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چکیده
بیشترین مصرف آب در مصارف کشاورزی و آبیاری مزارع استت کت حتوود  06درصتو از کتل آب شتیرین جهتان را در بتر
میگیرد .ب دلیل رشو سریع جمعیت ،افزایش شهرنشینی و همچنین تغییرات اقلیمی ،منابع آب در سراسر جهتان کمیتاب شتوه
است .در پژوهش حاضر آثار بالقوۀ قیمتگذاری آب بر افزایش کارایی ،بهبود عوالت و انصتاف در تخصتی

آب و پایتواری

منابع آبهای سطحی و زیرزمینی بررسی شوه است .دادههای مورد نیاز تحقیق از طریتق پرسشتنام و مصتاحبۀ حضتوری بتا
کشاورزان مناطق مختلفی ک کشاورزان در آن ناحی ب صورت تعرفت هزینت هتای مربتو بت آبیتاری را پرداختت متیکننتو،
جمعآوری شو .نتایج نشان داد برای مزارع تولیوی ،از بین  193مزرع  ،تعواد  11مزرع در مصرف آب ب صورت کتام ا کتارا
عمل کرده و مقوار آب اضافی مصرفشوه برای این تعواد از مزارع برابر صفر است .نتایج ب دست آموه از تخمتین آب اضتافی
دامواری نشان میدهو از بین  112داموار ،فقط  13داموار مصارف آب کام ا کارا داشت انتو و آب اضتافی مصترف نکتردهانتو.
نتایج ب دست آموه از تخمین آب اضافی باغواران نشان میدهو از بین  112باغتوار ،فقتط  10باغتوار مصترف آب کتام ا کتارا
داشت انو و آب اضافی مصرف نکردهانو .نتایج شاخ
عمل کننو و هوررفت آب را کاهش دهنو ،شاخ

پایواری نشان داد اگر کشتاورزان و دامتواران در مصترف آب بهینت تتر
پایواری برای آنها افزایش مییابو .نتایج الگتوی  VARنشتاندهنتوۀ بتردار

