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  مقدمه

ی جزء مناطق خشک یاز لحاظ آب و هواایران 

از عوامل   یکی و منابع آبیباشد خشک می نیمه و

. دباشمیاورزي کشبخش محدودکننده در

دهه اخیر از یک سو و عدم  هاي پیاپی در دو خشکسالی

 از آببرداري صحیح  توجه به استفاده بهینه و بهره

 طرف دیگر بحران آب را در کشور بسیار جدي نموده

  . است 

تحوالت اقتصادي منابع طبیعی و طرح 

برداري منطقی و مناسب  هاي جدید در مورد بهره دیدگاه

طور خاص موجب شده است که استفاده از  از منابع به

ریزي  دانش و مالحظات اقتصادي و اجتماعی در برنامه

و مدیریت عرضه آب جایگاهی مهم را به خود 

هاي توسعه  در مدیریت عرضه آب، راه. اختصاص دهد

این . ها مطرح است برداري بیشتر از آن منابع آب و بهره

 جدید و ها اغلب به صورت احداث تأسیسات راه حل

کند و به  کارهاي زیربنایی در بخش آب نمود پیدا می

 یا عرضه هرچه بیشتر »توسعه در سطح«دنبال هدف 

  .باشد آب به جامعه می

برداري  اما مدیریت تقاضاي آب مستلزم بهره

بهتر و کاراتر از آب است که از طریق وضع قوانین، 

و ها، استفاده از ابزارهاي اقتصادي  نامه تدوین آئین

پذیر برداران امکان ریزي و نظارت و مشارکت بهرهبرنامه

بنابراین هدف عمده مدیریت تقاضا کنترل . باشد می

برداري کارآمد از آب و به  میزان درخواست نهاده و بهره

باتوجه به محدودیت . باشد تعبیري توسعه در عمق می

گردد  عرضه منابع آبی در کشور به خوبی مالحظه می

ر مدیریت تقاضا امري الزم جهت سوق دادن که تأکید ب

. باشد ها می منابع آبی به سمت استفاده پایدار از آن

هاي نوین سازگار با اهداف توسعه پایدار ایجاد دیدگاه

برداري از  برداران و کنترل میزان بهره منابع در نزد بهره

تواند سرلوحه مدیریت  طریق ابزارهاي موجود می

گذاري صحیح آب به عنوان یکی نرخ. تقاضاي آب باشد

از مؤثرترین ابزارهاي کنترلی در اختیار سیاستگزاران 

 اما این نرخ گذاري نیاز به بررسی دقیق بوده،منابع آب 

وضعیت تقاضا و تعیین نرخ متعادل با نحوه مصرف و 

همین رو مدیریت  از .نماید کاربردهاي آن را طلب می

برداري از این  رهصحیح منابع آب براي همسو ساختن به

منابع با اهداف پایداري کشاورزي بسیار قابل اهمیت 

  .باشد می

بخش کشاورزي در ایران بر اساس آمار موجود 

کننده آب بوده و بیش از  ترین مصرف به عنوان اصلی

 آب قابل استحصال در این بخش مصرف درصد90

بنابراین مسائل پایداري منابع آب و مشکالت . شود می

 آمده در این زمینه بیش از هر بخش دیگر وجوده ب

متوجه بخش کشاورزي بوده و پایداري آن را با مشکل 

  . سازد مواجه می

ین آمدن میزان آب قابل یکمبود آب و پا

استحصال به دالیلی از قبیل ضعیف بودن مدیریت این 

منابع، عدم تعریف درست مسئله کمبود آب و نبودن 

کننده به علت ضعف در  دیدگاه بلند مدت در نزد مصرف

اصول ترویجی و آموزشی باعث گردیده در کشور ما که 

نیاز مبرمی به پیشرفت کشاورزي براي نزدیک شدن به 
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اهداف توسعه و برآورده ساختن نیاز غذائی جمعیت رو 

