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1394تابستان ،90، شماره سومبيست و كشاورزي و توسعه، سال اقتصاد

�

استخراج توابع تقاضا و تعيين ارزش اقتصادي آب در توليد محصوالت 
فاروق شهرستان مرودشت-زراعي دشت سيدانعمده

3مجيد احمديان،2، صادق خليليان1اسماعيل فالحي

24/6/1392:تاريخ پذيرش4/2/1392تاريخ دريافت 

چكيده

يت آب، ارزيابي تقاضا به عنوان مديرالمللي متولي حوزههاي بينبه گواهي سازمان

نياز طراحي پايدار ها و مشكالت درگير اين حوزه و پيشهسته مركزي فرايند مقابله با بحران

مطالعه حاضر با هدف استخراج . گذاري شناخته شده استها و هدايت تصميمات سرمايهبرنامه

براي توليد محصوالت توابع تقاضا و نيز تعيين ارزش اقتصادي آب آبياري بخش كشاورزي 

اي و اي، ذرت دانهصيفي شامل ذرت علوفهعمده شتوي شامل گندم و جو و محصوالت عمده

، رهيافت 90- 1389فاروق شهرستان مرودشت در سال زراعي -فرنگي در دشت سيدانگوجه

د ، وجوتوابع مستخرج تقاضاي آببر پاية نتايج.حداكثرسازي تابع سود را به كار بسته است

)مسئولةنويسند(انشگاه شيراز استاديار بخش اقتصادكشاورزي، د1.
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معكوس تقاضا با قيمت آب و قيمت ساير رابطه مستقيم تقاضاي آب با قيمت محصول و رابطه

العمل متفاوت مقادير محاسباتي كشش قيمتي تقاضاي آب حاكي از عكس.اثبات شدها نهاده

برداران در تقاضاي آب براي محصوالت شتوي و صيفي نسبت به تغييرات قيمت بود به بهره

هاي قيمتي به عنوان ابزاري در جهت كنترل بهينه مصرف قيت اتخاذ سياستاي كه موفگونه

افزون بر اين، ارزش . دشخواهد مواجهآب در مورد محصوالت صيفي با اقبال بيشتري 

گيري از مقادير متناظر براي ورد شده آب در توليد محصوالت صيفي به نحو چشمآاقتصادي بر

. محصوالت شتوي بيشتر بود

JEL :Q12 ،Q21 ،Q25 ،D40ديبنطبقه

:هاواژهكليد

تابع تقاضاي آب، كشش قيمتي تقاضا، ارزش اقتصادي، حداكثرسازي سود، 

كشاورزي

مقدمه

ايران جزء مناطق خشك و نيمه خشك آب و هوايي و آب يكي از عوامل محدودكننده 

بحث ،رواين از. استآن هاي اقتصادي و به ويژه بخش كشاورزي فرايند توليد در بخش

مديريت منابع . هاي سياستي در كشور به حساب آيدبايستي از رئوس برنامه،مديريت منابع آب

هاي قرن ترين چالشترين منبع طبيعي تجديدپذير اما محدود، يكي از مهمعنوان مهمآب به 

 ;Gordon, 2001(جهاني را فراهم آورده است هاي عمدهحاضر بوده و موجبات نگراني

Khawam, 2004; Ding, 2005; Iyyapazham, 2007; Svadlenka, 2008; 

Muralidharan, 2008; Liner, 2009 .( منابع آب در معرض تنش فزاينده ناشي از آثار متقابل

رشد جمعيت، توسعه اقتصادي، تنوع اقليمي و توزيع ناهمگون زماني و مكاني منابع آب، تغيير 

 ;Nelson, 2005; UNESCO, 2006; OECD, 2009(استاقليم و حفاظت از اكوسيستم 
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Wada, 2010; .( اين موارد سبب بروز مسائلي جدي مانند فقر، ايجاد اختالل در فرايند رشد و

شوداجتماعي، تهديد توليد جهاني غذا و ناپايداري منابع طبيعي مي- توسعه پايدار اقتصادي

)Shiklomanov, 2000; Houk, 2003; UNDP, 2006; United Nations, 2006; Shah, 2007; 

Karigomba, 2009; Angeles, 2011(.

اين كنندهترين مصرفبه عنوان بزرگ،درصد مصرف جهاني آب85كشاورزي با 

داردهاساير كاربرينقش مهمي در تعادل مقدار آب بين ،)Pongkijvorasin, 2007(منبع 

)Gollehon and Quinby, 2004 .(ي آينده، تأمين بيش از دو سوم عرضه فزاينده هادر دهه

غذاي مورد نياز جمعيت رو به گسترش جهان بر عهده كشاورزي مبتني بر آبياري خواهد بود

)English et al., 2002; Al- Juaidi, 2009 (آب يتقاضا2050شود در سال بيني ميو پيش

س آمارهاي موجود، سهم بخش براسا). Pfister et al., 2011(كشاورزي به دو برابر برسد 

كه در معرض بحران ،فاروق شهرستان مرودشت- كشاورزي از مصرف آب در دشت سيدان

درصد منابع آب در اين دشت 95قرار دارد، نيز بسيار قابل توجه بوده به طوري كه حدود 

). 1388مهندسين مشاور فارساب صنعت، (گردد هاي كشاورزي ميصرف استفاده

ترين اجزاي توسعه موضوع آب به عنوان يكي از محوريدربارهلعاتي كه مباحث و مطا

هاي واقعي مد و ناپايدار آب و نه محدوديتآپايدار صورت پذيرفته، مديريت ضعيف، ناكار

 ;UNESCO, 2006; World Bank, 2009(داند فيزيكي عرضه را مسئول مسائل يادشده مي

Stratton, 2008; Angeles, 2011 (ي كه بسياري از مشكالت توسط مديريت كارا و به طور

باشد كه اين امر مستلزم حفاظت از منابع آب و افزايش پايدار آب آبياري قابل اداره شدن مي

