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هاي  گیري تمایل به پرداخت کشاورزان براي آب اندازه

   CVMکاربرد روش : ي رامجرد منطقه در زیرزمینی

  

  *مریم باغستانی و منصور زیبایی
  

  15/7/1389: تاریخ پذیرش  20/5/1388: تاریخ دریافت

  

  چکیده
 پایین آب منجر به استفاده و تخصیص ناکارامـد منـابع    ن فارس توزیع رایگان و قیمتهاي استا در بسیاري از دشت  

گذاري آب یک ابزار سیاسی براي افزایش کارایی آب، کاهش تقاضـاي              در این زمینه، قیمت   . یاب آب شده است     کم
آب بایـد  گـذاري آب، قیمـت    براسـاس اصـول قیمـت   . هـا اسـت   هاي آبیاري و بازگشت هزینه    آب، مدیریت سیستم  

بایـست    بنـابراین از نقطـه نظـر کـارایی اقتـصادي، قیمـت آب مـی               . ي فرصـت آب باشـد       ي هزینـه    کننده  منعکس
آوري درآمد ممکن، قیمت آب تا حد زیادي به تمایل  ي فرصت باشد؛ در حالی که از دیدگاه جمع ي هزینه  بازگوکننده

اي تخمین تمایـل بـه پرداخـت کـشاورزان بـراي            در این مطالعه، بر   .  کشاورزان وابسته است   (WTP)به پرداخت   
هـاي مـورد نیـاز از یـک           داده.  مورد استفاده قرار گرفـت     (CVM)گذاري مشروط     هاي زیرزمینی روش ارزش     آب

گیـري تـصادفی     کشاورز در دشت رامجرد به دست آمد کـه بـا یـک روش نمونـه    190ي تصادفی مشتمل بر   نمونه
دهد کـه میـانگین کلـی تمایـل بـه              نشان می  CVMه دست آمده از روش      نتایج ب . بندي شده انتخاب شدند     طبقه

اند که تمایل به پرداخت کشاورزانی کـه بـه طـور         چنین نتایج نشان داده     هم.  ریال بر متر مکعب است     947پرداخت  
 را هاي زیرزمینـی  تر از کشاورزانی است که فقط آب کنند کم  تلفیقی از منبع آب زیرزمینی و آب سطحی استفاده می         

داري بـر    الگوي کشت، سطح زیر کشت شلتوك، درآمد و سن کشاورز و پراکندگی اراضی اثـر معنـا                . در اختیار دارند  
گذاري آب به عوامل  با توجه به نتایج به دست آمده در صورتی که در سیاست قیمت. اند تمایل به پرداخت نشان داده

تـري شـود، نتـایج        گیري توجه بـیش     رزان در امور تصمیم   چنین مشارکت خود کشاو     موثر بر تمایل به پرداخت و هم      
  .تري به دست خواهد آمد به
  

       JEL: Q28 ،Q25 ،C14، C13بندي  طبقه

  گذاري مشروط گذاري آب، تمایل به پرداخت، ارزش  قیمت:کلیدي هاي واژه

____________________________________________________
  ي کشاورزي دانشگاه شیراز به ترتیب کارشناس ارشد و دانشیار اقتصاد کشاورزي، دانشکده*

Email: mbaghestany@gmail.com 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


42  1389/ 3ي  شماره/4جلد / اقتصاد کشاورزي

  مقدمه

ن استفاده از وري پایی یکی از تنگناهاي مهم تولید کاالها و خدمات در اقتصاد کشور بهره  

تواند به مثابه یک  ي تولید در اقتصاد ملی می وري پایین یک نهاده بهره. ها و منابع است نهاده

در . یاب را دچار وقفه و رکود سازد ي کم گلوگاه، توان تولید محصوالت مرتبط با آن نهاده

ترین بازده است  یشیاب براي ایجاد ب ي کم ي کارا از نهاده چنین حالتی، راه حل اصولی، استفاده

در کشور ما مدیریت اصولی منابع آب با توجه به اقلیم، پراکندگی منابع آب، جمعیت و ). 20(

اي واقع شده که به خط استوا نزدیک  کشور ما در منطقه. طلبد اي را می تنوع نیازها توجه ویژه

منابع آبی، رسی به  بوده و بخش بزرگی از آن در مناطق کویري قرار دارد و میزان دست

  ).9(محدودتر از بسیاري از نقاط در کشورهاي دیگر است 

هاي رقابت کامل در این بازار  از آن جا که در کشور ما بازار آب رقابتی نبوده و فرض  

گیري اقتصادي از دست  هاي بازار نقش خود را در هدایت و تصمیم برقرار نیست، قیمت

دچار اختالل شده و تخصیص منابع بخش عمومی دهند، برابري قیمت با ارزش واقعی آن  می

توان  به طور کلی می). 9(شود  رو می که هدف آن بیشینه کردن رفاه جامعه است با مشکل روبه

کم این امتیاز را خواهد داشت  گفت که تعیین یک قیمت قابل قبول و منطقی براي آب، دست

ان تلقی نکرده و در مصرف آن بها را کاالیی رایگ ي گران کنندگانش این نهاده که مصرف

روابط ارایه شده بین سود به ازاي واحد آبیاري، مقدار آب آبیاري، بازده . جویی کنند صرفه

ي مستقیم و با قیمت آب  دهد که سود با بازده کاربرد، رابطه کاربرد آب و قیمت آب نشان می

تري  زده کاربرد بیشپس با افزایش قیمت آب، کشاورز مجبور است با. ي معکوس دارد رابطه

کم  البته این نرخ، باید طوري تعیین شود که دست). 19(براي آب به کار گیرد تا زیان نبیند 

به سخن دیگر . برداري از تاسیسات آبی را جبران کند داري و بهره هاي نگه بتواند هزینه

 از نیازهاي ترین نرخ، ضمن تامین قسمتی مدیریت مطلوب تقاضا براي آب از راه تعیین مناسب

امروزه . ي تقویت اقتصادي این نهاده را در توسعه فراهم آورد تواند زمینه مالی بخش آب می

برداري مطلوب از آب، به علت  نیاز به توسعه در راستاي رسیدن به خودبسندگی و لزوم بهره

. ه شودها توج محدودیت منابع آبی در کشور حقایقی انکارناپذیرند که باید بیش از پیش به آن
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ترین راه رسیدن  در مدیریت تقاضاي آب تلقی از آب به عنوان کاالي اقتصادي و باارزش، به

کاالها و خدمات یا ). 5(به مصرف مناسب آب و مشوقی براي ذخیره و حفاظت از آن است 

شود یا داراي بازار نیستند که از  ها از طریق عرضه و تقاضا تعیین می داراي بازارند که قیمت آن