  .اي روبرو گردیم به رشد کشور داریم با مشکالت عدیده

 برداري مناسب از اثرات منفی ناشی از عدم بهره

منابع آب، کاهش چشمگیر وکمبود این منابع برروي 

درآمد، تولید و بازدهی در بخش کشاورزي نه تنها باعث 

ها به آینده و  عدم امید آن دلسردشدن کشاورزان و

ها گردیده، بلکه  ایجاد مشکالت مالی فراوان براي آن

اقتصاد کشور را نیز از استفاده کامل از توان این بخش 

  .است  ه توسعه محروم ساختهبراي دستیابی ب

هاي  هر چند که در کشور ما به علت بارندگی

ویژه در  پراکنده و کمتر از حد میانگین جهانی به

ی براي رفع تمام یتوان ادعا هاي اخیر نمی سال

مشکالت کمبود آب داشت ولی به آسانی این امر قابل 

بردن  هاي بسیار ساده در باال درك است که با روش

برداران آب کشاورزي و مدیران منابع  ی بهرهسطح آگاه

هاي دولت در  چنین همسو ساختن سیاست آب و هم

 بخش کشاورزي و مشکالت موجود در آن تا ارابطه ب

حد زیادي کمبودها برطرف گردیده و باعث رشد 

  .گردد کشاورزي کشور می

در استان فارس چغندرقند از جمله محصوالت 

. باشدز آبی باالیی نیز میاستراتژیک است که داراي نیا

درصد از 14/13د ی با تول62-84این استان در طی دوره 

جان یهاي خراسان و آذرباچغندرقند کشور پس از استان

وزارت جهاد کشاورزي (در رتبه سوم قرار داشته است 

 درصد از شکر تولیدي استان فارس 28حدود ). 1385

سائل باتوجه به م  .متعلق به شهرستان اقلید است

شده توجه بیشتر به منابع آب در بخش کشاورزي  مطرح

کننده آن و افزایش پایداري  ترین مصرف به عنوان اصلی

  .گردد این منبع امري ضروري تلقی می

اهداف این مطالعه شامل برآورد تابع تقاضاي 

 برآورد میانگین  وهاي مربوطهآب و تحلیل کشش

برداران منطقه وري متوسط و نهایی آب براي بهرهبهره

  . باشدمورد مطالعه می

درخصوص مسایل مختلف تقاضاي آب 

مطالعات متعددي انجام شده که در ذیل به چند مورد از 

  . ها اشاره شده است آن

)1991 Ckocker and Forster(  در مطالعه

یابی منافع طرحهاي حفاظت از منابع آب  خود به ارزش

 آب اندوز را در زیرزمینی پرداخته و گسترش تکنولوژي

هاي زیرزمینی مورد بررسی  پذیر آب ارتباط با منابع پایان

 که در شرایط رقابتی و کردندها عنوان  آن. دادندقرار 

 گسترش ، به منابع آب)open access(دسترسی آزاد 

پذیرد در  تکنولوژي آب اندوز به کندي صورت می

 حالیکه استهالك و نابودي منابع با نرخ سریعتري در

 که براي دادها نشان  نتایج آن. حال وقوع است

رویه و حل مشکالت منابع آب  جلوگیري از مصرف بی

باشد و بازار  زیرزمینی نیاز به دخالت مستقیم دولت می

باشد و براي  به تنهائی قادر به حل این مسئله نمی

گذاري و  افزایش حفاظت منابع آب باید سیاست قیمت

  .استفاده گرددمالیات آب جهت ذخیره آن 

)1995 Hamdy et al.(اي به  در مطالعه

بررسی بحران آب در مدیترانه و مدیریت تقاضاي آب 

 نمودندها عنوان  آن. پرداختندکشاورزي در این ناحیه 

که به علت وجود بحران آب بویژه کشورهاي در حال 
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 گرایش بیشتر به مدیریت تقاضاي آب به جاي ،توسعه