 ;Schaible and Aillery, 2006; UNESCO, 2006(باشد درآمد خالص توليدكننده مي

Muralidharan, 2008; OECD, 2009 .(ارزيابي ،هاي مربوطبانك جهاني و ساير سازمان

 The Word Bank(گفته شناخته هاي پيشمركزي فرايند مقابله با بحرانميزان تقاضا را هسته

Water Research Team, 1993 (نياز طراحي پيشبه عنوان وردي از طبيعت تقاضا آو بر

,Dearden(گذاري مطرح است ها و هدايت تصميمات سرمايهها و برنامهپايدار پروژه 1998 .(
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دهد كه ذخاير منابع نشان مي) 1391اي فارس، شركت سهامي آب منطقه(آمارهاي موجود 

برداري غيربهينه در معرض فاروق در شهرستان مرودشت به دليل بهره- آب در دشت سيدان

ناپذير اقتصادي، اجتماعي و اين روند پيامدهاي جبرانتهديد جدي قرار گرفته و ادامه

كه با استخراج ،بر اين اساس، شناخت ماهيت تقاضا. بر جاي خواهد گذاشتمحيطي رازيست

و نيز است،توابع تقاضاي آب براي محصوالت مختلف زيركشت در منطقه قابل حصول 

گذاري در حوزه ابزاري مفيد جهت سياستبه عنوانتواندبرآورد ارزش واقعي آب مي

.  ه قرار گيردمديريت تقاضاي آب كشاورزي در منطقه مورد توج

تاكنون در داخل و خارج كشور مطالعات متعددي در زمينه استخراج توابع تقاضاي 

. حياتي صورت پذيرفته استآب و تعيين ارزش اقتصادي اين نهاده

گذاري آب و استخراج توابع هاي مختلف به ارزشپژوهشگران با به كارگيري رهيافت

با به كارگيري ) Houk and Taylor, 2000(هوك و تيلور . اندتقاضاي آب پرداخته

هاي سطحي را براي كشت يونجه در هر گروه به دست اي آبريزي خطي، قيمت سايهبرنامه

از روش ) Mesa-Jurado et al., 2008(در حالي كه مساجورادو و همكاران . آوردند

نهارت و همكاران لي. گذاري آب در جنوب اسپانيا بهره گرفتندبه منظور ارزش"ماندهباقي"

)Leenhardt et al., 2004 ( ضمن تأكيد بر اهميت برآورد دقيق تقاضاي آب در مديريت آب

سازي انفرادي و سپس تعميم تقاضاي آب آبياري براي واحدهاي شبيهكشاورزي، به محاسبه

مطالعات مولن و همكاران . پرداختند) جنوب غرب فرانسه(مورد مطالعه آن به سطح منطقه

)Mullen et al., 2009 ( آمريكا و ديويدسون و هلگرز يجورجياايالتدر)Davidson and 

Hellegers, 2011 (هاي آبريز موسي در هند نيز حاكي از نتايج متفاوتي براي كششدر حوضه

. قيمتي تقاضاي آب آبياري و نيز حساسيت تقاضاي آب نسبت به قيمت محصول بودخودي 

اي آب ريزي خطي، قيمت سايهبا استفاده از روش برنامه) 1385(ن پور و همكاراتهامي

ريال به ازاي هر 2619و 4645هاي زرند و سيريز به ترتيب را در كشت پسته در دشت

همچنين تابع تقاضاي آب نشان داد كه تقاضاي آب در هر دو دشت . ورد نمودندآمترمكعب بر
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در ) 1386(گر، مطالعات بوستاني و محمدي از طرف دي. كشش استنسبت به تغيير قيمت بي

به منظور بررسي مديريت ) 1388(منطقه اقليد، شجري و همكاران درخصوص توليد چغندرقند

در مورد مزارع پرورش ماهي ) 1389(هاي جهرم و نيز نجفي و نجفي تقاضاي آب در نخلستان

تقاضاي و نشان دادندتنداستان كهگيلويه و بويراحمد روش حداكثرسازي سود را به كار گرف

تواند در گذاري آب ميبوده و از اين رو سياست قيمتپذير كششآب نسبت به قيمت آن 

.   برداران به استفاده بهينه از آن مؤثر واقع شودسوق دادن بهره

پژوهش حاضر در داخل كشور به طور كلي، تا كنون مطالعات متعددي در حيطه

تي كه توابع تقاضاي آب كشاورزي را براي فصول زراعي مختلف مطالعاولي صورت پذيرفته، 

فاروق شهرستان - در دشت سيدان. و محصوالت مختلف مد نظر قرار داده باشد اندك است

.استنشدهاي با اين مالحظات انجام كنون مطالعهمرودشت نيز تا

دود ، از مجموع ح)1391مركز خدمات كشاورزي سيدان، (براساس آمارهاي موجود 

و 6500هكتار اراضي كشاورزي منطقه، محصوالت گندم و جو به ترتيب با حدود 11500

اي و اي، ذرت دانهشتوي و ذرت علوفههكتار سطح زيركشت، محصوالت عمده1500

هكتار سطح زيركشت، محصوالت عمده800و 1000، 1500فرنگي به ترتيب با حدود گوجه

پژوهش حاضر در نظر دارد توابع . ورد بررسي قرار گرفته استصيفي بوده كه در اين مطالعه م

فاروق در - مختلف دشت سيدانتقاضاي آب كشاورزي را براي محصوالت زراعي عمده

. استخراج كرده و ارزش اقتصادي آب را تعيين نمايد) شتوي و صيفي(فصول زراعي مختلف 

هامواد و روش

)الف: توان از دو روش بهره گرفتها ميادهاصوالً براي استخراج توابع تقاضاي نه

توليد مشروط به سطح مشخصي از توليد نمودن هزينهحداقل)بحداكثر كردن تابع سود و

را ها از روش اول توابع تقاضاي به دست آمده براي نهادهعموماً). 1388شجري و همكاران، (

