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تعیین ارزش اقتصادي و تابع تقاضاي آب در تولید چغندرقند استان کرمان   

  
  2 و حسین مهرابی بشرآبادي*1رضا پاکروان محمد  

  
  چکیده 

، ارزش اقتصادي اين تحقيقدر . آيدحساب مي هاي شيرين به گان آبکنندبخش کشاورزي در استان کرمان يکي از بزرگترين مصرف
نتايج . دست آمد  به پرسشنامه١٣٠نياز از تکميل  اطالعات مورد. ن کرمان محاسبه شددر توليد چغندرقند استاو تابع تقاضاي آب 

 که است ٢٥/٠دهد که آب موثرترين نهاده در توليد اين محصول است، زيرا ضريب برآورد شده براي آن در تابع توليد نشان مي
 -٧١/١ آب براي اين محصول ن کشش خودقيمتي تقاضاي مشتق شدههمچني. داردهاي تاثيرگذار بيشترين مقدار را در بين نهاده

توانند عامل مهمي در کنترل هاي قيمتي ميدهد که سياستبرآورد شد و کوچکتر بودن مقدار اين کشش از منفي يک نشان مي
مقدار ريال در مترمکعب برآورد شد که  ٧٠٥قيمت واقعي آب نيز در توليد چغندرقند . مصرف غير بهينه اين نهاده با ارزش باشند

هاي اي براي اعمال سياستقيمت پايهشود که شکاف قيمتي محاسبه شده، لذا پيشنهاد مي. است ريال ٣٩/٢٩٢  آنقيمت بازاري
  .ن نهاده باشدي ايرويهگذاري آب براي کنترل مصرف بيقيمت

  
  . کشش خود قيمتي تقاضا وکرماناي، تابع تقاضاي آب، استان قيمت سايه :هاي کلیدي واژه

  
  .مجله پژوهش آب ايران. تعيين ارزش اقتصادي و تابع تقاضاي آب در توليد چغندرقند استان کرمان. ۱۳۸۹. مهرابي بشرآبادي حو . پاکروان م ر: ارجاع

 ٩٠-٨٣ ):٦(٤.  
  

                                                 
  . دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران-١
   . دانشيار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهيد باهنر کرمان- ٢
  com.gmail@mohammadrezapakravan  :ويسنده مسئولن*

  ۱۹/۰۶/۱۳۸۹ :                       تاريخ پذيرش۱۶/۳/۱۳۸۹: تاريخ دريافت

  مجله پژوهش آب ایران
  )  90-83 (1389بهار و تابستان/ ششمشماره / چهارمسال 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ش اقتصادي و تابع تقاضاي آب در تولید چغندرقند استان کرمانتعیین ارز                                                      84 

 

  مقدمه
 ، گنجينه است يکي از ارزشمندترين منابع طبيعيآب، که

به آن نياز هاي مختلف  بخشه درهاست کمشترک انسان
هاي اصلي توليد محصوالت عنوان يکي از نهاده  و بهاست

 در توسعه پايدار بخش کشاورزي و مهميکشاورزي جايگاه 
 ،چيذري و همکاران(ها دارد توسعه اقتصادي ساير بخش

 اكثر كشورهاي عمده از مشكالت يكي آب كمبود). ١٣٨٤
 شمار به رشد، روبه جمعيتداراي  كشورهاي ويژه هب جهان،
 افزايش و بهينه استفاده نيز، بحران حل اين راه تنها. يدآمي
بخش  ويژه هب مختلف در بخشهاي منابع آب وريبهره

ارزش  .)١٣٨٥ ،زاده و همکارانکرامت(است  كشاورزي
گذاري آن در طول اقتصادي آب و موضوع چگونگي قيمت

قرار گرفته و با افزايش المللي مورد بحث سطح بين ها دردهه
محدوديت و کميابي آب در بعضي از نقاط دنيا، از جمله 

هاي اخير  آن در سالهاي  گذاري و روشايران، بحث قيمت

گذاري آب قسمت مهمي از  قيمتاصوالً. شدت گرفته است
ريزي منابع آب و مديريت تقاضاي گذاري و برنامهسياست
دند که اين سياست گذاري معتقطرفداران قيمت. آب است

داري وضعيت عمليات مديريت آب را بهبود طور معني به
هاي خدمات  ي يا کلي هزينهيطور جز  بهبخشد و اساساً مي

