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ABSTRACT
The aim of this study is to determine the optimal tariff for treated wastewater in the agricultural
sector in the south of Tehran province. In order to achieve this goal, Used of positive mathematical
programming (PMP) optimization method and the conditional valuation method (CVM) to estimate
the conservation value. The required information was collected by completing 470 questionnaires
by two-stage cluster sampling in the south of Tehran province in 2019. Based on the results, the
cost price of treated wastewater was determined to be 21,523 Rial per cubic meter in Tehran
province. Market price for each cubic meter of treated wastewater in Qarchak, Pishva, Rey and
Varamin cities is 4444, 5556, 9778 and 5000 Rial respectively, value Marginal production is
10080, 15720, 17090 and 12370 Rial and willingness to pay of farmer 9474, 10136, 10173 and was
determined to be 10671 Rial. Finally, by examining the conditions of market formation, the optimal
tariff for treated wastewater in the south of Tehran province (PEWW) was determined to be 10,114
Rial per cubic meter. Due to the high cost price of each cubic meter of treated farmers are, it is
suggested that the private sector enter the wastewater treatment market, because it can pay the
difference between the cost price and the willingness to pay of farmers for the treated wastewater
from government environmental assistance.
Keywords: Tariff, Optimal, Wastewater, Conditional Valuation, Positive Mathematical Planning
Objectives
Increasing demand for agricultural products and frequent droughts have made water scarcity one of
the main challenges in the agricultural sector. Therefore, managing water supply and demand and
striving to save and make optimal use of this input is important (Ebrahimi et al., 2013). Given that
an increase in population of large cities has led to a sharp increase in the volume of domestic and
municipal wastewater. Wastewater is one of the main sources of irrigation in agricultural sector
(Tanji, 1997). Therefore, by increasing the limitation of water resources, one of the effective
solutions can be the treatment of existing wastewater and make use of it as the only sustainable
water source for irrigation of agricultural products (Bani-Melhem et al.,2015). In this regard,
paying for changes or improvements in water quality would be an important issue. The aim of the
present study is to manage the demand and supply of water and the use of treated wastewater in the
agricultural sector. The present study seeks to determine the optimal tariff rate for treated
wastewater in the agricultural sector of Tehran province.
Methods
In the first part of the study, the positive mathematical programming (PMP) method applied to
estimate the economic value of water input. According to the studies of Howitt (1995) and Paris &
Howitt (1998), PMP defined as a method with three steps. Positive mathematical programming is
an experimental analysis method that uses all available information, no matter how scarce.
E-mail: syazdani@ut.ac.ir

 سعید يزدانی:* نويسنده مسئول

1401 ،1  شماره،53-2 مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره

92

In the second part, a hypothetical market formed for farmers to "estimate the value of changes in
wastewater quality". The purpose of this hypothetical market is to determine the willingness to pay
of farmers to use of treated wastewater in their production process. A method, which forms a
hypothetical market, is the conditional valuation method (CVM) and offer the proposed amount in
exchange for wastewater treatment.
The required data collected through a survey and secondary data published by different official
sources. A two-stage cluster sampling method used to select the samples. The size of the
population, which includes the number of farmers in the study area (i.e. Varamin, Rey, Pishva, and
Qarchak cities), was 126, 123, 123, and 99 respectively and in total 470 questionnaires were
completed. Different soft were such as Excel, SHAZAM and LINGO used to extract the results of
the models.
Results
In order to determine the optimal tariff rate for treated wastewater, four variables such as
Treatment-cost price, current price, economic and farmers' willingness to pay also for each cubic
meter of treated wastewater must be estimated. To estimate the Treatment-cost price per cubic
meter of treated wastewater, the information of Tehran Wastewater Company and South Tehran
Wastewater Treatment Plant for units 7 and 8 were used. The total estimated Treatment-cost was
about 51.656 billion Rials and the total amount of treated Wastewater during the 30 years of the
useful life of the project was about 2.400 million cubic meters. As a result, the Treatment-cost price
for each cubic meter of treated wastewater is about 21,523 Rials.
The current price per cubic meter of treated effluent in Qarchak, Pishva, Rey, and Varamin
counties were 4444, 5556, 9778, and 5000 Rials, respectively.
Estimation of the economic value of each cubic meter of treated Wastewater was a positive
mathematical programming method. For cropping pattern, the acreage of strategic crops applied.
The economic value of each cubic meter of treated wastewater in Qarchak, Pishva, Rey, and
Varamin counties was determined to be about 10080, 15720, 17090, and 12370 Rials, respectively.
According to the conditional valuation method (CVM) and the results of the Logit model, the
farmer’s willingness to pay per cubic meter in Qarchak, Pishva, Rey, and Varamin counties were
estimated about 9474, 10136, 10173, and 10671 Rials and in the south of Tehran province about
10114 Rials.
To determine the optimal tariff rate, the first condition of market formation and exchange of
Treated Wastewater (WTPP1≥ PCWW2) and the second condition (WTPP≤ VMPWW3) met. The
optimal tariff for per cubic meter of treated effluent in Qarchak, Pishva, Rey, and Varamin counties
estimated tb about 9,474, 10,136, 10,173, and 10,671 Rials. Also, the optimal tariff for each cubic
meter of treated wastewater in the agricultural sector in the south of Tehran province was estimated
about 10,114 Rials.
Discussion
The optimal tariff for treated wastewater, in each city and in the south of Tehran province is higher
than the current price but is lower than the Treatment-cost price. Comparing to the results of
different studies (Ratna Reddy & Behera, 2006; Lindhjem, 2007; Eminiano et al, 2010) it seems
that the Treatment-cost price in our study is high and is more than the current price. To compensate
for this discrepancy between the optimal tariff set and the Treatment-cost price, the government
and private sector support for wastewater treatment needed.
The private sector can enter the wastewater treatment market in a number of ways, making the
treated wastewater "only for the cultivation of vegetables and herbs crops with high economic
value." The second case is "increasing volume of inlet wastewater in the wastewater treatment plant
to reduce the cost". The private sector can get involved in the gray water issue and spend part of the
treatment costs on wastewater treatment.

1. Willingness to pay Producers
2. current price of treated Wastewater
3. Value of Marginal product of treated Wastewater
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تعیین تعرفه بهینه پساب تصفیهشده در بخش کشاورزی جنوب استان تهران
صالح4

سعید یزدانی ،*1مریم حسن وند ،2حامد رفیعی ،3ایرج
 ،1استاد گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 ،2دانشجو دکتری گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 ،3استادیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 ،4دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -99/9/16 :تاریخ تصویب)99/11/26 :

چکیده

هدف مطالعه حاضر ،تعیین تعرفه بهینه پساب تصفیهشده در بخش کشاورزی جنوب استان
تهران است .بهمنظور دستیابی به این هدف از روش برنامهریزی ریاضی اثباتی ( )PMPو برای
برآورد ارزش حفاظتی از روش ارزشگذاری مشروط ( )CVMاستفاده شد .اطالعات مورد
نیاز با تکمیل  470پرسشنامه به روش نمونهگیری خوشهای دو مرحلهای در جنوب استان
تهران در سال 1398جمعآوری گردید .براساس نتایج قیمت تمام شده پساب تصفیه شده
 21،523ریال به ازای هر متر مکعب در استان تهران تعیین گردید ،قیمت تحویلی برای هر متر
مکعب پساب تصفیهشده در شهرهای قرچک ،پیشوا ،ری و ورامین بهترتیب ،5556 ،4444
 9778و  5000ریال ،ارزش اقتصادی  17090 ،15720 ،10080و  12370ریال و تمایل به
پرداخت کشاورزان  10173 ،10136 ،9474و  10671ریال تعیین گردید .در نهایت ،با بررسی
شرایط تشکیل بازار ،تعرفه بهینه پساب تصفیهشده در بخش کشاورزی جنوب استان تهران
( 10،114)PEWWریال به ازای هر مترمکعب تعیین گردید .با توجه به باال بون قیمت تمام شده
هر مترمکعب پساب تصفیه شده ،پیشنهاد میگردد بخش خصوصی وارد بازار تصفیه پساب
گردد ،زیرا میتواند مابه التفاوت قیمت تمام شده و تمایل به پرداخت کشاورزان برای پساب
تصفیهشده را از محل کمکهای زیستمحیطی دولتی پرداخت نماید.
واژههای کلیدی :تعرفه ،بهینه ،پساب ،ارزشگذاری مشروط ،برنامهریزی ریاضی اثباتی
مقدمه
افزايش روزافزون تقاضا براي محصوالت کشاورزي و
نیز خشکسالیهاي مکرر باعث شده است که کمبود آب
از جمله چالشهاي اصلی در بخش کشاورزي بهشمار -
آيد .بنابراين ،مديريت عرضه و تقاضاي آب و کوشش در
جهت صرفهجويی و استفاده بهینه از اين نهاده امري
حائز اهمیت میباشد ) .)Ebrahimi et al., 2013افزايش

