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، ۵١دهم، مشاره سيزاقتصادآشاورزي و توسعه، سال 
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هاي  ارزشگذاري آهباي زير زميين در هبره برداري

 کشاورزي

 )١٣٨٣-١٣٨٢(مطالعه موردي گندمکاران شهرستان کرمان

 

  ∗، حممدرضا زارع مهرجردي ∗صادق خليلياندکرت

 

 چكيده

اي درشهرستان کرمان  ويژه ازامهيت کشاورزي خبش

کننده آب خبش کشاورزي  منيأمنبع ت ترين عمده.رخورداراستب

دليل هبره ه  ب.آهباي زيرزميين استاين منطقه، در 

برداري بيش از حد از آهباي زيرزميين ميزان افت ساالنه 

 حماسبه ارزش ، بنابراين. قابل توجه استهباآاين سطح 

 جنيب برداشت بيش ياهاقتصادي هر واحد آب و حماسبه اثر
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www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ۵١ مشاره - اقتصاد آشاورزي و توسعه

  ٢

 حتقيق ابتدا تابع توليد مناسب هايبراي بررسي هدف

ختمني زده شد و با استفاده از آن ارزش اقتصادي هر مرت 

 اجياد ختمني تابع هزينه و سپسمکعب آب حماسبه گرديد، 

با استفاده از نتايج تابع (تابع رفاه اجتماعي 

 با استفاده  مهچنني. فتصورت گر) هزينه و تابع توليد 

 جنيب برداشت بيش از ياه اثر،از تابع رفاه اجتماعي

نيز  در ايت .حد از منابع آب زيرزميين حماسبه گرديد

 کشش توليدي اده ،با استفاده از نتايج تابع توليد

 .آب حماسبه شد

د که ارزش توليد ايي هدمي نتايج اين حتقيق نشان 

هزينه استخراج هر واحد آب آب در توليدگندم بيش از 

 رفاه ،است و به علت برداشت بيش از حد از منابع آب

 در .مي يابددر خور توجهي توليدکنندگان گندم کاهش 

تغيريات هزينه نيز به دست آمد آه ايت اين نتيجه 

ثري أر ميزان مصرف تد  ، به علت افت سطح آب،برداشت

هاي نوين  روشدزيادي ندارد و براي کاهش برداشت باي

د تا هبره وري هر واحد آب مورد شوآبياري ترويج 

 . استفاده در خبش کشاورزي افزايش يابد

 

 :ها آليد واژه

 ، خبش آشاورزيآهباي زير زميين، ارزشگذاري   

 

 مقدمه
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  ... ذاري آهبايارزشگ

 ٣

آب از دير باز مهمرتين عامل توسعه در جهان 

انساا در دوران اوليه زندگي نزديک .  بوده است

به کردند و  نابع آب جتمع ميرودخانه ها و م

 درصد اين منابع ٩٧ . مي پرداختندفعاليتهاي کشاورزي

 و مقدار بسيار حمدودي از آا به طور بودهشور 

.  فته استمستقيم از سوي انسان مورد استفاده قرار گر

 درصد از آهباي کره ٧۶/١افزون بر آن، کمي بيش از 

ز دسرتس خارج هاي خيي ا زمني به صورت بلور يا رودخانه

 باقي مانده در عمق زمني ذخريه شده شده و آنچه تقريبًا

 ).١٣٨۴؛ دشيت،١٣٨٠ ؛عزيزي(است

استان کرمان بعد از استان خراسان ناورترين 

يل از نظر منابع آب يکي از واستان کشور است، 

کمبود . آيد به مشار ميفقريترين استااي کشور 

بخري، اين استان را  جوي و باال بودن ميزان تبارشهاي

در رديف استااي خشک کشور قرار داده است، به حنوي 

 ميليمرت و متوسط ١۴۵که متوسط بارندگي در کرمان 

 که اين رقم در بودهميليمرت  ٢٠۵٠تبخريپتانسيل 

، ) ميليمرت٢۵٠(مقايسه با متوسط بارندگي در ايران 

 ).  الف ١٣٨٠، بي نام(پايني است

 آشاورزي استان به زمينهاي  درصد٨٣به طور آلي 

 درصد آن ۵٧زراعت و آيش ساالنه اختصاص دارد آه حدود 

از جمموع سطح اراضي زراعي آبي .استآبي و مابقي دمي 

 ٣۵ هزار هكتار،١٢٠،حمصول گندم با سطح زير آشت حدود 

درصد از الگوي زراعت آبي استان را شامل مي شود              

 ).ب ١٣٨٠بي نام،(
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 ۵١ مشاره - اقتصاد آشاورزي و توسعه