ثير در رفتار أ و از طريق تکند تأمين ميآب را 
کنندگان، امکان استفاده منطقي از آب را فراهم  مصرف
 آب، ديگر قيمت  نقش).١٣٨٨ ،شجري و همکاران(کند  مي

 از و جلوگيري آب مصرف در جوييبراي صرفه ايجاد انگيزه
 رويآب باعث زياده بودن  ارزانزيرا است، آن اتالف يا اسراف
 و استفاده حفاظت براي را و انگيزه شودمي آب مصرف در

 ،زاده و همکارانکرامت(كند مي تضعيف آن اقتصادي
ي گذارهاي قيمتثيرات اجراي سياستأساير ت .)١٣٨٥

 ،چيذري و همکاران( ارائه شده است ١منابع آبي در جدول 
١٣٨٤.(  

  )1384چیذري و همکاران،  (گذاري منابع آبیهاي قیمت اثر سیاست-1جدول 
ثیرأچگونگی ت نوع اثر ردیف  

 کاهش تقاضاي منابع آب ١
 

  ارزان بودن جانشيني منابع ديگر-١
  صرفه اقتصادي داشتن حفاظت از منابع موجود-٢
  ترجيح دادن تغيير نوع مصرف آب-٣

ي منابع آبافزايش عرضه ٢  
 

هاي تامين آبها و پروژه به صرفه بودن اجراي طرح-١  
جويي منابع آبکنندگان براي صرفه ايجاد انگيزه در مصرف-٢  

 تخصيص بهينه منابع آب ٣
 

  انتقال آب مصرفي بخش کشاورزي به بخش صنعتي و مصرف خانگي-١
  آب از خارج حوزه آبريز به داخل آن انتقال-٢

 بهبود کارايي مديريتي منابع آب ٤
 

  بهبود و گسترش نگهداري و حفاظت منابع آبي-١
  بهبود و گسترش آموزش کارمندان و مديران بخش مصرف آب-٢
هاي جديد نظارت منابع به صرفه بودن استفاده از تکنيک-٣  
ديد مديريتيهاي جبودن استفاده از تکنيک به صرفه-٤  

 بهبود پايداري منابع آب ٥
 

  کاهش تقاضاي منابع آبي-١
  کاهش آلودگي منابع آبي-٢

ي تامين هر واحدکاهش هزينه ٦  
 آب براي اقشار ضعيف جامعه

کنندگان ضعيف از طريق افزايش عرضه آب توسعه سطح پوشش مصرف-١  
کنندگان محليکنندگان در مورد تامين آب از عرضه کاهش اطمينان مصرف-٢  

  
يك  كه است بهايي معادل آب اقتصادي ارزش واقع در

 يا دولتي خصوصي شده عرضه منابع آب عقاليي كننده مصرف
تعيين ارزش  در .بپردازد آن از استفاده براي است حاضر

 مشخص، كيفيت معين، حجم بعد چهار به بايد آب اقتصادي
 در آب كيزيرا عرضه فيزي توجه شود، معين مكان و زمان
 عرضه اقتصادي ولي محدود نباشد، است ممكن مختلف مناطق

 پيش مختلف ابعاد آب در عرضه دهنده ميزان نشان كه آن،
 هزينه صرف نيازمند آن و تأمين محدود هميشه است، گفته
  .باشد كالن

 نظر از كه كشور است استراتژيك از محصوالت يكي چغندرقند
از ( مستقيم طور به اين محصول. است بااليي بازده داراي يايغذ

 خوارك تأمين طريق از(مستقيم  و غير )شكر و قند توليد طريق
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 از اين بر عالوه. كندمي تأمين را مردم از نيازهاي بخشي) دام
 صنعت الكل و در است چغندرقند فرعي محصوالت از مالس كه

موسوي و (شود مي استفاده نيز آيد، در داروسازيمي دست به
در مورد تابع تقاضا و محاسبه ارزش واقعي ). ١٣٨٧ ،نهمکارا
  جانسون و کونايبت.  است تاکنون مطالعات زيادي شدهآب

 براي آن قيمت به نسبت آب تقاضاي قيمتي کشش، )١٩٨٥(
 افزايش آنها  تحقيقاساس بر. کردند محاسبه -٩/٠، را کويت
 .باشد داشته پي در را آن مصرف کاهش تواندمي آب قيمت
ايالت  در مقطعي هاي، با استفاده از داده)١٩٩٢(نار و يارون دي