جمعیت و تمرکز آن در شهرهاي بزرگ موجب افزايش
شديد حجم فاضالبهاي خانگی و شهري گرديده است.
در تمام کشورهاي در حال توسعه کشاورزان در مناطق
شهري و نزديک به شهر که نیاز به آب دارند اغلب چاره-
اي ديگر جز استفاده از فاضالب براي آبیاري ندارند.
حتی گاهی کشاورزان عمداً از فاضالب استفاده میکنند،
زيرا فاضالب منبعی از نیتروژن و ساير مواد مغذي است
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و يا نسبت به ديگر منابع آبی ارزانتر است ( Qadir et al.,

 .)2010يکی از مهمترين موارد استفاده پساب ،کاربرد در
آبیاري محصوالت کشاورزي است بايد توجه داشت کـه
شـرط استفاده موفقیتآمیزي از فاضالب و پسـاب در
کشـاورزي ،درنظـر گـرفتن اثـرات آن بـر محیطزيست
و محصـوالت کشاورزي و بهداشت و تندرستی انسانها
میباشد ،در غیراينصورت آسیبهاي جدي به طبیعت و
جوامـع انسـانی وارد خواهد آمد ( .)Tanji, 1997با
افزايش محدوديت منابع آب ،يکی از راهکارهاي کاهش
پیامدهاي ناشی از بروز بحران آب ،میتواند تصفیه
فاضالب موجود و استفاده از آن بهعنوان تنها منبع آب
پايدار براي آبیاري محصوالت کشاورزي باشد (Bani-
.)Melhem et al., 2015
استان تهران از جمله استانهايی است که از فاضالب
در بخش کشاورزي استفاده میکند 70 .درصد از
فاضالب تهران که به جنوب اين شهر روانه میشود،
خانگى و غیرصنعتى است که همراه با آبهاى سالم
رودخانههاى ارتفاعات پايتخت وارد منطقه جنوب می-
شود .با وجود اين ،فاضالب صنعتى نقش بسیار زيادى در
آلوده نمودن آبهاى جنوب استان تهران دارد .(Tehran
) Sewerage Company, 2020استان تهران داراى
حدود  132هزار هکتار اراضى آبی کشاورزى است که
بخشی زيادي از اين اراضی با فاضالب خام آبیارى می-
شود .از بین شهرستانهاي استان تهران ،چهار شهرستان
ورامین ،ري ،قرچک و پیشوا از مهمترين شهرستانهاي
استفادهکننده از فاضالب خام میباشند و مهمترين
نگرانی استفاده فاضالب در آبیاري سبزيجات و صیفی-
جات است که بهصورت خام مصرف میشوند
( Agricultural Jihad Organization of Tehran
 .)Province,2020در راستاي توسعه پايدار و کاهش

اثرات محیطزيستی ،اجتماعی و همچنین ،بهداشت و
سالمت ،تصفیهخانه فاضالب جنوب استان تهران،
فاضالب را تصفیه و به بخش کشاورزي انتقال میدهد،
فاضالب تصفیه شده از طريق کانال به اراضی زراعی
دشت ورامین انتقال داده میشود .(Tehran Sewerage
) Company, 2020در نتیجه ،با توجه به کمبود آب،
استفاده از پساب بهعنوان يک منبع ارزشمند آب مطرح
است و با گذشت زمان اهمیت آن نیز بیشتر خواهد شد.

فرآيند تصفیه و هزينههاي که براي تصفیه اصولی آن
انجام میشود اهمیت زيادي دارد قیمت تعیینشده براي
هر مترمکعب پساب تصفیه شده درصورتیکه کمتر از
هزينههاي تصفیه باشد ،بحث تصفیه پساب مقرونبه-
صرفه نیست .از طرفی ،قیمت بايد به شکلی تعیین گردد
که کشاورزان توان پرداخت آن را داشته باشند و رغبت
آنها براي استفاده از پساب تصفیه شده و عدم استفاده
از پساب خام بیشتر گردد .برايناساس ،مطالعه حاضر به
تعیین تعرفه بهینه براي پساب تصفیه شده در بخش
کشاورزي جنوب استان تهران میپردازد .در اين مطالعه
ابتدا قیمت تمام شده و قیمت تحويلی هر مترمکعب
پساب تصفیهشده محاسبه میگردد .سپس ،ارزش تولید
نهايی ( )Value marginal productionدر مزرعه و در
انتها ،ارزش حفاظتی از نظر کشاورزان براي هر متر-
مکعب پساب تصفیه شده محاسبه میگردد .براي برآورد
ارزش تولید نهايی از برنامهريزي رياضی اثباتی
( )Positive Mathematical Programmingو براي
برآورد ارزش حفاظتی پساب تصفیهشده از نظر
کشاورزان نیز ،از روش ارزشگذاري مشروط
( )Conditional valuation methodاستفاده شد.
در زمینه برآورد ارزش اقتصادي آب در بخش
کشاورزي با استفاده از روش برنامهريزي رياضی اثباتی
مطالعات زيادي انجام شده است .از جمله Azuara et al.
( )2009به برآورد ارزش اقتصادي آب در شرايط مختلف،
 )2010( Medellin-Azuara et al.ارزش اقتصادي آب
آبیاري در شمال مکزيک پرداختند ،همچنینGallego- ،
 )2012( Alyala et al.ارزش اقتصادي آب در کشور
اسـپانیا )2013( Frija et al. ،ارزش آب در آبیاري گندم
در منطقه قیروان کشور تونس)2015( Ziolkowska ،
قیمت سايهاي آب براي چهار محصول ذرت ،کتان،
گندم ،سويا و سورگوم را در دشتهاي تگزاس شمالی،
تگزاس جنوبی و دشتهاي نبراسکا برآورد نمودند .از
طرف ديگر )2016( Watto & Mugera ،با دادههـاي
مقطعـی  200مزارع در پنجاب پاکستان ،به بررسـی
تقاضـاي مسـتهلک شـده آبهاي زيرزمینی براي آبیاري
پرداختند )2016( Fengjiao et al. .مطالعهاي به ارزيابی
اقتصادي مديريت آبهاي زيرزمینی براي کشاورزي در
شهر النچنگ واقع در شمال چین پرداختند .در ايران نیز
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محققان زيادي به برآورد ارزش اقتصادي آب آبیاري در
بخش کشاورزي با استفاده از روش برنامهريزي رياضی
اثباتی ( )PMPپرداختند ( Asadi et al, 2007; Roushanaei
et al, 2010; Rahnama et al, 2011; Pouran et al,
2016;Zeraatkish, 2016; Amirnejad et al, 2017; Parhigar
;.)& Badi Barzin, 2017; Mousavi et al, 2018

