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  دهچكي

 براسـاس  .باشـد   مـي  هـا   هزينه بازگشت و آبياري هاي  سيستم مديريت آب، تقاضاي كاهش آب، كارايي افزايش جهت سياسي ابزار يك آب گذاري  قيمت
 تمايـل  گيـري   اندازه جهت پارامتريك رياضي ريزي  برنامه روش مطالعه، اين در .باشد آب فرصت هزينه كننده  منعكس بايد آب قيمت آب، گذاري  قيمت اصول

 نيـاز  مورد هاي  داده .گرفت قرار استفاده مورد مختلف زماني هاي  دوره در و كشت گويال و آب عرضه مختلف شرايط تحت زيرزميني، آبهاي براي پرداخت به
 حاصل نتايج .شدند انتخاب شده بندي  طبقه تصادفي گيري  نمونه روش يك با كه آمد دست به رامجرد دشت در كشاورز 190 بر مشتمل تصادفي نمونه يك از
 بنـابراين  .اسـت  متغيـر  مترمكعب بر ريال 562 تا 427 بين ميانگين طور به تپرداخ به تمايل ارزش كه دهد  مي نشان پارامتريك رياضي ريزي  برنامه روش از

 اسـتفاده  سـطحي  و زيرزمينـي  آبهـاي  از تلفيقي طور به كه كشاورزاني پرداخت به تمايل .دارند آب جاري قيمت برابر 5/1 حدود پرداختي به تمايل كشاورزان
 فـصول  در آب تقاضـاي  كـه  دهنـد   مـي  نـشان  همچنين نتايج .دارند اختيار در را زيرزميني آبهاي فقط كه است كشاورزاني اختپرد به تمايل از كمتر كنند  مي

 هـاي   استراتژي از استفاده براي كشاورزان تمايل كه گفت توان  مي نهايتاً .است (Η=0.39) پذير  نا  كشش خشك فصول در و (Η=1.37) پذير  كشش مرطوب
 .يابد مي افزايش آب قيمت افزايش با آبياري، راندمان افزايش و آبياري كم

  
  JEL :        C13, C14, Q25, Q28 بندي طبقه
  رامجرد دشت ،پارامتريك رياضي ريزي برنامه گذاري، ارزش پرداخت، به تمايل آب، گذاري قيمت :كليدي هاي واژه

  
   1  مقدمه

ه مشترك  آب به عنوان يكي از ارزشمندترين منابع طبيعي، گنجين        
گيـرد و بـه    هاي مختلف قـرار مـي     انسانهاست كه مورد تقاضاي بخش    

عنوان يكي از نهاده هاي اصلي توليد محـصوالت كـشاورزي جايگـاه             
خاصي در توسعه پايـدار بخـش كـشاورزي و توسـعه اقتـصادي سـاير            

اي از عدم تعادل موجود منابع آبـي، چـه در             بخش عمده . ها دارد   بخش
 در بعد جهاني، ناشي از محدوديت طبيعي آن و          بعد محلي و ملي و چه     

هاي اقتصادي بشر است كه در        بخش ديگر، متأثر از اقدامات و فعاليت      
در ). 9(شـود     قالب استفاده غيراقتصادي اين منبع ارزشمند ظـاهر مـي         

واقع با تغيير در مـديريت منـابع آب و حركـت از مـديريت بـر مبنـاي                   
گـذاري مبتنـي    اصالح نظام قيمتعرضه به مديريت بر مبناي تقاضا و  

                                                            
، دانـشكده    دانشجوي سابق كارشناسي ارشد و دانشيار گروه اقتصاد كشاورزي         -2و1

  كشاورزي، دانشگاه شيراز
  )mbaghestany@gmail.com Email:           :مسئول  نويسنده-(*

بر ارزش اقتصادي آب، كـه يكـي از كارامـدترين ابزارهـاي مـديريت               
هاي موجود فائق آمـده و از         توان بر مشكالت و چالش      تقاضا است، مي  

اتالف اين منبع ارزشمند به خصوص در بخش كـشاورزي بـه عنـوان              
ت در مـديري  .هاي شيرين جلـوگيري كـرد   كننده آب ترين مصرف عمده

تقاضاي آب تلقي از آب به عنوان كاالي اقتصادي و باارزش، بهتـرين             
راه رسيدن به مصرف مناسب آب و مشوقي براي ذخيره و حفاظـت از              

آگــاهي از تمايــل بــه پرداخــت كــشاورزان بــه عنــوان ). 3(آن اســت 
هاي زيرزميني و به طور كلي        برداري از آب   راهنمايي جهت كنترل بهره   

  .باشد ب ضروري ميگذاري آ سياست قيمت
در زمينه مديريت تقاضاي آب مطالعاتي در داخل و خارج از كشور            

، زيبـايي و    )1( از جملـه آمـاده و صدراالشـرفي       . صورت گرفتـه اسـت    
صـبوحي و    ،)13(شـجري و تركمـاني      ،  )6(، بريم نـژاد     )11(همكاران  
و تركمـاني و    ) 15(آبـادي و جوانـشاه        ، عبداللهي عـزت   )14(همكاران  
در داخل كشور به بررسـي و مطالعـه مـسائل مربـوط بـه               ) 8(شجري  

هـاي    بـرداري از آب     هاي كنترل بهـره     مديريت منابع آب پرداخته و راه     

  )علوم و صنايع كشاورزي(اقتصاد و توسعه كشاورزي  نشريه
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در خـارج از    . انـد   زيرزميني و برداشت بهينه را مورد بررسـي قـرار داده          
) 25(ابـو مـادي     .و اُ ) 18(، دوپلـر و همكـاران       )28(كشور نيز ساتياسي    

گـذاري آب     برداري از آب از جمله سياست قيمت      مسائل مديريت بهره    
) 26( روگـرز و همكـاران       .انـد   و الگوي بهينه را مورد توجـه قـرار داده         

توانند به حفاظت و      گذاري منابع آبي مي     هاي قيمت   معتقدند كه سياست  
كنند كه اگر قيمت منـابع آبـي          آنان بيان مي  . پايداري آن كمك نمايند   

و ميزان هزينه تأمين آن باشـد، مـصرف آن          گر ارزش واقعي      واقعاً بيان 
كنندگانش بهينه خواهد بود و منابع آبي در مـصارف بـا              در بين مصرف  

هـاي مـورد    تعيـين ارزش اقتـصادي نهـاده   . شـود  تر، استفاده مي    ارزش
اي   استفاده در بخش كشاورزي از جمله نهاده آب در مطالعات پراكنـده           

تـوان بـه مطالعـه        مـي از جملـه    . در داخل كشور صورت گرفتـه اسـت       
، اسـدي و    )16(، مقدسـي    )10(، دهقانيـان و شاهنوشـي       )12(سلطاني  
اشاره كرد كه به بررسـي ارزش       ) 7(و بوستاني و محمدي     ) 4(سلطاني  

در آمريكـا بـا اسـتفاده از        ) 24(مور و ميكائيل    . اند  اي آب پرداخته    سايه
ورزي و  تابع توليد درجه دو، ابتدا تـابع تقاضـاي آب را در بخـش كـشا               

. اند  دست آورده    دالر به  7/68اي هر واحد آب را برابر         سپس قيمت سايه  
نيـز ارزش سـايه اي آب را        ) 21(و هوك و تـايلر      ) 19(گايارتي و بابير    

بـا وجـود مطالعـات زيـادي كـه در زمينـه           . مورد بررسي قرار داده انـد     
گذاري آب زيرزميني صورت گرفته، مطالعات كمتري بـه تمايـل             ارزش

، )3(اسـدي  . انـد  هاي زيرزميني پرداخته پرداخت كشاورزان براي آب به  
و سـلمان و    ) 22(، كاس و خاواجا     )29(، توماس و كريستوفر     )17(بادو  

در بررســي خــود بــه بررســي تمايــل بــه پرداخــت آب  ) 27(كــارابلي 
  .اند پرداخته

اكثر مطالعات انجام شده در زمينـه ارزش اقتـصادي آب از قيمـت       
استفاده كرده و كمتر به ميزان تمايـل بـه پرداخـت خـود              اي آب     سايه