  ۴

برداري از منابع آب در اين استان گسرتش  هبره

 و با توجه به اينکه رودخانه هاي پر آب دچشمگريي دار

 عمده هبره ،و دائمي در اين استان بسيار کم است

 اکثر دشتها ،در نتيجه. برداري از آهباي زيرزميين است

و آخبوااي استان با کاهش حجم خمزن و افت فزاينده 

  سطح آب

دليل ه در شهرستان کرمان ب.   هستندروه زيرزميين روب

 ميزان افت ،هبره برداري بسيار زياد از آهباي زيرزميين

 . مرت مي رسد٢/١ساالنه سطح آب زيرزميين به بيش از 

اين مسئله عالوه بر افزايش هزينه استخراج آب باعث 

 اجياد ترک در زمني  واجياد مشکالتي از قبيل نشست زمني

اينكه  خبش کشاورزي و مهيتابا توجه به .  شده است

  خبش در منطقه اين مني کننده آب أعمده ترين منبع ت

مطالعه آهباي زير زميين است، براي حفاظت هرچه   مورد

 زير در هايهدف حاضربيشرت از اين منابع  در حتقيق 

 :نظر گرفته شد

 ارزشگذاري منابع آب زيرزميين براي مصارف کشاورزي .١

  سال زراعي شهرستان کرمان  در يك

ان ر درآمد گندمکاردافت آب زيرزميين تعيني تأثري  .٢

 منطقه 

  حماسبه کشش توليدي اده ّآب در توليد حمصول گندم.٣

 : عبارتند ازنيزفرضيه هاي اين حتقيق 
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  ... ذاري آهبايارزشگ

 ۵

 زيرزميين باعث اي برداشت بيش از حد از منابع آهب.١

، آاهش نتيجهو در  هباآاين ن سطح ذخاير آمدني يپا

  .دشود آشاورزان مي درآم

ن آمرت از ارزش ازرآشاو قيمت پرداخيت آب توسط .٢

  .واقعي آن است

ثري زيادي أر ميزان مصرف آن تد تغيري قيمت آب  .٣

  .ندارد

 

 مروري بر مطالعات اجنام شده

در کشور هندوستان ساتياسي بازار آب را بررسي 

 ،١رد و به اين نتيجه رسيد که در روش سهم حمصولآ

 هزينه بيشرتي نيز  و مي کنندمصرفورزان آب بيشرتي کشا

 در روش اما. پردازند مصريف ميبابت هر واحد آب 

مقدار آب کمرت، با هزينه آب هبا پرداخت نقدي 

 .)Satyasai, 1997( مي شودمصرف) براي هر واحد(کمرت

دو توليددرجه ازتابع بااستفاده درآمريکاموروميکائيل

درخبش کشاورزي را آب ،ابتداتابع تقاضاي

 دسته دالر ب٧/۶٨رابرابر آبهرواحد اي سايه قيمت وسپس

 (Moore   And Michael,1999). آوردند

تايلر و هوک در کلرادو با تقسيمبندي زمينهاي 

کشاورزي به پنج تيپ و با استفاده از روش برنامه 

 قيمت سايه اي آب را در هر منطقه براي ،ريزي خطي

اين مطالعه نشان مي  نتايج .ددست آوردنه کشت يوجنه ب

                                                 
خود را بابت آب روشي است آه در آن آشاورزان خبشي از حمصول . ١

 .دهند هبا به دارندگان امتياز آب حتويل مي
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 ۵١ مشاره - اقتصاد آشاورزي و توسعه

  ۶

 ۴۴/١۵ و ٣٨/۴  قيمت سايه اي آهباي سطحي بنيدهد آه

  ) فوت –ايکر ( دالر

 ).(Houk And Taylor,2000  بوددر نوسان 

مريکا به ادر مطالعه خود در کشور  جان و گرگوري

اين نتيجه رسيدند که ارزش آب بستگي به نوع زمني 

 در مصريففوت آب  -کشاورزي دارد و و ارزش هر ايکر 

 ٩ دالر و در زمني کالس پنج برابر ۴۴زمني کالس يک برابر 

 (John and Gregory,1999). دالر است

 در منطقه مورد مطالعه  و آريستوفر توماس

با استفاده از روش  ارزشگذاري مشروط ) مريکاا(خود

آب از  که افراد براي حفاظت ندبه اين نتيجه رسيد

شيميايي حاضر به الينده هاي در برابر آزير زميين 

 ) دالردرسال هستند٣٢۵پرداخت هزينه اي بني صفر تا 

Thomas & Christopehr, 1997). 