استفاده از .نامندمي"رطي عاملتوابع تقاضاي ش"راو از روش دوم"توابع تقاضاي عامل"
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روش حداكثرسازي تابع سود منوط به اين است كه تابع توليد داراي بازدهي نزولي نسبت به 

وجود دارد، تنها موقعيت حداكثر كننده2زماني كه بازدهي ثابت نسبت به مقياس. باشد1مقياس

اي كه در آن هندسطح ستااين حالت بنگاه نسبت بهاي با سود صفر است كه درسود، برنامه

وجود داشته 3در صورتي كه بازدهي صعودي نسبت به مقياس.تفاوت استكند بيتوليد مي

اي كه زيرا در اين حالت، در نقطه) 1387واريان، (توان از روش اول استفاده نمود باشد نمي

برابر ) <k)0kها شرايط الزم براي حداكثر شدن سود برقرار است، اگر ميزان مصرف نهاده

برابر kبرابر شده در حالي كه توليد بيش از k) به فرض ثبات قيمت نهاده(ها گردد، هزينه نهاده

گردد و با توجه به افزايش بيشتر درآمد نسبت به برابر ميkشده و به تبع آن درآمد بيش از 

در چنين شرايطي .ماكزيمم معيني براي سود يافتتوان نقطههزينه، سود افزايش يافته و نمي

معموالً در تابع توليد . بايستي از روش دوم به منظور استخراج تابع تقاضاي نهاده بهره گرفت

كشاورزي، بازدهي نزولي نسبت به مقياس وجود دارد، در عين حال بايستي درستي اين فرض 

. را آزمون نمود

.    اخته شده استدر ادامه به شرح آن پرداستفاده و حاضر از روش اول در مطالعه

از ) هاي ثابت و متغير توليداز جمله هزينه(تابع سود از كم كردن كل هزينه توليد 

آيد دست ميبه صورت زير به) ضرب قيمت محصول در مقدار محصولحاصل(درآمد كل 

): 1380تابنده تهراني، (
)�()(.)( TFCTVCYPTFCTVCTRTCTR Y +−=+−=−=π

كل هزينه متغير TVCكل هزينه توليد، TCدرآمد كل، TRسود، πكه در اين رابطه، 

حال . ميزان محصول استYقيمت محصول و YPكل هزينه ثابت توليد، TFCتوليد، 

توان تابع سود را به عنوان ، ميدداشته باشوجود) iX(نهاده متغير nچنانچه در فرايند توليد، 

:به صورت زير بازنويسي كرد) ها(تابعي از آن نهاده 

1. Decreasing Return to Scale  
2. Constant Return to Scale
3. Increasing Return to Scale
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.  باشدميiXقيمت نهاده irجا كه در اين

ةلئمنوط به حل كردن مسiXدر اين حالت، استخراج تابع تقاضاي نهاده ،بنابراين

بدين منظور از تابع سود نسبت به .باشدها ميiXحداكثرسازي سود به عنوان تابعي از 

: شودميبا صفر برابر وهاي متغير مشتق گرفتهنهاده
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بيانگر شرط 3رابطه . باشدميiXارزش توليد نهايي نهادهiXVMPدر رابطه اخير، 

ن سود آن و شرط كافي براي حداكثر شدباشدميحداكثرسازي سود ) شرط الزم(مرتبه اول 

دست آمده از شرط مرتبه اول اكيداً مقعر است كه تابع توليد در همسايگي نقطه بحراني به

و نهايتاً تخصيص بهينه (، شرط الزم جهت حداكثر شدن سود توليدكننده 3براساس رابطه . باشد

كارگيري هدر بازار رقابت كامل، برابري ارزش توليد نهايي حاصل از ب) ها در فرايند توليدنهاده

. باشدآخرين واحد از نهاده مورد نظر با قيمت آن نهاده مي

استجي كاربردي ـصادسنـي در اقتـاسـل اسـائـكي از مسـد يـوليـع تـابـورد تآرـب

)Intriligator et al., 1996 (ها ترين بخشو انتخاب فرم تبعي مناسب به عنوان يكي از مشكل

برخي از مطالعات به موضوعات اساسي در ). Fan, 2000(د آيشمار ميدر هر كار تجربي به

اند طور اخص، تابع توليد كشاورزي پرداختههاي تبعي تابع توليد و به ارتباط با متغيرها و فرم

)Kaneda, 1982; Barelli and Pessoa, 2003 .(داگالس -فرم تابعي كاب)Cobb and 

Douglas, 1928 (وردهاي تجربي آتبعي مورد استفاده در برهايترين فرميكي از گسترده

 ,Douglas, 1948; Heady and Dillon, 1961; Walters(ويژه در بخش كشاورزي است به

1963; Nerlove, 1965; Samuelson, 1979 .( به هرحال، استفاده از هر تابع در مطالعات

در پژوهش حاضر نيز . تهاي مربوط استجربي به عنوان بهترين فرم تبعي، مستلزم انجام آزمون

بودنكمترنمايي،راستلگاريتمآمارهبودنداري ضرايب الگو، بيشتربا توجه به معني
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آزمون نتايجاساسبرشدهزدهتخمينتابعي مدلفرمصحتوشوارتزوآكاييكمعيارهاي

RESETن فرم كلي اي. داگالس به عنوان بهترين فرم شناخته شد- ، شكل تابعي كاب1رمزي

:تابع به صورت زير است
)4(

ni
n

n

i
i XXAXXAY αααα ...21

21
1

== ∏
=

نهاده متغير در تابع توليد محصوالت مورد نظر لحاظ 7حاضر كه در مطالعهايننظر به

:گرددخالصه ميزيربه صورت 4شده است، رابطه

)5(7654321
7654321

7

1

αααααααα XXXXXXAXXAY
i

i
i == ∏

=

مقدار آب 1Xعملكرد گندم در هكتار بر حسب كيلوگرم،Y،در الگوي فوق

مقدار كود اوره مصرفي در هكتار بر حسب 2Xمصرفي در هكتار بر حسب متر مكعب، 

مقدار سم 4X،مقدار كود فسفات مصرفي در هكتار بر حسب كيلوگرم3Xكيلوگرم، 

مقدار بذر مصرفي در هكتار بر حسب كيلوگرم، 5Xب كيلوگرم، مصرفي در هكتار بر حس

6X7روزكار در هكتار و نيروي كار مورد استفاده بر حسب نفرXآالت بر كاركرد ماشين

تابع ،2تابع توليد در رابطه به جاي 5اكنون با قرار دادن رابطه . باشدحسب ساعت در هكتار مي