تمايل به پرداخت كشاورز،    . اند  هاي زيرزميني پرداخته    كشاورز بابت آب  
توانـد اثـرات      دهد و در اجـرا مـي        ارزش آب را از ديد كشاورز نشان مي       

با توجه به مطالب گفته شده و اهميـت موضـوع،           . بيشتري داشته باشد  
 كـشاورزان دشـت     ه است تمايل بـه پرداخـت      در اين مطالعه سعي شد    

ريزي رياضي     با استفاده از تكنيك برنامه     رامجرد براي آبهاي زيرزميني   
  .پارامتريك محاسبه شود

  
  مواد و روش ها

جهت استخراج تمايل به پرداخت كشاورزان از طريق مدل برنامـه           
ريزي رياضي پارامتريك بايستي اين مـدل را در دفعـات و قـسمتهاي              

نتـايج حاصـل از مـدل، الگـوي بهينـه و در نتيجـه       .  حل نمود  مختلف
با بـه   . دهد   به دست مي   آنميزان آب مصرفي را در هر سطح از قيمت          

توان تابع تقاضا را      هاي مختلف، مي    دست آمدن الگوي بهينه در قيمت     
باشـد و يـك دوره        مدل در حالت طبيعي ايستا مي     ). 20(استخراج كرد   

دهـد، در حاليكـه شـرايط         بررسـي قـرار مـي      ماهـه را مـورد       12توليد  

هاي به كار رفتـه نيـاز         داده. شود  گذاري ثابت در نظر گرفته مي       سرمايه
تابع . باشد آبي در واحد سطح، كل آب مورد نياز و زمين در دسترس مي      

 در هكتـار بـراي      (WRC) 1 آب  مربوط به  هدف مدل بر اساس سهم    
 به صورت سـود     WRC. است  هاي توليدي مختلف نوشته شده      فعاليت

به عبارت ديگـر    . گيرد  عالوه هزينه آب، مورد بررسي قرار مي        خالص به 
WRC ــه ــد محــصوالت، منهــاي هزين ــازاري تولي هــاي آب   ارزش ب

دهـد كـه عكـس العمـل در حالـت          باشد كه اين امكان را به ما مي         مي
گيري شود و تـابع تقاضـا بـراي           بهينه و ناشي از تغيير قيمت آب اندازه       

  ).27(دست آيد آب به 
بعد از استخراج تابع تقاضاي آب، كـشش قيمتـي در هـر يـك از                

شود و سـپس بـه عنـوان يـك نهـاده بـراي                سناريوها تخمين زده مي   
تخمين تمايل نهـايي بـه پرداخـت جهـت عرضـه مطمـئن آب مـورد                 

  .گيرد استفاده قرار مي
  :باشد  مي1تابع هدف مدل به صورت رابطه 

)1                  ( )(max ∑∑ −= ijjj pwWRCxz  
 xj درآمد خالص كل در سـطح مزرعـه نمونـه،            zكه در اين رابطه     

 pام،  j در فعاليـت     سهم مربوط بـه آب     WRCjام،  jكل سطح فعاليت    
ام مربوط به   i مقدار مصرف واقعي آب آبياري در دوره         wijقيمت آب و    

هاي مدل، محدوديت آب و محـدوديت         محدوديت. باشد  ام مي jفعاليت  
محدوديت آب بـه صـورت رابطـه زيـر وارد           . باشد  دسترس مي   ين در زم

  :شود مدل مي
0
ijij wxw ≤∑ )2(                                                 

  :كه در آن
xj :  سطح زيركشت فعاليتjام  

Wi
دسترس براي آبياري كه نبايستي بيشتر از         مقدار كل آب در    : 0

 .ام باشدiه برداشت مجاز در دور
  :توان نوشت محدوديت زمين را به صورت زير مي

)3(                                                    Lxa
j

jij ≤∑  
L     باشد   كل سطح مزرعه نمونه مي. aij       تناوب زراعـي محـصول j 

نظر در    اي كه اگر محصول مورد      كند به گونه     را وارد مدل مي    iدر دوره   
ام زمين را اشغال كند ضريب يك و در غير اين صورت ضـريب              i دوره

  .صفر را به خود اختصاص خواهد داد
هـاي لحـاظ شـده در مـدل، محـدوديت          يكي ديگر از محـدوديت    

فرنگي سود بـسيار زيـادي        محصول گوجه . باشد  فرنگي مي   كشت گوجه 
براي كشاورز دارد و تمام كشاورزان تمايـل بـه كـشت ايـن محـصول       

ما در واقعيت عليـرغم سـود بـسيار ايـن محـصول، بـه داليـل                ا. دارند
مختلف از جمله ريـسك بـاالي آن، در عمـل كـشت ايـن محـصول                 

                                                            
1- Water Related Contribution 
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باشيم،   چون در مدل قادر به لحاظ كردن ريسك نمي        . باشد  محدود مي 
براي رعايت اين محدوديت، كشت اين محـصول بـا محـدوديت وارد             

محدوديت وارد شده . تر شود مدل شده است تا به شرايط واقعي نزديك       
به اين صورت است كه سطح زيركشت اختصاص داده شـده بـه ايـن               

الزم به ذكر اسـت كـه مـدل بـه           . محصول بيشتر از يك هكتار نباشد     
. شـود  مـي  هاي مختلف داده صورت پارامتريك حل شده و به آب قيمت    

 تومان افزايش يافته و بـا بـه دسـت           105در واقع قيمت آب از صفر تا        
گوي بهينه در هر قيمت، مقدار مصرف آب محاسبه شده و به            آوردن ال 

 الزم به ذكر است كـه       .گردد  اين ترتيب تابع تقاضاي آب استخراج مي      
 تومان به دليـل بـاال بـودن هزينـه و عـدم              105در قيمتهاي بيشتر از     

 .صرفه اقتصادي، عمال مدل سطح زيركشت صفر را نـشان مـي دهـد             
 به عنوان مقدار تقاضاي آب      Qخت،  براي تخمين ارزش تمايل به پردا     

 به قيمت هـر مترمكعـب آب        Pشود و     به مترمكعب در  نظر گرفته مي      
منحنـي تقاضـاي    . شود  كننده پرداخت مي    اشاره دارد كه توسط مصرف    

  :آيد كننده به وسيله فرمول زير به دست مي مصرف
 )4         (                                       ηAPQ =  

 كـشش قيمتـي تـابع       η ضريب ثابت و مثبت و     Aدر اين رابطه    
جهت تخمين تـابع    . شود  باشند كه ارزش آنها تخمين زده مي        تقاضا مي 

  :شد كه معادله آن به صورت زير استتقاضا، از فرم لگاريتمي استفاده 
LnPLnALnQ η+= )5(                       

بعد از به دست آوردن تابع تقاضـا، بـا اسـتفاده از كـشش قيمتـي                 
كشش قيمتي چنين تابع تقاضـايي      . شود  تمايل به پرداخت محاسبه مي    

به صورت درصد تغيير در مقدار، ناشي از يك درصد تغييـر در قيمـت،               
به طور كلي تعريـف رابطـه كـشش بـه صـورت زيـر               . شود  تعريف مي 

  :باشد مي

Pd
Qd

log
log

=η
                     Qd

Pd
log
log1

=
η  

P0   و Q0      در شـرائط كنـوني     . باشـند    قيمت و مقدار كنوني آب مي
هاي زيرزمينـي توسـط كـشاورزان       براي استفاده از آب    هزينه اي عمالً  

شود، به همين دليل هزينه تأسيـسات و موتـور پمـپ بـه                پرداخت نمي 
ست كه اطالعات آن از سايت      عنوان قيمت جاري در نظر گرفته شده ا       

حال با توجه بـه اينكـه       . جهاد كشاورزي استان فارس استخراج گرديد     
كشش كامالً ثابت و يا اينكه ميانگين دو نقطه مورد مطالعه مي باشـد،    