ادواردبا استفاده از تابع توليد کاب و گاياتري

  وسپس نددست آورده داگالس، تابع رفاه اجتماعي را ب

  افت ثريأت

اين  کردندوبه حماسبهرا اجتماعي ررفاهد زيرزميين آب سطح

 احياي  نتيجه رسيدند که

 & 2002(دهد ميچشمگريي  راافزايش جامعه رفاه زيرزميين ذخايرآب 

Gayatri and Edward,2000.(         

اي بدين صورت  گريي خوشه در اين حتقيق از روش منونه

هبره برداران به  چاههاي  ابتدااستفاده شده است که

 داخل هر  هبره برداران و سپسعنوان خوشه هاي اصلي
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  ... ذاري آهبايارزشگ

 ٧

 ٩٨٣ از جمموع در اين باره .اند  منونه گريي شده،خوشه

آنگاه به  و گرديدهگريي   حلقه منونه۶٢ چاه حلقه

پرداخته از اطالعات آا استفاده هبره بردار و  انتخاب

 .شده است

 

 روش حتقيق

. اين حتقيق بر پايه تابع رفاه اجتماعي است

ست آمده از ده  با استفاده از اطالعات ببدين منظور

تابع توليد حمصول مورد نظر در منطقه مورد مطالعه، 

 کشاورزان روي رفاه ريفصماثر مقدار آب زيرزميين 

 حمصول با )I) I=1,…..nاگر .  اجتماعي اندازه گريي مي شود

 از Yiاستفاده از آب زيرزميين توليد شود، براي توليد 

 ير و سا)Wi(  ام احتياج به مقدار معيين آبIحمصول 

 ها اده

)Xij ; j=1,….,m( به منظور ارتباط دادن درآمد خالص .  است

  فرضکشاورزان و سطح آب زيرزميين 

 که آب در دسرتس کشاورزان به سطح آب زير زميين آنيم مي

)R(بستگي دارد . 

  :اگر تابع توليد را به صورت زير نشان دهيم

) ١ (                                                          

)](,,.......[ 1 RWXXYY iijiii = 

 :چنني خواهد بودتابع هزينه مربوط به تابع فوق 

)٢ (                                                 For all I              

iwijxi WRCXCC ).(. += 
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 ۵١ مشاره - اقتصاد آشاورزي و توسعه

  ٨

اي است که  ه نشاندهنده حداقل هزينCiدر تابع فوق 

براي توليد مقدار معيين حمصول خاص با استفاده از 

 تابعي است با رشد   .Cwاده هاي توليد اجياد مي شود

 يعين اگر تابع را ؛)R(زيرزميين فزاينده نسبت به سطح آب

0,0 :مشتق بگريمي خواهيم داشت Rنسبت به  "' >> Ww CC. 

گرفته ر نظر  تابع معکوس تقاضاي زير دIبراي حمصول 

  :شود مي

 )٣(                                                               

For all I                   )( iii YPP = 

. نشاندهنده قيمت بازاري حمصول است Piدر تابع فوق 

  هاي   قيمت ادهشود آه يادآوري مي

مصرف شده در طي دوره توليد حمصول ثابت در نظر گرفته 

 .مي شود

از توليد مقدار معيين حاصل  رفاه اجتماعي Siاگر 

Yi مي توان با استفاده از فضاي زير را نشان دهد ،

 که از آن هزينه اده ها کسر شده است، ،منحين تقاضا

رفاه اجتماعي به  تابع .رفاه اجتماعي را حماسبه کرد

 .استزير صورت 

)۴(For all I             

iwijx

m

i
i

Y
wiijiii WRCXCdyyPRCRWXXSS

j
)()()]();(,,......[

1
01

1 −−∫== ∑
=
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  ... ذاري آهبايارزشگ

