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  چکیده

  
در . مدیریت تقاضاي روز افزون آب در بخش کشاورزي است برايترین ابزارهاي اقتصادي گذاري آب یکی از مهمقیمت

این راستا، هدف این مطالعه، تعیین ارزش اقتصادي آب کشاورزي از دید تقاضاکنندگان با استفاده از رهیافت تابع تولید در 
آب، توابع  تعیین ارزش اقتصادي برايدر این مطالعه، . باشدمی 1392-93مزارع گندم شهرستان گرگان در سال زراعی 

پس از برآورد این توابع، به منظور انتخاب بهترین شکل تابع تولید . استفاده قرار گرفت ناپذیر موردپذیر و انعطافانعطاف
داگالس به عنوان تابع -تابع کاب ،هاي اقتصاد سنجی استفاده شد، بر اساس نتایجکالسیک و آزمون هاي گندم، از فرض
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  مقدمه
ثروتی است که در اختیار بشر آب گرانبهاترین 

قرار گرفته است، به خصوص در مناطق خشک که سطح 
با توجه به اقلیم . وسیعی از کشور ما را در برگرفته است

هاي اخیر خشک کشور و با در نظر گرفتن خشکسالی
اهمیت آب به عنوان یک نهاده حیاتی بیش از پیش 

 شود و در صورتی که بر اساس مبانیتوسعهمشخص می
پایدار براي منابع آب برنامه ریزي نکنیم در آینده کشور با 

از طرف دیگر . معضالت غیر قابل حلی مواجه خواهد شد
نظر به اینکه بخش عمده منابع آب کشور در بخش 

شود، یکی از اساسی ترین نیازهاي کشاورزي مصرف می
تحقیقاتی کشور مسائل مربوط به آب و آبیاري در این 

  .باشدبخش می
در شرایطی که جوامع با بحران افزایش جمعیت 
روبرو بوده و منابع آب نیز براي تأمین نیازهاي غذایی این 
جمعیت رو به رشد با نرخ فزاینده، کافی نیست، 
راهکارهاي قابل مالحظه در راستاي استفاده بهینه از این 
منابع ارزشمند، افزایش میزان منابع در دسترس و افزایش 

به دلیل محدود بودن . فاده منابع آبی استوري استبهره
منابع آبی، روش اول چندان قابل توجه نیست، اما روش 

رسد و این تر به نظر میدوم از لحاظ منطقی صحیح
هاي مختلف، احتمال وجود دارد که با بکارگیري شیوه

وري استفاده از منابع را باال برد و با استفاده از بتوان بهره
یعنی در واقع . داکثر منفعت را حاصل کردمنابع موجود، ح

با تغییر در مدیریت منابع آب و حرکت از مدیریت بر 
مبناي عرضه به مدیریت بر مبناي تقاضا و اصالح نظام 
قیمت گذاري مبتنی بر ارزش اقتصادي آب، که یکی از 

توان بر کارامدترین ابزاهاي مدیریت تقاضا است، می
ئق آمده و از اتالف این هاي موجود فامشکالت و چالش

منبع ارزشمند به خصوص در بخش کشاورزي به عنوان 
هاي شیرین جلوگیري کرد ترین مصرف کننده آبعمده

  ).1384چیذري و همکاران، (
توان توزیع مهمترین نقش قیمت آب را می

مناسب آب بین متقاضیان و مصارف مختلف ذکر کرد، لذا 

بین متقاضیان  شود که آبتعیین قیمت آب باعث می
نقش . متناسب با فایده یا ارزش تولید نهایی توزیع گردد

دیگر قیمت آب، ایجاد انگیزه براي صرفه جویی در 
مصرف آب و جلوگیري از اسراف با اتالف آن است 

در واقع یکی از بهترین ). 1375سلطانی و زیبایی، (
ا جهت حفظ منابع آبی، سیاست هها و روشسیاست

هاي مختلف است تا صحیح آب در بخشگذاري قیمت
بنابراین . بتوان از یک الگوي بهینه در مصرف آن بهره برد

اگر به آب، به عنوان یک کاالي اقتصادي نگاه شود، باید 
براي آن مثل کاالهاي دیگر، قیمت گذاري صحیح صورت 

