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  چکیده

 درصد از آب استحصال شده در استان قزوین در بخش کشاورزي مصرف شده 2/91 در حدود 1386در سال 
 اتخاذ تدابیر و راهکارهاي علمی و از این رو. باشداست که نشان دهنده اهمیت این نهاده در تولیدات کشاورزي استان می

مسئله اصلی در مدیریت اقتصادي منابع . گیري مطلوب از این نهاده داراي اهمیت فراوانی استمدیریتی مناسب جهت بهره
باشد که در برقراري این تعادل، قیمت یا ارزش اقتصادي آب  مین ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاي آ ،منطقه هرآبی در 

 جویی تقاضاي آب یا به عبارتی صرفهمدیریتبراي . اي بر عهده داردمانند قیمت هر کاال و نهاده دیگر نقش تعیین کننده
به عنوان عامل انگیزشی و ) محاسبه ارزش اقتصادي آب(هاي اقتصادي توان از طریق محركدر مصرف آب می

 برآورد ارزش اقتصادي آب از دید تقاضا کننده در تولید جو حاضر مطالعه هدفدر این راستا، . اقتصادي استفاده نمود
 آمار و .باشد میمانده و تابع تولید  رهیافت باقیین با استفاده از دودر ورودي مزرعه در شبکه آبیاري دشت قزو

ارزش اقتصادي نهاده ،  بر اساس نتایج.آوري شدجمع 1386-87سال زراعی  درالزم از طریق تکمیل پرسشنامه اطالعات 
اي و قیمت تضمینی  و از روش تابع تولید براساس قیمت مبادله براي هر متر مکعب ریال909مانده آب از روش باقی

  .برآورد شدبراي هر متر مکعب  ریال 546 و 907به ترتیب جو حصول م
 
  دشت قزوینجو، مانده، تابع تولید، ارزش اقتصادي، ارزش باقیآب،  :يکلیدهاي واژه
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Abstract   

   In 2007, 91.2 percent of the exploited water in Gazvin province has been consumed in 

agricultural sector that implies the importance of this input in the agricultural products of this 

province. So making the scientific and managerial strategies will be important to optimal use of 

water. Balancing between water supply and demand is the main issue in economic management of 

water resources. To this end, price or economic value of water has a responsible deterministic role 

as well as the price of other inputs. The economic stimulus (water economic value calculation) can 

be used as the motivation and economic factor to control the demand of water. In this respect, this 

study estimated the water economic value in barley production in Qazvin plane irrigation network 

from applicant perspective by using residual method and production function approach. The 

required data was gathered by questionnaire in 2007-08 year. The results indicated that in barley 

production, the economic value of water was estimated 909 Rials/m3 by using the residual method. 

Also it was estimated 907 and 546 Rials/ m3 based on market and guarantee prices of barley by 

utilizing production function approach, respectively.  
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   مقدمه
در  گــذاري نظــام قیمــتآب، ي در مــدیریت تقاضــا

عنوان کاالیی اقتصادي و بـا ارزش بهتـرین         ه  تبیین آن ب  
راه نیل به مـصرف مناسـب و مـشوقی بـراي ذخیـره و               

مدیریت مطلوب تقاضا از طریـق      . باشدحفاظت از آن می   
هـاي مـالی     تأمین بخشی از نیـاز     باتواند  گذاري می قیمت

 توسعه  بخش آب، موجبات تقویت نقش اقتصادي آب در       
وري بهـره ، کرده و ضمن  استفاده کارا تـر  را نیز فراهم    

از این رو   . هاي کشاورزي ازجمله آب را بهبود دهد      نهاده
گذاري آب به عنوان ابزار مناسـب مـدیریتی جهـت           قیمت

-هـاي عملـی و واقعـی بهـره        ایجاد سازگاري بین فعالیت   
ــا اهــداف و   بــرداران از آب و خــدمات وابــسته بــه آن ب

  .باشدملی مطرح میتوسعه هاي اتژياستر
 تن میلیون 1/2 بر بالغ 1385-86 در سال زراعی

 برداشت  قزویندر استان زراعی مختلف محصوالت
- 46/8 و آبی مزارع از آن درصد 54/91 که است شده
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 که بیانگر است شده حاصل دیم مزارع از بقیه درصد
اهمیت کشت آبی در امنیت غذایی و تولید محصوالت 

در  ).c 1386نامبی(باشدراعی در استان قزوین میز
 درصد از آب استحصال شده 2/91  زراعیهمین سال

دهنده در بخش کشاورزي مصرف شده است که نشان 
کشاورزي استان تولیدات اهمیت این نهاده در اوال 
تواند همراه با تلفات قابل  و ثانیا می)b 1386نامبی(هدبو

مهندسین براساس مطالعه  .توجه در مصرف آب باشد
 راندمان انتقال، توزیع و )1385نام بی(بآمشاور پند

برداري در شبکه آبیاري دشت قزوین به ترتیب بهره
 درصد و راندمان کاربرد آب در 90و  5/91، 7/92

 35 درصد و در نهایت راندمان کل آبیاري 8/45مزرعه 
نشان دهنده عدم مدیریت صحیح و  که باشددرصد می

رسد که به نظر می .استارآمد مصرف در این بخش ک
یکی از دالیل اصلی راندمان پایین آب و عدم کارایی آن 
در بخش کشاورزي استان، مشخص نبودن قیمت واقعی 

 1/234 میانگین بارش در استان قزوین برابر. آب باشد
 درصد کمتر از متوسط 8 که حدود استمتر  میلی

اندك بودن ). a 1386منابی(استبارندگی در کشور 
نیز مورد مطالعه  میزان نزوالت جوي در منطقه

گذاري این عامل  ارزشي تحقیق در زمینهضرورت
     .طلبدکمیاب را می

باتوجه به اهمیت نهاده آب و نقش قیمت گذاري در 
 مطالعات بسیاري پیرامون این آنمدیریت تقاضاي 

شاره  که به مهمترین انها امسئله صورت گرفته است
با هدف بررسی اي در مطالعه )1381(نصیري .گرددمی

هاي مختلف هاي اجرایی روش کارآیی و هزینه
گذاري به این نتیجه رسید که قیمت هر متر مکعب  قیمت