هاي  محققین برنامه . داردمدیریت عرضه آب وجود

هاي مدیریت تقاضاي آب،  زیربنائی همانند برنامه

کارائی بیشتر استفاده از منابع آب، حفاظت منابع آب، 

به را گذاري آب  مصرف پایدار از این منابع وقیمت

هاي اصلی در جهت توسعه منابع آبی و  عنوان برنامه

نین همچ. عنوان کردنداستفاده اصولی از این منابع 

ها وجود انگیزه اقتصادي جهت کاهش تقاضاي آب  آن

کشاورزي را یکی از ابزارهاي عمده مدیریت تقاضاي 

آب دانسته و آن را عاملی در جهت برابري مصرف و 

    .کردندپایداري منابع عنوان 

)1985 Al. Qunaibet and Johnston(  با

تابع تقاضاي آب را در زمانی هاي سري از دادهاستفاده 

 کشش قیمتی آب ،نتایجطبق . برآورد نمودندویت ک

بر این اساس  . محاسبه گردید-9/0بت به قیمت آن نس

تواند کاهش مصرف  افزایش قیمت آب میعنوان کردند 

مثبت تأثیر آب را باعث گردد که این نشان دهنده 

گذاري صحیح آب در روند کاهش مصرف آن  قیمت

یز باالتر از ضریب تشخیص ندر این برآورد . باشد می

  . درصد بود80

)1992 Alberston and Bouwer( با استفاده

هاي سري زمانی در چند کشور از جمله کانادا،  از داده

ي آب کلمبیا و بریتانیا اقدام به تخمین تابع تقاضا

 و تعیین میزان حساسیت آن نسبت به قیمت خانگی

نتایج بدست آمده نشان داد که استفاده از آب . نمودند

در مصارف خانگی هرچند تحت تأثیر قیمت آن قرار 

ه تواند ب ی نمییبه تنهاگذاري قیمتسیاست دارد اما 

س بر اسا.  باشدمورد نظر کاهش مصرف ابزارعنوان 

گذاري براي  قیمت هاي این مطالعه عنوان شدیافته

هاي شهري مستلزم تقسیم بندي میزان مصرف آب  آب

وري آن در خانوارها براساس نیازهاي ضروري و غیرضر

و استفاده از یک روش تصاعدي آب بهاي دریافتی 

 مقدار کشش قیمتی آب خانگی برآورد شده .باشدمی

   .به دست آمد -39/0

)1992 Dinar and Yaron(از  استفاده  با

هاي مقطعی در ایالت متحده به روش لگاریتمی،  داده

کنندگان نسبت به اقدام به محاسبه حساسیت مصرف

این محققین . مت آب در تابع تقاضاي آب نمودندقی

 ادندگذاري آب را مورد بررسی قرار د چندین روش قیمت

و با توجه به کشش پذیر بودن تقاضاي آب نسبت به 

قیمت آن سیاست قیمت گذاري آب را براي جلوگیري 

رویه و استفاده بهینه از منابع آب را  از مصارف بی

ن باتوجه به نوع نیازهاي چنی هم. کردندمناسب ارزیابی 

مصرفی و وجود تمایل به پرداخت متفاوت در ازاء آب 

 ،ییمصارف مختلف شهري، صنعتی و روستامصرفی در 

گذاري براي تمامی  اجراي یک سیاست هماهنگ قیمت

 که کردنداین مصارف را غیرکاربردي دانسته و عنوان 

  نحوه،در هر منطقه و با توجه به نوع مصارف نهاده آب

شده واقعی براي  گذاري و تعیین قیمت تمام قیمت

  .کنندگان باید متفاوت باشد بها از مصرف دریافت آب

اي   در مطالعه)1377( آبادي چیذري و خلیل  

مسائل و مشکالت آب و آبیاري در شهرستان رفسنجان 

  .دادندین مشکالت را مورد بررسی قرار هاي رفع ا و راه

 150میان از د نیاز تحقیق در این مطالعه اطالعات مور
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قیمت هر  . یاد شده حاصل شدمنطقهکار پسته کشاورز