  ).1375صنوبر، (گیرد 
مطالعه حاضر در پی برآورد ارزش اقتصادي آب   

ر تولیدمحصول گندم در شهرستان گرگان کشاورزي د
گندم همواره به عنوان محصول استراتژیک در . است

سطح زیر کشت گندم آبی در . شودکشور محسوب می
هزار هکتار و کل  2256حدود ) 1392-93(ایران در سال 

هزار تن و عملکرد آن  7078تولید این محصول در حدود 
. ر هکتار استکیلوگرم د 3138در کشور به طور متوسط 

درصد سطح زیر کشت گندم  7استان گلستان حدود 
این محصول با . کشور را به خود اختصاص داده است

هکتار در رتبه نخست از  24160سطح زیرکشت معادل 
. نظر سطح زیر کشت در شهرستان گرگان قرار دارد

 4017متوسط عملکرد محصول گندم در شهرستان گرگان 
مرکز آمار و اطالعات وزارت (اشد بکیلوگرم در هکتار می

به دنبال تعیین ارزش اقتصادي ). 1394جهاد کشاورزي، 
توان با مدیریت آب کشاورزي در شهرستان گرگان می

صحیح اقتصادي، استفاده از منابع آب این منطقه به طریقی 
جویی و ریزي شده و زمینه براي صرفهموثرتر برنامه

 .منبع مهم،فراهم گردد جلوگیري از اسراف و آلودگی این
همچنین در مطالعه حاضر سعی شده است اهمیت انتخاب 
فرم تابع و تصریح درست آن با نشان دادن حساسیت 
تعیین قیمت نهاده آب مصرفی در تولید گندم شهرستان 

هاي مختلف تابع تولید نشان داده گرگان به انتخاب فرم
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شود و از این طریق توجه بیشتر پژوهشگران دست 
اندرکار این گونه مطالعات تجربی به این مسئله مهم جلب 

توجه به این نکته از آن جهت اهمیت دارد که به . شود
ناپذیر شکل تابع، در بسیاري از مطالعات ررغم اهمیت انکا

تجربی، بخصوص در مباحث مربوط به کشاورزي، توجه 
شود و بیشتر کافی به انتخاب شکل مناسب توابع نمی

عمده توجه خود را به اشکال تابعی خاص پژوهشگران 
  .کنندمعطوف می

از جمله مطالعات داخلی در این زمینه می توان 
ران ، احسانی و همکا)1383(زاد و سالمی حسینبه 

، خواجه )1389(آبادي ،پاکروان و مهرابی بشر)1389(
، )1391(،احسانی و همکاران )1389(روشنائی و همکاران 
و از مطالعات خارجی ) 1392(الدین دهقانپور و شیخ زین

ورث و ، بوس)2000(توان به آبرنتی و همکارانشمی
، مدلین )2002(، روگرز و همکارانش )2002(همکارانش 

  .اشاره نمود)2013(،تنویر )2010(آزورا و همکاران
  

  هامواد و روش
-گذاري آب را از دو بعد میهاي ارزشروش

توان بررسی کرد، از دیدگاه مصرف کننده و از دیدگاه 
گذاري آب از ارزشروش ). 1375صنوبر، (تولید کننده 

دیدگاه مصرف کننده خود به دو دسته پارامتري و غیر 
  .شودپارامتري تقسیم می

  
  هاي غیر پارامتريروش

در این روش ارزش اقتصادي آب کشاورزي با 
هاي ر چهارچوب نظریههاي ریاضی داستفاده از تکنیک

هاي غیر پارامتري ارزش روش. شوداقتصادي برآورد می
اي، گذاري حاشیهروش نرخ)1آب، خود به پنج گروه 

-روش برنامه)4روش گاردنر، )3بندي، روش بودجه)2

  .شونداقتصاد مهندسی تقسیم می)5ریزي خطی و 
  

  )اقتصاد سنجی(هاي پارامتري روش

ارزش اقتصادي آب، مبتنی بر روش پارامتري برآورد 
کاربرد . باشدسنجی میرآورد پارامترهاي الگوهاي اقتصادب

هاي پارامتري در تعیین ارزش اقتصادي آب داراي روش
هاي پارامتري امکان مزایایی است از جمله اینکه در روش