تعادلی بود ک این بردار رابطۀ تعادلی بلنوموت بین سیاست قیمتگذاری و تولیوات بخش کشاورزی را نشان میدهو .ب بیانی
دیگر ،نتایج ب وضوح گویای آن است ک سیاست قیمتگذاری آب ستبب افتزایش تولیتوات کشتاورزی در واحتوهای متورد
مطالع شوه است.
کلیدواژگان :پایواری آب ،تحلیل پوششی دادهها ،قیمتگذاری آب ،مول .VAR
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مقدمه
آب از گذشته تا کنون مهمترین عامل توسعهه در جهعان بعود
است .با توجه به خشکسالیهای پعیدرپعی اسعتاادۀ پایعدار از
آب در جهان و بهویژ ایران اهمیت زیادی دارد .رشد جمهیعت
و گسترش سطح زیر کشت آبی در سه دهۀ اخیر بهر بعرداری
از منابع آب در سراسر جهان را افزایش داد و موجع پیشعی
گرفتن تقاضا بر عرضۀ جهانی و درنهایعت کمیعابی منعابع آب
شد است .به طوری که برخی مهتقدنعد در آینعد ای نزدیع
رفا جمهیعت جهان به طور درخور تعوجهی بعه بهعر بعرداری
بهینه و پایعدار منعابع آبهعای زیرزمینعی و سعطيی بسعتيی
خواهد داشت .داخل کشور نیز طی سالهای گذشته به دالیعل
متهددی نظیر برداشت بعیرویعه و غیعر منطقعی از منعابع آب
موجعود بعهویعژ آبهعای زیرزمینعی بعروز مشعکتتی ماننعد
خشکسالی و عدم رعایعت اصعول حااظعت در بهعر بعرداری از
منابع آبی برخی از منابع آبی کشور نابود شد و یا در مهعر
خطععر نععابودی قععرار گرفتععهان عد [ .]1ایععن مسععئ ه در بخععش
کشاورزی کعه بیش از  09درصد حجم آب مصعرفی کشعور را
به خود اختصاص میدهد شرایط حادتری را به وجعود آورد و
عامل آب به عنعوان یکعی از عوامعل مهعم ميدودکننعدۀ ایعن
بخش تبدیل شد است .در این میان یکی از راهکارهای حعل
مشکل کمبود آب بعا توجعه بعه عرضعۀ ميعدود و متغیعر آن
مدیریت تقاضای منابع آب و بهر گیری از ابزارهعای معدیریتی
همسو شامل سیاستهای قیمعتگعذاری آب و سیاسعتهعای
متناس در بخش کشاورزی است .برخعی ميققعان مهتقدنعد
اگرچه سیاستهای نادرست سازمانی سب بهعر بعرداری غیعر
بهینه از منابع آب میشود قیمعت کعم منعابع آب و پرداخعت
نکردن زارعان برای بهر برداری از آن منشأ اصع ی ناکارآمعدی
در بهر برداری از منابع آب در بخش کشعاورزی و تخریع آن
است .منابع آب زیرزمینی کعه حدود ی چهعارم آب شعیرین
زمععین را تشععکیل مععیدهنععد در اغ عع نععواحی خشعع و
نیمهخش به عنوان تنها منبع برای مقاصعد شعرب و آبیعاری
در دسترس بهر برداران قرار دارند [.]2
کمبود آب باکیایعت بعه عنعوان یکعی از عوامعل مهعم
بازدارندۀ توسهۀ کشاورزی و اقتصادی در بیشتر کشعورهای
در حال توسهه مطرح اسعت .بنعابراین اسعتاادۀ منطقعی و
بهینععه از منععابع آب و اتخععا سیاسععتهععای مناسع بععرای
پایداری این منبع به عنوان ارزشمندترین موهبت طبیهعی
به ی موضوع مهم و استراتژی در بیشعتر کشعورهای در
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حال توسهه تبدیل شد است [ .]3همچنین قیمعت آب از
طریق تأمین بخشی از سعرمایۀ الزم بعرای سعرمایهگعذاری
زمینههای سرمایهگذاری در منابع پایدار بهویژ کشعاورزی
آبی را تقویت میکند .این در حالی است که با توجه به کم
بودن قیمت آب در کشور افزایش آن میتواند سب تغییر
رفتار تولیدی زارعان به صورت تغییر اليوی کشت مبنی بر
جایيزینی ميصوالت با نیاز آبی کم به جای ميصعوالت بعا
نیاز آبی زیاد و توسهۀ سرمایهگذاری بعه منظعور گسعترش
روشهای آبیعاری بعا بعازدهی زیعاد شعود کعه نتیجعۀ ایعن
تغییرات کاهش بهر برداری از منابع آب زیرزمینی و حاع
این منابع است.
از آنجعا کععه بخعش وسععیهی از کشعور ایععران در شععرایط
آبوهوایی خش و نیمهخشع قعرار گرفتعه اسعت میعزان
بارندگی ساالنه در کشعور بعا  259می عیمتعر در مقایسعه بعا
مقدار متوسط جهانی  069می یمتر بسیار کمتعر اسعت [.]4
همچنین بنا بر پیشبینی های سازمان م ل تعا سعال 2925
ایران به جمع کشورهای بعهشعدت کعمآب خواهعد پیوسعت.
حدود  09تا  05درصد آب تجدیدپذیر و استااد شدۀ کشعور
به مصرف کشاورزی میرسد در حالی کعه بعازد آبیعاری در
بیشتر زراععتهعا از  39درصعد بیشعتر نیسعت .در بهضعی از
مناطق کشور اسعتاادۀ بعیرویعه و بعیش از حعد از آب هعای
زیرزمینی خطر از بین رفتن کامل آبهعای زیرزمینعی را بعه
وجود آورد است .به طعور ک عی شعرایط اسعتااد از آب در
بخش کشاورزی ایران مط وب نیست [ .]3استان کهيی ویه و
بویراحمد نیز از این قاعد جدا نیست و این در حعالی اسعت
که در این استان بخعش کشعاورزی تعأمینکننعدۀ اقتصعاد و
مهیشععت مععردم اسععت .مهععمتععرین راهکععار بععرای حععل ایععن
مشکتت استاادۀ کمتر و بهینهسازی اليوی مصعرف آب در
بخش کشاورزی است .به این ترتی باید به منظور اسعتاادۀ
پایدار در سعطح اسعتان گعامهعای مناسعبی برداشعته شعود.
بنععابراین مععدیریت عرضععه و تقاضععای آب و بهععر گیععری از
ابزارهععای مععدیریتی همسععو ماننععد قیمععتگععذاری آب و
سیاست های متناس در بخش کشاورزی میتوانعد از جم عه
عوامل اثرگذار بر کاهش اتتف منابع آب به شمار رود.
بسععیاری از مطالهععات بععه منظععور دسععتیابی بععه شععرایط
استاادۀ پایدار از منابع آبی استااد از سیاست های معدیریت
تقاضا و قیمتگعذاری را مط عوب دانسعتهانعد .طعی سعالیان
گذشععته تيقیقععات زیععادی در زمینعۀ مععدیریت منععابع آب و
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ارزشگذاری آب انجام شد است و هر ی تعتش کعرد انعد
راهکاری مناس برای مدیریت صيیح اسعتااد از منعابع آب
به دست آورند [ .]1نجای و همکاران ( )2913طی پژوهشی
پایداری منابع آب در شهرستان قوچان (رویکرد برنامهریعزی
کسععری) را بررسععی کردنععد [ .]5آنهععا بععا اسععتااد از مععدل
برنامهریزی پویای قطهی سیاست قیمتگذاری آب بر بهبعود
بیتن آب در آبخوان دشت ورامین و اليوی بهینۀ کشعت در
دو حالت مدرن و سنتی را ارزیابی کردند .ج یل پیعران طعی
پژوهشی تأثیر قیمتگذاری آب در بخش کشاورزی بر تهادل
منابع آب را بررسی کرد .گعاليو و آیعاال 1بعه منظعور تهیعین
قیمععت آب آبیععاری در کشععور اسععنانیا از رهیافععت  PMPو
تي یل س س همراتبی استااد کردند [ .]7کترک 2در بررسی
خود به آثار افزایش قیمت ميصعوالت کشعاورزی بعر اليعوی
کشت و مصرف آبهای زیرزمینی در کانزاس واقع در حوضۀ
اوگاالال پرداخته است [.]0
روش پژوهش
مهمترین بخش پژوهش های انجامشد روش پعژوهش اسعت
وجود روش پژوهش سب ایجاد تي یل های کمی و کیاعی در
موضوع مد نظر شد و افقهای دیدگاهی و کاربردی خاصعی را
ایجاد می کند .تيقیق حاضر از نظعر هعدف کعاربردی و از نعوع
همبستيی است .در تيقیعق حاضعر مبعانی نظعری و پیشعینۀ
تيقیق از را کتابخانه مقاله و اینترنت جمععآوری شعد و بعه
صورت استدالل قیاسی و در رد یا اثبات فرضعیههعای تيقیعق
با بهکارگیری روشهای آماری مناسع اسعتااد شعد اسعت.
بععرای جمعععآوری داد هععا بععا کشععاورزان سععاکن در روسععتاها
مصاحبه شد است .از این تهداد شماری از صاحبان پمپ های
آب الکتریکی کعه از تهرفعۀ مطعابق بعار متصعلشعد اسعتااد
میکردند و تهدادی از صاحبان پمپهای الکتریکی هم تهرفعه
را براساس مصرف حقیقی برق میپرداختند.
در خصوص سنجش میزان کارایی واحد های تولیعدی از
توابع تولید مرزی استااد میشود .همچنین در تي یل آثعار
کارایی و پایداری تغییر در نوع قیمت گعذاری از تعابع معرزی
تصادفی )  3(SFAو تي یل فراگیر داد هعا )DEA( 4اسعتااد
شد است .در پژوهش حاضعر داد هعای جمععآوریشعد در
1. Gallego-Ayala
2. Clark
3. Stochastic Frantier Analysis
4. Data Enveloment Analysis
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مدل  DEAبر مبنای حداقلسازی عوامل تولیعد و بعا فعر
بازد ثابت نسبت به مقیاس مدلسازی شد اسعت .بعه ایعن
منظور ابتدا کارایی واحدهای تولیدی کشعاورزی بعر اسعاس
رهیافععت تي یععل پوششععی داد هععا بععا اسععتااد از نععرمافعزار
 DEAP2مياسبه و آب اضافی مصرفشد در هر ی از این
واحدها برآورد شد و سنس بر اساس مقدار و نوع آب اضافی
مصرفشد واحدها گرو بندی و در نهایت شاخص پایعداری
هر ی از گرو ها با هم مقایسه شد .در مرح عۀ بهعدی تعأثیر
سیاست قیمتگذاری آب کشاورزی بر مقعدار تولیعد بخعش
کشاورزی مصرف نهاد های زراعی مصرف نهاد هعای دامعی
و مصرف نهاد های باغی بررسی شعد .بعرای انجعام پعژوهش
ابتدا مانایی متغیرهعای بررسعی شعد آزمعایش شعد و رتبعۀ
مانایی آنها مشخص شد .سنس بر اساس نتایج این آزمونها
مدل خودرگرسیون برداری برآورد شد .در ادامه آزمونهعای
مربععو بععه مععدل خودرگرسععیون بععرداری توسععط نععرمافععزار
 Eviewsاستخراج شد.
جامهۀ آماری مد نظر در تيقیق حاضر کشاورزان پعنج
روستا در استان کهيی ویه و بویراحمد است .بعرای ارزیعابی
اولیه به منظور انتخاب نمونۀ معورد نیعاز صعاحبان موتعور
پمپهای دیزلی و برقی و خریداران آب پنج روستا انتخاب
شدند .اندازۀ نمونه برابر صعاح پمعپ الکتریکعی صعاح
پمپ دیزل خریدار آب از پمپ الکتریکعی و خریعدار آب از
پمپ دیزلی بود.
تجزیهوتحلیل دادهها
تخمین آب اضافی

