائه شده است. ۶ج آن در جدول ید که نتایگرد

 

 ید مورد بررسی آب با استفاده از توابع تول  يارزش اقتصاد برآورد  -5جدول 

 د نهاده آب یتول یکشش جزئ ال(یآب )ر یارزش اقتصاد تابع  ف یرد

 0.102 5850.۶0 کاب داگالس  1

 0.1۶5 7890.39 ترانسلوگ 2

 0.0۶9 82۶0.24 ترنسدنتال 3

 داگالس – کاب تابع از استفاده با آب اقتصادي ارزش و ديیتول کشش محاسبه ج ینتا -6جدول 

 ی ارزش اقتصاد ار یمع ف یرد

 0.3017 د نسبت به نهاده آب یکشش تول 1

 0.۶۶80 آب یید نهایتول 2

 8۶10.29 ال(یآب )ر یید نهایارزش تول 3

نهاده آب معادل    یجه تابع کاب داگالس، کشش جزئیبا توجه به نت-

دارد که اگر مصرف آب به  یان مین عدد بید. ایمحاسبه گرد  0.3017

افزایزان  یم درصد  میش  یک  میابد  به  محصوالت  عملکرد  زان  یزان 

افزا  0.3017 خواهد  ی درصد  بعدیش  گام  در  نهایتول  یافت.  آب   یید 

، ارزش  9۶ک از محصوالت در سال  یمت هر  یمحاسبه شد. با توجه به ق

د  یمصرف شده در تول  یر نهاده هایآب در سطح متوسط سا  یاقتصاد

هر متر مکعب آب    یال برایر  8۶10.29   یمورد بررس  یمحصوالت باغ

  323.19  یعنیتوسط کشاورزان    یمت پرداختیشتر از قین شد که بییتع
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  4123.32در منطقه    ینکه مقدار آب مصرفیباشد. با توجه به ایال میر

ن منطقه طبق  یدر ا  یاریاز خالص آبیباشد و نیمترمکعب در هکتار م

متر مکعب در هکتار برآورد    0.3017آب    ید نسبت به نهادهیکشش تول

ن منطقه  یآب در ا  یمصرف باال  یدهنده  ن اختالف نشانی شده است، ا

 باشد.  یم

 

 ي ریجه گیبحث و نت

های اقتصادی که تـاکنون جهـت  ترین روشترین و سادهکـی از رایجی

بـرآورد ارزش اقتصادی آب، مورد استفاده قرار گرفته، روش تابع تولیـد  

زاد و همکـاران  این روش در مطالعات متعددی ماننـد حـسین  اسـت.

(، صـمدی  35نـژاد ) (، سالمی و محمدی33زاد و سالمی) حسین (،34)

( بـرای تعیین ارزش    37( و هانـگ و همکـاران )3۶نژاد و سـالمی ) 