ترهاي برآورد شده الگوهاي آزمون آماري پارام
ادي آب است، سنجی که مبناي تعیین ارزش اقتصاقتصاد

هاي پارامتري ثانیاً براي استفاده از روش. باشدفراهم می
-نیاز به تعیین سقف محدودیت آب و نوع منبع آب نمی

به عبارت دیگر در شرایطی که امکان تعیین حداکثر . باشد
-آب قابل دسترس به تفکیک هر یک از منابع شامل آب

زمینی وجود نداشته باشد، روش هاي سطحی و زیر
از . باشدتري براي برآورد ارزش آب میرامتري راه عملیپا

-طرف دیگر استفاده از الگوهاي اقتصاد سنجی امکان بهره

پذیر را بهتر و وابع مختلف به ویژه توابع انعطافگیري از ت
-نماید فرمناپذیر فراهم میهاي انعطافتر از روشراحت

توانند ناحیه هاي تابعی هستند که میپذیر، فرمهاي انعطاف
هاي سوم تولید را نیز نشان دهند و از این جهت بر فرم

زاد و همکاران، حسین(. ناپذیر ترجیح دارندتابعی انعطاف
1383.(  

در مطالعه حاضر هدف برآورد تابع تولید و به 
کارگیري پارامترهاي آن براي محاسبه ارزش اقتصادي 

گرگان  نهاده آب مصرفی در تولید گندم زراعی شهرستان
تواند مبناي تعیین قیمت جدید باشد که این محاسبه میمی

لذا دقت در انتخاب شکل تابع اهمیت . این نهاده قرار گیرد
بنابراین پس از برآورد توابع مختلف، بهترین . اي داردویژه

ها و معیارهاي اقتصادسنجی فرم تابع، با استفاده از آزمون
 . گرددشناسایی می

ع تولید، چنانچه بازار محصول و طبق تعریف تاب
عوامل تولید رقابتی باشند، ارزش اقتصادي هر نهاده از 

آن در قیمت هر واحد محصول 2حاصل ضرب تولید نهایی
در این باره ارزش اقتصادي نهاده در تولید . آیدبدست می

  .شودمحصول، به صورت زیر محاسبه می
)1(               MPw * Py = MVPW = Pw  

                                                        
2Marginal product 
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MPw = )2(                                                  

  :که در آن
MPw  ،تولید نهایی نهاده آبPy  ،قیمت محصولMVPW 

با .ارزش اقتصادي آب است Pwارزش تولید نهایی و 
توجه به اینکه در رابطه فوق قیمت به دست آمده تابعی از 
تولید نهایی آب و خود تولید نهایی مشتق تابع تولید 
است، پس قیمت نهاده آب از تابع تولید اولیه نیز تأثیر 

پذیرد و هر نوع تغییر در شکل و فرم تابع تولید، که بر می
ثر بگذارد، بر ارزش اقتصادي پارامترهاي برآورد شده ا

در این باره . محاسبه شده آب نیز اثر خواهد گذاشت
تالش در انتخاب فرم درست امري ضروري براي تعیین 
. ارزش واقعی هر نهاده و از جمله نهاده آب است

کنند، نبود دقت کافی همانطور که گرین و کندي بیان می
اب نوعی از هاي تابعی منجر به انتخدر تصریح مناسب فرم

-شود که ارتباط واقعی بین متغیرها را نشان نمیتابع می

دهد و پارامترهاي برآورد شده از این رهگذر اعتبار الزم 
  ).1990گرین و کندي، (را ندارد 

  
  روش تخمین تابع تقاضا و محاسبه کشش خود قیمتی آب

هاي تابعی مختلفی هرچند در این مطالعه، فرم
، ولیکن چون در )1جدول ( مورد بررسی قرار گرفت

داگالس انتخاب گردید، بنابراین -کاب نهایت فرم تابعی
در این بخش، با توجه به تابع منتخب در این مطالعه 

) 3(تابع سود به صورت رابطه شماره ) داگالس- کاب(
در مرحله بعد از تابع سود نسبت به . شودنشان داده می

-صفر قرار میشتق جزیی گرفته و مساوي م 푋مقدار 

، مشتق تابع سود را نسبت به نهاده )4(معادله شماره . دهیم
را براي متغیر ) 4(اگر معادله شماره . دهدآب نشان می