ریال 398 آن ارزش تولید نهائی مترمکعب آب براساس

چنین قیمت تمام شده آب براساس  هم. محاسبه گردید

 نرخ بهره و در نظرگرفتنهاي استحصال  هزینه

 در این مطالعه.  ریال برآورد گردید85درصد معادل 20

پذیر بودن تقاضاي نسبت به قیمت آن، توجه به کششبا

گذاري براي کاهش مصرف استفاده از سیاست قیمت

  .آب پیشنهاد گردید

ضمن خاطرنشان کردن لزوم  )1378(خزائی

به دلیل کمیابی آن آب کشاورزي وري افزایش بهره

وري آب کشاورزي در حال حاضر  بهرهنمود که عنوان 

هاي دیگر  ر مقایسه با بخشوضعیت مطلوبی نداشته و د

وي راندمان پائین آبیاري . دارد تري قرار در سطح نازل

وري دانسته و عنوان   بهرهماندنرا عاملی براي پائین 

وري  د که الزم است ضمن افزایش راندمان، بهرهونم 

  .آب کشاورزي نیز ارتقاء یابد

 معتقد است که در کشور )1373( سلطانی

ترین مسئله در مدیریت آب  خشکی مانند ایران مهم

محقق در بحث . باشد تعادل بین عرضه و تقاضا می

 هزینه  به دلیل تفاوتدوتئوریکی مطالعه اشاره نم

، ی بودن آنفزایشااستحصال آب از منابع مختلف و 

. باشد یب مثبت میمنحنی عرضه اقتصادي آب داراي ش

یا بازده  ی ویکه مطلوبیت نها ییجا چنین از آن هم

کند  ی آب با افزایش مصرف کاهش پیدا میینها

بنابراین منحنی تقاضاي آب نزولی بوده و داراي شیب 

که در هر قیمت منافع کل  به طوري .باشد منفی می

  مصرف آب برابر با مساحت زیر منحنی تقاضا و هزینه

آب برابر با مساحت زیر منحنی عرضه است و تفاوت 

برداران از   بهرهاین دو مساحت برابر با منافع خالص

  .باشد منابع آب می

  هامواد و روش

این مطالعه در شهرستان اقلید از توابع استان 

جهت دستیابی به .  انجام گردید1385فارس در سال 

اي دو گیري خوشهاهداف مطالعه، ابتدا به روش نمونه

هاي بردار مشخص و سپس داده بهره100اي مرحله

  .آوري گردیدمه جمعالزم از طریق تکمیل پرسشنا

در این مطالعه فرم تابع کاب داگالس به دلیل 

سادگی تخمین و تجزیه و تحلیل نتایج آن و برآورده 

ساختن نیازهاي مورد نظر مطالعه مورد استفاده قرار 

تابع تولید مورد استفاده در این مطالعه به فرم . گرفت

  :باشد زیر می

y = A  x1
a  x2

b  x3
c   x4

d  x5
e  x6

f  x7
g  x8

h   )1(

  :یا بصورت لگاریتمی

Lny =LnA+aLnx1 +bLn x2 +cLn x3 +dLn x4

+eLnx5 +fLn x6 +gLnx7 +hLn x8        

  :که در رابطه فوق 

y:  در هکتارکیلوگرم (چغندرقند میزان تولید (  

x1 تا x8سطح)متر مکعب(آب مصرفی :  به ترتیب ،-

مصرفی ذر، ب)کیلوگرم(مصرفی، کود)هکتار(زیرکشت

کارکرد ، )لیتر( مصرفی ، سم)کیلوگرم(

  اعتبارات و)روز نفر(کار، نیروي)ساعت(آالت ماشین

ها  مقادیر این نهاده.باشد می) هزار ریال(هزینه شده

  .باشدها در هر هکتار می برحسب میزان آن
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آب  (x1بنابراین کشش تولید براي نهاده 

:به صورت زیر خواهد بود) مصرفی

         
q

x

x
q

xE 1

11
 



        

که با توجه به فرم تابع، کشش تولید نیز براي 

  . باشد ها در تابع تولید می ها برابر با توان آن نهاده

       

  و تابع تقاضاي آبوري  بهره

روش وري از  بهرهبررسیدر این مطالعه براي 

در این روش تابع تولید . گردید  تحلیل تابع تولید استفاده

راي یک محصول برآورد و از طریق تابع تولید ب

توجه  با. گردیدمحاسبهوري متوسط و نهایی آب  بهره

وري متوسط و نهائی براي  به تابع تولید مورد نظر، بهره

   .گردد هاي تولید به صورت زیر تعریف می نهاده

  :وري متوسط بهره) الف

وري متوسط عبارت است از میزان ستانده  بهره

که هر واحد  حد داده یا به عبارت دیگر اینبه ازاي وا

اضافه ) ستانده(طور متوسط چقدر به تولید  داده به

  .کند می

ix
q

ix
AP                        )2(     

در رابطه فوق 
ixAPوري متوسط نهاده  بهرهxi 

.  مقدار محصول استqدر تولید محصول و

  :نهائیوري  بهره)   ب

اي  وري نهایی عبارت است از مقدار ستاده بهره

به ستانده کل ) داده(که آخرین واحد عامل ورودي 

   .کند اضافه می

ix
AP

ix
E

ix
MP

ix
AP

ix
MP

ix
E .