آب در اراضی تحت پوشش سد طالقان نتوانسته است 
 .برداري و نگهداري را پوشش دهد هاي بهره حتی هزینه

اي ارزش در مطالعه )1383(سالمیزاد و حسین
محصوالت گندم و پیاز در دشت اقتصادي آب در تولید 

 ریال به ازاي هر 291 و 248 به ترتیب را بناب-مراغه
بها این در حالی است که آب. برآورد کردندمتر مکعب 

 ریال براي اراضی 30در سال مورد نظر بطور متوسط 
. آبی زیر پوشش سد و شبکه علویان تعیین شده بود

 را با  قیمت تمام شده آبايمطالعهدر ) 1385(لیسنح
، ارزش  ریال5/319 درصد 20نرخ بازگشت سرمایه 

 قیمت فروش آب بها یا ریال و آب4/374تولید نهایی آب 

این مطالعه نشان . مکعب برآورد کرد ریال در هر متر55
بیشتر از قیمت به مراتب دهد که ارزش واقعی آب می

بها است که بیانگر یشنهادي براي آبتمام شده و قیمت پ
 رضایی و .باشدباال بودن ارزش آب در منطقه می

با استفاده از روش باقی  تحقیقی در )1387(پوشمأمن
زمینی، سیب براي محصوالت آب مانده ارزش اقتصادي

 ترتیب به پنبه را و دان آفتابگر جو، چغندرقند، گندم،
 براي هر ال ری158 و 172، 310، 334، 440، 1630

در  )1388( شجري و همکاران. برآورد کردند مترمکعب
 را آب نهایی تولید و ارزش نهایی وريبهرهاي مطالعه

 کیلوگرم و 194/0ترتیب  به ياقطره آبیاري روش در
 134/0در روش غرقابی به ترتیب  ریال و 06/204

  .کردند ریال محاسبه 73/140کیلوگرم و 
در دره نیجر متوسط  )2000(آبرنتی و همکاران 

 کشت برنج  براي1996 تا 1992قیمت آب را از سال
 دالر به ازاي هر هکتار در هر فصل محاسبه 124معادل 

و بیان کردند که در این کشور قیمت آب حتی با نرخ 
تواند کل ها نیز نمیآوري حق آبهبسیار باالي جمع

 )2001( رنویک .هاي تأمین آب را پوشش دهدهزینه
ارزش آب در کشت برنج را با استفاده از تحلیل روش 

نوب شرقی  در ج1باقیمانده براي منطقه کریندي اویا
 آب تحویلی به قیمت متوسط يو .سریالنکا تخمین زد

بطور را و ارزش آب مصرفی برنج  93/0 برابر  رامزارع
برآورد مکعب روپیه سریالنکا بر هر متر 15/20متوسط 
اي در مطالعه )2002( ث و همکارانوربوس . استنموده

با استفاده از هزینه تأمین آب به تعیین قیمت آب در دره 
 معادل 1990اردن پرداختند و قیمت آب را تا سال 

 دالر به 021/0 برابر با1999 و در سال     دالر0042/0
 آنها قیمت آب در این .ازاي هر متر مکعب برآورد کردند

-بهره و  نگهداريهايهزینه درصد 50کشور را حدود 
زدند و نتیجه گرفتند که در این برداري طرح تخمین 

وري آن افزایش خواهد آب، بهرهمنطقه با افزایش قیمت 
در بخش کشاورزي تحقیقی در  )2007(سینگ . یافت

ابزاري براي بهبود کارایی  با هدف ارائه گجرات هند
عا کرد که شکاف بزرگی بین قیمت و  اد،استفاده از آب

این بدان معنی .  آب آبیاري وجود دارد اقتصاديارزش
افزایش قیمت آب نیاز است تا عرضه و براي است که 

                                                
1 Kirindioya 
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 که خود کاهش رفاه با هم متعادل شوندتقاضاي آن 
) 2010(آزورا و همکاران مدلین . زارعین را در پی دارد

ی اثر تجمیع در اي در شمال مکزیک به بررسدر مطالعه
برآورد ارزش آب کشاورزي و پاسخگویی به چهار 
سناریو تغییرات تکنولوژیکی، آب و هوایی، تغییرات در 

هاي آب کشاورزي قیمت کاالهاي کشاورزي و هزینه
 از طریق حداکثر بآ ارزش اقتصادي  متوسط.پرداختند

برآورد  براي هر مترمکعب دالر 413/0سازي سود معادل 
 ..گردید
شود که ا استناد به مطالب بحث شده مشخص میب

و محدودیت آب  به کشاورزي تولیدات وجود وابستگی
عرضه اقتصادي آن از یک طرف و پایین بودن راندمان 
آبیاري در منطقه مورد مطالعه از سوي دیگر، استفاده 

لذا . نمایدبهینه از این نهاده کمیاب و مهم را ضروري می
مختلف اقتصادي و مدیریتی آن، پژوهش پیرامون ابعاد 

تر این عامل تولید در تواند زمینه تخصیص مطلوبمی
هاي بخش کشاورزي منطقه و ایجاد انگیزه براي فعالیت
جویی و جلوگیري از هدر رفت آب و در نتیجه صرفه

یکی از مهمترین . افزایش راندمان آبیاري را فراهم سازد
قالب مدیریت تواند در و بهترین ابزارهایی که می

-کنترل تقاضاي آب یا به عبارتی صرفهتقاضاي آب به 
کمک کند، تعیین قیمت واقعی یا جویی در مصرف آب 

در این راستا، این . باشدهمان ارزش اقتصادي آب می
برآورد ارزش اقتصادي آب با استفاده با هدف مطالعه 

 جو مانده و تابع تولید در محصولاز دو رهیافت باقی
 1386-87 آبیاري دشت قزوین در سال زراعی در شبکه
 .انجام شد

  
  هامواد و روش
از دید هاي برآورد ارزش اقتصادي آب روش

پارامتري و تقاضا کننده به دو رهیافت کلی 
 ،مطالعه با توجه به هدف. شوند غیرپارامتري تقسیم می

و روش ) رهیافت غیرپارامتري(مانده ي باقیهاروش
در برآورد ارزش )  پارامتريرهیافت(تابع تولید 

مورد بررسی قرار اقتصادي آب از دید مصرف کننده 
  .گیردمی

ها یک اگر فرض شود که بازار محصوالت و نهاده
 kو مقدار مصرف آب   wوبازار رقابت کامل باشد 