  :داريم

)6   (     )log(log1loglog 00 QQpp −=−
η

  
  :رسيم و در نهايت به رابطه زير مي

η
1

0
0 )(

Q
QPWTPP ==          )7(  

p              تمايل نهايي به پرداخت براي يك واحد اضـافه تقاضـاي آب و 
Q            باشـد     مقدار مصرف آب در الگوي بهينه كشت در قيمت جاري مـي

  .هاي الگو به دست خواهد آمد كه با توجه به محدوديت
آبيـاري بـه عنـوان يـك راهبـرد عملـي و روش اقتـصادي در              كم

ابراين با توجـه بـه      بن. رود  حصول الگوي بهينه مصرف آب به شمار مي       
آبيـاري را نيـز       هـاي كـم     توان استراتژي   مي) آب و زمين  (منابع محدود   

هاي آبياري كامل براي گياهان مختلف، در مدل هـاي            مانند استراتژي 
در اين راسـتا از رابطـه مييـر و    . تخصيص بهينه آب و زمين به كار برد 

آبياري براي تخمين عملكرد محصول در استراتژي كم        ) 23(همكاران  
  :استفاده شدكه به صورت زير است

)8   (
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−−Π=

=
ip

a
i

n

i
p

a

W
WKY

Y
Y 11

1
  

  :آن  كه در
Yp : حداكثر محصول توليدي در شرائط بدون تنش آبي  
Ya :  بدون تنش آبي (مقدار محصول واقعي در شرائط واقعي(  

i : مرحله مشخصي از رشد  
n : تعداد مراحل رشد  

KYi :        در مرحلـه رشـد      ضريب واكنش عملكرد نسبت به آبi    كـه از 
  ).30(است  هاي گذشته به دست آمده پژوهش

Wp : حداكثر آب مورد نياز گياه  
Wa :    هـاي مختلـف رشـد        نياز گياه كـه در دوره       مقدار آب آبياري مورد

 و در شـرائط اعمـال       Wp=Waمقدار آن در شرائط آبياري كامل برابر        
  :آيد دست مي  به9آبياري از طريق رابطه  كم

)9   (                                         piai WhW )1( −=  
  :كه در آن 

h :              كـوچكتر يـا    (مقدار كاهش نسبي مـصرف آب در كـل دوره رشـد
  .است) مساوي يك 

ط مناسب علمي براي توزيع يكنواخت و قابـل كنتـرل           يايجاد شرا 
توانــد ضــمن افــزايش رانــدمان آب، باعــث توزيــع  آب در مــزارع مــي

ماهنگ و يكسان عناصر غذايي، كودهاي آلي يا شيميايي و به دنبال            ه
بـه  . آن رشد هماهنگ گياه و ارتقاء كمي و كيفي محـصول نيـز باشـد      

هاي لحاظ شده در مدل، استراتژي        همين دليل يكي ديگر از استراتژي     
تـسطيح ليـزري در منطقـه       . باشـد   به كـارگيري تـسطيح ليـزري مـي        

 درصد رانـدمان    40سترش بوده و حدود     مرودشت به سرعت در حال گ     
توزيع آب در سطح زمين كشت شده را افزايش داده و بـه طـور كلـي                 

  ).5(بخشد   درصد ارتقاء مي50راندمان آبياري را به 
هـاي اخيـر      هايي كه به دنبـال خشكـسالي        يكي ديگر از استراتژي   

د است، كـاربر    استفاده قرار گرفته    توسط كشاورزان به طور گسترده مورد     
هاي پالستيكي جهت انتقال آب از محـل احـداث چـاه بـه زمـين                  لوله
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جـويي در مقـدار آب در مـسير انتقـال             اين روش سبب صرفه   . باشد  مي
در . كند شود و از هرز رفتن آب تا رسيدن به سر زمين جلوگيري مي         مي
است كاربرد ايـن      هاي اخير كه كشورمان با خشكسالي مواجه شده         سال

 بوده و به طـور گـسترده توسـط كـشاورزان مـورد              استراتژي به صرفه  
هـاي آبيـاري      به همين دليل يكي از استراتژي     . است  گرفته  استفاده قرار 

با توجـه  باشد كه  است، استفاده از لوله پالستيكي مي    كه وارد مدل شده   
سبب ارتقـاء   به اطالعات تجربي حاصل از به كارگيري اين استراتژي،          

  .شود  درصد مي45 به حدود  درصد35راندمان آبياري از 
هاي كـم      استراتژي  با توجه به رابطه ميير و همكاران       به طور كلي  

 14 اسـتراتژي بـراي گنـدم،        25: شده عبارتند از      آبياري در نظر گرفته   
در ضـمن   .  استراتژي ذرت  25 استراتژي چغندرقند و     19استراتژي جو،   

. به گرديـد   درصد محاسـ   50 و   45،  35آب مصرفي با توجه به راندمان       
 درصد مربوط به    45 درصد مربوط به شرايط فعلي، راندمان        35راندمان  

 درصـد مربـوط بـه حالـت تـسطيح           50انتقال به وسيله لوله و راندمان       
 57 نوع جـو،     42 نوع گندم،    75 در نتيجه به طور كلي       .باشد  ليزري مي 

  . نوع ذرت در مدل وجود دارد75نوع چغندرقند و 
رد اسـتفاده در ايـن تحقيـق، يـك سـال            هاي مـو    در طراحي مدل  

. هاي آبياري تقسيم گرديد     زراعي براساس امكانات آبي موجود و تاريخ      
با توجه به اينكه از اول آبان تا آخر دي بيشتر نياز آبي گيـاه از طريـق                  

هـا بـراي      شـود بـه عنـوان يـك دوره و بقيـه دوره              بارندگي تأمين مي  
 روزه درنظـر    10بـه صـورت     هاي رويشي گيـاه       سهولت انطباق با دوره   

دي  و   آذرآبـان،    مربـوط بـه سـه مـاه          1بدين ترتيب دوره    . گرفته شد 
در .  روزه اشـاره دارنـد     10 به دوره هاي     27 الي دوره    2شود و دوره      مي

هـاي آذر، دي، بهمـن و         بندي فصلي، فصل يك مربوط به مـاه         تقسيم
ان شود؛ فصل دو به فصل بهار و فصل سه بـه فـصل تابـست                اسفند مي 
فرنگي به دليل حساسيت بـاالي        در مورد گياه برنج و گوجه     . اشاره دارد 

  آبياري، كاهش آب مـصرفي در نظـر گرفتـه نـشده             ها نسبت به كم     آن
است و اين دو محصول فقط با درنظر گرفتن آبيـاري كامـل در مـدل                

  .اند وارد شده
. باشـد   هاي مقطعـي مـي      نياز اين مطالعه شامل داده      اطالعات مورد 

بنـدي شـده دو       گيري طبقـه    ها از روش نمونه     آوري اين داده    اي جمع بر
 و تكميل پرسشنامه توسـط كـشاورزان منطقـه مرودشـت            1مرحله اي 

اين پژوهش در شهرستان مرودشت واقع در استان فارس         . استفاده شد 
ــده ــام ش ــت انج ــساحت   . اس ــا م ــت ب ــتان مرودش  395/4637شهرس

با توجه بـه    . است   قرار گرفته  كيلومترمربع در نيمه شمالي استان فارس     
هـاي    اهداف اين مطالعه، علت انتخاب اين منطقه مشروب شدن زمين         

كشاورزي از انواع منابع تأمين آب سطحي و زيرزميني شـامل كانـال،             
  .باشد چاه و رودخانه مي

اولين مرحله در مشخص كردن نمونه مورد مطالعه، تعيـين منـابع            
                                                            
1- Tow-Stage Stratified Sampling 

هاي مرودشت بر     هيت موضوع، آبادي  آب روستاها بود كه با توجه به ما       
بنـدي   كه ايـن طبقـه  . اساس منبع تأمين آب به سه دسته تقسيم شدند  

شوند، روستاهايي   تغذيه مي ) چاه(شامل روستاهايي كه از آب زيرزميني       
و آب زيرزمينـي    ) سد(كه به صورت تلفيقي از آب كنترل شده سطحي          