     )3(     

که در آن 
ixMPوري نهایی یا تولید  بهره

در تولید محصول و    xiنهایی نهاده
ix

E کشش تولید

.  استx نسبت به نهاده

توان به ارزش  وري نهائی می با داشتن بهره

دست آمده در نتیجه استفاده از  آخرین واحد محصول به

براي به دست  .یک واحد اضافی نهاده را محاسبه نمود

آوردن ارزش آخرین واحد محصول به دست آمده از 

ه وان یا در معادلت یک واحد اضافی آب مصرفی می

ی مقادیر میانگین نهاده و تولید را قرار یارزش تولید نها

 را هانهادهتک ی تکیکه ارزش تولید نها داد و یا این

در این  .نمودها را منظور  محاسبه نموده و میانگین آن

ابتدا وري متوسط و نهائی،  مطالعه براي محاسبه بهره

نهائی براي هریک  وري متوسط و اقدام به محاسبه بهره

برداران به طور جداگانه گردید، سپس با  از بهره

 ،محاسبه شدههاي  وري گیري از مجموع بهرهمیانگین

  .دست آمده وري متوسط ونهائی ب ارزش میانگین بهره

  

    تخمین تابع تقاضاي آب 

توان از ها می براي تخمین تابع تقاضاي نهاده

روش حداقل نمودن هزینه و یا روش حداکثرسازي سود 

فاده نمود، که در این مطالعه از روش دوم استفاده است

  .است گردیده

 اقتصادي براي نیل به هايبنگاه معموالً

 در سطوح هزینه خود دارند یحداکثر ساختن سود سع

با اتکا به این نکته که هدف نهائی . تغییر ایجاد نمایند

توان از  باشد، می سازي سود می کنندگان حداکثر تولید

ها  آوردن تابع تقاضاي نهاده اي بدستاین طریق بر
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دانیم سود تولیدکننده که می طوري همان. استفاده نمود

آید، که با  دست میه از تفاوت بین درآمد و هزینه کل ب

توجه به تابع تولید گفته شده در مباحث قبل خواهیم 

  : داشت

q  = A  x1
a   x2

b   x3
c .  .     .  .   .xn

n         )4(

R =  p q                                             )5(                       

C = r1x1 + r2x2 +r3x3 +.    .  +rnxn +Fc      )6(

  :در روابط فوق 

q: میزان تولید   

p:قیمت محصول   

Rو C :درآمد و هزینه   

r:  قیمت نهاده و Fcباشد  هزینه ثابت می.  

 نظر  به صورت زیر بنابراین تابع سود مورد

  :باشد می

cxpFcpqCR  )(                      )7(

باشد و   میxnتا   x1این تابع برحسب متغیرهاي 

. باید مقدار آن برحسب این متغیرها حداکثر شود

بنابراین با توجه به شرط اول براي حداکثرسازي، مشتق 

ار اول این تابع نسبت به متغیرها را مساوي صفر قر

  :دهیم می

01
1

11

1

 r
x

apqrpf
x
   

            

              



                                                  

                                                   )8( 

0 nr
nx

npq
nrnpf

nx


ها را بر  توان مقادیر نهاده از روابط باال می

 روابط به x1س یک نهاده نوشت، که براي نهاده اسا

  :صورت زیر خواهد بود 

             