: شودحاصل مي6سود به صورت رابطه

)�(







+−= ∑∏

==

7

1

7

1

)()(
i

ii
i

iY TFCXrXAP iαπ

)( 776655443322117654321
7654321 TFCXrXrXrXrXrXrXrXXXXXXAXPY +++++++−= ααααααα

.گفته استنهاده پيش7هاي متناظر براي به ترتيب قيمت7rتا 1rكه 

ها در تابع براي هر يك از نهاده)3رابطه (اعمال شرط مرتبه اول حداكثرسازي سود

:شودمي7رابطةمنجر به سيستم معادالت6رابطة سود 

1. Ramsey’s RESET Test
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)�(00 1
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1
1765432

1
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1

7654321 =−⇒=−=
∂
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rXXXXXXXP
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α

π ααααααα
)1E

00 2
2

2
276543

1
212

2

7654321 =−⇒=−=
∂
∂ − r

X
YP

rXXXXXXXP
X

Y
Y

α
α

π ααααααα
)2E

M M

00 7
7

7
7

1
76543217

7

7654321 =−⇒=−=
∂
∂ − r

X
YP

rXXXXXXXP
X

Y
Y

α
α

π ααααααα
)7E

در 1Eو 7Eو 1E ،000و 1E ،3Eو 2Eهر يك از معادالت از حل جداگانه

به 1Xرا بر حسب متغير 7Xتا 2Xوان هر يك از متغيرهاي تهاي جداگانه ميدستگاه

: صورت زير به دست آورد

)8(1
21

12
212 X

r
r

XEE
α
α

=⇒,

M M

1
71

17
717 X

r
r

XEE
α
α

=⇒,

از سيستم معادالت 1Eدر معادله) 8رابطة (7Xتا 2Xقرار دادن متغيرهاي اكنون با

:شودحاصل ميزيربه صورت ) آب(1X، تابع تقاضاي )7رابطة (

)9(γ
α

γ
α

γ
α

γ
α

γ
α

γ
α

γ
θ

γ ααααααα
765432

1
7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

1

1

)()()()()()()()(
rrrrrrr

APD YX

−

=

،كه در آن
1XD 1تابع تقاضا براي نهادهX)و )آب ،

765432 ααααααθ .است=+++++

در سيستم 1Eخودي تقاضاي آب، ابتدا از معادلهمحاسبه كشش قيمتي به منظور

:شودبه صورت زير استخراج مي1X،)7(معادالت 

∑
=

−=
7

1
1

i
iαγ
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)10(
1

1
1 r

YP
X Yα=

به صورت ) آب(1Xخودي تقاضا براي نهادهاز طرف ديگر، فرمول كشش قيمتي 

:شودزير تعريف مي

)11(
1

1

1

1
11 X

r
r
X

.
∂
∂

=η

به صورت زير 10، با استفاده از رابطه 11در نهايت، فرمول كشش ارائه شده در رابطه

:آيددر مي

)12(
11

1

1

1
2
1

1
11 Xr

YP
X
r

r

YP YY αα
η −=−= .

به ترتيب مقادير متوسط توليد و آب مصرفي را جايگزين 1Xو Yتوان به جاي كه در آن مي

. نمود

توان از معيار ارزش توليد نهايي نهاده يعني به منظور تعيين ارزش اقتصادي آب مي

آيد استفاده د اضافي از نهاده به دست ميبه كارگيري يك واحارزش محصولي كه به واسطه

آب به ها از جمله نهادهنيز مشخص است، ارزش توليد نهايي نهاده3كه از رابطهچنان. كرد

:صورت زير است

)13(
1

11 X
Y

PMPPVMP YXYX ∂
∂

==

كه در آن 
1XMP1، توليد نهايي نهادهXتوان بر حسب يد نهايي نهاده را ميارزش تول. است

(1Xكشش توليد نهاده،دانيمكه ميچنان. كشش توليد آن نهاده نيز بيان كرد
1XE ( به

: شودصورت زير تعريف مي

)14(
Y
X

X
Y

EX
1

1
1

.
∂
∂

=

توان با توجه به تعريف كشش را مي13رابطه قالبدر1Xارزش توليد نهايي نهاده

: ، به صورت زير بازنويسي كرد14در رابطه1Xتوليد نهاده

)15(
1

11 X
Y

EPVMP XYX .=
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، مقدار كشش )داگالس- تابع كاب(با توجه به فرم تبعي مورد استفاده در اين مطالعه 

كشش توليد نهاده،بر اين اساس. باشدان آن نهاده در تابع توليد ميتوليد هر نهاده برابر با تو

: توان به صورت زير نوشترا مي15و از اين رو رابطهاست1αآب برابر با 

)16(
1

11
.