براي برآورد ارزش حفاظتی بهبود کیفیت آب که
بازار ندارند و داراي ارزش محیطزيستی است مطالعاتی
انجام شده که به برخی از آنها پرداخته شدJones et .
 )2007( al.در يونان به بررسی ارزش حفاظتی و
ارزشگذاري منافع بهبود کیفیت آبهاي سطح شهر میل
تینی براي ايجاد سیستمهاي تصفیه فاضالب پرداختند.
 )2010( Haq et al.در مطالعهشان کیفیت آب در ناحیه
ابوت آباد پاکستان را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.
 )2013( Hai et al.به برآورد ارزش غیرمصرفی سبزيجات
ارگانیک در ويتنام با تغییر کیفیت آب پرداختند.
 )2014( Githukia et al.وضعیت برداشت و ترجیحات
مصرفکنندگان براي تیاالپیاي دريايی و پرورشی نیل و
گربه ماهیهاي آفريقايی در شهرهاي مرکزي کنیا را
بررسی نمود )2017( Nandi et al. .به بررسی عوامل موثر
بر نظر مصرفکنندگان براي ارزشی که براي میوه و
سبزي ارگانیک در هند قايل هستند ،پرداختهاند .در
انتها  )2018( Zhang et al.در مطالعهاي به بررسی قصد
خريد و تمايل مصرفکنندگان براي سبزيجات سالم به-
علت تغییر در کیفیت آب در چین پرداختند .در ايران
نیز مطالعاتی تجربی زيادي به برآورد ارزش حفاظتی و
محیطزيستی براي کاالي مختلف مانند تغییر در کیفیت
آبهاي زيرزمینی ،ارزش تفريحی پارك ،ارزش حفاظتی
درياچه ،ارزش اقتصادي تفريحگاههاي طبیعی ،ارزش
گردشگري جاذبة شورابیل پرداختند ( & Baghestan
Zibaei, 2010; Rafat & Mosavi, 2012; Samdaliri et
;al, 2013; Mostofi Almamaleki & Hoseini, 2015
;Yeganeh et al, 2016; Afham & Falsafian, 2017
& Heidari et al, 2017;Arab et al, 2018; Bishbahar
& Rahimi, 2018; Rouhipor et al, 2018; Tahmasbi
))Karimi Organi, 2018; Arbab et al, 2018

با توجه به مطالعات تجربی انجام شده ،پرداخت
هزينه براي تغییر يا بهبود در کیفیت آب ،بسیار اهمیت
دارد .استفاده از پساب تصفیهشده عالوه بر مديريت
تقاضا و عرضه آب ،با کاهش اثرات اجتماعی ،زيست-
محیطی و بهداشت و سالمت باعث حرکت به سمت
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توسعهپايدار خواهد شد .مطالعه حاضر بهدنبال تعیین
تعرفه بهینه براي پساب تصفیهشده میباشد که با
پرداخت هزينه منطقی توسط کشاورزان متناسب با
تولید ايجاد شده و همچنین ،متناسب با تمايل به
پرداخت براي پساب تصفیهشده ،در جهت تصفیه هرچه
بیشتر پساب استان تهران به شرکت فاضالب تهران
کمک نمايد و يا درصورت بیشتر بودن هزينه تصفیه از
توان کشاورزان ،راهکار مناسب به دولت و سازمانهاي
مربوطه ارايه شود.
مواد و روشها
در بخش اول مطالعه براي برآورد ارزش اقتصادي
نهاده آب از روش برنامهريزي رياضی اثباتی ()PMP
استفاده شد .برنامهريزي رياضی اثباتی يک روش تحلیل
تجربی است که از تمام اطالعات موجود ،فارغ از اينکه به
چه میزان کمیاب هستند ،استفاده میکند .اين روش در
وضعیتی که دادههاي سري زمانی اندکی در دسترس
است بهويژه در تحلیلهاي منطقهاي و بخشی کشورهاي
در حال توسعه و تحلیل اقتصادي زيستمحیطی مفید
میباشد ( Henry et al, 2007; Arfini, 2003; Roham
 .)& Dabert, 2003طبق مطالعات  )1995( Howittو
 PMP ،)1998( Paris & Howittبهعنوان يک روش در
طی سه مرحله دنبال میشود .سه مرحله براي برآورد
تابع هدف درجه دوم در مدل  PMPبهصورت زير می-
باشد .در گام اول :با فرض حداکثر بازده برنامهاي در
مرحله نخست از متدلوژي  PMPالگوي اولیه به صورت
زير تصريح میگردد (:)Paris & Howitt, 1998
()1
()2
()3
()4
که در آن  : Zارزش تابع هدف :P ،بردار ( )n×1قیمت
هاي محصول :X ،بردار( )n×1غیر منفی از سطوح
فعالیتهاي تولیدي: C ،بردار ( )n×1از هزينه حسابداري
هر واحد از فعالیت :A ،ماتريس ( )M× Nضرايب در
محدوديتهاي منابع : b ،بردار ( )m×1مقادير منابع در

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره  ،53-2شماره 1401 ،1

96

دسترس: xo ،بردار ( )N×1غیر منفی از سطوح مشاهده
شده فعالیتهاي تولیدي :  ،بردار ( )N×1از اعداد
مثبت کوچک براي جلوگیري از وابستگی خطی بین
محدوديتهاي ساختاري (رابطه  )2و محدوديتهاي

کالیبراسیون (رابطه  :  ،)3بردار ( )m×1از متغیرهاي
 :بردار ()N×1
دوگان مربوط به محدوديتهاي منابع،
از متغیرهاي دوگان مربوط به محدوديتهاي
کالیبراسیون .در اين مرحله ،ارزش اقتصادي نهادههاي
تولیدي بهويژه نهاده آب برآورد میگردد.
در گام دوم در روش  ،PMPمقادير دوگان بهدست
آمده در مرحله اول براي تخمین پارامترهاي تابع هدف
غیرخطی مورد استفاده قرار می گیرد .در اغلب مطالعات
انجام يافته با استفاده از روش  PMPيک تابع هزينه
متغیر چند محصولی داراي شکل تابعی درجه دوم به-
صورت زير استفاده شده است (قیمتهاي نهاده متغیر
در سطح بازاري مشاهده شده ثابت در نظر گرفته می-
شود) (رابطه .)5
()5
در اين تابع : d :بردار ( )N×1از پارامترهاي جزء
خطی تابع هزينه : Q ،ماتريس مثبت ،نیمه معین و
متقارن با ابعاد ( )N×Nاز پارمترهاي جزء درجه دوم تابع
هزينه .بردار هزينه نهايی متغیر ( )MCVمربوط به تابع
هزينه فوق برابر هزينه حسابداري  Cو بردار هزينه نهايی
میباشد (رابطه :)6

تفاضلی
()6

) C (xکه بردار گراديان )  (1×nاز مشتقات
مرتبه اول ) C V(Xبراي  x=x oمیباشد .جهت حل
اين سیستم  nمعادالتی ] [ n+n(n+1)/2پارامتر و به-
منظور فايق آمدن بر کمتر از حد معین بودن سیستم
سازندگان الگوي  PMPبه راهحلهاي گوناگونی تکیه
میکنند که در قسمتهاي بعدي مورد بررسی قرار
گرفته است.
در گام سوم روش  ،PMPتابع هزينه غیرخطی
برآورد شده در مرحله قبل در تابع هدف مرحله اول قرار
داده میشود و تابع هدف غیرخطی مذکور در يک مساله
برنامهريزي غیرخطی شبیه به مساله اولیه به استثناء
محدوديتهاي کالیبراسیون ولی همراه با ساير
v