2

11
2 ar

rbxx       و     
3

11
3 ar

rcxx                 و    

 
n

n ar
rnxx 11                                      )9( 

چنین با توجه به شرط اول براي حداکثر  مه

  :زي سود خواهیم داشتسا

ii

i

ii

i

rxVMPr
x
qprpf

x i






 0

   )10(

در رابطه فوق 
ix

VMP ارزش تولید نهایی 

که مشاهده  طوري همان.  در محصول استxiنهاده 

آوردن حداکثر سود براي  دسته گردد در ب می

  نشان داده) 10(کننده شرط الزم به صورت معادله  تولید

برابري ارزش نهائی تولید نهاده با گر  شود، که بیان می

  .باشد قیمت آن می

گیري از  مشتقاز طریقحال اگر تولید نهائی را 

توان  دست آوریم، میه ام بi يتابع تولید براي نهاده

 سپس در این معادله که بر .داد قرار) 10(را در رابطه  آن

ها بر  باشد مقادیر هریک از نهاده اساس مقدار نهاده می

آید  دست میه ب) 9( را که مشابه معادالت iادهحسب نه

را جایگزین نموده، در این صورت تابع تقاضاي نهاده 

اي از قیمت محصول، قیمت نهاده و  موردنظر که رابطه

که باتوجه  آید می  دسته باشد ب ها می قیمت سایر نهاده

به تابع تولید مورد بررسی در این مطالعه تابع تقاضا 

روابط به صورت زیر ) آب مصرفی( x1براي نهاده 

  :بود  خواهد
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hcb xxxAaxxMP 832
1

1 ..........
1

            )11(       

rxxxpAaxrxpMP hcb  
832

1
11 ..........

1

   )12(  

با جایگزین کردن روابط معادالت خواهیم 

    :داشت

)13(     
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dcb
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h
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8765

432

1

1

1

1  

که در رابطه فوق

          1 a b c d e f g h 

و       b c d e f g hو  
1

xD تابع تقاضا

  .باشد می) آب مصرفی  ( x1براي نهاده 

  

  محاسبه کشش قیمتی

چنین تابع سود  باتوجه به تابع تولید و هم

 را با استفاده تابع تقاضاي نهاده توان کنندگان می تولید

  :به دست آوردبه صورت  قضیه هتلینگ از
    

1

1
1111

1

0

rxVMP

rx
paq

x
c

x
qp

x


 






                    

                                                     )14( 

  :        به صورت زیر خواهد بودx1که تابع نقاضاي 
          

1
1 r

apqx   

توان کشش قیمتی براي متغیر آب  در نتیجه می

  :مصرفی را به صورت زیر نوشت 

111

1 1

1

1 xr
apq

x
xp

xp
x

xE 
           )15(

 قیمت pزان تولید،  میqدر رابطه فوق 

میزان نهاده آب    به ترتیب قیمت وx1  و r1 محصول،

  .باشد می

  

  ج و بحثینتا

نتایج تخمین تابع تولید براي کشاورزان مورد 

  همان. نشان داده شده است) 1(مطالعه در جدول 

هاي  نهاده گردد، که در این جدول مشاهده می طوري

 و تیرکشزآالت، سطح  صرفی، سم، ماشینمآب 

 همان. اند دار بر تولید بوده اعتبارات داراي اثرات معنی

دهد میزان سم مصرفی براي  که نتایج نشان می طوري

 داراي تأثیر  در سطح ده درصدکشاورزان مورد مطالعه

ضریب این متغیر در تابع . دار بوده است مثبت و معنی

.  و داراي تاثیر مثبت بر تولید استباشدمی 0509/0

ي سطح زیر کشت و اعتبارات دریافتی متغیرها

 در سطح کشاورزان  نیز در تابع تولید تخمین زده شده

هر دو نهاده . اند دار بوده  داراي اثر معنیده درصد

ضرائب تخمین زده . تاثیرات مثبت بر تولید نشان دادند

زیرکشت و اعتبارات دریافتی شده براي متغیرهاي سطح

 بوده 144/0 و 159/0رتیب کشاورزان در تابع تولید به ت

  .است
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)1385( در منطقه اقلید مورد مطالعهتابع تولید براي کشاورزان ج برآورد ینتا1جدول 