حساسيت  محاسبه به لگاريتمي، اقدام روش به متحده
 .دآب كردن تقاضاي تابع در آب به قيمت نسبت کنندگان مصرف

آن،  به قيمت نسبت آب تقاضاي بودن پذيرکشش به توجه با
 و رويهبي مصارف گذاري را براي جلوگيري ازقيمت سياست آنها

البرستون و بوور . پيشنهاد کردند آب منابع از بهينه استفاده
 و تعيين آب خانگي تخمين تابع تقاضاي به ، اقدام)١٩٩٢(

به قيمت در کشورهاي کانادا،  نسبت آن ميزان حساسيت
داد که  نشان دست آمده هب نتايج. کلمبيا و بريتانيا کردند

آن  قيمت تأثير تحت دهرچن مصارف خانگي آب در از استفاده
 عنوان به تواندتنهايي نمي به گذاريسياست قيمت قرار دارد اما
همچنين مقدار کشش . باشد نظر مورد مصرف ابزار کاهش

آنوروگوپا . دست آمد به -٣٩/٠شده  قيمتي آب خانگي برآورد
آنها در . دندکرگذاري آب در ترکيه را بررسي   قيمت)٢٠٠٢(

اين تصوير که مديريت تقاضاي آب ترکيبي مطالعه خود با ارائه 
هاي اقتصادي و غيراقتصادي است، هدف از مديريت شاخص

هاي حفاظت آب، را تشويق تالشنهايي از اصالحات بخش آب 
يي استفاده از آب و بهبود دسترسي به منابع آبي معرفي کارآ
 تابع تقاضا و کشش خودقيمتي آب را )٢٠٠٧(مارتينز . دکنمي

با توجه به نتايج، . ردده از تکنيک همجمعي محاسبه کبا استفا
. دش محاسبه -٥/٠ و کشش بلندمدت -١/٠مدت  کشش کوتاه

 خود به برآورد ارزش  در مطالعه)١٣٨٦(زاده و همکاران حسين
اقتصادي آب در توليد برخي از محصوالت عمده زراعي دشت 

دهد ان مينتايج نش.  بناب يعني گندم و پياز اقدام کردند-مراغه
 مورد که ارزش اقتصادي نهاده آب در توليد گندم و پياز در سال

. استازاي هر مترمکعب   ريال به٢٩١ و ٢٤٨ترتيب  مطالعه به
آب بهاي رايج آب مراتب بيشتر از  دست آمده به هاي به قيمت

 ارزش )١٣٨١(نژاد سالمي و محمدي. سطحي در منطقه است
پذير فاده از توابع توليد انعطافاقتصادي آب کشاورزي را با است

اساس نتايج  بر. هاي دشت مرکزي ساوه برآورد کردند زمين براي
دست آمده متوسط ارزش اقتصادي هر متر مکعب آب  هب

کشاورزي در سر مزرعه و براي مصرف در توليد گندم پاييزه 
 ريال و در توليد ٣٤٢در جاليز   ريال،٣٨٦ ريال، در پنبه ٢١٥
اقتصادي  مقايسه ارزش.  ريال است٢٦٥انار حصول باغي م

دهد که هاي دريافتي از زارعين نشان ميبرآورد شده با قيمت
مراتب بيشتر از مبالغ دريافتي از  به ارزش اقتصادي آب

رو در چنين  از اين. استتوليدکنندگان محصوالت کشاورزي 
شرايطي عدم استفاده بهينه از نهاده آب و عدم رغبت به 

 .دشو ميبيني گذاري در تکنولوژي آب اندوز پيشسرمايه
ئه يک الگوي ا خود با ار در مطالعه)١٣٨٤(چيذري و همکاران 

سازي روند توليدات کشاورزي و ريزي آرماني به بهينهبرنامه
تعيين ارزش اقتصادي آب در سه منطقه زير سد بارزوي 

س براسا. شيروان واقع در استان خراسان شمالي اقدام کردند
ترين ارزش اقتصادي آب در نتايج حاصله باالترين و پايين

 ريال ٥٦ و ٢٢٧٧ترتيب معادل  هاي مهر و فروردين به ماه
اي به تعيين  در مطالعه)١٣٨٤(زارع و خليليان . رآورد شدب

هاي کشاورزي گندمکاران برداريارزش آبهاي زيرزميني در بهره
هيافت تابع هزينه و در اين مطالعه که با ر. کرمان پرداختند