تلفيقـي از آب    گردند و روسـتاهايي كـه بـه صـورت             مشروب مي ) چاه(
ــشده ســطحي  ــه(كنتــرل ن مــشروب ) چــاه(و آب زيرزمينــي ) رودخان

اطالعات مربوط به روستاها و نيز وضعيت اراضـي         . باشد  گردند، مي   مي
از اداره جهاد كشاورزي اسـتان فـارس و آمـار سرشـماري كـشاورزي               

و در  . بود، استخراج گرديد     انجام گرفته  1382استان فارس كه در سال      
بندي اطالعات موجود روستاهايي كه در آنهـا منـابع آب          معنهايت با ج  

  .تلفيقي وجود دارد، مشخص گرديدند
در مرحله دوم براي مشخص نمودن تعداد روستاهاي نمونه در هر           
منبع تأمين آب، روستاها بر اساس متوسط اندازه مزرعـه بـه دو طبقـه               

 نمونه هـر  برداران تقسيم شدند و در مرحله سوم براي تعيين تعداد بهره         
بـردار     بهره 190در نتيجه   . شد   استفاده 1:10روستا، از روش سيتماتيك     

 :هاي همگن عبارتند از بدين ترتيب گروه. نمونه انتخاب شدند
نماينـده  كننـد و      برداراني كه از آب زيرزميني استفاده مـي          بهره :1 گروه
  .باشد  هكتار زمين مي5داراي آنها 
 نماينـده   كننـد و     آب زيرزميني استفاده مـي     برداراني كه از     بهره :2 گروه
  .باشد  هكتار زمين مي10 داراي آنها

برداراني كه از آب زيرزميني و آب سـطحي كنتـرل شـده               بهره: 3گروه  
  .باشد  هكتار زمين مي5داراي نماينده آنها كنند و  استفاده مي) كانال(

شـده  برداراني كه از آب زيرزميني و آب سـطحي كنتـرل              بهره: 4گروه  
  .باشد  هكتار زمين مي10 داراي  نماينده آنهاكنند و استفاده مي) كانال(

برداراني كه از آب زيرزميني و آب سطحي كنتـرل نـشده              بهره: 5گروه  
 هكتــار زمــين 4 داراي  نماينــده آنهــاكننــد و اســتفاده مــي) رودخانــه(

  .باشد مي
ل نـشده   برداراني كه از آب زيرزميني و آب سطحي كنتـر           بهره: 6گروه  

 هكتــار زمــين 8داراي نماينــده آنهــا كننــد و  اســتفاده مــي) رودخانــه(
  .باشد مي

بردار  هاي همگن ، مسأله انتخاب بهره      بعد از مشخص نمودن گروه    
با توجه بـه اينكـه مزرعـه        . ها مطرح شد    نماينده براي هر يك از گروه     

ه باشد، يـك بهـره بـردار نماينـده كـ         برداران هر گروه متفاوت مي      بهره
تقريباً در ميانه واحدهاي مورد بررسي قرار گرفته، براي هر يك از اين             

كليـه اطالعـات جمـع آوري شـده از          . هاي همگن انتخـاب شـد       گروه
آوري   باشد كـه زمـان جمـع         مي 85-86زارعين، مربوط به سال زراعي      

الزم به ذكر است كه     . است   بوده 87اطالعات و انجام مصاحبه تابستان      
 و تخمين پارامترهـاي مربـوط بـه ايـن تحقيـق از              جهت طراحي مدل  

  . استفاده شدSPSS و GAMS ، Eviewsافزاري  هاي نرم بسته
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  و بحث نتايج
هـاي    بردار نماينده هـر يـك از گـروه          الگوي بهينه مربوط به بهره    

.  آورده شـده اسـت     6 الـي    1هاي مختلـف در جـدول         همگن در قيمت  
قيمت آب، الگوي بهينـه بـه       شود با افزايش      همانگونه كه مالحظه مي   

انـد    تحقيقات نـشان داده   . يابد  اي است كه مصرف آب كاهش مي        گونه
كه با افزايش قيمت آب، كشاورز مجبور است بـازده كـاربرد بيـشتري              

بررسـي نتـايج ايـن مطالعـه        ). 16(براي آب به كار گيرد تا زيان نبيند         
تي هـاي پـايين، بـه طـور كلـي محـصوال       دهد كه در قيمـت  نشان مي 

شوند كه داراي آبياري كامل و راندمان آبيـاري پـايين و در            انتخاب مي 
بـا افـزايش قيمـت آب، در مراحـل     . باشند عين حال هزينه كمتري مي 

( هـا     ژي    بردار نماينـده بيـشتر بـه دنبـال اسـتفاده از اسـترات               اوليه بهره 
جهـت كـاهش مـصرف آب       ) آبيـاري   تسطيح، لولـه پالسـتيكي و كـم       

 با افـزايش    1نوان مثال در مورد محصول گندم در گروه         به ع . باشد  مي
) گندم با آبيـاري كامـل      (1 تومان سطح زيركشت از گندم       25قيمت تا   
آبياري در مرحله رسيدن و بـا          درصد كم  50گندم با    (14 و   13به گندم   
هـاي همگنـي كـه از         گـروه . شـود   منتقل مي )  درصد 45 و   35راندمان  

باشند، الگوي كشت متفـاوتي       تفاوت مي لحاظ منبع آب مورد استفاده م     
باشـد و     العمل آنها نسبت به تغيير قيمـت يكـسان مـي            دارند اما عكس  

همگي در مراحل اوليه، الگوي كشت خـود را بـه سـمت محـصوالتي               
هاي افزايش راندمان آبياري و  دهند كه با استفاده از استراتژي  سوق مي 

در مراحل  . اهش دهند آبياري مصرف آب خود را ك       هاي كم   يا استراتژي 

اين شرايط  .يابد بعد با افزايش بيشتر قيمت آب، تنوع كشت كاهش مي    
يابد كه افزايش قيمـت آب، سـود كـشاورز را بـسيار               تا جايي ادامه مي   

 اسـتراتژي هـاي     .دهد و ديگر ادامه زراعت به صرفه نيست         كاهش مي 
  .مدل در قسمت پيوست تعريف شده اند

هـاي مختلـف،      ار مصرف آب در قيمـت     بعد از به دست آوردن مقد     
هاي زيرزميني تخمين زده شد كه نتايج آن در جدول            تابع تقاضاي آب  

تـابع تقاضـا بـه      .  است  شده  هاي همگن آورده       براي هر يك از گروه     7
 روزه، فصلي و كل دوره زراعي تخمين زده         10هاي    طور مجزا در دوره   

  .شد
هاي مربوط به     وص دوره هاي اوليه به خص     ها در دوره    در تمام گروه  

دهد به گونه      باالتري را نشان مي     اسفند و اوايل بهار تابع تقاضا كشش      
اي كه در بعضي از گروه ها كشش در اين دوره باالتر از يـك بـوده و                  

هر چه به سمت فصل تابستان پيش       . تابع تقاضا كشش پذير مي باشد     
) 3(اسدي  . شود  ناپذيرتر مي   هاي زيرزميني كشش    رويم تقاضاي آب    مي

نيز در مطالعه خودضمن محاسبه كشش قيمتي تقاضـاي آب مـصرفي            
هاي همگـن نتـايج       در كشاورزي در فصول مختلف، در بعضي از گروه        

با تخمين تـابع    ) 27(سلمان و كارابلي    . است  مشابهي را به دست آورده    
تقاضاي آب كـشاورزي در شـرايط مختلـف عرضـه آب در كـل دوره                

يابـد    كه در شرايطي كـه عرضـه آب كـاهش مـي    اند  زراعي نشان داده  
شود و با افزايش عرضـه آب كـشش قيمتـي     تقاضا كشش ناپذيرتر مي   