با استااد از روش تي یل پوششی داد ها مقدار آب اضافی
برای هر ی از واحدهای تولیدی برآورد شد اسعت .نتعایج
نشان میدهد بعرای معزارع تولیعدی از بعین  130مزرععه
تهداد  14مزرعه در مصرف آب کامتً کارا عمل کعرد انعد و
مقدار آب اضافی مصرفشد برای این تهداد از مزارع برابعر
صار است .نتایج در جدول  1نشان داد است.
نتایج تخمین آب اضافی دامداری نشان میدهد از بعین
 112دامدار فقط  10دامدار کامتً کارا بود اند و آب اضافی
مصرف نکرد اند .نتایج در جدول  2آمد است.
نتایج تخمین آب اضافی باغداران نشان میدهد از بعین
 112باغدار فقط  16باغدار کامتً کارا بود اند و آب اضعافی
مصرف نکرد اند .نتایج در جدول  3آمد است.
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جدول  .1توصیف آماری متغیرهای مربوط به تخمین آب اضافی مصرفشده برای مزارع
نام متغیر

میانگین

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

کارایی فنی
مقدار آب اضافی ناشی از ناکارایی در استااد از نهاد
مقدار آب اضافی ناشی از مازاد نهاد

9/02
011/01
116/09

1
2665/27
1007/37

9/53
9
9

9/11
579/77
316/63

منبع :یافتههای پژوهش
جدول  .7توصیف آماری متغیرهای مربوط به تخمین آب اضافی مصرفشده برای دامداران
نام متغیر

میانگین

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

کارایی فنی
مقدار آب اضافی ناشی از ناکارایی در استااد از نهاد
مقدار آب اضافی ناشی از مازاد نهاد

9/049
673/54
21/60

1
2935/92
065/01

9/50
9
9

9/11
405/96
116/54

منبع :یافتههای پژوهش
جدول  .9توصیف آماری متغیرهای مربوط به تخمین آب اضافی مصرفشده برای باغداران
نام متغیر

میانگین

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

کارایی فنی
مقدار آب اضافی ناشی از ناکارایی در استااد از نهاد
مقدار آب اضافی ناشی از مازاد نهاد

9/07
1950/20
26/00

1
3395/14
051/42

9/61
9
9

9/19
001/90
122/39

منبع :یافتههای پژوهش

بععا توجععه بععه نتععایج بععرای هععر یع از واحععدهای تولیععدی
واحدهای کعامتً کعارا نسعبت کعوچکی را تشعکیل معیدهنعد و
بیشتر واحعدها آب را بعه انعواع گونعاگون غیعر بهعر ور مصعرف
میکنند.
تابع هدف

در مععدل بررسععیشععد دو هععدف اصعع ی وجععود دارد کععه
عبارتاند از:
 .1حداکثر کردن بازد ناخالص فهالیتها
 .2حداقل کردن مقدار استااد از آب.
در مدل برنامهریعزی کسعری بعه خعتف برنامعهریعزی
خطی هدف فقط حداکثر کردن بازد ناخعالص فهالیعتهعا
نیست ب که هدف حداکثر کردن بازد همزمان بعا حعداقل
کردن مقدار استااد از آب است.
ضرای تابع هدف اول سود ناخعالص فهالیعتهعا در نظعر
گرفته شد که به عنوان بعازد برنامعهای در معدلهعا اسعتااد
شد است .این ضرای بر اساس درآمد ناخالص و هزینعههعای

متغیر شامل متوسط هزینههای کاشعت داشعت و برداشعت و
نيهداری دام برای هر ی از فهالیتها مياسبه شد است.
تدوین الگویهای برنامهریزی کسری
الف) مدل برنامهریزی خطی و برآورد میزان منابع با توجه
به الگوی کشت منطقه

به طور ک عی بعرای اسعتااد از یع اليعوی برنامعهریعزی
ریاضی باید مقادیر سمت راست مدل را با استااد از معدل
برنامهریزی کالیبر برآورد کرد .به همعین منظعور در ایعن
قسمت به شرح چيونيی بعرآورد میعزان منعابع موجعود در
منطقععه (مقععادیر سععمت راسععت در برنامععهریععزی ریاضععی)
پرداخته میشود .ضرای تابع هدف در این معدل متوسعط
بازد ناخالص منطقه برای هر واحد فهالیعت اسعت .ضعری
هر فهالیت در ميدودیتها نیز متوسط اسعتاادۀ هعر واحعد
فهالیت از آن نهاد است .به بیعان دیيعر متوسعط ضعری
فنی منطقه برای هر هکتار کشت ميصول.