X
YEPVMP XYX =

سط توليد و آب مصرفي را جايگزين به ترتيب مقادير متو1Xو Yتوان به جاي كه در آن مي

.كرد

الزم OLS1به روش حداقل مربعات معمولي 5ورد تابع آمنظور براست كه بهگفتني 

گيري از طرفين اين رابطه به صورت زير به فرم خطي است فرم غيرخطي اين تابع را با لگاريتم

:تبديل نمود
)17(77665544332211 lnlnlnlnlnlnlnlnln XXXXXXXAY ααααααα +++++++=

7.0Eviewsافزاري نرمگيري از بستهنظر در اين مطالعه با بهرههاي موردورد الگوآبر

آمار و اطالعات مورد نياز در اين بررسي به صورت مقطعي و مربوط به سال زراعي . انجام شد

جامعه آماري مورد . هاي ذيربط گردآوري شدمراجعه به سازمانباكه باشدمي90- 1389

فاروق شهرستان مرودشت بوده كه براي انتخاب نمونه - مطالعه شامل كشاورزان دشت سيدان

. مورد استفاده قرار گرفت2اياي دومرحلهگيري خوشهمناسب از جامعه مذكور، روش نمونه

روستا با استفاده از 5، )هابه عنوان خوشه(روستاي منطقه 22بدين منظور در ابتدا از بين 

روستاي مورد نظر، 5حله بعد نيز از هر يك از و در مرشدندگيري تصادفي ساده انتخابنمونه

نفري از 106كه در مجموع، يك نمونه گرديدندبردار به طور تصادفي انتخاب تعدادي بهره

هاي توزيع شده بين نامهها و اطالعات مورد نياز از تكميل پرسشبرداران تشكيل و دادهبهره

اي اي دومرحلهگيري خوشهش نمونهاينكه در اين پژوهش رونظر به. دشآنان استخراج 

براي هر يك از متغيرهاي الگو با µوردگر نااريب ميانگين جامعه آكارگرفته شده است، بربه

):Scheaffer et al., 1996(قابل محاسبه خواهد بود 18استفاده از رابطه

1. Ordinary Least Squares
2. Two-Stage Cluster Sampling
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به طور انتخابي هاي تعداد خوشهnها در جامعه مورد نظر، عداد خوشهتN، 18كه در رابطه

ام به طور iخوشهطريق از برگزيدهتعداد افرادimام،iتعداد افراد در خوشهiMساده،تصادفي

∑،سادهتصادفي
=

=
N

i
iMM

1
هاي خوشهاندازهتوسطمجامعه،لتعداد افراد در ك

براي هرخوشه نمونهميانگين ام و iام از خوشهjمشاهده نمونهijyجامعه، 

iباشدام مي.

نتايج و بحث

5ميزان عملكرد، قيمت محصول، آب مصرفي براي هر محصول و قيمت آب در توليد 

ارائه 1در جدول 90-1389رد مطالعه در سال زراعي مومحصول عمده شتوي و صيفي منطقه

مورد استفاده قرار "هامواد و روش"ها در معادالت مورد نظر در بخش اين داده. شده است

، اين قيمت به انداست كه براي محصوالتي كه داراي قيمت تضميني بودهگفتني. گيردمي

ها در بازار تعيين شده مت آنعنوان قيمت محصول لحاظ شده و براي محصوالتي كه قي

ارقام . ميانگين وزني قيمت به عنوان قيمت اين دسته از محصوالت در نظر گرفته شده است

.   عملكرد، آب مصرفي و قيمت آب نيز به صورت ميانگين وزني منطقه مد نظر قرار گرفته است

محصوالت عملكرد محصول، قيمت محصول، آب مصرفي و قيمت آب در توليد .1جدول 

90-1389شتوي و صيفي منطقه مورد مطالعه در سال زراعي عمده

هاي پژوهش و اداره آمار سازمان جهاد كشاورزي استان فارسيافته: مأخذ

فرنگيگوجهايذرت دانهايذرت علوفهجوگندمشرح

5000300055000700060000)كيلوگرم بر هكتار(عملكرد 

3600450065042751000)ريال بر كيلوگرم(قيمت محصول 

100007500170001700021000)رمتر مكعب بر هكتا(آب مصرفي 

168154193193210)ريال بر متر مكعب(قيمت آب

N
MM =

∑=
=

N

i
iMM

1
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را براي محصوالت عمده شتوي شامل گندم و جو در 17ورد الگوي آنتايج بر2جدول 

هاي مقطع كه در به كارگيري دادهچنان. دهدميفاروق شهرستان مرودشت نشان-دشت سيدان

در 2وجود واريانس ناهمساني بين اجزاي اخالل الگو دور از انتظار نبوده، آزمون وايت1عرضي

داگالس در مورد محصول گندم نيز مشكل واريانس ناهمساني بين -رگرسيون اوليه مدل كاب

، پس از رفع اين مشكل ارائه 2ر جدول اجزاي اخالل را نمايان ساخت كه نتايج گزارش شده د

لگاريتم طبيعي مقدار كود (2LnXهمچنين در مورد محصول جو، ضريب متغير . گرديده است

تصريح صحيح الگو نيز در مورد هر دو . دار نشد و از اين رو از الگو حذف گرديدمعني) اوره

.رمزي به تأييد رسيدRESETمحصول توسط آزمون 

داگالس براي محصوالت عمده شتوي دشت-نتايج رگرسيون تابع كاب.2جدول 

فاروق شهرستان مرودشت-سيدان

جوگندم

tآماره ضريبtآماره ضريبمتغير

CA =ln74/321/11***98/765/17***عرض از مبدأ

1Xln09/055/2**10/097/1*لگاريتم طبيعي آب

2Xln85/1-09/0*لگاريتم طبيعي كود اوره-

3Xln08/008/2*31/042/2**لگاريتم طبيعي كود فسفات

4Xln12/039/4***20/065/7***لگاريتم طبيعي سم

5Xln10/095/1*-34/5-06/0***بذرلگاريتم طبيعي

6Xln 10/013/2*15/050/2**لگاريتم طبيعي نيروي كار

7Xln16/073/5***19/073/1*آالتلگاريتم طبيعي ماشين

94/1D.W=18/61F=

84/0=2R

05/2D.W=87/46F=

76/0=2R

بيانگر عدم ، پنج و يك درصد و 10داري در سطوح معنيدهندهنبه ترتيب نشا*** و ** ، *هاي پژوهشيافته: مأخذ

.باشدداري ميمعني

1. Cross-Section
2. White
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آيد، ضرايب در مورد محصول گندم برمي2از نتايج ارائه شده در جدول چنان كه