 ٩

مي توان ارزش هبينه ) ۴(زميم کردن تابع فوقآبا ما

دست ه اده هاي توليد را با استفاده از توابع زير ب

  :دآور

)۵(For all  I,j                                                               

0)( =−
∂
∂

=
∂
∂

xj
ij

i
ii

ij

i C
X
Y

YP
X
S 

 )۶(                                                                    

 0)()( =−
∂
∂

=
∂
∂

RC
W
Y

YP
W
S

w
i

i
ii

i

i 

ي ي نشان مي دهند که زماني کارا۶ و ۵توابع 

اجتماعي بر قرار است که ارزش توليد ايي هر اده 

 اما زماني روابط .برابر قيمت اده مورد نظر باشد

از کشاورزان گرينده قيمت فوق صادق است که هر يک 

 باشند و در تعيني قيمت بازار دخاليت نداشته باشند

 Gayatri and( )در اين مطالعهدر نظر گرفته شده فرض (

Edward,2000.( 

با اين فرض که قيمت اده ها و حمصول طي دوره 

مورد مطالعه بدون تغيري باقي مي ماند، افت  سطح آب 

با .  خواهد داشتامعه زيرزميين اثر منفي بر رفاه ج

 پوش هينظر و با استفاده از ۴توجه به تابع مشاره 

  ٧ر رفاه جامعه در تابع دثري افت آب زير زميين أت

 .نشان داده شده است

)٧         (                                             

)())()(( *

R
c

w
R
w

R
c

c
w

c
w
y

yP
R
s w

i
iw

w

i
w

i

i
ii

i

∂
∂

−
∂
∂

+
∂
∂

∂
∂

−
∂
∂

=
∂
∂ 
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 ۵١ مشاره - اقتصاد آشاورزي و توسعه

  ١٠

ر آثا تغيري در سطح آب زيرزميين بر رفاه جامعه 

   از :مي گذارد آه عبارتندمتفاوتي 

هزينه آل آه  تغيريدر هزينه  ايي استخراج آب )الف

*)/((استخراج آب  Rcw wi دهد و به طور غري  را تغيري مي)∂∂

)/)(/(( ميزان استخراج آب درمستقيم  Rccw wwi مي ر اث) ∂∂∂∂

تأثري ) وجر ميزان استخراج آب د مستقيم تأثري)ب گذارد

 .ارزش توليد ايي اده آب در توليد حمصول در

 توليـد مهـه      با در نظر گرفنت اين دو فرض آـه اوال         

گـريد و    آشاورزان روي يك تابع توليد يكسان قرار مـي        

 آشاورز  K  مهه آشاورزان گرينده قيمت هستند ، اگر       ثانيًا

 ـاده  ik Wرا با استفاده از  I ل  از حمصوik yبه ميزان 

سـطح  (R0  اگر سـطح آب زيـر زمـيين از    وآب توليد آنند 

، آنگـاه   آاهش يابد ) سطح ثانويه آب   (R1به  ) اوليه آب 

تغيري بر رفاه اجتماعي بـا اسـتفاده از فرمـول زيـر             

 :حماسبه مي شود

) ٨(      

dR
R

CwW
R

W
R

Cw
Cw
WCw

W
yyPdR

dR
SS

k

k

R

R
k

ik
ikk

k

ik
k

ik

ik
ii

ik
k

k
i ∑∫

==
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∂
∂

−
∂
∂

+
∂
∂

∂
∂

×−
∂
∂

=
∆

∑=∆
1

*

1

1

0
)()())((. 

 تابع توليد حمصول و     دباي ٨تابع  براي استفاده از    

تابع هزينه استخراج آب از منابع زيرزميين را حماسـبه          

 .)Ujjayant, 1997 (کنيم
 

 حبث و نتايج

 دبتـدا بايـ   ياد شده ا  براي استفاده از روش حتقيق      

ــر   ــصول ب ــد حم ــابع تولي ــودورد ات ــور .ش ــدين منظ    ب
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  ... ذاري آهبايارزشگ

 ١١

 که به عقيـده     ، براساس مالکهاي اوليه انتخاب يک مدل     

سازگاري بـا  قلت متغريهاي توضيحي، :  عبارتند از ١جاج

، خوبي بـرازش و     )نظريهب با   ي عالمت ضرا  مهاهنگي(نظريه

  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرت

 ٢ يافتـه   تابع درجه دوم تعميم    ،تعميم دهي و پيش بيين    

 به صورت زير تعريـف       مـي              اين تابع . دانتخاب ش 

 :)١٣٧۶هژبر کياني، (شود

)٩(                                              

 )()(
2
1

1 2

2

11
ji

n

i

n

j
iji

n

i
iii

n

i
i XXdXbXaaQ ∑∑∑∑

= ===

++== 

 ,W, F نظري ي  بتواند اده هاي خمتلفXاگر در تابع باال 

S, K, L, P, Mمتغريهاي مستقل و وابسته در مدل  آنگاه  باشد

 :عبارتند از

Q :تن در هکتار(عملکرد توليد گندم (: W  مصرف آب مقدار

 )هزار مرت مکعب/ هکتار(در هکتار

F:    صدکيلو گرم (کود شيميايي در هکتار   مصرف  مقدار(  ،S 

تعـداد    :K،                  )صدکيلوگرم( مصرف بذر در هکتار    :