توليد انجام گرفت، نتايج نشان داد که ارزش توليد نهايي آب در 
علت  توليد گندم بيش از هزينه استخراج هر واحد آب است و به

حد از منابع آب، رفاه توليدکنندگان گندم  برداشت بيش از
) ١٣٨٥(زاده و همکاران کرامت. يابدکاهش درخور توجهي مي

قتصادي آب کشاورزي با استفاده از مدل الگوي به تعيين ارزش ا
 نتايج براساس. کشت بهينه تلفيق زراعت و باغداري پرداختند

 زير اراضي در بهينه كشت الگوي اجراي در شرايط مطالعه، اين
 فروردين، هاي ارزش اقتصادي آب سد در ماه بارزو شيروان، سد

  ريال٥٩٥ و٤٧٤،  ٤٧٠، ٨٨٠ترتيب  تير، شهريور و آبان به
 ، در مطالعه خود كشش)١٣٨٨(شجري و همکاران . برآورد شد
و  خرما درتوليد آب وري نهاييبهره ارزش و آب تقاضاي قيمتي
 ارزش با آن مقايسه آب و شده تمام قيمت تعيين همچنين
 نشان نتايج. ندکردرا بررسي  خرما توليد آب در نهايي وريبهره
اصله نخل بارور  تعداد ينب دارو معني مثبت ايرابطه دهدمي

 تعداد استفاده و مورد نيروي كار تعداد كل سطح باغ، خرما در
 و نهايي وري بهره.وجود دارد خرما توليد با ميزان آبياري دفعات

 غرقابي و ايقطره آبياري هايدر روش نهايي آب ارزش توليد
 کيلوگرم ١٣٤/٠ال  ري٠٦/٢٠٤ کيلوگرم و ١٩٤/٠ترتيب  به
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آب  مترمكعب هر همچنين هزينه. دست آمد يال به ر٧٣/١٤٠
  . ريال محاسبه شد٢٣/٦٧درصد،  ٢٠ نرخ بهره برمبناي

و تعيين ارزش واقعي اين با توجه به اهميت منابع آب کشور  
هاي الزم براي مصرف بهينه و  اعمال سياستمنابع براي

عنوان يکي از  همچنين ارزش باالي آب در استان کرمان به
اي و ي حاضر ارزش سايهي کم آب کشور، در مطالعههااستان

  .د اين استان بررسي شدتابع تقاضاي آب در توليد چغندرقن
  

  ها روشمواد و 
. هاي مختلفي وجود دارداي آب روش ارزش سايهبراي محاسبه

 و بوده نهاده يا يك محصول يك حقيقي ارزش اي،سايه قيمت
 و آزاد تجارت شرايط در نهاده يا آن محصول قيمت با برابر
دو . است نيروهاي بازار خارج از عوامل تأثير بدون و رقابتي

روش . اي آب وجود دارد قيمت سايهروش اساسي براي محاسبه
بهترين  در ها نهاده رفته دست از فرصت محاسبه هزينهاول، 

صرف شده براي  هزينه باالترين يا و آن کارگيري به موقعيت
و روش دوم، ) ١٣٨٢ ،يينجفي و ميرزا( توليد فرآيند نهاده

که در اين ) ١٣٨٦ ،شاهنوشي و همکاران(تخمين تابع توليد 
منظور تخمين تابع  به. مطالعه از روش دوم استفاده شده است
ترين فرم تبعي با توجه توليد قبل از هر چيز الزم است مناسب

منظور از آزمون حداقل بدين . جود تعيين شودهاي موبه داده
اي تحت در اين آزمون آماره. ربعات مقيد استفاده شده استم

 و با توجه به ضريب همبستگي ١ه  استفاده از معادل باFعنوان 
  ). ٢٠٠٢ ،گجراتي (شودهاي تحت مقايسه محاسبه ميمدل

)KN/()R(

M/)RR(F
ur

rur

−−

−
= 2

22

1
) ١         (                    

urR:در آن rR و 2 ترتيب بيانگر ضريب همبستگي   به2
 تعداد K تعداد مشاهدات، Nهاي غيرمقيد و مقيد، رگرسيون

 تعداد متغيرهاي اضافه Mپارامترها در رگرسيون غيرمقيد و 
وابع در مطالعه حاضر ابتدا ت. هستندشده در مدل غيرمقيد 