  .شود پذير مي تقاضا افزايش يافته و تابع تقاضا كشش
  

  1بردار نمونه گروه   الگوي بهينه كشت بهره- 1جدول 
) تومان(  قيمت

-90  55-80  50  35-45  25-30  20  15  5 -10  0  محصول
85  

105-
95  

  0  0  0  0  0  0  58/3  30/3  31/3  28/3  1گندم 
  0  0  0  67/2  66/2  63/2  0  27/0  04/0  26/0  13گندم 
  0  0  4  33/1  34/1  38/1  02/0  02/0  26/0  0  14گندم 
  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  15گندم 
  0  0  0  0  0  0  0  40/0  39/0  0  38چغندر 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  46/0  39چغندر 
  0  37/2  37/2  37/2  54/2  47/2  38/2  38/2  53/2  39/2  1ذرت
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  26/0 2ذرت 
  4  63/1  63/1  63/1  31/1  36/1  22/1  22/1  92/0  78/0 17ذرت 
  0  0  0  0  14/0  17/0  0  0  0  0  56ذرت 

  0  0  0  0  03/0  11/0  55/0  55/0  1  1  1گوجه 
  1  1  1  1 97/0  89/0  45/0  45/0  0  0  3گوجه 

هزار (آب مصرفي 
 9/107 117 6/120 7/127 4/128 6/128 9/130 6/136 4/137  7/137  )عبمترمك

  يافته هاي تحقيق: مأخذ
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  2بردار نمونه گروه   الگوي بهينه كشت بهره-2جدول 
  95 -105  85 -90  75 – 80  55 -70  45 -50  40  25 -35  20  15  5 -10  0  محصول) ريال10(  قيمت

  0  0  0  0  0  0  0  0  86/2  53/5  74/6  1گندم 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2گندم 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11گندم 
  0  0  0  0  67/2  67/2  67/2  86/2  0  0  0  13گندم 
  0  0  9  9  33/6  33/6  33/6  07/6  074/6  45/2  85/0  14گندم 
  9  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15گندم 
  0  0  0  0  0  0  0  0  07/0  02/1  3/1  38چغندر 
  0  0  0  0  0  0  0  07/0  0  0  0  56چغندر 
  0  11/4  11/4  25/3  25/3  74/3  25/4  21/4  21/4  95/4  33/5  1ذرت
  9  89/4  89/4  75/5  75/5  89/4  06/4  09/4  09/4  03/3  26/2 17ذرت 
  0  0  0  0 0  37/0  66/0  64/0  64/0  0  0 56ذرت 

  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1گوجه 
  1  1  1  0  0  0  0  0 0  0  0  3گوجه 

  آب مصرفي
 1/217 9/232 1/241 2/244 2/251 0/253 5/254 8/254 8/259 1/268  6/272  )هزار مترمكعب (

  يافته هاي تحقيق: مأخذ
  

  3بردار نمونه گروه   الگوي بهينه كشت بهره- 3جدول
  95 -105  85 -90  55 -80  40 -50  20 -35  5 -15  0  محصول) تومان(قيمت

  0  0  0  0  0  4  4  1گندم 
  0  0  0  4  4  0  0  13گندم 
  0  0  4  0  0  0  0  14گندم 
  4  4  0  0  0  0  0  15گندم 
  0  0  0  0  06/0  06/0  0  1برنج 
  0  0  0  0  0  0  08/0  2برنج 
  0  4  4  4  94/3  94/3  92/3  1ذرت
  4  0  0  0  0  0  0 17ذرت 
  0  0  0  0  0  0 0 56ذرت 

  0  0  1  1  1  1  1  1گوجه 
  1  1  0  0  0  0  0  3گوجه 

 9/107 2/123 3/133 8/143 7/144 7/151  8/151  )هزار مترمكعب(آب مصرفي 
  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  
هاي همگن در مطالعه حاضر كه از نظر منبع           در مقايسه بين گروه   

باشند، مشاهده شده اسـت گـروه همگـن       آب مورد استفاده متفاوت مي    
كننـد، از     برداراني كه از منبع آبي توأم چـاه و كانـال اسـتفاده مـي                بهره

همگن ديگر كه از منبـع آبـي        امكانات آبي بيشتري نسبت به دو گروه        
چاه و يا گروه همگني كه از منبـع آب تـوأم چـاه و رودخانـه اسـتفاده                   

با مقايسه تـابع تقاضـا در ايـن سـه گـروه             . باشد  كنند، برخوردار مي    مي
شود كه تابع تقاضاي گروه همگـن چـاه و كانـال كـشش                مشاهده مي 

تي تقاضـا   در مقايسه كشش قيم   . باالتري نسبت به دو گروه ديگر دارد      

شود كه تابع     هاي همگن با اندازه مزرعه متفاوت مالحظه مي         بين گروه 
 بـه    هكتـار كـشش كمتـري نـسبت        5تقاضا در گروه همگن با زمـين        

در ) 4(اسـدي و سـلطاني      .  هكتـار دارد   10بـرداران داراي زمـين        بهره
 10تحقيق خـود در تنكـابن اثـر انـدازه مزرعـه را بـه صـورت مـزارع           

 هكتار مورد بررسي قرار داده اند و عنوان       10هكتاري و مزارع بيشتر از      
 هكتار، با افـزايش قيمـت،       10اند كه گروه زارعان داراي كمتر از          كرده
 هكتـار   10 تقاضاي خود را بيشتر از گـروه داراي زمـين بـاالي              ميزان

  .دهند كاهش مي
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  4بردار نمونه گروه   الگوي بهينه كشت بهره-4جدول 
  95 -105  85 -90  80  75  55 -70  45 -50  25 -40  20  5 -15  0  محصول) تومان(      قيمت

  0  0  0  0  0  0  0  0  18/6  54/6  1گندم 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  59/1  2گندم 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  48/0  11گندم 
  0  0  0  0  0  43/5  43/5  18/6  0  0  13گندم 
  0  0  9  9  9  58/3  58/3  55/2  55/2  0  14گندم 
  9  9  0  0  0  0  0  0  0  0  15گندم 
  0  0  0  0  0  0  0  27/0  27/0  4/0  38چغندر 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  18/0 2برنج 
  0  9  9  9  28/8  28/8  69/8  73/8  73/8  43/8  1ذرت
  9  0  0  0  72/0  72/0  0  0  0  0 17ذرت 
  0  0  0  0  0  0  31/0  0  0  0 56ذرت 

  0  0  0  16/0  1  1  1  1  1  1  1گوجه 
  0  0  32/0  0  0  0  0  0 0 0  2گوجه 
  1  1  68/0  84/0  0  0  0 0  0  0  3گوجه 

  آب مصرفي 
 1/217 6/251  6/260 9/260 5/263 8/277 2/279  7/279 5/290 2/295  )هزار مترمكعب(

  هاي تحقيق يافته: مأخذ 
  

  5بردار نمونه گروه   الگوي بهينه كشت بهره- 5جدول 
  85 -105  55 -80  50  20 -45  15  10  5  0  محصول) ريال10(    قيمت

  0  0  0  0  78/2  75/2  73/2  73/2  1گندم 
  0  0  96/2  96/2  18/0  0  15/0  15/0  13گندم 
  0  3  04/0  04/0  0  18/0  0  0  14گندم 
  3  0  0  0  04/0  0  0  0  15گندم 
  0  0  0  0  0  07/0  12/0  12/0  38چغندر 
  0  0  0  37/0  37/0  6/0  55/0  3/1  1ذرت
  49/2  49/2  9/1  32/1  32/1  76/0  0  0 17ذرت 
  0  0  85/0  04/1  04/1  97/0  94/0  82/0  56ذرت 

 0 0 0 0 0  1  1  1  1گوجه 
 1 1 1 1 1  0  0  0  3گوجه 

 2/79 9/81  9/92  0/94 9/98 6/100 7/100 1/101  )هزار مترمكعب(آب مصرفي 
  يافته هاي تحقيق: مأخذ 

  

  6بردار نمونه گروه   الگوي بهينه كشت بهره- 6جدول 
  )ريال10(        قيمت

  85 -105  55 -80  20 -50  15  10  5  0  محصول

  0  0  0  65/3  62/5  56/5  56/5  1گندم 
  0  0  65/3  0  0  46/0  46/0  13گندم 
  0  7  35/3  35/3  53/0  0  0  14گندم 