  : L، )نفـر /روز( شده در هکتاربه آار گرفتهنريوي کار 

 ميزان سم مورد استفاده      :P،)هکتار(ميزان سطح زير کشت   

 )ساعت( ميزان ماشني آالت در هکتار :M و) کيلو گرم(

هاي مجع آوري شـده در منطقـه        با استفاده از داده     

مورد مطالعه، تابع توليد گندم ختمني زده شد که نتايج          

 در ايـن جـدول      .نـشان داده شـده اسـت       ١ در جدول    آن

                                                 
1. Judge  
2. generalized quadratic 
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 ۵١ مشاره - اقتصاد آشاورزي و توسعه

  ١٢

که در سـطح مناسـب  معنيـدار         . يب آورده شده است   يضرا

 .بودند

 ورد شده تابع توليد گندماب بري ضرا.١جدول 

خطاي 

 استاندارد

ب تابع يضرا

 توليد

خطاي متغريها

 استاندارد

ب تابع يضرا

 توليد

متغريها

٠١٢۶/٠** ٠۵٠٨۴١/٠-bff ۵٧٢۴٣٩ ٨٧/٠۵١٠۵/٠ ao 

٠٠٠۴۶/٠٠١٧٧٨/٠** ٠- bkk ٢٧٧٨* ١٣٠١٢٢/٠۴۵/٠ aw 

٠٩۶۵١۴/١١** ٠۶۴٠١/٠- bss ٠۶٨۶٧٠/٠ **۴۵٢٩١۵/٠af 

٠٠١٢۴۴/٠٠٢**٠۶٧۶/٠ bws ٠۶۶٣۶٠٩٣٧٠* ١/٠۵/٠ as 

٠٢٨١۴٠٧٩٣١٧/٠**٧/٠ bfk ٠٢* ٠١١٨٠١/٠۴٠۶٢/٠ ak 

 ٠٢١٠١/٠* ٠١١٨٠١/٠- bww 

    ١۵/۶٠ =                                     F٠ /٨٩٧=2R

معنيدار در سطح پنج درصد   : *              يافته هاي حتقيق: مأخذ

 معنيدار در سطح يک درصد: **

 ابتـدا    حماسبه تابع هزينه استخراج آب،       به منظور 

استهالک هزينه هاي ثابت با اسـتفاده از فرمـول زيـر            

 :دشحماسبه 

)١٠          (                                             

]
1)1(

)1([
−+

+
= n

n

i
iiiPA 

ارزش کنـوني اقـساط      Aنـرخ هبـره،     iباال   در رابطه 

ــاالنه،  ــد nســ ــر مفيــ ــال( عمــ ــدار  P، )ســ   مقــ

 . استگذاري اوليه سرمايه
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  ... ذاري آهبايارزشگ

 ١٣

در ١اطالعات مربوط به هزينه هاي ثابت يک چاه منونه        

 در اين باره ميانگني   .  نشان داده شده است    ٢جدول مشاره 

 ١۵معادل  ،   با توجه به مطالعات ديگر     ،نرخ هبره  ساالنه   

 )١٣٧۵مرودشيت، (درصد در نظر گرفته شده 

  پمپاژيلر چاه و وسا هزينه هاي سرمايه گذاري د.٢جدول 

 )سال(طول عمر )ريال(قيمت نام وسيله

 ١۵ ۶٠۵٠٠٠٠٠ ) مرت١٢١(حفر چاه

 ١٢(خريد و نصب لوله

 )اينچ

۴٢٣۵١ ٠٠٠٠۵ 

 ١۵ ٢٨٠٠٠٠٠٠ شافت و غالف

 ١٠ ۵۵٠٠٠٠٠٠ توربني و الکرتوموتور

 ١۵ ٣١۵٠٠٠٠٠ اتاقک و وسايل جنيب

حق امتياز و هزينه 

 انتقال 

١٠۴۵٣٠ ٠٠٠٠٠ 

 ٣٠ ۶٠٠٠٠٠٠ بلوي برقتا

 سازمان آب منطقه اي: مأخذ

آب استخراج شده ساالنه با در نظر گرفنت مقدار 

 ۵٩۶۴٠٢ که به طور متوسط برابر توسط هبره برداران،

 و ٢ با استفاده از اطالعات جدول  ومرت مکعب است

، متوسط استهالک هزينه هاي ثابت استخراج هر ١٠فرمول 

به دست  ريال ۶/٨٩نه برابرمرت مکعب آب از چاه منو

 .آمد

هزينه متغري ساالنه، از طريق پرسشنامه،  حماسبه براي

شده توسط متصدي  اطالعات مربوط به هزينه هاي پرداخت

                                                 
 اطالعات اين چاه منونه شامل عمق، دبي و قطر بوده آه از ميانگني            . ۱

 .گريي اين پارامرتها در کل چاههاي منونه گريي شده به دست آمد
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 ۵١ مشاره - اقتصاد آشاورزي و توسعه

