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  چكيده

ـ اف  هستند كه علت اصـلي آن اخـتالف  مواجهكشاورزي در بخش آب فزوني   رو بهاغلب نقاط ايران با تقاضاي  شي ح

 الزم اسـت بـا   ،مقابله با اين چـالش راي ب. وجود دارداز كشاورزان  قيمت دريافتي و هزينه تأمين آب  ميان  است كه   

 .دشـو تعيـين  آن  واقعي قيمت ،ارزش آب در توليد محصوالت كشاورزيو بر اساس   اقتصادعلمي  استفاده از اصول    

ـ در مبا استفاده از تحليـل تـابع توليـد    با هدف تعيين ارزش اقتصادي آب   پژوهشي   ،منظور بدين ن بـردارا  ان بهـره ي

بـا روش     كه 1385در سال   بردار   بهره 50ان  ياز از م  يناطالعات مورد .  مرودشت صورت گرفت   شهرستان چغندرقند

 يها نهاده نشان دادنتايج حاصل از برآورد تابع توليد   .دست آمد  هبانتخاب شدند،   اي   اي دو مرحله   خوشهگيري   نمونه

 درصـد افـزايش   10ب حاصل مشخص شد يضرا بر اساس .د اثر مثبت دارند  يكار و كود شيميايي بر تول      يرويآب، ن 

ـ ا. خواهـد داشـت  دنبال  ش در توليد را بهي درصد افزا58/1كار حدود  استفاده از نيرويميزان در   ن رقـم در مـورد   ي

مكعـب آب مـورد      هـر متر   ييارزش نهـا  . دسـت آمـد     درصد به  4/3سه و   ترتيب حدود     آب و كود شيميايي به     نهاده

ي هر  كه به ازا   يدر حال . دست آمد  به 1385هاي سال    بر پايه قيمت  ال  ي ر 6/211برابر با    غندرقندچد  ياستفاده در تول  

چنين نتايج تابع تقاضـاي آب نـشان داد          هم .شود يافت م يال در ي ر 8/26دكنندگان تنها حدود    يمكعب آب از تول   متر

جر به افزايش تقاضا بـراي آب   اند من تو ش قيمت محصول مي   داري ندارد اما افزاي    قيمت آب بر تقاضاي آن اثر معني      