  7  0  0  0  0  0  0  15ندم گ
  0  0  0  0  85/0  98/0  98/0  38چغندر 
  0  0  0  0  0  0  37/4  1ذرت
  15/6  15/6  07/5  07/5  76/4  76/4  0 17ذرت 
  0  0 55/1  55/1  86/0  74/0  04/0 56ذرت 

  0  0  0  0  1  1  1  1گوجه 
 1 1 1 1  0 0  0  3گوجه 

 9/161 4/168 8/183  2/190 5/197 8/197  0/200  )هزار مترمكعب(آب مصرفي 
  هاي تحقيق يافته: مأخذ 
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   كشش تابع تقاضا- 7جدول 
            گروه 
  6گروه  5گروه  4گروه   3گروه   2گروه   1گروه   دوره زماني

  -96/0*  -90/0**  -00/1*  -94/0**  -98/0*  -7/0*  1دوره 
  -64/0**  -57/0**  -68/0**  -62/0**  -65/0**  -45/0*  2دوره 
  -71/0*  -65/0**  -76/0*  -69/0**  -73/0*  -51/0*  3دوره 
  -71/0*  -65/0**  -76/0*  -69/0**  -73/0*  -51/0*  4دوره 
  -94/0*  -87/0**  -99/0*  -92/0**  -97/0*  -68/0*  5دوره 
  -88/0*  -82/0**  -93/0*  -86/0**  -90/0*  -64/0*  6دوره 
  -06/1*  -99/0*  -1/1*  -04/1**  -07/1*  -77/0*  7دوره 
  -15/1*  -08/1*  -19/1*  -12/1**  -16/1*  -84/0*  8دوره 
  -07/1*  -99/0**  -11/1*  -03/1**  -08/1*  -78/0*  9دوره 
  -17/1*  -1/1*  -21/1*  -14/1**  -19/1*  -86/0*  10دوره 
  -12/1*  -05/1*  -16/1*  -09/1**  -14/1*  -82/0*  11دوره 
  -71/0***  -57/0***  -77/0***  -64/0***  -74/0***  -55/0***  12دوره 
  -68/0***  -54/0***  -74/0***  -60/0***  -61/0**  -52/0***  13دوره 
  -66/0***  -52/0***  -71/0***  -59/0***  -68/0***  -52/0***  14دوره 
  -49/0***  -36/0***  -54/0***  -42/0***  -51/0***  -37/0***  15دوره 
  -16/0***  -08/0***  -14/0***  -10/0***  -21/0***  -10/0***  16دوره 
  -39/0***  -28/0***  -51/0***  -35/0***  -48/0***  -32/0***  17دوره 
  -36/0***  -25/0***  -72/0***  -38/0***  -44/0***  -29/0***  18دوره 
  -37/0***  -24/0***  -45/0***  -35/0***  -45/0***  -29/0**  19دوره 
  -37/0**  -25/0***  -47/0**  -35/0***  -45/0**  -29/0**  20دوره 
  -36/0**  -24/0**  -44/0**  -32/0**  -43/0**  -27/0**  21دوره 
  -41/0**  -26/0**  -53/0**  -40/0***  -50/0**  -33/0**  22دوره 
  -36/0**  -22/0**  -47/0**  -35/0***  -45/0**  -28/0**  23دوره 
  -41/0**  -28/0***  -52/0***  -38/0***  -49/0**  -32/0**  24دوره 
  -41/0**  -28/0***  -52/0***  -39/0***  -49/0**  -32/0**  25دوره 
  -44/0***  -31/0***  -55/0***  -43/0***  -52/0**  -35/0**  26دوره 
  -34/0***  -23/0***  -55/0***  -33/0***  -42/0***  -27/0***  27دوره 

  -16/1*  -09/1*  -20/1*  -91/1***  -17/1*  -70/1**  1فصل 
  -65/0***  -48/0***  -71/0***  -57/0***  -68/0***  -50/0***  2فصل 
  -38/0***  -26/0***  -55/0***  -39/0***  -46/0***  -30/0**  3فصل

  -47/0***  -34/0***  -55/0***  -43/0***  -53/0***  -40/0***  كل دوره زراعي
  يافته هاي تحقيق: مأخذ

   درصد1داري در سطح  معني***  درصد، 5داري در سطح  معني**  درصد، 10داري در سطح  معني* 
  

تـوان گفـت كـه در منطقـه           آمـده مـي   با توجه به نتايج به دسـت        
هاي زيرزميني بستگي بـه دوره        مرودشت چگونگي كشش تقاضاي آب    

پـذير و در بعـضي ديگـر از           هـا تقاضـا كـشش       بعضي دوره . زماني دارد 
اما اگر بخواهيم بـه طـور كلـي در كـل            . باشد  ناپذير مي   ها كشش   دوره

اضـاي آب   دوره زراعي تقاضا را بررسي كنيم مي توان گفت كه تابع تق           
كشش تقاضا در گروه يك     . در كل دوره زراعي كشش ناپذير مي باشد       

باشد كه بدين معناست كه اگر قيمت آب يك درصـد افـزايش            مي 4/0
ايـن كـشش در سـاير    . يابـد   درصد كـاهش مـي  4/0يابد، مقدار تقاضا    

 گـزارش   7باشد كه اعـداد آن در جـدول           ها نيز تقريباً نزديك مي      گروه
  .شده است
ز محاسبه كـشش قيمتـي تقاضـا، تمايـل بـه پرداخـت زارع               بعد ا 

 روزه، فصل و كل دوره زراعي به طور جداگانه          10هاي    نماينده در دوره  
بـا مقايـسه ارزش تمايـل بـه         .  آورده شده است   8محاسبه و در جدول     

شـود كـه تقريبـا در تمـام           هاي مختلف مشاهده مـي      پرداخت در فصل  
بهار و تابستان بيشتر از فصل پاييز       ها تمايل به پرداخت در فصل         گروه

  . باشد و زمستان مي
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  ) ريال10( تمايل به پرداخت در مدل با الگوي كامل - 8جدول 

  گروه               
 )روزه10(دوره

 شش گروه پنج گروه چهار گروه سه گروه دو گروه يك گروه

 9/41 2/44 6/44 6/42 1/43 7/48 1 دوره
 5/43  3/40 9/42 1/44 9/44 1/42 2 دوره
 7/40 8/43 9/46 1/42 9/37 9/49 3 دوره
 7/40 8/43 9/46 1/42 9/37 9/49 4 دوره
 6/45 5/42 0/48 9/47 8/45 0/47 5 دوره
 0/45 6/44 6/46 7/44 1/51 7/45 6 دوره
 6/43 9/44 2/44 5/45 4/42 9/45 7 دوره
 4/40 0/43 8/41 2/42 3/42 0/44 8 دوره
 4/42 6/45  4/43 2/46 0/43 7/44 9 دوره
 1/44 4/42 4/42 0/43 9/40 7/45 10 دوره
 7/43 9/45 9/44 0/44 7/43 3/47 11 دوره
 8/42 2/46 4/45 2/45 1/43 1/45 12 دوره
 3/43  0/53 8/50 0/47 0/46 3/52 13 دوره
 7/44 3/51 6/43 3/52 1/47 8/53 14 دوره
 9/50 8/55 7/53 8/54  0/48 2/53 15 دوره
 4/40 6/39 5/39 8/41 7/39 7/56 16 دوره
 2/47 4/53 0/46 3/52 2/49 6/50 17 دوره
 9/49 5/48 5/42 6/49 8/47 5/51 18 دوره
 7/44 8/51 8/46 7/49 2/48 6/52 19 دوره
 5/53 8/50 1/43 7/47 7/46  9/57 20 دوره
 2/47 6/50 8/43 1/51 8/49 6/52 21 دوره
 7/45 3/51 1/48 2/51 1/49 2/63 22 دوره
 1/52 3/52 7/49 8/48 6/47 4/56 23 دوره
 4/50 4/49 5/42 1/53 0/51  2/55 24 دوره
 1/49 1/53 0/45 3/53 3/51 6/52 25 دوره
 4/52 6/49 1/48 3/56 1/52 1/62 26 دوره
 6/53 1/51 8/47 2/60 7/57 7/68 27 دوره
 0/43 5/43 4/44 5/42 2/43 7/42 1 فصل
 4/44 9/49  5/46 3/47  5/44 8/49 2 فصل
 3/49 7/52 1/45 7/50 7/49 2/56 3 فصل