  ١۴

 برق، روغن، نريوي کار و  هايشامل هزينه(هر چاه 

  به .دشمجع آوري ) هغري

و ) متغري وابسته(منظور يافنت ارتباط بني هزينه متغري

در چاههاي ) متغري مستقل(و دبي) تغري مستقلم(سطح آب

 ٣منونه رابطه اين سه متغري بررسي و نتايج در جدول 

 .نشان داده شده است

 )هزار مرت مکعب( نتايج رگرسيون هزينه پمپاژ آب.٣جدول 

احنراف  ضرايب متغريها

 استاندارد

 tآماره

 ٢٩٧٠٢۵/٣ ٨٧٠/٧٩٨۶ ٩١/٢۶٣٣٢** جزء ثابت

 ٨٠٨٧/١٨ ۴۵۴۴/۶٢ ١١٧۴/۶٩١** )مرت(عمق چاه

ليرت در (دبي چاه

 )ثانيه

*٩٣۴٢/٢۴٢٢٠٨/١ ٩٠٠١/٢٠٣ -٨- 

R2 ٨٩۵١٠۴/ ٠=                                           F-statistic= ٨٧۴۵/١٧٩ ** 

در سطح يک درصد : **يافته هاي حتقيق          :  مأخذ   

 در سطح بيست درصد معنيدار: *معنيدار 

د که هزينه متغري استخراج هر      هدمي   نشان   ٣جدول  

بـاعمق چـاه و      رابطه مـستقيم  ) هزار مرت مکعب  (واحد آب 

رابطه معکوس با دبي چاه دارد و بـني ايـن سـه مـتغري               

 .رابطه خطي معنيدار وجود دارد

 اين حتقيق حماسبه ارزش اقتصادي هاييکي از هدف

 بدين منظور اگر ارزش .استهر واحد آب در کشت گندم 

 آب را برابر ارزش توليد ايي آن بدانيم، اقتصادي

که در (براساس متغريهاي معنيدار شده در تابع توليد
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  ... ذاري آهبايارزشگ

 ١۵

 ارزش توليد ايي براي ،) نشان داده شده است١جدول 

 :دست مي آيده هر کشاورز از تابع زير ب

 )١١(                            

 )002676.002101.0277845.0()( SWP
W
Q

PVMP yy +−=
∂
∂

=  

 مقدار آب Wارزش توليد ايي،  ،VMPباالبع در تا

مصرف   مقدار S، )هزار مرت مکعب(مصرف شده در هر هکتار

 )تن/ريال(قيمت حمصول Pyو ) صد کيلو گرم(بذر در هکتار

با توجه به مقدار کود و آب مورد استفاده هر .  است

 ارزش توليد ايي ١١کشاورز و با به کار گريي تابع 

 .)۴جدول( شدهر کشاورز حماسبه

 اطالعات مربوط به ارزش توليد ايي کشاورزان منونه. ۴جدول 

متوسط ارزش توليد

مرت (ايي 

 )ريال/مکعب

حداکثر مقدار 

ارزش توليد 

مرت (ايي

 )ريال/مکعب

حداقل مقدار ارزش

مرت (توليد ايي

 )ريال/مکعب

واريانس ارزش

توليد ايي 

٣۴/٢٢/٣ ٢٧٨۵١ ۶۴/٢ ٢١٠۴/١٣٧ 

 يافته هاي حتقيق: ذخأم

 گرفت نتيجه  مي توان ۴با توجه به اطالعات جدول 

که متوسط ارزش هر مرت مکعب آب براي کشاورزان 

 . ريال است٣۴/٢٧٨گندمکار برابر

 ايدومني هدف اين حتقيق حماسـبه اثـر افـت سـطح آهبـ             

 که بـدين منظـور از       استزيرزميين بر درآمد کشاورزان     

 اين تـابع بـراي حماسـبه         در .شود استفاده مي    ٨تابع  

wc
W

∂
با توجه به تابع    لذا  . به آار مي رود     ۶ ، تابع    ∂

 :ورد شده خواهيم داشتاتوليد بر
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 ۵١ مشاره - اقتصاد آشاورزي و توسعه