 از داگالس و خطي با استفاده ترانسلوگ، ترانسندنتال، کاپ
سپس با جاگذاري ميزان . اي معرفي شده تخمين زده شدنهاده

2R داگالس -، تابع کاپ١ معادلهمحاسبه شده توابع مختلف در
نظر براي محصول مورد بررسي، مناسب  عنوان تابع مورد به

همچنين براي اطمينان از تابع انتخاب شده . تشخيص داده شد
 روش نيز، تابع کاپ فاده شد که نتايج اين نيز استLRاز روش 

. دکن  برتر در مطالعه حاضر معرفي ميعنوان تابع داگالس را به
  :است ٢ه صورت معادل فرم کلي اين تابع به

)    ٢    (                     n
nx . . βββ .AxxAy

i
i

i 11
6

1
== ∏

=

  

 ضريب فناوري Aنظر،   مقدار توليد محصول موردy، ٢ه معادلدر 
هاي استفاده شده در اين  نهاده. ندهستهاي توليدي  نهادههاXو 

ترتيب نشان   که بهx6 و x1 ،x2 ،x3 ،x4 ،x5: مطالعه عبارتند از
کار، کود دهنده سطح زيرکشت، بذر، مقدار آب مصرفي، نيروي

در داگالس -شکل لگاريتمي تابع کاپ. استشيميايي و سم 
  :دشو معرفي مي٣ همعادلصورت   به٢ه معادل

.....lnlnlnln 2211 +++= xxAy ββ

66554433 lnlnlnln.... xxxx ββββ +++       )٣(  
وري نهايي و ارزش پس از تخمين تابع توليد، براي محاسبه بهره

 يك كارگيري نتيجه به در كه محصولي ارزش(وري نهايي بهره
 ٥ و ٤ هاي معادلهاز ) آيددست مي به نظر مورد نهاده واحد اضافي
  :استفاده کرد

)    ٤    (                                    
3

33 x
yMPx ×= β  

)   ٥      (                         yx p)
x
y(VMP ××=
3

33 β  

 :آنکه در 
3xMP3وري نهايي آب مصرفي،  بهرهα کشش

 متوسط yآيد، دست مي توليد نهاده آب که از تابع توليد به
براي  متوسط آب مصرف شده 3xعملکرد محصول در هکتار، 

 قيمت محصول ypنظر،  کشت يک هکتار از محصول مورد
و

3xVMP مقدار. وري نهايي نهاده آب استارزش بهره
3xVMP 

اي يا ارزش بازده نهايي آب دست آمده همان قيمت سايه به
ارزش بازده نهايي . استنظر نيز  براي کشت محصول مورد

دهد که با افزودن هر محاسبه شده براي يک محصول نشان مي
مترمکعب آب اضافي بر جريان توليد آن محصول، درآمد 

 ،شجري و همکاران(يابد کشاورزان چند ريال افزايش مي
وري نهايي آب با قيمت بازاري در مقايسه ارزش بهره. )١٣٨٨

  :آن سه فرضيه زير وجود خواهد داشت
 هرگاه ارزش توليد نهايي آب با قيمت بازاري آن برابر باشد -١
)

33 xx rVmp ، از اين نهاده در توليد چغندرقند استفاده )=
  .بهينه شده است

(که   در صورتي-٢
33 xx rVmp باشد، استفاده از اين نهاده ) 〈  

کمتر از حد بهينه است، زيرا ارزش توليد نهايي آن بيش از 
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صرفه است که از اين نهاده تا  ون بهرققيمت بازاريش بوده و م
ix(که شرط  جايي rVmp =

3
داري کند و برقرار شده، خري ) 

  .ددر توليد استفاده کن
〉   ir( اگر -٣

3xVmp (دهنده استفاده غيربهينه از باشد، نشان
آب در توليد چغندرقند است، زيرا ارزش هر واحد توليد نهايي 

واقع کمتر از   و دراستاين نهاده کمتر از قيمت خريد اين نهاده 
  .دکنارزش خود توليد مي

حداقل  از روش توان مي هانهاده تابع تقاضاي تخمين براي
اگر . دکر سود استفاده حداکثرسازي وشر يا و هزينه نمودن

) IRS(تابع توليد داراي ويژگي بازده افزايشي نسبت به مقياس 
باشد، بايد از روش اول و اگر داراي بازده نزولي نسبت به مقياس 