푋 ل کنیم، تابع تقاضاي مشتق شده آب بدست میح-

تابع تقاضاي محاسبه شده به صورت معادله شماره . آید
  ).1980هندرسن و کوانت، (شود حاصل می) 5(

  

휋 = 	 푝 	퐴∏ 푥 − (퐶 − ∑ 푟 푥 ) =

푝 	퐴푥 푥 푥 푥 	– 	(퐶 −				( 푟 푥 +
푟 푥 + 푟 푥 + 푟 푥 ))			                       

 )3(  
휕휋
휕푥 = 푝 훽 퐴푥 푥 푥 푥 − 푟  

= 0	 → − 푟 = 0                                  )4(   

  :که در آن
훾 = 1 −∑ 훽  و휃 = 훽 + 훽 + 훽 ست براي ا

توان از استخراج کشش خود قیمتی تقاضاي آب، می
با جایگزینی معادله . استفاده کرد) 4(معادله معادله شماره 

در فرمول کشش قیمتی تقاضا، کشش خود ) 4(شماره 
قیمتی نهاده آب براي بررسی سیاست قیمت گذاري به 

  :شودمعرفی می) 6(صورت معادله شماره 
퐸 = ∗ =              )6(   

دهد که تقاضاي آب توضیح میکشش خود قیمتی          
چنانچه یک درصد قیمت آب تغییر کند، تقاضا براي آب 

اگر میزان . چند درصد در جهت عکس تغییر خواهد کرد
قدر مطلق کشش خود قیمتی آب براي یک محصول 

هاي قیمت دهد که سیاستبزرگتر از یک باشد، نشان می
 .اشدرویه آب مؤثر بتواند در کنترل مصرف بیگذاري می

آمار و اطالعات مورد نیاز این تحقیق که شامل متغیرهاي 
هاي مصرف سطح زیر کشت، مقدار تولید، مقدار نهاده

شده در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت و 
هاي مصرف شده است، از ها و هزینه نهادههمچنین قیمت

با  1392- 93گندمکاران شهرستان گرگان در سال زراعی 
 جامعه. پرسشنامه گردآوردي شده است طراحی و تکمیل

-از طریق نمونهبود که  بردارگندمبهره 8091 شامل آماري

حجم  در نهایت)درصد پنجبا خطاي (گیري تصادفی ساده 
براي انجام محاسبات، تخمین  .تعیین شد 80 نمونه برابر با

)5(      
퐷푋

= 	 (퐴푃) (
훽
푟 ) (

훽
푟 ) (

훽
푟 ) (

훽
푟 )  
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معادالت و تخمین توابع تولید از بسته نرم افزاري 
Eviews 7 استفاده شد.  

  

  شکل و خصوصیات تعدادي از اشکال توابع - 1جدول 

  )1383حسین زاد و سالمی، : (منبع
  

  نتایج و بحث
  نتایج تحلیل رگرسیونی) الف

به منظور نشان دادن تأثیر انتخاب الگوهاي 
مختلف بر مقدار ارزش اقتصادي به دست آمده براي آب 
در تولید محصول گندم پنج نوع تابع تولید که شامل 

دوم تعمیم داگالس، ترانسندنتال، ترانسلوگ، درجه - کاب
هاي اولیه یافته به عنوان جایگزینیافته و لئونتیف تعمیم

بین عوامل تولید و مقدار تولید گندم، براي بیان رابطه 
انتخاب و با استفاده از اطالعات و آمار جمع آوري شده 

  .آمده است) 2(برآورد شدند که نتایج آن در جدول شماره 
برحسب  )Y(در توابع برآورد شده مقدار عملکرد گندم 

کیلوگرم در هکتار و تابعی از مجموع کود شیمیایی شامل 
آالت برحسب کیلوگرم، ماشین) TF( اوره، فسفات و پتاس

)MA(  برحسب ساعت، نیروي کار)LA(  برحسب نفر
متغیر بذر . مکعب استبرحسب متر )WA( روز کار و آب

-به دلیل عدم تاثیر مناسب در الگو و بدتر شدن نتایج مدل

روز (مربوط به متغیر زمان آبیاري  λپارامتر . ها حذف شد

متغیر کیفی وارد مدل شده باشد که به صورت می) شب -
بزرگتر از صفر بودن ضریب این پارامتر به این معنی . است