  ،  مورد استفاده در تولید باشدهايبردار سایر نهاده
  :)2005یانگ ( توان نوشتمی

]1          [    
1

n

y i i w
i

TVP VMP k VMP w
=

= +∑  
  ارزش کل محصول تولیدي،TVPy        که در آن 

VMPiارزش تولید نهایی نهاده  i  ،امkiمقدار نهاده  i  ،ام
VMPw بر اساس . باشدارزش تولید نهایی نهاده آب می
  :توان نوشت می 1رابطه 

]2          [1

n

y i i
i

w w

TVP VMP k
VMP P

w
=

−
= =

∑
  

 سالیانه رزش کل محصول تولیديا  یعنی اگر از 
اصل بر  و حسرها بجز هزینه آب ککشاورز همه هزینه

نشان حاصل شده  مقدار .مقدار آب مصرفی تقسیم شود
تواند براي دهنده حداکثر مقداري است که کشاورز می

  . هایش را پوشش دهدآب بپردازد و تمام هزینه
تولید فرض می شود براي بیان روش تابع تولید، 

-معینی از یک محصول، تابعی از مصرف نهادهقدار م
بع ، تابیانگر مقدار تولید باشدY اگر. هاي مختلف است
نژاد و موسی( خواهد بودزیر رابطه تولید بصورت

  ):1376نجارزاده 
    ]3 [  ( , )Y f x w=    

هاي بردار نهاده x ابطه تابعی و رfکه در آن 
از نظر ریاضی . باشدمی مقدار مصرف آب  wمتغیر و

گیري از تابع طریق مشتق از تأثیر هر نهاده در تولید
بنابراین . آیدتولید نسبت به نهاده مورد نظر بدست می

 نهایی ارزش تولید نهایی آب برابر حاصل ضرب تولید
ادل ارزش باشد که معمحصول می آب در قیمت

  :بنابراین. اقتصادي آب خواهد بود
( , ) . .w y w y w

f x wP P MP P VMP
w

δ
δ

= = =  
 قیمت محصول Pyقیمت نهاده آب، Pw    که در آن    

کشش تولید که بیان کننده . دهدا نشان می رمورد نظر
باشد را تغییرات تولید نسبت به تغییرات مقدار آب می

  :بدست آورد  5 توان از رابطه می
( , )

w
f x w wE

w y
δ

δ
= ×  

براي استفاده از تابع تولید با هدف برآورد ارزش  
-آب نیاز به انتخاب فرم تابعی مناسب از بین انواع فرم

به طور کلی . باشد هاي تابعی براي هر محصول می

]4[  

]5[  
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- و انعطاف1هاي تابعی به دو گروه انعطاف پذیرفرم
پذیر به علت توابع انعطاف. شوند تقسیم می2ناپذیر

داشتن تعداد پارامتر کافی، محدودیتی را بر ساختار 
تري  کنند و در نتیجه بصورت مطلوبتولید اعمال نمی

 توانند تصویر نمایندرفتار واقعی عوامل اقتصادي را می
 انعطاف پذیر سه فرم تابع). 1383زاد و سالمی حسین

، درجه دوم )1971 کریستنس و همکاران( 3ترانسلوگ
دیورت ( 5 و لئونتیف تعمیم یافته)1978ئو ال( 4یافتهتعمیم
باشند  از توابع پر کاربرد در بخش کشاورزي می)1971

  :زیر استبه ترتیب  ریاضی آنها معادلهکه 
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 xولید، مقدار ت  Yهاي معرفی شده    در هر یک از مدل    
هـا پارامترهـاي    βهاي بکار رفته در تولیـد،       نهاده مقدار
  . باشدعرض از مبدا می α مدل و

در مطالعه حاضـر بـا فـرض اینکـه رفتـار تولیـدي             
-بزرگ مالکان با رفتار تولیدي خرده مالکان متفاوت می        

اقتصادي آب بـین ایـن دو       باشد، ساختار تولید و ارزش      
همچنین میزان کارایی فنی آنها نیـز    . گردیدگروه مقایسه   

 بـه  واقعی ستانده نسبت.  شده استمورد ارزیابی واقع
 سـطح  از مرسـوم  و متـداول  تعریفـی  بـالقوه  سـتانده 
در این مطالعه براي محاسـبه کـارایی   . است فنی کارایی

بع تولیـد   تـا . فنی از تابع تولید مرزي استفاده شده اسـت        
مرزي براي هر یک از الگوهـاي تجربـی از روش حـداقل       

و بـر اسـاس آن    آیـد  بدسـت مـی   6مربعات اصالح شـده 

                                                
1Flexible functional form 
2Inflexible functional form 
3Translog production function 
4 Generalized quadratic production function 
5Generalized leontief production function  
6 Corrected ordinary least square 

 سودربوم و(گردد محاسبه می زیرکارایی فنی از رابطه 
  ).2004 تئال

ols

cols

YTE Y=    
 و Yols نشان دهنده کارایی فنی، TEدر این رابطه  
Ycolsر محصول بدست آمده از روش  به ترتیب مقدا

حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعات معمولی اصالح 
 1047شبکه آبیاري دشت قزوین به طول  .شده است

- شامل کانال شاخه کانال519که داراي بوده کیلومتر 
 به ترتیب به طولدو، سه و چهار درجه  ، اصلیهاي

ن ای. باشد کیلومتر می8/494 و 5/254 ،7/203 ،8/93
- روستا از توابع شهرستان81محدوده اراضی زراعی 

بر . دهد قرار می پوشش هاي استان قزوین را تحت
 1382اساس سرشماري عمومی کشاورزي سال 

به (قزوین  ه شبکه آبیاريداراضی کشاورزي محدو
 7/91 هکتار است که 75258) هااستثناي کشت و صنعت

 3/8 و بردار   بهره8236درصد آن اراضی زراعی با 
بردار  بهره7288مانده باغات و قلمستان با درصد باقی

  .)1385نام بی( باشدمی
 ابتدا عیین مقدار آب مصرفی هر مزرعهبراي ت

 پرسش مقدار دبی  از طریقحجم آب درخروجی کانال
یاري از ن، تعداد دفعات و مدت زمان هر مرتبه ابآ