توان گفت که هم  ي تعیین قیمت در بازار می درباره. شوند گذاري می هاي مختلفی ارزش روش

برعکس کاالها ). 3(عرضه و تقاضا تابع قیمت است و هم قیمت تابعی از عرضه و تقاضا است 

و خدمات بازاري، گروهی از کاالها و خدمات فاقد بازار بوده و از این رو داراي قیمت معین 

ها مستلزم  ماند، تعیین قیمت ي چنین اطالعاتی ناموفق می ر مواردي که بازار در ارایهد. نیستند

تمایل به پرداخت). 16(پیداکردن مالکی از تمایل به پرداخت است 
1

 (WTP) یک مفهوم 

ي کاال بپردازد،  کننده تمایل دارد براي عرضه اقتصادي است که در تعیین مقدار پولی که مصرف

 این موضوع یک مفهوم کاربردي در مطالعات جهانی است که در بسیاري از .رود به کار می

موارد براي تعیین تمایل به پرداخت براي آب در کشورهاي در حال توسعه مورد استفاده قرار 

نمایی براي مهار   از این رو آگاهی از تمایل به پرداخت کشاورزان به عنوان راه).31(گیرد  می

.گذاري آب ضروري است  زیرزمینی و به طور کلی سیاست قیمتهاي برداري از آب بهره

کـردي جدیـد در    با توجه به اهمیت منابع آب، اعمال مدیریت تقاضاي آب بـه عنـوان روي        

در این زمینه مطالعاتی در داخـل       . آید  مدیریت و بهره برداري از منابع آب ضروري به شمار می          

کـاران    ، زیبـایی و هـم     )2(ماده و صدراالشرفی  از جمله آ  . و خارج از کشور صورت گرفته است      

آبـادي    ، عبداللهی عزت  )15(کاران    صبوحی و هم   ،)14(شجري و ترکمانی    ،  )7(نژاد    ، بریم )12(

ي مـسایل     در داخـل کـشور بـه بررسـی و مطالعـه           ) 10(و ترکمانی و شجري     ) 17(و جوانشاه   

اري از آب هـاي زیرزمینـی و   بـرد  هـاي مهـار بهـره       مربوط به مدیریت منابع آب پرداختـه و راه        

در خارج از کـشور نیـز ساتیاسـی        . اند  برداشت بهینه را مورد بررسی قرار داده      
2

، دوپلـر و    )34 (

کاران  هم
 3

ابو مادي . و اُ ) 24 (
4

بـرداري از آب از جملـه سیاسـت           مـسایل مـدیریت بهـره     ) 30 (

____________________________________________________
1 - Willingness To Pay
2- Satyasia
3- Doppler et al.
4- O.Abu-Madi
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کـاران   و هم  شانگوآن   .اند  گذاري آب و الگوي بهینه را مورد توجه قرار داده           قیمت
1

نـشان  ) 35 (

روگــرز و .  درصــد از پتانــسیل آب ذخیــره شــده بــستگی بــه منــابع آبــی دارد50انــد کــه  داده

کاران  هم
2

توانند به حفاظت و پایـداري       گذاري منابع آبی می     هاي قیمت   معتقدند که سیاست  ) 32(

زش واقعـی و میـزان      گر ار   کنند که اگر قیمت منابع آبی واقعاً بیان         آنان بیان می  . آن کمک نمایند  

کنندگانش بهینه خواهد بود و منـابع آبـی در            ي تامین آن باشد، مصرف آن در بین مصرف          هزینه

هاي مـورد اسـتفاده در بخـش     تعیین ارزش اقتصادي نهاده. شود تر، استفاده می    مصارف با ارزش  

از . اسـت اي در داخل کشور صورت گرفته         ي آب در مطالعات پراکنده      کشاورزي از جمله نهاده   

، اسـدي و    )21(، مقدسـی    )11(، دهقانیان و شاهنوشی     )13(سلطانی  ي    توان به مطالعه    جمله می 

. انـد   اي آب پرداخته    اشاره کرد که به بررسی ارزش سایه      ) 8(و بوستانی و محمدي     ) 5(سلطانی  

مور و میکاییل  
3

ب را در آمریکا با استفاده از تابع تولید درجه دو، نخست تـابع تقاضـاي آ    ) 29 (

. انـد   دست آورده    دالر به  7/68اي هر واحد آب را برابر         در بخش کشاورزي و سپس قیمت سایه      

گایارتی و بابیر  
4

و هوك و تایلر   ) 25(
5

. اند  اي آب را مورد بررسی قرار داده        نیز ارزش سایه  ) 26 (

گـذاري آب زیرزمینـی صـورت گرفتـه اسـت،             ي ارزش   با وجود مطالعات زیادي که در زمینـه       

اسـدي  . انـد   هاي زیرزمینـی پرداختـه      تري به تمایل به پرداخت کشاورزان براي آب         عات کم مطال

، بادو )4(
6

، توماس و کریستوفر   )22 (
7

، کاس و خاواجا   )36 (
8

و سلمان و کـارابلی    ) 28 (
9

) 33 (

بررسـی ارزش اقتـصادي آب و       . انـد   در بررسی خود به بررسی تمایل به پرداخت آب پرداختـه          

ه در این زمینه گویاي ایـن حقیقـت اسـت کـه ارزش اقتـصادي آب بـسیار                   مطالعات انجام شد  

منـد   نگاه اقتصادي به آب بـه عنـوان کـاالیی بـسیار ارزش     . بهاي تعیین شده است     تر از آب    بیش

____________________________________________________
1 -Shangguan et. al.
2- Rogrers et. al.
3- Moore and Michael
4- Gayarti and Barbier
5- Houk and Taylor
6- Boadu
7- Thomas and Christopher
8- Koss and Khawaja
9- Zehi Salman and Karablieh

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


45   ...هاي زیرزمینی در گیري تمایل به پرداخت کشاوزان براي آب اندازه

رویـه از آن روز بـه روز    تواند ارزش واقعی آب، بویژه منابع آب زیرزمینی را که برداشت بی     می

. یزان برداشت از این منابع را به حد قابل قبول و سالمی برسـاند             یابد روشن کند و م      افزایش می 

اي آب استفاده کـرده       ي ارزش اقتصادي آب از قیمت سایه        تر مطالعات انجام شده در زمینه       بیش

تمایـل بـه   . اند هاي زیرزمینی پرداخته تر به میزان تمایل به پرداخت خود کشاورز بابت آب        و کم 