  .شود
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  قدمهم

وجود آمده در ارتبـاط بـا منـابع          ههاي جديد ب   بحران

اعـم از   (بـراي كـشورهاي جهـان       هـا    طبيعي و پايداري آن   

 نگرانـي ايـن كـشورها    باعـث ) يافته و در حال توسعه   توسعه

تر به مسائل منابع طبيعي را پديـد     و نگرش جدي  است  ده  ش

كه كشاورزي پايدار در مباحـث كنـوني      طوري هب. آورده است 

ـ         عنـوان   هبا توجه به گسترش و فراگير شدن بحث پايداري ب

ـ . دشـو  نظام غالب مطرح مي    توسـعه كـشاورزي   ،هرحـال  هب

و اسـت   زي نيز   امري است كه مستلزم حفظ پايداري كشاور      

آب  .توان اين دو مقوله را جدا از يكديگر در نظر گرفـت       نمي

ترين عامل در توليد محـصوالت كـشاورزي    عنوان كمياب  هب

نه تنها محدودكننده كـشاورزي بلكـه محدودكننـده ديگـر           

امروزه . رود  شمار مي  ههاي اقتصادي و اجتماعي نيز ب      فعاليت

نـد اغلـب نقـاط      خشك جهان مان    اكثر مناطق خشك و نيمه    

طرف مواجه با عرضـه ناكـافي آب و از طـرف              ايران از يك  

 مواجه با تقاضاي زياد آب كشاورزي در ايـن منـاطق             ،ديگر

قيمــت ميــان زيــاد هــستند كــه علــت اصــلي آن اخــتالف 

عوامل  .استدست آمده از آن       آب و ارزش توليد به     پرداختي

ي چون افزايش رشد جمعيت و بهبود سطح زندگ        ديگري هم 

مردم، رقابت براي استفاده از اين منبـع كميـاب را شـديدتر             

رشد سريع جمعيت و نياز روزافـزون بـه غـذا و            . كرده است 

 بـه بخـش     گـذاران  سياسـت توليدات غذايي موجـب توجـه       

در مورد كشورمان كه بيـشتر منـاطق        . ده است شكشاورزي  

خشك است، آب براي  آن از نظر آب و هوايي خشك و نيمه        

ـ مصارف مختل  ويـژه آبيـاري محـصوالت كـشاورزي      هف و ب

  .يستكافي ن

هـاي    بـرداري از آب     ز بهره يدر سطح استان فارس ن    

از ــ    استاناين  و برخي مناطق    رد  زيرزميني روند صعودي دا   

سـر   بهشرايط بحراني   ـ از اين نظر در       جمله منطقه مرودشت  

بــه توســعه كــشت كــشاورزان افــزايش تمايــل . برنــد مــي

هـاي جديـد و    قاضـا بـراي حفـر چـاه    محصوالت زراعـي، ت   

افـزايش  را  هاي موجـود      استحصال شديدتر منابع آب از چاه     

 است كه اولويت اقتصاد و معيـشت        ين در حال  يا. خواهد داد 

 95در استان فارس اتكا به بخش كشاورزي است و بيش از        

اسـتان در بخـش كـشاورزي مـصرف     ايـن  درصد از آب در     

مــديريت بنـابراين،  ). 1385 سـازمان آب فـارس  (شـود   يمـ 

تلقـي   بسيار مهم    ،صحيح آب در تخصيص بهينه اين نهاده      

استفاده بهينه از آب تا حد زيـادي بـه كميـابي آب          . شود مي

 الزم بستگي دارد و براي مديريت آن بايد اصـول اقتـصادي   

  .را مورد استفاده قرار داد

چغندرقند از جمله محصوالت مهـم اسـتان فـارس          

درصـد توليـد     4/14 بـا    1384ال  است و اين اسـتان در سـ       

غربـي در    هاي خراسان و آذربايجـان     چغندرقند پس از استان   

همچنـين شهرسـتان   . قـرار داشـته اسـت     كـشور   رتبه سوم   

 بـاالترين سـهم را در   ، درصد توليـد  27مرودشت با بيش از     

  .)1385 يكشاورزوزارت جهاد(رد ااستان فارس در اختيار د

ت كـشاورزي   تحليل ارزش آب در توليـد محـصوال       

البته چـالش بـزرگ در حـال        . همواره مورد توجه بوده است    

 يهـا  ر نهادهيان سايحاضر برآورد ارزش منسوب به آب در م   
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مـت  ي ق ،تـر  حيان صر ي و به ب   يد كشاورز ياستفاده در تول  مورد