محاسبه شد و سپس با در کشاورزان مورد مطالعه، 
حین انتقال تا مزرعه براي هر  نظر گرفتن اتالف آب در

 و 1یک صد متر در کانال خاکی و سیمانی به ترتیب 
 درصد و میزان اتالف آب براي انتقال از طریق لوله 4/0

 ، میزان آب ورودي درسر هر)1373 نامبی ( برابر صفر
  .مزرعه محاسبه گردید

در مطالعه حاضر براي آزمون نرمال بودن  
ده استفاده ش) JB(برا الت اخالل از آمارة جارگجم

باشد که بر  میدوکیاین آزمون داراي توزیع . است
اساس مقادیر چولگی و کشیدگی اجزاي اخالل محاسبه 

در این آزمون فرض صفر بر نرمال بودن . گرددمی
بنابراین اگر مقادیر . اجزاء اخالل مدل داللت دارد
بزرگتر ) جدول(ر بحرانی محاسباتی این آماره از مقدا

     .شودنباشد، نرمال بودن توزیع جمالت اخالل رد نمی
-کشاورزان بهرهجامعه آماري این تحقیق شامل 
 که اقدام به  بودندبردار از شبکه آبیاري دشت قزوین

 براي .نمودند 1386-87کشت جو آبی در سال زراعی 

]6[  

]7[  

]8[  

]9[  
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ز  مرک7از 1اي نسبتیگیري از روش تصادفی طبقهنمونه
 پیش ازمون،در  .بهره گرفته شدخدمات کشاورزي 

بر اساس بنابراین .  محاسبه شد34/0واریانس عملکرد، 
 سرایی( نفر نمونه انتخاب شد154فرمول کوکران تعداد 

1382(. 
2 2

2 2 2

× ×
× ×
N t sn

N d t s
=

+  
2 2

2 2 2

1181×(1/ 96) ×(0 / 34) 154
1192×(0 / 05) (1/ 96) ×(0 / 34)

=
+

  تعداد نمونه=
  

 Shazam 10افزار ز نرمجهت برآورد توابع تولید ا
  .استفاده شده است

  و بحثنتایج 
ها، نامهبر اساس اطالعات مستخرج از پرسش

ها و درآمدهاي هر هکتار زراعت  متوسط هزینه1جدول
دهد که هاي مربوط به آب را نشان میجو بجز هزینه

اساس اطالعات بر  .باشد ریال می9810410برابر 
و عملیات بکار رفته در ها سهم هزینه نهاده ،1جدول 

که، بطوري. است  آمده2تولید محصول جو در جدول 
هاي بیشترین سهم هزینه مربوط به هزینه اجاره زمین

   .زراعی است
نکته حائز اهمیت در اینجا تفاوت میان نیاز خالص 
آب آبیاري هر هکتار با متوسط مصرفی آب  در مزرعه 

یاري براي در حالی که نیاز خالص آب آب. باشدمی
 100درحالت ) 1376( محصول جورا فرشی و همکاران

 مترمکعب درهکتار درمنطقه قزوین 3447درصد عملکرد 
گزارش نمودند، اما مقدار متوسط آب مصرف شده 
توسط کشاورزان مورد مطالعه بر اساس اطالعات 

 مترمکعب هردر هکتار 5500ها نامهحاصل از پرسش
 62مصرف آب در مزرعه بنابراین راندمان . باشدمی

از طرفی بطور متوسط مقدار آب در . باشددرصد می
بر این اساس .  مترمکعب است6800خروجی کانال 

از .  درصد برآورد گردید80راندمان انتقال آب نیز 
حاصل ضرب راندمان مصرف آب در مزرعه و راندمان 

 درصد محاسبه 50انتقال، راندمان آبیاري بطور متوسط 
  .ست  منعکس شده3 یج در جدولشد که نتا

 ارزش کل ناخالص 1با استفاده از اطالعات جدول 
به جز (تولید و هزینه مربوط به تولید جو در هر هکتار 

                                                
1Ratio stratified random sampling 

 2محاسبه و بر اساس رابطه ) هاده آبهزینه مربوط به ن
 ریال 9/909ارزش اقتصادي هر متر مکعب آب معادل 

  .ست آمده ا4برآورد شد که نتایج آن در جدول 
هاي تجربی تابع تولید نتایج حاصل از برآورد الگو

ترانسلوگ، درجه دوم تعمیم یافته و لئونتیف تعمیم یافته 
  .  گزارش شده است5در جدول 

مقدار کل آب مصرف شده بر حسب هزار متر 
، )b(، بذر مصرف شده بر حسب کیلوگرم)w(مکعب 

نیروي کار به کار رفته در مراحل مختلف تولید بر 
، سم علف کش مصرف شده بر )l(سب نفر روز کارح

شیمیایی مصرف شده بر حسب  ، کود)sg(حسب لیتر
که بصورت متغیر کیفی ) h( حیوانیو کود )k(کیلوگرم

 عالوه بر عوامل فوق، نهاده. باشدوارد مدل شده، می
ها مورد بررسی قرار آالت نیز در تمامی مدلماشین

 از هاي آنودن پارامتردار نبگرفت که به علت معنی
با توجه به فرهنگ کشاورزي منطقه و . ها حذف شدمدل

عملیات کشاورزي معمول در آن، تقریباً تمامی 
کشاورزان به یک میزان و براي عملیات مشخصی از 

کنند و اختالف زیادي آالت استفاده مینهاده ماشین
میان زارعین در استفاده از این نهاده در تولید محصول 

دار نبودن این عامل تولید در جو وجود ندارد، لذا معنی
همچنین نهاده سطح زیر . منطقه دور از انتظار نیست

کشت به دلیل همخطی کامل با سایر عوامل تولید در 
  .مدل نیامده است

براي توابع درجه دوم و  2مقدار آماره آزمون وایت
د باش می97/75 و 41/80لئونتیف تعمیم یافته به ترتیب 

داري آن از نظر آماري بیانگر وجود واریانس که معنی
براي رفع این مشکل . باشدناهمسانی در این دو مدل می
به شکل  )1999ویستر ( از روش پیشنهادي وایت

استفاده شده   3ماتریس سازگار واریانس ناهمسانی
- می18/23مقدار این آماره براي تابع ترانسلوگ . است