 9/46 5/51 4/46 9/49 4/47 0/52 زراعي دوره كل
  يافته هاي تحقيق: مأخذ

  
هـاي   به عبارت ديگر ميزان تمايـل بـه پرداخـت كـشاورز در دوره     

نيز در مطالعـه خـود      ) 9(چيذري و همكاران    . باشد  مختلف متفاوت مي  
ترين ارزش اقتـصادي آب را        ه همين نتيجه رسيده و باالترين و پايين       ب

 تومان بـرآورد  6/5 و 228هاي مهر و فروردين به ترتيب برابر با        در ماه 
  .كرده است

در مقايسه تمايل به پرداخت در گروه هاي همگن كه از نظر نـوع              
شود كه در گروه همگن       باشند، مشاهده مي    منبع آب با هم متفاوت مي     

كننـد    هاي زيرزميني استفاده مي     برداران نمونه كه فقط از منبع آب        بهره
هــاي همگــن  هــا تمايــل بــه پرداخــت بيــشتر از گــروه  در اكثــر دوره

چـاه و كانـال و يـا چـاه و           (برداراني است كـه از منبـع آب تـوأم             بهره
هـاي    بردارانـي كـه فقـط آب        در واقع بهره  . نمايند  استفاده مي ) رودخانه

برداراني كه از منبع آب توأم        ا در اختيار دارند، نسبت به بهره      زيرزميني ر 
بردارانـي كـه از    بهـره . كنند، ارزش بيشتري براي آب قائلند      استفاده مي 

كننـد، بعـد از       آب زيرزميني و آب رودخانه به صورت توأم استفاده مـي          
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كننـد    برداراني كه فقط از آب زيرزميني اسـتفاده مـي           گروه همگن بهره  
شـايد ايـن    . انـد    تمايل به پرداخت را به خـود اختـصاص داده          بيشترين

هاي اخير آب    مشاهده را اينگونه بتوان توضيح داد كه بدليل خشكسالي        
ها بسيار كم شده و در بعضي نقاط به طور كلي خـشك شـده                 رودخانه

است و كشاورزان اطمينان زيادي به آن ندارند و جهت كاهش ريسك            
هاي زيرزميني پرداخـت    ابت استفاده از آب   خود حاضرند مبلغ بيشتري ب    

برداران نمونـه كـه       هاي همگن، بهره    از نظر اندازه مزارع در گروه     . كنند
باشند تمايل به پرداخت بيشتري نسبت بـه           هكتاري مي  5داراي زمين   

  .  هكتاري دارند10برداران داراي زمين  بهره
مـدل  جهت بررسي اثر الگوي كشت بر ميزان تمايل به پرداخـت،            

فرنگي، مجدداً تخمين زده شـد و         با حذف دو محصول شلتوك و گوجه      
  . آورده شده است9نتايج تمايل به پرداخت آن در جدول 

  
  ) ريال10 (فرنگي تمايل به پرداخت در مدل با حذف شلتوك و گوجه -9جدول 

  گروه               
 )روزه10(دوره

 شش گروه پنج گروه چهار گروه سه گروه دو گروه يك گروه

 0/40 0/40 7/42 6/38 1/41 1/43 1 دوره
 3/41 0/36 8/40 0/39 4/42 1/38 2 دوره
 5/38 0/38  3/44 0/40 4/35 4/42 3 دوره
 5/38 0/38 3/44  7/36 4/35 4/42 4 دوره
 9/42 3/38 0/46 3/43 6/43 7/41 5 دوره
 4/42 3/40 5/44 3/40 7/48 8/40 6 دوره
 6/41 1/41 5/42 7/41 6/40 4/41 7 دوره
  1/39 7/39 2/40 7/38 6/40 3/40 8 دوره
 6/40 8/41 7/41 3/42 2/41 0/42 9 دوره
 1/42 2/39 9/40 6/39 3/39 6/41 10 دوره
 7/41 2/42 2/43 5/40 9/41 5/42 11 دوره
 3/41  1/43 3/43 6/42 8/41 4/42 12 دوره
 7/41 5/46 4/46 9/43 3/43 7/45 13 دوره
 9/43 8/49 6/43 1/49 5/45 7/49 14 دوره
 1/50 4/62 7/53 0/62 8/51 2/58 15 دوره
 0/40 0/40  0/40 0/40 0/40 0/40 16 دوره
 8/45 4/52 5/44 4/47 2/44 2/46 17 دوره
 1/48 1/54 7/44 2/49 0/45 1/49 18 دوره
 0/43 9/45 2/45 3/47 3/45 4/46 19 دوره
 0/45 4/44 9/42 6/45  2/45 0/46 20 دوره
 4/42 8/43 1/44 7/43 1/40 1/44 21 دوره
 4/40 2/39 3/44 5/43 6/44 6/47 22 دوره
 5/43 3/42 4/46 6/45  6/45 0/46 23 دوره
 4/43 3/42 7/41 3/45 6/44 0/45 24 دوره
 1/43  4/43 9/42  2/45 7/43 3/44 25 دوره
  6/41 2/41 5/44 4/46 4/43 6/45 26 دوره
 3/47 5/59 5/47 5/55 3/50 3/51 27 دوره
 5/45 1/40 0/43 8/40 5/41 4/41 1 فصل
 5/56 9/44 2/48 3/43 7/42 7/43 2 فصل
 2/53 9/43 3/59 2/45 0/43 6/44 3 فصل

 5/45 8/43 7/55 3/43  9/41 2/44 زراعي دوره كل
  يافته هاي تحقيق: مأخذ 
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الگـويي كـه در آن    دهد در مقايسه با       همانگونه كه نتايج نشان مي    
بـه  . تمام محصوالت وارد شده، تمايل به پرداخت كاهش يافتـه اسـت           

عبارت ديگر تغيير الگوي كشت به كاهش ميزان تمايـل بـه پرداخـت              
اين نتيجه وابستگي تمايل به پرداخـت بـه الگـوي كـشت را              . انجاميد
  .كند تأييد مي

يرزميني با توجه به اينكه در منطقه مرودشت استفاده از آب هاي ز           
بـه غيـر از هزينـه موتـور پمـپ و            (اي بـراي كـشاورزان نـدارد          هزينه

، تمايل به پرداخت محاسبه شده در هر دو مـدل نـشان             )تجهيزات چاه 
دهد كه كشاورزان اين منطقه حاضرند براي اسـتفاده از ايـن منبـع                مي

  .اي را بپردازند طبيعي هزينه
  
  گيري و پيشنهادات نتيجه

برآورد تمايل به پرداخت كشاورزان بـراي آب        عه  لهدف از اين مطا   
. هاي زيرزميني با استفاده از برنامه ريزي خطي پارامتريك مـي باشـد            

 يك ضمن به دسـت آوردن الگـو       ي پارامتر ي خط يزيدر مدل برنامه ر   
 مختلـف آب و بررسـي كـاربرد اسـتراتژي           يمت ها ينه كشت در ق   يبه

و كـشش    آب   يهاي مختلف جهت كاهش مـصرف آب، تـابع تقاضـا          
ل بـه پرداخـت بهـره       يد و با استفاده از آن تما      ي آن محاسبه گرد   يمتيق

 كشت و نوع منبـع آب را بـر      يج اثر الگو  ينتا. بردار نمونه به دست آمد    
 و يحذف دو محصول گوجـه فرنگـ  .  دهنديل به پرداخت نشان م  يتما

 آورد، سـبب    ي كـشاورز بـه ارمغـان مـ        ي را بـرا   ييبرنج كه درآمد باال   
ل بـه   يـ تما. نده شده است  يل به پرداخت كشاورز نما    ين تما زايكاهش م 