بینیاز و همکاران :اثر قیمتگذاری آب کشاورزی بر پایداری منابع آن (مطالعۀ موردی :استان کهگیلویه و بویراحمد)
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جدول  .4متوسط هزینۀ متغیر و متوسط بازده ناخالص در هکتار محصول (واحد :تومان)
محصول

نام متغیر

زراعی
باغی
دامی

هزینۀ متغیر

بازده ناخالص

069999
1969999
1459999

1299999
4565999
3095999

منبع :یافتههای پژوهش

ب) الگوی برنامهریزی ریاضی برای گروه اول

در این بخش ابتدا به شرح اليو و سنس به بررسعی نتعایج
برنامهریزی کسری برای گرو اول شامل کشعاورزان کعامتً
کارا و با آب اضافی صار پرداخته میشود.
ضری تعابع هعدف اول بعرای هعر یع از فهالیعتهعا
متوسط بازد ناخالص بهدستآمد از ی هکتعار ميصعول
در گرو و ضری تابع هدف دوم متوسط آب مصرفشعد
در گععرو بععرای ی ع هکتععار از ميصععول اسععت .در توابععع
ميدودیت نیز ضری هر ی از فهالیتها متوسط استااد
از نهاد در گرو است.
تابع هدف اول:
()1

max : 1299142.86 x1  5565440 x2
4665312.5 x3
تابع هدف دوم:

()2

min : 5027.14 x1  8676.5x2  7432.75x3

ج) نتایج برنامهریزی کسری برای گروه اول

نتایج بهدستآمد از گعرو اول نشعان معیدهعد زراععت از
برنامه حذف شد و بقیۀ فهالیتها در اليوی کشعت بهینعه
باقی خواهند ماند .در صورت کشعت ميصعوالت زراععی در
منطقه  471069تومان از سود کشاورز کاسته خواهد شد.
همچنعین نتععایج نشععان مععیدهععد سععهم باغبععانی از بععازد
ناخالص این گرو حدود  17می یارد تومعان بعود کعه ایعن
مقدار با سطح زیر کشتی به اندازۀ  19هزار هکتار و صعرف
 40می یون مترمکه آب قابعل حصعول اسعت .همچنعین
سهم دامداری از بازد ناخالص هعر یع حعدود  0می یعارد
تومان است.

دامداران با آب اضعافی مصعرفشعدۀ ناشعی از ناکعارایی در
استااد از نهاد پرداخته میشود.
تابع هدف اول:
max :926346.93x1  4601500 x2

()3

4082401.42 x3

تابع هدف دوم:
()4

min :4818.07 x1  8055.03x2  7968.33x3

ن) نتایج برنامهریزی کسری برای گروه دوم

نتایج بهدستآمد برای این گرو نشان میدهد ماننعد گعرو
اول زراعت باید از اليعوی کشعت حعذف شعود و در صعورت
کشت این ميصول کشاورز باید هزینهای برابعر بعا 472357
تومان متيمل شود .در اليوی کشت بهینه سعهم باغبعانی از
بازد ناخالص حدود  13می یارد تومان مياسبه شد که ایعن
مقدار با سطح زیر کشتی به اندازۀ  19هعزار هکتعار و صعرف
 42.902.969مترمکه آب قابل حصعول اسعت .همچنعین
سهم دامداری به سطح زیر کشتی به اندازۀ  3هعزار هکتعار و
صرف حدود  20می یون مترمکه آب معیتوانعد حعدود 16
می یارد تومان به بازد ناخالص منطقه بیازاید.
و) الگوی برنامهریزی کسری برای گروه سوم

در این بخش ابتدا به شرح اليو و سنس بعه بررسعی نتعایج
برنامهریزی کسری بعرای گعرو سعوم شعامل کشعاورزان و
دامداران با آب اضافی مصعرفشعدۀ ناشعی از هعر دو گعرو
عوامل یهنی ناکعارایی در اسعتااد از نهعاد و معازاد نهعادۀ
تولیدشد پرداخته میشود.
تابع هدف اول:
()5

max : 1095333.3x1  5043000 x2
4005812.5 x3

د) الگوی برنامهریزی کسری برای گروه دوم

در این بخش ابتدا به شرح اليو و سنس بعه بررسعی نتعایج
برنامهریعزی کسعری بعرای گعرو دوم شعامل کشعاورزان و

تابع هدف دوم:
()6

min :6124.44 x1  9001.16 x2  9447.37 x3
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ه) نتایج برنامهریزی کسری برای گروه سوم

نتایج بهدستآمد نشان میدهد ميصوالت زراععی بایعد از
اليوی کشت این گرو نیز حذف شود و در صعورت کشعت
این ميصوالت کشاورز بایعد هزینعهای برابعر بعا 750.496
تومان متيمل شود .در اليوی کشت بهینه سهم باغداری از
بازد ناخالص حدود  12می یارد تومان مياسعبه شعد کعه
این مقدار با سطح زیر کشعتی بعه انعدازۀ  0هعزار هکتعار و
صرف  400.001.664مترمکهع آب قابعل حصعول اسعت.
همچنین دامداری با سطح زیرکشتی به میزان  5هکتعار و
صرف حدود  590هزار مترمکه آب معیتوانعد حعدود 16
می یارد تومان به بازد ناخالص منطقه بیازاید.
محاسبۀ شاخص پایداری برای هر یک از گروهها
بنا به تهریف پایداری در مطالهۀ حاضر یهنی بعه دسعت آوردن
بیشترین سعود هعمزمعان بعا حعداقل اسعتااد از آب حاصعل
تقسیم میزان حداکثر سود (هدف اول) بر حداقل مصعرف آب
(هدف دوم) شاخص پایداری به دست خواهد آمد.
به این ترتی شاخص پایداری برای هر ی از گرو ها در
جدول  5آورد شد است.