ي آن از لحاظ آماري بیانگر عدم دارباشد که عدم معنی
 . وجود واریانس ناهمسانی در مدل است

                                                
2 White test 
3 Heteroscedasticity consistent coefficient covariance 

]10[  

]11[  
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  )ریال: واحد(       1386-87ها و درآمدها در هر هکتار زراعت جو در شبکه آبیاري دشت قزوین در سال  هزینه-1جدول 
 1386-1387هزینه درسال 

  قیمت واحد هزینه کل
 

  ردیف  نوع عملیات    تعداد/ مقدار    واحد

  1 شخم  1   بار   300،000 300،000
  2 دیسک  3   بار   150،000 450،000
  3 سایر عملیات  2   بار   150،000 300،000
  4 کود پاشی  2   بار   70،000 140،000
  5 بذرپاشی باردیفکار  1   بار   150،000 150،000
  6 سمپاشی واجاره سمپاش  2   بار   100،000 200،000
  7 بذر وضد عفونی  200   یلوگرمک   3،000 600،000
  8 کود شیمیایی اوره  254   کیلوگرم   475 120،650
  9 کود شیمیایی فسفات  194   کیلوگرم   640 124،160
  10 سم علف کش  2   لیتر   120،000 240،000
  11 نیروي کار  6   نفر روز   120،000 720،000
  12 برداشت وجمع آوري  1   بار   500،000 500،000
  13 حمل کود وبذر  648   کیلوگرم   200 129،600
  14 بارگیري، تخلیه و حمل تا مراکز تحویل  3800   کیلوگرم   220 836،000

  15  زمیناجاره  1   ریال    5،000،000 5،000،000
   درآمدها  تعداد/ مقدار    واحد   قیمت واحد درآمد کل
  16 )کاه(رعی مقدار وارزش محصول ف  1050   کیلوگرم    900 945،000

  17 عملکرد  3800   کیلوگرم    3،650 13،870،000
  

  

  

  1386-87هاي بکار رفته در تولید جو در شبکه آبیاري دشت قزوین در سال زراعی  درصد سهم هزینه نهاده-2جدول 
  ي زمیناجاره  بارگیري و حمل محصول  حمل کود و بذر  برداشت  کار  سم  کود  بذر  تراکتور و ادوات

7/15  1/6  6/2  4/2  3/7  1/5  3/1  5/8  51  
  

  
  )مترمکعب (1386-87 مقدار مصرف آب و نیاز خالص آبی جو در هر هکتار در شبکه آبیاري دشت قزوین در سال زراعی -3جدول 

     مقدار آب ورودي به مزرعه
مقدار آب در خروجی 

 میانگین حداکثر حداقل کانال
% 100 نیاز خالص آب آبیاري براي

  *عملکرد
  )درصد( آبیاري راندمان

6800 1613 11617 5500 3447  50  
  .ها محاسبه شده استنامه مقدار آب خروجی در کانال و آب ورودي به مزرعه براساس اطالعات حاصل از پرسش واخذ) 1376(  از منبع  فرشی و همکارانجونیاز خالص آبی * 
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  مانده براي محصول جو  در شبکه آبیاري دشت قزوین برآورد ارزش اقتصادي آب از طریق روش باقی -4جدول 
ارزش کل ناخاالص 

  )ریال(تولید 
هزینه کل در یک هکتار 

  )ریال(بجز هزینه آب 
ارزش اقتصادي آب براي 

  )ریال(یک هکتار
مقدار آب مصرفی در هر 

   *)متر مکعب(هکتار
ارزش اقتصادي آب براي یک 

  )ریال(متر مکعب آب
14،815،000  9،810،410  5،004،590  5،500  9/909  

   .اخذ شده است) 3(از جدول *. 
  

خطی بین  وجود مشکل همبردن بهپیجهت 
 استفاده 1هاي اصلیحی از روش مؤلفهیمتغیرهاي توض

شد و با توجه به میزان ضرایب تجزیه واریانس 
مشاهده گردید که مشکلی از این لحاظ وجود ندارد و 

ل ترانسلوگ به دلیل تنها متغیر توان دوم بذر در مد
  .بروز همخطی شدید با متغیر مقدار بذر حذف گردید

 ضرایب برآورد شده در سه الگوي يمقایسه
از دهد هر سه فرم تابعی  نشان میجومختلف تولید 
 ضریب تعیین و  دهندگی بر اساس آمارهلحاظ توضیح

حاکی از عدم وجود  ( دوربین واتسون آمارهمقدار
 .باشند مناسب می)ا اخاللهمبستگی بین اجزخود

ها بیانگر  در هر یک از مدلFآماره داري معنیهمچنین 
یابی اما براي دست. باشدداري کل رگرسیون میمعنی

د از بین شبه بهترین مدل و کاهش خطاي تصریح سعی 
این . الگوهاي برآورد شده برترین آنها انتخاب شود

 * جمالت اخاللانتخاب با توجه به آزمون نرمالیته توزیع
دار در الگوي برآورد شده صورت و تعداد ضرایب معنی

 بر اساس .آمده است 6 گرفته است که نتایج در جدول
توان گفت که فرم درجه دوم معیارهاي فوق الذکر، می

هاي تابعی روابط تر از سایر فرمتعمیم یافته مناسب
 دهد، لذا تولید جو را در منطقه مورد مطالعه توضیح می

  .گرددبه عنوان تابع تولید برتر انتخاب می
بعد از برآورد توابع تولید، ارزش اقتصادي آب و 
. همچنین کشش تولیدي ان در تولید جو برآورد گردید

هر چند ارزش اقتصادي برآورد شده از طریق تابع 
تولید برتر یعنی الگوي درجه دوم تعمیم یافته 

راي آب خواهد ترین قیمت مبنا بترین و منطقی مناسب
هاي انتخاب مدل بود، ولی به منظور بررسی هزینه

گیري، ارزش اقتصادي آب و کشش  نامناسب این تصمیم
                                                
1 Principal components 

  

تولیدي ان از طریق الگوهاي دیگر نیز برآورد شده و 
 7نتایج محاسبات در جدول . مورد مقایسه قرار گرفت

-87الزم به ذکر است که در سال زراعی . آمده است
اي آن اختالف مینی جو با قیمت مبادله قیمت تض1386
گیري داشته است بطوري که قیمت تضمینی این چشم