محدوديتهاي سیستمی مورد استفاده قرار میگیرد
(رابطه  7و  8و :)9
()7
()8
()9
در اينجا بردار ̂ dو ماتريس ̂ Qپارامترهاي کالیبره
شده تابع هدف غیرخطی را نشان میدهند .اکنون الگوي
غیرخطی کالیبره شده فوق به طور صحیح سطوح
فعالیتهاي مشاهده شده در سال پايه و مقادير دوگان
محدوديتهاي منابع را باز تولید میکند و جهت شبیه-
سازي تغییرات در پارامترهاي مطلوب آماده میباشد.
در بخش دوم براي "برآورد ارزش تغییر در کیفیت
پساب" از نظر کشاورزان يک بازار فرضی تشکیل شد.
هدف اين بازار فرضی در واقع تعیین ارزش کشاورزان در
استفاده از پساب تصفیهشده در بخش کشاورزي است.
بهعبارتی ،برآوردي دقیق از منافعی است که در اثر تغییر
سطوح تولید و يا قیمت برخی کاال و خدمات عمومی و
غیر بازاري بهوجود میآيد .استفاده از اين روش ،ابتدا
توسط ) )Davis, 1963بهطور تجربی مورد استفاده قرار
گرفته و در دهههاي اخیر بهعنوان يک روش متداول براي
تعیین ارزش مهم و اصلی محیطزيست يعنی ارزش
حفاظتی بوده است .در روش ارزشگذاري مشروط ،ابتدا
میزان مبلغ پیشنهادي را به کشاورزان جنوب استان
تهران (شهرهاي منتخب) ابالغ شد .سپس ،با توجه به
نظر کشاورزان در مصرف پساب تصفیهشده در مقابل
پساب خام ،نظر خود را در عنوان پذيرش و يا عدم
پذيرش تمايل خود بازگو نمودند.
(U(1,Y-A;S) +ε  U(0,Y;S) +ε0 )10
در رابطه ( U ،)10مطلوبیت غیرمستقیمی است که
هر کشاورز از مصرف پساب تصفیهشده براي آبیاري
محصوالت کشاورزي بهدست میآورد Y .و  Aبهترتیب
درآمد ماهیانه خانوار و مبلغ پیشنهادي S ،ديگر ويژگی-
هاي اجتماعی و اقتصادي شهروندان (سن ،تحصیالت،
درآمد  :1درآمد حاصل از کشاورزي و درآمد  :2درآمد
حاصل از شغل دوم) مورد بررسی میباشد ε0 .و ε1
متغیرهاي تصادفی با میانگین صفر که بهطور برابر و
مستقل توزيع شدهاند ،میباشند .تفاوت مطلوبیت )(ΔU
میتواند بهصورت رابطه ( )11بیان شود:
(ΔU = (1,Y-A;S)- U(0,Y;S) +(ε 0 - ε1 ) )11

يزدانی و همکاران :تعیین تعرفه بهینه پساب تصفیهشده در بخش کشاورزي...

بهمنظور تعیین ارزش حفاظتی هر کشاورز در
استفاده از پساب تصفیه شده در مقابل پساب خام براي
آبیاري محصوالت کشاورزي بهويژه سبزيجات و صیفی-
جات و همچنین ،براي بررسی تأثیر متغیرهاي مختلف
توضیحی (مستقل) بر احتمال پذيرش میزان مبلغ
پیشنهادي از مدل رگرسیونی لوجیت استفاده شد .بر-
اساس اين مدل ،اينکه افراد يکی از میزان مبلغ پیشنهاد-
ي را بپذيرند ،احتمال ) (Piبهصورت رابطه ( )12بیان
میشود :
1
1
=
1+ exp (- ΔU) 1+ exp  - (α -βA + γY + θS) 

= )Pi = Fη (ΔU

()12

تابع توزيع تجمعی با يک
که در آن،
اختالف لوجستیک استاندارد بوده و  γ ، βو  θضرايب
برآورد شدهاي هستند که انتظار میرود ،   0
   0و    0باشند و همینطور  αعرض از مبدا الگو
است .پارامترهاي مدل رگرسیونی لوجیت با استفاده از
روش حداکثر راستنمائی برآورد میشوند .مقدار انتظاري
تمايل پرداخت ( )WTPبهوسیلهي انتگرالگیري عددي
در محدودهي صفر تا باالترين میزان مبلغ پیشنهادي
بهصورت رابطه ( )13محاسبه میشود ( Lee & Han,
.)2000
1
(
) dBID
})1+exp{-(α* +βBID

Max.BID

n

E ( WTP) =  pi wtpi = 

0

i=1

()13

که ) ،E(WTPمقدار انتظاري تمايل پرداخت افراد
( )WTPبراي استفاده پساب تصفیه شده در مقابل پساب
خام براي آبیاري محصوالت کشاورزي بهويژه سبزيجات
و صیفیجات ،متغیر  BIDنمايندهي تمايل پرداخت افراد
در الگو و )* (αعرض از مبدا تعديل شده است که به-
وسیله جمله اجتماعی -اقتصادي به جمله عرض از مبدا
اصلی ) (αاضافه شده است.
بهمنظور دستیابی به اهداف پژوهش دو نوع داده
مورد استفاده قرار گرفت :الف) يک بخش از دادهها
مربوط به آمار و اطالعات فاضالب شهري و روستايی،
مشکالت بحران آب و استفاده از پساب تصفیهشده و
تصفیه خام در سطح کشور و استان تهران به روش
اسنادي و کتابخانهاي از ادارههاي ذيربط تهیه شد .ب)
بخش دوم از آمار و اطالعات موردنیاز از طريق طراحی
پرسشنامه و گفتگو با کشاورزان منطقه مورد مطالعه به-
دست آمد .پرسشنامه داراي دو بخش هزينه تولید
محصوالت زراعی ،و اطالعات مربوط به تمايل به
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پرداخت کشاورزان براي پساب تصفیه شده است.
سواالت مربوط به بخش هزينه تولید محصوالت زراعی
در واقع پرسشنامه تايید شده و استاندارد وزارت جهاد
کشاورزي بوده و سواالت بخش تمايل به پرداخت
کشاورزان براي پساب تصفیهشده نیز با مشورت
کارشناسان خبره جهاد کشاورزي و شرکت آب و
فاضالب استان تهران تنظیم و استانداردسازي شد .براي
نمونهگیري روش نمونهگیري خوشهاي دو مرحلهاي
انتخاب شد .در مرحله اول نمونهگیري مبنا انتخاب
خوشهها يا شهرستانهايی از استان تهران بود که از
پساب تصفیه شده و پساب خام در بخش کشاورزي
استفاده کردهاند .در نتیجه ،چهار شهرستان (ري،
ورامین ،قرچک و پیشوا) انتخاب شد .تعداد نمونه الزم
در خوشهها (هر شهرستان) با استفاده از روش نمونه-
گیري تصادفی ساده ،از فرمول ) Cochran (1963به-
شرح زير بهدست آمده است (رابطه:)14

N (t.s) 2
()14
Nd 2  (t.s) 2
که در آن N ،حجم جامعه بوده که در اين تحقیق
تعداد کشاورزان هر شهرستان انتخاب شده میباشدt .
ضريب اطمینان قابل قبول که با فرض نرمال بودن توزيع
صفت مورد نظر از جدول تیاستیودنت بهدست میآيد.
 ، s 2برآورد واريانس صفت مورد مطالعه در جامعه می-
باشد d .دقت احتمالی مطلوب و  nحجم نمونه الزم
است ()Arghami et al, 2001
ابتدا توضیح اينکه ،در هر شهرستان محصوالت
استراتژيک انتخاب شد ،محصوالتی که بیشترين سطح
زيرکشت را در هر شهرستان به خود اختصاص دادهاند.
چون نوع منبع آب (پساب تصفیهشده يا پساب خام) با
عملکرد محصوالت رابطه مستقیمی دارد؛ لذا ،از عملکرد
محصوالت استراتژيک بهعنوان صفت مناسب براي تعیین
تعداد نمونه استفاده شد .واريانس عملکرد محصوالت
استراتژيک پس از تکمیل پیش آزمون 0/08 ،بهدست
آمد ،ضريب اطمینان  1/96و دقت احتمالی مطلوب نیز
 5درصد درنظر گرفته شد .حجم جامعه که در برگیرنده
تعداد کشاورزان در شهرستان ورامین ،ري ،پیشوا و
قرچک میباشد به ترتیب  123 ،123 ،126و  99تعیین
شد ،در مجموع  470پرسشنامه تکمیل شد .براي
استخراج نتايج مدلها از محیط  Excelو نرمافزارهاي
SHAZAM 9و  LINGO 11استفاده شد.
n
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نتایج و بحث
براي تعیین تعرفه بهینه پساب تصفیهشده نیاز است
که چهار قیمت اصلی شامل قیمت تمام شده ،قیمت
تحويلی ،ارزش اقتصادي و در نهايت ،تمايل به پرداخت
کشاورزان براي هر مترمکعب پساب تصفیه شده برآورد
شود .براي برآورد قیمت تمام شده هر مترمکعب پساب
تصفیهشده از اطالعات شرکت فاضالب تهران و تصفیه-
خانه فاضالب جنوب تهران براي واحد  7و  8استفاده
شد ،به اين صورتکه کل هزينههاي بهروزشده براي
واحد  7و  8دريافت و به ارزش حال تبديل شد و از
طرفی ،میزان کل پساب تصفیهشده نیز در طی عمر
مفید پروژه تعیین و با تقسیم اين دو بر هم ،قیمت تمام
شده براي هر مترمکعب پساب تصفیه شده بهدست آمد.