همانطور که از مقایسعۀ شعاخص پایعداری سعه گعرو بعا
متوسط آب اضافی مصرفشد در هر گرو مشخص است هعر
چقدر کشاورزان و دامداران در مصرف آب بهینهتر عمل کننعد
و آب اضافی کمتری مصرف کنند شاخص پایداری بعرای آنهعا
افزایش مییابد .به بیان دیير کشاورزان و دامداران کامتً کعارا
به دلیل مصرف نکردن هیچگونه آب اضافی هموار بعه منظعور
پایداری منابع آب حرکت میکنند.
محاسبۀ شاخص عملکرد نسبت به مقدار استتااده از
آب برای هر یک از گروهها
شاخص عم کرد نسبت به مقدار آب استااد شد بعرای هعر
ی از فهالیتها به تاکی گرو ها به دست خواهعد آمعد.
شاخص عم کعرد نسعبت بعه مقعدار اسعتااد از آب کعه از
تقسیم متوسط عم کرد به متوسط آب استااد شعد بعرای
تولید ميصول به دست میآید نشان میدهد کعه مصعرف
هر مترمکه آب در کنار سایر نهاد ها چه میزان ميصول
را تولید میکند .به بیان دیيعر بعرای تولیعد هعر کی عوگرم
ميصوالت از چند مترمکه آب استااد شد است .نتعایج
در جدول  6آمد است.

جدول  .1شاخص پایداری به تاکیک گروهها
عنوان

گروه کامالً کارا

شاخص پایداری
متوسط مقدار آب اضافی

450.5
9

گروه با آب اضافی ناشی از ناکارآیی

گروه با آب اضافی ناشی از ناکارایی در استااده از

در استااده از نهاده

نهاده و مازاد نهاده

305.7
3014.31

367.64
5166.67

منبع :یافتههای پژوهش
جدول  .1محاسبۀ شاخص عملکرد نسبت به مقدار استااده از آب برای هر یک از گروهها

عنوان

گروه کامالً کارا

شاخص عم کرد نسبت به آب برای زراعت
شاخص عم کرد نسبت به آب برای باغبانی
شاخص عم کرد نسبت به آب برای دامداری

9/03
9/05
3/36

گروه با آب اضافی ناشی از
ناکارایی در استااده از نهاده
9/07
9/03
3/10

گروه با آب اضافی ناشی از
ناکارایی در استااده از
نهاده و مازاد نهاده
9/79
9/77
3/12

منبع :یافتههای پژوهش

نتایج بهدستآمد نشان میدهد هر چقعدر آب اضعافی
مصرفشد بیشتر باشد شاخص عم کرد نسبت بعه مقعدار
استااد از آب کاهش مییابد .به بیان دیيعر کشعاورزان بعا
آب اضافی صار و کامتً کارا در مقایسه با دو گرو دیير از

آب کمتری بعرای تولیعد هعر کی عوگرم ميصعول اسعتااد
کرد اند .بنعابراین بعه منظعور پایعداری منعابع آب حرکعت
میکنند .از اینرو میتوان گات که کشعاورزانی کعه بعرای
تولیععد ميصععول خععود از آب بیشععتری نسععبت بععه گععرو
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متغیرها رد و فر
میشود.

کشاورزان کارا استااد معیکننعد ممکعن اسعت حتعی بعه
عم کرد بیشتری دست یابند اما ایعن افعزایش عم کعرد در
مقایسه با افزایش آب مصرفی کم بود و بعه همعین دلیعل
شاخص عم کرد نسبت به آب مصرفی بعرای آنهعا کمتعر از
کشاورزان کاراست.

ی
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مبنعی بعر پایعایی متغیعر پذیرفتعه

تعیین وقاۀ بهینه

همان طور که مشاهد میشود تمامی مهیارها ی وقاه را
نشان میدهند و از آنجا که حجم نمونه کم بود و کمتر از
 129اسععت بععا توجععه بععه اینکععه مهیععار شععوارتز از اصععل
صرفهجعویی پیعروی معیکنعد اسعتااد از مهیعار شعوارتز
مناس تر است (جدول .)0

بررسی تأثیر سیاست قیمتگذاری آب کشاورزی بتر
نهادههای دامی
آزمون ریشۀ واحد

با توجه بعه نتعایج آزمعون دیکعی فعولر ليعاریتم سیاسعت
قیمتگذاری و نهاد ها دامعی در سعطح  5 1و  19درصعد
پایاست زیرا مقدار احتمال ایعن متغیرهعا کمتعر از مقعدار
استاندارد  9/95است بنابراین فر صار مبنی بر ناپایعایی

آزمون همانباشتگی
با توجه به نتایج هر دو آزمون اثعر و حعداکثر مقعدار ویعژ
بیانير وجود ی بعردار هعمانباشعتيی در سعطح خطعای 5
درصد را تأیید میکند (جدول .)0

جدول  .7نتایج آزمون ریشۀ واحد
مقدارt

متغیر

سطح احتمال

سطح %1
سطح %5
سطح %19
آمار دیکی فولر
سطح %1
سطح %5
سطح %19
آمارۀ دیکی فولر

سیاست قیمتگذاری

نهاد های دامی

-4/00
-3/02
-3/36
-6/71
-4/66
-3/73
-3/31
-1/03

9/999

9/999

منبع :یافتههای پژوهش
جدول  .1نتایج آزمون تعیین وقاۀ بهینه
تعداد وقاه

LR

FPE

AIC

SC

HQ

9
1

*57/61

9/97
*9/991

3/97
*9/06

3/17
*9/57

3/0
*9/04

منبع :یافتههای پژوهش
جدول  .1نتایج آزمون خودهمانباشتگی
فرض صار

فرض مقابل

مقدار ویژه

آمارۀ اثر

مقدار بحرانی*

سطح احتمال

صار رابطۀ ب ندمدت
حداکثر ی رابطه ب ندمدت
فر صار
صار رابطۀ ب ندمدت
حداکثر ی رابطه ب ندمدت

بیش از صار رابطه *
بیش از ی رابطه *
فر مقابل
بیش از صار رابطه *
بیش از ی رابطه

9/24
9/92
مقدار ویژ
9/24
9/92

4/53
9/32
آمارۀ حداکثر مقدار ویژ
4/21
9/32

15/40
3/04
مقدار بيرانی*
14/26
3/04

9/991
9/57
سطح احتمال
9
9/57

منبع :یافتههای پژوهش
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دامی از دورۀ اول تا دورۀ پنجم شد است و از این دور بعه
بهد این روند ثابت بود است.

برآورد الگوی VAR

نتایج بهدستآمد از برآورد اليوی خودرگرسعیون بعرداری
در جدول  19به صورت ی بردار تهادلی آورد شد است.
این بردار نشاندهندۀ رابطۀ تهادلی ب ندمدت بین سیاسعت
قیمتگذاری و مقدار استااد از نهاد های دامی است.