اي آن بر اساس  ریال و قیمت مبادله2200محصول 
 ریال 3650آوري شده بطور متوسط هاي جمعنمونه
گذار در از آنجایی که یکی از عوامل تاثیر. باشدمی

اینجا ارزش اقتصادي آب قیمت محصول است، لذا در 
ارزش اقتصادي آب در دو سناریو یکی با قیمت 

اي آن تضمینی محصول جو و دیگري با قیمت مبادله
  .محاسبه شده است

هاي ارزش اقتصادي برآورد شده آب و کشش
تولیدي آنها در الگوهاي مختلف تولید به ازاء هر 

بنابراین مشخص . باشدمترمکعب آب بسیار متفاوت می
کافی به انتخاب مدل مناسب در است که توجه و دقت 

از . ریزي و مسایل مدیریتی آب اهمیت بسیار داردبرنامه
هاي اقتصادي محاسبه شده، ارزش میان ارزش

اقتصادي و کشش آب بدست آمده از تابع تولید برتر 
یعنی تابع درجه دوم تعمیم یافته، معتبر و قابل قبول 

رزش  و ا27/0باشد که عبارتست از کشش تولیدي می
اي محصول  ریال براساس قیمت مبادله4/907اقتصادي 

 ریال بر اساس قیمت تضمینی 9/546و ارزش اقتصادي 
اي استان بر اساس گزارش سازمان آب منطقه. محصول
-87کشاورزان در سال زراعی ) 1387 نامبی(قزوین
 ریال بابت هر مترمکعب آب 1/82بهایی معادل  آب1386

اند، این زوین پرداخت کردهدر شبکه آبیاري دشت ق
اي و قیمت تضمینی بها بر اساس قیمت مبادلهمقدار آب

 درصد و بطور متوسط معادل 15 و 9به ترتیب معادل 
  .باشد درصد ارزش اقتصادي آب در تولید جو می12
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  1386-87سال زراعی  نتایج حاصل از برآورد توابع تولید جو در اراضی تحت پوشش شبکه آبیاري دشت قزوین در -5جدول .
  ترانسلوگ  لئونتیف تعمیم یافته  درجه دوم تعمیم یافته  نوع تابع
 tآماره   ضریب tآماره   ضریب tآماره   ضریب  هامدل ضرایب

α 02/1 )94/0(  85/10- ∗∗ )94/1(-  72/4-∗∗∗ )53/2(-   
wβ 33/0∗∗∗ )31/3(   94/2∗ )66/1(   28/0 )8/0(  
kβ 001/0∗∗∗ )78/3(   -  -  97/0 ∗∗ )16/2(  
lβ 036/0 )49/0(  37/0- )18/0(-  - -  

sgβ 3/0∗∗∗ )5/2(   14/2∗ )64/1(   27/0∗∗∗ )08/4(   
bβ - -  23/0 )87/0(  29/0 )02/1(  

wwβ 0016/0- )37/0(-  39/0-∗∗ )95/1(   008/0- )095/0(-  
kkβ 0000001/0 )07/1(  - -  106/0- )5/1(-  
llβ 013/0∗∗∗ )23/5(   96/0∗∗ )84/1(   - -  

sgsgβ 051/0∗∗∗ )01/5(   15/1∗ )72/1(   031/0∗∗∗ )19/6(   
bbβ - -  0012/0- )11/0(-  - -  
wkβ 000042/0∗∗∗ )53/2(   - -  02/0 )4/0(  
wlβ 0027/0-∗ )66/1(-   11/0 )31/0(  - -  

wsgβ 0051/0-∗ )76/1(-   29/0 )77/0(  001/0- )26/0(-  
wbβ - -  022/0 )43/0(  026/0- )45/0(-  
klβ 000043/0-∗∗∗ )1/4(-   - -  - -  

ksgβ 0000077/0 )43/0(  - -  001/0- )244/0(-  

kbβ - -  - -  001/0 )20/0(  
lsβ 015/0-∗∗∗ )21/6(-   79/0-∗ )78/1(-   - -  
lbβ - -  035/0- )91/0(-  - -  

sgbβ -  -  033/0 )6/0(  004/0- )68/0(-  
hβ 93/0   81/3∗ )72/1(   17/0 ∗∗∗  )37/2(  
  =D.W=***3/124F          2 هاآماره

92/0              R2=91/0R2=  
2        D.W=***8/37F=  
79/0           R2=77/0R2=  

2          D.W=***05/60F= 
84/0               R2=83/0R2=  

................................................دهدماره دوربین واتسون را نشان می مقدار آD.W .دهند درصد را نشان می10 و 5، 1داري  به ترتیب سطح معنی∗،∗∗،∗∗∗عالئم 
  

  داري ضرایب برآورد شده و آزمون نرمالیته جمالت اخالل مقایسه توابع مختلف تولید جو از لحاظ معنی-6جدول 
  حتمالسطح ا  برامقدار آماره جارگ  دارتعداد ضرایب معنی  تعداد کل ضرایب  نام تابع
  )9/0(  13/0  5 15  ترانسلوگ

  )00/0(  7/44  8  15  لئونتیف تعمیم یافته
  )17/0(  47/3  10  15  درجه دوم تعمیم یافته

  
هاي مختلف در شبکه آبیاري دشت قزوین ارزش اقتصادي و کشش تولید آب در ورودي مزعه در تولید جو بر اساس الگو-7جدول 

  نام تابع  )ریال(ارزش اقتصادي آب
  بر اساس قیمت تضمینی جو  اي جوبر اساس قیمت مبادله

  ش تولیدکش

  24/0  6/473  8/785  ترانسلوگ
  33/0  1/650  6/1078  لئونتیف تعمیم یافته
  27/0  9/546  4/907  درجه دوم تعمیم یافته
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- توان گفت که آب در مقایسه بین این دو قیمت می
بهاي پرداخت شده توسط کشاورزان بسیار کمتر از 

. باشدارزش تولید نهایی این نهاده در محصول جو می
تواند پرداخت بهاي کم براي نهاده کمیابی مثل آب می

باعث عدم صرفه جویی در مصرف این نهاده در فعالیت 
 نتایج حاصل از .کشاورزان شود هاي تولیدي توسط