براي محاسبه قیمت تمامشده ،هزينههاي جمعآوري
پساب و انتقال به تصفیهخانه ،احداث تصفیهخانه و
تصفیه پساب در آخر انتقال پساب تصفیهشده به مزارع
کشاورزي مشخص شد .در جدول  ،1تمام هزينهها به
تفکیک آمده است .مرحله اول" ،هزينه جمعآوري و
انتقال پساب به تصفیه خانه" است که شامل هزينههاي
مجوز نوار حفاري و احداث شبکه و خطوط انتقال می-
باشد .مرحله دوم شامل "هزنیههاي احداث تصفیهخانه
و تصفیه پساب" میباشد .اين مرحله داراي دو مدل
هزينه ثابت و متغیر است .مرحله سوم نیز شامل
"هزينههاي انتقال پساب تصفیهشده به مزارع
کشاورزي" است که در واقع نشاندهنده هزينههاي
احداث کانال ،پمپاژ پساب و اليروبی پساب تصفیهشده
میباشد (.)Tehran Sewerage Company,2020

جدول -1انواع هزينههاي واحد  7و  8تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران براي تعیین قیمت تمام شده
مبلغ (میلیارد ريال)
شرح
2،752
هزينه مجوز نوار حفاري احداث شبکه
.1هزينه جمع آوري و انتقالفاضالب به تصفیه
137
هزينه مجوز نوار حفاري احداث خطوط انتقال
خانه
14،129
هزينه احداث شبکه جمع آوري
4،884
هزينه احداث خطوط انتقال فاضالب
21،902
جمع کل
6،500
هزينه خريد زمین ايستگاه پمپاژ
12،800
سرمايه اولیه(هزينه احداث تصفیه خانه فاضالب)
10
هزينه احداث باي پس فاضالب
0
هزينه احداث ايستگاه پمپاژ فاضالب
هزينه هاي
200
هزينه مجوز احداث تصفیه خانه جنوب
ثابت
هزينه خدمات مهندسی ،بیمه و (...شبکه ،خط
951
انتقال ،باي پس)
384
هزينه خدمات مهندسی ،بیمه و (...تصفیه خانه)
.2هزينه احداث تصفیه خانهو
الف)هزينه بهره برداري شبکه و خطوط انتقال
تصفیه فاضالب
141
هزينه بهره برداري ساالنه شبکه جمع آوري
49
هزينه بهره برداري ساالنه خطوط انتقال فاضالب
0
هزينه بهره برداري ساالنه ايستگاه پمپاژ فاضالب
هزينههاي
ب)هزينه بهره برداري تصفیه خانه
متغیر
384
هزينه بهره برداري ساالنه تصفیه خانه فاضالب
هزينه بهره برداري ساالنه خط انتقال لجن و باي
0
پس
21،419
جمع کل
هزينه احداث کانال رو باز(سیمان ،ماسه ،تجهیزات
150
ساخت ،نیروي انسانی)..،
2/5
هزينه پمپاژ فاضالب تصفیه شده به زمین زراعی
.3هزينه انتقال پساب
هزينه اليروبی کانال(تجهیزات و ماشین آالت،
تصفیه شده به مزارع
96
نیروي انسانی)...
248/5
جمع کل

يزدانی و همکاران :تعیین تعرفه بهینه پساب تصفیهشده در بخش کشاورزي...

بعد از دستهبندي هزينههاي مورد نیاز براي تعیین
قیمت تمام شده ،با استفاده از روش ارزش فعلی هزينهها
( ،)PWCتمام هزينههاي موجود به ارزش فعلی تبديل

99

شد .هزينهها مرتب شده و به تفکیک در جدول  2ارايه
شده است.

جدول-2محاسبه هزينهها واحد  7و  8تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران ()PWC
متغیر
C0
A1
A2
A3
C1
SV
I
N
-

شرح

مبلغ (میلیارد ريال)

هزينه اولیه سرمايه گذاري

42،897

هزينه سالیانه بهره برداري و نگهداري
هزينه اساسی تعمیر و نگهداري (10 -)overhaulسال يکبار
هزينه اساسی تعمیر و نگهداري ( 25 -)overhaulسال يکبار
هزينه استهالك
ارزش اسقاط
نرخ بهره بانکی
عمر مفید
)(P/A,15%,30
)(A/F,15%,10
)(A/F,15%,25

673
2،751
82/2
4،222
1،054
 15درصد
30
6/566
0/04925
0/0047
0/0151

)(P/F,15%,30

با توجه به هزينهها ارزش فعلی هزينههاي ()PWC
طبق فرمول زير محاسبه میگردد( Engineering
:)Economics, Esco Nejad, 1996
A1(P/A,15%,30)+
A3(A/F,15%,25)-

PWC=C0+
C1+
A2(A/F,15%,10)+
)SV(P/F,15%,30

PWC=42897+4222+673×6.566+ 2751×0.04925+
82.2×0.0047 -1054×0.0151=51656

مقدار کل هزينهها  51،656میلیارد ريال میباشد.
مقدار کل پساب تصفیه شده در طول  30سال عمر
مفید پروژه برابر  2،400میلیون مترمکعب میباشد .با

تقسیم اين دو بر هم ،قیمت تمامشده براي هر مترمکعب
پساب تصفیه شده برابر  21،523ريال میباشد.
در بخش ديگر نتايج ،قیمت تحويلی يا هزينه فعلی
هر مترمکعب پساب تصفیهشده محاسبه شد .کشاورزان
شهرستانهاي ورامین ،ري ،پیشوا و قرچک براي استفاده
از پساب تصفیهشده هزينه پرداخت میکنند .طبق نظر
کشاورزان هزينه پرداختی ،در واقع "هزينه اليروبی و
تعمیرات کانال" انتقال پساب تصفیهشده از تصفیهخانه
فاضالب جنوب به مزارع جنوب استان تهران میباشد.
جدول  ،3هزينه استفاده از پساب تصفیهشده به ازاي هر
مترمکعب محاسبه شده است که با نام قیمت قیمت
تحويلی پساب تصفیهشده بیان شده است.

جدول -3قیمت تحويلی پساب تصفیه شده بخش کشاورزي جنوب استان تهران
شهرستان

هزينه استفاده از پساب تصفیه شده
(ساعت-ريال)

حجم پساب تصفیه شده مصرفی
(ساعت-مترمکعب)

قیمت تحويلی پساب تصفیه شده
(مترمکعب-ريال)

ورامین
پیشوا
قرچک
ري

270،000
300،000
400،000
880،000

54
54
90
90

5،000
5،556
4،444
9،778
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مرحله دوم محاسبات ،برآورد ارزش تولید نهايی هر
متر مکعب پساب تصفیهشده است .براي برآورد ارزش
تولید نهايی هر مترمکعب پساب تصفیه شده در بخش
کشاورزي جنوب استان تهران ،از اطالعات پرسشنامه
بهره گرفته شد .به اينصورت که ابتدا ارزش تولید نهايی
در چهار شهرستان منتخب ورامین ،ري ،پیشوا و قرچک
با منبع آب پساب خام و پساب تصفیه شده" برآورد شد
و در انتها قیمت کلی براي بخش کشاورزي جنوب
استان تهران تعیین شد.
براي انتخاب محصوالت در الگوي کشت ،سطح
زيرکشت محصوالت استراتژيک هر شهرستان با توجه به
اختصاص بیشترين سطح زيرکشت براي هر محصول در
منطقه در نظر گرفته شد .محصوالت زراعی گندم آبی،
جو آبی ،ذرت علوفهاي و يونجه آبی جز مهمترين
محصوالت زراعی هر شهرستان است .بقیه محصوالت
براساس بیشترين سطح زيرکشت در هر شهرستان
انتخاب شد.
منبع آبی استان تهران شامل چاه عمیق و نیمه
عمیق ،قنات ،چشمه ،رودخانه و آبندان میباشد .برخی
از اين رودخانهها پساب خام شهري و روستايی را از
شمال به جنوب استان تهران انتقال میدهند به اين
ترتیب ،بخش زيادي از منابع آب کشاورزي در جنوب
استان تهران ،از رودخانهها با پساب خام ترکیب شده در