بررسی تأثیر سیاست قیمتگذاری آب کشاورزی بتر
نهادههای زراعی
آزمون ریشۀ واحد

توابع واکنش آنی

بععا توجععه بععه نتععایج آزمععون دیکععی فععولر ليععاریتم سیاسععت
قیمععتگععذاری و نهععاد هععا زراعععی در سععطح  5 1و  19درصععد
پایاست زیرا مقدار احتمال این متغیرها کمتر از مقدار اسعتاندارد
 9/95است .بنابراین فر صار مبنی بعر پایعایی متغیرهعا رد و
فر ی مبنی بر پایایی متغیر پذیرفته میشود (جدول .)11

شکل  1تأثیر تکانۀ سیاست قیمتگذاری آب کشعاورزی را
روی مصرف آب و مقدار استااد از نهاد های دامعی نشعان
میدهد .با توجه به نتعایج تعأثیر ایعن تکانعه طعی د دورۀ
بررسعیشععد رونععدی نزولععی دارد .بعه بیععانی دیيععر تکانعۀ
سیاست قیمتگذاری سب کاهش اسعتااد از نهعاد هعای

جدول  .10نتایج بهدستآمده از برآورد الگوی VAR
متغیرها
)(-1

(Cجزء ثابت)

ضرایب

آماره t

9/57

2/40

9/94

9/22

1/01

1/12

منبع :یافتههای پژوهش

شکل  .1تأثیر تکانۀ سیاست قیمتگذاری بر نهادههای دامی
جدول  .11نتایج آزمون ریشۀ واحد
مقدارt

متغیر

سیاست قیمتگذاری

نهاد های زراعی
منبع :یافتههای پژوهش

سطح %1
سطح %5
سطح %19
آمارۀ دیکی فولر
سطح %1
سطح %5
سطح %19
آمارۀ دیکی فولر

سطح احتمال
-4/00
-3/02
-3/36
-6/71
-2/71
-1/06
-1/69
9/21

9/999

9/999
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تعیین وقاۀ بهینه

برآورد الگوی VAR

همان طور که مشاهد میشود تمامی مهیارها ی وقاه را
نشان میدهند و از آنجا که حجم نمونه هعا کعم و کمتعر از
 129مشاهد می شود و با توجه به اینکه مهیعار شعوارتز از
اصل صرفهجویی پیروی میکند استااد از مهیعار شعوارتز
مناس تر است (جدول .)12

نتایج برآورد اليوی خودرگرسیون برداری در جدول  14بعه
صورت بردار تهادلی آورد شد است .این بردار نشاندهندۀ
رابطۀ تهادلی ب ندمدت بین سیاست قیمتگعذاری و مقعدار
استااد از نهاد های زراعی است.
توابع واکنش آنی

با توجه به شکل  2تأثیر تکانۀ سیاست قیمعتگعذاری آب
کشاورزی بر اسعتااد از نهعاد هعای زراععی از دورۀ اول تعا
دورۀ سوم روندی صهودی داشته اسعت و از دورۀ سعوم تعا
دورۀ دهم ثابت است.

آزمون همانباشتگی
نتایج هر دو آزمون اثر و حداکثر مقدار ویعژ بیعانير وجعود
ی بردار همانباشعتيی در سعطح خطعای  5درصعد اسعت
(جدول .)13

جدول  .17نتایج آزمون تعیین وقاۀ بهینه
تعداد وقاه
9
1

LR
57/92

AIC
4/23
*9/35

FPE
9/24
*9/994

HQ
4/24
*9/37

SC
4/33
*9/64

منبع :یافتههای پژوهش
جدول  .19نتایج آزمون همانباشتگی
فرض مقابل
بیش از صار رابطه *
بیش از ی رابطه *
فر مقابل
بیش از صار رابطه *
بیش از ی رابطه

فرض صار
صار رابطۀ ب ندمدت
حداکثر ی رابطۀ ب ندمدت
فر صار
صار رابطۀ ب ندمدت
حداکثر ی رابطۀ ب ندمدت

مقدار ویژه
9/3
9/97
مقدار ویژ
9/3
9/97

آماره اثر
6/1
1/96
آمار حداکثر مقدار ویژ
5/94
1/96

مقدار بحرانی*
15/40
3/04
مقدار بيرانی*
14/26
3/04

منبع :یافتههای پژوهش
جدول  .14نتایج برآورد الگوی VAR
متغیرها
)(-1

(Cجزء ثابت)

ضرایب

آمارۀ t

9/10

9/71

9/03

1/76

6/20

1/02

منبع :یافتههای پژوهش

شکل  .7تأثیر تکانۀ سیاست قیمتگذاری آب کشاورزی بر استااده از نهادههای زراعی

سطح احتمال
9/992
9/3
سطح احتمال
99
9/3
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بررسی تأثیر سیاست قیمتگذاری آب کشاورزی بتر

مهیار شوارتز از اصل صرفهجویی پیروی میکند استااد از
مهیار شوارتز مناس تر است.

آزمون ریشۀ واحد

آزمون همانباشتگی

بععا توجععه بععه نتععایج آزمععون دیکععی فععولر ليععاریتم سیاسععت
قیمتگذاری و نهاد ها باغی در سطح  5 1و  19پایاست زیعرا
مقدار احتمال ایعن متغیرهعا کمتعر از مقعدار اسعتاندارد 9/95
است .بنابراین فعر صعار مبنعی بعر ناپایعایی متغیرهعا رد و
فر ی مبنی بر پایایی متغیر پذیرفته میشود (جدول .)15

با توجه به نتایج هر دو آزمون اثعر و حعداکثر مقعدار ویعژ
بیانير وجود ی بعردار هعمانباشعتيی در سعطح خطعای 5
درصد را تأیید میکند (جدول .)17

نهادههای باغی

برآورد الگوی VAR

نتایج بهدستآمد از برآورد اليوی خودرگرسعیون بعرداری
در جدول  10به صورت ی بردار تهادلی آورد شد است.
این بردار نشاندهندۀ رابطۀ تهادلی ب ندمدت بین سیاسعت
قیمتگذاری و مقدار استااد از نهاد های باغی است.