 چیذري و میرزایی اتسایر مطالعات از جمله تحقیق
زاد و ، حسین)1381( ري، نصی)1378( آبادي خلیل

  اسدي و همکارانو) 1385( لی، حسن )1383(سالمی
بها  آب و آبواقعینیز وجود اختالف بین قیمت ) 1386(

  . کندپرداختی توسط کشاورزان را تأیید می
ارزش اقتصادي برآورد شده شود که مالحظه می

 با یاختالفمانده و تابع تولید  از دو روش باقیبراي آب
ارزش اقتصادي محاسبه شده براي . گر ندارندیکدی

 کیلوگرم جو در سال 24/0نهاده آب معادل ارزش 
به عبارت دیگر با توجه به . باشد  می1386-87زراعی 

 5500اینکه مقدار متوسط آب مصرفی در هر هکتار 
 3800 حدوداً جو و متوسط عملکرد استمترمکعب 

 ریال براي 546 و 907 لذا با محاسبه ،باشدگرم میکیلو
 درصد ارزش 35هر متر مکعب آب، هزینه نهاده آب 

-تولید محصول اصلی جو در یک هکتار را تشکیل می
  . دهد

رد شده براي آب بیانگر مقدار کشش تولید برآو
مصرف آب به طور متوسط یک درصد  است که اگراین 

افزایش یابد میزان تولید جو نیز به طور متوسط معادل 
با توجه به میانگین . یش خواهد داشت درصد افزا27/0

 3800 مترمکعب آب در هکتار و عملکرد 5500مصرف 
 کشش فوق به معناي آن است که  جو،کیلوگرم در هکتار

 مترمکعب به مصرف آب اضافه 55 درصد یعنی یکاگر 
 کیلوگرم 26/10شود مقدار تولید جو به طور متوسط 

که منظور از البته الزم به ذکر است  . اضافه خواهد شد
الزاماً به معنی افرایش حجم آب آب افزایش مصرف 

قابل مصرف مصرفی نیست، بلکه افزایش میزان آب 
هاي  که این مهم با استفاده از روشباشدبراي گیاه می
ز حالت سنتی هم  حتی با حجم آب کمتر انوین آبیاري

  .باشدقابل دست یابی می

کان با با این فرض که رفتار تولیدي بزرگ مال
باشد، براي رفتار تولیدي خرده مالکان متفاوت می

مقایسه ساختار تولید و ارزش اقتصادي آب بین بزرگ 
مالکان و خرده مالکان، کشاورزان بر اساس میانگین 

-  به دو گروه تقسیم شده) هکتار5 (سطح زیرکشت جو
 استفاده 1براي آزمون این فرضیه از آزمون چاو. اند
اساس این آزمون مقدار آماره بر). 1383ابریشمی ( شد

F می27/3 برابر 120و 15 محاسباتی با درجه آزادي  -
 19/2 جدول Fبزرگتر از  درصد 1 در سطح که باشد
دار  محاسباتی در این سطح معنیFبه این ترتیب . است
 یرگرسیونالگوي توان نتیجه گرفت دو  لذا می.است

ید خرده  بین توابع تول بوده و بدین ترتیبمتفاوت
 .داري وجود داردمالکان و بزرگ مالکان تفاوت معنی
براي این دو گروه نتایج حاصل از برآورد توابع تولید 

   .* آمده است8در جدول 
مقدار آماره وایت براي هر یک از دو مدل به ترتیب 

داري آن از لحاظ باشد و عدم معنی می86/25 و 64/29
س ناهمسانی در آماري بیان کننده عدم وجود واریان

برا در دو همچنین مقدار آماره جارگ. باشدها میمدل
داري باشد که عدم معنی می45/0 و 59/0مدل به ترتیب 

ها، بیانگر نرمال بودن توزیع آن در هر یک از مدل
بعد از برآورد توابع . باشد جمالت اخالل در آنها می

تولید، ارزش اقتصادي آب در ورودي مزرعه و کشش 
لیدي آب در تولید جو و همچنین کارایی فنی هر یک تو

برداران محاسبه شد که نتایج آن در از دو گروه بهره
  . آمده است9جدول 

باشد، همانطور که در جدول فوق مشخص می
ارزش اقتصادي آب براي تولیدکنندگان با سطح 

ها، بیشتر از تولید زیرکشت بیشتر از میانگین نمونه
ها ر کشت کمتر از میانگین نمونهکنندگان با سطح زی

به عبارت دیگر تولید نهایی گروه اول به ازاي . باشد می
مصرف آخرین واحد نهاده آب بیشتر از گروه دوم 

متوسط مقدار مصرف آب براي گروه اول . باشد می

                                                
1Chow test 

شده معرفی بکار رفته در توابع براورد شده همانند متغیرهاي متغیرهاي.  *
  .استباشد که در اینجا از تکرار آن خودداري شدهمی 5  جدول شمارهدر
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 4024 مترمکعب در هکتار و عملکرد این گروه 5700
د آب باشد بنابراین کشش تولیکیلوگرم در هکتار می

دهد که اگر مقدار مصرف آب براي این گروه نشان می
 مترمکعب افزایش یابد، 57به اندازه یک درصد یعنی 

.  کیلوگرم افزایش خواهد یافت65/9مقدار تولید به اندازه 
همچنین متوسط مقدار مصرف آب براي گروه دوم 

 3645 مترمکعب در هکتار و عملکرد این گروه 5300
باشد، بنابراین کشش تولید آب میکیلوگرم در هکتار 

براي این گروه نیز بیانگر آن است که اگر مقدار مصرف 
 مترمکعب افزایش یابد، 53آب به اندازه یک درصد یعنی 

از .  کیلوگرم افزایش خواهد یافت8مقدار تولید به اندازه 

 و 7/0طرفی تولید متوسط نهاده آب براي گروه اول 
- این شاخص نشان می. دباش می68/0براي گروه دوم 

مکعب آب دهد که تولید کنندگان گروه اول، به ازا هر متر
نتایج محاسبه . تولید بیشتري نسبت به گروه دوم دارند

کارایی فنی براي این دوگروه نیز بیان کننده کاراتر 
بودن کشاورزانی است که سطح زیر کشت بیشتري 