سطح معنی داريtآماره SEBمتغیر

1 )  آب(  

2 هکتار( سطح زیرکشت(  

3   کیلوگرم(کود(  

5  لیتر( سم(  

6 هزارریال( هزینه عملیات ماشینی(  

7 نفر-روز (نیروي کار(  

8  هزار ریال( اعتبارات(  

ضریب ثابت

332/0  

159/0  

0354/0  

0509/0  

131/0  

084/0  

144/0  

26/2

134/0  

085/0  

038/0  

0301/0  

063/0  

071/0  

081/0  

83/0

**48/2  

*87/1  

92/0  

*69/1  

**09/2  

18/1  

*78/1  

***69/3  

0041/0  

0671/0  

319/0  

0935/0  

0426/0  

241/0  

0815/0  

0005/0  

11/2 =DW      21/39 = F      848/0 = R2

100 = n         0000/0 =F2/ = 826                       سطح اعتمادR

   معنی داري در سطح ده ، پنج و یک درصد*** و ** ، *

  

متغیرهاي میزان آب مصرفی و هزینه 

عملیات ماشینی به کار برده شده توسط کشاورزان نیز 

 دار  معنیدرصد در سطح پنجو بر تولید مثبت ر داراي تأثی

ضرائب این متغیرها در تابع تولید به ترتیب . است

سایر  .برآورد شد و با عالمت مثبت 131/0 و 332/0

 کودمصرفی و ، بذرمصرفیمتغیرهاي مدل شامل

 داراي اثرات مثبت ولی از لحاظ آماري کارنیروي

  .باشندنمیدار  معنی

ت آمده براي مدل دسه ضریب تعیین ب

 درصد از 85توان گفت که   می کهبه دست آمد 848/0

کار برده شده ه  توسط متغیرهاي بمیزان تولیدتغییرات 

 بر Fچنین آماره  هم. در مدل توضیح داده شده است

  .نماید  تأکید می، رگرسیون صورت پذیرفتهيدارمعنی

 به ییدر فرم نما چغندرقندتابع تولید 

  .ر استیصورت ز

Lny=21.3+0.33Lnx1+0.15Lnx2+0.03Lnx3

+0.05Lnx5+0.13Lnx6+0.14Ln x8          

  

به ) بذر مصرفی  (x4از بین متغیرهاي موجود متغیر 

دل حذف علت هم خطی شدید با متغیرهاي دیگر از م

تواند در سطح زیرکشت خود اثرات این متغیر می. گردید

  .را نشان دهد

نشان ) 1(که در جدول شماره  طوري همان

 پنجدر سطح  )آب مصرفی (x1است متغیر   داده شده

دار گردیده است و کشش تولید براي این  درصد معنی

به این مفهوم که اگر میزان . باشد می+ 33/0نهاده  
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درصد درصد افزایش یابد، تولید 100استفاده از آب 

  . درصد افزایش خواهد یافت33

  

  

  وري آب بهره

ـ      2جدول   وري  انگین بهـره   نتـایج محاسـبه می

ــشان   ــراي نهــاده آب مــصرفی را ن متوســط و نهــائی ب

  .دهد می

  

   آبوري متوسط و نهائی نتایج محاسبه بهره 2جدول 

بردان بهره تعدادمجموعمینیممماکزیممارزش میانگینشرح

AP

MP

89/0  

304/0

51/1  

521/0

106/  

037/

44/85  

8/29

96  

96

  

داده  نـشان    2کـه در جـدول       طوري همان

وري متوسـط و نهـایی آب بـه         بهرهاست میانگین     شده

در حالی که مقـادیر    است   314/0 و   89/0ترتیب برابر با    

 نمونه منتخـب  آب در    وري نهائی و متوسط     بهره حداکثر

 طوري  همان .باشد  می 51/1 و   521/0به ترتیب برابر با     

 بـه ازاي    سـتانده  میـزان     متوسط وري شد بهره   که گفته 

دهـد و پـائین بـودن مقـدار آن           می  ه را نشان  ادنه واحد

استفاده بیش از حد نهاده در مقابل میزان کمتر تولید را           

دهد، که براي افزایش آن یا باید سطح تولیـد           نشان می 

را به ازاء مصرف هر واحد نهاده افـزایش داد یـا میـزان             

  .مصرف نهاده را در سطح معینی از تولید کاهش داد

فتـه هـاي حاصـل از       در این قسمت نیـز یا     

  ). 3جدول (برآورد تابع تقاضاي آب ارایه شده است 

  