   .اقتصادی آب بکار گرفته شده است

آماره    دبرآورتوابع    - از لحاظ  )یو دورب  R2شده  واتسون  ( .D.Wن 

اما از آنجا  یقابل توجه  یگر بودند و برتریکدیمشابه   که    یینداشتند 

ضرا تعداد  معنیهرچه  در  یب  بیدار  الگو  دهنده  یک  نشان  باشد  شتر 

از  یب  یدرست است  آن  م یاشتر  لحاظ  کاب  ین  تابع  نمود  اذعان  توان 

به سادگ توجه  با  معنیو ضرا  یداگالس  به سایب  نسبت  توابع  یدار  ر 

 داشت. ی)ترنسدنتال و ترنسلوگ( برتر

داگالس  - تابع کاب  یهانهاده  یدیتول  یهابا توجه به مجموع کشش-

در شهرستان گچساران    یاس محصوالت باغیزان بازده نسبت به مقیم

میم  7.55 نشان  که  افزایباشد  با    ی ها نهاده  یدرصد  7.55ش  یدهد 

باغیتول عملکرد محصوالت  در شهرستان گچساران،  درصد    7.55  ید 

 ابد. ییش میافزا

از برآورد ارزشینتا-  تابع هایفرم اساس بر آب اقتصادی  ج حاصل 

ب دیتول که  داد  نشان  قیشتریمختلف  برآوردی ن  تابع    یمت  به  متعلق 

با   کمتریر  82۶0.24ترنسدنتال  و  تابع کابیال  به  متعلق  آن  -  -   ن 

نکه در برآورد ارزش  یباشد. با توجه به ایال میر  5850.۶0اگالس با  د

ال اختالف مشاهده شد  یر  2409.۶4  یآب در توابع مورد بررس  یاقتصاد

 ی قابل توجه  یواتسون برترنیو دورب  2R  یهاان آمارهی ز مین  یو از طرف

قسمت در  که  برآورد  سهولت  سبب  به  نشد،  ان  یب  یقبل  یهامشاهده 

نسبت به    یدیکشش تول  یمحاسبه  ی داگالس برا  -   د، تابع کابیگرد

 د.یآب استفاده گرد  یآب و ارزش اقتصاد ینهاده

نهاده آب معادل    یداگالس، کشش جزئ  -  جه تابع کابیبا توجه به نت-

دارد که اگر مصرف آب به  یان مین عدد بید. ایمحاسبه گرد  0.3017

افزایزان  یم درصد  میش  یک  میابد  به  محصوالت  عملکرد  زان  یزان 

 افت.یش خواهد یدرصد افزا  0.3017

  12000، 1394میانگین قیمت تمام شده آب در هرمتر مکعب در سال  

مبلغی که یک شهروند در ازای این مقدار آب پرداخت  بود. در حالی که  

ریال    1500ریال و در مناطق روستایی    3200می کند در مناطق شهری  

 (.1394است) روزنامه همشهری به نقل از قایم مقام وزیر نیرو، 

-( در پژوهش.39موری )یرتیای و ام  ( و شرزه  38)  یصبوحاحمدپور و 

کشاورزان  ه که  دادند  نشان  خود  مطالعه   ای  مورد  مناطق  درصد    در 

های استحصال  نهیدر قالب هزاری را  یزی از ارزش اقتصادی آب آبیناچ

های بدست آمده در  افتهیجه با  ین نتیکه اکند یو انتقال آب پرداخت م

همخوانیتحق حاضر  دارد  یق  قرابت  همکاران)  .و  و  در  1۶بوسورس   )

ای با استفاده از هزینه تأمین، به تعیین قیمت آب در دره اردن  مطالعه 

  0042/0معادل    1990رداختند و هر مترمکعب قیمت آب را تا سال  پ

ورد کردند. آنها قیمت آب  آدالر بر 021/0برابر با  1999دالر و در سال 

را حدود   این کشور  بهرهدرصد هزینه  50در  و  نگهداری  برداری  های 

طرح تخمین زدند و نتیجه گرفتند که در این منطقه با افزایش قیمت 

   .یابدآن افزایش می وریآب، بهره

 شنهادها یپ

مت آب  یآب در پژوهش حاضر و اثر ق  ین ارزش اقتصادییبا توجه به تع

افزا بهرهیدر  تمه  یورش  آب،  ارزشیمصرف  جهت  الزم    ی گذار دات 

 رد.یق آب در شهرستان گجساران صورت گیدق

به    توجه  ترو با  کارشناسان  مد  یجینقش  بهبود  در  یریدر  آب  ت 

-دات الزم جهت مالقاتیگچساران طبق نظر باغداران، تمهشهرستان  

الزم جهت   ی هابا باغداران به منظور آموزش یجیکارشناسان ترو   یها

 رد.یصورت گ یارین آبینو یهادادن در مورد روش یآگاه

تع به  اقتصادیی ضرورت توجه  ارزش  در    آب    ی مت گذاریآب درق  ی ن 

 مصرف آب  یش بهره وریافزاجهت 

و انجام آموزش    یارین آبینو  یروش ها   ی الت به منظور اجرایدادن تسه

  یجین سامانه ها توسط کارشناسان ترو یاز ا یالزم در بهره بردار یها

با توجه به اینکه بیش از نیمی از جمعیت مورد مطالعه در این تحقیق را  

تشکیل میخرده به  مالکان  نتایج  از  اطمینان  افزایش  منظور  به  دادند، 

 مالکان بزرگ منطقه نیز تکرار گردد.   بینپژوهش حاضر در    دست آمده،

 

 مالحظات اخالقی پیروي از اصول اخالق پژوهش 

تحقیق حاضر به صورت داوطلبانه و با  در کنندگان همکاری مشارکت

 . رضایت آنان بوده است

 

 حامی مالی

 . ه استحاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شد تحقیق  هزینه

 

 نویسندگانمشارکت 
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