تري  تواند اثرات بیش دهد و در اجرا می      از دید کشاورز نشان می    پرداخت کشاورز ارزش آب را      

گیـري تمایـل بـه پرداخـت          با توجه به اهمیت موضوع، هدف ایـن مطالعـه انـدازه           . داشته باشد 

هاي زیرزمینی تحت شرایط مختلف منبع آب مـورد اسـتفاده اسـت کـه در                 کشاورزان بابت آب  

  .ي مرودشت مورد بررسی قرار گرفته است منطقه

  

  روش تحقیق

هاي زیرزمینی با استفاده از روش  در این مطالعه تمایل به پرداخت کشاورزان براي آب  

CVMروش .  محاسبه شده استCVMگیري تمایل به پرداخت افراد براي کاالها و   براي اندازه

هدف نهایی این روش، به دست آوردن . شود ها استفاده می خدمات محیطی و مانند آن

یق از منافعی است که در اثر تغییر سطوح تولید و یا قیمت بعضی از کاالها و برآوردي دق

طراحی سوال اصلی براي استخراج ). 37 و 18. (آید خدمات عمومی و غیربازاري به وجود می

هاي مختلفی است که به برخی  کم تمایل به دریافت، داراي تکنیک تمایل به پرداخت و یا دست

  ):6(شود  ها اشاره می از آن

تکنیک سوال باز-1
1

ها و یا  دراین تکنیک بعد از استخراج میانگین و میانه به پرداخت: 

مربعات ) کمینه(هاي به دست آمده، با استفاده از الگوي رگرسیون به روش حداقل  دریافت

  .شود هاي حاصل از این روش پرداخته می معمولی به تحلیل داده

)دهی بازي قیمت(نهادي  تکنیک قیمت پیش-2
2

دهنده نخست در  در این تکنیک، فرد پاسخ: 

اگر رد کرد، آخرین . کند پذیرد و یا رد می گیرد، که یا آن را می مقابل قیمت مشخصی قرار می

____________________________________________________
1 - open ended
2 - Bidding games
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شود، اگر  نهاد می گیرد و اگر بپذیرد، قیمت باالتري به او پیش مبلغ پذیرفته شده مالك قرار می

دهنده ادامه   پاسخWTP فرایند تا رسیدن به بیشینه مورد قبول واقع شود، باز قیمت باالتر و این

  .یابد می

تکنیک کارت پرداخت-3
1

گو نشان  شود و به فرد پاسخ در این تکنیک یک سري از مقادیر بر روي کارت نوشته می

شود کارتی را که قیمت آن برابر با بیشینه تمایل به پرداختش  شود، و از او خواسته می داده می

ها به طور معمول از رقم صفر  هاي نوشته شده بر روي این کارت قیمت. است را جدا کند

توان با توجه به  در این روش می. یابند شروع و با فواصل یکسان تا مبلغ معینی افزایش می

  ).29(هاي مختلفی را طراحی کرد  هاي مختلف درآمدي، کارت گروه

)پرسی همه(تکنیک انتخاب دوگانه -4
2

شود که  دهندگان درخواست می شود و از پاسخ نهاد می یک مقدار پیشدر این تکنیک، فقط 

در این تکنیک، ). 1( موسوم است "انتخاب یا رد"یافت   دهند، که به ره"خیر" یا "آري"پاسخ 

گیرد و براي یک نمونه با حجم باال، این روش  دهنده در یک فرایند طوالنی قرار نمی پاسخ

.تر نیز باشد هزینه ممکن است کم

آوري شده  ها نیز تاثیر زیادي بر دقت و صحت اطالعات جمع آوري داده نوع ابزار جمع

در این ). 25( و افکار عمومی باشد CVMهاي  بایست متناسب با پرسش خواهد داشت و می

ي حضوري براي  نهادي تکراري و روش مصاحبه  از تکنیک قیمت پیشCVMمطالعه در روش 

  . شده استآوري اطالعات استفاده جمع

هاي  گیري کمی تاثیر نسبی ویژگی  با هدف شناخت و اندازهCVMدر این مطالعه روش 

ها براي  ي میانگین تمایل به پرداخت آن فردي کشاورزان در تمایل به پرداخت و محاسبه

 تابعی از خصوصیات WTPشود که  فرض می. گیرد هاي زیرزمینی مورد استفاده قرار می آب

شود،  دهندگان می  پاسخWTPو اجزاي تصادفی باشد که سبب متفاوت بودن دهندگان  پاسخ

____________________________________________________
1 - Payment card
2 - Dichotomous choice (referendum)
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براي بررسی و تخمین . دهنده خصوصیات مشترکی داشته باشند مگر این که افراد پاسخ

بر اساس . نمایی استفاده شده است راست) بیشینه(رگرسیون مربوطه، از روش حداکثر 

هاي  گذاري مشروط هنگام استفاده از داده در تکنیک ارزش) 23(ي کامرون و هوپرت  مطالعه

) بیشینه(و حداکثر ) OLS(مربعات معمولی ) کمینه(اي کارت پرداخت، دو روش حداقل  فاصله

 OLSدر روش . توانند براي تخمین رگرسیون مورد استفاده قرار گیرند  می(ML)نمایی  راست

هاي فردي  ه و ویژگیها در کارت پرداخت به عنوان متغیر وابست نقاط میانی فاصله

، از رگرسیون MLشود و در روش   می شونده به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته مصاحبه

کند به  شونده انتخاب می اي که کارت پرداختی که مصاحبه اي استفاده شده، به گونه فاصله

. شود میعنوان حد پایین و کارت پرداخت باالتر بعد از آن به عنوان حد باال در نظر گرفته 

زند که  اي تخمین می اي به گونه نمایی فاصله راست) بیشینه(سپس پارامترها را از روش حداکثر 

در . احتمال این که تمایل به پرداخت واقعی کشاورز بین دو حد باال و پایین باشد را بیشینه کند

ت آمده از دو نتایج به دس. وجود دارد) حد باال و پایین(واقع در این روش دو متغیر وابسته 

شود، تکنیک حداکثر  اند که در حالتی که روش کارت پرداخت استفاده می رگرسیون نشان داده

در این مطالعه نیز از تکنیک . آورد تري را به دست می اي نتایج به نمایی فاصله راست) بیشینه(

اي نمایی فاصله راست) بیشینه(حداکثر 
1

ري است که البته الزم به یادآو.  استفاده شده است

) روش مزایده(نهادي تکراري  آوري اطالعات در این مطالعه روش قیمت پیش روش جمع

  .است که بسیار شبیه به روش کارت پرداخت است

ي  کم به اندازه دهنده، دست شود که بیشینه تمایل به پرداخت فرد پاسخ گونه فرض می  این  