است که آبیاري در طول شب به دلیل کاهش تبخیر آب از 
کند، سطح زمین، سطوح باالتري از عملکرد را فراهم می

به عبارت دیگر اثر مثبتی روي تولید کشاورزان خواهد 
) 2(جدول شماره  از پارامترهاي گزارش شده در.داشت

اي آب هاي تولیدي و قیمت سایهبراي محاسبه کشش
هر چند ارزش اقتصادي برآوردي از . استفاده گردیده است

ترین قیت مبناء ترین و منطقیطریق تابع تولید برتر مناسب
هاي براي آب خواهد بود ولی به منظور بررسی پیامد

تصادي گیري، ارزش اقانتخاب مدل نامناسب این تصمیم
آب و کشش تولیدي آب از طریق تمامی الگوها برآورد 

با توجه به توابع . شده و مورد مقایسه قرار گرفته است
تولید بدست آمده، ارزش اقتصادي و کشش تولیدي 

ي آب در تولید گندم عالوه بر مقدار مصرف خود نهاده
آب تابعی از مقادیر عوامل کود، ماشین آالت و نیروي کار 

به عبارتی با تغییر مقدار مصرف هر کدام از این . باشدمی

 نام تابع شکل تابعی تولید نهایی امiکشش نهاده 

훽  
훼훽 푥 푥  푦 = 	훼 푥 داگالس-کاب   

((
훽
푥

) + ᵞ ) ∗ 푥  ((
훽
푥

) + ᵞ ) ∗ 푌 푌 = 	훼 푥 푒 ∗  ترانسندنتال 

훽 + 훽 (푙푛푥 ) + (푙푛푥 )) 
훽 + 훾 (푙푛푥 )

+ 훾 (푙푛푥 ))(푌 푥 ) 

ln(푌) = 	훼 + 훽 ln(푥 ) + 	
1
2

훾 	 (푙푛푥 )

+ 	 훾 (푙푛푥 ) 푙푛푥  
 ترانسلوگ

 

(1
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+ 1
2 훾 (푥 ) 푥 (푥 푌) 

(1
2 훽 (푥 )

+ 1
2 훾 (푥 ) (푥 )  

푌 = 훼 + 훽 (푥 ) +
1
2

훾 (푥 ) (푥 )  لئونتیف 
 تعمیم یافته

(훽 + 훾 (푥 ) + 훾 푥 )(푥 푌) (훽 + 훾 (푥 ) + 훾 푥 ) 
푌 = 훼 + 훽 푥 + 1
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ها ارزش اقتصادي آب و کشش تولید آن تغییر نهاده
) 3(نتایج محاسبات در جدول شماره . خواهد یافت

  .گزارش شده است
شود ارزش همانطور که در جدول مشاهده می

ها در هاي تولیدي آناقتصادي برآورد شده آب و کشش
د به ازاء هر متر مکعب آب بسیار الگوهاي مختلف تولی

برآوردي براي تابع بیشترین قیمت . باشدمتفاوت می
ریال و کمترین آن  5/8893یافته برابر با لئونتیف تعمیم

 .باشدریال می 7/1128متعلق به تابع ترانسندنتال با 
دهد، بسته به شان مین) 3(همانگونه که جدول شماره 

ریال اختالف در  8/7764انتخاب فرم تابعی به مقدار 
همچنین عملکرد توابع از . تواند ایجاد شودقیمت آب می

تنها بین توابع حاظ بیان روابط تولیدي موجود، نهل
درجه دوم  ه وفتترانسلوگ، لئونتیف تعمیم یا(پذیر انعطاف
داگالس و -کاب(ناپذیر و انعطاف) یافتهتعمیم

یر نیز متفاوت پذهاي انعطافبلکه بین فرم) ترانسندنتال
اي نهاده آب در بین این به طوري که قیمت سایه. است

. باشدریال در نوسان می 1890ریال تا  5/8893توابع از 
پذیر ین این واقعیت است که حتی انعطافاین نکته مب

بودن یک تابع نیز براي انتخاب مستقیم آن به عنوان تابع 
لف تابعی و هاي مختتولید کافی نیست، بلکه برآورد فرم