نـه  يمت آب برآورد هز   ين ق يي تع يها  از روش  يكي .آب است 

 و  يا هيما سـر  يهـا  نهيع آن است كه شامل هز     ين و توز  يتأم

بـا  ) 1381(در مطالعه منـصوري و قياسـي        . دشو ي م يياجرا

مــت آب در مهابــاد و بــارون   ي ق،ن روشيــاســتفاده از ا

ـ  ر 30 كمتر از    يغرب جانيآذربا مكعـب  ي هـر متر   ال بـه ازا   ي

ـ ن) 1375(و صـنوبر    ) 1375(در مطالعه فـرخ     . دشبرآورد   ز ي

 يابي مطلوب ارز  ،ن آب يگذاري آب بر مبناي هزينه تأم       قيمت

ن آن منجـر بـه      ينه تـأم  يمت آب بر اساس هز    ين ق ييتع. شد

از .  آن خواهد شـد يور ش استفاده از آب و كاهش بهره     يافزا

 آب كـه  يا هيبه بـرآورد ارزش سـا  ها   ه اغلب مطالع  ،رو نيهم

ا بازده ناخالص است    يش درآمد   يانگر مساعدت آب به افزا    يب

ـ با اسـتفاده از ا   ) 1375 (يمقدس. اند پرداخته  ارزش ،روشن ي

 و  ياسـد . دكـر ال بـرآورد    ي ر 141آب را در منطقه اصفهان      

 آب  يا هيمـت سـا   يا ق ي ييارزش بازده نها  ) 1385(همكاران  

ال ي ر 65-230ر سد طالقان    ي و منطقه ز   1375 سال   يرا برا 

) 1378 (آبــادي خليـل ميرزايـي  چيــذري و . گـزارش كردنـد  

ارزش هر مترمكعب آب را در منطقه رفـسنجان بـر اسـاس             

با استفاده از ارزش توليـد  و  ريال  85ن آن معادل    يمأهزينه ت 

آريـان و   مطالعـه    .كردنـد محاسـبه    ريال   120نهايي معادل   

نيــز شــكاف ميــان قيمــت دريــافتي از  )1374( لفقــارياذو

در . دهـد  خوبي نشان مـي  مين آب را به  أكشاورزان و هزينه ت   

 آب كـشاورزي در      متوسـط قيمـت دريـافتي از       ،اين مطالعه 

 ريــال و 7/3 ريــال و حــداكثر آن 4/1هــاي مــدرن  كهشــب

ينـه  كـه هز  در حاليشد،  برآورد   ريال   3معادل  را  متوسط آن   

تعيين  ريال   54 تا   10بين  ها   مكعب آب در اين شبكه    هر متر 

 يزاد و سـالم    نيهماننـد حـس   هـا    ه از مطالعـ   يدر برخـ  . شد

 مـورد  يگـذار  د در ارزشيـ ت شـكل تـابع تول    ي، اهم )1383(

 ارزش هر مترمكعـب    ،ن مطالعه يدر ا . ر گرفته است  د قرا يتأك

ـ آب بر اسـاس تـابع تول        يافتـه بـرا   يم  يد درجـه دوم تعمـ     ي

ـ  ر390محصول گنـدم در منطقـه مراغـه        . دشـ ال بـرآورد  ي

ـ د ي، با استفاده تابع تول )1384 (يان و زارع مهرجرد   يليخل اد ي

د گندم در شهرستان    يشده ارزش هر مترمكعب آب را در تول       

 اسـت كـه   ين در حاليا. ال برآورد كردند  ي ر 34/278كرمان  

، ارزش هـر واحـد آب را در       )1384(پـور و همكـاران       يتهام

ـ  ر 86/719د پـسته زرنـد كرمـان        ي و در تول   1383سال   ال ي

) Doppler et al. 2002( داپلـر و همكـاران   .تعيين كردند

ــا،در دره اردن ــا  يا هي ارزش س ــر ب  دالر 175/0 آب را براب

 Gomez-Limon and)مز ليمون و ريسگو گو. كردبرآورد 

Riesgo 2000) اي آب را در دره ديـوئرو   هــنيز ارزش ساي

ـ    ر اساس گروه  ـباسپانيا   بـين  بـرداران    رهـبهـ ف  ـهـاي مختل

در . كردنـد  هر مترمكعب بـرآورد  ي يورو به ازا 02/0- 06/0

 Gomez-Limon and) گــومز ليمــون و بربــل مطالعــه

Berbel 2000)    در شـرايط  در دره ديـوئرو  نيـز قيمـت آب

 ي يورو بـه ازا    05/0 معادل   ،برداران حداكثر درآمد براي بهره   

گـر موسـوم بـه روش    يروش د. دشتعيين آب  هر مترمكعب   

ها به   ر نهاده ينه استفاده از سا   ي آن هز  يمانده است كه ط   يباق

مانده بـازده ناخـالص   ير و باقـالص كسـازده ناخـجز آب از ب 

ــس ــه آب ن ــبب ــ يت داده م ــاران .ودـش ــساجورادو و همك  م
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)Mesa-Jurado et al. 2008(ـ  از ا  ين روش بــرا يـ

  .ندبهره بردا ياستفاده در جنوب اسپان آب مورديگذار ارزش

ارزش در ايـن مطالعـه      ،مطالـب فـوق   با توجـه بـه      

در شهرسـتان    قنـد ر توليـد چغندر   اقتصادي استفاده از آب د    

  .و تعيين شدمرودشت بررسي 

  

  ها روشمواد و 

داگـالس  ـ    از تابع توليد كاب    ،منظور تحليل توليد   هب

ــابع. اســتفاده شــد  توليــد رابطــه ميــان محــصول و ايــن ت

را بيان و اثرات عوامـل توليـد همچـون    هاي مشخص   نهاده

ــاري و تكنولــ    ــار، آبي ــروي ك ــصوژي را ـني ول ـروي مح

تناسـب اسـتفاده از ايـن تـصريح         . دـده خوبي نشان مي   هـب

مورد تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت         ي  متعددهاي   هتوسط مطالع 

(Fan 1991; Lin 1992; Kaufmann and Snell 

1997; Carter and Zhang 1998; Lindert 1999; 

Deng et al. 2005) . ـ ) 1(رابطـه   صـورت  هاگر تابع توليد ب

   :باشد

n  ) 1(رابطه 

n

cba
XXXAXq ...321=  

ـ  qآنگاه درآمد حاصل از توليد سـطح محـصول           صـورت   ه ب

R=Py.q       خواهد بود كه در آنX1 تا Xnهاي توليـد و    نهاده

Py   و R ناشـي از فـروش     ترتيب قيمت محصول و درآمد        به

 )2(رابطه  صورت   ه تابع هزينه نيز ب    ،در اين صورت  . آن است 

   :)1376دبرتين، ( خواهد بود

  