اي، احتمال یک  الگوي فاصله. ستنهادي تکراري ا عدد انتخاب شده در تکنیک قیمت پیش

اي که تمایل به پرداخت واقعی بین مقدار  کند به گونه تمایل به پرداخت فردي را بیشینه می

تر   ، و مقدار بزرگWTPMدهنده،  نهادي تکراري توسط پاسخ انتخاب شده در روش قیمت پیش

  . ، باشدWTPLبعد از آن، 

____________________________________________________
1 - Maximum Likelihood Interval
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انکار اي از روش موري و هم در الگوي فاصله
1

احتمال این که . به شرح زیر استفاده شد) 29 (

WTPi بین WTPMi و WTPLiاست1ي   باشد، به صورت رابطه :  

)1(       
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iM

i

iL

MiLiLiM

)WTP(EWTP)WTP(EWTP

WTPWTPobPrWTPWTPobPrWTPWTPWTPobPr
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 هر فرد، WTP تابع چگالی تجمعی نرمال استاندارد است و ارزش انتظاري Фکه در آن 

E(WTPi)آید  به دست می2ي  ، از رابطه:

)2(  

i88776655

44332211iii

XXXX

XXXX)WTP(EWTP




:اي که  به گونه

α :مقدار ثابت  

X1 :سن کشاورز  

X2 :درآمد حاصل از کشاورزي  

X3 :داشتن درآمد حاصل از شغل فرعی

X4 :ي کشاورز مخارج ساالنه

X5 :سطح سواد کشاورز

X6 :تعداد قطعه زمین

X7 :کشت برنج  

X8 :تنوع کشت  

iξ :نحراف معیار ي اخالل با توزیع نرمال با میانگین صفر و ا جملهσi .  

:نمایی زیر بیشینه شود  آیند که تابع لگاریتم راست اي به دست می پارامترها به گونه

)3(  
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iL )WTP(EWTP)WTP(EWTP
logLLog ii

  

____________________________________________________
1 - Morey et al.
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نهاد شده به ازاي هر ساعت آب زیرزمینی  نهادي تکراري، قیمت پیش در تکنیک قیمت پیش  

دهد که  نامه نشان می  نتایج پرسش.کند  تغییر می0 -30000ي  در محدوده)  اینچ5آب چاه (

 تومان به هیچ وجه تمایل به خرید آب ندارند و 30000هاي باالتر از  کشاورزان در برابر قیمت

اند، مابقی در همین محدوده تمایل به خرید  به جز چند کشاورز که ارقام بسیار باالیی گفته

  .اند داشته

هـا از     آوري این داده    براي جمع . ي مقطعی است  ها  نیاز این مطالعه شامل داده      اطالعات مورد     

اي ي یک مرحله   بندي شده   گیري طبقه   روش نمونه 
1

ي  نامه از کـشاورزان منطقـه    و تکمیل پرسش

ي حـضوري بـراي       گفتنی اسـت کـه در ایـن تحقیـق از روش مـصاحبه             . مرودشت استفاده شد  

 کـشاورز   190ونه شـامل    ي آماري نم    جامعه. نامه استفاده شده است     آوري اطالعات پرسش    جمع

بـراي تخمـین رگرسـیون، از       . اسـت ) دشت رامجـرد  (از روستاهاي اطراف شهرستان مرودشت      

  . استفاده شدSTATA10ي نرم افزاري  بسته

  

  نتایج و بحث 

قبل از تشریح نتایج الگو براي رسیدن به اهداف مطالعه، به توضیحی خالصه در مورد 

هاي  رزان نمونه پرداخته و سپس نتایج حاصل از تخمینهاي فردي و امکانات آبی کشاو ویژگی

. شود انجام شده بیان می

ي مورد مطالعه  هاي نمونه ویژگی

برداران نمونه مرد  تمام بهره.  سال است50 آماري نمونه حدود ي میانگین سنّی جامعه  

 )1(در جدول .  ساله است84ها  ترین آن  و مسنه سال18بردار نمونه  ترین بهره جوان. ندهست

برداران نمونه به   درصد از بهره3/56. اي از ویژگی کشاورزان نمونه گزارش شده است خالصه

  .ندهست درصد، داراي شغل فرعی نیز 7/43غیر از کشاورزي منبع درآمدي دیگري ندارند و 

  

____________________________________________________
1 - One-Stage Stratified Sampling
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  ي مورد مطالعه ویژگی کشاورزان در نمونه). 1(جدول 

چاه و کانالچاه و رودخانهچاه

354/261/236/15تر از  کم

45-35234/152/22

  سن

)درصد(

456/505/572/62تر از  بیش

5/420/403/23 هکتار5تر از  کم

1/305/405/44 هکتار10-5

  اندازه مزرعه

)درصد(

4/275/192/32 هکتار10تر از  بیش

4/264/159/28سواد بی

4/332/697/37  یابتدای

5/194/157/16سیکل

5/1907/16  دیپلم

  سواد کشاورز

)درصد(

2/100باالتر از دیپلم

3/198/308/14ابتدایی

9/228/304/22سیکل

3/376/76/33دیپلم

  متوسط سواد خانواده

)درصد(

5/208/302/29باالتر از دیپلم

نامه پرسش:  ماخذ

  

ي آماري نمونه از   ها، تمام افراد جامعه نامه  آمده از پرسشطبق اطالعات آماري به دست

 درصد کشاورزان روي 80. کنند استفاده می)  روش غرقابی و یا جوي و پشته(آبیاري سنتی 

 درصد افزون 18کنند و   درصد زمین ملکی ندارند و اجاره می2کنند،  زمین ملکی خود کار می

 70حدود (تر کشاورزان  زمین بیش. اي نیز دارند ارهبر این که داراي زمین هستند، زمین اج

  .در یک یا دوقطعه قرار گرفته است) درصد
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جویی در آب مصرفی نهادهاي کشاورزان براي صرفه پیش). 2(جدول 