  ١۶

)١٢(              

wy C
W
Q

P =
∂
∂              

)١٣ (                                                          

wwswwwy CSbWbaP =++ )...( 

)١۴ (                                                          

wwy

w

ww

ws

ww

w

bP
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S
b
b

b
a

W
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)١۵ (                                                          

wwyw
bPC

W
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1=
∂
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 ،٨عالوه بر اين در تابع 
R
W
∂
 اما ، نيز وجود دارد∂

در اين حتقيق با توجه به اينکه در سال مورد حتقيق 

 مرت سطح آب زيرزميين افت ٩٨/٠به طور متوسط ) ٨٣-٨٢(

 کليه متصديان چاه بر اين عقيده بودند که چون ،داشت

 .اي دارد بي با عمق چاه تفاوت قابل توجهاسطح ايست

ر مقدار دبي ندارد و فقط دي ثري حمسوسأاين  افت ت

 .مصرف انرژي را افزايش مي دهد

براي استفاده از  توابع فوق حماسبه مقدار هزينه 

 .براي هر کشاورز ضروري است) Cw(استخراج هر واحد آب

مجع ( اطالعات مربوط به هزينه استخراج آب۵در جدول 

مشاهده ) هزينه هاي متغري و استهالک هزينه هاي ثابت

 .دشومي 

اطالعات مربوط به هزينه استخراج هر واحد . ۵جدول 

 )هزارمرت مکعب(آب

 واريانس حداقل هزينه حداکثر هزينه متوسط هزينه

٢٢٣٣٧۵ ٢۴٨۴٣۵ ٢٠۵٠۴۵ ١١٣١١۶۶۴۵ 
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  ... ذاري آهبايارزشگ

 ١٧

 يافته هاي حتقيق:   مأخذ

دست آمده از توابع ه با جايگزين کردن مقادير ب

سطح  از افت ناشي تغيري رفاه ،٨ در تابع ١۵ و ١۴، ١١

 با توجه به اينکه .حماسبه شدهرآشاورز آب زيرزميين 

زميين در منونه هاي مورد مطالعه رمتوسط افت سطح آب زي

تغيري رفاه حماسبه و است، اين  سانتيمرت ٩٨طي يک سال 

اين جدول نشان . نشان داده شده است ۶نتايج در جدول 

 که افت آب زير زميين در منطقه مورد مطالعه مي دهد

 ريال به ۶/١٠ کاهش رفاه اجتماعي به اندازه باعث

 براي  اين کاهش .شده استآب ازاي مصرف هر مرت مکعب 

 . ريال است٣٣۵۴۴هر هکتار کشت گندم برابر 

  از افت سطح آب زير زميينناشي ميزان تغيري رفاه .۶جدول 

 واريانس متوسط شرح

مقدار کاهش رفاه ناشي از افت سطح آب

 هر مرت مکعب آبزير زميين به ازاي

 )ريال(

۶/٠ ١٠۶١/٣٢ 

مقدار کاهش رفاه ناشي از افت سطح آب

زيرزميين به ازاي هر هکتار زمني زير

 )ريال(کشت

۶٣/٣٣۵۴۴

 

٢٣/٣۴٢٣٣٠۴

 يافته هاي حتقيق:مأخذ

مشاهده مي شود که افت ساالنه آهباي زير  ۶در جدول 

 ثري زياديأ، تاآزازميين و برداشت بي رويه و آزاد 

  .ر رفاه اجتماعي خواهد داشتد
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 ۵١ مشاره - اقتصاد آشاورزي و توسعه

  ١٨

ي هاي اين حتقيق حماسبه کشش تقاضايکي ديگر از هدف

بر اساس تابع زير آن را  که مي توان استاده آب 

  :آردحماسبه 

)١۶                            (                               

W
C

C
W w

w
D .