ها و معیارهاي اساس آزمونانتخاب فرم برتر بر 
مقایسه نتایج الگوهاي . سنجی امري ضروري استاقتصاد

دهد تمامی الگوهاي برآوردي از برآورد شده نشان می
ي نیز آماره و Rلحاظ توضیح دهندگی بر اساس آماره 

مشابه با یکدیگر بوده و برتري  )D.W( دوربین واتسون
هاي پس از بررسی و انجام آزمون. قابل توجهی ندارند

هیچ یک از توابع  نقض فروض مشخص گردید که
اند اما از آنجایی که هرچه فروض کالسیک را نقض نکرده

دار در یک الگو بیشتر باشد نشان تعداد ضرایب معنی
از این لحاظ  باشد،تر آن الگو میي تصریح مناسبدهنده

از .باشدداگالس از سایر الگوها برتر می-الگوي کاب
براي ) داگالس-کاب(پارامترهاي برآورد شده این تابع 

محاسبه کشش تولیدي نسبت به نهاده آب و ارزش 

اقتصادي آب استفاده گردید که نتایج آن در جدول شماره 
  .گزارش شده است) 4(

 داگالس، کشش-بر اساس نتایج تابع کاب
سپس با . محاسبه شد 1016/0جزئی نهاده آب معادل 
، تولید نهایی آب محاسبه )2(استفاده از رابطه شماره 

- 93با توجه به اینکه قیمت تضمینی گندم در سال . گردید
ریال گزارش شده است، در نهایت  10500معادل  1392

اي آب و یا به عبارتی ارزش اقتصادي آب در قیمت سایه
هاي مصرف شده در تولید گندم ر نهادهسطح متوسط سای

که ریال براي هر متر مکعب آب تعیین شد5/1564برابر با 
 1200بیشتر از قیمت پرداختی توسط کشاورزان یعنی 

  .باشدریال می
مجموع ضرایب برآورد شده با توجه به شکل 

با توجه . گر بازدهی نسبت به مقیاس استتابع تولید، بیان
 61/0دار مدل معادل ایب معنیکه مجموع ضربه این

برداران برآورد شده است، لذا بازدهی نسبت به مقیاس بهره
که متغیر به عبارت دیگر، با توجه به این .نزولی است

وابسته، میزان تولید در واحد سطح است بنابراین، در 
درصد بدون  10ها به میزان صورت افزایش تمام نهاده

لید در واحد سطح حدود افزایش سطح زیر کشت میزان تو
  .درصد افزایش خواهد یافت شش

کشش جزئی نهاده آب نیز مبین این واقعیت 
است که اگر مصرف آب به طور متوسط یک درصد 
افزایش یابد، میزان عملکرد گندم نیز به طور متوسط 

اما منظور از . درصد افزایش خواهد یافت 1016/0معادل 
مقدار مصرف آب در افزایش مصرف آب لزوماً افزایش در 

باشد، بلکه افزایش آب قابل دسترس براي واحد سطح نمی
باشد که در هاي آب اندوز میگیاه با استفاده از روش

نهایت افزایش بازده آبیاري را به دنبال خواهد داشت، چرا 
ها، در منطقه مورد مطالعه، مقدار آب که بر اساس نمونه

عب در هکتار متر مک 96/2730مصرفی به طور متوسط 
  .باشدمی
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هاي مختلف توابع تولید گندمنتایج برآورد فرم - 2جدول   

هاي تحقیقیافته: منبع              
 درصد 10و  پنج، یکبه ترتیب معنی دار در سطح * و ** ، ***            

  
 هاي تابع تولید مختلفارزش اقتصادي آب بر اساس فرم -3جدول

جزئی تولید نهاده آب کشش )ریال(ارزش اقتصادي آب    ردیف تابع 
575/0  5/8893  1 لئونتیف تعمیم یافته 
169/0  2 ترانسلوگ 2604 
122/0  3 درجه دوم تعمیم یافته 1890 
1016/0  5/1564 داگالس-کاب   4 
073/0  7/1128  5 ترانسندنتال 

   تحقیقیافته هاي : منبع                                
  

  داگالس- نتایج محاسبه کشش تولیدي و ارزش اقتصادي آب با استفاده از تابع کاب - 4جدول 
  
  
  