تعیین وقاۀ بهینه

همععان طععور کععه در جععدول  16مشععاهد مععیشععود
تمامیمهیارها ی وقاه را نشعان معیدهنعد و از آنجعا کعه
حجم نمونه کم بود و کمتر از  129است با توجه به اینکه

جدول  .11نتایج آزمون ریشۀ واحد
مقدارt

متغیر

سطح احتمال

سطح %1
سطح %5
سطح %19
آمارۀ دیکی فولر
سطح %1
سطح %5
سطح %19
آمارۀ دیکی فولر

سیاست قیمتگذاری

نهاد های دامی

-4/00
-3/02
-3/02
-6/71
-2/71
-1/06
-1/6
9/35

9/999

9/999

منبع :یافتههای پژوهش
جدول  .11نتایج آزمون طول وقاۀ بهینه
تعداد وقاه

LR

FPE

AIC

SC

HQ

9
1

*56/1

9/925
*9/9995

1/00
*1/02

2/90
*1/53

1/00
*1/0

منبع :یافتههای پژوهش
جدول  .17نتایج آزمون همانباشتگی
فرض صار

فرض مقابل

مقدار ویژه

آمارۀ اثر

مقدار بحرانی*

سطح احتمال

صار رابطۀ ب ندمدت
حداکثر ی رابطۀ ب ندمدت
فر صار
صار رابطۀ ب ندمدت
حداکثر ی رابطه ب ندمدت

بیش از صار رابطه *
بیش از ی رابطه *
فر مقابل
بیش از صار رابطه *
بیش از ی رابطه

9/61
9/95
مقدار ویژ
9/61
9/95

15/21
9/05
آمارۀ حداکثر مقدار ویژ
14/35
9/05

15/40
3/01
مقدار بيرانی*
14/26
3/01

9/95
9/35
سطح احتمال
9/94
9/35

منبع :یافتههای پژوهش
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جدول  .11نتایج برآورد الگوی VAR
متغیرها
)(-1

(Cجزء ثابت)

ضرایب

آمارۀ t

9/90

9/20

9/4

2/14

3/46

2/55

منبع :یافتههای پژوهش

شکل .9تأثیر تکانۀ سیاست قیمتگذاری بر نهادههای باغی

توابع واکنش آنی

همانطور که شکل  3نشان میدهد تعأثیر تکانعۀ سیاسعت
قیمتگذاری بر نهعاد هعای بعاغی از دورۀ اول تعا دورۀ دوم
روندی صهودی داشته و از این دور به بهد ثابت است.
نتیجهگیری و بحث
نتایج نشان داد برای معزارع تولیعدی از بعین  130مزرععه
تهداد  14مزرعه در مصرف آب به صورت کامتً کعارا عمعل
کرد و مقدار آب مازاد مصرفشد برای این تهداد از مزارع
برابر صار است .امعا آب معازاد باغعداران نشعان داد از بعین
 112باغدار فقط  16باغدار کامتً کارا بود انعد و آب معازاد
مصرف نکرد اند.
نتایج بهدستآمد از گرو اول نشان میدهد زراععت از
برنامه حذف شد و بقیۀ فهالیتها در اليوی کشعت بهینعه
باقی خواهند ماند .در صورت کشعت ميصعوالت زراععی در
منطقه  471069تومان از سود کشاورز کاسته خواهد شد.
همچنعین نتععایج نشععان مععیدهععد سععهم باغبععانی از بععازد
ناخالص این گرو حدود  17می یارد تومعان بعود کعه ایعن
مقدار با سطح زیر کشتی به اندازۀ  19هزار هکتار و صعرف
حععدود  40می یععون مترمکهعع آب قابععل حصععول اسععت.