  ) 2(رابطه 
nxxxxf

XPXPXPXPCC
n

+++++= ...
321 321  

 هزينـه  Cf واحد محـصول،  q ، هزينه كل توليد Cكه در آن    

بـا توجـه بـه      . اسـت هـا      قيمت هر واحد از نهاده     Pxثابت و   

ـ      تابع سود را در حالت كلي مي       ،روابط فوق  صـورت   هتـوان ب

   :نوشت) 3(رابطه 
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نظر براساس روابط حاصـل از      آنگاه تابع تقاضاي نهاده مورد    

ـ ـ دتر گفته ش كه پيشـ  شرايط حداكثرسازي سود   صـورت   هب

  :خواهد بود) 4(رابطه 
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    ) 4(رابطه 

  

 و γ=1-(a+b+c+…+n)، رابطـــــــــهايـــــــــن در 

θ=b+c+…+n و DX
i

  . استiتابع تقاضاي نهاده  

ــي EX(  تقاضــاكــشش قيمت
i

 وري متوســط  بهــره،)

)APX
i

ــره و ) ــاده وري  به ــايي نه EX( نه
i

ــورد)  ــز م نظر ني

  :)1376تين، دبر(محاسبه شد صورت زير  هب
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اطالعات موردنيـاز از طريـق مـصاحبه حـضوري و           

 منتحب شهرستان بردار    بهره 50 ميان درنامه   تكميل پرسش 
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بـا  ر نيز  نظ نمونه مورد  .دست آمد  به 1385در سال   رودشت  م

تعـداد   . انتخـاب شـد  اي اي دو مرحله خوشه استفاده از روش  

عميـدي،  (دست آمد  به) 8(مونه با استفاده از رابطه     اعضاي ن 

1376(:   

  

22  ) 8(رابطه 
)/)(
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(1/)/( NN yrSz
N

yrSzn ××+××=
  

 طول نقطـه متنـاظر بـا احتمـال      z تعداد نمونه،    n كه در آن  

خطـاي   قـدرمطلق  r توزيع نرمـال اسـتاندارد،      α-1تجمعي  

ميـانگين   y͞N واريـانس نمونـه اوليـه،        Sنظر در برآورد،    مورد

  .بود تعداد اعضاء جامعه Nنمونه اوليه و 

  

  حثبنتايج و 

 با استفاده   قندچغندرد  ي بر تول  ها  كارگيري نهاده  هباثر  

ـ  ماز تكنيـك تـابع توليـد    ـ ر توليــان متغي ـ د ي ا عملكـرد بــا  ي

ذكـر   زم بـه  ال .مورد ارزيابي قرار گرفت    يحي توض يرهايمتغ

ـ ،اسـت كـه در ايــن مطالعـه    منظــور كـاهش ناهمــساني   ه ب

واريانس سطح توليد در هر هكتار يا به بيان ديگـر عملكـرد       

عنوان سطح توليـد مـورد اسـتفاده         هبرداران ب   بهره ،در هكتار 

لذا منظـور از توليـد همـان عملكـرد در هكتـار            . قرار گرفت 

ـ  نتايج حاصل از برآورد تابع توليد كـاب  . است  داگـالس در  ـ

  . آمده استيكجدول 

  
  چغندرقند در شهرستان مرودشت توليدآورد تابع   نتايج حاصل از بر1جدول 

 
  خطاي معيار  ضريب  متغير

- 311/2  عرض از مبدأ ∗ 689/1  
011/0  سم  008/0  

341/0  كودشيميايي ∗∗ 143/0  
-014/0  بذر  138/0  
298/0  آب ∗∗ 151/0  
158/0  كار نيروي ∗ 114/0  
133/0  آالت ماشين  112/0  

White= 83/0 ( 39/0 ) Ramsey Reset= 01/1 ( 35/0 ) J-B= 95/0 ( 27/0 ) F  731/2= ∗∗ R2 379/0=  

   درصدپنجو ده دار در سطح احتمال  ترتبب معني  به∗∗، ∗

  