داگالس- کاب ترانسندنتال ترانسلوگ لئونتیف تعمیم یافته درجه دوم تعمیم یافته  متغیر 
**86/1396  91/3521  ***18/20  ***90/8  ***6  عرض از مبدأ 
61/0  54/14   0004/0   XTF 
42/101-  *46/995   011/0   XMA 
***36/348  22/174-   02/0 -   XLA 
48/0 -  **57/2   **0001/0   XWA 

  23/1 -  07/0 -  ***08/0  XTFلگاریتم  
  94/0 -  04/0 -  **16/0  XMAلگاریتم  
  ***89/1  ***34/0  ***13/0  XLAلگاریتم  
  *72/2-  20/0 -  **10/0  XWAلگاریتم  
 35/28  XTFجذر     
 *55/2003-  XMAجذر     
 ***51/3311  XLAجذر     
 *29/169 -  XWAجذر     

**01/0   24/0  XTFمجذور    
*25/16   78/0  XMAمجذور    

19/6 -   07/0 -  XLAمجذور    
0001/0   **31/0  XWAمجذور    

**26/0-  87/116-  12/0 -  XTF XMAاثر متقابل    
**32/0  *63/112 -  10/0 -  XTF XLAاثر متقابل    

0007/0  98/3  05/0  XTF XWAاثر متقابل    
37/3 -  73/577-  30/0 -  XMA XLAاثر متقابل     
01/0  17/28  06/0  XMA XWAاثر متقابل    
02/0 -  06/17-  03/0 -  XLA XWAاثر متقابل    
***41/698  ***01/685  ***16/0  ***15/0  ***14/0  λ 
73/0  72/0  73/0  73/0  70/0  푅  
***47/15  ***57/14  ***87/15  ***60/25  ***24/38  F 
76/1  81/1  89/1  00/2  99/1  D.W 
65 65 65 71 75 df 

  1016/0  کشش تولید نسبت به نهاده آب
  149/0  تولید نهایی آب
  5/1564  )ریال(ارزش تولید نهایی آب 

  هاي تحقیقیافته: منبع
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نیاز خالص آبیاري گندم این در حالی است که 
این . متر مکعب در هر هکتار است 1060در این منطقه 

برابر نیاز آبی گیاه  5/2اختالف نشان دهنده مصرف تقریباً 
رسد که یکی از دالیل آن باشد و به نظر میاز آب می

 35پایین بودن قیمت آب باشد، اما با توجه به بازده 
مان جهاد کشاورزي ساز(درصدي آبیاري غرقابی در منطقه 

آب قابل دسترس براي گیاه ) 1393شهرستان گرگان، 
 17/104متر مکعب در هکتار است که این میزان  83/955

-متر مکعب در هکتار کمتر از نیاز خالص گندم منطقه می

باشد، یعنی در شرایط موجود نیاز آبی گیاه به دلیل هدر 
   .شودرفتن آب در مزرعه به طور کامل برطرف نمی

  
نتایج برآورد تایع تقاضاي آب و کشش خود قیمتی  )ب

  آب
جهت برآورد تابع تقاضاي آب از معادله شماره 

  :استفاده شد که نتایج آن به صورت زیر است) 5(
퐷푋 =

(
6
)

1
53/0(08/0

1
)

22/0
53/0(16/0

2
)

16/0
53/0(13/0

3
)

13/0
53/0(1/0

4
)

63/0
53/0		 )7(  

کشش قیمتی تقاضا، از تابع همچنین به منظور محاسبه 
تقاضاي فوق نسبت به قیمت نهاده آب مشتق گرفته و با 

کشش خود قیمتی تقاضاي ) 6(استفاده از رابطه شماره 
  :باشدآب به دست آمد که نتایج آن به شرح زیر می

퐸 =
휕푥
휕푟

×
푟
푥

= 

−훽 푝푞
푟 푥

= 	 −
4017×10500×1/0

2731×1200
= 28/1-  

)8(  
푥 , 푟 , p, q  به ترتیب بیانگر میزان متوسط تولید گندم

در گرگان، قیمت گندم، قیمت نهاده آب و میزان آب 
برابر با  훽مقدار . مصرفی در تولید این محصول است

1/0 ،p  ریال،  10500برابر باq  کیلوگرم  017/4017معادل
براي گندم در منطقه مورد بررسی برابر با  푟در هکتار، 