درصد، متغيرهاي كود فسفات و نيروي كار در سطح 1بذر در سطح وبوط به متغيرهاي سممر

در مورد . دار استدرصد معني10آالت در سطح درصد و متغيرهاي آب، كود اوره و ماشين5

محصول جو نيز كليه ضرايب به استثناي ضريب مربوط به نهاده كود اوره در سطوح مختلف 

. دار استمعني

به اين باشدمي10/0آب توان گفت كه كشش توليد نهادهورد محصول گندم ميدر م

درصد و با فرض ثبات ساير شرايط، ميزان توليد 1مفهوم كه با افزايش استفاده از آب به ميزان 

افزايش يك با توان انتظار داشت كه به همين ترتيب مي. يابددرصد افزايش مي10/0به اندازه 

آالت، ميزان توليد به هاي كود فسفات، سم، نيروي كار و ماشينيري نهادهدرصدي به كارگ

مقدار منفي ضرايب مربوط . يابدميدرصد افزايش 19/0و 15/0، 20/0، 31/0ترتيب به مقدار 

هاي مذكور و به هاي كود اوره و بذر نيز حاكي از استفاده بيش از حد از نهادهبه نهاده

. باشدناحيه سوم توليد ميها دركارگيري اين نهاده

كه كشش توليد نهاده آب براي دهدميدر مورد محصول جو نيز نشان2نتايج جدول 

امكان آببه كارگيري نهادهبوده و از اين رو با افزايش يك درصدي 09/0اين محصول برابر 

ت، سم، بذر، هاي كود فسفاكشش توليد براي نهاده. وجود دارد09/0افزايش توليد به ميزان 

. باشدمي16/0و 10/0، 10/0، 12/0، 08/0آالت نيز به ترتيب معادل نيروي كار و ماشين

عنوان شد، در صورتي امكان استخراج توابع "هامواد و روش"كه در بخش چنان

آيد كه تابع توليد داراي بازدهي نزولي تقاضاي نهاده از روش حداكثرسازي سود فراهم مي

هاي توليد به منظور تعيين بازدهي نسبت به مقياس بايستي مجموع كشش. اس باشدنسبت به مقي

و 8/0ها براي محصول گندم برابر با هاي توليد نهادهمجموع كشش. ها را به دست آوردنهاده

كه به معني ،بوده كه بايستي كمتر از يك بودن هر يك را65/0براي محصول جو معادل 

. استفاده شد1بدين منظور از آزمون والد. بازدهي نزولي نسبت به مقياس است، آزمون نمود

1. Wald Test
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نتايج اين آزمون مؤيد بازدهي نزولي نسبت به مقياس در توابع توليد مربوط به هر يك از دو 

آب نهادهها از جملهمحصول گندم و جو بود و از اين رو مبناي استخراج تابع تقاضا براي نهاده

9تابع تقاضاي آب مستخرج از اين روش در رابطه. آيداز روش حداكثرسازي سود فراهم مي

، تابع تقاضاي آب 2با جايگذاري پارامترهاي اين رابطه با استفاده از جدول . ارائه شده است

:آيدبه دست مي20و 19ندم و جو به ترتيب به شكل روابط براي محصوالت گ

)19(20.0
19.0

7
20.0
15.0

6
20.0
06.0

5
20.0
20.0

4
20.0
31.0

3
20.0
09.0

2
20.0
30.0

1
20.0
1
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مستقيم محصول گندم با قيمت محصول رابطه، تقاضاي آب براي 19با توجه به رابطه

. معكوس داردهاي توليد رابطهداشته در حالي كه با قيمت آب و قيمت ساير نهاده

:خواهد بود20تابع تقاضاي آب براي محصول جو نيز مطابق رابطه
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مشخص است، تقاضاي آب براي محصول جو نيز با قيمت 20كه از رابطه چنان

.عكس داردها رابطهمحصول رابطه مستقيم داشته اما با قيمت آب و ديگر نهاده

12آب در توليد محصول گندم و جو نيز با به كارگيري رابطهكشش قيمتي تقاضا براي نهاده

:قابل محاسبه است22و 21به ترتيب به صورت عبارات 2و 1هاي جداولو استفاده از داده
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آب در توليد دو محصول عمدهمقادير مطلق به دست آمده براي كشش قيمتي نهاده

مت آب، شتوي نزديك به واحد بوده و حاكي از اين است كه با تغيير يك درصدي در قي

. شاهد تغيير حدود يك درصدي در ميزان تقاضا براي اين نهاده در جهت عكس خواهيم بود

و 16همچنين ارزش اقتصادي آب در توليد دو محصول گندم و جو با استفاده از رابطه

:آيدبه دست مي24و 23روابطبه ترتيب به صورت 2و 1هاي جداول داده
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آب در حاكي از اين است كه به كارگيري يك متر مكعب اضافي از نهاده24و 23روابط

ريال خواهد 162و 180توليد محصوالت گندم و جو به ترتيب سبب افزايش درآمد به ميزان 

.گذاري اقتصادي آب در نظر گرفته شودتواند مبنايي براي ارزششد كه مي

صيفي منطقه مورد مطالعه در جدول براي محصوالت عمده17نتايج رگرسيون الگوي 

اي بر اساس است كه رگرسيون اوليه در مورد محصول ذرت علوفهگفتني. ارائه شده است3

فرنگي با توجه ، دچار مشكل خودهمبستگي و در مورد محصول گوجه1گادفري- آزمون بروش

اريانس ناهمساني بين اجزاي اخالل الگو بود كه نتايج ارائه شده به آزمون وايت، دچار مشكل و

همچنين در مورد محصوالت ذرت . پس از رفع مشكالت مذكور گزارش گرديد3در جدول 

فرنگي، ضريب مربوط بذر و در مورد گوجهاي، ضرايب مربوط به نهادهاي و ذرت دانهعلوفه

اينكه عالوه بر اين، نظر به. دن از الگو حذف گرديددار نشآالت به دليل معنيماشينبه نهاده