ـ      Fمقدار آماره   براساس    كـار  ه مجمـوع متغيرهـاي ب

 از اهميـت   درصـد 95 در سطح اطمينـان  برده شده در مدل   

 38حـدود  اين متغيرها قادرنـد  . ند هستوردارآماري الزم برخ  

. ننـد كبـرداران را تبيـين        درصد از تغييرات در عملكرد بهـره      

نتايج حاصـل از   ، نيز آمده است   يكطور كه در جدول      همان

 .اسـت گر عدم وجـود ناهمـساني واريـانس          آزمون والد بيان  

گر عدم وجود تورش     نيز بيان ريست رمزي   هاي آزمون     يافته

بـرا  ـ جاركوـ آمـاره   ، افزون بر ايـن    .دهد ن مي انشرا  تصريح  

 به بيان   .جمالت اخالل نرمال است    كه توزيع دهد   نشان مي 

 مقـدار  ،هـاي تـشخيص   لوب بـودن آمـاره   عليرغم مط ،ديگر
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تواند ناشي از     پايين است و اين امر مي      ضريب خوبي برازش  

هاي ديگري باشـد كـه از آنهـا اطالعـات دقيقـي در         تفاوت

هـا   ، تفاوت در كيفيـت نهـاده      عنوان مثال  ه ب .يستدسترس ن 

  .داليل احتمالي باشدجمله ممكن است از 

شـود بـا     مـشاهده مـي    يك طور كه در جدول    همان

 يرويآب، ن  ضرايب متغيرهاي    داري  و معني  توجه به عالمت  

 بـا افـزايش مـصرف ايـن     رود كار و كود شيميايي انتظار مي   

يب مذكور با توجه بـه  ضرا. ها ميزان توليد افزايش يابد      نهاده

. اسـت توليد نيـز    جزيي  هاي     بيانگر كشش  ،شكل تابع توليد  

استفاده از نيـروي   ميزان  در   درصد افزايش    10 ،براين اساس 

 درصـد   58/1حدود   ،مشروط بر ثابت بودن ساير عوامل     كار  

 درصـد  10بـا   . ش در توليد را به همراه خواهـد داشـت         يافزا

ـ    ــ   آب و كودشـيميايي   هـاي    كـارگيري نهـاده    هافزايش در ب

 يميزان محصول توليد  ـ   مشروط بر ثابت بودن ساير عوامل     

در  . درصد افـزايش خواهـد يافـت   4/3 و سهترتيب حدود    به

از و بــذر آالت   ماشــين،اثــر متغيرهــاي ســمايــن مطالعــه، 

توان اين    در اين خصوص مي    .دار نشد  معنيآماري  نظر   نقطه

جملـه  زغندرقنـد ا محصول چ  كهكرد  دليل احتمالي را مطرح     

در مقايسه بـا نيـروي      الت  آنمحصوالت كاربر است و ماشي    

شـود و   ي در توليد محصول استفاده مي   ترطور محدود  هبكار  

يـك  آالت در سـطح     نالگوي استفاده از ماشي   ازسوي ديگر،   

تـا حـدودي مـشابه    بـرداران    و درميان بهره   منطقه مشخص 

آالت مـانع   ن و اين مشابهت در الگوي استفاده از ماشي        است

چنـين در مـورد    هم. دار اين متغير شده استاز بروز اثر معني  

بذر و سم نيز ميان توليدكننـدگان مختلـف         مقدار  هاي   نهاده

شباهت بااليي وجود دارد و ممكن است تفاوت بسيار اندك          

از سـم و بـذر وجـود        برداران از نظـر اسـتفاده       در ميان بهره  

دار  معنـي  داشته باشد كه اين موضوع منجر بـه عـدم تـأثير           

   . استها در فرآيند توليد چغندرقند شده  آن

مجموع ضرايب برآورد شده با توجه به شـكل تـابع          

 بـا توجـه بـه     . گر بازدهي نسبت به مقياس است       بيان ،توليد

بـرآورد   797/0معادل دار مدل  كه مجموع ضرايب معني  اين

ـ برداران     بهره اسي نسبت به مق   لذا بازدهي شده است،     ينزول

 ،كـه متغيـر وابـسته       با توجه بـه ايـن      ،عبارت ديگر  هب. است

 در صــورت ،ميــزان توليــد در واحــد ســطح اســت بنــابراين

 درصـد بـدون افـزايش       100 زاني به م  ها  افزايش تمام نهاده  

 درصد  80حدود  كشت ميزان توليد در واحد سطح       سطح زير 

  .فتياخواهد  شيافزا

 دار شـامل كـود     ي معنـ  يرهـا ي متغ يي نهـا  يور بهره

، 2/45،  80/1ب برابـر بـا      يترت  كار به  يروي، آب و ن   ييايميش