 يقـ ي كـه از منبـع آب تلف       ي همگنـ  ينـده گـروه هـا     يپرداخت زارع نما  
 ينـ يرزمي كه فقط از آب ز     يز نسبت به گروه همگن    ي كنند ن  ياستفاده م 
نـه بهـره بـردار      ي به ي الگـو  يبا بررس .  باشد ي كند، كمتر م   ياستفاده م 

 گردد كـه بـا      ي، مشاهده م  ينيرزمي ز  مختلف آب  يمت ها ينمونه در ق  
ح ي و تـسط   ياري كم آب  ي استراتژ يريمت، كشاورز با به كارگ    يش ق يافزا
 ي، مـصرف آب خـود راكـاهش مـ     يكي و استفاده از لوله پالسـت      ياراض
 ي زمـان  ينـ يرزمي آب ز  يگذار  متياست ق ي س يريدر واقع به كارگ   . دهد
 ير در الگـو   ييـ تغن  ي دارد كه كشاورز قادر باشد با كمتـر        يشترير ب يتأث

ن امكان  يها ا   ين استراتژ ي خود را كاهش دهد كه ا      يكشت، آب مصرف  
 به يي كه كشاورز توانا  يند؛ البته به شرط   ينما  ي كشاورز فراهم م   يرا برا 
  .ها را داشته باشد ين استراتژي ايريكارگ

هاي تحقيق پيشنهادهاي زير جهت استفاده كـاراتر          بر اساس يافته  
  :شود جويي در آن ارائه مي رفهاز آب زيرزميني و ص

در شرايط فعلي به دليل پايين بـودن        : گذاري آب   سياست قيمت  -1
قيمت آب و نبود نظارت بـر ميـزان برداشـت آب از سـفره آب                

هـاي زراعـي، بـازده        برداري  زيرزميني به وسيله هر يك از بهره      
آبياري بسيار ناچيز است و با افزايش قيمت انگيـزه الزم بـراي             

هاي افزايش  آبياري و نيز استراتژي هاي كم   ژي    ز استرات استفاده ا 

ــاري ــدمان آبي ــه   ( ران ــتفاده از لول ــي، اس ــسطيح اراض ــد ت مانن
البته افـزايش   . آيد  به وجود مي  ) پالستيكي و آبياري تحت فشار    

قيمت آب بايـستي بـه تـدريج و مطـابق بـا توانـايي پرداخـت                 
ايـل بـه    تم. كشاورز صورت پذيرد تـا بتوانـد مـؤثر واقـع شـود            

توانـد راهنمـاي      هاي زيرزمينـي مـي      پرداخت كشاورز بابت آب   
  .گذاري آب به شمار آيد مناسبي جهت سياست قيمت

اتخاذ قيمت مناسب براي آب زيرزميني با توجه به عوامل مؤثر            -2
تمايل بـه پرداخـت كـشاورز بـه الگـوي           : بر تمايل به پرداخت   

هـاي    آبگذاري براي     اگر سياست قيمت  . كشت او بستگي دارد   
توانـد اثـر    زيرزميني با توجه به الگوي كشت صورت پذيرد مـي        

فرنگي و برنج از      در منطقه مرودشت گوجه   . بيشتري داشته باشد  
باشند كه همراه با درآمدزايي بسيار بـاال،          جمله محصوالتي مي  

مصرف آب بسيار زيادي دارند و مسلماً كشاورزاني كه به كشت        
يل به پرداخت باالتري خواهنـد      پردازند، تما   اين محصوالت مي  

بها در اين محصوالت باالتر باشد، انگيزه بـراي           اگر آب . داشت
. يابــد كــاهش مــصرف آب در ايــن دو محــصول افــزايش مــي

هاي مختلف درآمـدي      همچنين تعيين قيمت آب براساس گروه     
  .گذاري آب را افزايش دهد تواند اثر سياست قيمت نيز مي

: گـذاري    افزايش اثر سياست قيمت    استفاده تلفيقي از آب جهت     -3
برداراني   با توجه اينكه كشش قيمتي تقاضاي آب در گروه بهره         

كنند، نسبت به گروهي كه از        كه از منبع آب تلفيقي استفاده مي      
باشـد،    برنـد، بيـشتر مـي       هاي زيرزمينـي بهـره مـي        فقط از آب  

توان گفت كه با فراهم نمودن شرائط استفاده تلفيقي از آب             مي
تـوان اثـر ايـن         مـي  )در صورت وجود   (زميني و آب سطحي   زير

  .سياست را افزايش داد
هاي مختلف بر اساس ميزان حساسيت كشاورز در          اتخاذ قيمت  -4

بـا توجـه بـه متفـاوت بـودن ميـزان            : هاي مختلف زراعي    دوره
هـاي زمـاني مختلـف و در          حساسيت كشاورز به قيمت در دوره     

رداخـت آنهـا در ايـن       نتيجه متفاوت بودن ميـزان تمايـل بـه پ         
هاي زمـاني، اتخـاذ قيمـت مناسـب بـا توجـه بـه ميـزان                   دوره

گـذاري آب را      تواند اثر سياست قيمت     حساسيت كشاورزري، مي  
 .در كاهش مصرف آب افزايش دهد

: گـذاري مناسـب محـصوالت كـشاورزي       اتخاذ سياست قيمـت    -5
گـذاري تـا حـدي كـشت محـصوالت را          گرچه سياست قيمـت   

در مورد محصوالت پربازده به دليـل كـشش     كند اما     كنترل مي 
قيمتي پايين آب در زمان كشت اين محصوالت، اين سياسـت           

جـويي آب داشـته       تواند اثر زيـادي روي صـرفه        به تنهايي نمي  
گذاري محصوالت كـشاورزي   هاي قيمت   با اتخاذ سياست  . باشد
توان تغييرات مناسبي را متناسـب بـا امكانـات آبـي كـشور                مي

  .ايجاد كرد
اجـرا  : هاي الزم جهت كنترل ميزان آب برداشتي        تخاذ سياست ا -6
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گذاري مـشروط بـه كنتـرل ميـزان           و اثرگذاري سياست قيمت   
در صـورتي كـه ايـن       . باشـد   هاي زيرزميني مـي     برداشت از آب  

تواند   سياست بدون كنترل ميزان برداشت اجرا شود، مسلماً نمي        
  .اشته باشدهاي زيرزميني د اثر مثبتي بر ميزان برداشت از آب

بهــا  آب: بهــا متناســب بــا ارزش ديگــر محــصوالت تعــديل آب -7
ها و محصوالت     هاي ساير نهاده    بايستي متناسب با تغيير قيمت    

توليدي به طور مستمر مورد تجديد نظر قـرار گرفتـه و تعـديل              
  .شود

  
  1پيوست 

  :هاي كم آبياري به كار رفته در مدل تعريف استراتژي
   درصد45، 35ري كامل و به ترتيب راندمان گندم با آبيا: 2، 1گندم 
آبياري در مرحلـه رسـيدن و رانـدمان      درصد كم  40گندم با    : 11گندم  

   درصد45
آبياري در مرحلـه رسـيدن و          درصد كم  50گندم با    : 15،  14،  13گندم  

   درصد 50 و 45، 35به ترتيب راندمان 
   درصد45  و35ذرت با آبياري كامل با به ترتيب راندمان : 1،2ذرت 

 درصد كم آبيـاري بـه طـور همزمـان در             30چغندر با    : 38،39چغندر  
 و  45مراحل رشد رويشي و شكلگيري عملكرد با بـه ترتيـب رانـدمان              

   درصد50
 درصد كم آبياري بـه ترتيـب در مراحـل       30 و   30چغندر با    : 57چغندر

   درصد50رشد رويشي و شكلگيري عملكرد با راندمان 
 درصد كم آبياري در مرحله اسـتقرار بـا رانـدمان            25ذرت با   : 17ذرت  

   درصد45
 درصد كم آبياري در مرحله گلـدهي بـا رانـدمان            30ذرت با    : 56ذرت

   درصد45
فرنگي با آبياري كامل با به ترتيب رانـدمان           گوجه : 1،2،3فرنگي    گوجه

   درصد50 و 45، 35
  درصد45و  35برنج با آبياري كامل با به ترتيب راندمان  : 1،2برنج 
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