حعدود 0

همچنین سهم دامداری از بازد ناخالص هر ی
می یارد تومان است.
نتایج بهدستآمد برای گرو دوم نشعان معیدهعد ماننعد
گرو اول زراعت باید از اليوی کشت حذف شعود و در صعورت
کشت این ميصول کشاورز باید هزینعهای برابعر بعا 472357
تومان متيمل شود .در اليوی کشعت بهینعه سعهم باغبعانی از
بازد ناخالص حدود  13می یارد تومان مياسبه شد کعه ایعن
مقدار با سطح زیر کشتی بعه انعدازۀ  19هعزار هکتعار و صعرف
حدود  42می یون مترمکه آب قابل حصول است .همچنعین
سهم دامداری به سطح زیر کشت بعه انعدازۀ  3هعزار هکتعار و
صرف حدود  20می یون مترمکهع آب معیتوانعد حعدود 16
می یارد تومان به بازد ناخالص منطقه بیازاید.
از بررسی ها میتوان نتیجهگیری کعرد کعه ميصعوالت
زراعی باید از اليوی کشت گرو اول نیعز حعذف شعود و در
صورت کشت این ميصوالت کشاورز باید هزینهای برابر بعا
 750496تومان را متيمل شعود .در اليعوی کشعت بهینعه
سهم باغداری از بازد ناخعالص حعدود  12می یعارد تومعان
مياسبه شد که این مقدار با سطح زیر کشتی به انعدازۀ 0
هزار هکتار و صرف حدود  599می یون مترمکه آب قابل
حصول است .همچنین دامداری با سعطح زیعر کشعتی بعه
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اندازۀ  5هکتعار و صعرف حعدود  590هعزار مترمکهع آب
میتواند حدود  16می یارد تومان به بازد ناخعالص منطقعه
بیازاید.
همانطور که از مقایسۀ شاخص پایداری سعه گعرو بعا
متوسط آب مازاد مصرفشد در هر گعرو مشعخص اسعت
اگر کشاورزان و دامداران در مصرف آب بهینه عمل کرد و
آب مازاد کمتری مصرف کنند شاخص پایداری بعرای آنهعا
افزایش مییابد .به بیان دیير کشاورزان و دامعداران کعامتً
کارا به دلیل مصرف نکردن هیچگونه آب مازاد همعوار بعه
منظور پایداری منابع آب حرکت میکنند.
همچنین نتایج نشعان معیدهعد هعر چقعدر آب معازاد
مصرفشد بیشتر باشد شاخص عم کرد نسبت بعه مقعدار
استااد از آب کاهش مییابد .به بیان دیيعر کشعاورزان بعا
آب مازاد صار و کامتً کارا در مقایسه با دو گرو دیيعر از
آب کمتری بعرای تولیعد هعر کی عوگرم ميصعول اسعتااد
کرد اند .بنعابراین بعه منظعور پایعداری منعابع آب حرکعت
میکنند .از اینرو میتوان گات که کشعاورزانی کعه بعرای
تولیععد ميصععول خععود از آب بیشععتری نسععبت بععه گععرو
کشاورزان کارا استااد میکنند ممکن است حتی اگعر بعه
عم کععرد بیشعتری دسععت یابنععد ایعن افععزایش عم کععرد در
مقایسه با افزایش آب مصرفی کم بود و بعه همعین دلیعل
شاخص عم کرد نسبت به آب مصرفی بعرای آنهعا کمتعر از
کشاورزان کاراست.
نتایج نشان داد بین مقدار آب مازاد و متغیرهای سن و
سابقۀ کشاورز رابطۀ مثبت و بین مقدار آب معازاد و انعدازۀ
زمین رابطۀ منای وجود دارد .به بیانی هرچه سن کشعاورز
بیشتر و سابقۀ آن در امر کشاورزی و دامداری بیشتر باشد
مقدار مازاد بیشتر خواهد بود .همچنعین نتعایج گویعای آن
است که هرچه اندازۀ زمین بیشتر باشعد میعزان آب معازاد
کمتر خواهد بود.
نتایج بهدستآمد از اليوی  VARنیز نشان داد رابطعۀ
تهادلی ب ندمدت بعین سیاسعت قیمعتگعذاری و تولیعدات
بخش کشاورزی وجود دارد .به بیانی نتایج گویای آن است
که سیاست قیمتگذاری سب افزایش تولیدات کشعاورزی
شد است.
پیشنهادها
با توجه به نتایج پژوهش میتوان پیشنهادهای زیر را ارئه کرد:
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برنامهریزان بر اساس نتایج بهدستآمد از پعژوهشهعا
(از جم ه پژوهشهای مربو به انداز گیعری شعاخص
پایداری) سیاستی را تدوین کنند که بر مبنای آن در
مناطق کمآب اصل برنامعۀ خعود را بعر هرچعه کمتعر
مصرف شدن آب قرار دهند.
با توجه به اینکه برای حرکت به سمت پایعداری بایعد
در زمانها و موقهیتهای مخت ف پایداری را آزمعایش
کرد بنابراین بهتر است ميققان این شاخصهعا را در
موقهیتهای گوناگون انداز گیری کنند که این امر در
مورد بيث آبیاری در کشاورزی بسیار ضروری است.
سیاست قیمتگذاری آب آبیاری با هدف کعاهش و
کنترل بهر برداری منابع آب در صعورتی معیتوانعد
نقش مؤثرتری را ایاا کند که سعازگار و همسعو بعا
سایر سیاست ها و تغییعرات اعمعالشعد در بخعش
کشاورزی به کار گرفته شود.
از آنجا که نهادۀ آب درآمدی بیش از مقدار هزینعۀ
آن برای کشاورزان ایجاد میکند پیشنهاد میشود
قیمتگذاری و دریافت آببهعا بعا در نظعر گعرفتن
ارزش اقتصععادی آن در منطقععه انجععام گیععرد زیععرا
قیمتگذاری بر اساس ارزش اقتصادی سب ایجعاد
انيیزۀ صعرفهجعویی و مصعرف کمتعر آب در میعان
کشاورزان خواهد شد .البتعه توجعه بعه ایعن نکتعه
ضروری است کعه ایعن سیاسعت بعه کعاهش سعود
ناخععالص کشععاورزان وکععاهش تولیععد ميصععوالت
کشتشد در منطقعه نیعز منجعر خواهعد شعد .در
نتیجه افزایش تدریجی قیمت آب بهمنظور ایجعاد
تهادل بین منافع و هزینههای ناشی از اعمعال ایعن
سیاست آثار اجتماعی و اقتصعادی بهینعهتعری بعه
همرا دارد .برای رسیدن بعه ایعن هعدف پیشعنهاد
میشعود نخسعت یع سیاسعت دریافعت آببهعای
تدریجی اجرا شد تا کشعاورزان بعهتعدریج بتواننعد
وضهیت خود را با شرایط جدید وفق دهند و سنس
برنامهریزی و اجرای این سیاستها نیز با مشعارکت
آنان انجام گیرد.
تهیعععین ارزش اقتصعععادی آب آبیعععاری در سعععطح
منطقهای و پذیرفتن ی قیمت منطقی بعه عنعوان
آببها توسط کشاورزان منطقۀ مطالهه شد تا حعد
زیادی به صرفهجویی ایعن نهعاد منجعر معیشعود.
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بنابراین پیشنهاد میشود که نعر آببهعا در ایعن
منطقه مطابق با روند تغییرات ارزش اقتصعادی آب
.آبیاری و متحظۀ برابری تهیین شود
 اعمال سیاست کاهش منابع آب در دسترس ضمن
کاهش میزان آب در دسعترس کشعاورزان منطقعۀ
بررسی شد را به مدیریت صيیح منابع آب تشویق
 بنابراین پیشنهاد میشود که این سیاست.میکند
بععرای صععرفهجععویی و خیععر سععازی منععابع آب در
فصععول پععرآب و رفععع نیازهععای موجععود در فصععول
.کمآب در منطقۀ مطالههشد به کار گرفته شود
 نتایج بهدستآمد از تيقیق حاضر نشان داد اعمال
سیاسععت کععاهش منععابع آب در دسععترس تععأثیر
پایداری بر حاع منعابع آب منطقعۀ بررسعی شعد
 بنابراین بعرای تيقعق و اجرایعی شعدن ایعن.دارد
سیاسعععت و همچنعععین بعععرای تخصعععیص آب
کاهشیافته پس از اعمال ایعن سیاسعت بعه تولیعد
ميصوالت زراعی و باغی مازاد پیشعنهاد معیشعود
که مسئوالن بخش کشاورزی و مدیریت منعابع آب
این منطقعه راهکارهعای معدیریتی مناسعبی ماننعد
تجهیز مزارع به شیو های نوین آبیاری و استااد از
کنترهای شمارشعير و دریچعههعای تنظعیم آب در
.ورودی اراضی به کار گیرند
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