∂
∂

=ε 

 متوسط هزينه استخراج آب  Cwاگر در تابع فوق به جاي 

متوسط مقدار آب مصرف شده  Wهبره برداران و به جاي

توسط هبره برداران و به جاي 
wC

W
∂
 مقدار آن در تابع ∂

 : خواهيم داشت اده شود، قرار د١۵

) ١٧  (                                                        

W
C

bP
w

wwy
D

−

= .
.
1ε 

 : خواهيم داشت١٧با جايگزين کردن مقادير در تابع

)١٨(                                                           

32.1
1379.5

275.223.
)02101.0.(1566

1
−=

−
=Dε 

تقاضا ي آب نسبت به قيمت اين  ميزان ،بنابر اين

 .اده کشش پذير است

 

 نتيجه گريي و پيشنهاد

 :  اين حتقيق عبارتند ازنتايج

 ارزش توليد ايي هر واحد آب بيش از هزينه -

استخراج هر واحد آن است و اين اختالف باعث برداشت 

  .دوشمي  از آهباي زير زميين بي رويه 
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  ... ذاري آهبايارزشگ

 ١٩

ير زميين باعث افت  برداشت بيش از حد از آهباي ز-

اين  که مي شود در حدود يک مرت در سال اين آهباسطح 

به صورت نده رفاه کشاورزان را در ساهلاي آيمسئله 

 .هدمي دتصاعدي کاهش 

 حماسبه کشش تقاضا براي آب نشان مي دهد که مصرف -

اده آب نسبت به هزينه استخراج آن کشش پذير است و 

خراج آب ميزان تقاضاي ده درصد تغيري در هزينه است

 .  اين اده را بيش از ده درصد تغيري مي دهد

بنابراين با توجه به اينکه افزايش هزينه هاي 

ن را به حد کايف کاهش مني آاستحصال آب تقاضا براي 

دهد و برداشت بيش از حد از منابع زير زميين آب در 

، مي شودمنفي قابل توجه بروز عوارض کل منطقه باعث 

 :گرددهاد مي پيشن

 محايت از  مبين بر به اينکه سياست دولتنظر -

توليد حمصوالت کشاورزي است و افت سطح آب زيرزميين 

عالوه بر کاهش رفاه اجتماعي، کاهش توليد حمصوالت را 

مي در پي دارد، هبينه مصرف کردن آب امهيت ويژه اي 

 دبنابر اين براي افزايش هبره وري آب باي. يابد

د و تسهيالت گردياري نوين ترويج و توصيه بآروشهاي 

  .کايف براي اجراي اين روشها به کشاورزان داده شود

هاي فراواني در اين   در فصل زمستان روان آب-

منطقه وجود دارد که مي توان با احداث آخبوااي 
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 ۵١ مشاره - اقتصاد آشاورزي و توسعه

  ٢٠

آب هبره ر تغذيه منابع زير زميين دآين آهبا  از مناسب 

 .گرفت

راي سياست حمدوديت برداشت  دولت مي تواند با اج-

آهبا جلوگريي اين از منابع زير زميين آب از افت سطح 

 .ند آ

 با توجه به اينکه تقاضاي آب کشش ، در ايت-

  ، دولت مي تواند در کنار سياستهاي فوق،پذير است

ماليات را مشمول حد مصرف کنندگان  ازبرداشتهاي بيش 

 .آند

 منابع

 مطالعات جامع احيا و  سنتز،)الف١٣٨٠( بي نام .١

توسعه آشاورزي و منابع طبيعي استان آرمان، 

، )جلد دهم(گزارش زراعت و باغداري وضع موجود

مؤسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد آشاورزي، 

 .ص٣۶۵وزارت جهاد آشاورزي، 

  سنتز مطالعات جامع احيا و ،)ب١٣٨٠( بي نام .٢

ستان آرمان توسعه آشاورزي و منابع آب زير زميين ا

، مؤسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و )جلد پنجم(

 .ص٢٣۶اقتصاد آشاورزي، وزارت جهاد آشاورزي، 

  سياست قيمت گذاري و تقاضاي ،)١٣٧۴ (. دشيت، ق.٣

آب آشاورزي در ايران، جمموعه مقاالت آنفرانس 

 .ص١٨٠منطقه اي مديريت منابع آب، اصفهان، 
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 آشاورزي،    پايداري آب،)١٣٨٠ (. عزيزي، ج.۴

، ٣۶  سال م، مشاره اقتصاد آشاورزي و توسعه،

١۵١-٣۶٠ . 

  بررسي و تعيني مقدار ،)١٣٧۶ (. هژبر کياني،ک.۵

هبينه اقتصادي استفاده از اده ها در کشت گندم، 

مؤسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد آشاورزي، 

 .ص٢۴۶وزارت جهاد کشاورزي، 

رد قيمت متام شده آب  برآو،)١٣٧۵ (. مرودشيت، م.۶

کشاورزي در حمدوده اي از دشت سروستان استان 

 .١٣٨-١٣١، ص آب وتوسعهفارس، سال چهارم، 
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