  چغندرقندبرداران   بهره آبيتقاضاآورد تابع   نتایج حاصل از بر3جدول 

  
  خطاي معیار  ضریب  متغیر

  785/8285/2  عرض از مبدأ

  359/1-  181/0  آبمت یق

  358/2-154/0  آالت ماشینمت یق

  645/0  355/0  کودشیمیاییمت یق

  749/3  689/0  کار نیرويمت یق

  462/8-  246/4  مت بذریق

  523/2  462/0  محصولمت یق

  092/0  -132/0  رکشتیسطح ز

211/0=R2                             890/4=F

 ،درصد1 و 5دار در سطح  یو به ترتبب معن   
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ح ی تـصر  ي الگو يدار معنی Fبراساس آماره   

 است که بر    ین در حال  یا. ش قرار گرفت  ریشده مورد پذ  

 یح ناشـ ی وجود تورش تـصر يست رمزیاساس آزمون ر  

 هـم . رش قرار نگرفـت   ی مورد پذ  ير ضرور یاز حذف متغ  

د ییانس را تأ  ی وار یز وجود ناهمسان  یت ن ین آزمون وا  یچن

ز نشان داد که با استفاده از متغیرهاي        ی ن 2Rآماره. نکرد

رات در  ییـ درصـد از تغ   21تـوان   یاده تنهـا مـ    مورد استف 

البته در مورد نهاده    . ل قرار داد  ی آب را مورد تحل    يتقاضا

ه ی اول يگذار هیکه پس از انجام سرما     نیآب با توجه به ا    

 ي بـرا  ییهـا نهین صرف هز  یچن جهت احداث چاه و هم    

پردازند ی نم يگرینه د یبرداران هز رات ساالنه، بهره  یتعم

کنند لذا  یزان دلخواه خود استفاده م    یبه م ن نهاده   یو از ا  

 ي بـر رو   یها اثر چندان  نهین هز یرسد صرف ا  یبه نظر م  

 ياثـر مثبـت آب بـر رو       . زان استفاده نخواهد داشـت    یم

برداران منتخب مشخص شد   د بهره ید که در تابع تول    یتول

ن نهـاده و    یـ شتر از ا  یـ ها را به استفاده ب     تواند آن یز م ین

ر عوامل مورد اسـتفاده در  یآب و سا مت  یعدم توجه به ق   

  . دیب نماید ترغیتول

  

  گیري و پیشنهاداتنتیجه

ــد نهــاده آب   همــان طــور کــه مــشاهده گردی

اي مصرفی بر سطح تولید اثـر مثبـت و قابـل مالحظـه            

وري آن که به مثابه افـزایش  بنابراین افزایش بهره . دارد

تواند اثر محسوسی بـر   شود می آب در دسترس تلقی می    

مـشاهده گردیـد کـه افـزایش        . طح تولید داشته باشد   س

زیرکشت نیز اثر مثبـت بـر تولیـد         سطح فعالیت یا سطح   

از   حاصـل هـاي عبارتی دیگر با استفاده از صرفه ه  ب. دارد

. مقیاس تولیـد نیـز امکـان افـزایش تولیـد وجـود دارد             

البته . آالت نیز از دیگر عوامل مؤثر بر تولید است         ماشین

به اعتبارات که اثر مثبـت آن مـشاهده         دسترسی بیشتر   

آالت ها و ازجمله ماشـین    گردید دسترسی به تمام نهاده    

چنین با توجه به اثـر منفـی و        هم .را تسهیل خواهد کرد   

از  دار قیمت آب براي تأمین هدف کاهش اسـتفاده         معنی

تـوان گفـت    وري آن مـی   طور افزایش بهره   آب و همین  

برداران را به کـاهش      گذاري بهره ازطریق سیاست قیمت  

هـاي مطالعـه     باتوجه به یافتـه    .مصرف آب ترغیب نمود   

  :توان پیشنهادات زیر را ارایه کردمی

وري آب بمنظور افزایش تولیدافزایش بهره -1

ـ   هاي قیمـت   استفاده از سیاست   -2 منظـور  ه  گـذاري ب

  کاهش مصرف آب

توسعه سطح مکانیزاسیون  -3

افزایش مقیاس تولید -4

   ع اعتبارت ارزانیتوز -5
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