كنند، فرنگي از كود فسفات استفاده نميكشاورزان منطقه معموالً در كشت محصول گوجه

رمزي نيز بر تصريح RESETبه كارگيري آزمون . متغير مربوط به اين نهاده در الگو لحاظ نشد

.صحيح الگو در مورد هر سه محصول صحه گذاشت

1. Breusch-Godfrey

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


........استخراج توابع تقاضا

17

-سيدانصيفي دشتداگالس براي محصوالت عمده-نتايج رگرسيون تابع كاب.3ول جد

فاروق شهرستان مرودشت

فرنگيگوجهايذرت دانهايذرت علوفه

tآماره ضريبtآماره ضريبtآماره ضريبمتغير

CA =ln60/768/18***94/1564/25***47/1190/22***عرض از مبدأ

1Xln22/069/1*31/087/1*27/003/2**لگاريتم طبيعي آب

2Xln20/085/5***15/075/1*19/081/4***لگاريتم طبيعي كود اوره

3Xln08/022/2**11/020/2**لگاريتم طبيعي كود فسفات

4Xln11/070/1*08/054/9***05/069/1*لگاريتم طبيعي سم

5Xlnلگاريتم طبيعي بذر**10/031/2

6Xln 19/018/2**10/011/4***08/095/1*لگاريتم طبيعي نيروي كار

7Xln لگاريتم طبيعي

آالتماشين

*13/097/1*07/080/1

96/1D.W=

57/101F=

72/0=2R

05/2D.W=

26/90F=

70/0=2R

92/1D.W=

12/94F=

76/0=2R

بيانگر عدم درصد و 1و 5، 10داري در سطوح معنيدهندهترتيب نشانبه*** و ** ، *هاي پژوهش يافته: مأخذ

.باشدبرداران ميداري و يا عدم استفاده از نهاده مربوط توسط بهرهمعني

اي، ضريب مربوط به نهاده كود اوره ، در مورد محصول ذرت علوفه3با توجه به جدول 

هاي آب و كود فسفات در ط به نهادهدرصد، ضرايب مربو1و نيز عرض از مبدأ در سطح 

10آالت نيز در سطح هاي سم، نيروي كار و ماشيندرصد و ضرايب مربوط به نهاده5سطح 

هاي سم و نيروي اي نيز ضرايب مربوط به نهادهدر مورد ذرت دانه. باشددار ميدرصد معني

5فسفات در سطح درصد، ضريب مربوط به نهاده كود 1كار و نيز عرض از مبدأ در سطح 

درصد 10آالت در سطح هاي آب، كود اوره و ماشيندرصد و ضرايب مربوط به نهاده

اوره و نيز كود فرنگي، ضريب مربوط به نهادههمچنين در مورد محصول گوجه. دار استمعني

5هاي بذر و نيروي كار در سطح درصد، ضرايب مربوط به نهاده1عرض از مبدأ در سطح 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


90شماره ،سومبيست و سال–توسعهوكشاورزياقتصاد

��

. باشددار ميدرصد معني10هاي آب و سم در سطح رايب مربوط به نهادهدرصد و ض

محاسباتي مورد تأييد Fداري كلي الگو در مورد هر سه محصول نيز با توجه به مقادير معني

اي، ورد شده در مورد محصوالت ذرت علوفهآبراي مدل بر2Rهمچنين مقادير .قرار گرفت

هاي مربوط به از اين است كه متغيرهاي توضيحي در مدلفرنگي حاكي اي و گوجهذرت دانه

.  درصد از تغييرات متغير وابسته را توضيح دهند76درصد و 70درصد، 72اند ترتيب توانسته

ورد شده مربوط به هر نهاده آداگالس ضرايب بر-اينكه در الگوي كابنظر به

كه كشش توليد نهاده آب در مورد توان گفتباشد، ميدهنده كشش توليد آن نهاده مينشان

درصدي به كارگيري 1به اين مفهوم كه با افزايش بوده27/0اي معادل با ذرت علوفهمحصول 

به همين ترتيب، ميزان كشش توليد . يابددرصد افزايش مي27/0نهاده آب، ميزان توليد معادل 

باشد و از اين رو مي22/0و 31/0فرنگي به ترتيب برابر اي و گوجهبراي محصوالت ذرت دانه

درصد افزايش استفاده از آب، ميزان توليد اين محصوالت به ترتيب 1توان انتظار داشت با مي

ها قابل تفسير به طريق مشابه، كشش توليد براي ساير نهاده. درصد افزايش يابد22/0و 31/0

.است

ه مقياس است، براي سه كه بيانگر بازدهي نسبت ب،هاهاي توليد نهادهمجموع كشش

به 82/0و 79/0، 83/0فرنگي به ترتيب معادل اي و گوجهاي، ذرت دانهمحصول ذرت علوفه

ها و بنابراين نزولي بودن بودن هر يك از آن1دست آمده كه نتايج آزمون والد، كمتر از 

. دييد رسبازدهي نسبت به مقياس تابع توليد را براي هر يك از سه محصول ياد شده به تأي

اي و اي، ذرت دانهتوابع تقاضاي آب براي هر يك از محصوالت ذرت علوفه

، 25، به ترتيب در روابط 3هاي جدول و استفاده از داده9فرنگي با به كارگيري رابطهگوجه

:نشان داده شده است27و 26
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آيد، تقاضا براي نهاده آب در توليد هر سه برمي27و 26، 25كه از معادالت چنان

با قيمت محصول رابطه مستقيم داشته در حالي كه با قيمت آب و قيمت صيفيمحصول عمده

. ها رابطه معكوس داردساير نهاده

توان ول صيفي مورد نظر ميبه منظور محاسبه كشش قيمتي تقاضاي آب براي سه محص

كشش قيمتي تقاضاي آب براي محصوالت . را استفاده نمود3و 1هاي جداول و داده12رابطه

محاسبه شده 30و 29، 28روابطفرنگي به ترتيب در اي و گوجهاي، ذرت دانهذرت علوفه

:است
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11
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−=
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η
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11
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×
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η
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)6000022/01000(
11
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η