آن تامین میگردد .کانالهاي فاضالببر تهران عبارتند
از :کانال فیروزآباد ،کانال ياخچی آباد ،کانال ابطحی،
کانال وصفنار ،کانال زهتابی ،کانال ولیعصر ،کانال مبارك
آباد ،کانال سرچسمه و کانال راه آهن ( Sasouli,
. )2013در چهار شهرستان منتخب پساب خام فقط
براي آبیاري محصوالت زراعی گندم آبی ،جو آبی ،کلزا
آبی ،ذرت علوفهاي و يونجه آبی استفاده میشود.
استفاده از پساب خام براي آبیاري سبزيجات و صیفی-
جات ممنوع است .در صورت مشاهده بهصورت قانونی
برخورد خواهد شد .اين دستور در شهرستان قرچک و
پیشوا بهنسبت زيادي اجرا شده است ،اما در شهرستان-
هاي ورامین و ري همچنان بخش زيادي از سطح
زيرکشت سبزيجات و صیفی جات با پساب خام آبیاري
میشود ( Agricultural Organization of
.)Tehran Province, 2020
در جدول  4و  ،5الگوي کشت بهینه در دو حالت
مدل  PMPآبیاري با پساب تصفیهشده و مدل PMP
آبیاري با پساب خام نشان داده شده است .در چهار
شهرستان منتخب ،در الگوي بهینه کشت ،سطح
زيرکشت محصوالت با بازدهی باال افزايش و سطح
زيرکشت محصوالت با بازدهی پايین کاهش يافته يا کال
حذف شده است.

جدول -4سطح زيرکشت بهینه محصوالت استراتژيک آبیاري شده با پساب خام و تصفیه شده در مرحله اول مدل  -PMPشهرستان قرچک و ري
(هکتار)
محصول

گندم آبی
جو آبی
ذرت علوفه اي
يونجه آبی
سبزي برگی-خوردن
سبزي برگی-خورشتی
کلم برگ-گلم برگ

شهرستان ري

شهرستان قرچک
سطح
زيرکشت
پايه

مدل آبیاري با پساب تصفیه شده

مدل آبیاري با پساب
خام
(محصوالت منتخب)

سطح
زيرکشت
پايه

مدل آبیاري
با پساب
تصفیه شده

مدل آبیاري
با پساب
خام

1،235
1،225
750
250
10
-

0
2460
699
0
260
-

1897
401
921
0
-

10908
8033
9182
4094
1500
1500
398

20378
0
6613
0
0
2619
779

16310
0
11813
0
0
3398
0
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جدول -5سطح زيرکشت بهینه محصوالت استراتژيک آبیاري شده با پساب خام و تصفیه شده در مرحله اول مدل  -PMPشهرستان
پیشوا و ورامین (هکتار)
ورامین

پیشوا
آبیاري

محصول

سطح
زيرکشت پايه

مدل آبیاري با پساب تصفیه شده

گندم آبی
جو آبی
ذرت علوفه اي
يونجه آبی
سبزي برگی
گوجه فرنگی
بادمجان
کاهو
کلم برگ
کدو
طالبی

4200
2000
1750
1550
550
950
1500
550
650
-

3975
0
3975
0
0
2214
0
1986
0
-

مدل
پساب
خام(محصوالت
منتخب)
3975
0
3975
1366
-

در شهرستان ري و شهرستان ورامین مقدار پساب
خام موجود در اين شهرستانها زياد بوده و عالوهبر
محصوالت زراعی ،سبزيجات و صیفی جات با پساب خام
به صورت غیر قانونی آبیاري میشوند .بنابراين ،نتايج به-
دست آمده کامالً قابل بررسی و مقايسه است .اما مقايسه
ارزش تولید نهايی در شهرستان قرچک و پیشوا بهدلیل
متفاوت بودن محصوالت امکانپذير نیست و فقط

با
سطح
زيرکشت پايه

مدل آبیاري با
پساب تصفیه
شده

مدل آبیاري
با پساب خام

12000
9500
4500
4100
250
45
200
250
100
1000

16404
0
9596
0
0
0
0
0
1845
0

14584
0
8387
0
0
0
0
0
4845
0

گزارش شدهاند .مقايسه ارزش تولید نهايی هر مترمکعب
پساب تصفیهشده با پساب خام نشان میدهد که ،ارزش
تولید نهايی در مدل PMPبا پساب تصفیهشده بیشتر از
مدل PMPبا پساب خام است .دلیل اين امر ،آناست که
در مدل پساب تصفیهشده عالوه بر عملکرد به نسبت
باال ،داراي قیمت باالتري براي محصوالت سبزيجات و
صیفی جات است (جدول.)6

جدول-6مقايسه ارزش تولید نهايی پساب خام و تصفیه شده در مناطق منتخب استان تهران در مرحله اول مدل ( PMPمترمکعب-ريال)
مدل آبیاري با پساب تصفیه شده
(همه محصوالت)

مدل آبیاري با پساب خام(محصوالت منتخب)

ارزش تولید نهايی هر متر مکعب پساب تصفیه شده

ارزش تولید نهايی هر متر مکعب پساب خام

قرچک
پیشوا

10،080
15،720
ارزش تولید نهايی هر متر مکعب پساب تصفیه شده

7،440
8،530
مدل آبیاري با پساب خام (همه محصوالت)

ري
ورامین
جنوب استان تهران

17،090
12،370
13،820

13،980
11،660
10،400

شهرستان

مرحله سوم محاسبات ،با توجه به برآورد نتايج
الگوي لوجیت شهرستان قرچک ،پیشوا ،ري و ورامین،
درصد پیشبینی صحیح در مدل برآورد شده ،0/81
 0/71 ،0/76و  0/82میباشد ،به اينمعنی که مدل
برآورد شده توانسته است درصد بااليی از مقادير متغیر

وابسته را با توجه به متغیرهاي توضیحی به درستی
پیشبینی نمايد ،ضريب تعیین مک فادن نیز در الگوي
لوجیت مؤيد اين مطلب خواهد بود .آماره برآورد شدة
نسبت راستنمايی ،که در سطح يک درصد معنیدار است،
نشاندهنده معنیداري کل الگو میباشد (جدول .)7
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جدول -7ضرايب کلی در مدلها الجیت برآورد شده در شهرستانهاي منتخب
شهرستان/متغیر

MCFADDEN
R-SQUARE

PERCENTAGE OF RIGHT
PREDICTIONS

LIKELIHOOD
RATIO TEST

P-VALUE

0/294
0/265
0/178
0/273

0/813
0/762
0/717
0/821

79/74
89/83
59/73
93/63

0/0000
0/0000
0/0000
0/0000

قرچک
پیشوا
ري
ورامین

مطابق نتايج در هر چهار شهرستان "ضريب متغیر
پیشنهاد" مطابق انتظار منفی برآورد شده و از نظر آماري
در سطح يک درصد معنیدار است و بیانگر اين مفهوم
است که اگر رقم پیشنهادي افزايش يابد ،احتمال
پذيرفتن مبالغ پیشنهادي کاهش خواهد يافت .سه متغیر
"سن و تحصیالت و درآمد "1مطابق انتظار داراي
عالمت مثبت بوده و از نظر آماري در سطح يک درصد
معنیداري است .بهعبارتی ،با افزايش سن و تحصیالت
احتمال پذيرش مبلغ پیشنهادي براي هر ساعت استفاده
از پساب تصفیهشده بیشتر میشود .متغیر "درآمد"1
داراي عالمت مثبت و معنیدار است فقط در شهرستان
قرچک معنیدار نیست و متغیر"درآمد "2داراي عالمت
منفی بوده ،اما از نظرآماري اثر معنیداري روي متغیر
وابسته ندارد.
اثر نهايی "متغیر پیشنهاد" در شهرستانهاي قرچک
و پیشوا نشان میدهد که اگر يک واحد مقادير
پیشنهادي افزايش يابد ،احتمال پذيرش اين مبلغ