و ) مرکز آمار و اطالعات جهاد کشاورزي(ریال  1200
푥 مقدار . مترمکعب در هکتار است96/2730برابر با

قدر مطلق کشش خود قیمتی تقاضاي آب در تولید گندم 

و با کشش بودن آن را نشان ) 28/1(است  بزرگتر از یک
گذاري درست و هاي قیمتتوان از سیاستلذا می. دهدمی

بجا، براي کنترل مصرف بیش از حد آب در تولید این 
  . محصول جلوگیري کرد

  
  گیرينتیجه

هاي مختلف تابعی حاکی از آن نتایج مقایسه فرم
-نمی است که انعطاف پذیر بودن یا نبودن یک فرم تابعی

تواند شرط کافی براي انتخاب آن باشد بلکه در هر مورد 
هاي متعدد آزمون شود و فرم برتر بر اساس باید فرم

 هیدوربین آمار وR2 همچون آماره(مناسب معیارهاي 
مشخص  ...)دار و معنی تعدادضرایب ،)D.W(واتسون

ارزش اقتصادي محاسبه شده براي نهاده آب با .گردد
داگالس، به عنوان یک -استفاده از پارامترهاي الگوي کاب

الگوي برتر در بیان ساختار تولد گندم در منطقه مورد 
 1392کیلوگرم گندم به قیمت سال  15/0مطالعه، معادل 

که مقدار متوسط آب به عبارت دیگر با توجه به این. است
متر  2731صرفی در هر هکتار گندم در این منطقه حدود م

تن  4017مکعب و متوسط عملکرد گندم در هکتار حدود 
است، لذا با در نظر گرفتن ارزش اقتصادي آب معادل 

 10ریال براي هر متر مکعب، هزینه این نهاده  5/1564
شود که این درصد ارزش تولید گندم در یک هکتار می

 هفتهاي موجود براي نهاده آب به متسهم با توجه به قی
بنابراین . کنددرصد از کل ارزش تولید گندم تنزل پیدا می

شود به منظور بهبود و پایداري نظام تولید توصیه می
بها بر اساس ارزش اقتصادي آب، کشاورزي، با تعدیل آب

جویی در مصرف شرایط استفاده صحیح از آب و صرفه
سیاست با توجه به شکاف بین  این. این نهاده فراهم آید

مدت ممکن بهاي کشاورزي در کوتاهقیقی و آبقیمت ح
است موجب نارضایتی کشاورزان شود و تأثیر منفی در 

تواند ها بگذارد، اما در بلند مدت میي تولید آنانگیزه
اندوز ایجاد هاي آبا براي استفاده از فناوريانگیزه الزم ر

  . کند



  465/  1395/  4شماره /  30جلد / ب / نشریه پژوهش آب در کشاورزي 

نسبت به عواقب ناشی از  آگاه کردن کشاورزان
هاي آموزشی و رویه منابع آب از طریق نظاممصرف بی

تواند در راستاي هدف مورد نظر کارساز ترویج نیز می
همچنین ارائه تسهیالت با بهره کم و تشویق . باشد

هاي آبیاري تحت فشار به کشاورزان به استفاده از روش
بهینه از آب  منظور افزایش بازده آبیاري در جهت استفاده

  . باشدمؤثر می
بدست  1016/0کشش جزئی نهاده آب معادل 

دهد اگر مصرف آب به طور متوسط یک آمد که نشان می
درصد افزایش یابد، میزان عملکرد گندم نیز به طور 

اما . درصد افزایش خواهد یافت 1016/0متوسط معادل 
منظور از افزایش مصرف آب لزوماً افزایش در مقدار 

باشد، بلکه افزایش آب آب در واحد سطح نمی مصرف
هاي آب اندوز قابل دسترس براي گیاه با استفاده از روش

باشد که در نهایت افزایش بازده آبیاري را به دنبال می
همچنین قدر مطلق کشش خود قیمتی .خواهد داشت

-دهد که سیاستو نشان میبرآورد شد  28/1تقاضاي آب 

ند به عنوان اهرم مناسبی براي توانگذاري میهاي قیمت
  .رویه آب در تولید محصول گندم باشدکنترل مصرف بی
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