اي، صيفي شامل ذرت علوفهمقادير كشش قيمتي تقاضاي آب براي سه محصول عمده

به دست آمد كه حاكي - 99/2و - 83/2، - 94/2فرنگي به ترتيب معادل اي و گوجهذرت دانه

از باكشش بودن تقاضا براي آب نسبت به تغييرات قيمت اين نهاده در مورد هر سه محصول 

درصد تغيير در قيمت آب، تقاضا براي اين نهاده در توليد 1، با بر اين اساس. د نظر استمور

درصد در جهت عكس تغيير 99/2و 83/2، 94/2،روابطسه محصول ياد شده به ترتيب 

كه توسط ،مقايسه مقادير محاسباتي كشش قيمتي تقاضاي آب براي محصوالت صيفي. يابدمي

21روابطكه در،با مقادير متناظر براي محصوالت شتوي،استه شدهارائ30و 29، 28روابط

حاكي از اين است كه مقادير مطلق كشش براي محصوالت صيفي ،به دست آمده است22و 

هاي قيمتي اي از محصوالت شتوي بيشتر بوده و از اين رو اتخاذ سياستبه ميزان قابل مالحظه

.آميزتري توأم خواهد بودصيفي با نتايج موفقيتدر كنترل مصرف آب در توليد محصوالت 
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اي و اي، ذرت دانهارزش اقتصادي آب را در توليد سه محصول ذرت علوفه

قالببه ترتيب در3و 1هاي جداول و داده16توان با به كارگيري رابطه فرنگي نيز ميگوجه

:محاسبه نمود33و 32، 31روابط
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فرنگي به اي و گوجهاي، ذرت دانهارزش اقتصادي آب براي محصوالت ذرت علوفه

با به كارگيري بيانگر اين است كهورد شد آريال بر57/628و 69/545، 79/567ترتيب معادل 

ياد شده، به درآمد حاصل به ترتيب به متر مكعب اضافي نهاده آب در توليد محصوالت 1

مقايسه ارزش اقتصادي آب در . ريال افزوده خواهد شد57/628و 69/545، 79/567ميزان 

محاسبه شده با مقادير متناظر براي 33تا 31بط اوتوليد محصوالت صيفي مورد نظر كه در ر

ز اين است كه نشان داده شده است، حاكي ا24و 23روابطكه توسط ،محصوالت شتوي

تر از محصوالت شتوي گيري بيشارزش اقتصادي آب در توليد محصوالت صيفي به نحو چشم

.باشدمي

اهگيري و پيشنهادنتيجه

هدف مطالعه حاضر استخراج توابع تقاضا و تعيين ارزش اقتصادي نهاده آب در توليد 

اي، ت علوفهمحصوالت عمده شتوي شامل گندم و جو و محصوالت عمده صيفي شامل ذر

استخراج توابع . فاروق شهرستان مرودشت بود-فرنگي در دشت سيداناي و گوجهذرت دانه

تقاضاي آب براي محصوالت مورد نظر بيانگر اين بود كه تقاضا براي آب با قيمت محصول 

مقادير . هاي توليد رابطه عكس داردرابطه مستقيم و با قيمت نهاده آب و قيمت ساير نهاده

برداران در تقاضاي آب براي العمل متفاوت بهرهقيمتي تقاضاي آب حاكي از عكسكشش 
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اي كه مقادير به دست آمده محصوالت شتوي و صيفي نسبت به تغييرات قيمت بود به گونه

براي كشش قيمتي تقاضاي آب براي محصوالت شتوي شامل گندم و جو به ترتيب معادل 

ادير متناظر براي محصوالت صيفي شامل ذرت بوده در صورتي كه مق- 05/1و -07/1

از . بوده است-99/2و -83/2، - 94/2فرنگي به ترتيب برابر با اي و گوجهاي، ذرت دانهعلوفه

ها به منظور كاهش تقاضاي آب در توليد محصوالت رود افزايش قيمتانتظار مي،اين رو

هاي قيمتي شود اتخاذ سياستهاد ميپيشن،بنابراين. صيفي با موفقيت چشمگيرتري همراه باشد

لويت باالتري مد نظر ورويه آب در مورد محصوالت صيفي با ادر راستاي كنترل مصرف بي

هاي جاري آب را به صورت پلكاني به سمت مقادير توان قيمتدر اين خصوص مي. قرار گيرد

، محاسبه ارزش افزون بر اين. واقعي آن كه در اين پژوهش برآورد گرديده است، سوق داد

توليد نهايي حاصل از به كارگيري نهاده آب به عنوان مبنايي براي تعيين ارزش اقتصادي اين 

نهاده گوياي اين است كه ارزش اقتصادي آب در توليد محصوالت صيفي به ميزان قابل 

اي كه ارزش اقتصادي آب اي نسبت به محصوالت شتوي منتخب بيشتر بوده به گونهمالحظه

، 79/567فرنگي به ترتيب معادل اي و گوجهاي، ذرت دانهليد محصوالت ذرت علوفهدر تو

ريال براورد شده در حالي كه مقادير متناظر براي محصوالت گندم و جو به 57/628و 69/545

شود منابع مالي حاصل از پيشنهاد مي،در نهايت. ريال بوده است162و 180ترتيب برابر با 

گذاري هدفمند جهت ارتقاي مديريت منابع آب از قيمتي، به منظور سرمايههاياجراي سياست

غيرقيمتي هايجايگزينهاي آبياري با راندمان باالتر به كار بسته شده و از سامانهجمله توسعه

.در كنار ابزارهاي قيمتي بهره گرفته شود

سپاسگزاري

اي خود را از جناب آقاي هدانند مراتب سپاسگزارينويسندگان بر خود واجب مي

شان در شائبههاي بيايوب فالحي، به عنوان يكي از كشاورزان پيشرو در منطقه، به سبب كمك

. آوري اطالعات اين پژوهش ابراز دارندجمع
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