میانگین حدود  0/74 ،1/0003واحد کاهش میيابد،
همچنین ،به ازاي افزايش يک واحد در متغیر"سن و
تحصیالت" احتمال پذيرش مبلغ پیشنهادي به ترتیب
در شهرستان قرچک به اندازه  0/55و  0/34واحد و در
شهرستان پیشوا متغیر"سن و تحصیالت و درآمد"1
 0/96 ،0/95و  0/74واحد افزايش میيابد .با توجه به
مقادير کشش ،با افزايش يک درصدي در "میزان تمايل
به پرداخت" احتمال پذيرش مبلغ پیشنهادي در
شهرستانهاي قرچک و پیشوا  0/07و  0/77درصد
کاهش و با افزايش يک درصدي در "سن و میزان
تحصیالت و درآمد "1احتمال پذيرش مبلغ پیشنهادي
 0/04و  ، 0/02درآمد بی معنی بوده و  0/99 ،1/11و
 0/89درصد افزايش و برخالف اکثر پژوهشهاي انجام
شده متغیر درآمد معنادار نشده است که اين موضوع
بیانگر آن است که تفاوتی بین افراد با درآمد پايین با
افراد با درآمد باال براي پرداخت میزان مبلغ پیشنهادي
نیست (جدول  8و .)9

جدول -8نتايج برآورد کشش و اثر نهايی در الگوي لوجیت شهرستان قرچک
متغیر

ضريب

آماره t

مقادير کشش

اثر نهايی

سن

0/05

2/38

0/04

0/55

تحصیالت

0/36

1/97

0/02

0/34

0/02

0/003

0/9

26/88

درآمد1
درآمد2

-6

میزانتمايل به پرداخت

**-4

ضريب ثابت

-0/2×10
-0/8×10
93/87

(** معنی داري در سطح يک درصد* ،معنی داري در سطوح پنج درصد)

-1/55

-0/003

-0/06

-5/17

-0/07

-1/0003

-0/0003

-1/81

-26/68
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جدول -9نتايج برآورد کشش و اثر نهايی در الگوي لوجیت شهرستان پیشوا
متغیر

ضريب

آماره t

مقادير کشش

اثر نهايی

سن

**0/07

2/93

1/11

0/95

تحصیالت

**-0/99

-3/71

-0/99

-0/96

درآمد1

**0/6×10-6

2/82

0/89

0/74

درآمد2

0/8×10-7

0/58

0/01

0/01

میزانتمايل به پرداخت

**-0/5×10-4

-3/08

-0/77

-0/74

-0/03

-0/06

-0/009

-0/008

ضريب ثابت

(** معنی داري در سطح يک درصد* ،معنی داري در سطوح پنج درصد)

بعد از تحلیل متغیرها ،محاسبه تمايل به پرداخت
کشاورزان از مدل الجیت بررسی میگردد .براي برآورد
مدل الجیت از روش حداکثر درستنمايی استفاده شد.
با محاسبه انتگرال معین ،نتايج بیانگر آن است که
کشاورزان شهرستان قرچک و پیشوا براي مصرف پساب
تصفیه شده به ازاي هر ساعت تمايل دارند مبلغی حدود
 852،720و  547،360ريال پرداخت نمايند .از آنجا که
میزان مصرف پساب تصفیه شده در هر ساعت در
شهرستان قرچک  90متر مکعب و در شهرستان پیشوا
برابر  54مترمکعب است (جدول )10؛ در نتیجه ،میزان
تمايل به پرداخت کشاورزان در شهرستان قرچک و
پیشوا براي هر مترمکعب پساب تصفیه شده برابر
 9،474و  10،136ريال خواهد بود.
جدول -10پساب تصفیه شده تحويل داده شده به کشاورزان
به ازاي هرهکتار

شهرستان

ري
قرچک
ورامین
پیشوا

مقدار آب
تحويلی به
ازاري هر
هکتار
(سنگ)

مدت
زمان
استفاده
(ساعت)

دبیکانال
(لیتر/ثانیه)

4
4
4
4

10
10
10
10

25
25
15
15

حجم آب
مصرفی در
هر ساعت
(مترمکعب)
90
90
54
54

اثر نهايی "متغیر پیشنهاد" در شهرستانهاي ري و
ورامین نشان میدهد که اگر يک واحد مقادير
پیشنهادي افزايش يابد ،احتمال پذيرش اين مبلغ به

طور میانگین حدود  0/85و  1/2واحد کاهش میيابد.
همچنین ،به ازاي افزايش يک واحد در متغیر"سن،
تحصیالت و درآمد "1احتمال پذيرش مبلغ پیشنهادي
در شهرستان ري به ترتیب به اندازه  0/9 ،1/26و 0/47
واحد و در شهرستان ورامین بهترتیب به اندازه ،0/43
 0/33و  3/4واحد افزايش میيابد .اثر نهايی "درآمد"2
نیز نشان میدهد که با افزايش يک واحد در درآمد،2
احتمال پذيرش مبلغ پیشنهادي به مقدار  0/05درصد
کاهش میيابد .در نهايت ،با توجه به مقادير کشش ،با
افزايش يک درصدي در "میزان تمايل به پرداخت"
احتمال پذيرش مبلغ پیشنهادي در شهرستان ري و
ورامین به ترتیب  0/96و  1/3درصد کاهش و با افزايش
يک درصدي در "سن ،میزان تحصیالت و درآمد"1
احتمال پذيرش مبلغ پیشنهادي در شهرستان ري به
ترتیب  1/07 ،1/47و  0/56درصد و در شهرستان
ورامین به ترتیب  0/34 ،0/47و  3/74درصد افزايش
میيابد (جدول  11و .)12
جدول -11نتايج برآورد کشش و اثر نهايی در الگوي لوجیت شهرستان ري

متغیر
سن
تحصیالت
درآمد1
درآمد2
میزانتمايل
به پرداخت
ضريب ثابت

ضريب

آماره t

مقادير
کشش

اثر
نهايی

**0/08
**0/88
**0/4×10-6
**-0/2×10-7
**-0/3×10-4

4/85
4/28
2/03
2/01
-5/16

1/47
1/07
0/56
-0/05
-0/96

1/26
0/9
0/47
-0/05
-0/85

**-5/19

-4/52

-1/89

-1/66

(** معنی داري در سطح يک درصد* ،معنی داري در سطوح پنج
درصد)
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جدول -12نتايج برآورد کشش و اثر نهايی در الگوي لوجیت
شهرستان ورامین

محاسبات نهايی ،براي تعیین تعرفه بهینه هر متر-
مکعب پساب تصفیهشده نیاز است که قیمتهاي مختلف

متغیر

ضريب

آماره t

مقادير
کشش

اثر
نهايی

سن
تحصیالت
درآمد1
درآمد2
میزانتمايل
به پرداخت
ضريب ثابت

**0/03
**0/38
**0/3×10-5
-0/2×10-6

2/55
1/97
5/82
-1/54

0/47
0/34
3/74
-0/05

0/43
0/33
3/4
-0/04

**-0/9×10-4

-6/5

-1/3

-1/2

پساب تصفیهشده از مرحله جمعآوري پساب و انتقال به

**-10/06

-5/27

-2/95

-2/86

تصفیهخانه ،احداث تصفیهخانه و تصفیه پساب ،تا مرحله

(** معنی داري در سطح يک درصد* ،معنی داري در سطوح پنج

انتقال پساب تصفیهشده به مزارع میباشد" ،قیمت

درصد)