  )درصد (تعداد   نهاد پیش  شماره

  )7/40  (57  )اي آبیاري بارانی و قطره(رفته  آوري آبیاري پیش فن  1

  )7/35 ( 50  تسطیح لیزري  2

  )1/17  (24  ي پالستیکی استفاده از لوله  3

  )7/10  (15  دقت در آبیاري  4

  )9/7  (11  تر کشت کم  5

  )7/5  (8  ...)استفاده از کانال سیمانی، تمیز کردن جوي و(حرکت سریع آب در جوي   6

  )9/2  (4  زمان آبیاري  7

  )1/2  (3  رفته در کشاورزي آوري پیش فن  8

  )4/1  (2  بیاريکاهش زمان آ  9

  )4/1  (2  استفاده از استخر  10

  )4/1  (2  غیر مداوم بودن آبیاري شلتوك  11

  )7/0  (1  تر کردن قطعات زمین کوچک  12

  )7/0 (1  تر کشت محصوالت با نیاز آبی کم  13

  )7/0  (1  کاهش عرض زمین  14

  )7/0  (1  کشی استفاده از آب زه  15

  )7/0  (1  کاشت ردیفی گندم  16

  نامه پرسش: ماخذ

کنند،  استفاده می) چاه(زمینی  هاي زیر  درصد فقط از آب46از نظر منبع آب مورد استفاده،   

 درصد 7، و )چاه و کانال(شده  هاي زیرزمینی و آب سطحی کنترل زمان از آب  درصد هم47

رصد از  د52. کنند استفاده می) چاه و رودخانه(نشده  هم از آب زیرزمینی و آب سطحی مهار 

.اند عمیق بوده هاي مورد استفاده عمیق و مابقی نیمه چاه

از . بود آب هستند ها دچار کم اند که برخی ماه   درصد کشاورزان نمونه گفته70تقریبا   

جویی در آب مصرفی در بخش کشاورزي سوال شد که از بین  کشاورزان در مورد امکان صرفه
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هایی هم  حل جویی وجود دارد و راه امکان صرفه درصد اشاره کردند که 92دهندگان  پاسخ

  . آمده است2نهادي در جدول  هاي پیش حل نهاد دادند که راه پیش

ترین  رفته براي آبیاري بیش آوري پیش طبق نتایج ارایه شده در این جدول استفاده از فن  

ي  ولهتسطیح لیزري و استفاده از ل. نهادها را به خود اختصاص داده است درصد از پیش

همان گونه که در تئوري تحقیق . ي دوم و سوم قرار گرفته است پالستیکی نیز به ترتیب در رده

حل براي افزایش راندمان آبیاري  توضیح داده شد، در شهرستان مرودشت استفاده از این دو راه 

قت د. هاي آن آگاهند تر کشاورزان از فایده به طور وسیع در حال گسترش است و تقریبا بیش

ها ادعا کردند که اگر  کردند، آن در آبیاري از مواردي بود که کشاورزان زیادي به آن اشاره می

ي خود بایستد و زمان الزم براي آبیاري را به خوبی  شخص آبیار به هنگام آبیاري سر مزرعه

سیمانی کردن و یا استفاده از . جویی زیادي خواهد شد مهار کند در مصرف آب صرفه

هاي بسیار موثر در افزایش راندمان انتقال  حل الستیکی در نهرها یکی دیگر از راهپوش پ کف

چنین بسیاري از کشاورزان  هم. آب است که بسیاري از کشاورزان به این مورد نیز اشاره کردند

کشی استفاده  اند، از آب زه رو بوده سالی روبه هایی که با خشک کردند که در سال عنوان می

جویی  تواند در سایر مواقع نیز مورد استفاده قرار گیرد و موجب صرفه  این روش میاند که کرده

نهادهاي ارایه شده همگی قابل اجرا بودند اما  به طور کلی پیش. در مصرف آب کشاورزي شود

بود  نهادهاي باال را کم تر کشاورزان علت عملی نکردن پیش ي قابل توجه این است که بیش نکته

کردند و در صورتی که دولت با دادن وام  ي انجام این امور عنوان می  بودن هزینهبودجه و باال

  .هاي گفته شده داشتند حل ها کمک مالی کند، همگی تمایل به اجراي راه به آن

جویی زیادي در مصرف  ها صرفه ها نیز یکی دیگر از منابع آب است که با مهار آن هرزآب  

نیاز  آیا شما حاضرید در تامین اعتبار مورد "ورز سوال شد که در این زمینه از کشا. شود آب می

گویی   درصد که حاضر به پاسخ46 از "کمک کنید؟) مانند سیالب(ها  ي هرزآب براي ذخیره

.  درصد مابقی به هیچ وجه حاضر به کمک نبودند11اند و   درصد جواب مثبت داده89اند،  بوده

کردند که بتوانند از  د نیز معموال این شرط را مطرح میان البته افرادي که حاضر به کمک بوده

  .شده استفاده کنند این آب ذخیره 
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یکی دیگر از مفاهیم اقتصادي که براي تعیین ارزش اقتصادي یک منبع مورد استفاده قرار   

شود که دولت بخواهد با  این مفهوم زمانی استفاده می. گیرد، مفهوم تمایل به دریافت است می

. ها از منبع طبیعی شود که در اختیارشان قرار دارد ي آن  پول به افراد مانع از استفادهپرداخت

 اگر دولت بخواهد در "براي بررسی تمایل به دریافت کشاورز، نخست این گونه سوال شد که 

جویی شده شما مبلغی پول به عنوان جایزه بپردازد، شما  ازاي هر متر مکعب آب صرفه

 درصد 2/78دهندگان   از بین پاسخ"جویی انجام دهید؟ زم را براي صرفهحاضرید اقدامات ال

ي شما در مورد   برنامه"در پاسخ به سوال . کاري بودند پاسخ مثبت دادند و حاضر به هم

نهاد پیش روي کشاورز قرار داده  ، سه پیش"جویی شده چیست؟ ي دوباره از آب صرفه استفاده

 تغییر کشت به محصوالتی که درآمد -2سطح زیر کشت،  افزایش -1":شد که عبارتند از 

دهندگان به  از بین پاسخ. " استفاده نکردن از این آب-3تري دارند، و  تر و نیاز آبی بیش بیش

ي  مانده گزینه   درصد باقی8/5ي دوم و   درصد گزینه1/15ي اول،   درصد گزینه1/79این سوال 

 درصد 2/78اند،  ي اول را انتخاب کرده  که دو گزینهاز بین کشاورزانی. سوم را انتخاب کردند

جویی شده را بدون مصرف باقی  حاضر بودند به ازاي دریافت پول از دولت، آب صرفه

  .بگذارند

  

  CVMبررسی نتایج الگوي 

ها  در این قسمت نخست به بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت و معناداري آن  

ه به ضرایب به دست آمده براي هر یک از متغیرها، تمایل به سپس با توج. پرداخته شده است

  .پرداخت متوسط محاسبه شده است

  

  بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت

عوامل گوناگونی چون سن کشاورز، سطح تحصیالت، درآمد و تنوع کشت ممکن است بر   

 CVMدر الگوي .  باشدگذار هاي زیرزمینی تاثیر میزان تمایل به پرداخت کشاورزان براي آب