)DRS (در معموالً. باشد بايد از روش دوم استفاده کرد 

 ،شجري و همکاران(شود  فرض ميDRSکشاورزي تابع توليد، 
 تابع .است دهاستفاده ش دوم روش از مطالعه اين در که ).١٣٨٨
 در :است ٦ هصورت معادل داگالس به-ساس تابع کاپا سود بر
 r1 ،r2 ،r3 ،r4 ،r5، r6هاي ثابت و   مقدار هزينهfC، ٦ معادله
کار، ويهاي سطح زيرکشت، بذر، آب ، نيرترتيب قيمت نهاده به

در مرحله بعد از تابع سود نسبت به . يايي و سم استکود شيم
  :دهيمي گرفته و مساوي صفر قرار مييمشتق جز3xمقدار 
. دهد  آب نشان مي، مشتق تابع سود را نسبت به نهاده٧ معادله

حل کنيم، تابع تقاضاي مشتق 3X را براي متغير٧ معادلهاگر 
صورت   تقاضاي محاسبه شده بهتابع. آيددست مي  آب بهشده
  ):١٩٨٠ ،هندرسن و کوآنت(شود  حاصل مي٨ معادله
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توان يمتي تقاضاي آب، ميبراي استخراج کشش خود ق است
  در فرمول٧ معادلهبا جايگزيني .  استفاده کرد٧ از معادله

آب براي  هادهتقاضا، کشش خودقيمتي ن قيمتي ششك
 معرفي ٩ صورت معادله گذاري بهبررسي سياست قيمت 

  :شود مي

    ) ٩(                  
333

33

33
33

33
33

33 xr
yp

x
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r
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x

β−
=×

∂
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 توضيح يک محصول توليد در آب تقاضاي قيمتي كشش
 كند، تقاضا تغيير قيمت آب درصد يك چنانچه كه دهدمي
 كرد؛ خواهد تغيير عكس جهت در ددرص چند آب براي
 تقاضا آب افزايش يابد قيمت درصد يك ديگر اگر عبارت به

 ،شجري و همکاران(يابد مي كاهش درصد چند آب براي
اگر ميزان قدرمطلق کشش خودقيمتي آب براي ). ١٣٨٨

دهد که يک محصول بزرگتر از يک باشد، نشان مي
 رويه مصرف بيتواند در کنترل گذاري ميهاي قيمت سياست
  .ثر باشدؤآب م

  هاداده
تدا گيري تصادفي، اب براي انتخاب تعداد نمونه در روش نمونه

نظر قرار داد و با استفاده از  يک نمونه مقدماتي را بايد در
  .کردبرآورد   تعداد اعضاي نمونه اصلي رامعادله زير

)  ١٠               (























×
×

+









×
×

= 2

2

11
N

N

yr
Sz

N

yr
Sz

n  

نياز براي بررسي تابع تقاضاي  تعداد نمونه مورد n :آندر كه 
 طول نقطه متناظر با احتمال zآب کشاورزان منطقه، 

 قدرمطلق خطاي r توزيع نرمال استاندارد، α−1تجمعي 
ميانگين  Ny واريانس نمونه اوليه، Sنظر در برآورد،  مورد

در اين مطالعه ( اعضاء جامعه  تعدادNنمونه اوليه و 
 براي اين .باشدمي) کشاورزان توليدکننده چغندرقند است

نامه انتخاب و پس از برآورد   پرسش٣٠منظور ابتدا تعداد 
نامه براي تحقيق حاضر   پرسش١٣٠واريانس جامعه، تعداد 
افزار مبراي انجام محاسبات نيز از نر. مورد ارزيابي قرار گرفت

Eviwes 5فاده شد است.  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ش اقتصادي و تابع تقاضاي آب در تولید چغندرقند استان کرمانتعیین ارز                                                      88 

 

  نتایج و بحث
 ٢بررسي تابع توليد چغندرقند استان کرمان که در جدول 

هاي مورد  دهد که تمامي نهادهارائه شده است نشان مي
بررسي بر توليد اين محصول با ضرايب مختلف داراي اثرات 

بررسي متغيرهاي تابع تخمين زده شده . دهستندار معني
 سطح زيرکشت، سم، ب،دهد که آبراي چغندرقند نشان مي

ثيرگذاري بر توليد را أترتيب بيشترين ميزان ت کار بهنيروي
همچنين، مقدار ضريب نهاده آب در تابع توليد . دارند