تحويلی ( ") PWWقیمتی است که کشاورزان در حال

بعد از تحلیل متغیرها ،تمايل به پرداخت کشاورزان
از مدل الجیت با استفاده از روش حداکثر درستنمايی
برآورد شد.
با محاسبه انتگرال معین ،نشان داد که کشاورزان
شهرستان ري و ورامین براي مصرف پساب تصفیهشده
به ازاي هر ساعت تمايل دارند به ترتیب مبلغی حدود
 915،650و  576،240ريال بپردازند .از آنجا که میزان
مصرف پساب تصفیهشده در هر ساعت براي شهرستان
ري برابر  90مترمکعب و براي شهرستان ورامین  54متر
مکعب است (جدول )13؛ در نتیجه ،میزان تمايل به
پرداخت کشاورزان در شهرستان ري براي هر مترمکعب
پساب تصفیهشده در شهرستان ري برابر  10،173ريال و
براي شهرستان ورامین برابر  10،671ريال خواهد بود.
نتايج نهايی تمايل به پرداخت کشاورزان جنوب استان
تهران براي هر مترمکعب پساب تصفیهشده در جدول
 13وارد شده است .بیشترين تمايل به پرداخت ()WTPP
مربوط به شهرستان ورامین و کمترين مربوط به
شهرستان قرچک میباشد.
جدول  -13تمايل به پرداخت کشاورزان ( )WTPPبراي هر
متر مکعب پساب تصفیه شده (مترمکعب-ريال)
شهرستان
قرچک
پیشوا
ري
ورامین
جنوب استان تهران

تمايلبهپرداخت تولیدکنندگان
)(WTPP
9،474
10،136
10،173
10،671
10،114

قیمت تمام شده ( ،)PTWWقیمت تحويلی ( ،)PWWتمايل
به پرداخت و ارزش تولید نهايی براي هر مترمکعب
پساب تصفیهشده محاسبه گردد .در جدول  14محاسبه
و ارايه شده است .قبل از توضیح و تفسیر ،بايد شود که
"قیمت تمام شده ( ")PTWWدر واقع قیمت هر مترمکعب

حاضر بابت "هزينه تعمیر و اليروبی کانال" به شرکت
فاضالب تهران پرداخت میکنند.
براي تعیین تعرفه بهینه ،شرط اول تشکیل بازار و
مبادله پساب تصفیه شده اين است که تمايل به پرداخت
کشاورزان براي هر مترمکعب پساب تصفیهشده از قیمت
تحويلی( )PWWآن بیشتر باشد ( ،) WTPP≥ PWWشرط
اول در هر چهار شهرستان و بهطورکلی ،در بخش
کشاورزي جنوب استان تهران درست و منطقی است.
شرط دوم اين است که تمايل به پرداخت ()WTPP
کشاورزان براي هر مترمکعب پساب تصفیهشده از ارزش
تولید نهايی کمتر باشد ( .)WTPP≤ VMPWWشرط دوم
نیز در هر چهار شهرستان درست و منطقی بوده و در-
نهايت ،در بخش کشاورزي جنوب استان تهران نیز شرط
دوم منطقی است .با توجه به تفسیرهاي انجام شده،
تعرفه بهینه هر مترمکعب پساب تصفیهشده در
شهرستانهاي قرچک ،پیشوا ،ري و ورامین برابر ،9،474
 ،10،173 ،10،136و  10،671ريال تعیین گرديد.
همچنین ،در تعرفه بهینه براي هر مترمکعب پساب
تصفیهشده در بخش کشاورزي جنوب استان تهران
 10،114ريال تعیین شد.
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جدول  .14تعیین تعرفه بهینه پساب تصفیه شده در بخش کشاورزي جنوب استان تهران (مترمکعب-ريال)
شهر
ستان

قیمت تمام
شده()PTWW

قیمت
تحويلی()PWW

تمايل به
پرداخت
()WTPP

ارزش تولید
نهايی()VMPWW

شرط اول

شرط دوم

4،444

9،474

10،080

≥WTPP
PWW

≤WTPP
VMPWW

5،556

10،136

15،720

≥WTPP
PWW

ري

9،778

10،173

17،090

≥WTPP
PWW

ورامی
ن

5،000

10،671

12،370

≥WTPP
PWW

6،195

10،114

13،820

WTPP≥P
WW

≤WTPP
VMPWW
≤WTPP
VMPWW
≤WTPP
VMPWW
WTPP
≥ VMPWW

قرچ
ك
پیشو
ا

21،523

جنوب استان تهران

نتيجهگيري و پيشنهادها

با توجه به نتايج بهدست آمده ارزش تولید نهايی در
آبیاري با پساب تصفیه شده بیشتر از ارزش تولید نهايی
در آبیاري با پساب خام است که مشابه نتايج بهدست
آمده از مطالعه ( )Sasouli, 2013است .براساس نتايج
 )2015( Ziolkowskaقیمتهاي باالتر براي آب موجب
حفاظت از منابع آب میشود .تمايل به پرداخت براي
پساب تصفیهشده در شهرستان ورامین بیشترين مقدار
را دارد که مشابه نتايج مطالعه ( )Sasouli, 2013بوده و
کمترين نیز مربوط به شهرستان قرچک میباشد .دلیل
اين امر ،اختصاص بیشترين سطح زيرکشت به شهرستان
ورامین میباشد و کمترين سطح زيرکشت کشاورزي در
استان تهران متعلق به شهرستان قرچک میباشد که
(Agricultural Organization of )2020
Tehran Provinceمويد آن است .تعرفه بهینه پساب
تصفیهشده ،در هر شهرستان و همچنین ،در جنوب
استان تهران ،از قیمت موجود بیشتر است اما نسبت به
قیمت تمام شده کمتر است که در مطالعات ( Ratna
Reddy & Behera, 2006 Lindhjem, 2007

 )Eminiano et al, 2010نیز قیمت تمام شده باال بوده
و بیشتر از قیمت موجود است .براي جبران اين اختالف
بین تعرفه بهینه تعیینشده و قیمت تمام شده به
حمايت دولت و بخش خصوصی براي تصفیه پساب نیاز
است .با توجه به نتايج بهدست آمده پیشنهادهاي زير
ارايه میگردد:

.1با توجه به باال بون قیمت تمامشده هر مترمکعب
پساب تصفیهشده ،بخش خصوصی میتواند به بازار
تصفیه پساب وارد شود و مابه التفاوت قیمت تمامشده و
تمايل به پرداخت کشاورزان بابت هر مترمکعب پساب
تصفیهشده از محل کمکهاي زيستمحیطی دولتی
پرداخت نمايد .بخش خصوصی در چند حالت میتواند
وارد بازار تصفیه پساب شود به اينصورت که پساب
تصفیه شده را "فقط مختص کشت سبزيجات و صیفی-
جات با ارزش اقتصادي باال" قرار دهد .حالت دوم "باال
بردن حجم ورودي پساب تصفیهخانه فاضالب براي
کاهش قیمت تمام شده" است .حالت سوم ،دولت براي
درمان بیماران ناشی از استفاده از آب و غذاي آلوده
هزينه زيادي صرف میکند .بخش خصوصی میتواند
وارد بحث آب خاکستري شده و بخشی از هزينههاي
درمان را براي تصفیه پساب صرف نمايد .با اين کار
توسط بخش خصوصی با محور توسعه پايدار و حفظ
محیطزيست انجام میشود.
.2با توجه به باال بودن ارزش تولید نهايی هر متر
مکعب پساب تصفیهشده در شهرستانهاي ري و ورامین،
پیشنهاد میشود الگوي کشت در شهرستان ري و
ورامین به سمت کشت بیشتر سبزيجات و صیفیجات
تغییر يابد .اين پیشنهاد درصورتی قابل اجرا است که
پساب خام موجود تصفیهشده و در زمان مناسب در
اختیار کشاورز قرار گیرد.

1401 ،1  شماره،53-2 مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره

کشاورزان در اين شهر بیشترين مقدار را در بین چهار
 پیشنهاد میشود میزان پساب، در نتیجه.شهرستان دارد
،تصفیه شده افزايش يابد و اينکه بعد از شهرستان ري
مسیر انتقال پساب تصفیه شده براي شهرستان ورامین
.بهصورت ويژه ساخته شود
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سهمیه اصلی پساب تصفیهشده توسط تصفیهخانه.3
- به شهرستان ري و قرچک می،فاضالب جنوب تهران
رسد و شهرستان پیشوا و ورامین با کمبود آب و پساب
 با، بههمین دلیل.تصفیه شده بیشتري مواجه هستند
توجه به اين موضوع که شهرستان ورامین قطب تولیدات
 میزان تمايل به پرداخت،کشاورزي استان تهران است
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