ـ بـه ا  . دست آمد   به 2/56 ) لـوگرم يك(ك واحـد  يـ ب  يـ ن ترت ي

ش ي افـزا  گرملويك 80/1 ييايمي كودش يريكارگ هش در ب  يافزا

ـ  هـم . دنبال خواهـد داشـت     در محصول را به    ش ين افـزا  يچن

ــه م ــمــصرف آب ب ــوي ك2/45 ،مترمكعــب هــزار زاني  گرمل

ش ين افـزا  يچن هم. ش در محصول را موجب خواهد شد      يافزا

ـ كار بـه م    يروياستفاده از ن   ـ زان  ي  ،در هكتـار  ـ روز   ك نفرـ  ي

دنبــال خواهــد  ش در محــصول را بــهيلــوگرم افــزاي ك2/56

 گرمهــر كيلــومــت يمتوســط قبــا درنظــر گــرفتن . داشــت

مكعـب آب   هر متر  ييارزش نها ،  الي ر 420معادل   قندچغندر

ن يـي كه هدف تع   يدر صورت . خواهد بود ال  ي ر 6/211برابر با   
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ـ  رقـم    ، آن باشـد   ييد نها يمت آب بر اساس ارزش تول     يق اد ي

ن در  يا. رديمت آب مورد استفاده قرار گ     يعنوان ق  هد ب يشده با 

 به  ،)زندان سد درو  يمتول(آب  كنندگان    است كه عرضه   يحال

 8/26دكننـدگان تنهـا حـدود       ي آب از تول   مكعبي هر متر  ازا

ـ مـت در  يقدر واقـع،    . كننـد  يافت م يال در ير  از ارزش   يافتي

نه آب مورد استفاده    يهز. تر است  نييار پا يد آن بس  ي تول يينها

ـ  ر 4/176 ،د هر واحد محصول   يدر تول   بـه بيـان     .ال اسـت  ي

نيـاز بـراي توليـد هـر واحـد          هزينـه تـأمين آب مورد      ،ديگر

  . ريال است4/176معادل ند چغندرق) گرمكيلو(

  
  

  تقاضاي آب چغندرقند در شهرستان مرودشتآورد تابع   نتايج حاصل از بر2جدول 
  
 

  خطاي معيار  ضريب  متغير

025/1  عرض از مبدأ ∗∗ 488/0  
175/0  قيمت محصول ∗∗ 570/0  

- 013/0  سمقيمت  ∗∗ 004/0  

254/0  كودشيمياييقيمت  ∗∗ 083/0  

052/0  قيمت بذر  075/0  
-070/0  آبمت قي  070/0  

-041/0  كار نيرويقيمت   056/0  
028/0  آالت ماشينقيمت   056/0  

156/0  سطح زيركشت ∗∗∗ 026/0  

White= 42/0 ( 75/0 ) Ramsey Reset= 12/1 ( 25/0 ) J-B= 53/0 ( 62/0 ) F  312/8= ∗∗∗ R2 75/0=  

  درصدپنج و يك دار در سطح احتمال  ترتبب معني  به∗∗∗و ∗∗

  

براسـاس  ورد تـابع تقاضـاي آب       نتايج حاصل از برآ   

ـ  كه در روش تحق  ي نظر يمبان  دو در جـدول  ،ق ذكـر شـد  ي

دليـل يكـسان     الزم به ذكر است كه بـه      . خالصه شده است  

 از آن در تخمـين      ،بـرداران  بودن قيمت زمين در ميان بهـره      

ل يـ ج تحل يبراساس نتا  .استفاده نشده است  تابع تقاضاي آب    

 و  ييايميشـ  كـود مـت   يمت سـم، ق   ي ق يرهاي متغ ،ونيرگرس

ـ       يزان تقاضـا  يركشت بر م  يسطح ز  دار  ي نهـاده آب اثـر معن

 اثر  ييايميمت سموم ش  ي ق ،اد شده ي يرهايان متغ ياز م . دارند

ـ متغ. گر اثر مثبت بر مصرف آب دارند      ير د ي و دو متغ   يمنف ر ي

 آب دارد و از ي بر تقاضـا ياثر منفكه  با وجود آن مت آب   يق

 اما اثر آن    است،انتظار  ورد م ي نظر ين جهت براساس مبان   يا

جه با توجه به تفـاوت     ين نت يالبته ا .  است يت آمار يفاقد اهم 

 سـطح  يبرداران به ازا ان بهرهي ميمت پرداخت يان ق ياندك م 

چنــين افــزايش قيمــت  هـم . انتظــار اســت قابــل ،ركـشت يز

در .  خواهـد شـد  محصول منجربه افزايش تقاضـا بـراي آب      

 ثابـت بـودن سـاير    بـا فـرض  توان گفت  مورد اين متغير مي 

 ، درصد افزايش در قيمت اين محـصول       دهبه دنبال    ،عوامل

. يش خواهـد يافـت    ا درصد افـز   7/1تقاضا براي آب بيش از      

در صـورت  مت سم يش در قي درصد افزا 100ج  يبراساس نتا 

 درصد كـاهش در  3/1منجر به تنها ثابت بودن ساير عوامل   
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ـ   ده  ن  يهمچن.  خواهد شد  مقدار آب مصرفي   ش يزادرصـد اف