دهد با افزايش  محاسبه شد که نشان مي٣٤/٠چغندرقند 
 درصد افزايش ٣٤يک درصدي مصرف آب، ميزان توليد 

محاسبه شده نيز نشان 2Rباال بودن مقدار. خواهد يافت
 ٨٧اند دهد که متغيرهاي وارد شده در مدل، توانستهمي

همچنين بزرگتر  .درصد تغييرات مقدار توليد را توجيه کنند
ه متغيرهاي دهد ک  جدول، نشان ميF محاسباتي از Fبودن 

جمعي تغييرات متغير وابسته طور دسته اند بهمستقل توانسته
 باال بودن مقدار آماره دوربين واتسون نيز .را توضيح دهند

دهد که خود همبستگي در مدل تشريح شده وجود نشان مي
  . ندارد
ن نهاده يا کشش خود قيمتي وتابع تقاضاي آب ن يهمچن

  :گرددر ارائه میيبرای محصول چغندرقند به صورت روابط ز
  )نتایج تحقیق(  نتایج برآورد تابع تولید چغندرکاران استان کرمان -2جدول 

داريسطح معني t خطاي معيار ضريب  متغير  
C عرض از مبدا  ١/٢  ٣٤/٦  ٠٢/٣  ٠٠/٠  
1β سطح زير کشت  ٠٨/٠  ٢٢/٠  ٦٤/٢  ٠١/٠  

2β بذر  ٠٣/٠  ٠٦/٠  ٧٥/١  ٠٨/٠  
3β آب  ١١/٠  ٣٤/٠  ٠٩/٣  ٠٠/٠  

4β نيروي کار  ٠٢/٠  ٠٧/٠  ٢٣/٣  ٠٠/٠  
5β کود شيميايي  ٠١/٠  ٠٤/٠  ٩٧/٢  ٠٠/٠  

6β سم  ٠٣/٠  ١٣/٠  ٨٩/٣  ١/٠  
  022 /. =WD  7256 /=F   8702 /=R  
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X1, r1, p, qترتيب بيانگر ميزان متوسط توليد چغندرقند   به

در کرمان، قيمت چغندرقند، قيمت نهاده آب و ميزان آب 
مقدار . دهدمصرفي در توليد اين محصول را نشان مي

3β ٣٤/٠برابر با ،p ريال، ٧٥٠ برابر با q 3، ٣٢٠٠٠ معادلr 
 ٦١/٤١٢براي چغندرقند در منطقه مورد بررسي برابر با 

مقدار . است مترمکعب در هر هکتار ١١٥٠٠ برابر با 33Xو
کشش خودقيمتي تقاضاي آب در توليد چغندرقند بزرگتر از 

توان لذا مي. دهدن را نشان ميکشش بودن آ  و بااستيک 
جا، براي کنترل  گذاري درست و بههاي قيمتاز سياست

. حد آب در توليد اين محصول جلوگيري کرد مصرف بيش از
روش  همچنين براي اطمينان از کشش محاسبه شده به

طور  اي، تابع تقاضاي آب بهتخمين تابع تقاضاي نهاده
الگوي  داري معنيFآماره  براساس. دجداگانه برآورد ش

 محاسبه شده R2 و همچنين آماره پذيرفته شد تصريح شده
نتايج نشان داد . دست آمد  به٨٢/٠در مدل تابع تقاضاي آب 

، قيمت بذر و قيمت سم ءکه متغيرهاي عرض از مبدا
. باشندداري بر تقاضاي آب ميسطح صفر داراي اثر معني در
اثري منفي بر تقاضاي آمده، قيمت آب دست  طبق نتايج به بر

. دار استسطح صفر معني  و در مدل برآورد شده درداردآن 
همچنين، با توجه به اينکه متغيرهاي مورد استفاده در 

، لذا ضريب حالت لگاريتمي است تقاضاي آب به برآورد تابع
برآورد شده براي قيمت آب مصرفي در تابع تقاضا بيانگر 
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موضوع، کشش  اينبا توجه به . کشش قيمتي آب است
 اين مقدار، با  است و-٦٦/١اسبه شده براي آب مصرفي مح

روش تابع توليد، اختالف چنداني  شده در مقدار محاسبه
بنابراين با کشش بودن تقاضاي آب نشان از اهميت . ندارد