. آورده شده است) 3(اثر عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بررسی و نتایج حاصله در جدول 
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برداران  در گروه اول کل بهره. برداران نمونه اجرا شده است الگو در مورد سه گروه از بهره

بع آب مورد استفاده برداران بر اساس من سپس بهره. اند گونه تفکیکی قرار گرفته نمونه بدون هیچ

هاي زیرزمینی استفاده  گروهی که فقط از آب: اند که عبارتند از به دو گروه جداگانه تقسیم شده

هاي زیرزمینی از آب سطحی مهار شده  بردارانی که افزون بر آب کنند و گروه دیگر، بهره می

به تفکیک در هر سه نتایج . کنند نیز استفاده می) آب رودخانه(و یا مهار نشده ) آب کانال(

شود سن کشاورز اثر منفی بر میزان تمایل  همان گونه که دیده می. گروه نمایش داده شده است

با افزایش سن تمایل به . دار است به پرداخت کشاورز دارد که در گروه اول و سوم این اثر معنا

اصل از کشاورزي درآمد ح. یابد هاي زیرزمینی کاهش می پرداخت کشاورز براي استفاده از آب

در گروه سوم نیز اثر این متغیر مثبت است اما . داري در گروه اول و دوم دارد اثر مثبت و معنا

درآمد حاصل از شغل فرعی نیز اثر مثبتی بر میزان تمایل به پرداخت نشان . دار نشده است معنا

گفت که درآمد شاید بتوان . دار شده است داده است که در گروه اول و سوم این اثر معنا

تواند میزان تمایل به پرداخت کشاورز را تحت تاثیر قرار  گاه مالی می کشاورز به عنوان تکیه

تري  تر باشد، زراعت ارزش بیش از طرف دیگر هر چه درآمد کشاورز از کشاورزي بیش. دهد

  .تري را بپردازد براي او دارد و حاضر است مبلغ بیش

سطح تحصیالت کشاورز . داري را نشان نداده است اثر معناي کشاورز  متغیر مخارج ساالنه  

تر  هر چه سطح تحصیالت کشاورز بیش. دهد داري را نشان می در هر سه گروه اثر مثبت و معنا

کتیراوان و . تري براي او دارد هاي زیرزمینی از نظر اقتصادي ارزش بیش باشد آب

 را درمورد اثر میزان تحصیالت بر میزان در تحقیق خود نیز همین نتیجه) 27(تیراناواکاراسو 

این دو محقق اثر عوامل موثر بر میزان تمایل به . اند تمایل به پرداخت کشاورز گزارش کرده

اند و نتایج تحقیقشان نشان داده که  پزشکی را مورد بررسی قرار داده پرداخت براي خدمات دام

برداران نمونه نیز افزایش  ت بهرهیابد، تمایل به پرداخ هر چه سطح تحصیالت افزایش می

.یابد می
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  )اي نتایج تخمین فاصله(ي تمایل به پرداخت  کننده فاکتورهاي تعیین). 3(جدول 

  کل کشاورزان  متغیر توضیحی
کشاروزانی که از آب 

  کنند چاه استفاده می

کشاورزانی که از منبع آب 

  کنند توام استفاده می

مقدار ثابت

***
23/10166  

)56/2505(  

87/1447-  

)46/4398(  

***
22/10050  

)80/2925(  

  سن کشاورز

***
86/138-  

)88/33(  

76/7-  

)01/60(  

**
33/103-  

)16/40(  

  درآمد حاصل از کشاورزي

*
000068/0  

)00004/0(  

*
00014/0  

)0001/0(  

00006/0  

)00005/0(  

  درآمد شغل فرعی

*
87/770  

)71/710(  

09/276  

)85/1261(  

**
59/1965  

)88/798(  

  خارج ساالنهم
00004/0  

)0001/0(  

000035/0  

)00014/0(  

00016/0-  

)00012/0(  

  سطح تحصیالت کشاورز

***
43/1418  

)41/477(  

***
83/2281  

)62/800(  

***
39/1887  

)99/530(  

  تعداد قطعه زمین
26/155-  

)998/237(  

65/216-  

)11/428(  

22/130-  

)68/266(  

  کشت شلتوك

*
73/1474  

)85/778(  

*
09/2591  

)82/1474(  

26/1047  

)73/869(  

  تنوع کشت

***
88/1545  

)88/516(  

***
29/3181  

)74/862(  

40/495  

)32/576(  

  103  86  189  تعداد مشاهدات

/Insigma
***

44/8  

)0545/0(  

***
57/8  

)0806/0(  

***
24/8  

)075/0(  

Sigma
92/4634  

)495/252(  

20/5279  

)43/425(  

33/3806  

)55/284(  

LR χ2(8)  85/108  22/50  86/67  

Prob< χ2
0000/0  0000/0  0000/0  

Log likelihood343/359-  002/171-  84/179-  

هاي تحقیق یافته: ماخذ

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

  .دهند اعداد داخل پرانتز خطاي معیار را نشان می

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


56  1389/ 3ي  شماره/4جلد / اقتصاد کشاورزي

نسبت به کشت محصولی که درآمد باالیی دارد حساسیت زیادي به طور معمول کشاورز   

براي بررسی اثر این عامل، . تري را بابت آن بپردازد ي بیش دهد و حاضر است هزینه نشان می

افزایش قیمت . کشت و یا کشت نکردن محصول برنج به عنوان متغیر وارد الگو شده است

. ان تمایل زیادي به کشت آن داشته باشندبرنج در سال اخیر سبب شد که بسیاري از کشاورز

دهد که کشت برنج  دار شدن اثر آن نشان می بعد از وارد کردن این متغیر در الگو، مثبت و معنا

.هاي زیرزمینی دارد اثر مثبتی بر میزان تمایل به پرداخت کشاورز براي آب

رسی شود که آیا بین تنوع کشت نیز به عنوان عامل موثر دیگري وارد الگو شده است تا بر  

تري  کنند و کشاورزانی که دو و یا تعداد بیش کشاورزانی که فقط یک محصول کشت می

. داري از نظر میزان تمایل به پرداخت وجود دارد یا خیر کنند تفاوت معنا محصول کشت می

ر د. یابد تر باشد تمایل به پرداخت افزایش می دهد که هر چه تنوع کشت بیش نتایج نشان می

تواند با اطمینان  یابد و کشاورز می واقع با افزایش تنوع کشت، ریسک درآمد کاهش می

به طور کلی . تري بپردازد هاي زیرزمینی مبلغ بیش تري به درآمد خود، بابت استفاده از آب بیش