ش در مـصرف آب را      ي درصـد افـزا    5/1 ،ركشتيدر سطح ز  

ان سـطح  يدر خصوص رابطه مثبت م    . دنبال خواهد داشت   به

تـوان مطـرح    يه را مـ ين فرضيز ا ي آب ن  يكشت و تقاضا  ريز

بـرداران    نمونـه بهـره    ياريـ ستم آب ينكه س يبا توجه به ا   . دكر

ركـشت  يش سطح ز يو افزا است   يصورت غرقاب  هب چغندرقند

و نـه  اسـت  ت ين تحت فعالي باال بودن اندازه زمي معنز به ين

ـ وسـيع   هاي ني لذا در زم،ش تعداد قطعات  يافزا  توجـه بـه   اب

ار ي زمـان بـس    ،دليـل نفـوذ عمقـي       و بـه   ياريستم آب ينوع س 

ن امـر  يـ الزم اسـت و ا    ن  يزمـ كردن   جهت غرقاب    يشتريب

  .دهد يش ميزان مصرف آب را افزايم

گفت نهـاده آب و  توان   يرها م يبراساس عالمت متغ  

. رنـد يگ ين مورد استفاده قرار ميصورت جانش  ه ب ييايميكودش

 ، و كـاهش اسـتفاده از آن   ييايميشـ  مت كود يش ق يرا افزا يز

ن كـردن آن    ي آب و در واقـع جانـش       كاربردش  يمنجر به افزا  

تـوان بـه     ي را م  ينين جانش يا. شود ي م ييايمي كود ش  يجا به

 ده از هـر دو نهـاده كـود        اه با استفا  يش تراكم گ  يت افزا يقابل

ان نهـاده   ي رابطه م  ،ن اساس يبر ا .  و آب نسبت داد    ييايميش

ب چنـدان   يچند كه با توجه مقدار مطلق ضر      سم و آب را هر    

ـ توان  ي اما م،ستيت ن يز اهم يحا ـ  ي  ي تلقـ يك رابطـه مكمل

ـ كار بر م   يرويمت ن يش ق يافزا .كرد زان اسـتفاده از نهـاده      ي

 يت آمــاريــ اثــر از اهمنيــ دارد كــه البتــه ايآب اثــر منفــ

ن استفاده از نهـاده     يشترينكه ب يبا توجه به ا   . ستيبرخوردار ن 

ن يلذا انتظار بر ا   است  محصول   ياري كار مربوط به آب    يروين

 آب يزان تقاضـا ي مين نهاده بر رويمت ايش ق يبود كه افزا  

  . بگذاردي بر جاياثر منف

ز اثر مثبـت امـا      يآالت ن  نيمت بذر و ماش   يش ق يافزا

البتـه در مـورد اثـر    .  بر مـصرف آب دارد    يت آمار يد اهم فاق

د و  يـ ن آن در تول   ييت پـا  يآالت با توجه به اهم     نيمت ماش يق

 كار، در خصوص رابطه آن افزون بر        يرويشتر از ن  ياستفاده ب 

د بـا  يآالت با نيمت ماشير قيب متغين ضريي پايت آمار ياهم

ـ ر ن يـ ن متغ يـ ب ا يمقدار مطلـق ضـر    . اط برخورد شود  ياحت ز ي

نظـر    كه صرفيا گونه هب. ن مطلب باشديتواند دال بر هم  يم

مـت  يش در قي درصـد افـزا  100 ،رين متغي ايت آمارياز اهم 

ـ مدر صـورت ثابـت بـودن سـاير عوامـل            آالت   نيماش زان ي

. ر قرار خواهد داد  ي درصد تحت تأث   8/2استفاده از آب را تنها      

 دو ينيتوان به وجود رابطـه جانـش     يدر مورد اثر مثبت بذر م     

ـ  نينين رابطه جانشيا. د اشاره كرد  ينهاده بذر و آب در تول      ز ي

ش تـراكم   ياد شده در افـزا    يبر اساس مشابهت اثر دو نهاده       

هـاي تـشخيص ارايـه شـده در      آماره. اه مورد انتظار است   يگ

نيز حاكي از آن است كـه جمـالت اخـالل داراي       دو  جدول  

. يـستند  نتوزيع نرمال هـستند و دچـار ناهمـساني واريـانس       

 نيز مـورد پـذيرش قـرار      همچنين عدم وجود تورش تصريح    

  .گرفته است

  