ر سطح توان گفت کشاورزانی که زراعت دلذا می. دارند
هاي تولید از جمله نهاده آب تر دارند، از نهادهوسیع

  . کنندکشاورزي به شکل کاراتري استفاده می
  

  
  هاتر از میانگین سطح زیرکشت نمونهدر دو گروه کشاورزان باالتر و پاییننتایج حاصل از برآورد تابع تولید جو -8 جدول

  درجه دوم تعمیم یافته  نوع تابع تولید
 tآماره   ضریب tآماره   ضریب سناریو  تر از میانگین سطح زیر کشتکشاورزان پایین  کشاورزان باالتر از میانگین سطح زیر کشت

α 42/0- )07/0(-  79/0 )69/0(  
wβ 7/0∗∗∗  )17/3(  36/0∗∗∗ )2/3(  
kβ 0018/0 )44/1(  0022/0∗∗∗ )08/3(  
lβ 029/0- )18/0(-  049/0 )41/0(  

sgβ 57/0∗∗ )06/2(   63/0∗∗∗ )65/2(   
wwβ 014/0-∗∗ )01/2(-   0034/0 )71/0(  
kkβ 00000025/0- )01/1(-  000000081/0- )39/0(-  
llβ 0094/0∗∗∗ )1/3(  0017/0 )31/0(  

sgsgβ 02/0 )31/1(  043/0-∗∗ )94/1(-   
wkβ 000055/0∗∗ )36/2(   000081/0-∗∗∗ )24/3(-   
wlβ 0024/0- )94/0(-  001/0- )24/0(-  

wsgβ 0038/0- )65/0(-  024/0-∗∗∗ )008/3(-   
klβ 000025/0- )48/1(-  000012/0- )55/0(-  

ksgβ 000034/0 )87/0(  0001/0∗∗∗ )47/2(   
lsβ 0093/0-∗∗ )36/2(-   0041/0 )45/0(  
hβ 75/7∗∗  )06/2(   16/0 )19/0(  

 هاآماره
1/2             D.W=***7/14F= 

80/0                 R2=74/0R2=  
73N=  

2/2                D.W=***2/13F= 

74/0                     R2=68/0R2=  
92N=  

................................................دهد مقدار آماره دوربین واتسون را نشان میD.W .دهند درصد را نشان می10 و 5، 1داري  به ترتیب سطح معنی∗،∗∗،∗∗∗عالئم 
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  تر از میانگین سطح زیر کشت نمونهدو گروه کشاورزان باالتر و پایین ارزش اقتصادي آب، کشش تولید و کارایی فنی در تولید جو بر اساس -9جدول 

  کارایی فنی  کشش تولید  )ریال(ارزش اقتصادي آب  سناریو
  کشاورزان داراي سطح  3/631  بر اساس قیمت تضمینی

  4/1047  ايبر اساس قیمت مبادله   زیر کشت بیشتر از میانگین
24/0  51/0  

  کشاورزان داراي سطح   7/391  بر اساس قیمت تضمینی
  8/649  ايبر اساس قیمت مبادله  زیر کشت کمتر از میانگین

22/0  42/0  

  
  

  پیشنهادها
با توجه به اینکه کاهش مصرف آب در بخش 

باشد و از هاي دولت میکشاورزي از جمله سیاست
 50جایی که راندمان آبیاري در محصول جو معادل آن

گردد براي لذا پیشنهاد می. درصد برآورد شده است
هاي مختلف مدیریت افزایش کارایی مصرف آب روش

هاي آبیاري تحت فشار در  تقاضاي آب از جمله سیستم
مزارع ترویج داده شود و تسهیالت کافی با بهره کم 

  .قرار گیردبراي اجرا در اختیار کشاورزان 
دهد که ها نشان مینتایج حاصل از تحلیل داده

ارزش اقتصادي هر متر مکعب آب در محصول جو 
-بهاي پرداخت شده توسط کشاورزان میبیشتر از آب

هاي  بنابراین دولت با اعمال سیاست گذاري. باشد
مناسب در جهت کاهش شکاف بین ارزش اقتصادي و 

راي آب در طول قیمت پرداختی از سوي کشاورزان ب
 تواند، باعث افزایش کاراییزمان و بصورت تدریجی می

. رویه آب شوداستفاده از آب و جلوگیري از مصرف بی

چرا که پرداخت بهاي کم براي نهاده کمیاب باعث 
  .گرددرویه و هدر رفت آن نهاده میمصرف بی

مانــده بــراي تعیــین ارزش بــر اســاس روش بــاقی
 مختلـف، هـر چـه تولیـد در          اقتصادي آب در محصوالت   

هـاي واحـد تولیـدي      واحد سـطح افـزایش یابـد و هزینـه         
کاهش یابد، ارزش اقتصادي و عملکرد خالص آب بیشتر         

بهــاي بــاالتري را شــده و زارعــین توانــایی پرداخــت آب
ــد  ــد ش ــش     . خواهن ــتفاده از دان ــستلزم اس ــر م ــن ام ای

لذا، براي محقق   . باشدکشاورزي و تکنولوژي مناسب می    
شـود کارشناسـان سـازمان       این هدف، توصیه می    شدن

جهاد کشاورزي، کشاورزان را از لحاظ برخـورداري از         
دانش کشاورزي و داشتن تکنولوژي مناسب بـا منطقـه،          

هــاي ترویجــی همچنـین برگــزاري کـالس  . آشـنا ســازند 
درجهت فرهنگ سازي و افزایش آگاهی کشاورزان براي        

  . موثر واقع شودتوانداستفاده بهینه از نهاده آب می

  
   مورد استفادهمنابع

  .موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران . جلد دوم،)ترجمه(.  یمبانی اقتصاد سنج. 1383 ، حابریشمی
  
). مطالعه موردي اراضی زیر سد طالقان(قیمت گذاري آب کشاورزي در ایران . 1386 ، جترکمانیغ و  سلطانی ، هدياس

  .90 تا 61 هايصفحه .58 شماره پانزدهم، سال سعه،تو و اقتصاد کشاورزي مجله
  
  .اي استان قزوینسازمان آب منطقه. 1387نام، بی
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  . ادارة کل هواشناسی استان قزوین. a 1386 بی نام
  

  .مدیریت جهاد کشاورزي استان قزوین. b1386  بی نام
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