. توان دو متغیر کشت شلتوك و تنوع کشت را به عنوان نوع الگوي کشت در نظر گرفت می

ي موثر بودن نوع الگوي کشت بر میزان تمایل به پرداخت   آمده تاییدکنندهنتایج به دست

  .کشاورز است

  

  بررسی میزان تمایل به پرداخت

هاي مطالعه در معادالت تخمین زده شده،  بعد از تخمین رگرسیون باال، با قرار دادن داده  

ه و متوسط تمایل به برداران نمونه محاسب میزان تمایل به پرداخت مربوط به هر یک از بهره

همان گونه . نشان داده شده است) 4(نتایج در جدول . پرداخت هر گروه به دست آمده است

برداران نمونه است متوسط تمایل به پرداخت  شود در گروه اول که شامل کل بهره که دیده می

تفاده هاي زیرزمینی اس بردارانی که فقط از آب در گروه دوم یعنی بهره.  تومان است7/94

 تومان و در گروه سوم که از منبع 7/97کنند، تمایل به پرداخت به ازاي هر متر مکعب آب  می

دهد که  در واقع نتایج، نشان می.  به دست آمده است2/94کنند حدود  آب توام استفاده می
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کنند، نسبت به کشاورزانی که افزون بر آب  کشاورزانی که فقط از یک منبع آب استفاده می

  .تري دارند کنند، تمایل به پرداخت بیش مینی از منبع آب دیگري هم استفاده میزیرز

  

  تمایل به پرداخت متوسط به ازاي هر متر مکعب آب زیرزمینی). 4(جدول 

  کل نمونه  منبع آب

کشاروزانی که از آب 

  کنند چاه استفاده می

کشاورزانی که از منبع 

  کنند آب توام استفاده می

متوسط تمایل به پرداخت 

  )ریال10(

7/94  7/97  2/94  

  هاي تحقیق  یافته: ماخذ

داري میانگین دو گروه در دو گروه اول و سوم که از نظر منبع آب مورد  براي بررسی معنا

آورده شده ) 5( استفاده شد که نتایج آن در جدول T-Testاند، از آزمون  استفاده تفکیک شده

نگین دو گروه است که بر اساس نتایج این جدول فرض صفر در این آزمون برابري میا. است

  .دار در میانگین دو گروه است شود و بیانگر تفاوت معنا فرض صفر رد می

  

  ي نوع منبع آب با تمایل به پرداخت آزمون رابطه). 5(جدول 

میانگینفراوانیگروه

انحراف 

معیار

خطاي 

معیار

ي   آماره

t
داري سطح معنا

 از بردارانی که فقط بهره

کنند چاه استفاده می

86107506/410662/406

بردارانی که از منبع  بهره

کنند آب توام استفاده می

10210730

64/26000/0

  هاي تحقیق یافته: ماخذ
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  نهادها گیري و پیش نتیجه

هاي زیرزمینی،  گیري تمایل به پرداخت کشاورزان براي آب در این مطالعه با هدف اندازه  

ي بین تمایل به پرداخت  در این روش رابطه.  استفاده شد(CVM)گذاري مشروط   ارزشروش

کشاورز و خصوصیات فردي وي مورد بررسی قرار گرفت و سپس با توجه به نتایج به دست 

دار  ي مثبت و معنا گر رابطه  بیانCVMنتایج الگوي . آمده تمایل به پرداخت متوسط محاسبه شد

مجموع دو متغیر تنوع کشت و کشت و یا کشت (رز و الگوي کشت دو متغیر درآمد کشاو

توان گفت که لحاظ کردن این دو  با توجه به نتایج به دست آمده می. است) نکردن شلتوك

گذاري آب زیرزمینی مصرفی در بخش کشاورزي، میزان  خصیصه در اتخاذ سیاست قیمت

ی که به کشت محصوالت با درآمد به طور مسلم کشاورزان. دهد اثرگذاري آن را افزایش می

پردازند، به دلیل سود باالي  تر مانند شلتوك می تر و در عین حال مصرف آب بیش بیش

اگر قیمت آب بدون توجه به . تري بابت استفاده از آب بپردازند محصول حاضرند پول بیش

ن مختلف نوع محصول و سود حاصل از آن تعیین شود، میزان اثرگذاري آن در مورد کشاورزا

متغیري مانند سن و یا سطح تحصیالت کشاورز و بررسی اثر آن بر میزان . متفاوت خواهد بود

تواند داشته باشد، اما لحاظ کردن  گذاري نمی تمایل به پرداخت، کاربرد عملی در سیاست قیمت

 گذاري مورد توجه قرار متغیر الگوي کشت و درآمد کشاورز نماینده، بایستی در سیاست قیمت

داري را نشان  چنین نوع منبع آب مورد استفاده نیز بر میزان تمایل به پرداخت اثر معنا هم. گیرد

آب زیرزمینی و آب (تمایل به پرداخت متوسط کشاورزانی که از منبع آب تلفیقی . داده است

کنند  تر از گروهی است که فقط از منبع آب زیرزمنی استفاده می کنند، کم استفاده می) سطحی

ي  با توجه به این که در منطقه. ها بایستی مورد توجه قرار گیرد گیري که این نکته نیز در تصمیم

به غیر از (کند  اي را براي کشاورزان ایجاد نمی هاي زیرزمینی هزینه مرودشت استفاده از آب

دهد که  ، تمایل به پرداخت محاسبه شده نشان می)ي موتور پمپ و تجهیزات چاه هزینه

حتا اگر . اي را بپردازند زان این منطقه حاضرند براي استفاده از این منبع طبیعی هزینهکشاور

  آب براي کشاورز در نظر بگیریم،  ي موتور پمپ و تجهیزات دیگر را نیز به عنوان هزینه هزینه

  . هاي جاري است تر از هزینه باز هم تمایل به پرداخت کشاورزان بیش
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ي کاراتر از آب زیرزمینی و  نهادهاي زیر براي استفاده پیشهاي تحقیق  بر اساس یافته

  :شود جویی در آن ارایه می صرفه

در نظر گرفتن قیمت مناسب براي آب زیرزمینی با توجه به عوامل موثر بر تمایل به -1

اگر سیاست . تمایل به پرداخت کشاورز به الگوي کشت او بستگی دارد: پرداخت

تواند اثر  مینی با توجه به الگوي کشت صورت پذیرد میهاي زیرز گذاري براي آب قیمت

فرنگی و برنج از جمله محصوالتی است  ي مرودشت گوجه در منطقه. تري داشته باشد بیش

راه با درآمدزایی بسیار باال، مصرف آب بسیار زیادي دارد و به طور مسلم کشاورزانی  که هم