ر کنترل استفاده از اين گذاري دهاي قيمتباالي سياست
 قيمت پيشنهادي براي. جهت مصرف بهينه آن دارد نهاده در

هر مترمکعب آب مصرفي در توليد چغندرقند براي کنترل 
اي يا ارزش توان از قيمت سايه نهاده، مينرويه ايمصرف بي

منظور الزم است که  براي اين. بازدهي نهايي آن استفاده کرد
 ٤ معادله استفاده از وري نهايي نهاده آب را باابتدا بهره
 توليد وري نهايي براي نهاده آب درمقدار بهره. دمحاسبه کر

  :ه زير محاسبه شدصورت معادل چغندرقند نيز به

 94011500
32000340

3
/)/(MPx =×=  

ازاي  دهد که بهوري نهايي محاسبه شده نشان ميمقدار بهره
 گرم به توليد چغندرقند ٩٤٠هر مترمکعب آب اضافي، 

 بازدهي نهايي نيز از براي محاسبه ارزش. شوداضافه مي
  :دشصورت زير محاسبه   استفاده و به٥ه ادلمع

70575011500
32000340

3
=××= )/(VMPx  

، متوسط توليد ٣٤/٠ باال کشش توليد آب برابر معادلهدر 
، ٣٢٠٠٠چغندرقند در واحد هکتار در استان کرمان برابر 

حسب  متوسط آب مصرفي براي يک هکتار چغندرقند بر
ند  و قيمت يک کيلوگرم چغندرق١١٥٠٠مترمکعب برابر 

ارزش بازده نهايي محاسبه شده براي . است ريال ٧٥٠برابر 
دهد که با افزودن هر مترمکعب آب اين محصول نشان مي

 ٧٠٥اضافي بر جريان توليد چغندرقند، درآمد کشاورزان 
(که  يياز آنجا. يابدريال افزايش مي

33 xx rVmp ، است) 〈  
ه است، زيرا ارزش توليد حد بهين ه کمتر ازاستفاده از اين نهاد

رفه ص ون بهمقر و هايي آن بيش از قيمت بازاري آن استن
نهايي آن با وريکه ارزش بهره است که از اين نهاده تا جايي

داري کند و در توليد  برابر باشد خري آنقيمت بازاري
 متوسط قيمت آب مصرفي براي کشت .داستفاده کن
 ٦١/٤١٢، ٨٧-٨٨يد اساس اطالعات هزينه تول چغندرقند بر

 و مقدار اختالف بين استمکعب  ريال براي هر يک متر
 ريال ٣٩/٢٩٢قيمت واقعي و بازاري آب در توليد چغندرقند 

تواند مبلغ مناسبي براي شروع اين اختالف قيمتي مي. است
  . گذاري باشدهاي قيمتاجراي سياست

  بندي جمع
دهد نشان ميبررسي تابع توليد چغندرقند در استان کرمان 

روي توليد اين  ثير را برأکه متغير آب بيشترين ميزان ت
ير آب در زيرا ضريب برآورد شده براي متغ. محصول دارد

 و باال بودن اين ضريب، اهميت نهاده  است٣٤/٠تابع توليد 
ن کشش همچني. دهدآب در توليد چغندرقند را نشان مي

ت آمد و دس ه ب-٧١/١ آب خودقيمتي تقاضاي مشتق شده
توانند گذاري ميهاي قيمتدهد که سياستنشان مي

رويه آب در عنوان اهرم مناسبي براي کنترل مصرف بي به
 ٩٤/٠وري نهايي آب همچنين بهره. توليد چغندرقند باشد

ازاي هر مترمکعب  دهد بهمحاسبه شده است که نشان مي
اال ب. شود گرم به توليد چغندرقند اضافه مي٩٤٠آب اضافي، 

يز اهميت بسيار باالي اين وري نهايي آب نبودن ميزان بهره
 مقدار .کندأييد ميول تص با ارزش را در توليد اين محنهاده

اختالف بين قيمت واقعي و بازاري آب در توليد چغندرقند 
اختالف زياد بين قيمت واقعي و بازاري .  ريال است٣٩/٢٩٢

ارزان و با قيمت دهد که آب به صورت نهاده آب نشان مي
گيرد و اين موضوع سبب  کم در اختيار کشاورز قرار مي

شود، ميزان تقاضا براي اين نهاده مهم در توليد اين  مي
  . محصول افزايش يابد
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