  گيري و پيشنهادات نتيجه

آب ازجملـه   مطالعـه نـشان داد كـه        ايـن   هاي   يافته

هاي حايز اهميت در توليد چغندرقند است و البته نبايد           نهاده

 جمله محـصوالت داراي نيـاز       ازموش كرد كه چغندرقند     افر
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 هــزار 30در منطقــه مرودشـت بـيش از   آبـي بـاال اسـت و    

 اين محصول مورد اسـتفاده  در توليددر هكتار مترمكعب آب  

هـاي   هزينـه  ،)1385سـال   (در حـال حاضـر      . گيرد قرار مي 

،  هـر مترمكعـب اسـت   ي ريال به ازا176 بيش از  تأمين آب 

 هــر مترمكعــب از ي ريــال بــه ازا8/26كــه تنهــا  در حــالي

اين در حالي است كـه قيمـت       . شود برداران دريافت مي   بهره

 ،در زراعت گندم  ) 1383(آب در مطالعه حسن زاد و سالمي        

ـ لي ريال و در مطالعه خل     390 ) 1384 (يان و زارع مهرجـرد    ي

ــرآورد 278بــراي همــين محــصول بــيش از  . دشــ ريــال ب

پــور و  تهـامي در مطالعــه ل پـسته  و بـراي محــص همچنـين 

. شـد د   ريـال بـرآور    720حـدود   اين رقم   ) 1384(همكاران  

 سطح بـاالي  ،رسد يكي از داليل قيمت پايين آب   نظر مي  به

افت قيمـت بـسيار پـايين       يدر. استفاده از آن در منطقه باشد     

تا تقاضاي اين نهاده حايز اهميت در مقابل    است  باعث شده   

نشي نشان ندهد و با توجـه بـه ارزش     ك آن وا   قيمت افزايش

 بـاالتر  تـوان قيمـت آن را تـا سـطوح       مـي  ،توليد نهايي آب  

تفاوت ميان قيمـت دريـافتي     كه اين    در صورتي . يش داد اافز

يـا افـزايش    ـ  كاهش نيابد برداران و هزينه تأمين آب       از بهره 

ويـژه   هب. عرضه آب در آينده با تهديد مواجه خواهد شدـ  يابد

 هزينه نهايي تـأمين  ، موارد مصرف رقيب شترسكه با گ   اين

 ديگر از موارد درخـور     يكي .آب نيز رو به افزايش خواهد بود      

هـا هماننـد     رابطـه جانـشيني آب بـا برخـي از نهـاده          ،توجه

كه دولت در پـي كـاهش        با توجه به اين   . شيميايي است كود

، ايـن امـر      اسـت  )شـيميايي  از جملـه كـود    (هـا    يارانه نهاده 

افـزون  . تواند منجربه فشار بيشتر بر روي نهاده آب شود         مي

منجـر   محصول نيـز  د كه افزايش قيمتش مشخص   ،بر اين 

كـه   ، درصـورتي بنـابراين . شـود  به افزايش استفاده از آب مي   

 قيمـت   ،بـرداران  درآمـدي بهـره   دولت با نگـاه بـه شـرايط         

رود تقاضـا    ، انتظـار مـي    محصول را مورد حمايت قرار دهـد      

هـاي مطالعـه    با توجه به يافته. يش يابدابراي آب باز هم افز   

  :دكرتوان پيشنهادات زير را ارايه  مي

ــافتي     -1 ــت دري ــدريجي قيم ــزايش ت ــراي آب اف از ب

  برداران بهره

برداران در جهت افـزايش عملكـرد در         كمك به بهره   -2

 هكتار و همچنين راندمان آبياري

نـد   مرتبط با آب همان  هاي سياستاثر  توجه و بررسي     -3

ـ هـا   تغيير الگـوي اسـتفاده از نهـاده     هـاي   ويـژه نهـاده   هب

هـاي   چنـين سياسـت    يايي و هم  شيم اي مانند كود   يارانه

  .دولت در زمينه قيمت محصول
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