بها  اگر آب. داخت باالتري خواهند داشتپردازند، تمایل به پر که به کشت این محصوالت می

در این محصوالت باالتر باشد، انگیزه براي کاهش مصرف آب در این دو محصول افزایش 

تواند اثر  هاي مختلف درآمدي نیز می چنین تعیین قیمت آب براساس گروه هم. یابد می

  .گذاري آب را افزایش دهد سیاست قیمت

جویی در  نهادي براي صرفه هاي پیش اجراي راه حلکمک مالی دولت به کشاورزان براي -2

نهادهاي خود  بود بازده آبیاري است که از طریق اجراي پیش  اثر دیگر افزایش قیمت، به:آب

با . گیرد  جویی در آب مصرفی کشاورزي صورت می در مورد صرفه) 2جدول (کشاورزان 

ها،   نهرها، تسطیح زمینتري براي بازسازي پوشش ي بیش افزایش قیمت، کشاورز انگیزه

اما شرط الزم براي . کند نهادها پیدا می هاي آبیاري تحت فشار و دیگر پیش کارگیري روش به

همان گونه که اشاره شد . ي الزم است رس بودن بودجه نهادها، در دست اجراي این پیش

کنند و از  میهاي باال را ناتوانی مالی عنوان  حل بسیاري از کشاورزان علت اجرا نکردن راه

جویی  تواند با دادن وام به کشاورزان براي صرفه دولت می. دولت خواستار کمک مالی هستند

  .در مصرف آب گام موثري بردارد

با توجه به باال بودن تمایل : گذاري ي تلفیقی از آب براي افزایش اثر سیاست قیمت استفاده-3

کنند، نسبت به گروهی  زمینی استفاده میبردارانی که فقط از آب زیر به پرداخت در گروه بهره

گذاري در گروه اول  توان گفت که اثر سیاست قیمت برند، می که از منبع آب تلفیقی بهره می
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ي تلفیقی از آب زیرزمینی و آب سطحی  در واقع با فراهم کردن شرایط استفاده. تر است کم

  .توان اثر این سیاست را افزایش داد می

گونه که نتایج  همان: گذاري مناسب محصوالت کشاورزي  قیمتدر پیش گرفتن سیاست-4

 نشان داد کشاورزان نسبت به کشت محصوالت پرسودي مانند برنج حساسیت CVMالگوي 

ي خود را صرف کشت این محصول  تري از بودجه تري دارند و حاضرند قسمت بیش بیش

کشت این محصوالت پربازده که ي رایگان از آب زیرزمینی راه را براي افزایش  استفاده. کنند

گذاري تا حدي  اگر چه سیاست قیمت. کند به طور معمول مصرف آب باالیی دارند، باز می

کند اما به دلیل اهمیت زیاد این محصوالت از لحاظ درآمد  کشت این محصوالت را مهار می

یی آب جو تواند اثر زیادي روي صرفه تولیدي براي کشاورز، این سیاست به تنهایی نمی

توان  گذاري محصوالت کشاورزي می هاي قیمت با در پیش گرفتن سیاست. داشته باشد

براي نمونه از طریق نرخ مبادله . تغییرات مناسبی را متناسب با امکانات آبی کشور ایجاد کرد

به زیان محصولی مانند برنج، از افزایش سطح زیرکشت آن جلوگیري کرد و با ایجاد انگیزه 

تر است، الگوي کشت را تغییر  ها بیش کرد در واحد آب مصرفی آن تی که عملبراي محصوال

ي دقیق    الزم براي این دگرگونی، تعیین مزیت مناطق براساس محاسبه شاید مقدمه. داد

اي منابع با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست قیمت سایه
1

ي  گاه مقایسه آن.  باشد

 داراي مزیت نسبی منطقه، میزان و مسیر دگرگونی محصوالت الگوي فعلی با محصوالت

گذاري  هاي قیمت الگوي کشت را مشخص خواهد کرد که در این خصوص سیاست

  .تواند موثر باشد هاي کشاورزي به عنوان یک ابزار اصلی می فرآورده

: جویی در آب آبیاري هاي صرفه گیري و اجراي پروژه مشارکت کشاورزان در امور تصمیم-5

هاي آبی بدون مشارکت کشاورزان، روز به روز  داري سیستم برداري و نگه این که بهرهنظر به 

تري صورت  ي بیش ي جلب مشارکت آنان مطالعه شود، الزم است در زمینه تر می مشکل

ي استفاده از آب سیالب، در صورتی  کاري در زمینه بسیاري از کشاورزان براي هم. گیرد

در واقع اگر بتوان کشاورز . ود بتوانند از این آب استفاده کنندکاري بودند که خ حاضر به هم

____________________________________________________
1- Polisy Analysis Matrix (PAM)
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تر آشنا  ي اقداماتی از جمله پخش سیالب در باال آمدن سطح آب زیرزمینی بیش را با فایده

  .تري دارد هاي اجرایی تضمین بیش کرد، موفقیت طرح

: جویی شده صرفهاستفاده از میزان تمایل به دریافت کشاورزان براي استفاده نکردن از آب -6

هاي افزایش راندمان آبیاري در مصرف آب  زمانی که کشاورز با استفاده از استراتژي

تر  جویی شده مهم ي آب صرفه کند، مصرف کردن و یا مصرف نکردن دوباره جویی می صرفه

ممکن است کشاورز این آب را در افزایش سطح زیر کشت و یا کشت محصوالت . است

کار گیرد که در عمل هیچ اثر مثبتی در میزان برداشت از  تر به صرفی بیشتر با آب م پربازده

گرچه استفاده از تمایل به پرداخت کشاورزان و ایجاد . هاي زیرزمینی رخ نداده است آب

گذاري بسیار مهم است، اما زمانی تاثیرگذار است که از  انگیزه از طریق سیاست قیمت

استفاده از تمایل به دریافت کشاورز بابت . جویی شده جلوگیري شود مصرف آب صرفه

گذاري به نحو موثرتري  تواند به دولت کمک کندد تا سیاست قیمت استفاده نکردن از آب می

  .اجرا شود

اجرا و اثرگذاري سیاست : هاي الزم براي مهار میزان آب برداشتی در پیش گرفتن سیاست-7

در صورتی که این . ي زیرزمینی استها گذاري مشروط به مهار میزان برداشت از آب قیمت

هاي  تواند اثر مثبتی بر میزان برداشت از آب سیاست بدون مهار میزان برداشت اجرا شود، نمی

  .زیرزمینی داشته باشد
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